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Spêdzi³em ostatnio parê dni w Toruniu,
 gdzie wzi¹³em udzia³ w sesji �Dawne

i nowsze zegary mechaniczne w Polsce�,
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Hi-
storyków Sztuki i wydzia³ Sztuk Piêknych
Uniwersytetu Miko³aja Kopernika. Poza
obradami po�wiêci³em sporo czasu na wê-
drówki po Starym i Nowym
Mie�cie. Trafi³em akurat na do-
roczny Jarmark Katarzyñski,
wiêc ruch by³ niezwyczajny,
ulice pe³ne straganów, muzea
otwarte d³u¿ej ni¿ normalnie.
Od�wie¿y³em sobie obraz mia-
sta, w którym by³em ostatni
raz kilkana�cie lat temu. Jak
wszêdzie w naszym kraju zmia-
ny s¹ ogromne, wzrost zamo¿-
no�ci i odnowa widoczne na
ka¿dym kroku, choæ trudno
szybko nadrobiæ wieloletnie
zaniedbania. Przypomnijmy:
W przeciwieñstwie do Gdañ-
ska Toruñ uzyska³ wpis na li-
stê �wiatowego dziedzictwa
(zabiega³ o to m¹drzej ni¿ my),
a obecnie stara siê zostaæ Eu-
ropejsk¹ Stolic¹ Kultury w roku 2016, jest
wiêc naszym konkurentem. Jakie ma szanse?
Du¿e. Przede wszystkim postawi³ na histo-
riê. Nie pope³nia promocyjnego samobójstwa
wymy�laj¹c jakie� ahistoryczne logo i sta-
wiaj¹c na tzw. nowoczesno�æ (w której �
b¹d�my realistami � jak dot¹d ¿adne z pol-

skich miast nie mo¿e imponowaæ �wiatu),
tylko �wiadomie i m¹drze wykorzystuje piêk-
ne i cenne walory miasta: historiê i zabytki.
Starannie prowadzone remonty zabytkowych
budowli � ratusza, ko�cio³ów i kamieniczek
� przynosz¹ efekt: miasto zaczyna �wieciæ
od�wie¿onymi barwami i l�niæ czysto�ci¹.

Dba siê przy tym o szczegó³y, u nas nieco
zlekcewa¿one, np. rynny i chodniki. Wyja-
�niê, co mam na my�li. W Toruniu, podob-
nie jak w Gdañsku, w koñcowych dziesiê-
cioleciach XIX wieku u³o¿ono wszêdzie
jednolitego typu ��cie¿ki obywatelskie�
(Bürgersteig) � chodniki z p³yt ze szwedz-

kiego granitu, obramowane drobn¹ kostk¹.
Wygl¹da³o to efektownie i dobrze s³u¿y³o
ludziom. W Gdañsku wiêkszo�æ tych p³yt
po wojnie pot³uczono (!), niektórymi ocala-
³ymi wy³o¿ono dawn¹ jezdniê ulicy D³ugiej,
co nie da³o najlepszego efektu, natomiast
nowe chodniki s¹ zupe³nie inne i wygl¹dem

nie dorównuj¹ dawnym. To-
ruñ powtarza dawne rozwi¹-
zanie w udoskonalonej formie:
zamiast starych p³yt pojawiaj¹
siê nowe, starannie przyciête
i bardziej wyg³adzone. Nowe
chodniki, w które zaopatrzo-
no ju¿ prawie wszystkie uli-
ce Starego i Nowego Miasta,
s¹ zarazem tradycyjne i ele-
ganckie. Podobnie jest z ryn-
nami. Czy Pañstwo wiedz¹,
¿e na ¿adnej ulicy historycz-
nego �ródmie�cia Torunia nie
spotka³em tych u nas nieste-
ty coraz czêstszych rynien
�wschodniego� typu, z wylo-
tami chlustaj¹cymi na chod-
nik? Wszystkie, podobnie jak
to do 1945 roku by³o w Gdañ-

sku, s¹ wpuszczone pod ziemiê � do kana-
lizacji. Oto przyk³ad, który powinni�my na-
�ladowaæ!

Inna rzecz, godna pochwa³y: trzy lata
temu w Toruniu, w kamieniczce przy ul.
Franciszkañskiej powsta³o Muzeum Pod-

Chodniki i rynny � wzór do na�ladowania

ci¹g dalszy na nastêpnej stronie
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ró¿ników im. Tony�ego Halika, wype³nione
eksponatami i fotografiami z ca³ego �wiata.
Zwiedzaj¹c je z ¿alem wspomina³em nasze
niedawne starania o utworzenie na Wyspie
Spichrzów Muzeum Wielkiej Przygody.
Nasz wielki ¿eglarz Andrzej Urbañczyk,
autor pomys³u, ofiarowywa³ swoje zbiory,
inni podró¿nicy i ¿eglarze, których mamy
na pewno wiêcej ni¿ Toruñ, wyra¿ali zain-
teresowanie i co? I nic. Jedyny rezultat, to
zniechêcenie pomys³odawcy. Drodzy ster-
nicy miejskiej nawy, ostrzegam: t¹ drog¹
nie zdobêdziemy tytu³u Europejskiej Stoli-
cy Kultury!

Czy to znaczy, ¿e nie mamy szans?
Oczywi�cie nie, ale trzeba ca³kowicie zmie-
niæ podej�cie do promocji. Si³¹ Gdañska
jest jego historia, zabytki, historyczne piêk-
no krajobrazu, tradycje morskie, ¿eglarskie,

za jej wygl¹d odpowiedzialnych, czy zwyk³e niedbalstwo, a mo¿e lekce-
wa¿enie przyjêtych przez okre�lonych urzêdników obowi¹zków. Przez
okr¹g³y rok by³a obwieszona od góry do do³u i z ka¿dej strony szmacia-
nymi reklamami. Widnia³y na nich nawet starannie wydrukowane napisy,
¿e dochód z tych reklam jest przeznaczony na renowacjê i utrzymanie
tego zabytku bo przecie¿ to pocz¹tek s³ynnej �Drogi Królewskiej�, któr¹
wje¿d¿ali do Gdañska najpotê¿niejsi w³adcy w ró¿nych okresach historii
miasta. W tym roku kogo� ruszy³o sumienie, ¿e nie powinno siê d³u¿ej
skrywaæ tak cennego zabytku przed oczami turystów zwiedzaj¹cych Gdañsk.
Zniknê³y rusztowania (przynajmniej z przodu), usuniêto reklamy i ukaza³
siê wszystkim ca³kiem niespodziewanie obraz nêdzy i rozpaczy. Ca³e
wnêtrze Bramy w obwisaj¹cych p³atach brudnej odpadaj¹cej farby, po-

Pechowy zabytek?

portowe, pamiêæ o wielkich ludziach, któ-
rzy tu dzia³ali, historyczna rola pomostu
miêdzy narodami, a tak¿e � last but not
least � tradycje wolno�ciowe. W tych
dziedzinach niewiele miast �wiata mo¿e siê
z nami równaæ. To nasze wielkie walory,
które musimy wykorzystaæ, je¿eli chcemy
odnie�æ sukces. Nie odniesiemy go nisz-
cz¹c krajobraz historyczny niedopaso-
wan¹ architektur¹, zas³aniaj¹c zabytki re-
klamami i odwracaj¹c siê od wody �
naszego odwiecznego ¿ywio³u. Mo¿na
i trzeba propagowaæ tak¿e osi¹gniêcia
wspó³czesne, np. naukowe, czy artystycz-
ne, których mamy niema³o, ale g³ówny
nacisk musimy postawiæ na historiê. Ina-
czej przegramy.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Uroczy pomnik Zbigniewa Lengrena

Pechowy zabytek?

mazane �ciany, uszkodzone futryny itp. Na dodatek na
�rodku pod �cian¹ kontener ze �mieciami. Przechodzi
obok niej codziennie tysi¹ce turystów indywidualnych
albo w grupach z przewodnikami. Ci ostatni jak siê dobrze
przyjrzeæ raczej Bramê Wy¿ynn¹ omijaj¹. Pokazywaæ tu
cokolwiek w takich warunkach to doprawdy olbrzymi
wstyd. Mo¿e odpowiedzialni za ten stan rzeczy wreszcie
siê ockn¹. Jest to przecie¿ antyreklama naszego miasta.

 ANTONI PERZYNA

Brama Wy¿ynna, jeden ze znaczniejszych zabyt-
ków i symboli Gdañska, jest doprawdy pechowa.

Trudno powiedzieæ, czy to �wiadome dzia³anie osób
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Gwiazd¹ pierwszego dnia by³a nieza-
przeczalnie Bente Kahan, która przy-

jecha³a do Polski z Norwegii. Co pi¹tek
�piewa³a wraz z czworgiem rodzeñstwa przed
i po szabasowej kolacji. I ta mi³o�æ do �pie-
wu i muzyki pozosta³a. Wykszta³cenie arty-
styczne o kierunku aktorskim zdobywa³a
na studiach w Tel Awiwie i Nowym Jorku.
Jej karierê artystyczn¹ zapocz¹tkowa³y wy-
stêpy na deskach teatrów izraelskich, mo¿-
na j¹ by³o te¿ ogl¹daæ na Broadwayu. By³a
zwi¹zana m.in. z Norweskim Teatrem Naro-
dowym i Izraelskim Teatrem Narodowym
Habima. W 1990 roku za³o¿y³a Teater Dyb-
buk-Oslo. Celem tej kompanii produkcyjnej
jest propagowanie kultury ¿ydowskiej po-
przez teatr i muzykê. Od siedmiu lat mieszka
we Wroc³awiu, gdzie zauroczy³a j¹ synagoga
Pod Bia³ym Bocianem.
Za³o¿y³a fundacjê, aby
j¹ odrestaurowaæ. Kon-
cert ��piewaj z nami
w jidysz� powsta³ kilka
lat temu i wówczas wy-
stêpowa³y w nim dzieci.
Po d³ugiej przerwie zo-
sta³ on powtórzony tym
razem ju¿ z m³odzie¿¹
w Szkole Muzycznej I i II
stopnia im. Feliksa No-
wowiejskiego w Gdañ-
sku. Dziêki ich �piewo-
wi muzyka klezmerska
nabra³a nowego, rado-
snego i optymistycznego wymiaru. Kon-
cert tak bardzo podoba³ siê publiczno�ci,

IX Ba³tyckie Dni Kultury ¯ydowskiej
Pomys³ przybli¿ania kultury i tradycji ¿ydowskiej powsta³ w gdañskim oddziale Towarzystwa
Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów w Polsce blisko dziesiêæ lat temu. IX ju¿ edycja Dni Kultury
¯ydowskiej w Gdañsku pokaza³a, ¿e warto by³o sobie ten trud zadaæ.

wa aktorka Krystyna £ubieñska, której
akompaniowa³ na gitarze kantor Karol Ko-

³odziej.
Serca publiczno�ci

podbi³ jednak wystêp
znanej artystki estrado-
wej Danuty Stankiewicz
w spektaklu �Blask�.
Podczas, którego mo¿na
te¿ by³o obejrzeæ wystêp
taneczny w wykonaniu
Katarzyny Radziejew-
skiej i Mariusza Bacha.
Warto tu dodaæ, ¿e re-
¿yserem oraz scenarzy-
st¹ spektaklu �Blask�
jest Lena Szurmiej �
absolwentka Akademii

Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warsza-
wie, twórczyni wielu przedstawieñ teatral-
nych i telewizyjnych, wyró¿niona wieloma
nagrodami miêdzynarodowymi.

Wyk³ad �Trefne koszerne� po³¹czony
z degustacj¹ ¿ydowskich potraw zakoñ-
czy³ IX Ba³tyckie Dni Kultury ¯ydowskiej
w Gdañsku.

� Zapraszamy w przysz³ym roku na Ju-
bileusz � mówi cz³onek Prezydium Zarz¹du
G³ównego Towarzystwa Spo³eczno-Kultu-
ralnego ¯ydów w Polsce, a zarazem prze-
wodnicz¹cy jego gdañskiego oddzia³u, Ja-
kub Szadaj. � Gwarantujemy, ¿e atrakcji na
pewno nie zabraknie. S³owa podziêkowa-
nia nale¿¹ siê tu przede wszystkim prezy-
dentowi Gdañska Paw³owi Adamowiczowi
za ¿yczliwo�æ i wsparcie.

JAROS£AW BALCEWICZ

razem zaprezentowa³a utwór �Tzigane�
Maurice Ravela. Warto tu dodaæ, ze trady-
cj¹ Ba³tyckich Dni Kultury ¯ydowskiej
w Gdañsku sta³y siê wystêpy uzdolnionej
m³odzie¿y ze Szko³y muzycznej I i II stop-
nia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdañsku.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê wy-
k³ad Hanny Kossowskiej z Gminy Wyzna-
niowej ¯ydowskiej w Warszawie �¯ycie re-
ligijne wspó³czesnych ¯ydówek w Polsce�.
Publiczno�ci zaprezentowa³ siê te¿ zespó³
gdañskiego oddzia³u TSK¯ Danziger Kle-
zmorim. Tym razem jego wokalistka Regina
Stró¿yk wyst¹pi³a wspólnie z red. Maria-
nem Zacharewiczem. Zainaugurowana zo-
sta³a równie¿ Letnia Akademia Jêzyka He-
brajskiego prowadzona przez lektora Piotra
Bartla. Z kolei ma³o znan¹ w Polsce poezjê
hebrajsk¹ zaprezentowa³a znana wybrze¿o-

¿e muzycy nie mogli praktycznie zej�æ ze
sceny, a bisom i oklaskom nie by³o wprost
koñca. Nie mo¿na tu nie wymieniæ zespo³u
m³odzie¿owego w sk³adzie: Voja Kahan
Gleichgewicht, Emilia Borowik, Aleksadra
Cyran, Kaja Gañcza, Olaf Stando.

W drugim dniu impreza przenios³a siê
do Ratusza Staromiejskiego w Gdañsku.
Na uwagê zas³ugiwa³ tu wystêp skrzypaczki
Olgi Winkowskiej � studentki I roku Aka-
demii Muzycznej w Poznaniu. Cztery lata
temu gra³a fragmenty �Skrzypka na dachu�
przed otwarciem wystawy �Krajobrazy Izra-
ela� w Muzeum Historycznym Miasta Gdañ-
ska podczas Ba³tyckich Dni Kultury ¯y-
dowskiej. Zauwa¿y³ j¹ ambasador Dawid
Peleg i zaowocowa³o to dwutygodniowym
wyjazdem na stypendium do Izraela. Tym

Bente Kahan z zespo³em m³odzie¿owym

Jaros³aw Balcewicz i Jakub Szadaj

Jakub Szadaj wrêcza nagrodê
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Zbli¿a siê kolejna rocznica wydarzeñ sier-
 pniowych. Dzi� nie powinni�my rozpa-

trywaæ sierpnia 80, czy sierpnia 90 w kontek-
�cie ich wa¿no�ci, lecz jedynie przedstawiæ
kilka faktów zebranych przez historyków.

Ju¿ zapomnieli�my o tym, ¿e w celu uspo-
kojenia nastrojów spo³ecznych, na pocz¹tku
lat siedemdziesi¹tych PZPR, pod przewod-
nictwem Edwarda Gierka, zaczê³a realizowaæ
now¹ politykê spo³eczno-gospodarcz¹. Na
pocz¹tek istotnie zmodyfikowano �Plan piê-
cioletni� na lata 1971�1975, który m.in. zak³a-
da³: 39% wzrost dochodu narodowego, 50%
wzrost produkcji przemys³owej, 20% wzrost
produkcji rolniczej, 18% wzrost p³acy realnej,
oraz 45% wzrost nak³adów inwestycyjnych.
W celu realizacji tak ambitnych za³o¿eñ wyko-
rzystano do�æ mikre rezerwy, aby zachowaæ
równowagê rynkow¹ tzn. podwy¿szyæ p³ace,
nie wprowadzaj¹c nowych podwy¿ek cen.

W roku 1973 w³adze, po zapoznaniu siê
z aktualn¹ sytuacj¹ gospodarcz¹, podnio-
s³y ogóln¹ sumê inwestycji i tak przyrost
dochodu narodowego mia³ wynosiæ 55%,
produkcji przemys³owej 66%, rolniczej 23%,
a p³ace realne mia³y wzrosn¹æ do 38%. Na
takie zwiêkszenie ogólnej sumy inwestycji
zdecydowano siê przez du¿y skok inwesty-
cyjny zapocz¹tkowany pod koniec 1971 r.
Ogó³em w latach 1971�1975 zainwestowano
1919 mld z³, czyli o 800 mld z³ wiêcej ni¿ prze-
widzia³a poprzednia ekipa z W³adys³awem
Gomu³k¹ na czele.

¯eby utrzymaæ dobr¹ koniunkturê finan-
sow¹ pañstwa, a przede wszystkim popra-
wê warunków materialnych spo³eczeñstwa,
p³ace nominalne ros³y, przy wolno rosn¹-
cych p³acach realnych i spo¿yciu. Bardzo
wzros³a m.in. sprzeda¿ samochodów oso-
bowych, na co wp³ynê³o uruchomienie no-
wych zak³adów w Tychach i Bielsku-Bia³ej,
produkuj¹cych licencyjnego Fiata 126p.
Rozpoczêto budowê nowych dróg, przez
co znacznie poprawi³a siê komunikacja
miejska i miêdzymiastowa. Rozbudowano
fermy hodowlane i zak³ady przetwórstwa
rolniczego. W roku 1972 po zakupie licencji
rozpoczêto produkcjê coca coli. Wzros³y
�wiadczenia emerytalne, stypendia i zasi³ki.

To wszystko doprowadzi³o do du¿ego
przyrostu funduszu konsumpcyjnego, który
w latach 1971�1975 wzrós³ do 51,9%. Jed-
nak poprawa sytuacji nie by³a spowodo-
wana wzrostem gospodarczym kraju, tylko
opiera³a siê na kredytach zaci¹ganych
w zachodnich bankach. Po¿yczki te by³y
przeznaczone na uruchomienie nowych
i modernizacjê starych zak³adów produk-
cyjnych, które pó�niej mia³y je sp³acaæ
swoj¹ produkcj¹. Jednak¿e nieudolny sys-
tem zarz¹dzania, oparty na centralnym pla-

Troszkê historii najnowszej
nowaniu, oraz brak kadry kierowniczej
o perspektywicznej wizji przysz³o�ci, spo-
wodowa³ ¿e niew³a�ciwie obierano kierun-
ki i skalê wielu inwestycji.

Produkcja przemys³owa w Polsce wzros³a
o 65%, jednak podwy¿szono równie¿ ceny
paliw i surowców. Zaczê³y narastaæ dys-
proporcje w rozwoju poszczególnych ga³ê-
zi przemys³u, na przyk³ad przemys³ elektro-
maszynowy zwiêkszy³ produkcjê o 96%,
a przemys³ paliwowo-energetyczny tylko
o 37%. Takie dysproporcje pog³êbia³y roz-
k³ad �rodków inwestycyjnych, które nie
by³y przydzielane proporcjonalnie. Rozpo-
czêto te¿ wiele budów, przekraczaj¹cych
mo¿liwo�ci ekonomiczne, zupe³nie nie li-
czono siê z kosztami.

Doprowadzono tak¿e do za³amania pro-
dukcji rolniczej, mimo, ¿e uruchomiono re-
zerwy i podniesiono koszty skupu trzody.
Jednak nie zrobiono tego ze skupem zbó¿.
Doprowadzi³o to do zwiêkszenia importu
pasz, czyli rozwój hodowli by³ na kredyt.
Starano siê udowadniaæ, ¿e najbardziej op³a-
calna jest produkcja w zbiorowym gospo-
darowaniu. Oferowano rolnikom renty za
zbywanie ziemi na rzecz pañstwa. Jednak
wydajno�æ produkcji w rzeczywisto�ci i tak
najlepsza by³a w gospodarstwach indywi-
dualnych. Na jednego zatrudnionego w PGR
wynosi³a 11 tys. z³, w spó³dzielni produk-
cyjnej 22 tys. z³, a w gospodarstwie indywi-
dualnym 27 tys. z³.

Zwiêkszono import towarów o 104%, przy
jednoczesnym wzro�cie eksportu o 66%,
którego wiêkszo�æ stanowi³y surowce tj. wê-
giel, siarka i mied�. Polska by³a zmuszona
do handlu ze Zwi¹zkiem Radzieckim stosuj¹c
jako walutê w rozliczeniach tzw. ruble trans-
ferowe. Zak³adano modernizacjê linii kolejo-
wych, rozpoczêto budowê rafinerii w Gdañ-
sku, kopalni wêgla kamiennego w Zag³êbiu
Lubelskim i wêgla brunatnego w Be³chato-
wie, wybudowano Port Pó³nocny w Gdañ-
sku. W budownictwie mieszkaniowym, mi-
mo wzrostu liczby nowych mieszkañ, wci¹¿
panowa³ deficyt. Powstawa³y nowe fabryki
domów, jednak zmniejszano produkcjê ma-
teria³ów budowlanych. W efekcie poprawa
warunków socjalnych by³a niewielka. Ro-
sn¹ce p³ace nominalne sprawi³y, ¿e zaczy-
na³o brakowaæ towarów na rynku. Doprowa-
dzi³o to do deformacji ¿ycia spo³ecznego.
Wzros³a konsumpcja napojów alkoholowych,
która wynios³a 9 razy wiêcej na jednego
obywatela, ni¿ przed II wojn¹ �wiatow¹.
Zaczê³y pojawiaæ siê oznaki inflacyjne. Ry-
nek ulega³ destabilizacji. Wzrost wydajno-
�ci pracy nie by³ wspó³mierny do wzrostu
p³ac i kraj zacz¹³ popadaæ w marazm go-
spodarczy.

Ogólnie z³a polityka
gospodarcza, korupcja
i brak odpowiedzialno-
�ci osób zarz¹dzaj¹cych
sukcesywnie popycha-
³y  Polskê w przepa�æ gospodarcz¹. Jedy-
nymi posuniêciami rz¹du mog³y byæ tylko
podwy¿ki cen, które w rezultacie doprowa-
dza³y do niepokojów spo³ecznych. Polityka
ekipy rz¹dz¹cej doprowadzi³a w koñcu kraj
do gospodarczej ruiny, co doskonale by³o
widaæ na przyk³adzie dochodu narodowe-
go. Oficjalnie obni¿y³ siê o 2,3% w 1979 r.,
a ju¿ w 1980 r. obni¿y³ siê o dalsze 6%.
T³umaczenia PZPR, ¿e s¹ to tylko chwilowe
trudno�ci gospodarcze mija³y siê z prawd¹,
poniewa¿ wci¹¿ zaci¹gano na Zachodzie
nowe kredyty, doprowadzaj¹c do coraz wiêk-
szego zad³u¿enia pañstwa.

Koniec dekady przyniós³ spadek pro-
dukcji wielu artyku³ów przemys³owych. Na-
st¹pi³o za³amanie siê produkcji rolnej, zma-
la³y nak³ady finansowe dotycz¹ce transportu,
handel zagraniczny by³ stale deficytowy.
Rosn¹ce zad³u¿enie Polski spowodowa³o
spadek dop³ywu kapita³u z zagranicy. ¯eby
wyrównaæ straty bilansu zagranicznego,
zdecydowano siê na zwiêkszenie eksportu.
W efekcie takiego posuniêcia, rynek we-
wnêtrzny za³ama³ siê. Brakowa³o podstawo-
wych artyku³ów ¿ywno�ciowych, postêpo-
wa³a pauperyzacja spo³eczeñstwa. Problemem
sta³ siê alkoholizm i narkomania, zmniejszo-
no liczbê imprez sportowych. W tej sytu-
acji narasta³o spo³eczne niezadowolenie.

Piszê, o tym dlatego, ¿eby osoby odpo-
wiedzialne dzi� za losy kraju i jego miesz-
kañców zda³y sobie sprawê, ¿e lekcji histo-
rii udzielaj¹ historycy. Jednak ekonomia
rz¹dzi siê �ci�le okre�lonymi zasadami.

W tym momencie zadajê pytanie, powra-
caj¹ce co chwilê na ³amy publikatorów. Czy
przejêcie �Portu Pó³nocnego� przez firmê,
powiedzmy z kapita³em zachodnim, ale bê-
d¹cym w Unii Europejskiej, gwarantuj¹c¹
jego dalszy rozwój, a przy okazji rozwój
Gdañska, jest w³a�ciwe! Je�li tak, to dla-
czego nie ma poparcia ze strony w³adz na
szybk¹ realizacjê tego projektu! Zas³ona
dymna w postaci, twierdzenia, ¿e to punkt
strategiczny kraju jest taka sama jak twier-
dzenie, ¿e wampir Drakula pochodzi z Chin.
Mo¿e ludzie pracuj¹cy w �Porcie Pó³noc-
nym� s¹ niegodni szacunku i tych lat 70./80.!
Mo¿e polityka pañstwa nastawia siê na mo-
del ekipy Gierka, zmarnowaæ to, co mo¿e
przynie�æ korzy�æ, nie tylko finansow¹, ale
wizualn¹ dla Unii Europejskiej.

Opracowa³
ZBIGNIEW WNUK

korzystaj¹c z materia³ów J. Eisler i w³asnych
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�Rosyjska muzyka nad Ba³tykiem� � pod
takim has³em rozpocz¹³ siê kolejny, II Miê-
dzynarodowy Festiwal Muzyki i Pie�ni Ro-
syjskiej, którego inicjatorem by³o kierow-
nictwo Filharmonii Kaliningradzkiej. Do
udzia³u w tej interesuj¹cej imprezie zg³osi³y
siê zespo³y z piêciu nadba³tyckich pañstw:
Szwecji, Litwy, Niemiec, Rosji i Polski.
Miasta, które go�ciæ bêd¹ festiwalowe ze-
spo³y to, Sztokholm, Berlin, Wilno, K³ajpeda,
Kaliningrad i Gdañsk. W jednym z pierw-
szych koncertów festiwalu mogli�my uczest-
niczyæ niedawno w Centrum Nauki i Kultury
Rosyjskiej, mieszcz¹cym siê w �Lwim Zam-
ku� przy ulicy D³ugiej 35 w Gdañsku. Wyko-

Ciekawe imprezy
w gdañskim Centrum Nauki

i Kultury Rosyjskiej
Andrieja Kiriczenki (ba³a³ajka),
Nadie¿dy Danczewej (sopran),
Mariny Zacharowej (mecco so-
pran) oraz Jewgienija Samochina
(cymba³y). Uczestnikiem zespo³u,
a zarazem kierownikiem muzycznym by³a
Natalia Stadnikowa (fortepian). Dodaæ nale¿y,
¿e w interesuj¹cej miêdzynarodowej imprezie
uczestnicz¹ z du¿ym powodzeniem reprezen-
tanci Filharmonii Gdañskiej, zespó³ muzyczny
pod kierownictwem Tadeusza Kassaka. Za-
znaczmy jeszcze, ¿e wszystkie imprezy festi-
walu odbywaj¹ siê pod patronatem w³adz
administracyjnych i kulturalnych miasta Ka-
liningradu i obwodu kaliningradzkiego z Gu-

Ataman i proboszcz cerkwi prawos³awnej

Powitanie go�ci

kozaków Walerija Popowa, który zatrzyma³
siê w Gdañsku w drodze do Pary¿a. Ta d³uga
konna podró¿, z szybko�ci¹ oko³o 30 km/
dziennie, rozpoczê³a siê w marcu w Kurga-
nie. Na zakoñczenie spotkania ataman Wa-
lerij Popow, podarowa³ gdañskiej cerkwi
prawos³awnej ikonê �w. Miko³aja, któr¹ ode-
bra³ proboszcz parafii ojciec Arkadiusz.

Niemniej ciekawym by³o te¿ spotkanie
z kierownikiem 3-osobowej, polsko-rosyj-

Syberia

bernatorem G. W. Boosem, Przewodnicz¹cym
Administracji Miasta A. G. Jaroszukiem i Mi-
nistrem Kultury Michai³em Andrzejewem
na czele. Festiwalowi patronuj¹ równie¿ kon-
sulowie wymienionych wy¿ej pañstw, uzna-
j¹c ¿e tego rodzaju miêdzynarodowa impre-
za pozwala poznaæ kulturê s¹siadów.

Nieco pó�niej w tym samym miejscu
s³uchali�my ciekawostek, przygód i wra¿eñ
z konnej wyprawy, atamana kurgañskich

skiej za³ogi z Romualdem Koperskim na
czele, który barwnie i szczegó³owo opowia-
da³ o przygodach i wra¿eniach z d³ugiej
wyprawy na Syberiê. Miejsca w wype³nio-
nej sali kinowej zajêli te¿ sponsorzy wy-
prawy, a tak¿e Konsul Generalny Federacji
Rosyjskiej w Gdañsku J. Aleksiejew, który
gratuluj¹c osi¹gniêtego sukcesu ¿yczy³ pod-
ró¿nikom dalszych udanych wypraw. Przy-
gotowania do tej atrakcyjnej miêdzynaro-
dowej syberyjskiej wyprawy samochodem
ciê¿arowym na trasie Pary¿�Czukotka nie
by³y ³atwe, ale najwa¿niejsze, ¿e pokonuj¹c
trasê 41,5 tys. km zakoñczono podró¿ suk-
cesem. Towarzyszami R. Koperskiego byli,
Rosjanin W. Makarowski i Polak M. Pilarz
W trakcie wyprawy podró¿nicy odwiedzili
osadê Ko³ymskoje, gdzie znajduje siê grób
polskiego uczonego, badacza Syberii, geo-
grafa i geologa, zes³añca za udzia³ w Po-
wstaniu Styczniowym � Jana Czerskiego.

MIECZYS£AW WASIEWICZ

nawców koncertu i zgromadzonych go�ci
tradycyjnie powita³a dyrektor p. Elena Szy-
³owa, a jako pierwszy wyst¹pi³ zespó³ �Har-
monika� z Kaliningradu, w sk³adzie: Siergiej
Nadopta, W³adimir Struczenkow, Michai³
£apko, Jewgienij Kalinin i Aleksander Biela-
jew. W ich wykonaniu us³yszeli�my muzykê
kompozytorów rosyjskich i zagranicznych.
Gromkimi oklaskami dziêkowano te¿ soli-
stom w osobach Niko³aja Gor³owa (baryton),

Nikolaj Gor³ow Zespo³ �HARMONIKA� Marina Zacharowa
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SALA HERBOWA

Sala ta imponuje rozmiarami i okaza³o-
�ci¹ wystroju. Przy d³ugo�ci 12,44 m i sze-
roko�ci 8 m, wysoko�æ 6,4 m zapewnia jej
go�ciom przyjemne poczucie przestronno�ci.
Pe³ni³a ona dawniej rolê g³ównej jadalni. Sala
ta by³a �wiadkiem niejednego historycznego
i towarzyskiego wydarzenia. Sala po³¹czona
jest trzema przej�ciami z korytarzem�galeri¹
i s¹siednimi pomieszczeniami. Zwraca uwagê
obszerne wschodnie przej�cie prowadz¹ce do
gabinetów przewodnicz¹cego Rady Miasta.
�ciany sali do wysoko�ci 2 m obiega boaze-
ria w kolorze kasztanowym, zdobiona skrom-
nymi p³ycinami wyznaczaj¹cymi rytm deko-
racji oraz zwieñczaj¹cym ca³o�æ belkowaniem
z konsolkami. Wy¿ej na �cianach wisi 8
kinkietów (po dwa na ka¿dej), w tym 4 pod
konsolami sklepienia. Ca³o�æ nakryta jest
popularnym w baroku sklepieniem kolebko-
wym z lunetami, zdobionym bogat¹ poli-
chromi¹ geometryczno-ro�linn¹. W lunetach
umieszczono rysunki mieczy okolonych wieñ-
cami, stanowi¹ce rodzaj panoplii, przypo-
minaj¹cych militarn¹ przesz³o�æ obiektu.
W wype³nieniach arkad �ciany wschod-
niej i zachodniej o ³ukach koszowych, na-
malowane s¹ kartusze herbowe z polami
jednolicie poci¹gniêtymi ceglastym kolo-
rem. Arkady pod lunetami w �cianie po³u-
dniowej posiadaj¹ nad�wietla okienne.
Natomiast arkady �ciany pó³nocnej posia-
daj¹ równie¿ namalowane kartusze herbo-

we, z których jednak dwa boczne pola
herbowe wype³nione s¹ tylko ¿ó³tym t³em.
Jedynie w �rodkowym kartuszu widnieje
herb Gdañska. Pozosta³ych herbów nie od-
tworzono. Jeden z nich, herb Królestwa Pru-
skiego mo¿na rozpoznaæ na jednej z zacho-
wanych przedwojennych fotografii. Konsole
wspieraj¹ce sp³ywy sklepienia miêdzy lu-
karnami zdobione s¹ o�mioma kartuszami
z u�miechniêtymi maszkaronami. Salê za
dnia o�wietlaj¹ od po³udnia trzy du¿e okna
drzwiowe prowadz¹ce na werandê, owe
wspominane ju¿ wcze�niej porte-fenetre.
Na instalacjê wieczornego o�wietlenie przy-
gotowano w sklepieniu trzy otwory os³o-
niête trzema ozdobnymi kratami, z których
tylko z jednego zwiesza siê niezwykle okaza-
³y miedziany, z³ocony ¿yrandol o 28 punk-
tach �wietlnych. W wyposa¿eniu sali zwra-
ca uwagê masywny stó³ w stylu gdañskim
oraz krzes³a gdañskie. Wygl¹d sali nawi¹zuje
do rozwi¹zañ barokowych i renesansowych.
To w tej sali odbywa³y siê seanse Dyskusyj-
nego Kina Filmowego �¯ak�. Obecnie pe³ni
ona rolê g³ównej sali Pa³acu �lubów.

SALA OBRAD RADY MIASTA

Przekraczamy progi najbardziej reprezen-
tacyjnej sali Nowego Ratusza, która daw-
niej pe³ni³a rolê Sali Uroczysto�ci. Aktualnie
zosta³a wyd³u¿ona o by³e salony i mierzy
obecnie 22,91 m d³ugo�ci, 10,44 m szeroko-
�ci i 8 m wysoko�ci. Spotykamy tu baroko-
w¹ architekturê w klasycystycznej dekoracyj-
nej oprawie. Ca³o�æ tej oprawy jest w tonacji

seledynowo-bia³ej z licznymi z³oceniami.
W �cianie zachodniej przebite s¹ trzy wej-
�cia dekorowane portalami. Po stronie po-
³udniowej jest jedno wej�cie do gabinetu
Przewodnicz¹cego Rady Miasta.

Dekoracjê porz¹dkuj¹ ustawiane po-
dwójnie, wtopione w 1/4 w �cianê korync-
kie kolumny, w 3/4 na³o¿ony z³ot¹ farb¹
wzór kanelowania. Miêdzy kolumnami pro-
jektant i budowniczy tej sali umie�ci³ nisze
pos¹gowe. Powierzchnie �cian s¹ zrytmi-
zowane p³ycinami na wzór klasycystyczny.
P³aszczyzna wschodniej �ciany jest przepru-
ta arkadami okiennymi. Przy niej ustawiono
pilastry korynckie, podwójnie ¿³obkowane.
Filary i pilastry podtrzymuj¹ obiegaj¹cy salê
fryz miêdzykondygnacyjny. Nad nim jest
pó³piêtro równie¿ dekorowane pilastrami
i obramionymi p³ycinami. Zachodni¹ �cia-
nê na tej wysoko�ci wype³nia galeria za-
mkniêta balustrad¹, która w czê�ci �rodko-
wej jest niespodziewanie choæ wdziêcznie,
na mod³ê barokow¹, wygiêta w formie ³uku.
Górn¹ czê�æ sali dekoruje okaza³y herb
Gdañska z lwami. Nad ca³o�ci¹ rozci¹ga siê
sklepienie zwierciadlane, którego naro¿a de-
koruj¹ panoplia. Nad nimi piêtrzy siê pod-

Herb Gdañska w Sali Herbowej

Kinkiet ze wspornikiem sklepienia

Czê�æ 3
REPREZENTACYJNE SALE I DZIA£ALNO�Æ RADY

¯yrandol w Sali Herbowej

sklepienne belkowanie. Samo sklepienie jest
g³adkie, tylko listwy wzmacniaj¹ce strop,
s¹ finezyjnie dekorowane stiukiem. Z sufitu
zwieszone s¹ trzy ¿yrandole o kryszta³o-
wych blaszkach, przypominaj¹cych sople
lodu. O�wietlenie uzupe³nia 6 kinkietów
�ciennych. Na wschodniej i zachodniej �cia-
nie na pó³piêtrze miêdzy pilastrami zosta³y
umieszczone stiukowe dekoracje w formie
panoplii z bêbnami i mieczami. Nad nimi po
obu stronach s¹ g³owy wojowników, a za
nimi kartuszowe ryngrafy podtrzymuj¹ce
po 4 flagi czy bojowe sztandary.
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W tej piêknej sali w czasach Wolnego
Miasta Gdañska odbywa³y siê uroczyste ba-
le, rauty i przyjêcia. Okres �¯aka� pamiêta
wystêpy teatrzyków studenckich. Natomiast
obecnie odbywaj¹ siê tu pracowite sesje Ra-
dy Miasta, spotkania, audiencje i uroczyste
zgromadzenia. W czasie takich w³a�nie spe-
cjalnych obrad, kontynuuj¹c jeszcze XIX-
-wieczne tradycje, Rada Miasta nadaje tytu³
Honorowego Obywatela Gdañska. W 2000 r.
uzyskali go m.in. dzia³acze Wolnych Zwi¹z-
ków Zawodowych Wybrze¿a, a w roku
2002 tytu³ ten nadano m.in. prof. Andrzejo-
wi Janaszajtisowi i prof. Dieterowi Schen-
kowi. Rada przyznaje te¿ honorowe medale
ksiêcia M�ciwoja II i �w. Wojciecha za
szczególne zas³ugi na rzecz miasta oraz
dzia³ania rozs³awiaj¹ce imiê Gdañska w re-
gionie i na �wiecie.

Aby przybli¿yæ mieszkañcom Gdañska
dzia³alno�æ Rady i zachêciæ ich do odwie-
dzin w Nowym Ratuszu, radni ju¿ od 2004 r.
w ka¿d¹ drug¹ sobotê wrze�nia organizuj¹
Dni Otwarte Rady Miasta, ciesz¹ce siê
ogromnym powodzeniem. Mo¿na wówczas
obejrzeæ radnych w niezwykle paradnych
strojach, nie maj¹cych jednak wiele wspól-
nego z oryginalnymi strojami rajców gdañ-
skich z okresu �z³otego wieku� miasta.
Mo¿na podziwiaæ z³oty ³añcuch Przewod-
nicz¹cego Rady Miasta. Mo¿na te¿ nacie-
szyæ oko wspania³¹ kopi¹ z³otej �mace� �
królewskiego ber³a z Izby Gmin, podarowa-
nego 22 stycznia 1991 r., jako symbol de-
mokracji, pierwszej demokratycznie wybra-
nej Radzie Miasta Gdañska (1990�1994),
przez Hansa Lothara Fautha z Lubeki, równie¿
Honorowego Obywatela Gdañska. Zwiedza-
j¹cy mog¹ te¿ rozmawiaæ z radnymi na temat
bie¿¹cych problemów miasta i w czasie
takich rozmów niejednokrotnie zg³aszaj¹
w³asne pomys³y czy inicjatywy obywatelskie.

Uda³o siê i nam porozmawiaæ z panem
Mariuszem Pankowskim Wiceprzewodni-
cz¹cym Rady Miasta Gdañska.

� W jakim stopniu pomocne s¹ w pracy
Rady Miasta Gdañska Rady Osiedlowe,
których w Pana Okrêgu Wyborczym (Nr 1)
jest a¿ 7 na 12 powo³anych w ca³ym Gdañ-
sku � zapytujemy. � Jestem entuzjast¹ Rad
Osiedli. Zostaj¹c radnym najwiêkszego ob-
szarowo okrêgu wyborczego nr 1, moje
pierwsze wra¿enie zaraz po jego obje�dzie
by³o takie, ¿e radnych w tym okrêgu jest
za ma³o. Faktycznie na 12 dzielnic tego
okrêgu jest tylko sze�ciu radnych. W tej
sytuacji jest niemo¿liwe ¿eby ka¿da dziel-
nica mia³a swojego przedstawiciela w Ra-
dzie Miasta, co czyni zasadnym powo³y-
wanie Rad Osiedlowych. Rady te s³u¿¹
radnym miasta, a przede wszystkim jego
mieszkañcom. Skuteczna Rada Osiedla mo¿e
staæ siê silnym lobby na rzecz jego miesz-
kañców. Przedstawiciele Rad Osiedlowych
maj¹ prawo uczestniczyæ w sesjach Rady
Miasta i w pracach jej Komisji, co mo¿e
wp³ywaæ na okre�lone decyzje Rady. Liczê
na to, ¿e Rady Osiedlowe wspó³tworz¹ce
Okrêg Wyborczy Nr 1, podejm¹ wspólne
dzia³ania na rzecz rozwoju swojej dzielnicy,
przez co ich g³os bêdzie jeszcze bardziej
s³yszalny. Pragn¹³bym podkre�liæ, ¿e szcze-
gólnie w niedoinwestowanych i zapomnia-
nych osiedlach � dawniej Letnica, a dzi�
Rudniki � powinny byæ Rady Osiedli. Ubo-
lewam, ¿e na Stogach nie uda³o siê prze-
kroczyæ 10% progu i nie bêdzie tam Rady
Osiedla. Mam jednak nadziejê, ¿e te osoby,
które w³o¿y³y ju¿ tyle pracy w dotychczaso-
we dzia³ania, podejm¹ jeszcze jedn¹ próbê jej
powo³ania. Generalnie jestem przeciwni-
kiem dzielenia Gdañska na lepsze i gorsze
dzielnice. Bud¿et miasta powinien byæ dzie-
lony sprawiedliwie i nie powinni jedni miesz-
kañcy byæ traktowani lepiej od pozosta³ych,

jak te¿ nie powinno byæ dzielnic uprzywile-
jowanych. � A co pan przewodnicz¹cy s¹dzi
na temat wyró¿niania G³ównego Miasta? �
Powinni�my dbaæ o G³ówne Miasto jako
istotn¹ i dochodow¹ atrakcjê turystyczn¹.
Nie powinno to jednak byæ argumentem na
rzecz niedoinwestowywania innych dzielnic.
� Jakie widzi pan Przewodnicz¹cy u³atwienia
i korzy�ci, a jakie przeszkody w tworzeniu
Metropolii Trójmiejskiej obejmuj¹cej obszar
od Tczewa a¿ do Wejherowa? � zadajemy
kolejne pytanie. � Osobi�cie uwa¿am, ¿e
pomys³ jest ciekawy, gdy¿ takiemu podmio-
towi ³atwiej jest uzyskiwaæ �rodki z Unii
Europejskiej. Ze strony Metropolii mo¿na
siê spodziewaæ wiêkszej aktywno�ci w tej
dziedzinie, co mog³oby odblokowaæ inwesty-
cje wstrzymane w zwi¹zku z budow¹ stadionu

Wiceprzewodnicz¹cy R.M. Mariusz Pankowski

Wielka sala Obrad  Rady Miasta Ber³o � podarunek H. L. Fautha

Para kolumn z nisz¹ pos¹gow¹

ci¹g dalszy na str. 12
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Wstêp
W obrêbie historycznego �ródmie�cia

Gdañska, nosz¹cego od 1994 r. status Po-
mnika Historii, sta³o w przesz³o�ci co naj-
mniej 30 �wi¹tyñ ró¿nych wyznañ, z któ-
rych 17 funkcjonuje do dzi�. Dzielono je
na parafialne, klasztorne i szpitalne. Po
przeprowadzonym w roku 1456 podziale na
parafie tych pierwszych by³o sze�æ: Ma-
riacki, �w. Jana, �w. Katarzyny, �w. Bart³o-
mieja, �w. Piotra i Paw³a i �w. Barbary. Wy-
ró¿niaj¹ siê wielko�ci¹ i posiadaniem
masywnej wie¿y. Z czterech ko�cio³ów
klasztornych najwiêkszy �
�w. Trójcy � wybudowali
sobie franciszkanie, drugi
� �w. Miko³aja � dominika-
nie, trzeci brygidki, czwar-
ty � �w. Józefa (dawniej
NMP, Eliasza i Elizeusza)
� wzniesiony przez karme-
litów, dzi� nale¿¹cy do ob-
latów, jest tylko czê�ci¹
planowanego wielkiego za-
³o¿enia. Z 8 ko�cio³ów szpi-
talnych przetrwa³o 6: �w.
El¿biety, �w. Jakuba, �w.
Barbary (od 1456 r. zarazem
parafialny), Bo¿ego Cia³a
(dzi� polskokatolicki), NMP
na Dolnym Mie�cie (dzi�
parafialny) i �w. Ducha,
który po odbudowie wszed³
w sk³ad szko³y przy IV
Grobli. Pozosta³e ko�cio³y, to Kaplica Kró-
lewska, ko�ció³ Zbawiciela na Zaro�laku,
z którego pozosta³ tylko u³omek wie¿y,
dawny zbór menonitów (dzi� zielono�wi¹t-
kowców) i ko�ció³ NMP na Rudnie (Knipa-
wie). Nie zachowa³ siê ko�ció³ grodowy,
nie istniej¹ kaplice: Przytu³ku przy ul. Sie-
rocej, anglikañska � w kamieniczce przy
ul. �wiêtego Ducha, francuskich hugeno-
tów (przy ul. Zamurnej), ko�ció³ metody-
stów (przy Igielnickiej), ani ¿adna z 4 sy-
nagog.

Ko�ció³ grodowy
Pocz¹tki chrze�cijañstwa nad Mot³aw¹

wi¹¿¹ siê z misj¹ �wiêtego Wojciecha, któ-
ry w 997 r. ochrzci³ tu �liczne rzesze ludzi�.
Trudno sobie wyobraziæ, by w zwi¹zku

SKARBY
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(1 odcinek)
z tym epokowym wydarzeniem nie wybu-
dowano tu ko�cio³a, zapewne na grodzie,
przy siedzibie namiestników Boles³awa
Chrobrego. Dot¹d nie znaleziono jednak
¿adnych jego pozosta³o�ci. Pewniejsze in-
formacje o zwi¹zanych z nim duchownych
pochodz¹ dopiero z koñca XII wieku. Móg³
staæ w rejonie ul. Sukienniczej. Byæ mo¿e
z niego pochodz¹ zagadkowe romañskie
bazy i kolumny, u¿yte wtórnie w innych
budowlach, np. pod ¯urawiem i w Domu
Przyrodników. Po zajêciu Gdañska Krzy¿acy
przebudowali go wraz z zamkiem. Z tych

czasów znamy dalsze imiona kap³anów
i spisy wyposa¿enia. W latach 1416�1428
kaplica zamkowa posiada³a prawie 100
sztuk szat liturgicznych, 11 dywanów, 16
�wieczników, 2 monstrancje, srebrne taber-
nakulum z figurami anio³ów, 35 ksi¹g
i wiele innych przedmiotów. W 1443 r. by³y
w niej 3 o³tarze: NMP, �w. El¿biety i �w.
Barbary. W roku 1454 gdañszczanie roze-
brali j¹ wraz z zamkiem.

Ko�ció³ �w. Miko³aja
Pierwszy ko�ció³ �w. Miko³aja istnia³ ju¿

w koñcu XII w. Dziêki odkryciu jego fun-
damentów pod Hal¹ Targow¹ wiemy, ¿e
by³ zbudowany z kamienia, mia³ dwuwie-
¿ow¹ fasadê od zachodu i pó³kolist¹ absy-
dê od wschodu. D³ugo�æ �wi¹tyni wyno-

si³a 34,5 m, szeroko�æ 17,5 m. W styczniu
1227 r. ksi¹¿ê �wiêtope³k przekaza³ j¹ przy-
by³ym z Krakowa dominikanom: (...) pra-
gn¹c na mojej ziemi z ojcowskiej troski
zaopatrzyæ Biedaków Bo¿ych czyli braci
zakonu kaznodziejskiego (...) poleci³em
za rad¹ naszego czcigodnego pana Mi-
cha³ biskupa kujawskiego i wielu pra-
wych mê¿ów onym ko�ció³ �w. Miko³aja
w Gdañsku, z którego mój kapelan Wil-
helm za równie dobr¹ lub lepsz¹ zamian¹
wiernie i chêtnie oraz dobrowolnie zrezy-
gnowa³, wdziêcznym sercem dla odpusz-

czenia moich grzechów
przekazaæ na wieczn¹ w³a-
sno�æ (...) wolny od wszel-
kich obci¹¿eñ, wraz ze
wszystkim ofiarami i po-
chówkami (...). Dominika-
nie rozbudowali ko�ció³
w cegle. Konsekrowany
w 1239 r., mia³ 3 o³tarze:
NMP, �w. Piotra i �w. Miko-
³aja. Obok powsta³ klasztor.
Obecny ko�ció³ zaczêto bu-
dowaæ w 1348 r. Na star-
szych fundamentach stoj¹
mury zakrystii i wie¿a. Ha-
lowy korpus z wci¹gniêty-
mi do wewn¹trz przyporami
ukoñczono w roku 1390,
szczyty ok. 1400, pó�niej
podwy¿szono wie¿ê i po³o-
¿ono sklepienia (1487). Na

dachu by³a wie¿yczka, po której do dzi�
zachowa³ siê �lad. W ci¹gu XV w. rozbu-
dowano klasztor z trzema wirydarzami i ka-
plic¹ �w. Urszuli, w której wyg³aszano nie-
mieckie kazania (w g³ównym ko�ciele �
polskie). Klasztor uleg³ zniszczeniu w cza-
sie oblê¿enia przez Rosjan w 1813 r. Gdy
w³adze pruskie skasowa³y konwent, czê�æ
zakonników przenios³a siê do Krakowa.
W 1835 r. umar³ ostatni gdañski domini-
kanin. Na miejscu klasztoru wzniesiono
w 1896 r. Halê Targow¹, ostatnio odno-
wion¹. W 1945 r. ko�ció³, który cudem
unikn¹³ zniszczenia, zwrócono dominika-
nom. W jasnym halowym wnêtrzu warto
zwróciæ uwagê na typowe �gdañskie� skle-
pienia, z których w prezbiterium wybiegaj¹
s³u¿ki z ozdobnymi konsolkami. Do na-

 Fundamenty pierwszego ko�cio³a �w. Miko³aja z koñca XII w.
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szych czasów dotrwa³o 12 o³tarzy z XVII w.
(w 1880 r. by³o ich jeszcze 20), kazalnica
z po³owy XVIII w., baptysterium z 1732 r.,
ufundowane przez Franciszka Brunattiego,
polskie i ³aciñskie epitafia i wspania³e or-
gany z 1755 r., przypisywane Janowi Fry-
derykowi Rhodemu (poprzednie uleg³y
zniszczeniu w 1734 r.), którym przywróco-
no trakturê mechaniczn¹ (obecnie 36 g³o-
sów). W ³uku têczy zachowa³o siê gotyc-
kie Ukrzy¿owanie z warsztatu Mistrza
Paw³a (ok. 1525 r.), z napisem na belce Ave
Crux Spes unica (Witaj Krzy¿u, Nadziejo
jedyna � figury Matki Boskiej i �w. Jana
wystawiono w baptysterium), pod nim
w o³tarzu po lewej umieszczono ikonê
Matki Boskiej z XIV w. z ko�cio³a domini-
kanów we Lwowie. Wielki o³tarz w prezbi-
terium zdobi¹ postacie polskich �wiêtych:
Wojciecha, Stanis³awa, Jacka, Kazimierza
i b³. Czes³awa, oraz �w. Dominika. G³ówny
obraz o³tarza przedstawia: Koronacjê �w.
Miko³aja, namalowan¹ w 1643 (lub 1647)
przez malarza z krêgu Hermana Hana
(zm. 1622), ni¿ej widnieje Ostatnia Wiecze-
rza i Umycie nóg, u góry po lewej �w. Do-
minik i Franciszek adoruj¹cy NMP, po
prawej NMP chroni¹ca pod p³aszczem za-
konników. Po bokach stoj¹ gotyckie ³awy
z XVI w., z barokowymi zapleckami z I. po-
³owy XVIII w. (3 uzupe³nione po zniszcze-
niu w 1813 r.), przedstawiaj¹cymi ¯ycie
i Mêkê Chrystusa. Napisy: Cantate Domi-
num Canticum novum (�piewajcie Panu

Wnêtrze ko�cio³a �w. Miko³aja

Pulpit z Or³em i herbem Gdañska (pó�niej skradzionym)

pie�ñ now¹) i Laudent Nomen ejus in
Choro (Wys³awiajmy Imiê Jego w chórze).
Fresk na �cianie pn. pochodzi z 1430 r.
Niezwyk³¹ pami¹tk¹ przywi¹zania gdañsz-
czan do Polski jest mosiê¿ny pulpit ludwi-
sarza Ernesta Fryderyka Kocha z 1764 r. ze
stanis³awowskim Or³em trzymaj¹cym tarczê
z herbem Gdañska, od lat czekaj¹cy na od-
nowienie (przeniesiony do zakrystii, brak
tarczy, ber³a i miecza, oraz drewnianego
postumentu).

A oto o³tarze boczne:
1) i 2) Mariacki i Prze-
mienienia Pañskiego,
3) i 4) �w. Jana i NMP
Bolesnej (1662 r., funda-
cja Marcina Kulmiñ-
skiego, rze�biarz Kac-
per Gockheller), 5) i 6)
Niepokalanej i �w. Win-
centego Ferreri (obec-
nie �w. Dominika), 7)
i 8) Ecce Homo i �w.
Jana Nepomucena, 9)
i 10) �w. Antoniego i �w.
Ró¿y z Limy (1671, ufun-
dowa³ Jan Ernest Schef-
fler, obrazy malowa³ An-
drzej Stech). W kaplicy
�w. Józefa (na koñcu
nawy po³udniowej): 11)
Mi³osierdzia Bo¿ego
(dawniej �w. Józefa).
W kaplicy �w. Jacka (na
koñcu nawy pó³nocnej):
12) �w. Jacka (dawniej
�w. Krzy¿a z drewnem
z Krzy¿a �w. � zaginio-
ny).

Z zachowanych obrazów �ciennych
najcenniejsza jest tablica fundacyjna, nie-
stety pozbawiona rokokowego obramienia,
po�wiêcona ksi¹¿êtom gdañskim � Subi-
s³awowi, za którego czasów, �gdy po za³o-
¿eniu miasta pierwsze chcia³ Bogu ofiaro-
waæ hostie, wzniesiona zosta³a w roku
1185 kaplica pod wezwaniem �wiêtego Mi-
ko³aja biskupa� i �wiêtope³kowi, �dziedzi-
cowi kraju i wiary, który tê jak¹ widzisz,
pierwsz¹ w mie�cie wzniós³ �wi¹tyniê
i roku Pañskiego 1227, 11 lutego bra-
ciom kaznodziejom, którym najpierw Wil-
helm, tego¿ dostojnego ksiêcia kapelan
i proboszcz u �w. Miko³aja, za zgod¹ Mi-
cha³a biskupa kujawskiego prawo swoje
proboszczowskie odst¹pi³, wieczy�cie j¹
przekaza³ i odda³, czego dzieñ dedykacji
co roku w pierwsz¹ niedzielê po Trójcy
�wiêtej bêdzie obchodzony...� Na koñcu
widnieje data odnowienia: 1758 i nazwisko
przeora: Ernest Lignau.

Warto równie¿ po�wiêciæ uwagê epita-
fiom: Jana Konopackiego (1591), Feliksa
D¹browskiego (1624), królewskiego i miej-
skiego lekarza Jana Ernesta Schefflera
(1663), Hercyka z £ubna, �z Ossowskiej
zrodzonego�, który �tu w grobowe zaszed³
umbry� (1733) i Anny Lniskiej (1852).
W posadzce jest m.in. sze�æ gotyckich
p³yt nagrobnych.

 Z piêciu dawnych dzwonów na wie¿y
zachowa³ siê jeden, najwiêkszy z pozosta-
³ych, zarekwirowanych na przetopienie �
Miko³aj, odlany w 1679 r. przez Absalona
Wittwercka � znajduje siê jako depozyt
w Kassel (cdn.).

 ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Niemal tradycyjnie, jak w poprzednich latach odbyli�my nasze
zebranie sprawozdawcze z dzia³alno�ci Stowarzyszenia

�Nasz Gdañsk� za rok 2007 w Sobieszewie Orlinku na kempingu
nr 69. Zebranie otworzy³ wiceprezes Andrzej Ciep³ucha, a spra-
wozdanie wyg³osi³ wiceprezes Zbigniew Socha. Nasza dzia³al-
no�æ w 2007 r. by³a ukierunkowana w ca³o�ci na sprawy zwi¹zane
z miastem i jego mieszkañcami. Starali�my siê pomagaæ osobom,
które zg³asza³y siê do nas o pomoc w rozwi¹zywaniu ich spraw
¿yciowych przewa¿nie w kontaktach z urzêdami. Nasi przedstawi-
ciele brali udzia³ w ró¿nego rodzaju spotkaniach z w³adzami miej-
skimi w sprawie dyskutowania i opiniowania bardzo istotnych dla
Gdañska problemów jak np. budowa k³adki nad Mot³aw¹, lokali-
zowanie w mie�cie wie¿owców, uruchomienie tramwaju wodnego
na Mot³awie, opiniowanie o ochronie niektórych zabytków itp.
Starali�my siê byæ otwartymi na propozycje i dzia³ania wszystkich
opcji politycznych, które chc¹ dla miasta i mieszkañców co�
dobrego i sensownego wprowadziæ. Stwierdzili�my przy tym, ¿e
takie postêpowanie przynosi wiele korzy�ci naszemu Stowarzy-
szeniu i nadal otwieramy siê na wszelkie warunki wspó³pracy,
które bêd¹ przynosi³y wymierne pozytywne skutki miastu i miesz-
kañcom. Dla lepszej ³¹czno�ci i wspó³pracy z naszymi cz³onkami
podjêli�my wa¿n¹ uchwa³ê wprowadzenia od 1 wrze�nia wszyst-
kich zebrañ naszego zarz¹du jako otwartych. Ka¿dy cz³onek na-
szego Stowarzyszenia niech czuje siê od tej chwili zaproszonym
na tego typu posiedzenia zarz¹du. Dodam, ¿e odbywaj¹ siê one
zawsze we wtorki od godz. 17.00. Serdecznie zapraszamy! Nieza-
le¿nie od tego raz w miesi¹cu w siedzibie Stowarzyszenia przy
ul. Ogarnej 64/65, lub w innym wskazanym uprzednio wcze�niej
lokalu bêdziemy organizowaæ spotkania dyskusyjno-informacyjne
z interesuj¹cymi Gdañszczanami i urzêdnikami ró¿nych urzêdów
oraz radnymi Rady Miasta Gdañska. Sprawozdanie finansowe
przedstawi³a zebranym skarbnik Stowarzyszenia pani Anna Ku-
ziemska. Wszystkie sprawozdania i uchwa³y po uprzedniej bardzo
rzeczowej dyskusji zosta³y przyjête przez zebranych bez zastrze-
¿eñ. No, a po zebraniu przyszed³ czas na przyjemno�ci czyli piknik
na �wie¿ym powietrzu z piwem kie³baskami i muzyk¹, o któr¹
zadba³ szczególnie nasz wielki bard Józef Masternak. Przyjemnie
by³o siedzieæ przy ognisku i na �wie¿ym powietrzu s³uchaæ pio-
senek w jego wykonaniu. �wiadcz¹ o tym za³¹czone zdjêcia.

  ANTONI PERZYNA

Ognisko ju¿ dymi

Nasz bard Józef ju¿ �piewa A my piêknie pozujemy

Wiceprezes osobi�cie sma¿y kie³baski

Drugi wiceprezes czêstuje piwem
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Teraz jedzenie i pogawêdki Trzeba wzmocniæ si³y do �piewu

Wreszcie trochê odpoczynku Przyjemnie siê s³ucha

na EURO 2012. Korzystne jest równie¿ to,
¿e byliby�my najwiêksz¹ metropoli¹ po War-
szawie i �l¹sku, co w oczywisty sposób
podnios³oby rangê i znaczenie tego obszaru,
stwarzaj¹c lepsze mo¿liwo�ci jego rozwoju.
Kolejnym argumentem za, jest fakt ¿e usta-
wa ta przymusza samorz¹dy po³¹czonych
w metropoliê miast do �ci�lejszej ni¿ dotych-
czas wspó³pracy. Wynikaj¹ st¹d jednak te¿
pewne w¹tpliwo�ci. Proponowana ustawa
próbuje sk³oniæ do wspó³pracy podmioty,
które do dzisiaj takiej chêci nie przejawia³y.
Rodzi siê zatem pytanie o sens samorz¹d-
no�ci: skoro miasta te nie dosz³y samo-
dzielnie do wniosku, ¿e warto wspó³praco-
waæ, czy nale¿y im to odgórnie narzucaæ?
Nie bez znaczenia jest te¿ aspekt politycz-
ny. Pierwotny projekt zak³ada³ utworzenie
o�miu metropolii. Z inicjatywy PSL dorzu-
cono cztery metropolie, a ostatnio pozosta-
³e miasta domagaj¹ siê utworzenia 16
metropolii, obawiaj¹c siê likwidacji ich wo-
jewódzkiego statusu. Postulaty te ujawniaj¹
brak czytelnych kryteriów wydzielania metro-
polii. Kolejny w¹tek w tej sprawie to obawa

przed wzrostem biurokracji powsta³ej jedy-
nie na potrzeby obs³ugi samej metropolii.
Natomiast konstytucjonali�ci obawiaj¹ siê
zaliczenia metropolii do podmiotu samo-
rz¹dowego, nie ujêtego w Konstytucji RP
przewiduj¹cej trójstopniowy samorz¹d, wo-
bec czego metropolie by³yby czwartym �
niekonstytucyjnym � stopniem samorz¹du.
Wobec tych w¹tpliwo�ci jestem jedynie za
lepsz¹ wspó³prac¹ miêdzy Gdañskiem a Gdy-
ni¹, gdzie jest wiêcej pól do wspó³pracy ni¿
do rywalizacji, wobec czego nale¿y tê wspó³-
pracê wspieraæ. Natomiast kwestie zwi¹zane
z tworzeniem metropolii powinny byæ przede
wszystkim odpolitycznione i wolne od bie¿¹-
cych rozgrywek oraz dora�nych zabiegów.

Po tej rozmowie wymienili�my jeszcze
prywatnie parê opinii na temat ostatniej
pracy panów P. Gontarczyka i S. Cenckie-
wicza, która ju¿ podzieli³a Polaków, mimo
¿e obecnie (19.06.2008 r.) nie ma jej jeszcze
na rynku wydawniczym. Po tym interesu-
j¹cym spotkaniu dziêkujemy panu Mariu-
szowi Pankowskiemu za rozmowê, i ju¿
udajemy siê do wyj�cia, albowiem wizyta

nasza w Nowym Ratuszu dobiega koñca.
Budynek Nowego Ratusza wyznacza no-

we centrum miasta i jak na razie dobrze
s³u¿y interesom i wizerunkowi Gdañska,
pe³ni¹c funkcje biurowe i reprezentacyjne.
Pojawiaj¹ siê g³osy o planie budowy no-
wej siedziby Urzêdu Miejskiego, na miarê
XXI wieku. Je�li mia³aby ona rzeczywi�cie
zostaæ zbudowana, proponujê obecn¹ sie-
dzibê Urzêdu Miejskiego przeznaczyæ dla
Zgromadzenia Reprezentantów czyli daw-
nego Trzeciego Ordynku, o który wielkie
boje toczyli gdañszczanie w czasach Pierw-
szej Rzeczpospolitej, a który po rekonstruk-
cji demokratycznego samorz¹du miasta bez
rozg³osu znikn¹³ w tajemniczy sposób. Ów
trzeci Ordynek warto by³oby przywróciæ dla
skuteczniejszej kontroli i wspierania dzia-
³añ Rady Miasta, zw³aszcza w najbardziej
newralgicznych sferach: bud¿etu i plano-
wania przestrzennego.

Pragn¹³bym w tym miejscu podziêkowaæ
prof. Andrzejowi Januszajtisowi za konsulta-
cjê i cenne uwagi do niniejszego artyku³u.
Winien jestem równie¿ podziêkowanie p.
Arlecie ¯uk Inspektor Biura Rady Miasta
za pomoc w poznawaniu tajników Nowego
Ratusza.

DARIUSZ WRÓBLEWSKI

dokoñczenie ze str. 9
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Drodzy Czytelnicy � zauwa¿y³em, ¿e bardzo czêsto zaczynam
swoje artyku³y cytatem. Tym razem zaczynam parafraz¹

stwierdzenia Pani Dyrektor Iwony Koperkiewicz. W dniu otwarcia
powiedzia³a ona, ¿e Filia Gdañska bêdzie wielka nie rozmiarami,
lecz swoj¹ go�cinno�ci¹. Jako pracownikowi Filii, trudno mi oce-
niaæ nasz¹ go�cinno�æ � to ju¿ zrobi¹ nasi Go�cie. Mogê jednak
stwierdziæ, ¿e w³a�nie Oni nadaj¹ sens i rangê naszemu istnieniu.

Filia Gdañska dzia³a od 23 maja, go�ci³a za� ju¿ wielu czytel-
ników i turystów. Odby³o siê te¿ kilka ciekawych imprez a inne
s¹ w planach. Je�li chodzi o turystów � to potwierdzi³a siê obie-
gowa opinia o turystach japoñskich. Zrobili ju¿ dziesi¹tki zdjêæ
naszego wnêtrza. Co za� do imprez� Wspomnê o nich chrono-
logicznie, by³y bowiem bardzo ró¿norodne i trudno je inaczej sze-
regowaæ, mówiæ, ¿e ta czy inna by³a najwa¿niejsza.

W Filii Gdañskiej mia³a miejsce uroczysto�æ og³oszenia lau-
reata tegorocznej Nagrody Bibliotekarzy �Pro Libro Legendo�.

Niewielka rozmiarami,
wielka swoimi go�æmi

FILIA GDAÑSKA JU¯ DZIA£A

W tym roku zostali nimi Wojciech Fu³ek i Roman Stinzing-Woj-
narowski za ksi¹¿kê �Kurort w cieniu PRL-u. Sopot 1945�1989�.
Na zdjêciu pierwszym widzicie Pañstwo moment sk³adania laure-
atom gratulacji. Na uroczysto�ci byli obecni m.in. Jacek Karnow-
ski, Prezydent Sopotu i W³adys³aw Zawistowski. Warto pamiêtaæ,
¿e by³a to ju¿ dziewiêtnasta edycja Nagrody. Trudno wymieniaæ
wszystkich zwyciêzców, ale byli w�ród nich m.in. Olga Dêbicka,
Jerzy Afanasjew, Józef Bachórz, Aleksander Jurewicz, ks. Krzysz-
tof Nieda³towski, Jerzy Samp, Roman Wapiñski, Brunon Zwarra.

Ostatnie dni maja to kolejne dwa wydarzenia, jak¿e ró¿ne.
W pi¹tek, trzydziestego maja odby³o siê spotkanie z Ryszardem
Krynickim, jednym z najznakomitszych wspó³czesnych poetów
polskich. Na zdjêciu nr 2 widzimy go wraz z Pani¹ Ann¹ Sobeck¹,
która wieczór poprowadzi³a. W�ród zgromadzonych go�ci byli li-
teraci Eugeniusz Kupper (zdj. 3) i Andrzej K. Wa�kiewicz. Naza-
jutrz, w sobotê � Filia by³a miejscem wrêczenia Nagród Ba³tyckie-

Laureaci �Pro Libro Legendo�

1

Anna Sobecka i Ryszard Krynicki

2

Wieczor z Ryszardem Krynickim

3
Barwni wielbiciele komiksu

4
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1 Tekst oddawany by³ do druku przed wspomnia-
nymi datami, st¹d brak zdjêæ.

Laureaci Konkursu pozuj¹ do rodzinnego zdjêcia

5

Zgromadzeni widzowie... na schodach

6

go Festiwalu Komiksowego tzw. Gdaka-
ów. Na zdjêciu nr 4 widzimy barwn¹ wi-
downiê, któr¹ zgromadzi³o to wydarzenie.

Wreszcie, 11 czerwca odby³o siê g³osze-
nie wyników i wrêczenie nagród w Kon-
kursie �Po³¹czy³a Ich Solidarno�æ� og³o-
szonym przez Pracowniê Regionaln¹
WiMBPG. Kolejne zdjêcia � pokazuj¹ Lau-
reatów (zdj. 5) oraz... publiczno�æ na scho-
dach wewn¹trz. Tradycyjnych miejsc sie-
dz¹cych nie starczy³o dla wszystkich
zebranych.

Zaczê³y siê waka-
cje. Filia Gdañska s³u-
¿y ksi¹¿kami, infor-
macjami � zarówno
mieszkañcom, jak i
przyjezdnym. Czy bê-
dzie miejscem spot-
kañ, rozmów? Wszyst-
ko wskazuje, ¿e tak.
W pi¹tek, 20 czerwca
odby³a siê impreza
�Wêdrówki Literackie
pasem nadmorskim�.
By³o to pierwsze spot-
kanie Dyskusyjnego
Klubu Ksi¹¿ki, który
powstaje przy Filii
Gdañskiej. Pan Waldemar Nocny opowia-
da³ na nim o Wyspie Sobieszowskiej, Sto-
gach i Jelitkowie. Z kolei na 1 lipca plano-
wany by³ wieczór z Pani¹ Ann¹ Janko,
poetk¹, autork¹ wielu tomików poetyckich
i poruszaj¹cej powie�ci �Dziewczyna z za-
pa³kami�1. 24 lipca odbêdzie siê promocja
ksi¹¿ki Wojciecha Kuczkowskiego �Wis³a.
Monografia turystyczno-krajoznawcza�.

Najwa¿niejsze jednak � spe³niaj¹ siê
nasze marzenia. Pañstwo zg³aszacie siê do
nas z propozycjami, na jakie tematy chcie-
liby�cie rozmawiaæ, jakich Go�ci powinni-
�my zapraszaæ. Pierwszym efektem takich
rozmów bêdzie spotkanie 22 lipca, we wto-

rek, o godzinie 17.00. Zapraszamy na po-
po³udnie z cz³onkami Fundacji �w. Trójcy
� jej cz³onkowie opowiedz¹ o Ko�ciele �w.
Trójcy i swoich dzia³aniach dotycz¹cych
renowacji zabytkowych organów.

Jak zawsze, serdecznie zapraszam Pañ-
stwa do Filii Gdañskiej. Zapraszam te¿ do
odwiedzenia strony internetowej biblioteki:
www.wbpg.org.pl � tam naj³atwiej spraw-
dziæ, co ciekawego wydarzy siê w naszych
filiach.

ZBIGNIEW WALCZAK
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G³ównym problemem pocz¹tku XXI wie-
ku jest potrzeba powrotu do kultury

sztuki architektonicznej. Architektura sama
w sobie jest przecie¿ wielk¹ sztuk¹ o bardzo
istotnym znaczeniu poniewa¿ jej dzie³a s¹
albo podziwiane albo wrêcz ganione. Wszel-
kie budowle jako dzie³a sztuki trwaj¹ przez
wiele lat i powa¿nie oddzia³ywaj¹ kultur¹
i wygl¹dem swoich kszta³tów na ludzi. Nie-
stety piêkno budowli miast z okresów anty-
ku, renesansu i baroku ciesz¹ce siê takim
uznaniem wiêkszo�ci spo³eczeñstw jest coraz
bardziej wypierane przez kubistyczny mo-
dernizm koñca XX wieku. Przyk³ad cho-
cia¿by gdañski. Estetyka i piêkno ulic oraz
placów Starego Gdañska bardzo mocno prze-
wy¿sza dzisiejsze falowce, klockowe pude³ka
budynków Zaspy, Przymorza, Che³ma. Na-
stawienie siê w architekturze wy³¹cznie na
funkcjonalno�æ i konstrukcjê budowli nie
powinno zabijaæ doznañ estetycznych i ar-
tystycznych dawnych epok. A po co tury�ci
przyje¿d¿aj¹ do Gdañska? Nie widaæ ich
przecie¿ w nowych dzielnicach. Za to w sta-
rej czê�ci miasta wêdruj¹ ci¹gle t³umy. Tutaj
jest co ogl¹daæ, fotografowaæ, filmowaæ,
podziwiaæ. St¹d w³a�nie wywozi siê wspo-
mnienia. Nale¿y naprawdê schyliæ czo³a
przed tymi, którzy z ruin wskrzesili i starali
ze skromnych wówczas �rodków finanso-
wych odbudowywaæ historiê miasta. Nieste-
ty wiele rzeczy w nowoczesnej architekturze
(przynajmniej naszej) posz³o w zapomnienie.
Nie s³ychaæ i nie widaæ, ¿eby przy tworzeniu
nowych dzie³ architektonicznych by³a jaka�
wspó³praca z malarzami, rze�biarzami, gra-

Pomorskie problemy rozwoju
kultury sztuki architektonicznej

fikami, którzy czêsto maj¹ zgo³a inne spoj-
rzenie na dan¹ budowlê ni¿ projektuj¹cy j¹
architekt i mog¹ wiele nowo�ci w jego dzie-
³o wnie�æ. Architektura traci przez to swój
wyd�wiêk kulturalny. Nie dzia³a odpowiednio
silnie na nasz¹ estetykê i poczucie piêkna.
Rzadko przedstawiane ogó³owi mieszkañców
niektóre nowe projekty budz¹ czêsto wrêcz
grozê szpetot¹ swych kszta³tów wzglêdnie
kolorów, maj¹ podobno siêgaæ do skojarzeñ,
których nikt nie rozumie, czasem nawet siê
nie domy�la. S¹ sztuk¹ dla sztuki wyalieno-
wanych grup twórców, których dzie³a ogó³
czêsto wy�miewa, a które pó�niej narzuca siê
je temu ogó³owi jako rezultaty wygranych

konkursów. Jest w Gdañsku dosyæ takich
przykrych przyk³adów. Trzeba siê tylko do-
brze rozgl¹daæ. Czy mo¿na by temu wresz-
cie zaradziæ? My�lê, ¿e tak. Niezbêdny jest
powrót do czêstszych kontaktów architek-
tów z artystami plastykami. Powrót do trady-
cji regionalnych dla danych miejscowo�ci
w architekturze. Trzeba wiêcej publicznych
dyskusji i publikacji dla ogó³u mieszkañców,
a nie wy³¹cznie w gronie fachowców. Mo¿-
na tak¿e organizowaæ wcze�niejsze publicz-
ne wystawy proponowanych budowli. Jeden
czy drugi artyku³ w mediach to jeszcze nie-
co za ma³o. Du¿o pomog³aby sta³a galeria
najlepszych prac, któr¹ ka¿dy z mieszkañ-
ców, czy artystów móg³by ogl¹daæ, a nawet
w ksiêdze go�ci pozostawiaæ swoj¹ opiniê.
Mo¿na tak¿e zmodyfikowaæ prawo budow-
lane nak³adaj¹c wrêcz obowi¹zek, na archi-
tektów i planistów, konsultacji swych pro-
jektów z artystami. Mo¿na wyliczaæ wiele
ró¿nych pomys³ów i dzia³añ usprawniaj¹-
cych. Tym powinny siê jednak zaj¹æ �ro-
dowiska twórcze jak np. SARP, Zwi¹zek
Artystów Plastyków, Wydzia³y Architek-
tury wy¿szych uczelni czy Akademia Sztuk
Plastycznych. Oczywi�cie wszystko przy
udziale lokalnych w³adz samorz¹dowych.
Siêgaj¹c a¿ na szczebel krajowy, koordyna-
cja takich poczynañ powinna le¿eæ w gestii
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, ¿eby wreszcie wszelkie ma³o akcepto-
walne dzia³ania zmieni³y siê w prawdziw¹
architekturê.

 IN¯. ARCH. STANIS£AW MICHEL

Piêkno starej gdañskiej architektury

Czy tak ma wygl¹daæ nowy kompleks � urz¹d miejski i centrum biznesu. Autorem koncepcji jest
zespó³ projektowy Pekao Development z Warszawy
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Bankructwo i upadek Stoczni Gdañskiej
 by³o zjawiskiem bez precedensu, za-

równo w historii gospodarczej Polski i byæ
mo¿e Europy. Ostatnia próba ratowania tego
zas³u¿onego zak³adu przez nowo zarejestro-
wany w jego miejsce podmiot pod nazw¹
�Nowa Stocznia Gdañska�, spe³z³a na niczym.
Lewicowy Rz¹d, odmawiaj¹c porêczenia kre-
dytu na budowê statków przekre�li³ wszelk¹
pomoc ze strony banków. Rok 1997 tak bar-
dzo wa¿ny dla naszego miasta obchodz¹ce-
go swoje Millenium, w Stoczni rozpocz¹³
siê kontynuacj¹ wydarzeñ roku ubieg³ego.
Z dnia na dzieñ maleje ilo�æ pracowników
przekraczaj¹cych drug¹ bramê stoczni, co
daje du¿o do my�lenia i wywo³uje skrajny
pesymizm. Stoj¹ce bezczynnie d�wigi oraz
cisza na pochylniach i halach produkcyj-
nych stwarzaj¹ ponury obraz zak³adu, któ-
ry tak niedawno zmieni³ bieg historii Polski,
a nawet kilku krajów naszego kontynentu.
Robotnicy stoczni nie mog¹ pogodziæ siê
z najbole�niejsz¹ ran¹ zadan¹ im przez
wszystkie ekipy rz¹dz¹ce, poczynaj¹c od
rz¹du Rakowskiego, a koñcz¹c na Cimosze-
wiczu. To politycy, a nie ekonomi�ci, zrobili
wszystko, aby pozbawiæ ich pracy w stoczni,
któr¹ z takim trudem odbudowali z powojen-
nych zgliszcz ich przodkowie, po�wiêcaj¹c jej
niejednokrotnie ca³e swoje doros³e ¿ycie.

Nic zatem dziwnego, ¿e w ponurym na-
stroju przyjêto wiadomo�æ og³oszon¹ przez
syndyka Stoczni Gdañskiej, który zapo-
wiedzia³ z koñcem pierwszego kwarta³u ze
wszystkimi pracownikami stoczni rozwi¹za-
nie umów o pracê, a dotyczy³o to 3800 osób.
Rozgoryczona t¹ wiadomo�ci¹ za³oga, zebra-
na na wiecu przed budynkiem dyrekcyjnym

NASZA STOCZNIA (27)
Wczoraj i Dzi� Stoczni GdañskiejWczoraj i Dzi� Stoczni Gdañskiej

Grupowe zwolnienia � wiece, strajki i protesty
w stoczni oraz na ulicach miasta

proponowa³a rozpocz¹æ akcjê protestacyjn¹
w postaci okupacji Urzêdu Wojewódzkiego,
wyj�cie na ulice miasta oraz zbiorow¹ g³o-
dówkê na terenie stoczni. Nie dano nam
szans ani warunków na restrukturyzacjê za-
k³adu i robiono wszystko, aby nas upoko-
rzyæ i pokazaæ spo³eczeñstwu co jeste�my
warci powiedzia³ in¿. Euzebiusz Szepietow-
ski, prezes Stoczni Gdañskiej w upad³o�ci.
Podobnie Jerzy Borowczak, przewodnicz¹cy
stoczniowej �Solidarno�ci� skomentowa³
powy¿sz¹ decyzjê jako akt bezprawia, do-
konany z premedytacj¹ i do tego jeszcze
w sposób perfidny.

W drugiej po³owie marca stoczniowcy
kilkakrotnie, po wiecu przed budynkiem
dyrekcyjnym, wychodz¹ na ulice miasta,
aby przed siedzibami partii politycznych,

Stoczniowcy protestuj¹cy na ulicach Gdañska

Wiec przed budynkiem Dyrekcji

Jeden z dwóch zbudowanych statków roku

kwidacji zak³adu, NIK obarcza ówczesnych
premierów rz¹du Zbigniewa Messnera i Mie-
czys³awa Rakowskiego, oraz ministrów Ire-
neusza Seku³ê i Mieczys³awa Wilczka.

Wspomnieæ nale¿y o nowym Zarz¹dzie
stoczni z prezesem dr Januszem Romania-
kiem na czele. Jego zastêpcami zostali: ds.
techniczno-produkcyjnych in¿. Józef Bur-
chardt natomiast, ds. administracyjno-orga-
nizacyjnych Bogdan Oleszek. W tym, wyj¹t-
kowo trudnym, czasie dla stoczni pojawiaj¹
siê ró¿ne wiadomo�ci. Jedna z nich to mo¿-
liwo�æ zatrudnienia oko³o 800 pracowników,
których zadaniem bêdzie dokoñczenie budo-
wy jednego statku. Inwestorem, który z³o¿y³
t¹ ofertê mia³ byæ w³a�ciciel telewizji Polsat
Zygmunt Solorz. Kupnem stoczni by³o zain-
teresowane te¿ Konsorcjum z³o¿one ze Stocz-
ni Gdynia, Banku PKO SA, nowopowsta³ego
Stowarzyszenia �Solidarni ze Stoczni¹ Gdañ-
sk¹�, a tak¿e koreañski koncern DAEWOO.
O problemach stoczni i stoczniowcach mó-
wiono w Sali BHP, podczas przedwyborcze-
go zebrania �Akcji Wyborczej Solidarno�æ�
z udzia³em ks. abp. Tadeusza Goc³owskiego,
Lecha Wa³êsy, ks. pra³ata Henryka Jankow-
skiego, Mariana Krzaklewskiego.

Mi³ym wydarzeniem tego okresu by³y
imprezy sportowe, rekreacyjne i kulturalne,
zwi¹zane z obchodami 1000-lecia Gdañska.
Najwiêksza z nich, to stoczniowa spartakia-
da i Miêdzynarodowa Parada ¯aglowców,
w której udzia³ wziê³o a¿ 6 jednostek zbudo-
wanych w Stoczni Gdañskiej: �Dar M³odzie-
¿y�, �Pogoria�, �Oceania�, �Iskra�, �Mir�
i �Kaliakra�. Z koñcem tego feralnego ro-
ku, stocznia zatrudnia³a 1740 pracowników,
a przekazano do eksploatacji zaledwie dwa
statki typu B-684 i 683 dla Norwegii. By³y
nimi masowce �Canelo Arrow� i �Syrena�.

MIECZYS£AW WASIEWICZ

pos³ów, senatorów, a tak¿e Urzêdu Woje-
wódzkiego, wymusiæ od polityków i woje-
wody Henryka Wojciechowskiego interwen-
cjê w sprawie sytuacji w jakiej znalaz³a siê
stocznia. Po kilku dniach z powodu braku
jakiejkolwiek interwencji stoczniowcy s¹ co-
raz bardziej zdesperowani, a rz¹dziæ zaczyna
ulica, ogieñ i piê�æ. W najbardziej uczêsz-
czanych miejscach p³on¹ opony, a Gdañsk
od kilku dni jest sparali¿owany.

NIK zawiadamia prokuraturê o przestêp-
stwie niegospodarno�ci pope³nionym przez
dwa ostatnie Zarz¹dy Stoczni Gdañskiej. Ba-
daj¹c przyczyny aktualnych k³opotów stocz-
ni, NIK stwierdzi³, ¿e ich pocz¹tek rozpocz¹³
siê od nieuzasadnionej ekonomicznie likwi-
dacji stoczni w roku 1988. Winni tej decyzji
powinni byæ postawieni przed Trybuna³em
Stanu. Personalnie win¹ za rozpoczêcie li-
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Dotar³ do naszej redakcji wrêcz rozpacz-
 liwy apel Gdañskiego Klubu Sporto-

wego Gedania 1922 wywodz¹cego swoje
korzenie, jak pisz¹ jego dzia³acze pi³karscy,
z najstarszej polskiej sekcji pi³karskiej Gdañ-
ska. Czym by³a w okresie XX-lecia miêdzy-
wojennego Gedania wszyscy dobrze wiemy.
Gdzie siê wówczas mie�ci³a równie¿ wiemy.
¯e by³a ostoj¹ patriotyzmu i polsko�ci
w Wolnym Mie�cie Gdañsku i niew¹tpliwie
wnios³a ogromne zas³ugi w rozwój polskie-
go sportu do dzisiaj pamiêtamy i pamiêtaæ
nadal powinni�my. Nawet w czasach g³ê-
bokiego socjalizmu by³ to zawsze jeden
klub, który dalej kontynuowa³ chlubne tra-
dycje dostarczaj¹c polskiemu sportowi wie-
lu olimpijczyków. Trzeba dodaæ, ¿e by³ to
zawsze klub wielosekcyjny grupuj¹cy wiele
m³odzie¿y o ró¿norakich zainteresowaniach
sportowych. I nagle w ostatnich latach wy-
buch³ konflikt pomiêdzy ówczesn¹ sekcj¹
pi³ki no¿nej a sekcj¹ pi³ki siatkowej dziew-
cz¹t. Z punktu widzenia sportowego obie
sekcje dzieli³a przepa�æ.

W trójmiejskiej konkurencji sekcja pi³ki
no¿nej Gedanii od zawsze by³a skazana na
dostarczanie co zdolniejszych zawodników
innym potê¿niejszym klubom. O wynikach
na skalê krajow¹ nie by³o wiêc mowy. Na-
tomiast siatkarki ustawicznie ros³y w si³ê
i praktycznie niemal od lat okupuj¹ ekstra-
klasê pañstwow¹. Jako� to jednak w³adzom
sportowym Gdañska odpowiada³o mimo wi-
docznego, powoli coraz silniejszego konflik-

A mo¿e by trochê rozs¹dniej?
tu. Ze sportowego punktu widzenia wiêksz¹
si³ê przebicia mia³y w³a�nie siatkarki. Sprzy-
ja³y tak¿e silniejszym dzia³aniom w ich kie-
runku nowe przepisy sportowo-administra-
cyjne, o obowi¹zku stworzenia przez klub
spó³ki akcyjnej jako podstawowego warun-
ku uczestniczenia w rozgrywkach ekstra-
klasy. Sekcja pi³ki no¿nej prócz dawnych
chlubnych tradycji takiego przebicia nie
mia³a. Niegro�ny z pozoru zatarg pomiêdzy
cz³onkiem komisji rewizyjnej, a prezesem
klubu powoli urasta³ do rangi potê¿nego
problemu. Jeszcze w listopadzie 2004 r. ów-
czesny Zarz¹d KKS Gedania z prezesem
Stankiewiczem podj¹³ uchwa³ê o zatwier-
dzeniu kandydata sekcji pi³ki no¿nej Gedanii
pana W³adys³awa Barwiñskiego na prezesa
tej¿e sekcji. Podnosi³o to znacznie autorytet
sekcji pi³ki no¿nej w klubie ale praktycznie
oznacza³o rz¹dy dwóch prezesów. W innych
sekcjach byli bowiem kierownicy. Wiadomym
jest, ¿e takie uk³ady d³ugo trwaæ nie mog¹
i konflikt jeszcze gro�niejszy nadal wisia³ w
powietrzu. Tak trwa³o do 16 maja 2005 r.
kiedy to Prezydent Miasta Gdañska, realizu-
j¹c postanowienia s¹dowe, po rozpatrzeniu
stosownych wniosków przekaza³ ca³¹ dzia³-
kê wraz z budynkami nale¿¹c¹ do Gedanii
na rzecz KKS Gedania. By³ to rezultat dzia³añ
prezesa Zdzis³awa Stankiewicza. Trzeba do-
daæ, dzia³añ dla klubu bardzo pozytywnych,
gdy¿ by³ to znaczny maj¹tek. Tutaj nale¿y
jeszcze wyja�niæ, ¿e statucie KKS Gedania
zgodnie z odpisem z 21.12.2005 r. obok

szeregu bardzo wielu niezbêdnych punk-
tów jest wyra�na mowa o �prezesach sekcji�.
Tym samym nale¿y rozumieæ, ¿e podobne
uprawnienia jak prezes sekcji pi³ki no¿nej
otrzyma³ tak¿e prezes sekcji pi³ki siatkowej.
Obaj za� podlegaj¹ prezesowi klubu panu
Zdzis³awowi Stankiewiczowi. Zmniejszy³a
siê wiêc rola oddzia³ywania sekcji pi³ki
no¿nej na dalsze losy klubu.

Na kolejnym walnym zebraniu 9.12.2005 r.
podjêto uchwa³ê o powo³aniu Spó³ki Akcyj-
nej Gedania. To jeszcze bardziej na skutek
rozbie¿no�ci interesów ograniczy³o wp³ywy
sekcji pi³ki no¿nej w klubie. Pi³karze i s³usz-
nie poczuli siê zagro¿eni. Wybuch³a otwarta
wojna i rozpad. Nie wdaj¹c siê w szczegó³y
prawne, na które nie ma tu miejsca, w spó³ce
znalaz³y siê uchwa³¹ zebrania wszystkie sek-
cje. Brakuje jednak w dokumentach dok³ad-
nej daty, jak i kiedy wyodrêbni³a siê Samo-
dzielna Sekcja Pi³ki No¿nej KKS Gedania
1922 w Gdañski Klub Sportowy Gedania
1922, który zacz¹³ wynajmowaæ od Gedanii
S.A. boiska pi³karskie i któremu zaczêto
stawiaæ rygorystyczne warunki umów wy-
najmu boisk itp. Dalej konflikt potoczy³ siê
ju¿ normaln¹ �polsk¹ drog¹�. Kto móg³, to
siêga³ coraz wy¿ej i wzajemne oskar¿enia
mno¿y³ coraz wiêcej. Specjalnie nie wspo-
minam o ró¿nych prawnych i finansowych
kruczkach i oskar¿eniach, ¿eby sobie nawza-
jem udowodniæ kto ma racjê. Tutaj chodzi
przecie¿ o wielkie tradycje i dobro gdañskie-
go sportu bêd¹ce celem nadrzêdnym ze-
pchniête przez konflikt ca³kowicie na drugi
bardzo daleki plan.

Albo nie bêdzie pi³ki no¿nej co zgodnie
z jej tradycj¹ jest nie do przyjêcia, albo nie
bêdzie pi³ki siatkowej, co tak¿e jest nie do
przyjêcia. Tymczasem kto� w tej bitwie
musi ponie�æ klêskê. Wydaje siê, ¿e jedy-
nym naprawdê sensownym rozwi¹zaniem
jest pogodzenie obydwu zwa�nionych stron,
utrzymanie jednolito�ci klubu, prawid³owe
uregulowanie prawne wszelkich niejasno�ci,
o których pisze w tej chwili wybrze¿owa
prasa. Klub z takimi tradycjami powinien byæ
jednym klubem i dalej prê¿nie dzia³aæ dla
dobra gdañskiego sportu oraz m³odzie¿y.

Bardzo wiele zale¿y jeszcze w tej chwili
od w³adz miejskich. Dobrego zrozumienia
przez nie zaistnia³ej sytuacji, a nie kierowa-
nie wszystkiego wy³¹cznie w rêce s¹dów
i prokuratury. Skoñczy siê wtedy historycz-
na Gedania, a zostan¹ jedynie jej ¿a³osne
szcz¹tki. O wynikach sportowych nie mo¿e
byæ wówczas mowy. Nie skorzysta na tym
¿adna ze zwa�nionych stron, a straci tak¿e
i miasto. Chyba ¿e o to w ca³ym tym kon-
flikcie chodzi.  ANTONI PERZYNA


