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Wnêtrze sali BHP Stoczni Gdañskiej
w sierpniu 1980 r. pozna³ niemal ca³y
�wiat.

Zachowanie klimatu miejsca
Dziêki strajkuj¹cym tam

stoczniowcom, sytuacjê w Pol-
sce mog³y na bie¿¹co �le-
dziæ miliony ludzi od Berlina
i Londynu po Waszyngton,
Tokio i Sydney. To w³a�nie
w sali BHP 30 lat temu toczy-
³y siê rozmowy strajkuj¹cych
robotników i przedstawicieli
komunistycznych w³adz. 31
sierpnia 1980 r. podpisano hi-
storyczne ju¿ Porozumienia
Sierpniowe.

Przez ostatnie cztery lata
sala BHP przechodzi³a grun-
towny remont, który rozpoczê-
to od wykonania nowych fun-
damentów, gdy¿ stare by³y
mocno zniszczone. W zwi¹zku z tym, ¿e
grunt pod sal¹ by³ bardzo s³aby, dla
wzmocnienia podstawy wbito tam kilka-

30. rocznica podpisania Porozumieñ Sierpniowych

Sala BHP Stoczni Gdañskiej
� po remoncie

Po czteroletniej przerwie otwarto historyczn¹ salê BHP Stoczni Gdañskiej. W uroczysto�ci uczestniczy³o m.in. kilkoro
sygnatariuszy Porozumieñ Sierpniowych i wspó³autorzy strajku w Stoczni Gdañskiej w sierpniu 1980 r., w tym: Henryka
Krzywonos-Strycharska, Bogdan Borusewicz, Jerzy Borowczak, Bogdan Felski, Tadeusz Fiszbach, Andrzej Ko³odziej
i Józef Przybylski.

Stó³ z zielonym nakryciem.
Rze�ba robotnika i napisem

�Zwyciê¿ymy�
W tym celu odtworzone zosta³y gzymsy,

parapety, boazerie na �cianach,
kamienna posadzka i porêcze.
Remont poch³on¹³ w sumie
11,5 mln. z³., z tego 5 mln. z³.
pochodzi³o z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, 1,5 mln. z³otych ze
zbiórki publicznej, zorganizo-
wanej przez Komisjê Krajow¹
NSZZ �Solidarno�æ�, reszta po-
kryta zosta³a z bud¿etu zwi¹z-
ku. Wnêtrze sali wygl¹da nie-
mal jak 30 lat temu. Znajduje
siê tam stó³ prezydialny z zie-
lonym nakryciem. Obok nie-
go, zamiast gipsowego Lenina,
postawiono drewnian¹ rze�bê
robotnika z podniesionymi rê-
kami i napisem na piersiach

�Zwyciê¿ymy�. Oryginalna figurka takie-
go robotnika sta³a w 1980 r. na stole pre-
zydialnym podczas rozmów strajkuj¹cych

set betonowych pali. Oczyszczono elewa-
cjê, wymieniono okna, dach i ca³¹ instala-
cjê. Energiê ciepln¹ obiekt bêdzie czerpa³
z g³êbi ziemi. Na poddaszu powsta³a nie-
wielka sala konferencyjna na 50 osób.

Warunkiem remontu sali BHP, wpisa-
nej w 1999 r. do rejestru zabytków, by³o
zachowanie klimatu tego miejsca.

30 lat temu tu toczy³y siê rozmowy strajkuj¹cych robotników i przed-
stawicieli komunistycznych w³adz
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z komisj¹ rz¹dow¹. W wyremontowanej sali znalaz³y siê rów-
nie¿ kopie tablic z 21 postulatami zwi¹zkowymi z 1980 r.

Do 15 listopada w sali BHP ogl¹daæ mo¿na wystawê �Jest
jedna Solidarno�æ�. Ekspozycja sk³ada siê z archiwalnych foto-
grafii ilustruj¹cych historiê NSZZ �Solidarno�æ�.

Powielacze, ulotki, pami¹tki z obozów internowania,
historyczne sztandary zwi¹zkowe

Wystawione s¹ równie¿ ¿ywe pami¹tki tamtego okresu m.in.
powielacze, ulotki, pami¹tki z obozów internowania oraz historycz-
ne sztandary zwi¹zkowe, w tym historyczny sztandar Miêdzyzak³a-
dowego Komitetu Strajkowego z 1980 r. Czê�ci¹ wystawy s¹ tak¿e
wspomniane kopie tablic z 21 postulatami oraz stó³ prezydialny
przy, którym Lech Wa³êsa podpisa³ Porozumienia Sierpniowe.

Budynek sali BHP powsta³ na prze³omie XIX i XX w. w czasie
przebudowy gdañskiej Stoczni Cesarskiej. Przez jaki� czas mie-
�ci³ siê w nim magazyn torped. Po II wojnie �wiatowej obiekt
zaadaptowano na potrzeby szkoleñ bhp Stoczni Gdañskiej im.
Lenina. W 1979 r. w jego czê�ci utworzono salê konferencyjn¹
a niektóre sale przeznaczono na potrzeby muzeum zak³adowego.
Podczas strajku w sierpniu 1980 r. sala BHP by³a siedzib¹ Miê-
dzyzak³adowego Komitetu Strajkowego.

TEKST I ZDJÊCIA S£AWOMIR LEWANDOWSKI
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(�) Aktorzy gdañscy jako jedni z pierwszych wyrazili popar-
cie dla strajkuj¹cych. U³o¿yli�my program z tekstów, które by³y
dla nas znane, które umieli�my na pamiêæ. Nie byli�my pewni
jak zostaniemy przyjêci. Wystêpy mia³y zabawn¹ otoczkê. Jak
wiadomo, przedstawienia dawali�my w Sali BHP. Na scenie �
g³ównym elementem dekoracji � by³ Lenin. Mieli�my go przez
ramiê. I ten Lenin absolutnie by³ lekcewa¿ony. Nikomu nie przy-
sz³o do g³owy, ¿eby popiersie zdj¹æ. Uda³o siê aktorom nietypo-
w¹ strajkuj¹c¹ publiczno�æ wci¹gn¹æ w teksty nie³atwe. Poezja,
bo ona przewa¿a³a, poza fragmentami prozatorskimi z �Ksi¹g
narodu i pielgrzymstwa polskiego�, ku naszej rado�ci, trafia³a
do s³uchaczy. Mo¿na powiedzieæ � jaki� cud. Mo¿e �wiadomo�æ
� ¿e przed nami wielka sala wype³niona wpatrzonymi w nas twa-
rzami, zmêczonymi jednak, bo to ju¿ by³ który� dzieñ strajku �
wymusza³a bezpo�rednio�æ interpretacji. (�)

Fragment wspomnieñ Haliny S³ojewskiej � aktorki Teatru Wybrze¿e,
prezesa ZO ZASP w Gdañsku zebranych przez Katarzynê Korczak
8 lutego 2007 r. w ramach projektu Muzeum Narodowego w Gdañsku
�Arty�ci i naukowcy dla Solidarno�ci�

Zamiast gipsowego wizerunku Lenina � rze�ba przedstawiaj¹ca robotnika

Sztandary zwi¹zkowe w tym historyczny sztandar Miêdzynarodowego
Komitetu Strajkowego z 1980 r.

Wyeksponowano te¿ pami¹tki, w tym z obozów internowania

Gmach, w którym usytuowana jest Sala BHP powsta³ na prze³omie XIX
i XX wieku czasie przebudowy gdañskiej Stoczni Cesarskiej

Zdjêcia przypominaj¹ atmosferê tamtych dni
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Mieszkañcy Gdañska i tury�ci mieli
okazjê poznaæ je podczas parady, otwar-
tych spotkañ z za³ogami i zwiedzania jach-
tów zacumowanych w Gdañskiej Marinie.

W�ród przyby³ych na zlot jednostek zna-
laz³y siê jachty z: Litwy, Niemiec, Polski,
Szkocji, Szwecji o takich nazwach, jak m.in.:
Antica, Bachus Mocny, Brabander, Bryza H,
Czarny Diament, Elsa, Halibut, Hawilad,
Heidi, Incentive, Jaskó³ka, Joseph Conrad,
Knudel, La Mare, Misia II, Na-
utilio, Norda, Paloma, Phoebe,
Polonez, Wanda.

Za³ogi spotka³y siê z w³adza-
mi miasta Gdañska. W Central-
nym Muzeum Morskim wziê³y
udzia³ w prelekcjach, na których
prezentowane by³y dokonania
poszczególnych jachtów. ¯e-
glarze wspominali rejsy, wy-
mieniali siê do�wiadczeniami.
�Szczury l¹dowe� zainteresowa-
ne tematyk¹ morsk¹, ¿eglarsk¹,
oprócz zwiedzania pok³adów,
mog³y zobaczyæ pokazy szycia
¿agli i technik takielunku.

�Korsarz� otworzy³
Alejê Oldtimerów

Wydarzeniem by³o te¿ ods³o-
niêcie w Marinie Gdañskiej na chodniku uli-
cy Szafarnia, pami¹tkowej metalowej tablicy
po�wiêconej jachtowi s/y Korsarz.

Od kilku lat jest on remontowany
w Polskim Klubie Morskim przy twierdzy
Wis³ouj�cie.

� Takie stare ³ajby w³a�ciwie wymaga-
j¹ remontów przez ca³y czas � twierdzi
Zbigniew Maliszewski, cz³onek PKM
Gdañsk. � W 2009 roku otrzyma³ od nas
now¹ nadbudówkê, a tu¿ przed obecnym
zlotem zakoñczyli�my monta¿ silnika
i steru. Wszystko robimy w³asnymi �rod-
kami, nie mamy ¿adnego dofinansowania,
a na ca³y remont, w tym te¿ i monta¿
toalety, potrzeba jakie� pó³ miliona z³otych.

�Korsarz� to 13,8-metrowej d³ugo�ci
i 3,34 m szeroko�ci jacht typu kecz, o 90 m
kw. powierzchni ¿agli. Najwy¿szy maszt

27�29 sierpnia 2010 � IV Zlot i Aleja Oldtimerów

Stare ³ajby królowa³y
na Mot³awie

Ponad 20 piêknych i starych jednostek zawita³o do Gdañska na IV Zlot Oldtimerów. Aby zas³u¿yæ na to miano, jacht,
¿aglowiec czy inna jednostka p³ywaj¹ca musi liczyæ sobie co najmniej 30 lat. To sprawia, ¿e ka¿dej z nich towarzyszy
bogata historia i ciekawe opowie�ci.

mierzy 17 m wysoko�ci, a drewniany ka-
d³ub liczy 1,75 m zanurzenia.

�Korsarz� to pierwszy jacht zbudowa-
ny w 1934 roku dla PKM Gdañsk. Jego
zleceniodawc¹ by³ ówczesny kierownik
klubu, komandor pilotów portu gdañskie-
go kpt. Tadeusz Zió³kowski.

Jacht ten ma w swojej historii jedno wiel-
kie zwyciêstwo podczas olimpiady ¿eglar-
skiej w 1936 roku, kiedy to wygra³ regaty

z Sopotu do Kilonii. By³ to wy�cig jach-
tów z amatorsk¹ za³og¹. Jej cz³onkowie
nie mogli przekraczaæ 25 roku ¿ycia. �Kor-
sarz� p³yn¹³ wtedy pod wodz¹ 23-letniego
Tadeusza Prechitko, który podj¹³ decy-
zjê va banque, p³yn¹c jednym halsem pod
Szwecjê, a po zwrocie prosto na Kiloniê,
dziêki czemu wygra³ a¿ z 19 godzinn¹
przewag¹.

Na zwyciêzców czeka³a cenna nagroda
ufundowana przez Niemiecki Zwi¹zek
¯eglarski. By³ to kompas z �ró¿¹ wia-
trów�, dzie³o s³ynnego niemieckiego ma-
larza i grafika ALBRECHTA DÜRERA.

Nagroda by³a przechowywana w gdañ-
skim PKM, ale po wybuchu drugiej woj-
ny �wiatowej zaginê³a i kr¹¿¹ przypusz-
czenia, ¿e jej posiadaczem jest jeden
z niemieckich kolekcjonerów.

Warto wspomnieæ, ¿e �Korsarz� to nie
jedyny stary jacht w PKM. W remoncie
znajduje siê tak¿e drewniany �Pirat� z 1908
roku i �Kastor� z lat 20-tych.

Fundatorem tablicy upamiêtniaj¹cej �Kor-
sarza� jest Fundacja Wspólnota Gdañska.
Zapocz¹tkowano tym samym Gdañsk¹
Alejê Oldtimerów, której ide¹ jest upa-
miêtnianie znakomitych jachtów i ¿aglow-
ców p³ywaj¹cych pod gdañsk¹ bander¹,

b¹d� czêsto wizytuj¹cych nasze
miasto.

V Zlot w 2012 roku
Kulminacyjnym punktem zlo-

tu by³a uroczysta parada oldti-
merów na Mot³awie. Widzowie
licznie zgromadzeni na D³ugim
Pobrze¿u pozdrawiali za³ogi, a po
Mot³awie roznosi³ siê d�wiêk bêb-
nów i syren oraz salwy armatnie
oddawane przez za³ogê Nordy.

Jak twierdzi Jerzy W¹sowicz
� pomys³odawca i wspó³organi-
zator zlotu, w³a�ciciel s/y Anti-
ca � ¿eglarze przybywaj¹cy do
Gdañska z chêci¹ bior¹ udzia³
w takiej imprezie. Doceniaj¹
jej kameralno�æ i mi³¹ atmosferê.
Osobi�cie zaprasza³ wszystkich

napotkanych kapitanów podczas jednego
z moich ostatnich rejsów dooko³a Ba³tyku.

Pierwszy zlot z udzia³em 12 oldtimerów
odby³ siê w 2001 r. Jego pomys³odawc¹
i organizatorem by³ kpt. Jerzy W¹sowicz,
znany gdañski ¿eglarz i podró¿nik. Na-
stêpny zlot zorganizowano w 2002 r.,
a kolejny, trzeci, z udzia³em 25 jednostek
� w 2008 r., po d³u¿szej przerwie spowo-
dowanej dalekimi morskimi podró¿ami
Jerzego W¹sowicza. Sukces Zlotu spra-
wi³, ¿e postanowiono go organizowaæ cy-
klicznie co dwa lata.

Kolejna taka impreza, na której za-
goszcz¹ ¿eglarskie oldtimery ju¿ za dwa
lata, tak wiêc rok 2012 w Gdañsku bêdzie
pe³en arcyciekawych wydarzeñ.

W£ODZIMIERZ AMERSKI

Fot. W³odzimierz Amerski

Pami¹tkowe zdjêcie po ods³oniêciu w Marinie Gdañskiej tablicy
po�wieconej jachtowi s/y Korsarz
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Spotkania Gdañszczan miasto organi-
zuje co cztery lata.

Dziadkowie mieli sklep kolonialny
przy ulicy Struga 28

Trzecie z kolei zorganizowano w tym
roku w maju. Z przyjemno�ci¹ przyj¹³em
zaproszenie na rozpoczêcie, które odby-
wa³o siê w Teatrze Wybrze¿e w Gdañsku.
Przed wojn¹ ca³a moja rodzina mieszka³a
w Gdañsku, dziadkowie mieli sklep kolo-
nialny na rogu Kartuskiej i £ostowickiej
przy ulicy Struga 28. Zjazd Gdañszczan
to okazja do spotkania z dawnymi s¹sia-
dami albo znajomymi.

W Teatrze Wybrze¿e usiad³em w ostat-
nim rzêdzie, trochê z nie�mia³o�ci, a tro-
chê z przekonania, ¿e bêdê chcia³ wcze-
�niej wyj�æ. Obok mnie usiad³a starsza
pani z charakterystycznym niemieckim
akcentem. Lubiê tê chropowato�æ �r�,
bo moja mamusia mówi³a podobnie, taki
akcent kojarzy mi siê z dzieciñstwem

Na trzecim �wiatowym Zje�dzie Gdañszczan spotka³em pani¹,
która zna³a moj¹ rodzinê, moj¹ przesz³o�æ, ¿y³a w niej

Dotkn¹³em przesz³o�ci
Zorganizowany w tym roku po raz trzeci �wiatowy Zjazd Gdañszczan okaza³ siê dla mnie wyj¹tkowy  z bardzo osobistych
powodów. Spotka³em pani¹, która zna³a moj¹ rodzinê, moj¹ przesz³o�æ, ¿y³a w niej. To by³o dla mnie ogromne zaskoczenie.
Poczu³em siê szczê�liwy i wdziêczny.

i moimi bliskimi. Zagai³em rozmowê, za-
pyta³em, czy pani przyjecha³a z Niemiec,
okaza³o siê, ¿e mieszka ca³e ¿ycie w Gdañ-
sku, na Kartuskiej.

Moja Babcia czêstowa³a tê ma³¹
dziewczynkê lizakami

W³a�nie tam moi dziadkowie mieli Ko-
lonialgeschaft � sklep kolonialny. Dlatego
zapyta³em, czy zna³a moj¹ Mamê. By³em
oszo³omiony, bo okaza³o siê, ¿e nie tylko
zna³a moj¹ Mamê, ale te¿ Babciê � Martê
Roeder. Chodzi³a do niej do sklepu, a moja
Babcia czêstowa³a tê ma³¹ dziewczynkê
lizakami.

Nie zna³em mojej Babci, znam tylko
opowie�ci rodzinne i zdjêcia, wiem, ¿e
zginê³a od uderzenia kolb¹, wiem, ¿e by³a
piêkn¹ wysok¹ kobiet¹ o mi³ym u�mie-
chu. Widzê j¹ oczyma dziecka, które wy-
obra¿a³o sobie Babciê z relacji rodziców,
trochê jakby widzia³o postaæ z bajki. Do
tej pory mog³em domy�laæ siê, jaka by³a,
patrz¹c na fotografie. Nieoczekiwanie dla
mnie na Zje�dzie Gdañszczan us³ysza³em
o Niej od obcej osoby, która j¹ widywa³a

i z ni¹ rozmawia³a. Przesz³o�æ sta³a siê
prawdziwa, ju¿ nie wy�niona, ale realna.

By³bym bardzo ubogi,
gdybym nie prze¿y³ tego spotkania

i tej rozmowy
Z wra¿enia nie s³ysza³em koncertu, na

pewno by³ piêkny, nie pamiêtam przemó-
wieñ ani wystêpuj¹cych go�ci. Dziêkowa-
³em Bogu, ¿e poszed³em na uroczysto�æ
i ¿e pozna³em kogo�, kto pokaza³ mi moje
korzenie. By³bym bardzo ubogi, gdybym
nie prze¿y³ tego spotkania i tej rozmowy.

Nastêpny Zjazd za cztery lata, mam
znowu szansê odkryæ w przesz³o�ci frag-
ment mojej to¿samo�ci. Wszyscy moi bliscy
zginêli w czasie wojny, Zjazd Gdañsz-
czan mo¿e byæ dla mnie i dla wielu szczê-
�liwym momentem przywracania tego co
utracili�my.

JAKUB SZADAJ

FOT. Z ARCHIWUM RODZINNEGO

JAKUBA SZADAJA

Na zdjêciu: Marta i Karol Roeder �
Dziadkowie Jakuba Szadaja

Tata Jakuba Szadaja, Mosze Mama Jakuba Szadaja, Emmi
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Andrè Ochodlo

Dziêki Agnieszce Osieckiej powsta³o
kilkana�cie pie�ni dodanych do tekstu no-
blisty, a muzykê skomponowa³ Zygmunt
Konieczny.

Oniryczny �wiat ocala³ych z zag³ady
i wpl¹tanych w mi³osn¹ historiê

Re¿yseria i scenografia jest za� dzie³em
dyrektora Teatru Atelier, Andrè Hübnera-
Ochodlo. Spektakl powsta³ dziêki wspó³-
pracy z Teatrem im. Adama Mickiewicza
w Czêstochowie. Oniryczny �wiat ludzi
ocala³ych z zag³ady i dodatkowo wpl¹ta-
nych w mi³osn¹ historiê wypada przeko-
nywuj¹co. Mo¿emy tu zobaczyæ cz³owie-
ka w ca³ej jego z³o¿ono�ci: dobra i z³a.

Tegoroczne �Miêdzynarodowe Spotka-
nia z Kultur¹ ¯ydowsk¹� przynios³y ko-
lejn¹ premierê w postaci koncertu �Buko-
wina III� � opartego na pie�niach ksiêcia
¿ydowskiej ballady Icyka Mangera, a in-
spirowanych twórczo�ci¹ poetki Rose
Ausländer � w wykonaniu Andrè Ochodlo
& The Jazzish Company. Urodzony w Czer-
niowcach Manger (1901�1969) nie mia³ ³a-
twego ¿yciorysu. Po wydaleniu z niemiec-
kiego gimnazjum pracowa³ w warsztacie
ojca, ale najbardziej interesowa³a go litera-

W Teatrze Atelier w Sopocie

Spotkania z kultur¹
¿ydowsk¹

Teatr Atelier w Sopocie to miejsce, w którym kultura ¿ydowska zawsze znajdowa³a przyjazn¹ przystañ. Siedemnaste lato
zas³u¿onej placówki nale¿y uznaæ za udane. W�ród pozycji repertuarowych warto wymieniæ spektakl �Wilki� � przedstawienie
oparte na kanwie powie�ci Isaaca Bashevisa Singera �Wrogowie � opowie�æ o mi³o�ci�.

tura i do historii przeszed³ jako poeta, dra-
matopisarz i prozaik jidysz. Mieszka³ m.in.
w Warszawie, Pary¿u, Londynie, Nowym
Jorku, aby pod koniec ¿ycia osi¹�æ w Izraelu.

¯ydowski folklor, ludowe pie�ni i teatr
Pierwszy tomik �Sztern oifn dach� wy-

da³ w 1929 roku. Twórczo�æ Mangera zako-
rzeniona jest w tradycji ¿ydowskiego folk-
loru, ludowej pie�ni i teatru, a jednocze�nie
potrafi³ on znakomicie wykorzystywaæ no-
woczesne �rodki artystyczne jak chocia¿by
groteskê. Z kolei Rose Ausländer to �¿y-
dowska Cyganka�, której ¿ycie ukszta³to-
wa³y do�wiadczenia pobytu w getcie i wie-
loletniej emigracji. Zarówno Manger jak
i Ausländer urodzili siê w maju 1901 roku
w Czerniowcach na Bukowinie. Siln¹ stro-
n¹ zaprezentowanego w Sopocie koncertu
jest muzyka skomponowana przez Jerzego
Satanowskiego. Na scenie przede wszyst-
kim jednak podziwiamy popis artystycz-
nych umiejêtno�ci Andrè Ochodlo. Nie
zawodz¹ te¿ b³yskotliwe aran¿acje Gerar-
da Preinfalka.

� Historyczna Bukowina ³¹czy³a wiele
kultur � podkre�la Andrè Ochodlo. � Przede
wszystkim chcia³em jednak pokazaæ nie-
istniej¹cy ju¿ �wiat kultury ¿ydowskiej,
który wci¹¿ mo¿na odnajdywaæ w twór-
czo�ci wyra¿onej w jidysz.

Perets Markish, Itsik Feler, Isi Charcik,
Lejb Kvitko, Moische Kulbak

�Miêdzynarodowe Spotkania z Kultur¹
¯ydowsk¹� zakoñczy³ koncert �Moscow�
52� w wykonaniu Andrè Ochodlo & The
Jazzish Company. Wykorzystano w nim
teksty ¿ydowskich poetów z Rosji, którzy
12 sierpnia 1952 r. zostali rozstrzelani na
rozkaz Stalina w podziemiach moskiew-
skiej £ubianki. Zginêli wówczas tak obie-
cuj¹cy poeci ¿ydowskiego modernizmu jak:
Perets Markish, Itsik Feler, Isi Charcik,
Lejb Kvitko, Moische Kulbak.

Oprócz udzia³u w ciekawych koncer-
tach i projektach artystycznych, organiza-
torzy zaproponowali te¿ warsztaty jêzyka
hebrajskiego oraz jidyszkajt. Z kolei warsz-
taty tañca izraelskiego prowadzi³a grupa
Tephillach. Ponadto na scenie mo¿na by³o
zobaczyæ spektakl muzyczny Jacka Boñ-
czyka �Dzieci Hioba� oraz zespo³y: Vesz-
premer Klezmer Band i Chmielnikers.

Patronat honorowy nad przedsiêwziê-
ciem objêli m.in.: naczelny rabin Polski
Michael Schudrich oraz przewodnicz¹cy
Zwi¹zku Gmin Wyznaniowych ¯ydow-
skich Piotr Kadlèik.

JAROS£AW BALCEWICZ

FOT.: MIROS£AW RÓJ-SARNECKI

Andrè Ochodlo z zespo³em



Nr 09/2010

8

Pastora Reimera, który próbowa³ broniæ �wi¹-
tyni, podpalacze po prostu zastrzelili.

Przed sob¹ trzyma wielkie ko³o
Przy tym wszystkim graniczy z cudem, ¿e

prawie po³owa obiektów wyposa¿enia ocala³a
� tak¿e z tych pozostawionych w ko�ciele (naj-
cenniejsze ewakuowano), co stwarza mo¿liwo�æ
przywrócenia dawnej wspania³o�ci. Wróæmy do
pierwszych lat po wojnie. Ojcowie karmelici, któ-
rym przyznano ko�ció³, od 1948 r. odprawiali
nabo¿eñstwa w prowizorycznie urz¹dzonej kapli-
cy pod wie¿¹. Nie mieli mo¿liwo�ci uchronienia
ruiny przed wp³ywami atmosferycznymi. Runê³y
zalewane deszczem sklepienia, wichura zwali³a
szczyt wschodniej �ciany prezbiterium. Ze �cian
opad³a pobia³a, wyjrza³y spod niej fragmenty
�redniowiecznej polichromii. Czê�æ z nich prze-
trwa³a do dzi�, niestety w uszczuplonej postaci.
Przyjrzyjmy siê im po kolei.

Oto zespó³ malowide³ na wschodniej �cianie
po³udniowej nawy korpusu, po bokach przej�cia
do prezbiterium, tu¿ po odkryciu (il. 1). Po lewej
stronie, na filarze  rozpoznajemy przeciêt¹ w po-
³owie postaæ patronki ko�cio³a �wiêtej Katarzyny
Aleksandryjskiej, przedstawianej zazwyczaj z na-
rzêdziami jej ka�ni � ko³em i mieczem. Pos³uchaj-

Prawie po³owa obiektów wyposa¿enia ko�cio³a �w. Katarzyny ocala³a

�redniowieczne murale
W 1945 r. oddelegowane komanda Armii Czerwonej kr¹¿y³y po zajêtym �ródmie�ciu Gdañska z bañkami
benzyny i podpala³y jeden ko�ció³ po drugim. Zniszczenia unikn¹³ ko�ció³ �w. Miko³aja. Jak wówczas
opowiadano, ksi¹dz, który siê w nim schroni³ wraz z mieszkañcami, zna³ dobrze jêzyk rosyjski i potrafi³

wyperswadowaæ niezbyt byæ mo¿e gorliwym wykonawcom ob³êdnych rozkazów komunistycznego dowództwa, by tego nie
czynili. Ko�ció³ �w. Katarzyny tego szczê�cia nie zazna³.

�w. Katarzyna i Zwiastowanie dzi�
Resztki polichromii: �w. Katarzyna i Zwiastowanie
w 1949 r.

my g³osu historyka sztuki: �Zwrócona ca³¹ posta-
ci¹ w prawo stoi we wdziêcznej, nieco esowato
wygiêtej pozie, pochyli³a lekko w dó³ g³owê
z rozpuszczonymi, opadaj¹cymi do ramion w³o-
sami i patrzy przed siebie. Przed sob¹ trzyma
wielkie ko³o, którego szeroka obrêcz jest wi-
doczna po prawej jako kontur sylwetki. Obszerna
suknia uk³ada siê na ziemi w prawie regularnie
prostoliniowych, za³amanych wielkich fa³dach,
tworz¹cych po prawej stronie w przybli¿eniu
formê sp³aszczonego sze�ciok¹ta, o osiach po³¹-
czonych ze �rodkiem.� (W. Drost).

Anio³ sp³yn¹³ od lewej do klêcznika
Dalej cytowane s¹ s³owa gdañskiego kon-

serwatora, który pierwszy opisa³ odkryte malo-
wid³a: �Zachowana górna i dolna czê�æ postaci
�w. Katarzyny uwydatnia siê jako mocny blok
w barwach fioletu i zieleni na b³êkitnoró¿owym
tle, o¿ywionym delikatnie zarysowanymi ga³¹z-
kami.� (B. Mieszkowski, 1949) Porównuj¹c to
ze stanem dzisiejszym (il. 2) musimy niestety
stwierdziæ pogorszenie. Stosunkowo najlepiej
przetrwa³a dolna czê�æ sukni �wiêtej, natomiast
powiêkszy³a siê luka w �rodku obrazu i znik³a
obrêcz ko³a po prawej stronie.

Malowid³o na �cianie, na prawo od poprzednie-
go przedstawia³o Zwiastowanie Anielskie: �Anio³
sp³yn¹³ od lewej do klêcznika i prawdopodobnie
opiera zwrócone do widza prawe kolano na jego
stopniu. To miejsce, jak równie¿ �rodkowa czê�æ
postaci anio³a s¹ wyciête. Praw¹ rêkê ma daleko

�w. Krzysztof z Dzieci¹tkiem
w 1949 r.

1
2

3
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wysuniêt¹ w ge�cie b³ogos³awienia nad
pulpitem, podczas gdy lewa trzyma wstêgê
z napisem. Przedzielone w³osy rozszerzaj¹
siê w lokach na boki. Jedno skrzyd³o stoi
normalnie pionowo, lewe skrzyd³o z ty³u jest
wysoko ustawione i tworzy nad g³ow¹ za-
mykaj¹c¹ poziom¹ powierzchniê. Zewnêtrz-
na czê�æ skrzyde³ i ubioru s¹ szarozielone,
o¿ywione akcentami cynobru na wewnêtrz-
nych stronach skrzyde³ i konturem szaty.
T³o jest wyra�nie ró¿owe.� Obecny stan jest
dramatyczny. Brakuje ca³ej górnej czê�ci fre-
sku ze skrzyd³ami i g³ow¹ w aureoli, nieczy-
telna jest równie¿ wstêga inskrypcyjna.

Fragment Ukrzy¿owania i wielkie
malowid³o ze �wiêtym Krzysztofem
W nieco lepszym stanie jest znajduj¹cy

siê poni¿ej fragment Ukrzy¿owania, na
którym mo¿na jeszcze rozró¿niæ przybit¹
do belki krzy¿a rêkê Chrystusa i mniej
czytelne postacie ¿o³nierzy z pionowo
trzymanymi w³óczniami.

Po drugiej stronie przej�cia do prezbite-
rium odkryto wówczas wielkie malowid³o
ze �wiêtym Krzysztofem (il. 3): �Z kro-
cz¹cego w lewo Krzysztofa widaæ tylko
praw¹, grzbietow¹ czê�æ cia³a i ustawion¹
lekko z ty³u nogê, z op³ywaj¹c¹ j¹ wod¹.
Za to siedz¹cy na jego plecach Chrystus
zachowa³ siê w ca³o�ci (z wyj¹tkiem pra-
wego przedramienia). Ubrany jest w d³ug¹
szatê, w lewej rêce trzyma kulê ziemsk¹
z krzy¿em, wysoko podci¹gniêta stopa
wystaje spod szaty. G³owa, ca³kiem ma³a
w stosunku do cia³a, jest oddana prawie
w profilu, patrz¹ca w lewo. Fa³dy szaty s¹
proste, poprowadzone w przybli¿eniu rów-
noleg³ych liniach. Pod paskiem, gdzie
miednica silnie wystaje w prawo, fa³dy za-
krêcaj¹ siê �limakowato. Szata Krzysztofa
napina siê dooko³a siedzenia, a fa³dy prze-
biegaj¹ z przodu koncentrycznie wokó³
bioder�. Analiza formalna prowadzi dalej
autora do wniosku, ¿e malowid³o powsta³o
oko³o 1320 r., chocia¿ gruba noga olbrzy-
ma wydawa³a siê byæ z tym datowaniem

Pozosta³o tylko Dzieci¹tko

Zabójstwo �w. Stanis³awa

Bo¿e Narodzenie w nawie pó³nocnej

Tu sta³ o³tarz kowali

sprzeczna. Dzisiaj wiemy, ¿e obecny korpus
ko�cio³a, z pierwotnie jednonawowym,
wielobocznie zamkniêtym prezbiterium,
zaczêto budowaæ oko³o roku 1379 i po�wiê-
cono w 1432. Malowid³a mog³y powstaæ
dopiero po skoñczeniu budowy � byæ mo¿e
w³a�nie na konsekracjê. Barwna dekoracja
�ciany za ustawion¹ w tym miejscu mens¹
ofiarn¹ zastêpowa³a retabulum (nastawê o³-
tarza). Prezbiterium rozbudowano do trzech
naw po 1450 r. i wtedy przebito przej�cie do
jego po³udniowej nawy, brutalnie likwiduj¹c
czê�æ namalowanych scen. Od chwili od-
krycia malowide³ ca³a dolna czê�æ sceny ze
�w. Krzysztofem znik³a (il. 4), pozosta³a
tylko nieco uszkodzona postaæ Dzieci¹tka.

Znacznie s³abiej zbadane freski
w nawie pó³nocnej

Spójrzmy jeszcze na znacznie s³abiej
zbadane freski w nawie pó³nocnej. Tutaj
by³o prawdopodobnie jedno du¿e przedsta-
wienie Bo¿ego Narodzenia, lub nawi¹zuj¹-
cego do wezwania dobudowanej w 1433 r.
s¹siedniej kaplicy Ho³du Trzech Króli.
Jak pisz¹ specjali�ci, jest to przyk³ad nur-
tu twórczo�ci, zwi¹zanej z malarstwem
tablicowym. �Nisko umieszczone malowi-
d³o, znajduj¹ce siê w zamkniêciu nawy pó³-
nocnej, mog³o pe³niæ funkcjê retabulum.
Powsta³o w koñcu XV stulecia. Malowane
jest przestrzennie, barwy s¹ ¿ywe.� (J. Do-
mas³owski) Stan dzisiejszy jest niez³y (il. 5).
W a¿urowej szopie Maryja i Józef pochylaj¹
siê nad Dzieci¹tkiem, a po drugiej stronie
podobnie przebitego w XV w. przej�cia do
prezbiterium widniej¹ jakie� d³onie i pa-
s¹ce siê w oddali baranki. Ca³o�æ jest ujêta
w ramê z ro�linnym ornamentem.

Na koniec jeszcze jedno malowid³o z tego
samego czasu, na filarze po³udniowej kapli-
cy podwie¿owej � Zabójstwo �w. Stanis³a-

wa. Ta dobrze zachowana niewielka scena
zachwyca wyrazisto�ci¹ (il. 6). �wiêty bi-
skup, patron Polski odprawia mszê przy o³ta-
rzu. Wznosi do góry rêce z Hosti¹, nie zwa-
¿aj¹c na czyhaj¹c¹ z ty³u, za rozmodlonym
t³umem gro�bê, w postaci siepacza w turba-
nie (!) z uniesionym mieczem. �Kszta³ty
okre�la graficzny, ostro za³amuj¹cy siê
kontur, wype³niony barw¹.� (Domos³awski).
Zacie�nienie wiêzów politycznych z Polsk¹
i wspólna walka z Krzy¿akami w dobie
wojny 13-letniej znalaz³y tu dobitny wyraz.

�lady gotyckiej dekoracji w postaci na-
malowanych kwadr, imituj¹cych kamienne
ciosy, znajdujemy na wielu filarach. Naj-
bogaciej ozdobiono pierwszy od zachodu
wolnostoj¹cy filar po³udniowego rzêdu
w prezbiterium. Przypomina on spotykane
na Zachodzie (np. w ko�ciele cysterskim
w Doberanie) tzw. �piêkne filary�.

Wszystkie te bezcenne pozosta³o�ci
powinny byæ odnowione i w miarê mo¿li-
wo�ci uzupe³nione, tak by odzyska³y czy-
telno�æ. W odtworzeniu ubytków pomog¹
zdjêcia z czasów ich odkrycia. Nie wolno
przy tym zapominaæ o nielicznych, ale rów-
nie¿ wa¿nych pó�niejszych malowid³ach,
takich jak np. god³o cechu kowali na filarze,
przy którym niegdy� sta³ ich o³tarz (il. 7).

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

4
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Monument usytuowany jest na skwerze
przy ulicy Szerokiej, w bliskim s¹siedz-
twie klasztoru dominikanów.

W pelerynie, z tarcz¹ i mieczem
Uroczysto�æ poprzedzi³a msza w ko-

�ciele �w. Miko³aja w Gdañsku.
Rze�biarski wizerunek pomorskiego

w³adcy mierzy 2,8 m wysoko�ci. �wiêto-
pe³k II przedstawiony jest w pelerynie, z tar-
cz¹ i mieczem, trzyma rêkê nad czo³em,
wpatruje siê w dal, dzier¿y akt nadania praw
miejskich dla Gdañska. Pomnik ods³oni³ au-
tor projektu, Wawrzyniec Samp, towarzy-
szyli mu: prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego, Artur Jab³oñski oraz marsza³ek
województwa pomorskiego, Mieczys³aw
Struk oraz prezydent miasta Gdañska,
Pawe³ Adamowicz. Monument uroczy�cie
po�wiêci³ ks. dr Tadeusz Goc³owski.

O uhonorowanie �wiêtope³ka II od lat
zabiega³o Zrzeszenie Kaszubsko-Pomor-
skie. Nic dziwnego, bo to w³a�nie dzia³acze
kaszubscy, uwa¿aj¹cy �redniowiecznych
w³adców Pomorza za �ksi¹¿¹t kaszub-
skich�, nadali mu przydomek �Wielki�.

Rzeczywi�cie, trudno jest odmówiæ wiel-
ko�ci �wiêtope³kowi.

Nada³ Gdañskowi prawa miejskie
Za Jego panowania nast¹pi³ znaczny

rozwój gospodarczy Pomorza Gdañskiego,
a szczególnie Gdañska, o który to pomor-
ski w³adca szczególnie dba³. To on nada³
Gdañskowi prawa miejskie, co przyczyni-

Pomnik �wiêtope³ka II w Gdañsku
Po wielu latach starañ pomnik pomorskiego ksiêcia �wiêtope³ka II (ok. 1195�1266), najstarszego syna M�ciwoja I,
stan¹³ w Gdañsku. Autorem projektu jest znany gdañski rze�biarz Wawrzyniec Samp.

³o siê w du¿ej mierze do dalszego rozkwitu
miasta. Sprowadzi³ do grodu nad Mot³aw¹
kupców lubeckich, aby o¿ywiæ handel.
Ufundowa³ m.in. klasztory: dominikanów
w Gdañsku, cysterek w ¯arnowcu i cy-
stersów w Bukowie ko³o Dar³owa, pod-
kre�laj¹c tym samym swoje przywi¹zanie
do religii katolickiej.

Ksi¹¿e �wiêtope³k II by³ pierwszym
z polskich w³adców dzielnicowych, który
musia³ toczyæ ciê¿kie boje z zakonem
krzy¿ackim, broni¹c przy tym niezawis³o�ci

swojego ksiêstwa. Stawi³ tak¿e czo³o ko-
alicji jego m³odszych braci Sambora i Ra-
cibora, wspieranych przez ksi¹¿¹t meklem-
burskich i zakon krzy¿acki.

Przy³¹czy³ do Pomorza ziemiê s³upsk¹,
z której przepêdzi³ Duñczyków.

Powtórka z historii
Przypominaj¹c postaæ pomorskiego ksiê-

cia nie mo¿na jednak pomin¹æ milcze-
niem pewnych historycznych wzmianek,
które przypisuj¹ �wiêtope³kowi udzia³
w zbrodni g¹sawskiej.

Motywem zbrodni by³ zwo³any w 1227 r.
przez Leszka Bia³ego ogólnopolski wiec
ksi¹¿¹t oraz przedstawicieli episkopatu
i duchowieñstwa. Wiec prawdopodobnie
by³ reakcj¹ na dzia³ania wojenne �wiêto-
pe³ka i W³adys³awa Odonica przeciwko
panuj¹cemu w Wielkopolsce W³adys³a-
wowi Laskonogiemu. Prawdopodobnie,
gdy¿ historykom nie uda³o siê jednoznacz-
nie tego ustaliæ. Zjazd w G¹sawie zosta³
przerwany nag³ym napadem Odonica wraz
z posi³kami pomorskimi, czego efektem
by³a �mieræ Leszka Bia³ego.

Najstarsze �ród³a wskazuj¹ wprawdzie
odpowiedzialno�æ W³adys³awa Odonica,
sojusznika pomorskiego ksiêcia, choæ jesz-
cze w XIII w. pojawi³a siê opinia, ¿e g³ów-
nym winowajc¹ by³ �wiêtope³k.

Jeden z najwiêkszych w³adców Pomorza
Istniej¹ jednak pewne rozbie¿no�ci na

temat �mierci Leszka Bia³ego, które pozwa-
laj¹ oskar¿yæ o zbrodniê obok �wiêtope³ka
i W³adys³awa Odonica, równie¿ uczestni-
ków zjazdu w G¹sawie: W³adys³awa La-
skonogiego i Henryka I Brodatego. Poza
podejrzeniem wydaje siê byæ jedynie Kon-
rad I Mazowiecki, brat Leszka Bia³ego
oraz Ksi¹¿e opolski Kazimierz.

Nie ma jednak w¹tpliwo�ci, ¿e �wiêto-
pe³k II by³ jednym z najwiêkszych w³adców
Pomorza. Za te w³a�nie zas³ugi doczeka³
siê od potomnych wspania³ego pomnika,
który stan¹³ w sercu Gdañska, miasta, które
swój �redniowieczny rozkwit zawdziêcza
w³a�nie Jemu.

To drugi w Gdañsku pomnik tego po-
morskiego ksiêcia. Popiersie �wiêtope³ka
II od lat stoi w parku oliwskim tu¿ obok
katedry oliwskiej, w której przed laty spo-
cz¹³ ten �Wielki� w³adca.

TEKST I ZDJÊCIA S£AWOMIR LEWANDOWSKIW�ród uczestników uroczysto�ci by³o wielu Kaszubów, którzy nadali ksiêciu przydomek �Wielki�

�wiêtope³k II przedstawiony jest w pelerynie,
z tarcz¹ i mieczem
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Droga Pani Katarzyno,
Otrzyma³em ca³kiem przypadkowo �Nasz

Gdañsk� (nr 6/2010) z tekstem wspomnienio-
wym o p. Gerardzie Bêbenku. Zna³em jego ojca,
odwiedza³em go (w bardzo sêdziwym wieku
opiekowa³ siê troskliwie swoj¹ wiekow¹ ma³¿on-
k¹) i w jakim� stopniu przyczyni³em siê do od-
znaczenia go medalem u schy³ku ¿ycia. Chêtnie
nawi¹za³bym kontakt z panem Gerardem, gdy¿
zamierzam ¿yciorys jego ojca zamie�ciæ w moim
�S³owniku biograficznym Kociewia�. (�) Oczy-
wi�cie w³¹czê oba odcinki do biografii. Gratulu-
jê podjêcia tematu i utrwalenia relacji o tych
wa¿nych (aczkolwiek ma³o wci¹¿ znanych) epi-
zodach naszej historii.

Pozdrawiam jak zawsze
bardzo serdecznie

mgr Ryszard Szwoch

12 lipiec 2010 r., Starogard Gdañski

Tak by³o podczas tegorocznego letniego �Tram Tour�. Na zdjêciu Roman Nadolny, cz³onek Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�, przewodnik PTTK,
opowiada o Gdañsku we wnêtrzu jad¹cego przez miasto starego tramwaju. Fot. Andrzej Pikor

Na zdjêciu Ryszard Szwoch w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej im. ks. Bernarda Sychty
w Pelplinie podczas 100. rocznicy urodzin pa-
trona ksi¹¿nicy

Fot. Stanis³aw Zaczyñski

Ryszard Szwoch jest nauczy-
cielem, polonist¹, historykiem,
znawc¹ dziejów Kociewia i Staro-
gardu Gdañskiego. Propagato-
rem kultury i badaczem dziejów
Kociewia. Sekretarzem Staro-
gardzkiego Oddzia³u Towarzy-
stwa Literackiego im. Adama
Mickiewicza oraz sekretarzem
Towarzystwa Mi³o�ników Ziemi
Kociewskiej. Zajmuje siê biografi-
styk¹, wspó³pracuje z Polskim
s³ownikiem biograficznym, S³ow-
nikiem pracowników ksi¹¿ki pol-
skiej, S³ownikiem biograficznym
Pomorza Nadwi�lañskiego. Opra-
cowa³ S³ownik biograficzny Kocie-
wia Jest autorem wielu opracowañ
ksi¹¿kowych, kilkuset artyku³ów
w zamieszczanych w czasopi-
smach, m.in.: Zapiski Kociewskie,
Pomerania, Roczniki Muzealne
Rydwan.

Szanowni Pañstwo Cz³onkowie Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�
Korzystaj¹c z tzw. �Tram Tour� mia³em przyjemno�æ poznaæ

jednego spo�ród cz³onków Pañstwa stowarzyszenia, który jako
przewodnik ciekawie opowiada³ o historii dawnej, jak i wspó³-
czesnej Gdañska. (�) Dziêkujê i przesy³am fotografie z tej pod-
ró¿y. By³oby mi niezmiernie mi³o, gdyby choæ jedna zosta³a wy-
korzystana w miesiêczniku Pañstwa stowarzyszenia lub w inny
sposób przyczyni³a siê do promocji tego typu przedsiêwziêæ. (�)

Z powa¿aniem
Andrzej Pikor

Gdañsk, 23 lipca 2010 r.

Czytelnicy pisz¹
�Jecha³em z Wami zabytkowym tramwajem�

Zna³em ojca Gerarda Bêbenka
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Uproszony przez go�cinnych gospoda-
rzy opowiedzia³em licznie zgromadzonym
uczestnikom uroczysto�ci co nieco o lo-
kalnej historii. Podstaw¹ do opowie�ci
by³y zrobione wcze�niej notatki, które tu-
taj przedstawiam.

Kalendarium dziejów wsi Trutnowy
(do 1945 r.)

1308: w�ród 9 wsi na ¯u³awach, nada-
nych przez W³adys³awa £okietka Jakubo-
wi i Janowi, synom gdañskiego kasztela-
na Unis³awa, jest Uthatino (Uciêcino lub
Utracino?), identyfikowane przez history-
ków z Trutnowami.

Urodziny domu podcieniowego w Trutnowach

I ja tam by³em�
W pi¹tek 13 sierpnia 2010 r. w domu podcieniowym w Trutnowach odby³a siê niezwyk³a uroczysto�æ � 290-lecie tego
domu, jednego z najpiêkniejszych na ¯u³awach, tym samym jednego z najpiêkniejszych wiejskich domów w Polsce.
I ja tam by³em, ciekawej muzyki wykonanej na organach Hammonda przez niezawodnego Zygmunta Rycherta s³ucha³em,
starych ¿u³awskich potraw kosztowa³em, niezwyk³¹ atmosfer¹ siê rozkoszuj¹c.

wschód od Wis³y) podlegaj¹ wójtostwu
w Grabinie � Zameczku. Trutnowski ko-
�ció³ istnieje, albo jest w budowie. Z tych
czasów pochodz¹ �ciany prezbiterium i wie-
¿y, zapewne tak¿e granitowa kropielnica,
nieco pó�niejsze s¹ �ciany korpusu.

1407: Landestafel � przepisy ochrony
przed powodzi¹. S¹ ju¿ stra¿nicy wa³ów �
przysiê¿ni wa³owi.

Ok. 1400: �Trutnowy maj¹ 36 1/2
w³ók (613 ha), ka¿da p³aci czynszu 1 1/2
grzywny 5 skojców (grzywna mia³a 24
skojce) i 6 dni przy sianokosach [p³atne]
na Gromniczn¹. Suma 62 grzywny 8 1/2
skojca, maj¹ te¿ 7 w³ók i æwieræ w Trzci-

Po 1466: odbudowa (lub rozbudowa)
ko�cio³a: �ciany naw bocznych, sklepie-
nie prezbiterium. Pierwsze zwieñczenie
wie¿y.

1517: Dzwon z herbem Gdañska. In-
skrypcja: Disse Glocke ist gegossen in die
ere ... MCCCCCXVII.

1573: Joachim Stuzki � pierwszy
ksi¹dz protestancki. Remont ko�cio³a (?).

1577: Wojska Batorego w okolicy.
1589: Przed³u¿enie na 5 lat dzier¿awy

tzw. Pañskich Gruntów miêdzy Lasem Gra-
biñskim a Stanis³awowem (niegdy� krzy-
¿ackiej, teraz Rady Miasta Gdañska) �
8 w³ók 27 morgów (150 ha). W³óka liczy-
³a 30 morgów.

1591: Ustawa przeciw zbytkowi.
1592�1612: Jerzy Schultze z Trutnów

� graf wa³owy (prze³o¿ony nad przysiê¿-
nymi) ¯u³aw Steblewskich, zaprzysiê¿o-
ny w Grabinach.

1595: Wydanie licencji na szynk piw-
ny uzale¿niono od woli ogó³u mieszkañ-
ców wsi.

1598: Ustawa wiejska dla ¯u³aw. Wia-
domo�æ o wiatraku odwadniaj¹cym.

ok. 1600: Nadal 45 w³ók gruntów.
Empora organów w ko�ciele (czê�æ balu-
strady).

1604: Nakaz utrzymywania i naprawy
drogi przez Pañskie Grunty do Stanis³a-
wowa.

Przed 1605: Pierwsza kasa ogniowa.
od 1610: 41 w³ók (689 ha)
1622: Odnowienie ko�cio³a.
1626�1630: Szwedzi pl¹druj¹ okolice.

(1627 hr. von Thurn i gen. Wrangel w Gra-
binach.) Po ich odej�ciu remont ko�cio³a
z dodaniem kruchty od po³udnia. Rozbu-
dowa empory organowej, kazalnica (obu-
dowa schodów z pocz. XVIII w.), stalle.

1628: Zakaz je¿d¿enia po wale w stro-
nê Bogatki.

1642: Nowy budynek szkolny ufundo-
wany przez Radê Ko�cieln¹. Obowi¹zek
szkolny (od XVI w.) dla dzieci od 6. do
14. roku ¿ycia. Nauczyciele: czêsto orga-
ni�ci lub studenci. Synowie bogatych
ch³opów kontynuowali studia w Gdañsku
i za granic¹.

Dostojny jubilat

1310: Jakub i Jan sprzedaj¹ Uthatino
Krzy¿akom.

1334: Wielki mistrz krzy¿acki Luter
z Brunszwiku nadaje Wilhelmowi Robar-
chowi wie� Trutenaw, czyli Trutnowy (po
polsku pierwszy raz w 1583 r.), z 45 w³ó-
kami gruntu (756 ha), w tym 4 w³óki
wolne i 4 dla proboszcza. Roczny czynsz
od w³óki wynosi 1,5 grzywny, 1 talent (funt)
wosku i 6 dni szarwarku. Za przyznan¹ 1/3
op³at s¹dowych lokator (za³o¿yciel) musi
oddawaæ Krzy¿akom po 1 mierze pszenicy
i owsa, oraz pó³ wiardunku (1/8 grzywny)
dla proboszcza. ¯u³awy Steblewskie (na

nisku, z tego p³ac¹ 13 grzywien, p³ac¹ te¿
5 skojców od jednej górnej w³óki (na Wy-
soczy�nie?). Suma 77 grzywien minus 1 ³ut
(1/16 grzywny), tako¿ s¹ tam 3 karczmy,
ka¿da p³aci 2 grzywny�.

1454 i 1457: Kazimierz Jagielloñczyk
nadaje ¯u³awy Steblewskie Gdañskowi.

1456: Podzia³ ¯u³aw Steblewskich
(Gdañskich) na 3 kwarta³y. Trutnowy �
wraz z Cedrami Wielkimi, Leszkowami,
D³ugim Polem i Osicami � s¹ w �rodko-
wym kwartale.

1465: Knechci krzy¿accy pl¹druj¹ i pal¹
wsie w okolicy.
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ok. 1650: 14 gospodarstw ch³opskich
(do 2 w³. � 3, 2�3 w³. � 3, 3 do 4 w³. �
4, 4 do 5 w³. � 1, 5 do 6 w³. � 1), 5 gospo-
darstw zagrodniczych (do 1 w³.) plus ko-
mornicy, wraz z rodzinami 200�250
mieszk.

1656�57: Szwedzi na ¯u³awach. (1657
� przebicie wa³ów pod Kiezmarkiem,
szkody).

1673: Huragan rujnuje wie¿ê ko�cio³a.
1687: Kartusz z herbem Gdañska na

szczytowej �cianie ko�cio³a.
1689: Dzwon na wie¿y ko�cio³a, odla-

ny przez ludwisarza gdañskiego Micha³a
Witwercka. Wysoko�æ (bez korony) 0,86 m,
�rednica u wylotu 1,05 m. Inskrypcja
w otoku: LAVDATE DOMINVM IN CIM-
BALIS BENE SONANTIBVS ANNO
DOMINI 1689 (�Chwalcie Pana na cym-
ba³ach dobrze brzmi¹cych�). Na p³asz-
czu nazwiska pastora, prze³o¿onych gmi-
ny ko�cielnej i burmistrza, administratora
¯u³aw: PASTOR / H. JOHANNES SAR-
TORIVS / KIRCHENVAETER / HANS
SCHLICHTING / GVRGEN PREIS /
JACOB GEHRMAN / H. CHRISTIAN
SCHROEDER ELTESTER / BVRGER-
MEISTER VND ADMINISTRATOR /
DES STVBLAVISCHEN WERDERS.
MIT GOTTES HVLFE / GOS MICH / AB-
SOLON WITWERCK / GEDANI.

2. po³. XVII w.: Remont ko�cio³a.
Wystrój wnêtrz � o³tarz (1675), konfesjo-
na³.

koniec XVII w.: Wiatrak odwadniaj¹-
cy stoi na Rowie Piaskowym na granicy
Mi³ocina (na ca³ych ¯u³awach Steblew-
skich jest 50 wiatraków).

1702�1730: Prze³o¿ony ko�cio³a
Jakub Hein z Mi³ocina, ¿onaty z wdo-
w¹ po so³tysie Trutnów Gerardzie
Kohlu, przysiê¿ny (od 1701), pó�-
niejszy (od 1729) graf wa³owy.

1702: Remont wie¿y, która uzy-
skuje drewniany he³m z o�miobocz-
n¹ izbic¹ (zniszczony po 1945 r., nie-
odbudowany).

1720: Dom Jerzego Basenera;
26 na 11 m, 8-s³upowy podcieñ, sieñ
z galeri¹, skrzyd³o boczne. Ryglowy
szczyt zast¹piony oszalowaniem ok.
1870 r., przywrócony w 1934. In-
skrypcja: �ALLES WAS MEIN
THUN UND LASSEN IST/ DAS
GESCHEH IM NAMEN JESU
CHRIST/DER SEI MEIN HEL-
FER FRÜH UND SPAT/ BIS ALL
MEIN THUN EIN ENDE HAT�.
(Wszystko, co zamierzam i czyniê,
niech siê dzieje w Chrystusa Imiê.
On niech mnie wspomaga o ka¿dej
porze, nim siê do grobu po³o¿ê).

Do dzi� przetrwa³o tylko: �GEORGE?
BASENER? (znak w³asno�ciowy)? ANNO?
1720? DEN? 13? AUGUSTUS?� (Jerzy
Basener. Roku 1720, dnia 13 sierpnia).
W�ród pó�niejszych w³a�cicieli rodziny
Rexin (1920) i Ringe (1934). Dzi�: El¿-
bieta i Daniel Kufflowie, którzy uczynili
z niego kwitn¹cy o�rodek kultury.

1728: Plebania (tablica fundacyjna).
2. po³. XVIII w.: Chrzcielnica.
1777: proboszcz (kaznodzieja wiejski)

Jan Mateusz Wagner.
1790: 45 w³ók, czynsz 357 guldenów,

szarwark � 657, na milicjê � 189, na
garnizon � 234 gld. (milicjê w 1741 r.
skasowano, ale pieni¹dze pobierano
nadal!).

1793: 52 w³. (874 ha), Razem
z Pañskimi Gruntami 34 dymy (ko-
miny), 35 rodzin, 345 mieszk. (194
Niemców, 67 Polaków, 84 nieokre-
�lonych). 2 so³tysów, 5 radnych
(przysiê¿nych), 1 m³yn, 2 karczmy,

1797: Proboszcz (kaznodzieja
wiejski) Samuel Bogumi³ Weickh-
mann, so³tys i przysiê¿ny mu³owy
(nadzorca rowów) Jakub Bieberstein.

1804�1807: czynsz gruntowy
505 talarów. 33 dymy, 338 mieszk.

1813: Kozacy grasuj¹ na ¯u³a-
wach.

1820: 33 dymy, 369 dusz.
1829: Powód�; wysoko�æ wody

w dniu 10 kwietnia zaznaczona na
�cianie ko�cio³a.

1848: 4 bud. rz¹dowe, 26 pryw.
mieszkalnych, 10 przemys³owych,

26 gospodarczych. 382 mieszk. (239 kato-
lików, 143 ewangelików). 57 1/2 w³ók
gruntu (966 ha). 177 koni, 44 �reb.,13
byków, 11 wo³ów, 103 krowy, 36 ciel., 50
owiec, 8 kóz, 161 �wiñ.

Po³. XIX w. (?): Wystawka na dachu
ko�cio³a (rozebrana w 1977).

1849: Parcelacja Pañskich Gruntów.
1864: 390 mieszk. 2958 morgów (754

ha). 23 bud. mieszk., 2 przemys³., 56 wol-
nych od podatków. Pañskie Grunty: 120
mieszk. 885 mrg. (487 ha). 17 bud. mieszk.,
32 wolne od podatku.

1869: 30 bud. mieszk., w tym 10 do-
mów ch³opskich i 3 zagrodnicze. 419
mieszk. (215 ew., 204 kat). Podatek grun-
towy: 837 talarów 25 srebrnych groszy
6 fenigów, od nieruchomo�ci: 46 tal. 12
sgr. klasowy: 196 tal., przemys³owy: 16
tal. 6 sgr.

1874: Budowa szko³y na Pañskich
Gruntach.

1879: 385 mieszk. 2958 mrg. (754 ha)
plus Pañskie Grunty 183 mieszk., 1977
mrg. (504 ha). 230 koni, 144 szt. byd³a,
20 owiec, 170 �wiñ, 56 kóz, 34 ule. Szko³a,
1 wiatrak odwadniaj¹cy (na Górnym Po-
wodziowcu).

1886: 391 mieszk. Ko�ció³ ewangelic-
ki, szko³a, wiatrak. Pañskie Grunty: 1503
mrg. (383 ha), 176 mieszk. Szko³a. W³a-
sno�æ m. Gdañska.

1888: W ksiêdze adresowej 15 na-
zwisk � proboszcz, nauczyciel, kapitan
(Otto Wannow 1880�1901) i sekretarz
wa³owy, 2 karczmarzy, m³ynarz, �m³y-
narz wodny� i 8 gospodarzy. W Pañskich

Wie¿a z 1702 r. na archiwalnym zdjêciu

Trutnowski ko�ció³ dzi�
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W dniach 20�21 sierpnia 2010 r.,
w Gdañsku odby³ siê IV Polski Kongres
Yongchun Kungfu po³¹czony z Krajowy-
mi Mistrzostwami Yongchunquan. Ta daw-
na sztuka walki wywodzi siê z klasztoru
Shaolin i od kilku lat zyskuje zwolenni-
ków na arenie sportowej.

Systematyczne spotkania pasjonatów
Yongchun w Gdañsku stanowi¹ doskona³¹
okazjê do podejmowania wspólnych dzia³añ
organizacyjnych i dydaktycznych z trene-
rami i zawodnikami. Bior¹ w nich udzia³
przedstawiciele wielu niezale¿nych klu-
bów funkcjonuj¹cych na terenu kraju. Jest
to okazja do poszukiwania nowoczesnych
rozwi¹zañ w zakresie kszta³cenia kadry
sêdziowskiej, trenerskiej i zawodniczej.

IV Polski Kongres i Mistrzostwa Yonghunquan

Z Shaolin nad Mot³awê
Pewnie niewiele osób wie, ¿e w Gdañsku od czterech lat odbywaj¹ siê kongresy, których celem jest popularyzacja
i upowszechnianie sportu Yonghunquan. Honorowym patronat nad spotkaniami sprawuje Prezydent Miasta Gdañska
Pawe³ Adamowicz, wspiera przedsiêwziêcie Polska Organizacja Taiho Ryu Kempo Jiu Jitsu

Tegoroczny kongres przyci¹gn¹³ osoby
czynnie uprawiaj¹ce techniki samoobrony
Yongchun z piêciu województw. Oprócz re-
prezentantów Gdañska byli go�cie z Olsz-
tyna, Zdzieszowic, £odzi, Elbl¹ga i wielu
innych miejscowo�ci kraju.

Dziêki corocznemu wsparciu Urzêdu
Miasta Gdañska wszyscy uczestnicy oraz
zaproszeni go�cie otrzymali materia³y pro-
mocyjne, takie jak pami¹tkowe koszulki
i albumy o zabytkach Gdañska. Nie spo-
sób nie wymieniæ firmy Tiens zajmuj¹cej
siê na co dzieñ dystrybucj¹ produktów
wspomagaj¹cych zdrowy tryb ¿ycia, któ-
rej pracownicy ufundowali i wrêczyli
uczestnikom kongresu statuetki bokse-
rów. To jako zachêta do dalszej wytê¿o-

nej dzia³alno�ci zawodniczej w sztuce
walki z Chin.

Na szczególne podziêkowania zas³u¿y-
li: Gabriel Poddêbniak � lider szko³y
Weng Chun w Polsce oraz Krzysztof Ra-
dziejowski � sêdzia g³ówny zawodów za
bezinteresowny wk³ad w organizacjê mi-
strzostw. Do uczestnictwa w ceremonii
otwarcia i zamkniêcia zawodów zapro-
szono Stowarzyszenie ,,Nasz Gdañsk�,
które reprezentowa³ wiceprezes Walde-
mar Kowalski. Wszystkim zawodnikom
¿yczymy dalszych sukcesów, a organiza-
torom udanego � pi¹tego, jubileuszowego
ju¿ kongresu w przysz³ym roku.

JANUSZ SOKO£OWSKI

Gruntach � 1 nauczyciel, 1 karczmarz,
1 dzier¿awca maj¹tku, 12 dzier¿awców
gruntów.

1905: 458 mieszk. (razem z Pañskimi
Gruntami). Czynsz gruntowy 350 tal. Linia
kolei w¹skotorowej ³¹czy wie� z Gdañ-
skiem.

Od 1907: Lokomobila parowa wspo-
maga pracê wiatraka odwadniaj¹cego.

1919: 284 mieszk., Pañskie Grunty:
136 mieszk., razem 420.

1923: 382 mieszk. (204 mê¿czyzn, 178
kobiet). 68 gospodarstw domowych. Pañ-
skie Grunty: 116 mieszk. (52 mê¿cz., 64
kob.), 24 gosp.

1924: Razem z Pañskimi Gruntami
498 mieszk., w tym 491 ewangelików.

1929: Przy³¹czenie Pañskich Gruntów
i Grabiñca (Lasku Grabiñskiego). 581
mieszk. (294 mê¿czyzn, 287 kobiet). Dla
porównania: w 2006 r. mieszka³o w Trut-
nowach 710 osób.

 Powojenn¹ historiê tworz¹ mieszkañ-
cy � pracowici i rozmi³owani w swojej
Ma³ej Ojczy�nie. ¯yczmy temu wspania-
³emu domowi, wsi Trutnowy i ca³ym ¯u-
³awom rozwoju i bogactwa porówny-
walnego z dawnym. Dalszych 290 lat
w zdrowiu, szczê�ciu i satysfakcji z miesz-
kania na tak piêknej ziemi � jedynej w swo-
im rodzaju.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Pami¹tkowe zdjêcie uczestników i do zobaczenia za rok

Fot. Autor


