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Serdeczne ¿yczenia �wi¹teczne a zara-
zem i noworoczne adresowane do Was

ju¿ by³y w grudniowym numerze naszego
miesiêcznika. St¹d zamiast ustawicznego
powtarzania i popadania w pewn¹ sztampê
proponujê zapoznaæ siê z Bajk¹ o Nowym
Roku.

Czekali�my na niego w ostatnie gru-
dniowe dni dosyæ niecierpliwie. Wreszcie
nadszed³ � On 2009 Rok. Wi¹¿emy z nim
jak zwykle wiele nadziei, w tym jedn¹ naj-
wa¿niejsz¹, ¿e bêdzie oczywi�cie lepszy od
tego minionego, wiele ocze-
kiwañ spe³nienia siê w nim
naszych planów, ¿yczeñ, pra-
gnieñ i równocze�nie trochê
obawy, czy przypadkiem to
wszystko, na co w nim liczy-
my, nie zawiedzie. Pojawia
siê wiele przepowiedni po-
cz¹wszy od wró¿biarskich, a¿
do fachowych analiz opartych o badania
i podstawy, jak najbardziej naukowe. Jed-
no ju¿ w tej chwili pewne, ¿e bêdzie to
rok kryzysu i jak zwykle od 1 stycznia pod-
wy¿ek ró¿nych cen. W³a�ciwie zupe³nie
nie wiadomo dlaczego okres noworoczny
zosta³ uznany przez naszych decydentów
za najlepszy do takich manipulacji. Chy-
ba licz¹ na to, ¿e po sylwestrowym rauszu
czasami trochê trudno siê z logicznym
my�leniem pozbieraæ i znale�æ energiê na
przeciwdzia³anie. Jak to bywa z nowo-
�ciami lepszym wyborem jest w tym przy-

Szanowni Czytelnicy
padku nadzieja ni¿ depresja, ¿eby sobie
nie popsuæ do reszty czekaj¹cych nas ko-
lejnych nowych dni.

Zw³aszcza, ¿e zaraz od pocz¹tku zapo-
wiada siê do�æ ciekawie. Bêdzie to bo-
wiem rok bardzo wielu ró¿nych rocznic
historycznych, �wiêtowania ich bêdziemy
mieli prawdopodobnie a¿ nadto, nato-
miast braknie nam tym razem tzw. przed-
³u¿onych weekendów, w które rok 2009
jest bardzo ubogi. Bêdziemy w zamian za
to wiêcej pracowaæ i byæ mo¿e dziêki

temu uda nam siê zwalczyæ lub z³agodziæ,
przynajmniej u nas w kraju, gro�bê wi-
sz¹cego nad g³owami kryzysu. By³oby to
spe³nienie siê najlepszego ¿yczenia praw-
dopodobnie dla wszystkich. Z du¿¹ nadzie-
j¹ oczekujemy na rozpoczêcie niezwykle
atrakcyjnego komunikacyjnie i turystycz-
nie zadania jakim jest rewitalizacja szla-
ków wodnych Delty Wis³y i miêdzynaro-
dowej drogi wodnej E 70 podjêtego przez
Urz¹d Marsza³kowski w Gdañsku. Z rów-
nie wielkim entuzjazmem powitaliby�my
usprawnienie komunikacji w mie�cie i po-

zbycie siê przynajmniej
na niektórych arteriach
dokuczliwych korków.
Bardzo by nas te¿ ucieszy³o otwarcie no-
wej hali sportowej na granicy Gdañska
i Sopotu bo wtedy zawitaj¹ do nas wielkie
i atrakcyjne imprezy kulturalne oraz spor-
towe. Stanie siê wreszcie Gdañsk miastem
kultury i byæ mo¿e nie bêdzie o ten tytu³
tak zaciekle walczyæ z innymi metropo-
liami. Cieszy równie¿ wyra�nie ostry start
przy budowie nowego stadionu w Letnicy

na Euro 2012. Oby dalej w ro-
ku 2009 by³y takie postêpy.

Tyle dla wielkich, a co dla
maluczkich? Mo¿e jaki� roz-
s¹dny cud sprawi, ¿e raptem
nie wzrosn¹ o a¿ tyle procent
nasze czynsze za lokale us³u-
gowe i handlowe? Mo¿e nasi
w³odarze nieco pohamuj¹ z ty-

mi podwy¿kami? Mo¿e uda siê jeszcze
spó�nionym wykupiæ w przystêpnych dla
ich kieszeni cenach mieszkania komunal-
ne i spó³dzielcze, aby mieæ w³asny, nieza-
le¿ny k¹t? Tych �mo¿e� przeciêtni miesz-
kañcy maj¹ jeszcze wiele w zapasie. Ka¿de
pozytywne zaskoczenie ze strony naszych
w³adz by³oby niezmiernie mile widziane.
Je¿eli chocia¿ tyle w Nowym Roku siê spe³-
ni przedstawiona bajka zamieni siê w realne
osi¹gniêcia. Tego Wszystkim i oczywi�cie
sobie ¿yczymy.
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¯ydowskie �wiêto Chanuka nawi¹zuje
 do wielkiego cudu, który wydarzy³

siê w �wi¹tyni Jerozolimskiej w 165 roku
p.n.e. Kiedy Juda Machabeusz (makabi to
po hebrajsku m³ot) pokona³ wojska króla
syryjskiego Antiocha IV Epifanesa i odbi³
Jerozolimê w �wi¹tyni znaleziono tylko

INTEGRACYJNA CHANUKA
Otwarta Chanuka zorganizowana przez gdañski oddzia³ Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów w Polsce
w Galerii �Punkt� Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki zgromadzi³a ponad piêædziesi¹t osób. W�ród
zaproszonych go�ci znale�li siê przedstawiciele �wiata nauki, kultury i sztuki oraz polityki z senatorem
Andrzejem Grzybem na czele. Nie zabrak³o równie¿ przedstawicieli mniejszo�ci narodowych i etnicznych.

Dla upamiêtnienia owego cudu, ka¿dego
kolejnego �wi¹tecznego dnia (jest ich osiem),
w specjalnym �wieczniku zwanym chanu-
kij¹ zapala siê o jedn¹ lampkê lub �wiecz-
kê wiêcej. Symbolizuj¹ one kolejny dzieñ
palenia siê cudownego �wiat³a w �wi¹tyni
Jerozolimskiej. Chanukowych �wiec nie
zapala siê jedna od drugiej, gdy¿ do tego
celu s³u¿y dziewi¹ta �wieca (s³u¿ebna)
zwana szames. Kiedy tylko na niebie poja-
wi siê pierwsza gwiazdka jest ona sygna-
³em dla ca³ej rodziny, aby zgromadzi³a siê
wokó³ �wiecznika i wziê³a udzia³ w cha-
nukowym obrzêdzie. Chanukija zgodnie
z Tradycj¹ wystawiana jest przed ¿ydow-
skim domem lub ewentualnie na oknie.
Natomiast �wiêto ma charakter pe³nych
rado�ci, rodzinnych i przyjacielskich spo-
tkañ. Dla dzieci ma ono szczególny cha-
rakter, gdy¿ ka¿dego �wi¹tecznego wie-
czoru otrzymuj¹ prezenty. Tych ostatnich
nie zabrak³o te¿ w Gdañsku.

Podczas gdañskiej Chanuki mo¿na by³o
nie tylko skosztowaæ zwi¹zanych z tym
�wiêtem tradycyjnych potraw ¿ydowskich
(najbardziej smakowa³y gor¹ce latkes czyli
placki ziemniaczane), ale tak¿e pos³uchaæ
wystêpów kantora Karola Ko³odzieja. Dru-
ga czê�æ spotkania by³a benefisem ni¿ej
podpisanego z okazji XXV-lecia dzia³al-
no�ci dziennikarskiej. Sylwetkê Jaros³awa
Balcewicza przedstawi³ prezes obchodz¹-

cego 50-lecie dzia³alno�ci Gdañskiego To-
warzystwa Przyjació³ Sztuki Ryszard Kul.

Kolejny rok pracy gdañskiego oddzia³u
Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯y-
dów w Polsce (organizacja ta skupia
wszystkie nurty i organizacje ¿ydowskie)
sk³ania do podsumowañ. Oprócz sztanda-

Chanukija

jedno naczynie z czyst¹ oliw¹ s³u¿¹c¹ do
podtrzymywania ognia w menorach. Gdy
jednak pomimo tego zapalono �wieczniki
zdarzy³ siê cud. Chocia¿ oliwy by³o zaled-
wie na dzieñ �wiat³o p³onê³o przez osiem
dni. Akurat tyle czasu by ¯ydzi zdo³ali
wytoczyæ �wie¿¹ oliwê. Upamiêtniaj¹ce to
wydarzenie �wiêto Chanuka (po�wiêcenie)
nazywane jest równie¿ �wiêtem �wiat³a.

D. Kufek, J. Szadaj, K. Czerkas, B. Sochacka

rowych imprez jak Ba³tyckie Dni Kultury
¯ydowskiej, S³upskie Dni Kultury ¯ydow-
skiej czy te¿ Dni Mniejszo�ci Narodo-
wych i Etnicznych � Biografie Gdañskie,
prê¿nie dzia³a Akademia Kultury ¯ydow-
skiej, w ramach której odbywaj¹ siê spotka-
nia z ciekawymi lud�mi. Corocznie s¹ te¿
organizowane kursy jêzyka hebrajskiego.
Przewodnicz¹cy gdañskiego oddzia³u TSK¯
Jakub Szadaj otrzyma³ ponadto honorow¹
nagrodê artystyczn¹ Gdañskiego Towarzy-
stwa Przyjació³ Sztuki za organizacjê VIII
Ba³tyckich Dni Kultury ¯ydowskiej w Gdañ-
sku. Warto nadmieniæ, ¿e ju¿ trwaj¹ przy-
gotowania do jubileuszowych X Ba³tyc-
kich Dni Kultury ¯ydowskiej w Gdañsku.
Kto bêdzie ich gwiazd¹ pozostaje na razie
tajemnic¹.

� Celem naszej dzia³alno�ci jest chêæ
zachowania pamiêci o kulturze i tradycji,
któr¹ chciano skazaæ na Zag³adê � podkre-
�la cz³onek Prezydium Zarz¹du G³ównego
Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯y-
dów w Polsce, a zarazem przewodnicz¹cy
jego gdañskiego oddzia³u Jakub Szadaj.
� Je¿eli chocia¿ w czê�ci udaje siê nam to
realizowaæ, to mamy siê z czego cieszyæ.

JAROS£AW BALCEWICZ

Karol Ko³odziej odczytuje modlitwy

INTEGRACYJNA CHANUKA
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Koncert Karola Ko³odzieja

Jakub Szadaj i Jaros³aw Balcewicz

Ryszard Kul wrêcza grafikê

Dr JAROS£AW BALCEWICZ
obchodz¹cy XXV-lecie dzia³alno�ci
dziennikarskiej otrzyma³ w 2008
roku nagrodê Prezydenta Miasta
Gdañska w dziedzinie kultury oraz
nagrodê dziennikarsk¹ �Pomorskie
Pióro Tolerancji� przyznane przez
Radê Mniejszo�ci Narodowych i Et-
nicznych na Pomorzu.

Jako dziennikarz studencki de-
biutowa³ w 1980 r. w �Dzienniku
Akademickim�, ukazuj¹cym siê na
³amach �Dziennika Ba³tyckiego�.
Etatow¹ pracê dziennikarsk¹ roz-
pocz¹³ w 1984 r. w �Sztandarze
M³odych�. Nastêpnie przez kilka lat
pracowa³ w �Expressie Wieczor-
nym � Kulisach�. Do Stowarzysze-
nia Dziennikarzy Polskich wst¹pi³
w 1989 r. (po jego reaktywacji).

Jest cz³onkiem Gdañskiego To-
warzystwa Naukowego oraz absol-
wentem Uniwersytetów Gdañskiego
i Szczeciñskiego. Stopieñ doktora
nauk ekonomicznych w specjalno-
�ci finanse uzyska³ na Wydziale
Nauk Ekonomicznych i Zarz¹dza-
nia Uniwersytetu Szczeciñskiego.

Publikowa³ m.in. w: �Polityce�,
�Tygodniku Powszechnym�, �Fak-
tach�, Pi�mie Samorz¹du Teryto-
rialnego �Wspólnota�.

Jest cz³onkiem Zarz¹du Stowarzy-
szenia �Nasz Gdañsk� i redaktorem
programowym naszego miesiêcz-
nika. Jako cz³onek naszej redakcji
wykazuje siê bardzo du¿¹ aktyw-
no�ci¹ dziennikarsk¹, a jego arty-
ku³y maj¹ zawsze odpowiedni po-
ziom i wywo³uj¹ zainteresowanie
naszych czytelników. Bêd¹c do-
�wiadczonym dziennikarzem wno-
si wiele nowego do form i sposo-
bów publikacji naszych materia³ów
i nale¿a³oby tylko ¿yczyæ sobie dal-
szej tak interesuj¹cej wspó³pracy.
Niew¹tpliwym wyró¿nieniem jego
pracy dziennikarskiej by³o przyzna-
nie Jaros³awowi Balcewiczowi na-
grody dziennikarskiej pod nazw¹
�Pomorskie Pióro Tolerancji� przez
Radê Mniejszo�ci Narodowych i Et-
nicznych. Z okazji tak piêknego ju-
bileuszu serdecznie naszemu Ko-
ledze Jarkowi gratulujemy.

 REDAKCJA
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MAGIA GRODU NAD MOT£AW¥
� WYWIADY

Magia Gdañska przy�wieca³a uroczy-
 stemu obiadowi jaki ju¿ po raz

pi¹ty mia³ miejsce w Villi Uphagena przy
ul. Uphagena 23 w Gdañsku Wrzeszczu.

latach by³a jedyn¹ do-
cieraj¹c¹ do nas, do
Rosji, by³a takim po-
wiewem wolnego zachodu zza ¿elaznej kur-
tyny. Dziêki chyba niej teraz wielu Rosjan
przyje¿d¿a do Trójmiasta, a g³ównie do
Gdañska. Bo skupia ono mieszkañców
ró¿nej narodowo�ci, i tych zarówno ze
wschodu i tych z zachodu, jak i z g³êbi
Polski. W tym ludzkim konglomeracie
cz³owiek czuje siê bardzo dobrze. Wystar-
czy powiedzieæ, ¿e w 2007 roku Gdañsk
odwiedzi³o 250 tys. Rosjan, turystów, któ-
rzy tu nocowali, spêdzaj¹c kilka dni.

Uczestnicz¹c po raz pierwszy w obie-
dzie gdañskim zastanawiam siê jednak
nad tym, jaka potrawa jest tradycyjna dla
tego miasta, czy gê� gdañska, czy jakie�
danie rybne? A muszê przyznaæ, ¿e pod-
czas tych czterech lat pracy w Gdañsku

dobrze pozna³em kuchniê kaszubsk¹.
Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e w weeken-
dy wraz z ¿on¹ wyje¿d¿amy na Ka-
szuby, bo tam jeszcze mo¿na zje�æ
co� oryginalnego i smacznego.

Anna Bartoszewicz-Pajka, wicepre-
zes zarz¹du Gdañskiej Organizacji
Turystycznej: � Urodzi³am siê i wy-
chowa³am na Mazurach, a Gdañsk
jest moim miastem zamieszkania
z wyboru. W nim postanowi³am
studiowaæ, bo wyda³ mi siê bardzo
atrakcyjnym. Jako studentkê po-
ch³onê³a mnie jego cudowna archi-
tektura, ró¿norodno�æ, po³o¿enie

Podczas kolejnego obiadu gdañskiego
przek¹sk¹ w postaci mas³a rakowego
i chleba z piekarni w Kolbudach delek-
tuj¹ siê, od lewej: Jurij Micha³owicz
Aleksejew z Konsulatu Generalnego
Federacji Rosyjskiej w Gdañsku oraz
Anna Bartoszewicz-Pajka, wiceprezes
zarz¹du Gdañskiej Organizacji Tury-
stycznej wraz z mê¿em Tomaszem

Popijaj¹ce kawê zbo¿ow¹ ma³¿eñstwo
Andrzej Werner i Seija Werner, która
jest sekretarzem konsulatu Finlandii
w Gdyni

Podczas pi¹tego z kolei obiadu gdañskiego smacznymi da-
niami rozkoszuj¹ siê, od lewej: Tomasz Ostrowski, dyrektor
Europol IVECO oddzia³ w Gdañsku, Hanna Zieman-Kula
z kancelarii prawniczej i Jolanta Kwapisiewicz, wspó³orga-
nizatorka comiesiêcznych spotkañ kulinarnych

Jak zapraszam ze �wiata do nas moich
znajomych, to s¹ zachwyceni miejscem na-
szego zamieszkiwania. Owszem wcze�niej
byli ju¿ w Krakowie i Warszawie, ale po

takich prywatnych u nas wi-
zytach s¹ zauroczeni Gdañ-
skiem. Swoim go�ciom za
ka¿dym razem pokazujê
najbardziej chyba ulubione
miejsce, mianowicie widok
z ulicy Grobla na boczn¹
fasadê Kaplicy Królewskiej
i Bazyliki Mariackiej. Go-
�cie potwierdzaj¹, ¿e istotnie
jest to wspania³y widok na
dawn¹ architekturê. Osobi-
�cie wraz z ¿on¹ ¿a³ujemy
tylko, ¿e znamy zbyt ma³o
osób od lat zamieszka³ych
w grodzie nad Mot³aw¹.

GDAÑSK W DZIESI¥TCE MIAST �WIATA NA 2009 ROK

Pod koniec grudnia 2008 roku
oprócz kultywowania gdañskiej
tradycji kulinarnej polegaj¹cej na
konsumpcji potraw przyrz¹dzo-
nych wed³ug receptur gdañskiej
ksi¹¿ki kucharskiej z 1858 roku
(zupa rakowa z kluskami i karp po
Gdañsku), mo¿na by³o równie¿ do-
wiedzieæ siê od biesiadników co
sprawi³o, ¿e poczuli siê Gdañsz-
czanami.

Dr hab. med. Piotr Czauderna, kierow-
nik Kliniki Chirurgii Dzieciêcej AMG: �
Jestem z Gdañska, ¿ona Viola z Sopotu,
choæ po urodzeniu przez wiele lat miesz-
ka³a we Wrzeszczu. Czujemy siê Gdañsz-
czanami i jak tak analizujê, by³ to proces
autentycznego zakochania siê w tym mie-
�cie. Wraz z ¿on¹ mieszkali�my w ró¿-
nych czê�ciach �wiata, to jednak tu do
Gdañska powrócili�my z wielk¹ têsknot¹
i rado�ci¹. A to z tego wzglêdu, bo to
miasto jest przepiêknie po³o¿one geogra-
ficznie, od pó³nocy Zatoka Gdañska, od
po³udnia wzgórza morenowe, jeziora, wo-
kó³ lasy oraz coraz wiêcej� �cie¿ek ro-
werowych.

Jurij Micha³owicz Alekse-
jew, Konsulat Generalny Fe-
deracji Rosyjskiej w Gdañ-
sku: � Wraz z ¿on¹ jestem tu
w Gdañsku od czterech lat.
Wcze�niej pracowa³em w in-
nych miastach Polski jak
w Poznaniu i Warszawie.
Ju¿ jednak wtedy zadziwia³a
mnie du¿a znajomo�æ Rosjan
o Gdañsku i Trójmie�cie. Wy-
daje mi siê, ¿e sta³o siê to
dziêki telewizyjnym trans-
misjom Miêdzynarodowego
Festiwalu Piosenki w Sopo-
cie. Ta impreza w ówczesnych
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Krzysztof Figiel, Konsul Honorowy Republiki
£otewskiej w rozmowie z Bogdanem Kwapisiewi-
czem, wspó³za³o¿ycielem Kapitu³y Kulinarnej
Gdañskie Smaki

Przy biesiadnym stole, od lewej: Alek-
sandra Ko³odziejczyk, Ewa Przyby³ow-
ska oraz dr hab. med. Piotr Czauder-
na, kierownik Kliniki Chirurgii Dzieciêcej
AMG wraz z ma³¿onk¹ Viol¹

Bogdan Kwapisiewicz w rozmowie ze Stanis³a-
wem P³otke, piekarzem z Kolbud, który na pi¹ty
obiad gdañski dostarczy³ kaszubskie orzechy. To-
warzyszy im szefowa restauracji Justyna Stasiuk,
zapewniaj¹ca, ¿e jest mo¿liwe w dzisiejszych cza-
sach praktyczne zastosowanie dawnych gdañskich
przepisów kulinarnych

O produkcji gdañskich marcepanów i czekolad na przestrzeni
wieków opowiada³ prof. Andrzej Januszajtis. Przys³uchuj¹
mu siê: Bogdan Kwapisiewicz, prof. Aleksander Ko³odziej-
czyk oraz prof. Piotr Przyby³owski � wspó³twórcy Kapitu³y
Kulinarnej Gdañskie Smaki

geograficzne i urzekaj¹cy klimat.
Jak przyje¿d¿aj¹ do nas z Warsza-
wy wspó³pracownicy mego mê¿a
Tomasza, to s¹ naszym miastem
zauroczeni.

Andrzej Werner, m¹¿ Seija Wer-
ner, sekretarza konsulatu Finlandii
w Gdyni: � Zakocha³em siê w Gdañ-
sku w 1970 roku. Jako 20-letni stu-
dent budownictwa l¹dowego Poli-
techniki £ódzkiej przyjecha³em tutaj
z kolegami na letnie praktyki. Naj-
wiêksze wra¿enie zrobi³a na mnie
ulica D³uga i Ratusz G³ównego
Miasta oraz bogate ¿ycie kulturalne
w dawnym Klubie Studentów Wy-
brze¿a ¯ak. Ju¿ wtedy przysz³a mi do
g³owy my�l, ¿e dobrze by by³o przyjechaæ
tu i zamieszkaæ na sta³e. Spe³ni³o siê to w
1977, gdy po trzech latach pobytu
w Finlandii postanowi³em wróciæ do Pol-
ski. Wysiad³em z promu w Gdañsku No-

wym Porcie z jedn¹ waliz-
k¹ i nie maj¹c nic do strace-
nia postanowi³em pozostaæ
w moim ukochanym mie-
�cie. Pierwsze kroki skiero-
wa³em do tzw. po�rednia-
ka. Mimo blokady etatów
dosta³em propozycjê pracy
w Zak³adzie Prefabrykatów
Koesting na Przymorzu. Bli-
sko miejsca pracy otrzyma-
³em równie¿ kwaterê.

Kilka miesiêcy pó�niej
do³¹czy³a do mnie ¿ona.

kiedy�, jak doj�æ do ko�cio³a �w. Jana.
Okaza³o siê, ¿e id¹ na koncert muzyki
gospel. Zabra³em siê z nimi i podczas
koncertu uzmys³owi³em sobie, ¿e choæ
przebywamy w remontowanym pomiesz-
czeniu sakralnym, to ta muzyka i barwa
�wiate³ cudownie o¿ywi³y i wype³ni³y to
surowe wnêtrze. Poczu³em jak¹� cudown¹
magiê, co� czego mog¹ nam pozazdro�ciæ
inne wielkie miasta. W Berlinie czy War-
szawie ludzie owszem robi¹ zawodowe
kariery, ale pozbawieni s¹ tej cudownej
magii. Dla mnie jest ona wrêcz platonicz-
n¹ mi³o�ci¹.

Krzysztof Figiel, Konsul Honoro-
wy Republiki £otewskiej: � Ja pro-
mujê ca³e Trójmiasto, ale z satys-
fakcj¹ odbieram prasow¹ informacjê,
¿e Dorling Kindersley Eyewitness
Ravel, wydawca renomowanych
przewodników po miastach �wia-
ta wskazuj¹c dziesiêæ najlepszych
miast �wiata na turystyczny wyjazd
w 2009 roku wymieni³ Gdañsk.
Pozosta³e, to dwa miasta amery-
kañskie (Waszyngton i Seattle),
Buenos Aires, Bristol, Cape Town
(Afryka), Fes (w Maroku), Kopen-
haga, Wiedeñ i Wilno. Te dane nie-

¯ycie w Gdañsku na pocz¹tku by³o
pe³ne wra¿eñ i starali�my siê korzystaæ
pe³nymi gar�ciami ze wszystkiego co nas
otacza³o. Od samego pocz¹tku spotkali-
�my siê z wielk¹ ¿yczliwo�ci¹ ludzi któ-
rzy nas otaczali. Zyskali�my wielu przy-

jació³ z ró¿nych krêgów
spo³ecznych. ¯eby poznaæ
lepiej historiê Gdañska za-
pisa³em siê na kurs prze-
wodników. Dziêki wyk³a-
dom i literaturze, Gdañsk
sta³ siê mi jeszcze bli¿szy.

Ba, odp³aci³ siê równie¿
mi i mojej ¿onie samym do-
brem. Czujemy siê tutaj bar-
dzo szczê�liwi.

Tomasz Ostrowski, dyrek-
tor Europol IVECO oddzia³
w Gdañsku: � Nie zdawa-
³em sobie z tego sprawy, jak
bardzo kocham Gdañsk, choæ
tylko tu od wielu lat pracu-
jê. T¹ iskr¹, która to spowo-
dowa³a by³ fakt, gdy tury�ci
amerykañscy spytali mnie

dawno opublikowa³ angielski dziennik
�The Times�. Nasze miasto zyska³o uzna-
nie za odnowione ulice Starego Miasta,
malownicze kamienice, ciekaw¹ bazê ho-
telow¹ oraz ofertê gastronomiczn¹ i han-
dlow¹. Nie bez znaczenia jest te¿ fakt
bezpo�rednich lotów samolotowych z Gdañ-
ska do wielu miast europejskich.

OPRACOWANIE I ZDJÊCIA:
 W£ODZIMIERZ AMERSKI
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Pomniki stawiamy ludziom wielkich
czynów za walkê o dobro i dla upamiêt-

nienia szczególnych wydarzeñ. Pomnikiem
przyrody mo¿e byæ np. drzewo g³az. Pomni-
kiem symbolizuj¹cym wielki czyn jakiego�
cz³owieka daj¹cym wyraz jego donios³o�ci
i wa¿no�ci mo¿e byæ pos¹g, mauzoleum,
czy p³yta pamiêci, wzglêdnie potê¿ny g³az
z odpowiednim opisem. Cz³owiek pos³ugu-
je siê tutaj, jako wzorcem, przyrod¹ najle-
piej podkre�laj¹c¹ wielko�æ dokonania.

Takim typowym przyk³adem jest po-
mnik � g³az narzutowy � po�wiêcony Da-
nielowi Gralathowi, wielkiemu Gdañszcza-
ninowi, ¿yj¹cemu w latach 1708�1767.
W³a�nie minê³o trzysta lat od jego urodzin
i mo¿e dlatego warto o tym przypomnieæ.
Pomnik znajduje siê dok³adnie w po³owie
d³ugo�ci Alei Lipowej (dzisiaj nazywan¹
Alej¹ Zwyciêstwa), prowadz¹cej z Gdañska
do Wrzeszcza opodal Akademii Medycznej.
Po II wojnie �wiatowej pomnik ten prze-
mianowano na Pomnik Harcerzy Gdañskich
dla uczczenia zamordowanego w Stutthofie
komendanta Chor¹gwi Gdañskiej ZHP �
Alfa Liczmañskiego. Przypuszczalnie do-
konano tego na skutek braku odpowiedniej
wiedzy historycznej ówczesnych w³adz. Od
niedawna pomnik jest przywrócony swemu
dawnemu przeznaczeniu.

Daniel Gralath dzia³a³ w Gdañsku za
czasów przynale¿no�ci miasta do Polski.
Ukoñczy³ gdañskie Gimnazjum Akademic-
kie, a nastêpnie studiowa³ zagranic¹ odwie-
dzaj¹c wiele pañstw i poznaj¹c nowe od-
krycia naukowe. A interesowa³o go wiele �
prawo, fizyka, medycyna, chemia, matema-

Burmistrz Gdañska
� DANIEL GRALATH

tyka, zoologia i astronomia. By³ jednym ze
wspó³za³o¿ycieli Towarzystwa Przyrodni-
czego, jakie powsta³o w Gdañsku w 1743
z siedzib¹ w Bramie Zielonej. By³ kolejno
jego skarbnikiem, a potem prezesem. Naj-
wiêksze osi¹gniêcia Daniela Gralatha to
badania nad elektryczno�ci¹ statyczn¹. Jako
pierwszy zestawi³ baterie kondensatorów

znajdowa³o siê oko³o
1000 pozycji po�wiê-
conych przyrodzie.

Dom Gralathów sta³ na ul. D³ugiej pod
nr 40. Daniel Gralath by³ nie tylko naukow-
cem. Pe³ni³ tak¿e kolejno ró¿ne funkcje pu-
bliczne jak: ³awnika, rajcy i wreszcie bur-
mistrza Gdañska. Jako pami¹tkê zostawi³
po sobie d³ug¹ na 2100 m, czterorzêdow¹
Alejê Lipow¹ prowadz¹c¹ z Gdañska do
Wrzeszcza. Kosztowa³a ona miasto 100 000
guldenów. Gralath by³ jej pomys³odawc¹
i fundatorem. S³u¿y³a jako droga dojazdowa
od Bramy Oliwskiej, a¿ do pa³acu Uphagena
i letnich rezydencji bogatych gdañszczan we
Wrzeszczu. Aleja istnieje do dzisiaj i nadal
jest prawdziw¹ ozdob¹ Gdañska. Po pierw-
szym rozbiorze Polski Prusacy ustawili na
niej graniczny punkt kontrolny, a pod ko-
niec II wojny �wiatowej nazi�ci na ca³ej jej
d³ugo�ci wieszali swoich dezerterów i od-
mawiaj¹cych obrony miasta.

Przy okazji nale¿y jeszcze wspomnieæ
o Danielu Gralathcie �m³odszym�, profeso-
rze a nastêpnie rektorze Gimnazjum Aka-
demickiego, który ¿y³ w latach 1739�1809.
By³ wielkim rzecznikiem O�wiecenia, napi-
sa³ �Rozprawê o przedawnieniu� stanowi¹c¹
odpowied� na uniwersa³ Dworu Pruskiego
okre�laj¹cego podstawy prawne pierwsze-
go rozbioru Polski w 1772 roku. W �Roz-
prawie� uzasadnia³ i¿ królowie polscy mie-
li bezsporne prawo do Pomorza i dokonany
zabór by³ jawnym pogwa³ceniem wszel-
kich ustaw. �Jako chrze�cijanie pragniemy
w koñcu b³agaæ Boga o pomoc by s³abszy
nie by³ uciskany, by nie dane by³o przemo-
cy panowanie. Dlaczego mo¿ni tego �wiata
nie tylko chc¹ by dr¿eæ przed ich czynami,
lecz tak¿e by je aprobowaæ, broniæ i za
nimi przemawiaæ. Dlaczego ¿¹daj¹ od nas
by oceniaæ ich czyny wed³ug prawa i cnót?
Dlaczego nie powiedz¹ wprost � nasza potê-
ga jest straszna i siêga wokó³ daleko, dlatego
czynimy to, co Aleksander Wielki i D¿yngis
Chan czynili przed nami, a poniewa¿ chce-
my czego�, to musi byæ prawem�. Trudno
o bardziej wymowny przyk³ad wyst¹pienia
reprezentanta gdañskich uczonych w obro-
nie praw Polski w czasach utraty niepodle-
g³o�ci. Pamiêtajmy, ¿e autorem przytoczonej
wypowiedzi by³ rektor Gimnazjum Akade-
mickiego w Gdañsku jednej z niewielu in-
stytucji naukowych na Pomorzu.

TADEUSZ M£YNIK

Aleja

Gralath

i przeprowadzi³ pomiary si³ przyci¹gania
elektrycznego. Podczas do�wiadczeñ zapala³
spirytus iskr¹ elektryczn¹. Tak¹ sam¹ iskr¹
zabija³ te¿ owady, a nawet bardzo drobne
ptaki. Sta³ siê jakby poprzednikiem Co-
ulomba. Posiada³ du¿y ksiêgozbiór, który
zawiera³ oko³o 2500 tomów i by³ jednym
z najstarszych w Gdañsku, a w jego zbiorach
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Wystawa DANIELA KUFLA
w GTPS

Daniel Kufel

Daniel Kufel, Ryszard Kul, Grzegorz Niewiadomy

których mieszkañców ju¿ nie ma (w przeci-
wieñstwie do Kaszub i Kociewia).

� Jest to na pewno jedna z najciekaw-
szych wystaw jak¹ mieli�my w ostatnich
latach � podkre�la dyrektor biura GTPS
Grzegorz Niewiadomy. � Mamy tu cieka-
we po³¹czenie technik tradycyjnego malar-
stwa XX wieku z nowymi. W tych obra-
zach mo¿na siê dopatrzyæ nawet odniesieñ
do Boscha. Natomiast w grafice kompute-
rowej mamy nowoczesne technologie i jak
najbardziej tradycyjne, w pozytywnym tego
s³owa znaczeniu ujêcie tematu. Kiedy� tak¹
twórczo�æ nazywano �literatur¹ w obra-
zach�.

Zapewne, gdyby Daniel Kufel zosta³ na
uczelni by³by ju¿ dawno profesorem ASP,
ale có¿ wybra³ inn¹, byæ mo¿e nawet cie-
kawsz¹ drogê.

JAROS£AW BALCEWICZ

Ten wyj¹tkowy artysta zajmuj¹cy siê
malarstwem, rysunkiem i grafik¹ kom-

puterow¹ ukoñczy³ Pañstwow¹ Wy¿sz¹
Szko³ê Sztuk Plastycznych w Gdañsku
(obecnie ASP) w roku 1978. Chocia¿ jest
absolwentem Wydzia³u Malarstwa w pra-
cowni prof. Kazimierza �ramkiewicza, to
studiowa³ równie¿ ceramikê u prof. Hanny
¯u³awskiej i grafikê u prof. Czes³awa Tu-
mielewicza. Swoje prace prezentowa³ na
licznych wystawach w kraju i za granic¹.
Jest wspó³za³o¿ycielem i dzia³aczem Sto-
warzyszenia �¯u³awy Gdañskie�. Ponadto

poch³ania go jego renowa-
cja i doprowadzanie do sta-
nu �wietno�ci, a do jego
kupna namówi³ go ponad
80-letni autochton. Us³y-
sza³ od niego. �Panie Da-
niel, niech mi pan wierzy,
¿e tu by³ du¿y piêkny dom,
ale jak przyszli nowi lu-
dzie, barbarzyñcy, to zosta³y tylko upiory�.
S³owa te wry³y mu siê w pamiêæ i postano-
wi³ to zmieniæ. Zacz¹³ odtwarzaæ w swoich
fantastyczno ba�niowych dzie³ach ¯u³awy,

jest cz³onkiem Zwi¹zku Polskich Artystów
Plastyków oraz Gdañskiego Towarzystwa
Przyjació³ Sztuki. Wystawa w Galerii GTPS
�Punkt� zorganizowana zosta³a z okazji ju-
bileuszu 30-lecia pracy twórczej artysty.

� ¯u³awy to jedna z moich g³ównych in-
spiracji � przyznaje Daniel Kufel. � Nato-
miast bez sztuki moje ¿ycie nie mia³oby
sensu.

Na �wiat przyszed³ w mieszkaniu rodzi-
ców w Gdañsku na ul. D³ugiej 35, gdy¿
matka nie zd¹¿y³a dojechaæ do szpitala
przed rozwi¹zaniem. Pocz¹tkowo wszystko
wskazywa³o na to, ¿e zostanie muzykiem.
Wygra³ nawet konkurs akordeonowy i móg³
bez egzaminu zostaæ przyjêty na I rok stu-
diów muzycznych. Wybra³ jednak sztukê pla-
styczn¹, chocia¿ na uczelniê dosta³ siê do-
piero za drugim podej�ciem, a dokonanego
wówczas trudnego wyboru nie ¿a³uje, gdy¿
mo¿e robiæ to co kocha. Z grodem nad Mo-
t³aw¹ by³ zwi¹zany do roku 1983, kiedy to
osiad³ na ¯u³awach Gdañskich, gdzie naby³
w stanie ruiny licz¹cy 1200 m kw. dom
podcieniowy w Cedrach Wielkich. Do dzisiaj
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Na Nowy Rok ka¿dy z nas odk³ada
stary kalendarz i zaczyna korzystaæ

z nowego. Warto przy tej okazji przypo-
mnieæ parê faktów z dziejów naszej ra-
chuby czasu. Samo s³owo �kalendarz�
ujawnia jej genealogiê � pochodzi prze-
cie¿ od rzymskich kalend, które oznacza-
³y pocz¹tek miesi¹ca. To tak¿e Rzymianie
wybrali 1 stycznia (kalendy styczniowe)
za pocz¹tek roku. Mia³o siê to staæ w roku
153 przed Chrystusem, kiedy ustalono, ¿e
w tym dniu maj¹ rozpoczynaæ urzêdowa-
nie nowo wybrani konsulowie. Niezale¿-
nie od tego dla urzêdników plebejskiego
magistratu rok zaczyna³ siê 15 marca,
a dla zwyk³ych obywateli 1 marca. Rzym-
skiego pochodzenia jest te¿ podzia³ roku
na miesi¹ce � co prawda na pocz¹tku ró¿-
ne od naszych: 7 liczy³o po 29 dni, 4 po
31, tylko �feralny� luty mia³ ich jak dzi-
siaj 28. Dodaj¹c je do siebie otrzymujemy
355 dni � o 10 mniej ni¿ ich ma rok. Ró¿-
nicê wyrównywano wstawiaj¹c co parê lat
miesi¹c przestêpny, dowolnie wybierany
przez kap³anów. W rezultacie zapanowa³
chaos, rok by³ ró¿ny w ró¿nych miejsco-
wo�ciach, a nawet w ró¿nych �wi¹tyniach.
Porz¹dek, za rad¹ astronoma Sozygenesa,
przywróci³ w roku 707 od za³o¿enia Rzy-
mu (46 przed Chrystusem) Juliusz Cezar,
ustanawiaj¹c kalendarz, na jego pami¹tkê
nazwany juliañskim. Dla przywrócenia
zgodno�ci z porami roku rok 46 zosta³
przed³u¿ony o trzy miesi¹ce. Dzieñ 1 stycz-
nia sta³ siê powszechnym pocz¹tkiem roku,
który mia³ mieæ odt¹d 12 miesiêcy, na
przemian d³ugich � po 31 dni � i krótkich
� po 30; 29 � lub 30-dniowy luty nadal
stanowi³ wyj¹tek. Policzmy: 6 miesiêcy
po 31 dni i 5 po 30, plus 29 dni lutego, to
razem 365 dni. Ju¿ wtedy by³o wiadomo,
¿e rzeczywisty rok (okres obiegu Ziemi
dooko³a S³oñca, czyli czas, po którym
powtarzaj¹ siê takie zjawiska, jak równo-
noc wiosenna czy przesilenie letnie) jest
o æwieræ dnia d³u¿szy. Aby wyrównaæ
ró¿nicê, co 4 lata dodano jeden dzieñ �
powtórzenie 24 lutego. Rok z dodanym
dniem nazywa siê rokiem przestêpnym.
Dzisiejsze d³ugo�ci miesiêcy zawdziêcza-

my decyzjom politycznym (!). W 44 roku
przed Chr. uczczono Cezara zmieniaj¹c
nazwê miesi¹ca Quinctilis (�pi¹ty�, nasz
lipiec) na Julius. Za jego nastêpcy Augu-
sta uczyniono podobnie z kolejnym mie-
si¹cem Sextilis (�szósty� � sierpieñ), który
sta³ siê Augustem. Ale zgodnie z ustalon¹
przemienno�ci¹ miesiêcy d³ugich i krót-
kich Augustus mia³ tylko 30 dni, mniej
ni¿ Julius! Aby unikn¹æ dyshonoru dla
aktualnego w³adcy, przed³u¿ono jego mie-
si¹c o dzieñ zabrany z pechowego lutego
i tak jest do dzi�: oba te miesi¹ce maj¹ po
31 dni, luty w zwyk³ym roku 28, w prze-
stêpnym � 29. ¯eby unikn¹æ zbitki trzech
d³ugich miesiêcy, poprawiono d³ugo�ci
dalszych: wrzesieñ i listopad maj¹ od tej
pory po 30 dni, pa�dziernik i grudzieñ po
31. Dodajmy tu, ¿e rzymskie nazwy mie-
siêcy przyjê³y siê w wiêkszo�ci europej-
skich jêzyków. Nasze piêkne stare nazwy
od stycznia do grudnia nale¿¹ do nielicz-
nych wyj¹tków.

Tak¿e rachuba dni by³a w Rzymie inna
ni¿ dzi�. W ka¿dym miesi¹cu by³y trzy
dni �wi¹teczne: kalendy, nony i idy, pier-
wotnie zwi¹zane z cyklem przemian Ksiê-
¿yca: kalendy oznacza³y nów, idy pe³niê,
a nony dziewi¹ty dzieñ przed idami. Dni
liczono do najbli¿szego �wiêta i odpo-
wiednio nazywano, np. czwarte idy mar-
cowe oznacza³y czwarty dzieñ przed ida-
mi w marcu, trzecie nony kwietniowe
� trzeci dzieñ przed nonami w kwietniu,
a siódme kalendy majowe � siódmy dzieñ
przed 1 maja (w kwietniu). Kiedy na sku-
tek wy¿ej opisanych dowolno�ci kalen-
darz urzêdowy rozmin¹³ siê z obrotami
Ksiê¿yca, zaczêto ustalaæ �wiêta inaczej:
kalendy by³y nadal pierwszym dniem mie-
si¹ca, idy dniem 15 (w marcu, maju, lipcu
i pa�dzierniku) lub 13 (w pozosta³e mie-
si¹ce. Nony wypada³y odpowiednio na 7
lub 5 dzieñ miesi¹ca. Juliusz Cezar za-
twierdzi³ ten sposób datowania. Kalendy
mia³y dodatkowe znaczenie jako dzieñ
sp³aty d³ugów, a kalendarz (calendarium)
oznacza³ tak¿e ksiêgê d³ugów.

Jak to? � zapytaj¹ Czytelnicy � czy¿by
wtedy nie by³o tygodni? Oczywi�cie by³y.

Podzia³ na dni tygodnia jest starszy ni¿
Rzym, znali go ju¿ Sumerowie, którzy
ka¿dy dzieñ przypisywali jednemu z sied-
miu cia³ niebieskich, czczonych jako bó-
stwa, nazwanych pó�niej regentami dni.
System ten przejêli Babiloñczycy, po nich
Grecy, a od Greków Rzymianie. Ponie-
dzia³kiem rz¹dzi³ Ksiê¿yc, wtorkiem Mars,
�rod¹ Merkury, czwartkiem Jowisz, pi¹t-
kiem Wenus (u ludów germañskich zwa-
na Frej¹), sobot¹ Saturn, a niedziel¹ �
S³oñce. Pozosta³o�ci¹ tego s¹ nazwy dni
tygodnia w wiêkszo�ci jêzyków europej-
skich (s³owiañskie nale¿¹ do wyj¹tków).

Wróæmy do Rzymu. Przypisanie dni
tygodnia poszczególnym bogom nie ozna-
cza³o wprowadzenia takich jak dzisiaj dni
pracy i odpoczynku. Dla ¯ydów dniem
odpoczynku i mod³ów by³a sobota. Pierw-
si chrze�cijanie zbierali siê na wspóln¹
Wieczerzê w soboty. W II w. po Chr.
przesunêli nabo¿eñstwa na niedzielê,
któr¹ nazwali Dniem Pana (Dominica).
A w 321 r. cesarz Konstantyn, przekona-
ny do chrze�cijañstwa po zwyciêstwach
pod znakiem Krzy¿a i zjednoczeniu po-
dzielonego imperium, ustanowi³ niedzielê
powszechnym dniem odpoczynku.

Zwyciêstwo chrze�cijañstwa w Euro-
pie poci¹gnê³o za sob¹ dalsze zmiany.
Wprowadzono nowe �wiêta, nie bez k³o-
potów, zwi¹zanych z ustaleniem dat tych
najwa¿niejszych: Narodzenia i Zmar-
twychwstania Chrystusa. Jako pierwsz¹
przyjêto datê Zwiastowania Anielskiego �
25 marca, z której wynik³a data Narodze-
nia (o 9 miesiêcy pó�niej) � 25 grudnia.
Gorzej by³o z Wielkanoc¹. Zgodnie ze
�wiadectwem Ewangelii Chrystus zmar-
twychwsta³ w dzieñ po ¿ydowskim �wiê-
cie Paschy (pami¹tka wyprowadzenia
z niewoli egipskiej), obchodzonym w dniu
pierwszej wiosennej pe³ni Ksiê¿yca. W roku
Jego �mierci Pascha wypada³a w sobotê,
wiêc Zmartwychwstanie nast¹pi³o w nie-
dzielê. Przeprowadzony za czasów Kon-
stantyna (w 325 r.) sobór w Nikei ustali³
tak¹ w³a�nie datê Wielkanocy, obowi¹zu-
j¹c¹ do dzi�: w niedzielê po pierwszej
wiosennej pe³ni.
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Po wprowadzeniu nowych �wi¹t zaczê-
to kwestionowaæ rzymski pocz¹tek roku.
Sobór w Tours (w 567 r.) okre�li³ go jako
�stary b³¹d�. W zale¿no�ci od diecezji
przyjmowano zamiast niego 25 grudnia
lub 25 marca. Dopiero w XIV w. system
�Obrzezania� (1 stycznia, to �wiêto Obrze-
zania Pañskiego), funkcjonuj¹cy w ¿yciu
�wieckim, zwyciê¿y³ tak¿e w Ko�ciele.

Przypomnijmy jeszcze, ¿e kalendarz
juliañski nie by³ doskona³y. Rok zwrotni-
kowy ma w rzeczywisto�ci nie 365,25
tylko 365, 2522 dni. Ta pozornie maleñka
ró¿nica, narastaj¹ca z up³ywem lat, spo-
wodowa³a przesuwanie siê pór roku w ka-
lendarzu. W XVI wieku pocz¹tek wiosny
(równonoc wiosenna) by³a ju¿ przesuniêta
w stronê lata o 10 dni! Wraz z ni¹ wêdro-
wa³a Wielkanoc i zwi¹zane z ni¹ �wiêta
ruchome. Aby przywróciæ zgodno�æ z astro-
nomi¹, powo³ana przez papie¿a Grzegorza
XIII komisja zreformowa³a kalendarz. De-
kretem papieskim zlikwidowano naros³¹
ró¿nicê 10 dni: po czwartku 4 pa�dziernika
roku 1582 nast¹pi³ pi¹tek 15 pa�dziernika.
Wprowadzono te¿ poprawkê: lata bêd¹ce
wielokrotno�ci¹ stu s¹ odt¹d przestêpne tyl-
ko, gdy ich liczba dzieli siê przez 4. Zatem

lata 1600, 2000 itp. s¹ nadal przestêpne,
natomiast lata 1700, 1800, 1900, 2100 itp.
juliañsk¹ przestêpno�æ trac¹. Poprawka jest
równowa¿na przyjêciu roku kalendarzowe-
go licz¹cego 365, 2425 dni. Ró¿nica w sto-
sunku do roku zwrotnikowego uro�nie do

1 doby dopiero za 1600 lat, wiêc w ¿yciu
codziennym nie musimy siê ni¹ przejmo-
waæ. O zgodno�æ z nauk¹ dbaj¹ zreszt¹
miêdzynarodowe s³u¿by czasu, wprowa-
dzaj¹c odpowiednie korekty.

 ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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W tym krótkim szkicu podejmê siê nieco

nu¿¹cej, ale zapewniam ¿e w istocie
niezwykle pasjonuj¹cej próby podsumowuj¹-
cego zestawienia stanu przywracania wystroju
Bazyliki Mariackiej w Gdañsku. Oczywi�cie
ten proces nie zakoñczy³ siê jeszcze i jest to
tylko pewien etap, ale ju¿ na tyle zaawanso-
wany, ¿e mo¿na pokusiæ siê o pewne porz¹d-
kuj¹ce sytuacjê i stan wiedzy podsumowanie,
zw³aszcza ¿e pojawiaj¹ siê co jaki� czas zbior-
cze opracowania obejmuj¹ce ca³o�æ dzie³ sztuki
w Bazylice Mariackiej, jak
praca ks. infu³ata S. Bogda-
nowicza �Dzie³a sztuki sa-
kralnej Bazyliki Mariackiej
w Gdañsku�, czy praca zbio-
rowa p.r. B. Roll i I. Strze-
leckiej �Katalog zabytków
sztuki. Gdañsk � G³ówne Mia-
sto�. Bazuj¹ one w swoich
ustaleniach w du¿ej mierze
na opracowaniach niemiec-
kich, zw³aszcza Th. Hirscha
i Grubera � Keysera. Na sa-
mym wstêpie muszê siê za-
strzec, ¿e celem tego artyku³u
jest bardziej zasygnalizowa-
nie i omówienie wybranych
problemów, ni¿ ich pe³ne
i satysfakcjonuj¹ce wszyst-
kich rozwi¹zanie. Je¿eli Ko�ció³ Mariacki
jawi nam siê jako gotycka polifoniczna struk-
tura, to nie powinno byæ w niej fa³szywych
tonów. Pos³ugujê siê tym nieco patetycznym
porównaniem, aby podkre�liæ wagê w³a�ciwego
zestrojenia poszczególnych elementów wypo-
sa¿enia Bazyliki Mariackiej. Tylko wtedy sztu-
ka w niej obecna mo¿e dobrze przemówiæ do
umys³ów i serc przybyszów zjednuj¹c ich po-
dziw oraz znajduj¹c ich zrozumienie, a tak¿e
w³asn¹ wewnêtrzn¹ harmoniê.

Tury�ci licznie odwiedzaj¹cy Bazylikê Ma-
riack¹ zapytuj¹ niekiedy, dlaczego wezwania
ustawionych w niej o³tarzy nie pokrywaj¹ siê
z nazwami kaplic, w których te o³tarze siê
znajduj¹? Istotnie obecnie tylko w kilku przy-
padkach ma miejsce synchronizacja o³tarzy
z kaplicami, tak jest w kaplicy: Bractwa Ka-
p³añskiego NMP, Ferberów, �w. Jakuba i �w.
Jadwigi. Zaznaczyæ przy tym nale¿y, ¿e za-
zwyczaj nazwy kaplic pochodzi³y od nazw
lub imion patronów korporacji religijnych lub
zawodowych, które siê w nich lokowa³y i je
wyposa¿a³y, jak np. kaplica Bractwa �w. Jerze-
go, kaplica Bractwa Kurkowego pw. �w. Era-
zma, czy kaplice Bractw: �w. Rajnolda i �w.
Olafa. Czêsto te¿ cech, bractwo lub rodzina
funduj¹ce kaplicê (w porozumieniu z w³adza-
mi ko�cio³a), wybiera³y wezwanie i fundowa-
³y odpowiedni o³tarz. Czasem jednak nazwy
kaplic tworzone by³y od nazw o³tarzy czy ob-
razów w nich siê znajduj¹cych, jak kaplica
Salwatora, Jerozolimska i �w. Micha³a (1, 196,
230, 231). Nazwy czy wezwania o³tarzy po-

chodzi³y od rodzaju relikwii w nich przecho-
wywanych, ale te¿ od nazw kaplic, jak w przy-
padku o³tarza �w. Katarzyny i �w. El¿biety
Turyngskiej (1, 203, 347, 207�208). Je�li by
jednak kto� spodziewa³ siê, ¿e w przesz³o�ci
taka harmonia wystêpowa³a i wystarczy j¹
tylko w prosty sposób przywróciæ, niestety
natrafi³by na spore trudno�ci i to co najmniej
z trzech powodów. Je�li nawet zdarza³y siê
o³tarze o patronie czy wezwaniu odpowiadaj¹-
cym wezwaniom kaplic, to nie zawsze w tych

kaplicach siê znajdowa³y, jak np.: o³tarz �w.
Barbary znajdowa³ siê w kaplicy �Pod Chó-
rem� obok zegara astronomicznego po prawej
stronie (1, 354), podobnie o³tarz �w. Marcina
nie znajdowa³ siê w kaplicy o tej nazwie lecz
przy po³udniowym filarze drugiej pary fila-
rów od zachodu w nawie g³ównej (1, 374).
Figura Piêknej Madonny równie¿ pierwotnie
nie sta³a w kaplicy NMP, jakby mo¿na by³o
siê tego spodziewaæ, lecz ustawiono j¹ przy
po³udniowym filarze przed o³tarzem g³ównym
(1, 366). I analogicznie rze�ba Zbawcy �wiata
(Salvator Mundi) wykonana przez Mistrza

Paw³a, nie znajdowa³a
siê pierwotnie w najod-
powiedniejszej dla niej
kaplicy Zbawiciela (obo-
jêtnie której, bo by³y
dwie), lecz ustawiona by³a najpierw w prezbi-
terium, a pó�niej w transepcie ko�cio³a ma-
riackiego (1, 198). O³tarz Ukrzy¿owania nie
zdobi³ kaplicy �wiêtego Krzy¿a lecz przyporê
miêdzy kaplicami �w. Micha³a i �w. Antonie-
go (1, 232; 6, 91�92, il. 435). Nawet nagro-

bek Jana Sinklaira wywêdro-
wa³ z kaplicy �w. Jadwigi,
gdzie go ustawiono w 1731 r.
(1, 273) do kaplicy NMP,
gdzie znalaz³ siê po niedawnej
renowacji. Kolejnym powo-
dem trudno�ci synchronizacji
patronów o³tarzy z patrona-
mi kaplic jest fakt, ¿e w ko-
�ciele NMP pojawi³o siê wiele
o³tarzy o tematyce nie zwi¹-
zanej z nazwami istniej¹cych
tu kaplic, jak np.: o³tarz ce-
chu rze�ników pw. �w. Ad-
riana (1, 311�329) ustawiony
w nawie g³ównej przy pó³-
nocnym filarze drugiej pary
filarów od zachodu, o³tarz
kaletników pw. �w. Ma³go-

rzaty (1,215), który sta³ w nawie g³ównej przy
pó³nocnym filarze pi¹tej pary filarów od za-
chodu i o³tarz browarników pw. �w. Miko³aja
(1, 201), który sta³ przy po³udniowo zachod-
nim filarze skrzy¿owania nawy g³ównej z tran-
septem. Dla wzmiankowanego wy¿ej o³tarza
Ukrzy¿owania z 1500 r. nie istnia³a ¿adna
osobna kaplica Ukrzy¿owania. Georgius Frisch
w swojej pracy z lat 1694�96 opisuje jeszcze
o³tarze pw. ��.: Jana Ewangelisty (8, 105),
Piotra i Paw³a (8, 115�116), Szymona i Judy
(8, 116), Krzysztofa (8, 121�122), Andrzeja
(8, 124), Dziesiêciu Tysiêcy Mêczenników
(8, 130�131) oraz Bo¿ego Cia³a i �w. Stefana
(8, 137�138). W Bazylice Mariackiej nie ma
i nie by³o specjalnie wydzielonych kaplic o tych
nazwach, a o³tarze te nie ustanawia³y umow-
nej przestrzeni kaplicznej wokó³ siebie z racji
swoich funkcji lecz pozostawa³y wolnostoj¹-
cymi obiektami otoczonymi opiek¹ cechów,
bractw lub rodzin. Frisch wymienia jeszcze
inne liczne o³tarze bez czytelnych wezwañ
poustawiane w kaplicach: Wszystkich �wiê-
tych (8, 203) oraz ��.: Jerzego lub Zbawiciela
(8, 186), Katarzyny (8, 177), Marcina (8, 76�77),
Barbary (8, 69 i 70), Erazma (8, 65), Micha³a
(8, 64� 65) i Jedenastu Tysiêcy Dziewic (8, 48).
Ostatnim powodem aktualnej niemo¿liwo�ci
uporz¹dkowania sytuacji jest to, ¿e wci¹¿ jesz-
cze kilka o³tarzy jest przechowywanych przez
ró¿ne muzea i galerie w Polsce i w Europie.

W Muzeum Narodowym w Gdañsku znaj-
duje siê o³tarz �w. El¿biety z przejmuj¹c¹ rze�-
b¹ Piety (1, 208, nr katalogowy 28). Pochodzi
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on z kaplicy �w. El¿biety w ko�ciele Mariac-
kim (1, 207). Predella tego o³tarza znajduje
siê w kaplicy �wiêtej Trójcy (1, 379�380).

W Muzeum Narodowym w Warszawie prze-
trzymywane s¹: o³tarz Jerozolimski (fot. 1)
z kaplicy o tej samej nazwie (1, 230; 4, il.
100�103): o³tarz �w. Rajnolda z predell¹
(fot. 2) z kaplicy po�wiêconej temu �wiêtemu
(1, 80; 4, il. 64 i 64 b); retabulum baldachi-
mowe z 1420�25 NMP (fot. 3) z kaplicy ��.
Kosmy i Damiana (1, 281; 2, il. 5�7; 4, il. 123
i 123 a, b, c); du¿y dyptyk Winterfeldów z ka-
plicy �w. Jakuba (1, 260; 2, il. 17 i 18); tablica
z tronem ³aski z tryptyku �wiêtej Trójcy
(fot. 4) z kaplicy o tej nazwie (1, 373; 3, 36;
4, il. 150, 151).

W ko�ciele krzy¿ackim w Wiedniu od 1842 r.
znajduje siê o³tarz �w. Antoniego z kaplicy
�w. Antoniego w Bazylice Mariackiej (1, 232�
233 ; 4, il. 106�107).

W ko�ciele �w. Jana w Berlinie przecho-
wywany jest jako depozyt ko�cio³a Unii Chrze-
�cijañsko-Ewangelicznej obraz z �tronem ³a-
ski� z 1435 r. okre�lany te¿ mianem �Trójcy
�wiêtej Bractwa �w. Jerzego� (1, 337�338; 5,
275; 4, il. 14, 136, 138, 141). Do niedawna
znajdowa³ siê on w magazynie berliñskiej Ge-
maldegalerie. W Johanniskirche znajduje siê
te¿ predella z omawianego tu o³tarza z przed-
stawieniem Trójcy �wiêtej. Oba te obiekty ks.
S. Bogdanowicz uzna³ w swojej pracy za za-
ginione (1, 337�338).

W ko�ciele Mariackim w Hamburgu znaj-
duje siê o³tarz �w. Olafa z 1491 r. przeznaczo-
ny do kaplicy �w. Olafa gdañskiego ko�cio³a
Mariackiego. O³tarz ten do Gdañska nigdy nie
trafi³ (1, 74).

W moskiewskich zbiorach ostatnio odnale-
ziono ma³y dyptyk Winterfeldów z ok. 1500 r.
zdobi¹cy w swoim czasie kaplicê �w. Jakuba
(1, 260�261; 4, il. 117�119).

Pocieszaj¹cym jest fakt, ¿e wymienione
wy¿ej o³tarze jeszcze istniej¹ i wci¹¿ mo¿na
podziwiaæ kunszt ich autorów, chocia¿ nie
w gdañskiej Bazylice Mariackiej, gdzie powin-
no byæ ich miejsce. My�lê, ¿e dobrze by³oby
sporz¹dziæ ich czytelne fotografie i w formie
plansz poustawiaæ w tych miejscach gdzie
pierwotnie siê znajdowa³y, z do³¹czon¹ infor-

macj¹ o tym gdzie owe obiekty znajduj¹
siê obecnie. Natomiast niestety wiele o³tarzy
i elementów o³tarzowych z wyposa¿enia
ko�cio³a Mariackiego uznaje siê obecnie za
zaginione. Warto po�wiêciæ im chwilê uwa-
gi i przynajmniej wymieniæ najwa¿niejsze
z nich:
� o³tarz �w. Olafa ze �ciany pd. kaplicy

�w. Olafa z ok. 1450 r., po 1514 r. los
nieznany (1, 74);

� predella z Chrystusem Zmartwychwsta³ym
z kaplicy Wszystkich �wiêtych z 1435 r.
(1, 77);

� o³tarz w Kaplicy Wszystkich �wiêtych
wzmiankowany w 1462 r., los nieznany
(1, 75);

� o³tarz w Kaplicy Wszystkich �wiêtych
wzmiankowany w latach 1489�1507, los
nieznany (1, 77);

� predella z o³tarza Trzech Króli znajduj¹ce-
go siê w kaplicy �w. Katarzyny (1, 203);

� rze�bione retabulum du¿ego o³tarza Ferbe-
rów (1, 241�242);

� o³tarz �w. Bart³omieja w kaplicy o tej na-
zwie, wzmiankowany w 1466 r. (1, 277�
278);

� czê�ci o³tarza �w. Katarzyny przechowy-
wane w kaplicy �w. Bart³omieja, wzmian-
kowane w 1843 r. (1, 278);

� ruchoma rze�ba Chrystusa z ok. 1500 r.
z kaplicy �w. Kosmy i Damiana (1, 281);

� ma³y o³tarz z kaplicy von Kempenów, po
1700 r. los nieznany (1,
283);
� o³tarz �Chrystusa w

t³oczni mistycznej�
z 1400 r. z kaplicy
�w. Krzy¿a wraz z pre-
dell¹, zgin¹³ w czasie
wojny (1, 310�311;
4, il. 130�131 a, b);

� predella z ok. 1435 r.
z wyobra¿eniem Trój-
cy �wiêtej, pochodz¹-
ca z kaplicy �w. Je-
rzego (1, 338);

� o³tarz �w. Jerzego z
kaplicy o tym imie-
niu (1, 338);

� o³tarz prawdopodob-
nie �Zbawiciela� w
kaplicy Zbawiciela,

domniemany wg informacji dotycz¹cej
1945 r., po którym los pozostaje nieznany
(1, 353�354);

� o³tarz �w. Anny z 1477 r. w kaplicy �w.
Anny, los nieznany (1, 215�218);

� o³tarz w kaplicy �w. Marii Magdaleny ob-
s³ugiwany przez altarzystów i wyposa¿ony
w utensylia liturgiczne (1, 385);

� o³tarz NMP z ok. 1450 r. ze �ciany pó³noc-
nej w kaplicy �w. Olafa, po 1614 r. los nie-
znany (1, 74);

� o³tarz �w. Ma³gorzaty cechu kaletników
z rze�b¹ �w. Anny Samotrzeæ, los nieznany
(1, 215, 349);

� predella z herbem Philippa Bischofa z 1483 r.
(4, il. 116 a i b oraz 1, 253, 265) z przedsta-
wieniem �wiêtej Trójcy (1, 265 i 372);
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� o³tarz podró¿ny w formie tryptyku (4, il.
87 b);

� skrzyd³a o³tarza z 1500 r. ��. Piotra i Paw³a
(4, il. 60).
Niewykluczone, ¿e czê�æ z tych zaginio-

nych o³tarzy kiedy� w przysz³o�ci mo¿e siê
odnale¿æ, zw³aszcza je�li istniej¹ ich opisy lub
fotografie umo¿liwiaj¹ce ich prawid³ow¹ iden-
tyfikacjê. Niejeden element ju¿ w taki sposób
siê odnalaz³ (potwierdza to historia nimbów
z figur towarzysz¹cych Chrystusowi w Têczy
czy te¿ odnaleziona figura Matki Boskiej Bo-
lesnej (6, 105, il. 784), uznana wcze�niej za
zaginion¹ (1, 152). Natomiast problem ubyt-
ków czê�ci sk³adowych o³tarza g³ównego Ba-
zyliki Mariackiej to zupe³nie osobne zagad-
nienie wymagaj¹ce oddzielnego opracowania.
Tak czy inaczej obecne ustawienie wielu o³tarzy
i elementów o³tarzowych w kaplicach wci¹¿
jeszcze nosi wszelkie znamiona tymczasowo�ci.

(cd. w nastêpnym numerze)

TEKST I ZDJÊCIA DARIUSZ WRÓBLEWSKI

Uwaga: Liczby w nawiasach s¹ kluczem do
literatury: dzie³o, strona.
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Wielkim bogactwem naszego Re-
gionu jest po³o¿enie na Ba³ty-

kiem, a tak¿e gêsta sieæ rzeczna Delty
Wis³y. Pomorze oraz jego portowa stoli-
ca Gdañsk, by³o zawsze prê¿nym o�rod-
kiem gospodarczym kraju z rozwiniêtym
przemys³em stoczniowym, rolno-spo¿yw-
czym oraz rybo³ówstwem, transportem
i turystyk¹. Gdañsk szczyci siê równie¿
tym, ¿e przez kilka wieków by³ najbogat-
szym miastem w Polsce i czo³owym, licz¹-
cym siê cz³onkiem Hanzy. Sukces ten na-
le¿y przypisaæ jego mieszkañcom, a przede
wszystkim, po³o¿eniu, gdy¿ tutaj znajdo-
wa³o siê okno na �wiat.

Do Gdañska wodami królo-
wej polskich rzek Wis³¹ i jej
odnogami transportowano nie-
zliczone ilo�ci towarów, a przy
tym wszystkie nadwi�lañskie
miasta rozwija³y siê gospo-
darczo i z dnia na dzieñ sta-
wa³y siê bogatsze. O naszej
najwiêkszej rzece mówiono
w ca³ej Europie, uwa¿aj¹c j¹
za najbardziej ¿eglown¹ rze-
kê w tej czê�ci �wiata. Z biegiem lat,
pocz¹wszy od zakoñczenia II wojny �wia-
towej, na skutek braku w³a�ciwej polity-
ki dotycz¹cej zarówno gospodarki mor-
skiej, jak i ¿eglugi �ródl¹dowej, z roku
na rok by³o coraz gorzej.

O ile transport drog¹ morsk¹ zbytnio
siê nie rozwija³, ale w jaki� sposób funk-
cjonowa³, to ¿egluga �ródl¹dowa, najtañ-
sza, najbezpieczniejsza i najmniej uci¹¿-
liwa dla �rodowiska naturalnego, zosta³a
skazana na ��mieræ gospodarcz¹�. Ca³y
transport przeniós³ siê na zat³oczone ju¿
drogi i tory kolejowe, a systematyczny
wzrost pojazdów i przewo¿onych nimi
towarów zdecydowanie pogorszy³ stan-
dard ¿ycia mieszkañców miast i wsi,
powoduj¹c wiele nieszczê�liwych wy-
padków, ha³asu i zanieczyszczenia �ro-
dowiska naturalnego.

NASZ GDAÑSK
PO LATACH ZANIEDBAÑ

O¿ywienie szlaków wodnych Delty Wis³y
i Miêdzynarodowej Drogi Wodnej E 70

Minê³o wiele lat, a ¿egluga �ródl¹do-
wa, ci¹gle by³a �opuszczon¹ sierot¹�.
I oto spraw¹ rewitalizacji gospodarczej
dróg wodnych Delty Wis³y zaj¹³ siê
osobi�cie Marsza³ek Województwa Po-
morskiego Jan Koz³owski, uznaj¹c, ¿e
ma ona du¿e znaczenie dla województwa,
zarówno w przewozach transportowych
jak równie¿ turystycznych. Natomiast,
z gospodarczego punktu widzenia istotny
jest fakt, ¿e drogi �ródl¹dowe Dolnej
Wis³y i Zalewu Wi�lanego ³¹cz¹ system
wód Europy, a tak¿e to, ¿e przez woje-
wództwo pomorskie przebiegaj¹ miê-

dzynarodowe drogi wodne E 40 i E 70.
Do wspó³pracy nad realizacj¹ programu
rewitalizacji przyst¹pi³ równie¿ Marsza-
³ek Województwa Warmiñsko-Mazur-
skiego Jacek Protas. Dziêki po³¹czonym
wysi³kom samorz¹dów obydwu woje-
wództw powsta³ �Program rewitalizacji
gospodarczej obszaru Delty Wis³y i Za-
lewu Wi�lanego�.

Zasadniczym celem programu jest
wzrost poziomu i jako�ci ¿ycia miesz-
kañców poprzez zwiêkszenie potencja³u
gospodarczego przy jednoczesnym za-
pewnieniu bezpieczeñstwa przeciwpo-
wodziowego i ³adu przestrzennego, in-
formuje Kierownik Biura Rozwoju Dróg
Wodnych Urzêdu Marsza³kowskiego
w Gdañsku Zbigniew Ptak. W zakresie
turystyki program przewiduje budowê,
rozbudowê i modernizacjê infrastruktury

turystycznej, poprawê bezpieczeñstwa
na szlakach i wokó³ szlaków wodnych
a, tak¿e powstanie ró¿nego rodzaju inte-
resuj¹cych atrakcji turystycznych.

W wyniku realizacji wymienionego
programu powsta³ projekt ,,Pêtla ¯u-
³awska � rozwój turystyki wodnej� � re-
alizowany na obszarach województw
pomorskiego i warmiñsko-mazurskiego.
W realizacjê projektu zaanga¿owa³y siê
samorz¹dy obydwu województw, po-
wiaty, gminy oraz Regionalny Zarz¹d
Gospodarki Wodnej w Gdañsku. Prze-
widuje on rozbudowê i budowê infra-

struktury na szlakach wod-
nych Wis³y, Martwej Wis³y,
Szkarpawy, Wis³y Króle-
wieckiej, Elbl¹ga, Nogatu,
Pas³êki oraz Zalewu Wi�la-
nego wraz z infrastruktur¹
towarzysz¹c¹. Przewidywa-
na jest elektryfikacja �luzy
Gdañska G³owa oraz reak-
tywacja mostów zwodzo-
nych w Przegalinie i Nowej
Pas³êce. Dodatkowo w ra-

mach projektu powstanie system pro-
mocji turystyki wodnej wraz z oznako-
waniem szlaków wodnych.

O tym, ¿e reaktywacja MDW E 70 na
szlaku Antwerpia � K³ajpeda przez Za-
lew Wi�lany wzbudzi³a zainteresowanie
w kraju, �wiadczy fakt, ¿e z inicjatywy
Marsza³ka Województwa Pomorskiego
marsza³kowie z województw: zachod-
niopomorskiego, lubuskiego, wielkopol-
skiego, kujawsko-pomorskiego, pomor-
skiego i warmiñsko-mazurskiego, przez
które przebiega polski odcinek Miêdzy-
narodowej Drogi Wodnej E 70, na spo-
tkaniu w Kadynach nad Zalewem Wi-
�lanym w ubieg³ym roku, zobowi¹zali
siê do podjêcia wspólnych dzia³añ na
rzecz rewitalizacji gospodarczej tej¿e
drogi wodnej.

MIECZYS£AW WASIEWICZ

NASZ GDAÑSK
PO LATACH ZANIEDBAÑ

�luza w Przegalinie
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Na pocz¹tku nieco wiedzy o historii mia-
sta. Gdañsk ma ju¿ ponad 1000 lat. Naj-

starszy zapis o Gdañsku pochodzi z 997 r.
Znalaz³ siê on w ¯ywocie �w. Wojciecha,
który ochrzci³ wtedy wielu Gdañszczan, a o mie-
�cie mówiono wtedy � Urbs �Gyddanyzc�.
W Gdañsku panowali Ksi¹¿êta Pomorscy, histo-
rycznie miasto mia³o polskie korzenie. W 1308 r.
Gdañsk opanowali Krzy¿acy, ale w 1454 r.
wróci³ ponownie do Polski za panowania króla
Kazimierza Jagielloñczyka. Po drugim rozbio-
rze Polski w 1793 r. miasto zagarnêli Prusacy.
Konferencja pokojowa po pierwszej wojnie
�wiatowej uczyni³a Gdañsk Wolnym Miastem.
Od 1939 r. zosta³ zaanektowany przez Hitlera
jako terytorium Rzeszy Niemieckiej. W 1945 r.
28 marca Gdañsk wraca ponownie do Polski,
dok³adnie tak, jak zapowiedzia³ Adam Mickie-
wicz w czwartej ksiêdze Pana Tadeusza �Mia-
sto Gdañsk niegdy� nasze bêdzie znowu na-
sze�. W sumie w ubieg³ym tysi¹cleciu Gdañsk
do Polski nale¿a³ 700 lat a 300 lat zarz¹dzali
nim ró¿ni zaborcy i Polacy nie mieli w nim
nic do powiedzenia. Druga Wojna �wiatowa
podarowa³a nam Gdañsk jako miasto ca³kowi-
cie zrujnowane i spalone. Nale¿a³o przysz³¹
�wietno�æ i historyczny wygl¹d budowaæ nie-
mal od zera.

Tyle historycznego wstêpu. Tre�ci¹ moich
zainteresowañ jest przede wszystkim Gdañsk
�ródmie�cie sk³adaj¹ce siê z trzech czê�ci.
Pierwsza to G³ówne Miasto zwane historycznie

Moja opowie�æ
o gdañskim
�ródmie�ciu

Prawym Miastem, druga to
Stare Przedmie�cie, a trze-
cia Stare Miasto, w którym
obecnie mieszka oko³o trzy-
dzie�ci siedem tysiêcy miesz-
kañców.

W czasie dzia³añ fronto-
wych miasto zosta³o powa¿-
nie zniszczone, a resztê znisz-
czeñ ju¿ po tzw. wyzwoleniu
dokona³y wojska Radziec-
kie, pal¹c dom po domu,
wywo¿¹c równocze�nie do-
bra materialne i urz¹dzenia
fabryczne do ZSRR Ca³e
�ródmie�cie zosta³o znisz-
czone w oko³o 90%. Trzeba
by³o zaj¹æ siê odgruzowaniem, a potem kom-
pletn¹ odbudow¹, ¿eby stworzyæ nap³ywaj¹cej
i lokalnej, pozosta³ej nielicznej ludno�ci,
mo¿liwe warunki egzystencji. Ta odbudowa
trwa dalej do czasów obecnych. Wiele jeszcze
w mie�cie pustych placów i odcinków ulic,
które trzeba zabudowaæ. Na wielu placach
rosn¹ potê¿ne ju¿ drzewa posadzone zaraz po
wojnie, aby zape³niæ powsta³¹ pustkê z my�l¹
o pó�niejszej zabudowie. Odbudow¹ miasta
zajêli siê architekci, urbani�ci i arty�ci, którzy
w wiêkszo�ci przybyli po wojnie jako przesie-
dleñcy ze Lwowa, Wilna i innych miast na-
szego kraju. W�ród nich byli i s¹ jeszcze do
dzi� tacy ludzie jak: Wies³aw Gruszkowski,

Kazimierz Macur, Maciej Kilarski, Stanis³aw
Michel, Adam Haupt, Józefa Wnukowa, Lech
Kad³ubowski i wielu innych. Jako wzorzec
odbudowano najpierw kwarta³ miêdzy ul.
D³ug¹, Garbary, Ogarn¹ i Pocztow¹. Prioryte-
tem by³a Droga Królewska (ul. D³uga i D³ugi
Targ).

Gdañsk by³ niegdy� bardzo piêknym mia-
stem i obecnie jak twierdzi in¿. Stanis³aw
Michel � Droga Królewska jest nadal najpiêk-
niejsz¹ ulic¹ w Europie. W³a�nie na trasie
Drogi Królewskiej mamy najciekawsze zabyt-
ki naszego miasta, które zosta³y odbudowane
dos³ownie od fundamentów, jak np. Dom Upha-
gena. Ród Uphagenów przyby³ z Holandii. Jan
Uphagen by³ zamo¿nym rajc¹ miejskim. Po-
siada³ pa³ace we Wrzeszczu i na ul. £¹kowej,
a po rozbiorach Polski zrzek³ siê stanowiska
w Radzie Miasta w prote�cie przeciwko Pru-
sakom.

Inne obiekty mniej czy wiêcej zniszczone
zosta³y odbudowane. Jednym z piêkniejszych
jest Brama Wy¿ynna, która ocala³a jako ca-
³o�æ. Na jej frontowej �cianie widnieje naj-
piêkniejszy w Gdañsku uk³ad heraldyczny.
W �rodku mamy herb Polski � orze³ podtrzy-
mywany przez dwa anio³y, a na orle herb rodu
Poniatowskich (Cio³ek). Po lewej stronie herb
Prus Królewskich, a na prawo herb Gdañska.
S¹ to dwa krzy¿e z koron¹, jakie król Kazi-
mierz Jagielloñczyk doda³ w 1457 r. O dziwo
tak cenny obiekt, jest czêsto zas³aniany przez
potê¿ne reklamy. Brama Wy¿ynna by³a kiedy�
g³ówn¹ bram¹ wjazdow¹ do Gdañska, któr¹
przekraczali królowie polscy i inni mo¿ni
w tamtych czasach. Bramie ju¿ od dawna na-
le¿y siê gruntowna konserwacja nawet kosz-
tem innych wydatków.

Korona Miasta � Ko�ció³ Mariacki

Stare Przedmie�cie w latach 50-tych
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Aktualna Rada Miasta powinna siê zaj¹æ
nie tylko Bram¹ Wy¿ynn¹, ale ca³¹ Drog¹
Królewsk¹, na której w op³akanym stanie jest
wiêkszo�æ elewacji. S¹ takie co bez remontu
wytrzyma³y ju¿ ponad 50 lat. Bardzo trafio-
nym pomys³em okaza³o siê Muzeum Burszty-
nu w kompleksie Wie¿y Wiêziennej i Katow-
ni. B³êdem natomiast zezwolenie na handel
w Bramie Z³otej, jak i wyra¿anie zgody na
ró¿ne stoiska handlowe wzd³u¿ Drogi Kró-
lewskiej typu np. sznurowad³a i inna dziwna
galanteria, które w dodatku zajmuj¹ ³awki
przeznaczone na miejsca wypoczynku dla tu-
rystów. Szpec¹ te¿ mocno Drogê Królewsk¹
namioty, trudno to inaczej nazwaæ, które uzu-
pe³niaj¹ powierzchniê lokali gastronomicz-
nych. Gubi siê w tym zupe³nie styl architektury
kamieniczek � co innego czasowo w sezonie
turystycznym stawiane stoliki z parasolami.
Po sezonie powinny one te¿ natychmiast znikaæ.

Nasze �ródmie�cie jest pe³ne piêknych za-
bytków i ciekawej architektury, która powinna
byæ na ka¿dym kroku podkre�lana. Potwier-
dzaj¹ to tury�ci wyra¿aj¹c podziw dla tak sta-
rannej i wiernej historycznie odbudowy. Na
trakcie ul. D³ugiej mamy np. Dom Ferberów
nale¿¹cy kiedy� do znanego i bogatego rodu
gdañskiego, który da³ miastu sze�ciu burmi-
strzów, oraz dwóch proboszczów do ko�cio³a
Mariackiego, Korony Miasta Gdañska. Wspa-
nia³y jest Ratusz G³ównego Miasta, jak i Ratusz
na Starym Mie�cie gdzie pracowa³ wielki astro-
nom Jan Heweliusz najwiêkszy w Polsce po
Miko³aju Koperniku. Równie wspania³y D³ugi
Targ ze Studni¹ Neptuna i s³ynnym Dworem
Artusa dawnej siedzibie kupiectwa gdañskiego.

Na pal¹cym siê w czasie walk o Gdañsk
Dworze Artusa w dniu 28 III 1945 r. ¿o³nierze
Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte,
zawiesili flagê bia³o-czerwon¹. Dokonali tego
chor¹¿y Zbigniew Michel i Brunon Wilczew-
ski. Brygada ta powsta³a na pocz¹tku 1945 r.

Z³ota Brama

i posiada³a 65 czo³gów. Do Gdañska w czasie
ró¿nych walk dotar³o tylko 5. Wed³ug relacji
Zbigniewa Michela podczas przejazdu czo³gów
Drog¹ Królewsk¹ kamieniczki by³y prawie
nietkniête, a ludzie zza firanek machali rêka-
mi. Ostateczne zniszczenia nast¹pi³y pó�niej,
ju¿ po ca³kowitym wyzwoleniu tej czê�ci mia-
sta z r¹k niemieckich. Mimo niew¹tpliwego
bohaterstwa i potê¿nych strat ta sama brygada
zanotowa³a w swojej historii jak¿e niechlubny
epizod. Dowódc¹ jej by³ radziecki pu³kownik
Malutin, który ju¿ w czasach pokojowych po-
prowadzi³ brygadê do walk z partyzanckimi
oddzia³ami Armii Krajowej w rejonie Siedlec,
Soko³owa i Miñska Mazowieckiego w lipcu
1945 r.

Wracaj¹c jednak do dzisiejszej prozy ¿ycia
wypada podkre�liæ, ¿e najwiêkszym utrapieniem
dla mieszkañców tej czê�ci miasta i turystów

jest pseudotwórczo�æ artystyczna. W sezonie
turystycznym zw³aszcza na D³ugim Targu jest
zbyt wiele ró¿nego rodzaju koncertów i imprez
o potê¿nym nag³o�nieniu. W³adze miasta po-
winny siê nad tym powa¿nie zastanowiæ i nie
zezwalaæ na tak silne nag³o�nienia.

Do estetyki miasta nale¿y te¿ architektura
zielona, tymczasem prawie wszystkie trawniki
s¹ zadeptane. Przyk³adem niech bêdzie plac
przy pomniku Jana Heweliusza. W te sprawy
powinna siê w³¹czyæ te¿ i lokalna telewizja,
której si³a oddzia³ywania byæ mo¿e oka¿e siê
najwiêksza do likwidacji z³ych nawyków.

Druga uwaga. W �ródmie�ciu wymienia siê
du¿o okien i firmy szpec¹ elewacje pozosta-
wiaj¹c nie zamalowane powierzchnie kolorem
innym ni¿ elewacje. Tutaj powinien zdecydo-
wanie wkroczyæ konserwator miejski. S¹dzê
¿e w nied³ugiej przysz³o�ci wszystkie elewacje
bêd¹ odnowione.

Trzeba te¿ zajrzeæ w bramy, które s¹ znisz-
czone przez graficiarzy. Najgorsze jest to, ¿e
niektórzy dziennikarze pochwalaj¹ tê twór-
czo�æ i uwa¿aj¹ za sztukê. Tury�ci zagl¹daj¹
nawet na podwórka, a tam czêsto jest du¿y
wstyd szczególnie za �mietniki. Najczê�ciej
i to w sezonie turystycznym le¿¹ tam stosy
�mieci � gdzie jest Sanepid i kultura?

Problemem jest równie¿ ¿ebractwo, szcze-
gólnie w sezonie turystycznym, Sopot ju¿ zacz¹³
walkê z t¹ plag¹, nale¿y rozpocz¹æ to samo
w Gdañsku. Mam nadziejê ¿e w zwi¹zku z pro-
gramem Rady Miasta na temat o¿ywienia �ród-
mie�cia mo¿e co� siê zmieni na lepsze.

Du¿¹ uci¹¿liwo�ci¹ s¹ te¿ zaparkowane sa-
mochody na G³ównym Mie�cie. To Komitety
Obywatelskie w latach 90-tych wnioskowa³y
do Rady Miasta o ograniczenie ruchu ko³owego
w G³ównym Mie�cie, ale za op³at¹ w Stra¿y
Miejskiej mo¿na wykupiæ kartê wjazdu i chy-
ba wydaje siê ich stanowczo za du¿o. W efek-
cie jest tak, ¿e wycieczka turystyczna musi i�æ
jezdni¹ bo na chodnikach stoj¹ auta. Miasto
nasze powinno byæ dobrze zarz¹dzane aby
w nim wygodnie ¿yli mieszkañcy i tury�ci.

TADEUSZ M£YNIK
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Witam Czytelników �Naszego Gdañ-
ska� w Nowym, 2009 roku. W gru-

dniowym numerze miesiêcznika obieca-
³em opowiedzieæ Pañstwu o planach �Filii
Gdañskiej� w bie¿¹cym roku. Najpierw jed-
nak chcia³bym podaæ pe³ne dane o naszej
dzia³alno�ci w roku poprzednim.

Wspomnienia

W ubieg³ym roku odwiedzi³o nas i opo-
wiedzia³o o swej twórczo�ci, ¿yciu, pasjach
dziewiêtnastu autorów. Zorga-
nizowali�my jedena�cie odczy-
tów i pogadanek. Odby³o siê
osiem innych imprez: przyjêli-
�my mianowicie wycieczki Bi-
bliotekarzy z Polski i zagrani-
cy. Dwukrotnie wyst¹pi³ Maciej
Zembaty, odby³o siê te¿ w Filii
spotkanie zorganizowane przez
Ambasadê USA dla ludzi nauki
i kultury z Trójmiasta. W ka¿-
d¹ drug¹ �rodê miesi¹ca spoty-
ka³ siê Dyskusyjny Klub Ksi¹¿-
ki. Uczestnicy DKK rozmawiaj¹
o ksi¹¿kach napisanych o przez
gdañskich autorów b¹d� mówi¹-
cych o naszym mie�cie. Zawsze
jednak ksi¹¿ki s¹ jedynie punk-
tem wyj�cia do dyskusji i opo-
wie�ci o ludzkich losach, losach naszych
Czytelników, �ci�le zwi¹zanych ze skom-
plikowanymi dziejami grodu nad Mot³aw¹.
Te spotkania, koncerty, i wyk³ady, w su-
mie 42, zgromadzi³y ³¹cznie 1627 osób.

Wielokrotnie wspomina³em w swoich
artyku³ach o �Ba�niowych Wêdrówkach po

Gdañsku� � spacerach z dzieæmi z klas I�
IV szkó³ podstawowych oraz ze starszaka-
mi z przedszkoli. Opowiadamy im gdañskie
podania i legendy, pokazuj¹c jednocze�nie
zabytki, których one dotycz¹. W wakacje
i jesieni¹ oraz zim¹ zajêcia te przenosimy
do wnêtrza Filii. W tych zajêciach uczest-
niczy³y 32 grupy, w sumie 639 osób. Mam
nadziejê, ¿e jest to dobry sposób na zapo-
znawanie m³odych Gdañszczan z nasz¹
kultur¹, tradycj¹, histori¹.

Tak wiêc przez nieco ponad 7 miesiê-
cy w spotkaniach wziê³o udzia³ prawie
dwa tysi¹ce trzysta osób (dok³adnie
2266). Dalsze setki to stali czytelnicy oraz
ludzie korzystaj¹cy z czytelni (ksi¹¿ki,
prasa i Internet) oraz tury�ci, którzy szu-
kali u nas informacji o Gdañsku.

   Plany
W 2009 roku bê-

dziemy oczywi�cie nadal kontynuowaæ
nasz¹ podstawow¹ dzia³alno�æ, to jest
udostêpniaæ ksi¹¿ki i prasê gdañsk¹ na-
szym czytelnikom, zarówno na miejscu,
jak poprzez wypo¿yczenia. Nadal te¿ bê-
dziemy spotykaæ siê z dzieæmi � bo to
one s¹ przysz³o�ci¹ Gdañska, w³a�nie je
chcemy zara¿aæ pasj¹ jego poznawania.

Znowu w ka¿d¹ drug¹ �rodê miesi¹ca
o godz. 17.00 bêd¹ siê odby-
waæ spotkania Dyskusyjnego
Klubu Ksi¹¿ki. Dla przypo-
mnienia � to spotkania, na któ-
re wstêp ma ka¿dy zaintereso-
wany, nie prowadzimy ¿adnych
zapisów, nie ma kart cz³on-
kowskich czy legitymacji, obo-
wi¹zku zapisywania siê czy tp.
Na spotkanie przychodzi ka¿-
dy, kogo interesuje �gdañska�
literatura, ma chêæ pos³uchaæ
czyich� opinii lub wyraziæ w³a-
sne. Kolejnym polem naszych
dzia³añ bêd¹ spotkania ze stowa-
rzyszeniami czy innymi organi-
zacjami, które dzia³aj¹ w na-
szym mie�cie na rzecz jego
mieszkañców.

Ciekawie zapowiada siê te¿ pomys³ zor-
ganizowania z Redakcj¹ �Pomeranii� cyklu
spotkañ po�wiêconych Lechowi B¹dkow-
skiemu, pisarzowi, pierwszemu rzecznikowi
NSZZ �Solidarno�æ�. Przypomnijmy tu, ¿e
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie og³osi³o
rok 2009 Rokiem Lecha B¹dkowskiego.

Filia Gdañska na ul. Mariackiej 42

Tomasz Jastrun i Krystian Nehrebecki Waldemar Nocny opowiada o swoich ksi¹¿kach



Oczywi�ci, Filia na Mariackiej bêdzie
te¿ organizowaæ spotkania z Autorami.
Przecie¿ Biblioteka to miejsce, do którego
zd¹¿aj¹ ludzie pragn¹cy kontaktu przede
wszystkim z literatur¹. Tak wiêc, obiecujê
� bêd¹ kolejne wieczory autorski, promo-
cje ksi¹¿ek, wieczory poetyckie.

Zaproszenie

Tak wiêc ju¿ w styczniu zapraszam
Pañstwa na kolejne imprezy. Zaczynamy
w pi¹tek 9 stycznia o godzinie 17.00 spo-
tkaniem z Waldemarem Borzestowskim.
Bêdzie to promocja najnowszej ksi¹¿ki
tego pisarza: �Bulterier Samson i ja�.
Nie w¹tpiê jednak, ¿e porozmawiamy
równie¿ o jego poprzednim zbiorze opo-
wiadañ � niezwyk³ej urody ksi¹¿ce �Noc-
ny sprzedawca owoców�.

We wtorek, 13 stycznia o 18.00 odbê-
dzie siê promocja ksi¹¿ki Barbary Szcze-
pu³y �D³uga podró¿ po�lubna�. Ksi¹¿ka
mówi o losach naszych rodaków, emi-
grantów. Bêdzie wiêc okazja do rozmowy
z niezwykle popularn¹ dziennikark¹ ale
te¿ do rozwa¿añ o naszej skomplikowanej
rzeczywisto�ci.

W drug¹ �rodê miesi¹ca, 14 stycznia
o 17.00 zapraszam na spotkanie Dysku-
syjnego klubu Ksi¹zki. Chcia³bym poroz-
mawiaæ ze swoimi Czytelnikami o pozycji

Joachim Bleicker � Konsul Generalny Niemiec w Gdañsku w�ród
Go�ci Filii Gdañskiej

�¯elazna Orchidea�
Marka Jankowskie-
go. Zosta³a ona nie-
zwykle ciep³o przyjê-
ta � zbieram bardzo
pochlebne recenzje
od bywalców Filii
Gdañskiej, zarówno
tych starszych, jak
i m³odszych wiekiem.
Wspólnie zastanowi-
my siê te¿ nad kolej-
nymi tematami spo-
tkañ w 2009 roku.

W pi¹tek 30 stycz-
nia o 18.30 swoje naj-
nowsze utwory przed-
stawi¹ dwaj poeci.
Bêdzie to jednocze-
�nie pierwsze tego typu spotkanie �
wspólny projekt dwóch autorów, jakie
bêdzie mia³o miejsce w �Filii Gdañskiej�.
Artur Nowaczewski to poeta, krytyk
i eseista. Obroni³ z wyró¿nieniem dokto-
rat o wizerunku ulicy w literaturze pol-
skiej XX wieku. Dawid Majer jest poet¹,
publicyst¹ i dziennikarzem. By³ min. Wy-
ró¿niony w XI Konkursie im. M. Czy-
chowskiego i laureat turnieju jednego
Wiersza podczas IV Nadmorskiego spo-
tkania Poetów.
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Zapraszam serdecznie do Filii Gdañ-
skiej � w imieniu w³asnym i Bibliote-
karek, Karoliny Guzikiewicz i Justyny
S³omiñskiej, które oprócz swych podsta-
wowych funkcji wykonuj¹ te¿ zdjêcia
z naszych imprez.

TEKST ZBIGNIEW WALCZAK

ZDJÊCIA: KAROLINA GUZIKIEWICZ,
JUSTYNA S£OMIÑSKA



Na gali pojawili siê najwa¿niejsi dla Gdañ-
ska ludzie, z by³ym prezydentem Polski

Lechem Wa³ês¹ i prezydentem Gdañska,
Paw³em Adamowiczem na czele.

Do zebranych na gali sportowców, trenerów
i przedstawicieli biznesu przemówi³ Pawe³ Ada-
mowicz. � Rok 2008 w gdañskim sporcie zapisze
siê w historii jako rok wyj¹tkowy. Po pierwsze
a¿ 11 dru¿yn uczestniczy³o w rozgrywkach eks-
traklasy, w tym trzy do niej awansowa³y � pi³-
karska Lechia Gdañsk, siatkowy Trefl Gdañsk
i ¿u¿lowe Wybrze¿e Gdañsk, a przede wszystkim
dwóch wspania³ych gdañszczan � gimnastyk Le-
szek Blanik i wio�larz Adam Korol wywalczyli
pierwsze miejsca podczas igrzysk olimpijskich
w Pekinie, dziêki czemu gdañszczanie z polskiej
ekipy zdobyli najwiêcej z³otych medali na Igrzy-
skach � powiedzia³ prezydent Gdañska.

� Dodatkowo rozpoczêto budowê wyj¹tko-
wego stadionu, najwiêkszego w Polsce na pó³-
noc od Warszawy i wierzymy, ¿e Euro 2012
bêdzie go�ciæ w Gdañsku, którego patronem
jest Lech Wa³êsa � przypomnia³ Adamowicz.
� W 2008 roku zmodernizowali�my pi³karski
stadion Lechii, jednak mamy k³opoty z hal¹ na
granicy Gdañska i Sopotu. Jest rok po�lizgu,
ale jest to najwiêksza hala sportowa w Polsce
i do koñca 2009 roku bêdzie na pewno ukoñ-
czona. Budujemy te¿ halê szermiercz¹, gdy¿
Gdañsk jest stolic¹ polskiego i jedn¹ ze stolic
�wiatowego floretu. Wiemy te¿, ¿e wiele szkó³
potrzebuje boisk i do 2012 roku wybudowanych
zostanie w Grodzie Neptuna 16 boisk szkolnych.
S³yszymy o wielu problemach dru¿yn z ekstra-
klas, ale staramy siê im pomóc, jak mo¿emy.
Gdañsk wyda³ na nagrody dla klubów sporto-
wych 3 miliony z³, na stypendia 400 tysiêcy z³,
na nagrody indywidualne 500 tysiêcy z³. Jest
to wymiar naszego wysi³ku i wsparcia gdañ-
skiego sportu. W 2009 roku bud¿et biura prezy-
denta do spraw sportu wzro�nie a¿ o 24 proc.
� doda³ prezydent Pawe³ Adamowicz.

Podczas gali zaprezentowa³a siê grupa chó-
ralna ze szwedzkiego miasta Kalmar, grupa ta-
neczna gdañskiej AWFiS oraz wyst¹pi³ zespó³
Kombi. Ponadto na trzech du¿ych ekranach po-

GDAÑSKA GALA SPORTU
Najlepsi BLANIK i KOROL

W Filharmonii na O³owiance 17 grudnia 2008 r. odby³a siê VI Gdañska Gala Sportu. Nagrodzono na niej najlepszych sportowców Grodu
nad Mot³aw¹, w�ród których znajdowa³y siê gwiazdy nie tylko polskiego, ale i �wiatowego formatu. Na podstawie wrêczonych nagród za
osi¹gniête w 2008 roku sukcesy wyra�nie widaæ, ¿e sport w naszym mie�cie jest na coraz wy¿szym poziomie.

kazano trzyczê�ciowy film
Sportowy Gdañsk, ukazuj¹cy
wydarzenia zwi¹zane z dzia-
³alno�ci¹ gdañskich sportow-
ców w 2008 roku.

Najistotniejsze by³y jed-
nak nagrody. W najwa¿-
niejszej kategorii � Z³ota
dziesi¹tka gdañskiego spor-
tu, przyznano ex equo dwa
pierwsze miejsca z³otym me-
dalistom olimpijskich Lesz-
kowi Blanikowi i Adamowi Korolowi. W sumie
odznaczono a¿ 11 sportowców. Uhonorowano te¿
innych gdañskich olimpijczyków, którzy zdoby-
li medale dla Gdañska w poprzednich igrzyskach
olimpijskich, a tak¿e w Pekinie 2008 roku.

Nagrody w poszczególnych kategoriach:
· Impreza roku � Dwór Artusa PKO BP Pu-

char �wiata w florecie kobiet.
· Mecenas sportu: Grupa Lotos S.A., Energa

S.A., Saur Neptun Gdañsk, Trefl S.A.
· Wydarzenie roku: Awans pi³karskiej Lechii

Gdañsk do ekstraklasy.
· Prezes roku: Maciej Turnowiecki (pi³ka

no¿na, Lechia Gdañsk), Maciej Polny (¿u¿el,
Wybrze¿e Gdañsk), Kazimierz Wierzbicki
(siatkówka, Trefl Gdañsk).

· Objawienie roku: Renat Gafurov (¿u¿el,
Wybrze¿e Gdañsk).

· Sportowe nadzieje: Pawe³ Osmañski (szer-
mierka, Sietom AZS AWFiS Gdañsk), Karoli-
na Urbañska (p³ywanie, AZS AWFiS Gdañsk).

· Trener roku: Andriej Levit (gimnastyka,
AZS AWFiS Gdañsk).
Wyró¿nienia w tej kategorii otrzymali: Ro-
bert Sawina (¿u¿el, Wybrze¿e Gdañsk),
Stanis³aw Szymañski (szermierka, Sietom
AZS AWFiS Gdañsk), Jerzy Ciepliñski
(pi³ka rêczna, Dablez AZS AWFiS Gdañsk).

· Sportowiec niepe³nosprawny roku: Robert
Plichta (lekkoatletyka, Szansa Start Gdañsk),
Janusz Bu³y (³ucznictwo, Szansa Start Gdañsk).
Z³ota dziesi¹tka gdañskiego sportu:

1. Leszek Blanik (gimnastyka, AZS AWFiS
Gdañsk);

1. Adam Korol (wio�larstwo,
AZS AWFiS Gdañsk);

3. Rados³aw Glonek (szer-
mierka, Sietom AZS AWFiS
Gdañsk);

4. Ma³gorzata Wojtkowiak
(szermierka, Sietom AZS
AWFiS Gdañsk);

5. Pawe³ Buza³a (pi³ka no¿-
na, Lechia Gdañsk);

6. Magnus Zetterstroem (¿u-
¿el, Wybrze¿e Gdañsk)

7. Wojciech Winnik (siatkówka, Trefl Gdañsk);
8. Ma³gorzata Sadowska (pi³ka rêczna, Dablex

AZS AWFiS Gdañsk);
9. £ukasz Tra³ka (pi³ka no¿na, Lechia Gdañsk);
10. Karolina Tymiñska (siedmiobój, AZS

AWFiS Gdañsk);
10. Maciej Urbanowicz (hokej, Energa Stocz-

niowiec Gdañsk).

Gdañscy medali�ci olimpijscy
� medal 550-lecia herbu Gdañska:

Z£OTE:
El¿bieta Duñska-Krzesiñska � l.a., Melbourne

1956 + srebro � Rzym 1960;
Leszek Blanik � gim., Pekin 2008 + br¹z �

Sydney 2000;
Adam Korol � wio�., Pekin 2008;

SREBRNE:
Jaros³awa Józwiakowska � l.a., Rzym 1960;
Czes³awa Ko�ciañska � wio�., Moskwa 1980;
Ma³gorzata D³u¿ewska � wio�., Moskwa 1980;
Ryszard Sobczak � flo. dru¿., Atlanta 1966 +

br¹z � Barcelona 1992;
Jaros³aw Rodzewicz � flo. dru¿., Atlanta 1996;
Sylwia Grucha³a � flo. dru¿., Sydney 2000 +

br¹z ind. � Ateny 2004;
Magdalena Mroczkiewicz � flo. dru¿., Syd-

ney 2000;
Anna Rybicka � flo. dru¿., Sydney 2000;

BR¥ZOWE:
Kazimierz Zimny � l.a., Rzym 1960;
Krystyna Krupa � siatk., Tokio 1964 + Mek-

syk 1968;
Jadwiga Marko-Ksi¹¿ek � siatk., Tokio 1964

+ Meksyk 1968;
Piotr Cie�la � p. rêczna, Montreal 1976;
W³odzimierz Zieliñski � p. rêczna, Montreal

1976;
Maciej £asicki � wio�., Barcelona 1992;
Tomasz Tomiak � wio�., Barcelona 1992;
Cezary Siess � flo. dru¿., Barcelona 1992.

TEKST I ZDJÊCIA: W£ODZIMIERZ AMERSKI

Gdañscy medali�ci olimpijscy � medal 550-lecia herbu Gdañska

Z³ota dziesi¹tka gdañskiego sportu 2008 roku
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W dniu 16 grudnia 2008 r. odby³o siê
w Ratuszu Staromiejskim w Gdañ-

sku uroczyste spotkanie z okazji 60-lecia
dzia³alno�ci Pomorskiego Okrêgowego
Zwi¹zku P³ywackiego, w którym udzia³
wziêli: Krzysztof U�cielski � Prezes Pol-
skiego Zwi¹zku P³ywackiego, Maciej Ko-
walczyk � Dyrektor Wydzia³u Sportu Urzê-
du Marsza³kowskiego w Gdañsku, Marek
Fostiak � Prezes Pomorskiej Federacji
Sportu, Edmund Stachowicz � Prezydent

Dok¹d zmierza
Pomorski Sport P³ywacki?

z³otych medali, a w�ród grup m³odzie¿o-
wych tych medali by³o jeszcze wiêcej. Do
dzisiaj pamiêtamy takich z³otych medali-
stów jak: Franciszek Marchlewski, An-
drzej Salamon, Andrzej Skwar³o, Danuta
Roszczynialska, Józef Klukowski, El¿bieta
Pilawska, Wojciech Warcho³, Joanna Bar-
tosiewicz, Ma³gorzata Mazowska, Janina
Sajdowska, Jaros³aw Chró�cielewski, Vio-
letta Ormañczyk, Mariusz Podko�cielny,
Izabela Burczyk, Alicja Pêczak, Marcin

godzin treningowych
okazuje siê, ¿e �wiat
ucieka nam coraz szybciej i dalej tak pra-
cowaæ nie mo¿na, gdy¿ nigdy nie dogoni-
my czo³ówki, co wykaza³a dobitnie olim-
piada w Pekinie. Dzisiaj buduje siê na
�wiecie nowoczesne p³ywalnie dla po-
trzeb sportu p³ywackiego z rozbudowa-
n¹ baz¹ rekreacyjn¹, gdzie wyczynowcy
w rekreacji nie przeszkadzaj¹. Na obszarze
dzia³alno�ci POZP nie ma ani jednego ta-

Przedstawiciele w³adz wojewódzkich
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Rozpoczêcie uroczysto�ci 60-lecia POZP, od lewej: Bogdan Ciundzie-
wicki � by³y prezez POZP, Krzysztof U�cielski � prezes PZP, Stanis³aw
Uba � obecny prezes POZP

Dekoracja wybitnych zas³u¿onych zawodników Wybitni zawodnicy

Maliñski, Beata Kamiñska, Mariusz Siem-
bida, Marek Krawczyk i wielu jeszcze in-
nych wspania³ych p³ywaków. Przez mi-
nione 60 lat POZP dorobi³ siê ca³ej plejady
uzdolnionych trenerów, aktywnych dzia-
³aczy i sêdziów sportowych, którzy budo-
wali i tworzyli historiê pomorskiego sportu
p³ywackiego w bardzo trudnych warun-
kach bazowych (ograniczona ilo�æ p³y-
walni i godzin treningowych).

Wyniki uzyskiwane w takich warun-
kach mo¿na uznaæ za niemal rewelacyjne.
Pomimo wzrostu ilo�ci p³ywalni w ostat-
nich latach na Pomorzu i wzrostu ilo�ci

kiego obiektu. Nowo wybrany prezes Za-
rz¹du POZP pan Stanis³aw Uba w swoim
wyst¹pieniu przypomnia³, ¿e w naszym
okrêgu w 2004 r. dzia³a³o 13 sekcji p³y-
wackich, a obecnie jest ich 23. Postêp jest
wyra�nie widoczny. Ro�nie w spo³eczeñ-
stwie zrozumienie dla zdrowotnej, wy-
chowawczej i sprawno�ciowej roli p³ywa-
nia w ¿yciu cz³owieka, oraz rozszerza siê
jego mo¿liwo�ci do udzia³u w innych spor-
tach wodnych, a nawet zawodach z p³y-
waniem zwi¹zanych.

W pomorskim sport p³ywacki rozwija
siê szczególnie w: W³adys³awowie, Wej-

Miasta Starogard, Miros³awa Lehman �
Burmistrz Miasta Kartuzy, Sekretarz Urzê-
du Miasta Lêbork, oraz przedstawiciele
Akademii Wychowania Fizycznego i Spor-
tu w Gdañsku-Oliwie, O�rodka Przygoto-
wañ Olimpijskich w Cetniewie, dyrekto-
rzy MOSiR z Gdañska i Sopotu. W�ród
zaproszonych znalaz³o siê liczne grono
medalistów Mistrzostw Polski Seniorów,
aktywnych dzia³aczy sportu p³ywackiego
i wybitni sêdziowie sportowi.

Od momentu powstania Okrêgowego
Zwi¹zku P³ywackiego w 1947 r zawodni-
cy Wybrze¿a seniorzy zdobyli oko³o 400



Najlepsza w Polsce Grupa Masters z Gdyni

herowie, S³upsku, Lêborku, Gdyni, So-
pocie, Gdañsku, Starogardzie Gdañskim,
Tczewie, Malborku, Kwidzynie,
Kartuzach i Chojnicach. Obiek-
tów p³ywackich przyby³o, ale
niestety nadal ¿aden z nich nie
spe³nia kryteriów prawdziwie no-
woczesnych. �wiadomo�æ w³adz
i decydentów nadal jest w tym za-
kresie nies³ychanie ma³a. W wy-
czynie p³ywackim o wyniku de-
cyduj¹ okre�lone precyzyjnie przez
Miêdzynarodow¹ Federacjê P³y-
wania Amatorskiego (FINA) wa-
runki do przeprowadzania zawo-
dów p³ywackich w szczególno�ci
miêdzynarodowych. Miêdzynaro-
dowe zawody p³ywackie przepro-

z ruchomym pomostem ze �cianami
umo¿liwiaj¹cymi nawroty co daje wed³ug
potrzeb 2 p³ywalnie 25 m. Potrzebne s¹
ponadto dodatkowo w tym samym obiek-
cie baseny do rozgrzewki, sala sportowa
i odpowiednia ilo�æ miejsc na widowni
zarówno dla zawodników jak i widzów,
gdzie nadaje siê zawodom odpowiedni¹
oprawê, która stanowi czêsto bardzo wa¿-
ny czynnik decyduj¹cy o powodzeniu im-
prezy i popularyzacji sportu p³ywackie-
go. Dlatego w naszym kraju nie mamy
prawa organizowaæ Mistrzostw Europy,
czy �wiata nie mówi¹c o Olimpiadzie,
gdy¿ takimi obiektami nie dysponujemy.
Natomiast w ca³ym naszym pomorskim
okrêgu p³ywackim o podobnych warunkach
mo¿emy tylko pomarzyæ. Polski Zwi¹zek
P³ywacki przyzna³ bowiem prawo do or-

ganizacji zawodów jed-
nej!!! tylko p³ywalni w re-
gionie gdañskim w O�rod-
ku COS w Cetniewie, na
której mo¿na zorganizo-
waæ krajowe zawody mi-
strzowskie wy³¹cznie dla
roczników 15-, 16- i 17-
-letnich. Dlatego bardzo
trudno bêdzie naszym tre-
nerom przygotowaæ na-
wet najbardziej utalento-
wan¹ m³odzie¿ do startu
w Londynie w 2012 r.,

Aktywne dzia³aczki POZP, od lewej: Bogumi³a
Cetler-Szmidt i Wies³awa Hryniewicz
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Prezes PZP Krzysztof U�cielski

Prezes Stanis³aw Uba (przy mikrofonie) i zas³u¿eni dzia³acze
sportu p³ywackiego i media

a jeszcze trudniej zdobyæ tam miejsce
w finale.

Po nieudanych wystêpach pol-
skich p³ywaków w Pekinie wy-
ra�nie widaæ jak daleko jeste�my
od czo³ówki �wiatowej, co potwier-
dzi³y dodatkowo ostatnie mistrzo-
stwa Europy na p³ywalni 25 m.
St¹d logicznym siê wydaje, ¿e nie-
zbêdna jest wielka mobilizacja do
wybudowania takiego obiektu na
terenie Pomorskiego Okrêgu P³y-
wackiego wykorzystuj¹c gotowy
projekt jakim dysponuje Fundacja
Budowy Ogólnodostêpnej P³ywal-
ni 50 m Typu Wielozadaniowego
w Gdañsku, jak¹ do tego celu po-
wo³ano.

Szanowni cz³onkowie Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk� i Sponsorzy.
Przypominamy, ¿e doroczne tradycyjne spotkanie op³atkowe

odbêdzie siê w dniu 16 stycznia (pi¹tek) o godz. 18.00 2009 r.
w restauracji �Lataj¹cy Holender� przy ul. D³ugi Targ 33/34

w lokalu na I piêtrze.

Zarz¹d Stowarzyszenia

KOMUNIKAT!
wadza siê na obiektach o wymiarach: d³u-
go�æ � 50 m, szeroko�æ minimalna � 21 m
(8 torów � a w Pekinie ju¿ by³o 10), g³ê-
boko�æ 1,8 m w wodzie o temperaturze
24�25°C, przy szeroko�ci toru 2,50 m.

W ostatnich latach organizuje siê miê-
dzynarodowe zawody na krytych p³ywal-
niach d³ugo�ci 25 m spe³niaj¹cych kryte-
ria jakie s¹ wymagane od p³ywalni 50 m.
St¹d czêsto buduje siê p³ywalnie 50 m

Wielka szkoda, ¿e nie pozwolono
wybudowaæ tego obiektu w Gdañsku
w latach 2004�2006. By³y bowiem takie
mo¿liwo�ci. Miasto, które zdecydowa³o
by siê zainteresowaæ tym tematem uzyska
najnowocze�niejszy obiekt sportowy nie
maj¹cy sobie równego w Polsce, który
dodatkowo mo¿e siê sam finansowaæ. Po-
wodzenie takiego dzia³ania zale¿y teraz
wy³¹cznie od energii Pomorskiego Okrê-
gowego Zwi¹zku P³ywackiego, oraz od
zrozumienia i wydatnej pomocy w³adz te-
renowych.

RUFIN GODLEWSKI


