








W NUMERZE:

3

Wydawca: Zarz¹d Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”

80-834 Gdañsk, ul. Œw. Ducha 119/121, tel. 58 320-24-07
www.nasz.gdansk.pl

Prezes: doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis

Wiceprezesi: Waldemar Kowalski, Zbigniew Socha

Sekretarz: Bo¿ena Moæko

Skarbnik: Anna Kuziemska

Cz³onek Zarz¹du: £ukasz Pellowski

Dyrektor Biura: Rufin Godlewski

Sta³y dy¿ur: wtorek 17–18

Zespó³ redakcyjny:

Redaktor Naczelny – doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis

Redaktor Wydania – red. Katarzyna Korczak

Sekretarz Redakcji – Waldemar Kowalski

Redaktor wydania internetowego – Janusz Wikowski

Cz³onek Redakcji – Zbigniew Socha

Dystrybucja miesiêcznika – Roman Nadolny, Edmund Szymañski

Pogl¹dy i artyku³y autorów zamieszczamy na zasadzie wolnej trybuny

Patronat internetowy: IMA Internet Service Provider

Sk³ad i druk: Wydawnictwo Gdañskie Sp. z o.o.

tel./fax 58 301-61-42, e-mail: wgdanskie@logonet.pl

Teatr Globe, czyli jak to robi¹ w Londynie. Refleksje po inauguracji
Gdañskiego Teatru Szekspirowskiego .......................................................................... 3, 4

Czy to „Inka” i ,,Zagoñczyk”? IPN poszukuje miejsc pochówku ofiar systemu
stalinowskiego .............................................................................................................. 5, 6

Jan Heweliusz i jego Gdañsk. 50-lecie Polskiego Oœrodka Spo³eczno-
-Kulturalnego w Londynie ....................................................................................... 6, 7, 8

Gramy w pi³kê no¿n¹. Rozmowa z Andrzejem Kowalczysem, pomys³odawc¹
i wspó³organizatorem turniejów „Do Przerwy 0:1” ..................................................... 8, 9

Dzieci i m³odzie¿ z Ukrainy spêdzi³y wakacje na Pomorzu .................................... 10, 11

Cooperatores simus veritatis (B¹dŸmy wspó³pracownikami prawdy). 21 paŸdziernika
2014 r. w Dworze Artusa – spotkanie z ks. inf. Stanis³awem Bogdanowiczem ...... 12, 13

Zespoleni jako naród. 17 IX 2014 roku Dzieñ Sybiraka w Gdañsku i Szymbarku .......... 14

Pamiêæ i patriotyzm. 75. rocznica powstania Polskiego Pañstwa Podziemnego
i Szarych Szeregów ........................................................................................................ 15

Jak Niemcy poddali siê Polakom (1). Nieznane fakty z 13 paŸdziernika 1939 roku ..... 16, 17

Blues na Oruni. Muzyka têsknoty i protestu ................................................................. 18

Refleksje po inauguracji Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

Teatr Globe, czyli jak to

robi¹ w Londynie

Nr 10/2014

Tutaj nie mo¿e byæ mowy o tamowaniu
ruchu na wodzie!

Stoi to cudo

Pod tym mostem przep³ywaj¹ bez prze-
szkód wszelkiego rodzaju jednostki, od ka-
jaków do statków turystycznych. Na koñ-
cu schodzê w dó³ i skrêcam
w lewo, gdzie, wœród paru
kamieniczek, stoi to cudo, bo
tylko tak mo¿na go okreœliæ.
Owalna ryglowa budowla,
kryta trzcinow¹ strzech¹(!),
kryje w sobie coœ zaiste cu-
downego. Kupujê bilet (doœæ
drogi) i ogl¹dam podziemn¹
wystawê, poœwiêcon¹ histo-
rii teatru angielskiego i tego
obiektu w szczególnoœci, by
potem w samo po³udnie przy-
³¹czyæ siê do grupy turystów
z ró¿nych krajów. Oprowa-
dza nas m³oda przewodnicz-
ka, a robi to znakomicie, ze
swad¹ i znajomoœci¹ rzeczy.
Oryginalny Glob (tak by to
brzmia³o po polsku, nazwa

Wyjazd do Londynu umo¿liwi³ mi coœ, na co od dawna mia³em ochotê: odwiedzenie teatru Globe. Wysiadam wiêc z metra
przy wspania³ej katedrze Œw. Paw³a, schodzê w stronê Tamizy, przechodzê po niedawno zbudowanym moœcie Milenijnym
dla pieszych z 2000 roku, wzniesionym (w zale¿noœci od odczuwalnych tu p³ywów) na 11 do 17 m nad wod¹ – nie jakieœ
kar³owate 2,5 m, ustalone dla planowanej u nas k³adki na O³owiankê.

pochodzi³a od figury Herkulesa unosz¹ce-
go kulê ziemsk¹) zbudowano w 1598 r.,
wykorzystuj¹c materia³ z rozebranego po-
przednika, zwanego po prostu „Teatrem”.
Pewien szwajcarski podró¿nik opisa³ go
nastêpuj¹co: „po obiedzie, oko³o drugiej
godziny, przep³yn¹³em wraz z towarzy-

szem przez wodê i obejrza³em w pokry-
tym strzech¹ teatrze tragediê o pierwszym
cezarze Juliuszu z co najmniej 15 posta-
ciami, bardzo dobrze odegran¹. Miejsca tak
s¹ wybudowane, ¿e graj¹ na podwy¿szonej
platformie i ka¿dy mo¿e wszystko dobrze
widzieæ. S¹ jednakowo¿ oddzielne galerie

i jest tam wygodniej, mo¿na
nawet siedzieæ, ale wiêcej za
to siê p³aci. Tak wiêc ci, co
stoj¹ w dziedziñcu, p³ac¹ tyl-
ko jednego angielskiego pen-
sa, ale je¿eli chce siedzieæ,
wpuszczaj¹ go przez dalsze
drzwi i tam daje drugiego
pensa. Je¿eli chce siedzieæ na
poduszce, na najwygodniej-
szym miejscu ze wszystkich,
daje jeszcze jednego pensa.”
By³ to pierwszy teatr wybu-
dowany i nale¿¹cy do akto-
rów, w tym samego Szekspi-
ra. Odbudowany po po¿arze,
który go strawi³ w 1613 r.,
s³u¿y³ Melpomenie jeszcze
29 lat, do zamkniêcia przez
purytanów. Opuszczony, nisz-Teatr Globe na nabrze¿u Tamizy
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cza³ coraz bardziej i w 1644 r.
rozebrano go, a na jego miej-
scu wzniesiono budynki miesz-
kalne.

Rekonstrukcja teatru
najpiêkniejszego w Anglii

Pomys³ rekonstrukcji te-
atru, uznanego za najpiêkniej-
szy (the fairest) ze wszystkich
w Anglii, narodzi³ siê w Cle-
veland, gdzie z okazji Wysta-
wy Wielkich Jezior w 1936 r.,
powsta³a jego kopia. Inicja-
torem by³ amerykañski aktor
i dyrektor teatru, Sam Wanama-
ker (1919–1993). Przeniós³szy
siê do Anglii d¹¿y³ z uporem
do zrekonstruowania Globu
w Londynie. Pomocnikiem i wiernym wy-
konawc¹ pierwszego etapu realizacji tej idei
by³ architekt Theo Crosby (1925–1994).
Zbudowane w 1992 r. (po 23 latach zabie-
gów!) dwie pierwsze sekcje pomog³y w zdo-
byciu funduszów na ukoñczenie teatru, co
nast¹pi³o w roku 1997. Ani Wanamaker ani
Crosby ju¿ tego nie doczekali. Koszt budo-
wy samego budynku wyniós³ 15 milionów
dolarów, ca³ego zespo³u, wraz z drug¹, kryt¹
scen¹, wzorowan¹ na teatrze Blackfriars
(Czarnych Mnichów) 60 milionów.

A oto szczegó³y spisane z wydawnictw
promocyjnych: „Rekonstrukcja zosta³a opar-
ta na starannych badaniach, by nowy bu-
dynek by³ tak wiern¹ kopi¹ orygina³u, jak
to tylko mo¿liwe. Pomog³o w tym odkrycie
resztek teatru Ró¿a, pobliskiego s¹siada Glo-
bu, gdy opracowywano ostateczne plany
rozk³adu i struktury. Przedstawienia prze-
prowadza siê tak, by powtórzyæ oryginalne
œrodowisko, nie ma reflektorów, sztuki gra
siê w godzinach dziennego œwiat³a i wieczo-
rami (przy pomocy rozproszonego oœwie-
tlenia), nie ma mikrofonów, g³oœników ani
wzmacniaczy. Ca³a muzyka
jest grana na ¿ywo, aktorzy
i widzowie widz¹ siebie na-
wzajem, co dodaje nastroju
wspólnego prze¿ywania i wy-
darzenia spo³ecznego.”

„Ca³y budynek jest skon-
struowany z angielskiego dê-
bu, z po³¹czeniami na wpust
i pióro i w tym znaczeniu jest
autentycznym ryglowym bu-
dynkiem z XVI wieku, bo-
wiem nie u¿yto stali w struk-
turze. Siedzenia maj¹ postaæ
zwyk³ych ³awek (chocia¿ na
przedstawienia mo¿na wypo-
¿yczyæ poduszki) i Globe ma
pierwsz¹ i jedyn¹ strzechê

dozwolon¹ od czasu wielkiego po¿aru
w 1666 r.

Nasz teatr „szekspirowski”

Wspó³czesna strzecha jest dobrze chro-
niona przez substancje utrudniaj¹ce zap³on,
a tryskacze na dachu zapewniaj¹ dalsz¹
ochronê przeciwpo¿arow¹. Jama (dziedzi-
niec wokó³ sceny) ma betonow¹ pod³ogê
w przeciwieñstwie do posypanej s³om¹ po-
lepy w pierwotnym teatrze. Teatr ma ze-
wnêtrzne pomocnicze zaplecze dla aktorów
i muzyków i przytyka do nowoczesnego lob-
by, restauracji, sklepu z pami¹tkami i cen-
trum dla goœci. Liczba siedzeñ wynosi 857
z dodatkowymi 700 gruntowymi stoj¹cymi
w jamie, co daje mniej wiêcej po³owê typo-
wej widowni teatru w czasach Szekspira.”
Dodajmy, ¿e pod³o¿e owej „jamy” by³o
nachylone w stronê sceny, co zapewnia³o
wszystkim dobr¹ widocznoœæ. Dziêki temu,
¿e budynek jest okr¹g³y (œciœle: dwudzie-
stoboczny), ka¿da sekcja galerii jest zwró-
cona do sceny. Strome nachylenie wnêtrza
z trzema rzêdami siedzisk sprawiaj¹, ¿e

z ka¿dego miejsca na galerii
dobrze widaæ, co siê dzieje na
scenie. Jak staranie przepro-
wadzono rekonstrukcjê, œwiad-
cz¹ tralki balustrady. Aby jak
najdok³adniej powtórzyæ po-
staæ znalezionej autentycznej
tralki z teatru Rose, toczono je
rêcznie na specjalnie zrekon-
struowanej tokarce z epoki!

Niedawno hucznie œwiêto-
waliœmy inauguracjê naszego
teatru „szekspirowskiego”. Nie
chcê psuæ radoœci, wiêc nie
bêdê powtarza³ mojej opinii
o architekturze, która nie ule-
g³a zmianie. Ograniczê siê do
najcenniejszej czêœci tej kolo-
salnej budowli sali – teatral-

nej, która, w pewnym stopniu, nawi¹zuje do
dawnej Szko³y Fechtunku, niew¹tpliwie wzo-
rowanej na teatrach angielskich, w pierw-
szym rzêdzie na zbudowanej w 1600 roku
„Fortunie”, ale trochê tak¿e na Globie.

Mankamenty, które mo¿na zmieniæ

Oto parê porównañ: rozmiary sali te-
atralnej ok. 30 m œrednicy (Glob), 24,4 na
24,4 m (Fortuna, zewn¹trz) lub 16,8 na
16,8 m (w œwietle), u nas 16,8 na 14 m,
pojemnoœæ widowni tam ok. 2 tysiêcy osób
(Fortuna), lub 1557 (nowy Glob, w tym
857 siedz¹cych), u nas 300 do 600 (w za-
le¿noœci od rodzaju sceny). Rozmiary sceny:
13,1 na 8,2 czyli 107,4 m2 (stary Glob),
13,6 na 7,8 = 106,1 m2 (nowy Glob), 13,1
na 8,4 = 107,4 m2 (Fortune) czyli 106 do
107,4 m2, podczas gdy u nas w trzech
ró¿nych konfiguracjach ok. 74 m2. Nasz
teatr jest wiêc (mimo d³ugiej na 131 i sze-
rokiej na 37 m bry³y) znacznie mniejszy od
swoich pierwowzorów. Mniejsza by³a te¿
gdañska Szko³a Fechtunku: odkryte funda-
menty mierzy³y 22,4 na 19,6 m. Natomiast

niew¹tpliwymi plusami nasze-
go teatru s¹ wymienna scena
trzech rodzajów i otwierany
dach, pozwalaj¹cy na wysta-
wianie sztuk pod go³ym nie-
bem, przy jednoczesnym unie-
zale¿nieniu siê od kaprysów
pogody (przy teatrze Globe
s³u¿y do tego osobny teatr
wzorowany na Blackfriars).

Jeszcze parê mankamentów,
które mo¿na zmieniæ przede
wszystkim balustrady. Obec-
ne pionowe deseczki bardzo
ograniczaj¹ widocznoœæ przy
patrzeniu z ukosa. Przyda³o-
by siê je wymieniæ na okr¹-
g³o toczone tralki (takie jak

W teatrze Globe jak za Szekspira

Sala Gdañskiego Teatru Szekspirowskiego
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IPN poszukuje miejsc pochówku ofiar systemu stalinowskiego

Czy to „Inka” i „Zagoñczyk”?
Danuta Siedzikówna „Inka” i Feliks Selmanowicz „Zagoñczyk” zostali straceni w gdañskim wiêzieniu
przy ul. Kurkowej w dniu 28 sierpnia 1946 r. Przez kilkadziesi¹t lat nie by³o wiadomo, gdzie spoczy-
waj¹ szcz¹tki doczesne tych legendarnych ju¿ ¿o³nierzy powojennego podziemia antykomunistycznego.

Jest szansa, ¿e ju¿ nied³ugo siê to zmieni i znajdzie siê miejsce i czas na ich godny pochówek.

W dniach 10–17 wrzeœnia 2014 r. na
Cmentarzu Garnizonowym w Gdañsku
trwa³y prace ekshumacyjne w ramach re-
alizowanego przez IPN ogólnopolskiego
projektu poszukiwania miejsc pochówku
ofiar systemu stalinowskiego.

Cmentarz pó³trumien

Pracami zespo³u specjalistów i – po-
chodz¹cych niemal z ca³ego kraju wolon-
tariuszy – kierowa³ pe³nomocnik prezesa
IPN dr hab. Krzysztof Szwagrzyk.

Rozpoczêciu prac towarzyszy³y wielkie
nadzieje i wszystko wskazuje na to, ¿e
w znacznej czêœci siê spe³ni³y. Stosunkowo
szybko potwierdzi³o siê, ¿e wyznaczone do
badañ miejsce stanowi wiêzienn¹ kwaterê
pochówków dla osób zmar³ych i straconych
w gdañskim wiêzieniu w latach od oko³o
po³owy 1946 r. do pocz¹tków lat 50. XX w.

Odkryto kilkanaœcie szkieletów. Szcze-
gólne emocje wywo³a³y szkielety znalezio-
ne w pó³trumnach. By³y pochowane na nie-
wielkiej g³êbokoœci, bo oko³o 50 cm. pod
powierzchni¹ ziemi. Le¿a³y w powojennym

nawarstwieniu gruzu pochodz¹cego z G³ów-
nego lub Starego Miasta Gdañska. Dodaæ
nale¿y, ¿e pó³trumny by³y w latach powo-
jennych typowym dla wielu miejsc w kraju
sposobem pochówków wiêziennych. Ozna-
cza³y chowanie zw³ok tylko w dolnej czê-
œci trumny, bez jego wierzchniej czêœci.

Dwie ze znalezionych na gdañskim cmen-
tarzu pó³trumien znalezione zosta³y obok
siebie w jednym wykopie grobowym. Po
oczyszczeniu zachowanych szkieletów oka-
za³o siê, ¿e jeden z nich nale¿y do m³odej,
nastoletniej kobiety, a drugi do bêd¹cego
w œrednim wieku mê¿czyzny. Cechy anato-
miczne (wzrost, stan uzêbienia i in.) okaza-
³y siê zgodne dla posiadanych z akt wiêzien-
nych danych dotycz¹cych budowy cia³a
„Inki” i „Zagoñczyka”. O m³odym wieku
szkieletu kobiety œwiadczy³ równie¿ za-
chowany w jej uzêbieniu z¹b mleczny.

Œlady po kulach w czaszkach

Wa¿nym odkryciem okaza³y siê równie¿
œlady po kulach w czaszkach. Przypomnieæ
nale¿y w tym miejscu, ¿e zgodnie z zacho-

wanymi relacjami z egzekucji, wymienione
ofiary by³y dobijane strza³ami w g³owê z pi-
stoletu. Nie bez znaczenia pozostaje równie¿
fakt, ¿e „Inka” by³a jedyn¹ kobiet¹ stracon¹
w gdañskim wiêzieniu przez rozstrzelanie.
Uzyskane materia³y wskazuj¹ na du¿e praw-
dopodobieñstwo, ¿e znalezione szcz¹tki na-
le¿¹ do Feliksa Selamanowicza „Zagoñ-
czyka” i Danuty Siedzikówny „Inki”.

By jednak mieæ ostateczn¹ pewnoœæ po-
trzebne jest jeszcze przeprowadzenie badañ
DNA. Prowadz¹cy poszukiwania zespó³
IPN jest w posiadaniu potrzebnych do tego
próbek genetycznych i miejmy nadziejê,
¿e o ostatecznych wynikach badañ dowie-
my siê w ci¹gu nied³ugiego czasu, niewy-
kluczone, ¿e ju¿ w listopadzie br.

Przeprowadzone przez kilka dni badania
na cmentarzu nie zamykaj¹ dalszych prac
na nim. Wskaza³y na istnienie wiêziennej
kwatery cmentarnej, gdzie – obok poszu-
kiwanych szcz¹tków „Inki” i „Zagoñczy-
ka” – mog¹ le¿eæ cia³a innych ofiar syste-
mu stalinizmu, w tym m.in. rozstrzelanych
w Gdañsku: Adama Dedio (jego faktyczne

W œrodkowej czêœci wykopu dwie pó³trumny, prawdopodobnie ze

szcz¹tkami doczesnymi „Inki” i „Zagoñczyka”

Abp S³awoj Leszek G³ódŸ w modlitwie nad miejscem wykopania

pierwszych z ofiar re¿imu stalinowskiego

w angielskich teatrach), które tej wady nie
maj¹. Warto by te¿ (jeœli to mo¿liwe) tro-
chê podwy¿szyæ rzêdy ³aw na górnych ga-
leriach i wydzieliæ, jak w Anglii, sekcje
„dla d¿entelmenów” z ³awami z oparcia-
mi. T³umaczenie tekstów na polski jêzyk

powinno byæ wyœwietlane nieco ni¿ej,
w obecnym miejscu zas³aniaj¹ je baterie
reflektorów. Trzeba te¿ koniecznie o¿ywiæ
kolorowymi elementami oœlepiaj¹c¹ biel
wnêtrz (poza sal¹ teatraln¹) schodów, baru
itp. Obecnie stwarzaj¹ atmosferê sterylnej

pustki. Zapewne mia³ to byæ kontrast do
mrocznych zau³ków i ponurej zewnêtrznej
kolorystyki budowli, ale ani jedno ani dru-
gie nie oddzia³uje korzystnie na psychikê.

  TEKST I ZDJÊCIA ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Prowadz¹cy prace prof. K. Szwagrzyk znalaz³ czas na rozmowy ze

wszystkimi, w tym z zainteresowan¹ nimi m³odzie¿¹

 Zainteresowanie pracami wykazali równie¿ kombatanci. Na zdjêciu

wiêzieñ gdañski okresu stalinowskiego, przyby³y z Krakowa Tadeusz

Bieñkowicz „R¹czy”

miejsce pochówku jest najprawdopodob-
niej przesuniête o kilka metrów w stosun-
ku do istniej¹cego dzisiaj symbolicznego
nagrobka), Norberta Imbery, Jana Dreli-
cha, Henryka Ernesta, Stanis³awa Kulika,
Tadeusza Mañkowskiego, Stefana Pacz-
kowskiego i Heinza Baumana.

Badania trwaj¹

Pog³êbionych badañ wymagaj¹ równie¿
inne stwierdzone w trakcie badañ fakty. Otó¿
tylko czêœæ ze znalezionych szkieletów by³a
w pó³trumnach. Kilka innych znaleziono
bez pó³trumien, by³y zasypane tylko gru-
zem, a kilka z nich by³o pochowanych ra-
zem w mogile zbiorowej. Pojawia siê w tym

miejscu pytanie, czy kwatera cmentarna by³a
tylko dla zw³ok z wiêzienia, czy te¿ mo¿e
kryje w sobie równie¿ inne ofiary UB,
NKWD, czy te¿ jeszcze innych struktur
systemu represji? Zespó³ badawczy IPN
zadeklarowa³ powrót na Cmentarz Garni-
zonowy wiosn¹ 2015 r. i miejmy nadziejê,
¿e wówczas poznamy odpowiedzi na te
i inne pytania, a w trakcie prac odnalezio-
ne zostan¹ równie¿ inne szcz¹tki doczesne
godnych w³aœciwego pochówku ofiar.

Przeprowadzone dotychczas prace stano-
wi³y wa¿ne prze¿ycie nie tylko dla bezpo-
œrednio uczestnicz¹cych w projekcie badaw-
czym osób, w tym i dla ni¿ej podpisanego.
Wywo³ywa³y du¿e zainteresowanie mediów,

ale i gdañszczan. Cmentarz sta³ siê miejscem
„pielgrzymek” zainteresowanej nimi ludno-
œci, a co wa¿ne i grup m³odzie¿y. Wzrusza-
j¹ce by³y niejednokrotnie przynoszone przez
ludnoœæ poczêstunki dla wolontariuszy i wy-
ra¿ane przy okazji spotkañ uznanie dla pro-
wadz¹cych prace badawcze. W dniu zakoñ-
czenia prac, 17 wrzeœnia br. przyby³ na
cmentarz równie¿ Abp S³awoj Leszek G³ódŸ,
który udzieli³ b³ogos³awieñstwa ekipie po-
szukiwawczej i odmówi³ modlitwê w miej-
scu odnalezienia pierwszych odnalezionych
na cmentarzu ofiar re¿ymu komunistycznego.

TEKST I ZDJÊCIA

WALDEMAR KOWALSKI

Ksi¹¿ka zosta³a wydana na œwiatowym
poziomie, a jej wspó³autorami s¹ m.in. pro-
fesorowie z uniwersytetów w Oxfordzie,
Pary¿u i Parmie.

Promocja ksi¹¿ki i sesja naukowa

Jej redakcj¹ zaj¹³ siê prof. Marian Tu-

rek, a w kwestiach jêzykowych nieocenio-

nej pomocy udzieli³a mu ma³¿onka, Eliza-

beth Turek, która jest rodowit¹ Angielk¹.
Zajê³o im to blisko dwa lata, ale efekt prze-
rós³ najœmielsze oczekiwania. Tak bowiem
o tej ksi¹¿ce pisze przewodnicz¹cy Komi-
tetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie prof. dr hab. Juliusz Chro-

œcicki. „Ksi¹¿ka, z³o¿ona z prac 19 wybit-

nych autorów, wyró¿nia siê poœród innych
publikacji naukowych z zesz³ego roku i sta-
nowi znaczny wk³ad do interdyscyplinarnej
wiedzy o badaniach astronomicznych He-
weliusza i kulturze Gdañska w XVII w.
Trudno mi nawet wymieniaæ wszystkich
znanych autorów czy same tytu³y ich prac,
które w zasadniczy sposób poszerzaj¹ stan

50-lecie Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie

Jan Heweliusz i jego Gdañsk
W obchody 50-lecia powstania Polskiego Oœrodka Spo³eczno-Kulturalnego w Londynie w³¹czy³o siê
Gdañskie Towarzystwo Przyjació³ Sztuki we wspó³pracy z Gdañskim Towarzystwem Naukowym. Zaowo-
cowa³o to promocj¹ w grodzie nad Tamiz¹ ksi¹¿ki „Johannes Hevelius and his Gdañsk” po³¹czonej z sesj¹

naukow¹. Towarzyszy³a temu wystawa prac artystów zwi¹zanych z Gdañskim Towarzystwem Przyjació³ Sztuki oraz koncert.
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Prof. Andrzej Januszajtis podczas wyk³adu w Sali Malinowej

POSK

Joanna M³udziñska, przewodnicz¹ca zarz¹du POSK odbiera medal od prezesów:

GTN prof. Jerzy B³a¿ejewskiego oraz GTPS Beniamina Koralewskiego

naszej wiedzy. Ze wzglêdu na wyj¹tkowo
staranne wydanie nowatorskiej publikacji
naukowej, bezb³êdny jêzyk angielski, ten
nagrodzony tom spotka siê z szerokim odze-
wem na œwiecie. Wierze, ¿e u³atwi¹ w jego
rozpowszechnianiu pochwalne recenzje,
o których wiem, ¿e s¹ ju¿ z³o¿one do dru-
ku w Polsce i we Francji”.

To, ¿e ta cenna publikacja siê ukaza³a,
jest sukcesem nie tylko jej wydawcy, któ-
rym jest Gdañskie Towarzystwo Naukowe,
ale tak¿e, kierowanego przez Annê Czeka-
nowicz-Dr¹¿ewsk¹, Biura ds. Kultury Urzê-
du Miejskiego w Gdañsku, które j¹ dofi-
nansowa³o. Zarówno promocja ksi¹¿ki, jak
i zwi¹zana z ni¹ sesja, wzbudzi³y ogromne
zainteresowanie, a na budynku POSK-u przy
King Street w londyñskiej dzielnicy Ham-
mersmith zawis³y gdañskie flagi. Wyk³ady
wspó³autorów ksi¹¿ki w Sali Malinowej
POSK rozpocz¹³ prezes Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk”, prof. Andrzej Januszaj-

tis. Zaprezentowa³ on sylwetki wybitnych
gdañszczan, którzy zostali cz³onkami The
Royal Society of London. Z kolei prof.

Marian Turek przedstawi³ skomplikowa-
ny proces powstawania ksi¹¿ki „Johannes
Hevelius and his Gdañsk”. Pani Monika

Miko³ajczyk z Urzêdu Miejskiego w Gdañ-
sku przybli¿y³a obchody Roku Jana Heweliu-
sza. Natomiast prezes Gdañskiego Towarzy-
stwa Naukowego, prof. Jerzy B³a¿ejewski,
mówi³ o gdañskich browarach. Do dzia³al-
noœci naukowej i wydawniczej Heweliusza
nawi¹za³ zaœ dr Jaros³aw Balcewicz.

 Joanna M³udziñska uhonorowana

PóŸniej przyszed³ czas na otwarcie wysta-
wy prac 31 artystów zwi¹zanych z Gdañskim
Towarzystwem Przyjació³ Sztuki. Wiêkszoœæ
z nich osobiœcie stawi³a siê na wernisa¿u.
Kuratorem wspomnianej wystawy zosta³ zna-
ny i ceniony artysta plastyk, prof. Marek

Model. Warto dodaæ, ¿e kieruje on Katedr¹
Kszta³cenia Podstawowego na gdañskiej ASP,
a jego twórczoœæ cechuje ogromna wra¿li-
woœæ i wyczucie formy. St¹d te¿ tak ³atwo
przychodzi mu podejmowaæ tematy w sztuce
najwa¿niejsze. Z powierzonej mu funkcji
kuratora wywi¹za³ siê zreszt¹ znakomicie.

Uroczystego otwarcia wystawy dokona³
prezes GTPS Beniamin Koralewski. Na
rêce przewodnicz¹cej zarz¹du POSK-u,
Joanny M³udziñskiej, przekaza³ on pami¹t-
kowy medal wybity z okazji 90-lecia powsta-
nia przedwojennego Towarzystwa Przyjació³
Nauki i Sztuki w Gdañsku (które przekszta³-
ci³o siê póŸniej w GTN i GTPS) oraz por-
tret za³o¿yciela POSK in¿. Romana Wajdy
(1901–1974) autorstwa Jana So³eckiego.

– Chcia³bym przede wszystkim podziê-
kowaæ w³adzom POSK, które umo¿liwi³y
nam to naukowo-artystyczne przedsiêwziê-
cie, a tak¿e Prezydentowi Miasta Gdañska,
Paw³owi Adamowiczowi, za okazan¹ po-
moc i wsparcie – podkreœli³ prezes GTPS
Beniamin Koralewski. Witam wszystkich
dostojnych goœci i dziêkujê za przybycie.
Pozwolê sobie tu wymieniæ Honorowego
Obywatela Miasta Gdañska, prof. Andrzeja
Januszajtisa oraz prezesa Gdañskiego To-
warzystwa Naukowego, prof. Jerzego B³a-
¿ejowskiego, którzy mieli tu dzisiaj wy-
k³ady, a tak¿e pani¹ Monikê Miko³ajczyk
z Biura ds. Kultury Urzêdu Miejskiego

Od lewej: prof. Marian Turek, prof. Jerzy  B³a¿ejowski, dr Jaros³aw

Balcewicz oraz Monika Miko³ajczyk Siedziba Royal Society
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– W czerwcu œwiêtowaliœmy 10-lecie pi³-

karskiego turnieju „Do Przerwy 0:1”.

Sk¹d wzi¹³ siê pomys³ organizacji tego

typu wydarzenia, w którym dzisiaj uczest-

nicz¹ podwórkowe dru¿yny ju¿ nie tylko

z Zaspy ale z ca³ego województwa?

– Pomys³ zrodzi³ siê rzeczywiœcie 10 lat
temu. Przy organizacji pierwszego turnieju
na boisku przy ul. Burzyñskiego na Zaspie
bardzo pomog³a mi ¿ona, Magda. Cel by³
jeden – zainteresowaæ m³odych ludzi spor-
tem, w tym przypadku pi³k¹ no¿n¹. Dzi-
siaj nasz stosunek do uprawiania sportu
zmieni³ siê na lepsze, tzn. gramy w pi³kê
no¿n¹ na wiêksz¹ skalê, biegamy, æwiczy-
my na si³owni, gramy w tenisa. Ale jeszcze
10 lat temu na has³o sport wielu odpowiada-
³o, ¿e lubi, ¿e ogl¹da w telewizji, ale sam
nie uprawia, bo nie ma odpowiedniej infra-
struktury, nie ma sprzêtu, nie ma z kim.
Wymówek zawsze jest wiele. Nasz turniej,
dzisiaj firmowany przez Gdañsk¹ Funda-
cjê Dobroczynnoœci, mia³ zachêciæ m³o-
dych ch³opaków i dziewczyny do sportu,
do sportowej rywalizacji. Pi³ka no¿na jako
gra dru¿ynowa jest doskona³ym narzê-
dziem do kszta³towania charakteru, do
uczenia siê pracy w grupie. Nasz turniej to
równie¿ alternatywa na efektywne spêdze-
nie sobotniego dnia.

– Na pocz¹tku zg³asza³o siê kilkanaœcie

dru¿yn. W ubieg³ym roku liczba startu-

j¹cych ekip przekroczy³a sto. Coraz czê-

œciej te¿ s¹ to dru¿yny spoza terenu Za-

spy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e turniej „Do

Przerwy 0:1” zyska³ status regionalny.

– Rzeczywiœcie w ostatnich latach liczba
dru¿yn oscyluje bli¿ej setki, szczególnie
w edycjach wiosenno-jesiennych. Nieco
mniej chêtnych do grania jest choæby w edy-
cji zimowej, ale i w tym okresie nie mo¿e-
my mówiæ o braku zainteresowania. Rok

rów czy telefonów i spêdziæ czas aktywnie
graj¹c w pi³kê.

– Ka¿dy turniej rozpoczyna Pan od przy-

witania uczestników. ¯eby wszyscy wi-

dzieli i s³yszeli czyni to Pan z drabiny,

która sta³a siê ju¿ nieroz³¹cznym ele-

mentem ka¿dego turnieju.

– Choæ turniej przygotowywany jest pro-
fesjonalnie, to z racji tego, ¿e nasze wyda-
rzenie ma charakter plenerowy i musimy
pilnowaæ czasu, który szczególnie przy du-
¿ej liczbie dru¿yn jest bardzo cenny, prze-
noœna drabina doskonale siê tu sprawdza.
Zreszt¹ najwa¿niejsi s¹ uczestnicy turnieju,
organizator musi tylko zadbaæ, aby wszyst-
ko przebiega³o zgodnie z planem.

– Wa¿ne s¹ tak¿e medale i puchary dla

najlepszych dru¿yn.

– Oczywiœcie. Medal czy puchar to nama-
calny dowód zwyciêstwa dla najlepszych
ekip. Zasad¹ naszego turnieju jest to, ¿e trzy
najlepsze dru¿yny z ka¿dej w kategorii do-
staj¹ medale oraz puchary. Dodatkowo wrê-
czamy dru¿ynom nagrody, zazwyczaj s¹ to
pi³ki. Tradycj¹ jest to, ¿e czêœciej nagradza-
my tych uczestników, którzy szybciej od-
padn¹ z rozgrywek. Trochê chcemy w ten
sposób os³odziæ gorycz pora¿ki. Staramy
siê równie¿ nagradzaæ postawy fair - play.

– Turniej rozgrywany jest z podzia³em

na kilka kategorii. Jedn¹ z nich jest ka-

tegoria „dru¿yny dziewczêce”.

Rozmowa z Andrzejem Kowalczysem, pomysłodawcą i współorganizatorem turniejów
„Do Przerwy 0:1”

Gramy w pi³kê no¿n¹

temu, w grudniu, wszystkie boiska przy-
kryte by³y grub¹ warstw¹ œniegu, wokó³
szala³ orkan Ksawery, a mimo to zg³osi³o
siê 40 dru¿yn. Bardzo nas to cieszy jako
organizatorów. Mnie dodatkowo cieszy
fakt, ¿e m³odzi ludzie s¹ w stanie oderwaæ
siê na chwilê od komputerów, telewizo-

w Gdañsku. Muszê wspomnieæ jeszcze
jedn¹ osobê, bez której nas by tu dzisiaj
nie by³o, a mianowicie pomys³odawcê tego
skomplikowanego przedsiêwziêcia dr Jaro-
s³awa Balcewicza.

Wizyta w Royal Society

Nastêpnie, podczas czêœci towarzysko-
gastronomicznej, mo¿na by³o skosztowaæ
specjalnie przywiezionych na tê okazjê –
piwa Johannes z Browaru Amber w Biel-
kówku oraz specja³ów z Zak³adów Miê-
snych Nowak w Gdañsku. Okaza³o siê te¿,
¿e miesiêcznik „Nasz Gdañsk” ma w Lon-
dynie liczne grono czytelników.

Promocja ksi¹¿ki „Johannes Hevelius
and his Gdañsk” by³a kontynuowana w dniu
nastêpnym (w sobotê 27 wrzeœnia br) w Sali
Jazzowej POSK. Tam te¿ odby³ siê koncert

zespo³u Baltic Kwartet wzmocnionego przez
Tomasza Jocza (fortepian). Warto dodaæ, ¿e
istnieje on ju¿ od 10 lat, a tworz¹ go absol-
wenci Akademii Muzycznej im. Stanis³awa
Moniuszki w Gdañsku obecnie zwi¹zani
z Polsk¹ Filharmoni¹ Ba³tyck¹ im. Fryde-
ryka Chopina w Gdañsku i Teatrem Mu-
zycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.
Grali m.in. ze Stingiem, Melu¹, Boltonem,
Maryl¹ Rodowicz i Natali¹ Kukulsk¹. Umie-
jêtnie ³¹cz¹ wysokich lotów profesjonalizm
z poczuciem humoru.

Czasu starczy³o te¿ na wizytê w presti-

¿owym Royal Society of London, którego

cz³onkiem Heweliusz zosta³ w roku 1664,
aby przekazaæ egzemplarz ksi¹¿ki. Przes³a-
no j¹ te¿ królowej El¿biecie II. Wraz z prof.
Marianem Turkiem mia³em te¿ okazjê oso-
biœcie przekazaæ ksi¹¿kê legendarnemu dusz-

pasterzowi emigracji polskiej, ks. arcybisku-
powi seniorowi Szczepanowi Weso³emu,
którego spotkaliœmy w Galerii POSK. Na-
le¿a³oby te¿ wspomnieæ, ¿e o gdañskim
udziale w obchodach 50-lecia powstania
POSK pisa³a brytyjska prasa.

Niew¹tpliwie, projekt „Jan Heweliusz
i jego Gdañsk w Londynie” zakoñczy³ siê
sukcesem”. Warto zatem doceniæ ogromn¹
pracê w³o¿on¹ w doprowadzenie przedsiê-
wziêcia do fina³u przez prezesa GTPS Be-
niamina Koralewskiego oraz dyrektorkê
biura GTPS, Annê Boros.

JAROS£AW BALCEWICZ

Dr Jaros³aw Balcewicz jest wiceprzewodnicz¹cym

Wydzia³u I Nauk Humanistycznych i Spo³ecznych

Gdañskiego Towarzystwa Naukowego

FOT. ANNA BOROS
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– Coraz wiêcej dziewczyn, kobiet, gra
w pi³kê no¿n¹. Nie jest to „babska kopani-
na”, jak o grze p³ci piêknej niekiedy iro-
nicznie wypowiadaj¹ siê panowie-
pi³karze. Pi³ka no¿na w wydaniu
kobiecym stoi na wysokim po-
ziomie. Oprócz zaciêtej rywali-
zacji widaæ du¿¹ ambicjê, wolê
walki, której czasami brakuje
ch³opakom. W „Do Przerwy 0:1”
od kilku ju¿ lat uczestnicz¹ za-
wodniczki z wielu zak¹tków na-
szego województwa, trudno dziœ
sobie wyobraziæ nasz turniej bez
dru¿yn z³o¿onych z dziewczyn.

– „Do Przerwy 0:1” to turniej

pi³karski, ale obowi¹zuj¹ w nim

d¿entelmeñskie zasady.

– Nie wiem czy s³owo „d¿entel-
meñskie” jest adekwatne, jednak
faktem jest, ¿e najwa¿niejsza dla
nas, organizatorów, jest postawa
fair - play. Pi³kê no¿n¹ cechuje si³a, wal-
ka, szybkoœæ, ale tak¿e spryt i szczêœcie.
Czêsto zdarza siê, ¿e dochodzi do spiêcia,
budz¹ siê emocje. W takich sytuacjach
widaæ kto potrafi zachowaæ postawê fair -
play, a kto nie jest w stanie powstrzymaæ
siê od negatywnych zachowañ. Rywaliza-
cja rywalizacj¹, ale pewnej granicy nie
mo¿na przekroczyæ. To samo dotyczy pa-
lenia papierosów, czy spo¿ywania alkoho-
lu. Na boiskach, gdzie rozgrywany jest
turniej „Do Przerwy 0:1”, obowi¹zuje ab-
solutny zakaz spo¿ywania jakichkolwiek
u¿ywek.

– Czy kilku organizatorów jest w stanie

upilnowaæ niemal tysi¹c uczestników tur-

nieju?

– Ka¿dy uczestnik zna zasady turnieju i zo-
bowi¹zuje siê ich przestrzegaæ. Jeœli tego

nie robi, oznacza to, ¿e nie dorós³ do tego
rodzaju wydarzeñ. Zapewniam jednak, ¿e
zdecydowana wiêkszoœæ, a wierzê, ¿e wszy-

którzy ch³opcy i dziewczêta s¹ sta³ymi by-
walcami turnieju i po zakoñczeniu jedne-
go dopytuj¹ siê o termin kolejnego.

– No w³aœnie. Podczas czerwcowej edy-

cji „Do Przerwy 0:1” przedstawi³ Pan

niemal doros³ego ju¿ ch³opaka, który

swój pierwszy turniej zagra³ gdy mia³

8–9 lat.

– Piêkno tego turnieju polega w³aœnie na
tym, ¿e niektórzy ch³opcy i dziewczêta
dorastaj¹ wraz z naszym turniejem. Nie-
gdyœ zaczynali jako najm³odsi, a dzisiaj
startuj¹ w kategorii open, czyli w grupie
najstarszych roczników. Wielu uczestni-
ków znamy z imienia i nazwiska, poprzez
media elektroniczne jesteœmy w sta³ym
kontakcie. W jakimœ stopniu tacy ludzie s¹
si³¹ napêdow¹ i motywuj¹ do tego, aby
nadal organizowaæ cztery razy w roku „Do
Przerwy 0:1”.

– Myœla³ Pan kiedykolwiek o tym, ¿eby

zakoñczyæ organizacjê turnieju?

– Nie bêdê ukrywa³, ¿e zdarza³o
mi siê ju¿ o tym myœleæ. Dla nas,
organizatorów, turniej zaczyna siê
na wiele dni przed godzin¹ zero
i koñczy wiele dni po jego zakoñ-
czeniu. Jest to mimo wszystko
du¿e wyzwanie organizacyjne. Jed-
nak zaanga¿owanie wielu osób,
które wspó³tworz¹ od lat turniej,
a przede wszystkim liczba zg³a-
szanych dru¿yn podpowiada, ¿eby
dalej kontynuowaæ to dzie³o. Przy-
znam szczerze, ¿e nie wyobra-
¿am sobie, aby któregoœ dnia
mog³o zabrakn¹æ na Zaspie cha-
rakterystycznych bia³o-zielonych
banerów reklamuj¹cych turniej
„Do Przerwy 0:1”.

Dziêkujê za rozmowê.

TEKST I ZDJÊCIA S£AWOMIR LEWANDOWSKI

scy uczestnicy naszych turniejów przy-
chodz¹ graæ w pi³kê i jedyny ich cel to
wygraæ zawody w duchu fair - play. Nie-
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W okresie tragicznych walk na Ukra-
inie ka¿da forma wsparcia jest potrzeb-
na, a tej pomocy szczególnie potrzebuj¹
dzieci. Dlatego po spotkaniu z Myro-
nem Yankivem, konsulem Ukrainy oraz
dyrektorem Caritas Archidiecezji Gdañ-
skiej ks. Januszem Steciem, które odby-
³o siê w marcu br., marsza³ek Mieczy-
s³aw Struk zwróci³ siê do pomorskich
samorz¹dów oraz organizacji pozarz¹-
dowych z proœb¹ o pomoc przy organi-
zacji wypoczynku dzieci z Ukrainy.
W akcjê zaanga¿owa³y siê: Caritas Ar-
chidiecezji Gdañskiej, który przyj¹³ 100
dzieci wraz z opiekunami, gmina S³upsk
i Miasto S³upsk – 50, gmina Kêpice –
43, Stowarzyszenie na drodze Ekspresji
– 60, miasto Lêbork i starostwo Lêbork
– 52, Gdañsk – 50 oraz Gdynia – 44.
£¹cznie 404 dzieci wraz z opiekunami.

Atrakcje turystyczne, wy¿ywienie, zakwaterowanie, a przede wszystkim pomoc terapeutyczna i odpoczynek od traumatycz-
nych wydarzeñ – ponad 900 dzieci z terenów objêtych walkami na Ukrainie skorzysta³o z wakacji na Pomorzu.

Wicemarsza³ek województwa pomorskiego Hanna Zych-Cisoñ odwiedzi³a dzieci na obozie w Szymbarku
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Pomocy nie odmówi³y równie¿ in-
stytucje kultury i edukacji czy placówki
turystyczne, bezp³atnie udostêpniaj¹c
organizatorom swoj¹ ofertê: Muzeum
Narodowe w Gdañsku, Muzeum Pomo-
rza Œrodkowego w S³upsku, Muzeum –
Kaszubskiego Parku Etnograficznego
we Wdzydzach Kiszewskich, Muzeum
Archeologiczne w Gdañsku, Faktoria
w Pruszczu Gdañskim, Narodowe Mu-
zeum Morskie, Akwarium Gdyñskie
oraz Gdyñskie Centrum Nauki Expery-
ment.

– Ka¿de dziecko mog³o znaleŸæ coœ

dla siebie, zorganizowano wycieczki

krajoznawcze, ekologiczno-przyrodnicze

zabawy i gry zespo³owe, konkursy oraz

zajêcia plastyczne – mówi marsza³ek

Mieczys³aw Struk. – Dzieci dosta³y

tak¿e szkolne wyprawki, odzie¿ czy kie-

szonkowe, a by³o to mo¿liwe dziêki pry-

watnym sponsorom, spo³ecznoœciom lo-

kalnym i organizacjom pozarz¹dowym.

Samorz¹dy lokalne wspó³pracuj¹ce
z miastami partnerskimi na Ukrainie,
w ramach niezale¿nej akcji, tak¿e zor-
ganizowa³y wypoczynek dla 515 dzieci
– miasto Kwidzyn, gmina Bytów, Staro-
stwo Bytów, gmina Gniewino, gmina
Gniew, powiat chojnicki, Sulêczyno,
gmina Nowy Dwór Gdañski, powiat cz³u-
chowski, gmina Pelplin, Gmina Prabuty
i parafia Tr¹bki Wielkie. W sumie woje-
wództwo pomorskie goœci³o w te waka-
cje 919 dzieci oraz ich opiekunów.

30 wrzeœnia marsza³ek Mieczys³aw
Struk spotka³ siê ponownie z konsulem
Myronem Yankivem oraz z przedstawi-
cielami samorz¹dów, instytucji, fundacji
oraz stowarzyszeñ, które wziê³y udzia³
w akcji. Tym razem by³a to okazja do
podziêkowañ oraz do podsumowania
wspólnych i uzgodnienia dalszych form
pomocy i kierunków wspó³pracy z Ukra-
in¹.

(ML)
Centrum Nauki Experyment w Gdyni

Spotkanie podsumowuj¹ce 30 wrzeœnia
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Bêdzie to ju¿ siódme spotkanie z cyklu
„ZAS£U¯ENI W HISTORII MIASTA
GDAÑSKA”.

Mozart na karylionie, rodzinna fotografia,
koncert – niespodzianka

Wczeœniej naszymi goœæmi byli: Tadeusz
Matusiak, prof. Jerzy M³ynarczyk, Kry-
styna Stankiewicz, prof. Witold Andrusz-
kiewicz, Halina Winiarska i Stefan Jacek
Michalak.

W trakcie uroczystoœci ks. inf. Stanis³aw
Bogdanowicz uhonorowany zostanie Me-
dalem przez Prezydenta Miasta Gdañska.
Wczeœniej, o godz. 12.50 na przedpro¿u
Dworu Artusa zgromadz¹ siê zaproszeni
goœcie i wys³uchaj¹ o godz. 13.00 prze-
piêknej melodii „La ci darem la mano”
z opery „Don Giovanni” Wolfganga Ama-
deusza Mozarta. Tê ulubion¹ i wybran¹
przez ks. inf. Stanis³awa Bogdanowicza
kompozycjê zagra na karylionie Anna Ka-
sprzycka. Tradycyjnie ju¿, wszyscy zapro-

szeni goœcie zostan¹ uwiecznieni na pami¹t-
kowym zdjêciu przez fotoreportera „Dzien-
nika Ba³tyckiego”, patrona medialnego spo-
tkania. Uczestnicy przejd¹ do Dworu Artusa,
gdzie wyj¹tkowo tym razem odbêdzie siê
g³ówna uroczystoœæ. Ksiêdzu infu³atowi
asystowaæ bêd¹ dwie postacie w strojach
starogdañskich.

Uczestników uroczystoœci powita dyrek-
tor Muzeum Historycznego Miasta Gdañska
– Adam Koperkiewicz. Nastêpnie wyst¹-
pi¹: Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk” – doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis,
a g³ówn¹ laudacjê wyg³osz¹: Anna Korze-
niowska – Konserwator Dzie³ Sztuki w Ba-
zylice Mariackiej w Gdañsku i Tomasz Ko-
rzeniowski – prezes Oddzia³u w Gdañsku
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, dyrek-
tor Zbiorów Bazyliki Mariac-
kiej w Gdañsku.

Po laudacji i wrêczeniu wy-
ró¿nieñ wyst¹pi ks. inf. Stani-
s³aw Bogdanowicz, który wcze-

œniej zwróci³ siê do organizatorów – „Zespo-
³u Koordynacyjnego” i zaproponowa³ aby
na zakoñczenie jego wyst¹pienia dodaæ 15
minutow¹ czêœæ artystyczn¹ wed³ug pomy-
s³u Joanny Orze³, Organisty – Kantora –
Kapelmistrza Kapeli Mariackiej w Gdañsku.
Propozycja zosta³a natychmiast przyjêta
z wielkim entuzjazmem jako nowy element
spotkañ z osobami „ZAS£U¯ONYMI
W HISTORII MIASTA GDAÑSKA”. Je-
¿eli siê sprawdzi, to bêdziemy siê staraæ
aby wystêpy artystyczne znalaz³y siê rów-
nie¿ w programie kolejnych spotkañ.

Oparcie dla ludzi „Solidarnoœci”,
przywracanie dawnego blasku œwi¹tyni

Po czêœci artystycznej ksi¹dz infu³at
wpisze siê do „Ksiêgi Pami¹tkowej”. Pra-

21 października 2014 r.  w Dworze Artusa – spotkanie z ks. inf.
Stanisławem Bogdanowiczem

Cooperatores simus veritatis
(B¹dŸmy wspó³pracownikami prawdy)

Uroczyste spotkanie z ksiêdzem infu³atem Stanis³awem Bogdanowiczem – d³ugoletnim proboszczem Bazyliki Mariackiej

w Gdañsku, autorem 61 ksi¹¿ek i ponad 340 artyku³ów dotycz¹cych historii, architektury i dziejów gdañskich koœcio³ów,

Honorowym Obywatelem Miasta Gdañska, polskim duchownym katolickim odznaczonym Krzy¿em Komandorskim z Gwiazd¹

Orderu Polonia Restituta – odbêdzie siê we wtorek 21 paŸdziernika 2014 r. w Dworze Artusa.

Ks. infu³at Stanis³aw Bogdanowicz wrêcza w Watykanie Ojcu Œwiêtemu dwie
ksi¹¿ki swego autorstwa

Ks. Stanis³aw Bogdanowicz z grup¹ pielgrzymów pod
Bazylik¹ Grobu Pañskiego w Jerozolimie
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przyci¹gaj¹cych do naszego miasta tury-
stów krajowych i zagranicznych, którzy
w roku 2013 pozostawili w Gdañsku ok.
700 milionów z³otych. Dlatego s³u¿by
konserwatorsko-remontowe Bazyliki Ma-
riackiej w Gdañsku maj¹ prawo i obowi¹-
zek wystêpowania do w³adz miejskich,
wojewódzkich i centralnych o coroczne
œrodki finansowe na pilne zadania remon-
towe i konserwacjê.

35 lat pos³ugi kap³añskiej

Warto równie¿ wiedzieæ, ¿e ks. inf. Sta-
nis³aw Bogdanowicz jest trzecim w historii
gdañskiej œwi¹tyni proboszczem najd³u¿ej
wykonuj¹cym w niej pos³ugê kap³añska
przez 35 lat (1979–2014). D³u¿ej funkcjê
proboszcza pe³nili tylko: Andrzej Slom-
mow przez 40 lat (1398–1438) i Stanis³aw
Alojzy Rosso³kiewicz przez 37 lat (1818–
1855).

Jako m³ody ksi¹dz by³ tak¿e wiêŸniem
politycznym.
– W latach 1981–1982 w Bazylice Ma-
riackiej odbywa³y siê niejednokrotnie uro-

wo wpisu bêd¹ mia³y rów-
nie¿ wszystkie osoby ofi-
cjalnie zaproszone i bior¹-
ce udzia³ w uroczystym
spotkaniu.

Ksi¹dz infu³at Stanis³aw
Bogdanowicz to niezwy-
k³a, interesuj¹ca i aktywna
osobowoœæ – wielce zas³u-
¿ony Polak i Gdañszczanin.
Bazylika Mariacka w Gdañ-
sku w czasach PRL, gdy
od 1979 roku jej probosz-
czem zosta³ Stanis³aw Bog-
danowicz, by³a oparciem
dla przeœladowanych ludzi
„Solidarnoœci”. Tu odby-
wa³y siê msze patriotyczne
w dniach 3 maja, 15 sierp-
nia i 11 listopada, które
gromadzi³y liczne rzesze
wiernych. Przez 35 lat, wy-
konuj¹c pos³ugê kap³añsk¹
jako jej proboszcz, z upo-
rem i odwag¹ przywraca³
jej dawny blask, jednocze-
œnie ubiegaj¹c siê o zwrot
rozproszonych po II woj-
nie œwiatowej dzie³ sztuki.
Dziêki jego staraniom, któ-
re nadal kontynuuje, do
wnêtrza bazyliki powróci-
³a znaczna czêœæ œrednio-
wiecznych zabytków rucho-
mych, po wojnie przejêta
przez placówki muzealne
Polski i Niemiec.

W bazylice Mariackiej w Gdañsku znaj-
duje siê ju¿ du¿y zbiór zabytkowych obiek-
tów sakralnych, które budz¹ ¿ywe zaintereso-
wanie licznych badaczy oraz niezliczonych
rzesz pielgrzymów i turystów nawiedzaj¹-
cych œwi¹tyniê. Warto przytoczyæ dane
zawarte w Raporcie Instytutu Eurotest wy-
konanym na zlecenie w³adz Gdañska, a doty-
cz¹cym gdañskiej turystyki w III kwartale
2013 roku. Wed³ug wspomnianego Ra-
portu najczêœciej zwiedzanym przez tury-
stów miejscem w Gdañsku by³o G³ówne
Miasto (89,1%), na drugim miejscu znala-
z³a siê Bazylika Mariacka (54,6%), na
trzecim ulica Mariacka (50,6%), na czwar-
tym Stadion PGE Arena (33,9%), na pi¹-
tym „inne dzielnice miasta” (32%), na szó-
stym Ratusz G³ównego Miasta (29,8%),
na siódmym ¯uraw (20%), na ósmym sta-
tek „So³dek” (18,9%), na dziewi¹tym We-
sterplatte (15,2%) zaœ na dziesi¹tym Kate-
dra w Oliwie (15%). Z przedstawionego
zestawienia wynika, ¿e Bazylika Mariacka
– s³usznie zwana „Koron¹ Miasta Gdañ-
ska”, jest jednym z g³ównych magnesów

czystoœci religijne zwi¹za-
ne z dzia³alnoœci¹ NSZZ
„Solidarnoœæ”.
– 12 wrzeœnia 1983 roku
obchodzono w niej 300-le-
cie Wiktorii Wiedeñskiej.
– 2 lutego 1987 roku Ks.
Biskup Ordynariusz Tade-
usz Goc³owski, na mocy
upowa¿nienia ks. Arcybi-
skupa Francesco Colasunno
nuncjusza apostolskiego do
specjalnych poruczeñ, pro-
mulgowa³ dekret Kongre-
gacji do Spraw Biskupów
podnosz¹cy Bazylikê Ma-
riack¹ do godnoœci gdañ-
skiej konkatedry.
– Najwa¿niejszym wyda-
rzeniem o charakterze hi-
storyczno-zbawczym w do-
tychczasowych dziejach
Konkatedralnej Bazyliki
Mariackiej w Gdañsku by-
³a wizyta Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II w dniu 12
czerwca 1987 roku. W ra-
mach Kongresu Euchary-
stycznego Ojciec Œwiêty
spotka³ siê w tej œwi¹tyni
z chorymi oraz s³u¿b¹ zdro-
wia.
– W latach 1997–2001 by³
cz³onkiem Kapitu³y Me-
dali œw. Wojciecha i Ksiê-
cia Mœciwoja, nadawanych
przez Radê Miasta Gdañ-

ska. Przez wiele lat by³ kapelanem komba-
tantów, w tym tak¿e by³ych wiêŸniów po-
litycznych.
– W 2001 roku Kapitu³a odznaczy³a Ks.
infu³ata Medalem œw. Wojciecha za ca³o-
kszta³t dokonañ z wi¹zanych z populary-
zacj¹ dziejów Gdañska, szczególnie gdañ-
skiego Kocio³a i podejmowanych dzia³añ
na rzecz ocalenia gdañskich zabytków.
– W 2004 roku uhonorowany zosta³ tytu-
³em Honorowego Obywatela Miasta Gdañ-
ska.
– W 2008 roku odznaczony Krzy¿em
Komandorskim z Gwiazd¹ Orderu Polonia
Restituta przez Prezydenta Rzeczypospoli-
tej – Lecha Kaczyñskiego.

Z Wileñszczyzny do Gdañska

Stanis³aw Bogdanowicz urodzi³ siê 6 li-
stopada 1939 r. w ¯wiryni na Wileñsz-
czyŸnie z ojca Jana Bogdanowicza i matki
Stanis³awy Borodo. W 1957 roku zda³ ma-
turê w VI LO w Gdañsku, a w 1962 otrzy-
ma³ œwiêcenia kap³añskie. Studiowa³ w Bi-
skupim Seminarium i na KUL. W latach
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Spotkanie w Dworze Artusa z ks. in-
fu³atem Stanis³awem Bogdanowiczem -
„Zas³u¿onym w historii Miasta Gdañ-
ska” uœwietni recital z udzia³em muzy-
ków: Tomasza Szpica (tenor, kontrate-
nor) i Joanny Orze³ (sopran, kapelmistrz)
z Kapel¹ Mariack¹. Muzyczne chwile
wype³ni twórczoœæ geniusza W. A. Mo-
zarta, jednego z ulubionych kompozyto-
rów naszego honorowego Goœcia. Specjal-
nie dla niego artyœci wykonaj¹ wybrane
czêœci efektownego motetu „Exsultate
jubilate” kv 165 oraz ulubione arie z oper
„Wesele Figara” i „Don Giovanni” („Voi
che sapete”, „La ci darem la mano”).

Muzyka dedykowana tego dnia ks.
Proboszczowi Konkatedralnej Bazyliki

Mariackiej w Gdañsku bêdzie swoist¹
laudacj¹ za 20-letni¹ ¿ywotnoœæ idei
przywrócenia monumentalnej œwi¹tyni,
ikonie grodu nad Mot³aw¹, œwietnych
tradycji muzycznych obecnych przed
205 laty w koœciele Najœwiêtszej Marii
Panny w dzisiejszym kszta³cie zespo³u
kapeli Mariackiej.

Ksi¹dz infu³at Stanis³aw Bogdanowicz
jest niew¹tpliwie czynnikiem sprawczym
wyró¿nienia Kapeli Mariackiej Dyplo-
mem Uznania „Pro Ecclesia et populo”
w dniu 16.01.2011 r. przez powa¿n¹
czêœæ œrodowiska lokalnego.

Uczyni³ Piêkno dla Bazyliki Mariac-
kiej rzecz¹ obiektywnie wa¿n¹ i potrzebn¹
spo³ecznie.

Muzyczna laudacja
1963–1964 by³ wikariuszem w Pruszczu Gdañ-
skim, a nastêpnie referentem w kurii bisku-
piej, a od 1969 roku rektorem koœcio³a pw.
Œw. Andrzeja Boboli w Sopocie. W latach
1975–1979 by³ proboszczem parafii Niepo-
kalanego Poczêcia Najœwiêtszej Marii Panny
w Gdañsku, a nastêpnie proboszczem parafii
Mariackiej w Gdañsku, pe³ni¹c pos³ugê ka-
p³añsk¹ nieprzerwanie przez 35 lat. Stanis³aw
Bogdanowicz jako proboszcz nie szczêdzi³
swoich si³ i zawsze d¹¿y³ by pos³uga kap³añ-
ska i jego niezwyk³a dzia³alnoœæ kulturalno-
publicystyczna prowadzona by³a w Bazylice
Mariackiej z autentycznym zaanga¿owaniem
zgodnie z jego mottem ¿yciowym: Coopera-
tores simus veritatis – „B¹dŸmy wspó³pra-
cownikami prawdy”.

 RUFIN GODLEWSKI

ZDJÊCIA Z ARCHIWUM

KS. INF. STANIS£AWA BOGDANOWICZA

Mieszkañcy miasta, w³adze samorz¹do-
we, z prezydentem Panem Paw³em Adamo-
wiczem, stowarzyszenia, kluby, przedstawi-
ciele œrodowisk kombatanckich, gdañskich
instytucji, szkó³ oraz funkcjonariusze s³u¿b
mundurowych uhonorowali minut¹ ciszy
rocznicê tych tragicznych wydarzeñ sprzed
lat.

G³ówne uroczystoœci odby³y siê u stóp
pomnika „Golgoty Wschodu” na cmenta-
rzu przy ul. £ostowickiej w Gdañsku.
Uœwietni³a je swoj¹ obecnoœci¹ Kompa-
nia Honorowa Marynarki Wojennej, Or-

17 IX 2014 roku Dzień Sybiraka w Gdańsku i Szymbarku

Zespoleni jako naród
17 wrzeœnia 2014 roku przedstawiciele Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” oraz seniorzy z Klubu Seniora „Mot³awa” uczest-

niczyli w uroczystoœciach zwi¹zanych z obchodami Dnia Sybiraka w Gdañsku. W tym roku przypada 75. rocznica Agresji

Armii Radzieckiej na Polskê.

z³o¿yli: Zofia Czarnecka, Miros³awa Majew-
ska i Antoni Kiman.

Dalsza czêœæ uroczystoœci odby³a siê tra-
dycyjnie w Szymbarku. Mszê Polow¹ odpra-
wi³ duszpasterz Diecezji Gdañskiej ks. abp.
S³awoj Leszek G³ódŸ. Nastrój by³ bardzo
podnios³y, czuliœmy siê zespoleni jako naród.

Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej uczestni-
cy zwiedzili zabytkowy poci¹g, który odegra³
istotn¹ rolê w czasie tych okrutnych lat. Za-
trzymali siê równie¿ przy figurze NiedŸwie-
dzia, gdzie zrobili sobie pami¹tkowe zdjêcie.

MA£GORZATA LEWANDOWSKA

FOT. ARCH.

kiestra Reprezentacyjna Morskiego Od-
dzia³u Stra¿y Granicznej w Gdañsku oraz
poczty sztandarowe. W poczcie sztanda-
rowym Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
byli: Anna Kuziemska, Anna Stawska
i Andrzej Siewruk.

Odby³ siê Apeli Pamiêci Poleg³ych po
czym oddano salwê honorow¹ oraz z³o¿o-
no wieñce i wi¹zanki kwiatów. W imie-
niu Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” wie-
niec z³o¿yli: Helena Turk, Józef Kubicki
i prof. Witold Andruszkiewicz. Z ramie-
nia Klubu Seniora „Mot³awa” wieniec
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sób pamiêæ tysiêcy zamordowanych Polaków. Kwiaty
z³o¿one zosta³y tak¿e pod pobliskim pomnikiem po-
œwiêconym pamiêci gdañskich harcerzy. Warto wspo-
mnieæ, ¿e na Targu Rakowym zaprezentowana zosta³a
wystawa plenerowa Instytutu Pamiêci Narodowej pt.
„Polska Walcz¹ca”, ukazuj¹ca powstanie i dzia³anie
PPP oraz walkê Polaków z okupantami.

W niedzielê, 28 wrzeœnia br., o godz. 12.00, w Ba-
zylice Mariackiej w Gdañsku, odprawiono Mszê Œw.
w intencji twórców Polskiego Pañstwa Podziemnego
1939–1945, oraz kombatantów. Uczestniczy³y w niej
równie¿ poczty sztandarowe, w tym Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” w sk³adzie: Andrzej Siewruk, Anna
Kuziemska i Anna Stawska.

RUFIN GODLEWSKI

FOT. JÓZEF SZKUDLAREK

75. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów

Pamiêæ i patriotyzm
W sobotê 27 wrzeœnia 2014 r. o godz. 17 przy pomniku Polskiego Pañstwa Podziemnego na Targu Rakowym odby³a siê

patriotyczna uroczystoœæ dla uczczenia 75. rocznicy powstania Polskiego Pañstwa Podziemnego i Szarych Szeregów.

Delegacja Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”

Delegacja Klubu Seniorów „Mot³awa” Kwiaty z³o¿ono tak¿e pod pomnikiem poœwiêconym pamiêci gdañskich harcerzy

W obchodach udzia³ wziêli: kombatanci, ¿o³nierze,
w tym okazale prezentuj¹ca siê Marynarka Wojenna,
przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, na czele z wi-
ceprezydentem Miasta Gdañska – Maciejem Lisickim,
organizacje, w tym delegacja Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk” (prof. Witold Andruszkiewicz, Anna Ku-
ziemska, Jaros³awa Strug³a, Józef Kubicki i Rufin
Godlewski) i Klubu Seniorów „Mot³awa” (Barbara
Chmielewska, Maciej Multaniak i Irmina Goliñska –
uczestniczka Powstania Warszawskiego jako cz³onek
Szarych Szeregów) oraz m³odzie¿.

W trakcie uroczystoœci by³y interesuj¹ce wyst¹pie-
nia, modlitwa, apel pamiêci i oddano salwê honorow¹,
a nastêpnie delegacje z³o¿y³y kwiaty pod pomnikiem
Polskiego Pañstwa Podziemnego. Uczczono w ten spo-
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Prof. Witold Andruszkiewicz jest cz³on-
kiem Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”.

Krok w jeszcze dalsz¹ przesz³oœæ

– ¿eby zrozumieæ fakty

Gdy wschodnia czêœæ Polski znajdowa³a
siê 123 lata w niewoli rosyjskiej, w XIX
wieku zosta³a w Rosji zbudowana – jako
jedna z pierwszych na œwiecie, gigantyczna
linia kolejowa, z Warszawy do Moskwy
i z Moskwy, przez stepy i tajgi Syberii,
w tym przez Omsk do W³adywostoku nad
Oceanem Spokojnym, z odga³êzieniem do
Irkucka. Rosjanie podbili ró¿ne ludy, w tym
równie¿ koczownicze, które ¿y³y na tych
rozleg³ych, bogatych w surowce – obsza-
rach. Ci¹gle obawiali siê du¿ego zaintere-
sowania Syberi¹ ze strony wielkiego kon-
kurenta – Chin. Pomimo p³acenia wysokich
pensji pracownikom na sieci osiedleñczej
tej linii kolejowej, umiej¹cy czytaæ i pisaæ
w XIX wieku Rosjanie nie chcieli jechaæ na
mroŸn¹ i zacofan¹ Syberiê. Powsta³ w Ro-
sji pomys³, aby z ró¿nych przyczyn, g³ów-
nie od XIX wieku, zsy³aæ za karê na Sybir
Polaków, którzy byli w rosyjskiej niewoli.
Trafiali tam szczególnie polscy powstañcy,
g³ównie powstañcy z 1863 roku. Moi przod-
kowie byli zsy³ani z Choroszczy kolo Bia-
³egostoku na 25 lat katorgi w kopalni z³ota
w Usoliu Syberyjskim, w rejonie Irkucka,
nad jeziorem Bajka³, przy granicy Rosji
z Chinami. Kator¿nik po odbyciu kary, mu-
sia³ do koñca ¿ycia pozostaæ na Syberii,
najlepiej w miejscowoœciach na trasie Kolei
Transsyberyjskiej, jako „wolny” cz³owiek
móg³ staæ siê „biznesmenem”, byleby nie
zajmowa³ siê polityk¹, móg³ byæ bogatym
cz³owiekiem. Aby Sybir zasiedlaæ ludŸmi
cywilizowanymi, postanowiono zwiêkszyæ
liczbê Polaków na Syberii przez danie po-
zwolenia by³ym skazañcom po odbyciu ka-
torgi, a wiêc „wolnym ludziom” (po rosyj-
sku „wolnym”), aby mogli zapraszaæ ca³e
swoje rodziny na Sybir „na sta³e” miejsce
zamieszkania. Wysy³anie karnie na Sybir,
szczególnie fachowych Polaków, by³o sto-
sowane równie¿ w XX wieku.

Jako pi¹te, najm³odsze dziecko, urodzi³em
siê 29.09.1917 roku na Syberii w Omsku,
w patriotycznej rodzinie, która zosta³a tam
za³o¿ona po przyjeŸdzie na Sybir z Cho-
roszczy ko³o Bia³egostoku, bêd¹cego pod
zaborem rosyjskim. Urodzi³em siê z ma³-
¿onków – mamy Adeli Andruszkiewicz,
z domu Waszkiewicz i ojca Antoniego –
mechanika pierwszej klasy – maszynisty
Kolei Transsyberyjskiej. Po zwyciêstwie
marsza³ka Pi³sudskiego nad Armi¹ Sowieck¹,
zwi¹zanym z cudem nad Wis³¹, przyjecha-
³em do Polski z rodzicami w 1922 roku,
do Bydgoszczy, gdzie ojciec zosta³ zatrudnio-
ny w PKP. Ukoñczy³em Gimnazjum Ma-
tematyczno-Przyrodnicze im. Miko³aja Ko-
pernika w Bydgoszczy, w którym by³em
harcerzem dru¿ynowym z najwy¿szym stop-
niem harcerskim Harcerza Rzeczypospolitej
i podharcmistrza oraz mia³em 32 sprawnoœci
harcerskie. Poza tym odby³em 3 lata Przyspo-
sobienia Wojskowego w 62. pu³ku piechoty.
Od 1937 roku by³em studentem Akademii
Handlowej w Poznaniu, w której przesze-
d³em na ostatni rok studiów i zaliczy³em 2
lata studium oficerskiego Legii Akademic-
kiej.

Na ochotnika do Wojska Polskiego

Gdy 1 wrzeœnia 1939 roku wybuch³a dru-
ga wojna œwiatowa, znajdowa³em siê w Po-
znaniu, jako student Akademii Handlowej
w Poznaniu i mieszka³em w jednym poko-
ju z moim starszym bratem, Czes³awem,
który w³aœnie skoñczy³ studia i zosta³ leka-
rzem. Postanowiliœmy zg³osiæ siê na ochot-
nika do Wojska Polskiego, pomimo ¿e
mieliœmy odroczenia od s³u¿by wojskowej
ze wzglêdu na studia. Ja mia³em znaleŸæ
jednostkê, która nas przyjmie. Poœwiêci-
³em na to kilka godzin bezskutecznego jej
szukania, gdy¿ wszêdzie mawiano, ¿e prze-
prowadzana jest mobilizacja i najpierw na-
le¿y przyjmowaæ wezwanych. Ochotników
bêdzie siê przyjmowaæ w dalszej kolejnoœci,
ja zaœ wiedzia³em, ¿e jeœli Niemcy zaata-
kuj¹ nas z trzech stron, to wojna mo¿e byæ
b³yskawiczna, jeœli nie uda siê wycofaæ ar-

mii Wojska Polskiego przez Wis³ê. Sam
by³em dobrze przygotowany do s³u¿by woj-
skowej. Mia³em te¿ z³ot¹ Pañstwow¹ Od-
znakê Sportow¹ (POS) oraz z³ot¹ Odznakê
Strzelca Wyborowego, ukoñczy³em dwa lata
oficerskiego studium wojskowego Legii Aka-
demickiej przy Akademii Handlowej w Po-
znaniu, a za rok by³bym ju¿ oficerem. Tak
starannie przed wojn¹ przygotowywano
m³odzie¿ do obrony ojczyzny. Nale¿y przy-
wróciæ te metody wychowania m³odzie¿y,
to Polska bêdzie bezpieczna. Nale¿y pamiê-
taæ, ¿e Polska przedwojenna istnia³a jako
niepodleg³e pañstwo, po 123 lata trwaj¹cej
niewoli, zaledwie 21 lat, a jednak zd¹¿y³a,
od zera zaczynaj¹c, zbudowaæ tak siln¹ armiê,
¿e walczy³a ona, napadniêta z zachodu,
pó³nocy i po³udnia przez Niemcy i z czwar-
tej strony od wschodu przez Zwi¹zek Socja-
listycznych Republik Radzieckich, walczy³a
dzielnie do po³owy paŸdziernika 1939 roku.

W Poznaniu dnia 1 wrzeœnia 1939 roku,
w dniu wybuchu drugiej wojny œwiatowej,
zapada³ ju¿ wieczór, a ja, jakby w nagrodê
za wytrwa³oœæ szukania jednostki wojskowej,
a by³o ich wiele, w koñcu, mia³em szczêœcie
w jednej placówce wojskowej, w której ofi-
cer powiedzia³, ¿e lekarz ochotnik jest po-
trzebny od zaraz do szpitala polowego, do
którego ju¿ pierwszego wrzeœnia 1939 roku
przywozili rannych z ostrej bitwy pod M³a-
w¹. Zmobilizowany lekarz tego szpitala uleg³
wypadkowi i sam le¿a³ w innym szpitalu.
Dnia 1 wrzeœnia 1939 roku, o godzinie 23.30
byliœmy z bratem w placówce w Swarzêdzu,
gdzie brat dosta³ na piœmie powo³anie na
komendanta szpitala polowego w Strzelcach
kolo Kutna, a ja zosta³em te¿ przyjêty, na
proœbê brata jemu do pomocy, z dniem 2
wrzeœnia 1939 roku.

Droga do Strzelc z przygodami

Trasê do Strzelc ko³o Kutna musieliœmy
pokonaæ we w³asnym zakresie. Najpierw je-
chaliœmy normalnym poci¹giem, ale o œwicie
2 wrzeœnia 1939 roku niemiecki lotnik spu-
œci³ celnie bombê na tor kolejowy przed
naszym poci¹giem. Wysiedliœmy z poci¹-

Nieznane fakty z 13 października 1939 roku

Jak Niemcy poddali siê

Polakom (1)
Wrzesieñ i paŸdziernik to dobra pora na przypominanie historii. Lekcje s¹ najciekawsze, gdy wiedzê przekazuj¹ nam

uczestnicy zdarzeñ. Autor – polski ekonomista, profesor w dziedzinie ekonomiki portów morskich i ¿eglugi, od 1945 roku

mieszkaniec Gdañska – Wrzeszcza – opowiada o nieznanych faktach, jakie mia³y miejsce 13 paŸdziernika 1939 roku z jego

udzia³em.
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gu. Sytuacja wydawa³a siê bez nadziejna.
Zjawi³ siê dró¿nik kolejowy, który powie-
dzia³: „Nie martwcie siê, jama jest nie
du¿a, za 2 godziny pojedziecie dalej. Oka-
za³o siê, ¿e wojsko tak przygotowa³o do
wojny Polskie Koleje Pañstwowe, ¿e wzd³u¿
toru co kawa³ek le¿a³y zapasowe szyny
kolejowe, podk³ady, œruby itp. Ten kole-
jarz mia³ narzêdzia. Zorganizowa³ spor¹
grupê m³odych mê¿czyzn, którzy bardzo
szybko wszystko co trzeba przynieœli do
miejsca zbombardowanego toru kolejowe-
go. Narzêdzi, szczególnie ³opat, by³o du¿o.
Bardzo szybko zasypano jamê, rêcznymi ubi-
jaczami ubito piasek, po³o¿ono podk³ady
i szyny. Robota sz³a w tempie „olimpij-
skim”. Maszynista gwizdn¹³ i poci¹g, ku
naszej radoœci, pojecha³ dalej. Jak opowia-
dam o tym ludziom, wielu nie chce wierzyæ,
¿e coœ takiego by³o mo¿liwe. By³o mo¿li-
we bo Polacy byli patriotycznie wychowa-
ni, dokazywali cudów.

Przejechaliœmy ponad 100 kilometrów
i znów niemiecki lotnik trafi³ w tor kolejo-
wy przed naszym poci¹giem. Znów przy-
szed³ dró¿nik kolejowy, zorganizowa³ gru-
pê mê¿czyzn, ale uszkodzenie toru by³o
wiêksze od poprzedniego. Kolejarz oceni³,
¿e naprawa potrwa 4 godziny, wiêc poszli-
œmy pieszo wzd³u¿ toru kolejowego. Na
bocznicy pierwszej stacji kolejowej sta³
poci¹g towarowy z³o¿ony z platform, ale
nie chciano nam powiedzieæ kiedy on po-
jedzie, wiêc poszliœmy dalej. Po kilku ki-
lometrach dogoni³ nas ten poci¹g i zwol-
ni³, gdy¿ jecha³ pod górê, wiêc w biegu
zd¹¿yliœmy wskoczyæ na platformê, ale za-
trzymali go na trzeciej stacji. Nam spieszy³o
siê, wiêc zdecydowaliœmy siê iœæ na szosê,
na której ciê¿arówk¹ kierowca poinformo-
wany, ¿e lekarz spieszy siê do szpitala do
Strzelc, chêtnie dowióz³ nas do Kutna,
sk¹d pieszo ponad 10 kilometrów doszli-
œmy po po³udniu do Srzelc, tego¿ 2 wrze-
œnia 1939 roku.

Tam znajdowa³y siê, centralne magazyny
zaopatrzenia Armii Poznañ, które zosta³y
w tajemnicy przewiezione z Poznania do
zabudowañ gospodarczych maj¹tku rolne-
go, ale konieczne sta³o siê ponowne ewa-
kuowanie towarów z tych magazynów „za
Wis³ê”. Mnie przydzielono do kompanii,
która od 2 tygodni organizowa³a tê ewa-
kuacjê, ka¿dego dnia, za³adowywano 500
do 600 wozów ch³opskich, mobilizowanych
w tym celu. Szpital polowy, którego ko-
mendantem by³ mój brat, te¿ ewakuowano
za Wis³ê. Dnia 7 wrzeœnia 1939 roku po
po³udniu odjecha³ ze Strzelc ostatni trans-
port zapasów, w tym amunicja i zimowa
bielizna, licz¹cy prawie 600 wozów. Ja,
podchor¹¿y jecha³em na ostatnim wozie.

Nastêpnego dnia, to jest 8 wrzeœnia 1939
roku, kolumna nasza, w czasie bombardo-
wania z samolotów Warszawy, przejecha-
³a na Pragê, w kierunku Lublina. Jeden
z samolotów nadlecia³ nad nasz¹ kolumnê
i zabi³ konia ci¹gn¹cego wóz, na którym
siedzia³em oraz kilka innych naszych koni
i kolumna zatrzyma³a siê. Dosta³em roz-
kaz dojœcia pieszo do DOW Lublin. ¯an-
darmeria wypuszcza³a z Warszawy tylko
ca³e zwarte oddzia³y, dlatego otrzyma³em
zgodê i zorganizowa³em kompaniê ochot-
ników studentów cz³onków Legii Akade-
mickiej, której zosta³em dowódc¹, wypo-
sa¿enie kompania mia³a otrzymaæ w DOW
Lublin.

Obrony Lublina nie bêdzie, wymiana
mundurów

Gdy z kompani¹ ochotników–studen-
tów – doszed³em do Dowództwa Okrêgu
Wojskowego Lublin, okaza³o siê, ¿e ostatni
oficerowie opuœcili gmach przed pó³ go-
dzin¹. Zostawiony informator powiedzia³,
¿e obrony Lublina nie bêdzie, budynek jest
pusty i nale¿y iœæ na wschód, przez Piaski
w kierunku Che³ma. Z dowódcami pluto-
nów sprawdzi³em, ¿e istotnie w budynku
nie ma ¿ywej duszy, ale za to jest du¿a licz-
ba pozostawionych zapasowych mundurów
i ró¿norodnego mienia wojskowego, które
by³o zbyt ciê¿kie do osobistego noszenia.
Cz³onkom kompanii powiedzia³em ¿eby
weszli do gmachu i w ci¹gu 2 godzin wy-
mienili swoje mundury na oficerskie oraz
p³aszcze i czapki, ale, oczywiœcie, nale¿y
zdj¹æ gwiazdki, paski itp . Nale¿y te¿ braæ
lornetki, mapniki, chlebaki i to, co przyda
siê. W tym czasie mo¿na te¿ odpoczywaæ,
lub wyjœæ na miasto. Sam znalaz³em salê
sztabow¹, w której by³ ogromny stó³ i na
nim roz³o¿ona mapa ca³ej Polski 1:100.000
(wojskowa), przyklejona do p³ótna. ¯yletk¹
wyci¹³em z tej mapy prostok¹t o szeroko-
œci od Wis³y do Bugu, obejmuj¹cy woje-
wództwo lubelskie, a na po³udniu siêgaj¹-
cy granicy z Wêgrami. Znalaz³em skórzany
mapnik, do którego ledwie wcisn¹³em
moj¹ mapê. Wiedzia³em, ¿e to bêdzie mój
skarb wojenny. Znalaz³em te¿ lornetkê ze
skórzanym futera³em. Zagl¹da³em do szu-
flad biurek i w jednej znalaz³em rewolwer
z zapasem nabojów, które te¿ zabra³em.
Wyszed³em na miasto i kupi³em perga-
min, o³ówki i gumki do wycierania rysun-
ków, gdy¿ przypuszcza³em, ¿e pu³kownicy
bez map bêd¹ chcieli ode mnie po¿yczyæ
moj¹ mapê wojskow¹, a ja im przerysujê
mapê na w³asnoœæ. Gdy minê³y dwie go-
dziny i zrobi³em zbiórkê kompanii, to jej
cz³onkowie w mundurach „watowanych”
wygl¹dali jak oficerowie. Sami sobie po-

dobali siê. Nastêpnie, wymaszerowaliœmy
na wschód.

 Gdy zbli¿aliœmy siê w lesie do miasta
Che³m, by³ ju¿ 16 wrzeœnia 1939 roku.
Dowodzona przeze mnie kompania, która
w Warszawie liczy³a 140 ludzi, po drodze
rozros³a siê do liczby 205 ludzi – ochotni-
ków studentów, cz³onków Legii Akade-
mickiej. Prawie wszyscy byli harcerzami
i dlatego bardzo dobrze w czasie d³ugich
marszów œpiewaliœmy harcerskie piosenki.
Kawalerzysta – ³¹cznik powiadomi³ mnie,
¿e w odleg³oœci pó³ kilometra, w lesie, ma
siedzibê dowództwo tworzonego zgrupowa-
nia wojskowego, w którym mam zg³osiæ
swoj¹ jednostkê. Istotnie tam zarejestrowa-
³em siê. Kompania liczy³a 205 ludzi i chcia-
no j¹ podzieliæ na dwie kompanie, ale
ochotnicy dowódcy plutonów, których za-
bra³em z sob¹ do dowództwa, prosili do-
wódcê zgrupowania, aby nie dzieliæ naszej
kompanii, gdy¿ wszyscy czuj¹ siê w niej
bardzo dobrze. Wyrozumia³y dowódca zgo-
dzi³ siê pozostawiæ nietypow¹ kompaniê
ochotników dobrze wyszkolonych i w³¹czy³
nas do batalionu dowodzonego przez sym-
patycznego, zrównowa¿onego kapitana La-
tuska, mieszkaj¹cego w Radomiu, na ulicy
Kelles-Krauzego. Dowódc¹ s¹siedniej kom-
panii by³ porucznik Stok³osa, a trzeciej –
porucznik w okularach w z³otej oprawie.
Nasze zgrupowanie wojskowe liczy³o 30.000
ludzi i chcia³o przetrwaæ do wiosny 1940
roku, aby pokazaæ Niemcom, co potrafi-
my jesieni¹ i zim¹ z nimi robiæ na polskiej
ziemi. Dowiedzia³em siê, ¿e to zgrupowanie
wojskowe unikaæ bêdzie czo³owego starcia
z Niemcami, aby nie dostaæ siê do niewoli.
Podzielone bêdzie na bataliony, które samo-
dzielnie prowadziæ bêd¹ dzia³alnoœæ wojenn¹
zaczepno-obronn¹ dla nêkania wroga me-
todami partyzanckimi. Od tego dnia dla
kompanii rozpocz¹³ siê okres codziennej,
konkretnej walki z wrogiem niemieckim.

Nastêpnego dnia 17 wrzeœnia 1939 roku
dowiedzieliœmy siê z radia, ¿e ZSRR z któ-
rym mieliœmy zawarty pakt o nieagresji,
zaatakowa³ Polskê od wschodu. Dowiedzie-
liœmy siê te¿ z radia, ¿e tego¿ dnia polski
rz¹d przekroczy³ rumuñsk¹ granicê w Za-
leszczykach, aby prowadziæ dzia³alnoœæ
pañstwow¹ za granicami Polski, maj¹c tam
polsk¹ armiê, jak siê okaza³o pod koniec
wojny, trzeci¹ co do wielkoœci w gronie
aliantów, po amerykañskiej i brytyjskiej.

PROF. ZW. DR S.P.N.B.

WITOLD ANDRUSZKIEWICZ

WY¯SZA SZKO£A BANKOWA GDAÑSKU

– LOGISTYKA

cdn.
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To niebywa³e, ¿e jeden cz³owiek pomi-
mo wielkich trudnoœci, potrafi³ doprowa-
dziæ do fantastycznej imprezy muzycznej
i to gdzie? No w³aœnie, na Oruni.

Widownia wchodzi³a w rytm

Profesjonalnie przygotowany program od-
powiedniej klasy zaproszeni muzycy, zwo-
³ana konferencja prasowa w Centrum Han-
dlowym „Manhattan”, plakaty i og³oszenia,
to wszystko spowodowa³o, i¿ sala
by³a pe³na, a widownia reago-
wa³a bardzo spontanicznie. Du¿a
sala w GAK „Stacja Orunia” za-
pe³ni³a siê fanami bluesa. Prowa-
dz¹cy imprezê Wojciech Korze-
niewski (znana postaæ zwi¹zana
z Festiwalem Piosenki w Sopocie)
z du¿¹ swad¹ i znajomoœci¹ tema-
tu, wprowadzi³ s³uchaczy w arka-
ny tej piêknej muzyki. Pierwsze
akordy zabrzmia³y w wykonaniu
zespo³u z Bydgoszczy Green
Grass. Widownia powoli wcho-
dzi³a w bluesowy rytm. Szczególnie spodo-
ba³ siê publicznoœci utwór pt. „Blues dla
Majki” poœwiêcony wielkiej propagatorce
tego rodzaju muzyki w Polsce, nie¿yj¹cej
ju¿ Marii Jurkowskiej, znanej z audycji ra-
diowych „Blues wczoraj i dziœ”. Wzruszenia
nie kry³ obecny na koncercie m¹¿ Majki –
Adam Jurkowski. Zespó³ z Bydgoszczy za-
gra³ koncert super i d³ugo dziêkowa³ oruñ-
skiej publicznoœci za wspania³¹ atmosferê.

Po krótkiej przerwie sta³o siê to, na co
czekali znawcy bluesa i nie tylko. Na scenie
pojawi³ siê czarnoskóry muzyk, bluesman
œwiatowej s³awy Harmonica Hinds z Chi-
cago. Znakomicie podj¹³ muzyczny dialog
z Markiem Wojtowiczem – Harsh Guitar
Mark (extra lig¹ polskiego bluesa) i zaczê³a
siê ... „jazda” w przenoœni i faktycznie.

Nawi¹zuj¹c do miejsca koncertu „Stacja
Orunia” muzyczny motyw jazdy poci¹giem

wprowadzi³ widowniê w zachwyt. By³o
wspania³e nag³oœnienie. Dawno takiego
grania Orunia nie s³ysza³a, naprawdê su-
per koncert, uczta dla ucha i … cia³a.

Do zobaczenia za rok!

Komentarzem okaza³ siê 35-minutowy
bis. Oruñska widownia d³ugo jeszcze, go-
r¹cymi oklaskami dziêkowa³a muzykom,
organizatorom i dobrodziejom za koncert.

Wydarzenie to d³ugo bêdziemy wspomi-
naæ.

– Chcia³bym, aby Orunia sta³a siê
„Mekk¹” polskiego bluesa – powiedzia³
Edmund Sumis³awski. – ¯eby impreza
oruñska wesz³a na sta³e w kalendarium
muzycznych zdarzeñ i przyci¹ga³a muzy-
ków œwiatowego formatu.

Zamiar szczytny, znaj¹c Edmunda, za-
pewne siê to uda. Oczywiœcie, ¿e koncerty

tego typu musz¹ mieæ odpo-
wiedni bud¿et. Wypada, zatem
skierowaæ wielkie podziêkowa-
nia dla Wy¿szej Szko³y Banko-
wej w Gdañsku na rêce: prof. dr
hab. Jana Wiœniewskiego, Rek-
tora uczelni, Kanclerz Emilii
Michalskiej, vice-kanclerz, Ma³-
gorzaty Bednarek. Orunia Wam
dziêkuje, za obecnoœæ na kon-
cercie te¿. Wiele serca i pracy
w³o¿yli w sfinalizowanie kon-
certu równie¿: Monika Jarz¹-
bek, kierowniczka oruñskiego

GAK (œwietnie przygotowana sala i nag³o-
œnienie), Roman Itrich, Tomasz Wróblew-
ski, Józef Kubicki – lider IKO (Ko³o In-
¿ynierów i Pasjonatów „Nasza Orunia”
przynale¿nego do Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”. Œwietna muzyka, œwietni wyko-
nawcy, œwietna widownia. Dziêki i do
zobaczenia za rok!

KRZYSZTOF KOSIK

– NAWRÓCONY NA BLUESA

Muzyka tęsknoty i protestu

Blues na Oruni
Na Oruni znowu zabrzmia³o muzyk¹ têsknoty i protestu, czyli bluesem. Pierwszy raz w ubieg³ym roku przy Goœcinnej

Przystani, a 23 wrzeœnia w tym roku w GAK „Stacja Orunia” przy ulicy Dworcowej na ORUNI. Ca³ym „winowajc¹” wy-

darzenia jest oruñski fan tej muzyki, nazywany w dzielnicy „Blues Ed”, czyli – Edmund Sumis³awski.

Z tej okazji Stowarzyszenie WAGA,
które ma siedzibê przy ulicy Biskupiej,
gdzie pisarz siê urodzi³, zaprasza tego dnia
do wspólnego œwiêtowania rocznicy.

W lokalu przy ulicy Biskupiej 4 w godz.
15.00–17.00 odbêd¹ siê warsztaty plastyczne
dla dzieci „Przedwojenna ulica Biskupia”,
które poprowadzi Agnieszka Gewartowska.

Od godz. 16.00 do 18.00, bêdzie mo¿na
bawiæ siê i uczyæ bior¹c udzia³ w grze miej-
skiej „Tajemnice uliczki Biskupiej” – start

i meta w lokalu przy ul. Biskupiej 4; na-
grodami dla najlepszych bêd¹ ksi¹¿ki Bru-
nona Zwarry.

O godz. 18.00 organizatorzy zapraszaj¹ na
wernisa¿ wystawy „Brunon Zwarra – ¿ycie
i twórczoœæ”, na której zaprezentowane zo-
stan¹ zdjêcia i dokumenty zwi¹zane z pisa-
rzem. Odbêdzie siê te¿ premiera filmu o Bru-
nonie Zwarra, a aktor Maciej Szemiel odczyta
fragmenty jego  ksi¹¿ek. Jak przysta³o na
urodziny, bêdzie te¿ poczêstunek.

95. urodziny Brunona Zwarry przy ulicy Biskupiej 4

Warsztaty, film, wystawa
Brunon Zwarra, autor wielu ksi¹¿ek o Gdañsku – piêciu tomów „Wspomnieñ gdañskiego bówki”, czterech tomów „Gdañsz-

czan”, zbioru wspomnieñ „Gdañsk 1939”, powieœci „W gdañskiej twierdzy”, 18 paŸdziernika 2014 roku koñczy 95 lat. 

Wystawa „Brunon Zwarra – ¿ycie i twór-
czoœæ”, wraz z filmem bêd¹ do obejrzenia
codziennie, w godzinach 16.00–19.00 do
koñca paŸdziernika br.

Wstêp wolny.
KRYSTYNA EJSMONT

¯yczymy Panu Brunonowi Zwarrze zdrowia
i dalszych piêknych ksi¹¿ek, budz¹cych
umi³owanie Gdañska i Polski

Redakcja „Naszego Gdañska”

Od lewej: Harmonica Hinds i Marek Wojtowicz (Harsh Guitar Mark)
podczas koncertu 23 wrzeœnia 2014 roku


