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Dzieje gdañskiej „Katarzynki”, jak pieszczotliwie ten koœció³ nazywano, nie s¹ do koñca wyjaœnione.
Wed³ug tradycji ma to byæ najstarszy historycznie koœció³ gdañski. W odró¿nieniu od pierwszego
koœcio³a œw. Miko³aja, którego fundamenty z koñca XI w. ods³oniêto pod Hal¹ Targow¹, pewnych

œwiadectw tutaj nie mamy.

Koœció³ œw. Katarzyny niew¹t-
pliwie istnia³ przed rokiem 1227.

Co pod posadzk¹ œwi¹tyni?

Budowê obecnej œwi¹tyni zaczê-
to zapewne w 1379 r., a poœwiêcono
na Zielone Œwi¹tki 1432 r. Rozbu-
dowywano j¹ do obecnych rozmia-
rów do koñca XV wieku. W roku
1634 wie¿a otrzyma³a nowy efek-
towny he³m, zrekonstruowany po
po¿arze w 1910 r. i po raz drugi po
zniszczeniach ostatniej wojny w la-
tach 1974–1979. Na koniec, po po-
¿arze w 2006 r. do roku 2011 po-
³o¿ono nowe dachy, odtworzono
sygnaturkê dachow¹ i wyremonto-
wano he³m wie¿y. Obecnie ocze-
kuje siê na rozpoczêcie przywraca-
nia wnêtrza do dawnej œwietnoœci,
z wykorzystaniem wystroju, zacho-
wanego w ok. 50%.

Prastara fara Starego Miasta
w Gdañsku od dawna przyci¹ga³a
uwagê badaczy. Histori¹ jej bu-
dowy interesowali siê Matthaei, Gaehn
i Friz, osobn¹ monografiê poœwiêci³ jej
Willli Drost. Wiele danych historycznych
mo¿na znaleŸæ w pracach Hirscha, Blecha,

Simsona i Keysera oraz w dyplomatariu-
szach. Wœród Ÿróde³ rêkopiœmiennych cen-
nych informacji dostarczaj¹ Praetorius,
Meissner i czêœciowo zachowane rachunki

staromiejskiej Kamlarii. Zwiêz³ej
analizy dawniejszych ustaleñ doko-
na³ Stankiewicz. Odrzucaj¹c „uczo-
n¹ legendê” Meissnera i wykorzy-
stuj¹c to, co odkryto w zniszczonej
œwi¹tyni, odtworzy³ prawdopodobne
fazy budowy. Pocz¹tkami koœcio³a
interesowali siê tak¿e archeologo-
wie. Niestety, do dziœ nie przepro-
wadzono szczegó³owych badañ pod
posadzk¹ œwi¹tyni. W swoim cza-
sie Zbierski i Jasiñski zapocz¹tko-
wali spór o lokalizacjê pierwszej
gminy na prawie niemieckim i me-
trykê koœcio³a Œw. Katarzyny. PóŸ-
niej Labuda przychyli³ siê do po-
gl¹du o istnieniu koœcio³a przed
rokiem 1227. Ale nikt dot¹d nie po-
kusi³ siê o pe³niejsze opracowanie
dziejów koœcio³a, oparte na kom-
pleksowym wykorzystaniu dostêp-
nych Ÿróde³. Niniejsza praca jest
prób¹ wype³nienia tej luki. Aby
zapewniæ wiêksz¹ przejrzystoœæ,
wybra³em uk³ad œciœle chronolo-

giczny z rozbiciem na informacje zasadni-
cze i uzupe³niaj¹ce, pozbawi³em te¿ tekst
odsy³aczy do dokumentów i prac, których
szczegó³owy wykaz podajê na koñcu ostat-

Gdañska Katarzynka

Fot. Andrzej Januszajtis
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niego odcinka. Znak zapy-
tania oznacza niepewne da-
towanie.

Poni¿ej daty – do pocz¹t-
ku budowy obecnego ko-
œcio³a.

Pochówki w wyd³ubanych
z pni drzew trumnach

Koniec X–XII w.(?) Pochów-
ki w wyd³ubanych z pni
drzew trumnach pod po³u-
dniow¹ naw¹ prezbiterium.

Tak datowa³ pochówki ich odkrywca
Andrzej Zbierski. Niestety nie przeprowa-
dzono badañ dendrochronologicznych dla
uœciœlenia datacji. Je¿eli jest s³uszna, to
przy cmentarzu musia³a istnieæ kaplica,
byæ mo¿e zbudowana w zwi¹zku z wizyt¹
œw. Wojciecha, który odwiedzi³ Gdañsk
w 997 r. Mo¿e w³aœnie tutaj ochrzci³ „licz-
ne rzesze ludzi”? W ciasnych uliczkach
grodu nad Mot³aw¹, czy – w myœl naj-
nowszych hipotez – na Gradowej Górze
(Grodzisku), raczej nie by³o doœæ miejsca.
Jest w¹tpliwe, ¿eby ta hipotetyczna œwi¹-
tynia z czasów Boles³awa Chrobrego prze-
trwa³a póŸniejszy nawrót pogañstwa.

1185 Przyjmowane przez tradycjê za³o¿e-
nie koœcio³a.

Kujot i Keyser uwa¿aj¹ za mo¿liwe ist-
nienie koœcio³a ju¿ w 1150 r. Szesnasto-
wieczni autorzy wi¹¿¹ fundacjê z ksiêciem
Subis³awem, który jednak w 1185 r. ju¿
nie ¿y³. Meissner podaje datê 1185 lub
1140 (!), przy czym w roku 1170 koœció³
mia³ byæ spalony przez Prusów, a w 1184
odbudowany.

1227 Z woli Œwiêtope³ka II jego kapelan
Wilhelm odstêpuje dominikanom koœció³
Œw. Miko³aja „za równie dobr¹ lub lepsz¹
zamian¹”, co najprawdopodobniej ozna-
cza³o przejêcie koœcio³a Œw. Katarzyny.

Trudno by³oby uznaæ za korzystn¹ zamia-
nê budowê koœcio³a i zwi¹zane z ni¹ k³opo-
ty, chyba ¿e ³¹czy³o siê z tym utworzenie
nowej parafii lub przejêcie parafii grodowej.

1239 Biskup kujawski i pomorski Micha³
poleca, by gdañscy „proboszczowie” udzie-
lali sakramentów w okolicznych wsiach,
z których pobieraj¹ dziesiêciny i œwiad-
czenia.

Drugim proboszczem móg³ byæ dotych-
czasowy proboszcz grodowy. Dokument
stanowi najwczeœniejsze potwierdzenie, ¿e
do parafii nale¿a³y okoliczne wsie. Je¿eli
wiadomoœæ z 1227 r. interpretowaæ jako
pocz¹tek budowy (lub rozbudowy), to w
roku 1239 mog³o nast¹piæ jej zakoñczenie.
Jakieœ pozosta³oœci tego koœcio³a odkryto
pod posadzk¹ w koñcu XIX w.

1243 W dyplomie biskupa Micha³a wystê-
puje Wilhelm „proboszcz gdañski”.

Wystawiono cia³o zmar³ego ksiêcia
Œwiêtope³ka

Dokument jest falsyfikatem sporz¹dzo-
nym ok. 1290 r., którego twórcy musieli
jednak dbaæ o realia. By³ to zapewne ten
sam Wilhelm, którego wymienia doku-
ment z roku 1227.

1263 W dokumentach dotycz¹cych m³yna
we Wrzeszczu wystêpuje Liudgerus (Lu-
der) „ksi¹dz ze Œw. Katarzyny”.

Jest to pierwsza wzmianka o wezwaniu
koœcio³a. Wrzeszcz, którego nazwa tak¿e
po raz pierwszy tutaj siê pojawia, musia³
od samego pocz¹tku nale¿eæ do parafii.

1266 W „koœciele miasta Gdañska” wysta-
wiono cia³o zmar³ego ksiêcia Œwiêtope³ka.

Zachowany w póŸniejszym odpisie wier-
szowany odpis pogrzebu wymienia w Gdañ-
sku trzy koœcio³y. Cytowane okreœlenie mo¿e
siê odnosiæ tylko do g³ównego i zapewne
jedynego w tym czasie koœcio³a parafialne-
go – a wiêc do koœcio³a Œw. Katarzyny.

1268–1285 Proboszcz Luder pe³ni funkcjê
kanclerza ksi¹¿êcego.

Podana przez £êgê data 1268 mo¿e byæ
mylna. W PUB Luder wystêpuje jako kanc-
lerz dopiero od 1279 r. Niezale¿nie od tego
pe³nienie urzêdu kanclerza przez probosz-
cza potwierdza znaczenie parafii.

Etapy rozbudowy koœcio³a

Plan koœcio³a Œw. Katarzyny, stan przed po¿arem w 2006 roku
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1271 Œwiêta Katarzyna okreœlona jako
patronka (matrona – œciœlej: „macierz”)
miasta.

Podobnie jak w opisie pogrzebu w 1266 r.
dokument wymienia gdañskie koœcio³y ze
Œw. Katarzyn¹ na pierwszym miejscu.

1289–1295 Proboszcz Wis³aw, kanonik
kamieñski, kanclerz ksi¹¿êcy.

Datê podajê za £êg¹. W PUB Wis³aw
wystêpuje tylko w roku 1289.

1297 i 1298 Proboszcz Herman, zwi¹zany
z Rad¹ Miasta Gdañska. W roku 1297
towarzysz¹ mu wikarzy Maciej i Piotr.

1298 W³adys³aw £okietek wydaje wyrok
w „koœciele Œw. Katarzyny Panny Mê-
czenniczki”.

1306 i 1308 Proboszcz Czes³aw, zwi¹zany
z £okietkiem.

Rozleg³oœæ prastarej parafii

W roku 1320 Czes³aw, ju¿ jako kustosz
sandomierski, zeznaje na procesie przeciw
Krzy¿akom i stwierdza, ¿e ksi¹¿ê reko-
mendowa³ go na stanowisko proboszcza,
które „pe³ni³ w pokoju przez wiele lat”.
Mog³o to nast¹piæ ju¿ w 1298 r.

1308 Krzy¿acy zajmuj¹ Gdañsk. Œwi¹ty-
nia prawdopodobnie uniknê³a zniszczenia.

Œwiadczy o tym brak warstwy spalenizny
z tego okresu w wykopach sonda¿owych
i szybkie wznowienie dzia³alnoœci po 1308 r.

1310 „Pan Gotscalcus (Gotszalk), proboszcz
w Gdañsku”.

1326 Podatek na krucjatê. „Proboszcz Œw.
Katarzyny w Gdañsku” p³aci 31⁄2 skojca.

Nie by³o to zbyt wiele. Skojec by³ 1⁄24
grzywny (marki), równowa¿nej z za³o¿e-
nia ok. 200 gramom srebra. Dla porówna-
nia: kaplica zamkowa uiœci³a 12 skojców
czyli 1⁄2 grzywny.

1327 Pierwsza wzmianka o proboszczu Hen-
ryku z Kamienia (henricus de lapide).

1343 W „kaplicy miasta Gdañska” odbywaj¹
siê rokowania miêdzy nuncjuszem papie-
skim z przedstawicielami biskupa i kapitu-
³y z Kamienia w sprawie œwiêtopietrza.

Wybór miejsca móg³ wynikaæ z rodzin-
nych zwi¹zków proboszcza z Kamieniem
Pomorskim. Wiadomoœæ nie mo¿e siê od-
nosiæ do ¿adnego innego gdañskiego ko-
œcio³a. W sierpniu 1343 r. zarówno ko-
œció³ Mariacki jak i zamek by³y placami
budowy. Okreœlenie koœcio³a jako kaplicy
œwiadczy o ma³ych rozmiarach i obala utrzy-
muj¹c¹ siê od czasów Meissnera (do dziœ!)
hipotezê o zaczêtej w 1326 r. rozbudowie.

Proboszcz Borchard i ksi¹dz Pawe³

1345 Proboszcz Henryk musi odst¹piæ Krzy-
¿akom Wrzeszcz, „który od dawna nale¿a³
do parafii”.

Jest to jeszcze jedno potwierdzenie roz-
leg³oœci prastarej parafii. Rezygnacja z przy-
nosz¹cego dochód Wrzeszcza by³aby nie-
mo¿liwa, gdyby w tym czasie trwa³a
rozbudowa œwi¹tyni.

1351 Ostatnia wzmianka o proboszczu Hen-
ryku.

Jest to wzmianka poœrednia. W doku-
mencie dotycz¹cym maj¹tku Osiek ko³o
Œw. Wojciecha wystêpuje Jan, „brat pro-
boszcza Œw. Katarzyny”. Wymienieni s¹
ponadto trzej cz³onkowie Rady Miejskiej.
Niew¹tpliwe chodzi tu o Jana z Kamienia,
rajcê w latach 1346–1359, który zmar³
w 1360 r. jako burmistrz.

1363 Proboszcz Borchard z Montemartis
(Montmartre?). Spór z proboszczem koœcio-
³a Mariackiego i ustalenie granic parafii.

Koœcio³owi Œw. Katarzyny mia³o odt¹d
podlegaæ miasto „na zewn¹trz murów”,
z wyj¹tkiem koœcio³a Œw. Gertrudy, oraz
koœció³ Œw. Jana jako filialny. Wed³ug
Meissnera z tego samego roku 1363 mia³
pochodziæ zachowany do jego czasu o³tarz

rybaków, co jednak jest ma³o prawdopo-
dobne.

1366 Wymienieni proboszcz Borchard
i ksi¹dz Pawe³.

Palenie œwiec „na chwa³ê Bogu
i Najœwiêtszej Pannie”

1368 Pierwsze pojawienie siê nazwy Sta-
rego Miasta na okreœlenie dzielnicy wokó³
koœcio³a Œw. Katarzyny.

1374 Statut staromiejskiego cechu szew-
ców zobowi¹zuje ich do palenia œwiec u Œw.
Katarzyny „na chwa³ê Bogu i Najœwiêt-
szej Pannie”.

Sformu³owanie mo¿e byæ zwi¹zane z fun-
dacj¹ o³tarza. Do naszych czasów zachowa³
siê pochodz¹cy z XV/XVI w. o³tarz „Boga
Ojca i NMP”, wywieziony po 1945 r. do
Warszawy – obecnie zdeponowany w Mu-
zeum Narodowym w Gdañsku.

1377 Proboszcz Miko³aj, student uniwer-
sytetu w Wiedniu.

•ród³o nie podaje koœcio³a, którego Mi-
ko³aj by³ proboszczem – móg³ to byæ tak-
¿e koœció³ Mariacki.

1379 „Kaplica” Œw. Katarzyny na Starym
Mieœcie otrzymuje dziesiêcinê z wsi Kra-
sno³êka (Schönwiese) – obecnie Grabiñskie
Pole. Najbardziej prawdopodobny pocz¹-
tek budowy obecnej œwi¹tyni.

To, ¿e czêœæ dokumentu dotycz¹ca ko-
œcio³a z roku 1379, a nie z ok. 1330, jak
uprzednio s¹dzono, wykazali przekonuj¹co
redaktorzy II tomu PUB Hein i Maschke
(wielu autorów do dziœ tego nie zauwa¿a
i nadal podaj¹ jako datê rozbudowy rok
1326–29). Po raz ostatni okreœlono tu ko-
œció³ Œw. Katarzyny jako kaplicê.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

19.12.2014 r. Seniorzy z klubu seniora
„Mot³awa” spotkali siê w Restauracji
Kawiarni „Palowa” przy ulicy D³ugiej
w Gdañsku na uroczystej kolacji wigilij-
nej. Jak co roku sk³adali sobie serdeczne
¿yczenia z okazji œwi¹t Bo¿ego Narodze-
nia oraz zbli¿aj¹cego siê Nowego Roku.
Razem z seniorami op³atkiem podzielili

siê cz³onkowie zarz¹du Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk”, radni dzielnicy oraz pre-
zes Regionalnego Centrum Wolontariatu
w Gdañsku, Pawe³ Buczyñski.

Przy dŸwiêkach gitary Andrzeja Starca
œpiewano polskie kolêdy. Ksi¹dz S³awo-
mir Skoblik, wikary Bazyliki Mariackiej
w Gdañsku, w paru s³owach przybli¿y³

W Restauracji Kawiarni „Palowa”

Prze³amali siê op³atkiem
zebranym istotê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
£amanie siê op³atkiem to znak, ¿e Ci, do
których przychodzi Zbawiciel, powinni siê
mi³owaæ. Siano pod obrusem przypomina
Nam, ¿e Jezus urodzi³ siê w ubóstwie.
Czas bardzo szybko up³yn¹³ w ciep³ej ro-
dzinnej atmosferze.

MA£GORZATA LEWANDOWSKA
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Podczas uroczystego posiedzenia Sena-
tu Politechniki Gdañskiej podsumowano
obchody jubileuszu 110-lecia Uczelni.

Rektor PG, prof. Henryk Krawczyk
podkreœli³, ¿e Politechnika Gdañska spe³nia
wa¿n¹ rolê dla rozwoju regionu. W wielu
przedsiêwziêciach realizowanych na Po-
morzu  wykorzystywana jest wiedza i do-
œwiadczenie pracowników uczelni.

– Mo¿na stwierdziæ, ¿e istnieje silna
symbioza nauki i gospodarki, która wy-
twarza nowy kapita³ wiedzy, konieczny
dla gospodarki innowacyjnej – powie-
dzia³ prof. Henryk Krawczyk.

Posiedzenie Senatu by³o okazj¹ do wrê-
czenia Medali Komisji Edukacji Narodo-
wej, Nagrody Prezydenta Miasta Gdañska
w dziedzinie kultury, Medali za Zas³ugi
dla Politechniki Gdañskiej, Medali Pa-
mi¹tkowych Politechniki Gdañskiej oraz
Nagród Rektora Politechniki Gdañskiej.

Doc. dr. in¿. Andrzejowi Januszajtiso-
wi serdecznie gratulujemy!

K.K.

110-lecie Politechniki Gdańskiej

Medal Pami¹tkowy PG dla
doc. dr. in¿. Andrzeja Januszajtisa
Medal Pami¹tkowy Politechniki Gdañskiej odebra³ doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis podczas uroczystego posiedzenia
Senatu P. G., które odby³o siê w œrodê, 17 grudnia 2014 roku. Medal jest wyrazem uznania za przygotowanie publikacji
na jubileusz 110-lecia Politechniki Gdañskiej.

Rektor Politechniki Gdañskiej, prof. Henryk Krawczyk wrêcza Medal Pami¹tkowy doc. dr. in¿.
Andrzejowi Januszajtisowi (Fot. Krzysztof Krzempek, materia³y promocyjne PG)

Szanowni Cz³onkowie
i Sympatycy Stowarzyszenia

Zarz¹d Stowarzyszenia

„Nasz Gdañsk”

Jak co roku zwracamy siê z gor¹cym apelem o przekazanie na rzecz Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”

darowizny w wysokoœci 1% od podatku dochodowego. W tym celu podajemy nr naszego KRS 0000039979,

który nale¿y podaæ w zeznaniu podatkowym za rok 2013, zaznaczaj¹c odpowiedni¹ pozycjê (kwadrat)

celem ewentualnego wyra¿enia zgody na przekazanie nam przez Urz¹d Skarbowy danych osobowych

darczyñcy.

Jednoczeœnie t¹ drog¹ chcemy serdecznie podziêkowaæ wszystkim Darczyñcom, którzy przekazali na

nasze konto darowiznê w wysokoœci 1% od podatku dochodowego za rok 2012.

Stowarzyszenie nasze dzia³alnoœæ swoj¹ opiera wy³¹cznie na spo³ecznym zaanga¿owaniu cz³onków

i sympatyków. Pozyskane w ten sposób wszystkie œrodki przeznacza na dzia³alnoœæ statutow¹ i podjêcie

odpowiednich dzia³añ na rzecz mieszkañców naszego Miasta.
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Ksi¹¿ka Andrzeja Januszajtisa liczy 228

stronic tekstu, zaopatrzonego w 227

ilustracji. Zamieszczona na koñcu bi-

bliografia obejmuje 99 pozycji. Ukaza³a

siê nak³adem Wydawnictwa Politechniki

Gdañskiej. Tam te¿ jest do nabycia,

wraz z pozosta³ymi pozycjami, którymi

uczczono 110-lecie uczelni: Barbary

Szczepu³y „Widok z okna” i Andrzeja

Stepnowskiego „Rektorzy i prorektorzy

Politechniki Gdañskiej 1904–2014”.

Cena ka¿dej z nich –  25 z³.

Historia Gdañska, to ponad tysi¹c lat rozwoju, przerywanego
kataklizmami, g³ównie wojennymi, bo przed naturalnymi – po-
wodziami, po¿arami – miasto na ogó³ umia³o siê chroniæ. W wielu
dziedzinach nauki, takich jak matematyka, fizyka, astronomia geogra-
fia, przyrodoznawstwo, oraz techniki – budowy statków, hydrotech-
niki, energetyki, architektury, budownictwa obronnego, mechaniki
– tak¿e precyzyjnej – Gdañsk i gdañszczanie byli nieraz w awan-
gardzie ludzkoœci. W innych dziedzinach reprezentowali dobry
europejski poziom. Jego podstaw¹ by³o dobrze rozwiniête szkol-
nictwo, z nosz¹cym charakter pó³-uniwersytetu Gimnazjum Aka-
demickim na czele. Bogate miasto nie sk¹pi³o pieniêdzy na wyjaz-
dy m³odzie¿y na dalsze studia na którejœ z renomowanych uczelni
zagranicznych. Nie brakowa³o w Gdañsku ludzi utalentowanych i
pracowitych, zdolnych do wielkich osi¹gniêæ. To oni budowali
jego wielkoœæ materialn¹ i duchow¹. Sylwetki wielu z nich znalaz³y
siê w tej ksi¹¿ce. Si³¹ rzeczy – zgodnie z tytu³em: „Z dziejów
gdañskiej nauki i techniki” – jest to tylko wybór. Uwzglêdnienie
wszystkich twórców, którzy na to zas³uguj¹ i wszystkich osi¹gniêæ
w tej dziedzinie, wymaga³oby napisania wielotomowego dzie³a.
S¹dzê, ¿e kiedyœ do tego dojdzie, podobnie jak do przedstawienia
pe³nego obrazu ogromnych i zró¿nicowanych osi¹gniêæ wspó³cze-
snych.

 Pisz¹c tê ksi¹¿kê chcia³em uczciæ niezwyk³e œwiêto, jaki jest
jubileusz 110-lecia Politechniki Gdañskiej, naszej wspania³ej
Almae Matris, której tak wiele zawdziêczam. Zaczynaj¹c studia
w 1948 roku w na wpó³ jeszcze zrujnowanych gmachach, ja
i moi koledzy byliœmy dumni z tego, ¿e studiujemy w Uczelni
o piêknych tradycjach naukowych, która nie narodzi³a siê wraz
z w³adz¹ „ludow¹”, lecz ma za sob¹ d³ug¹ i bogat¹, choæ czasem
nie³atw¹ historiê. Studiowali w niej przed wojn¹ niektórzy starsi
koledzy. Wielu z nich by³o naszymi nauczycielami akademickimi.
Przekazywali zdobyt¹ w niej rzeteln¹ wiedzê, a w spotkaniach pry-
watnych opowiadali o dawnych latach i wydarzeniach. Chwalili to,
co dobre, z oburzeniem mówili o tym, co by³o z³e, ale dominowa³a
przy tym duma ze studiów na Politechnice Gdañskiej i radoœæ z jej
przekszta³cenia w polsk¹ uczelniê. Takiego w³aœnie sformu³owa-
nia u¿yto w dekrecie Rz¹du Tymczasowego Rzeczypospolitej
Polskiej z 24 maja 1945 r.: „Politechnika Gdañska (a wiêc istniej¹ca
uczelnia o tej nazwie) staje siê polsk¹ pañstwow¹ uczelni¹ aka-

„Z dziejów gdañskiej nauki i techniki”
(fragment wstêpu)

Z ¿alem zawiadamiamy, ¿e 30 grudnia 2014 roku
odszed³

Œ. P.

BOGUS£AW NIEZNALSKI

artysta fotografik

Rodzinie Zmar³ego
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

sk³ada
Zarz¹d i cz³onkowie Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”

demick¹”. By³o to wówczas jedyne takie brzmienie aktu prawne-
go na ca³ych ziemiach zachodnich i pó³nocnych. Wszystkie inne
tutejsze uczelnie utworzono, natomiast Politechnikê Gdañsk¹
przekszta³cono w polsk¹ uczelniê. (...) Obecny jubileusz jest
okazj¹ do przypomnienia ca³ej przesz³oœci i upamiêtnienia do-
robku uczelni.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Ukryta przesz³o 700 lat przed oczami
ciekawskich „Piwnica Romañska” ods³o-
ni³a w³aœnie swoje tajemnice.

W milczeniu spo¿ywali posi³ki

To nowe miejsce muzealne na mapie
Pomorza zosta³o uroczyœcie otwarte 30
grudnia 2014 roku, po kilku latach prac
konserwatorskich.

To tutaj zakonnicy spo¿ywali w milcze-
niu posi³ki, podczas gdy jeden z braci czy-
ta³ wybrane wersety biblii. W œredniowiecz-
nej jadalni zachowa³ siê nawet kominek,
ale najwiêksze wra¿enie robi¹ cztery elip-
tyczne sklepienia wsparte na centralnym fi-
larze. Jak dot¹d jest to jedyne znane w Pol-
sce rozwi¹zanie architektoniczne tego typu,
dlatego wielu badaczy przypuszcza, ¿e mo-
g³o powstaæ przy udziale przyby³ych z za-
chodu rzemieœlników. 

Badania archeologiczne, których zwieñ-
czeniem jest udostêpnienie zwiedzaj¹cym
skansenu, trwa³y od 2001 roku. Celem
projektu realizowanego przez Muzeum
Archeologiczne w Gdañsku by³o zabezpie-
czenie i ekspozycja stanowiska archeolo-
gicznego na placu miêdzy Hal¹ Targow¹
w Œródmieœciu Gdañska a Koœcio³em oo.
Dominikanów. Stanowisko archeologicz-
ne zawiera relikty fundamentów klasztoru,
zaœ najciekawszym i z pewnoœci¹ najcen-
niejszym odkryciem jest doskonale zacho-
wana piwnica romañska, która zosta³a

przystosowana do pe³nienia funkcji pod-
ziemnego skansenu ukazuj¹cego to warto-
œciowe i unikatowe znalezisko archeolo-
giczne szerokiej publicznoœci.

Relikty romañskiego koœcio³a

W wyniku prac odkryto relikty romañ-
skiego koœcio³a, przekazanego w 1227
roku przez ksiêcia Œwiêtope³ka Dominika-
nom. W XIII wieku koœció³ zosta³ przebu-
dowany, a na po³udnie od niego wzniesiono

pierwsze za³o¿enie klasztorne, z którego
do dziœ przetrwa³ udostêpniony do zwie-
dzania refektarz. Pod koniec XIV wieku
zosta³ on zaadaptowany jako piwnica pod
gotyckim kru¿gankiem.

G³ówna podziemna czêœæ skansenu obej-
muje dwie sale ekspozycyjne, gdzie ogl¹-
daj¹cy bêd¹ mogli zobaczyæ oryginalnie
zachowane i odrestaurowane mury, wy-
koñczenia wyj¹tkowej na ziemiach pol-
skich architektury romañskiej w postaci

Pomiędzy Halą Targową a Kościołem oo. Dominikanów

Piwnica Romañska – skansenem
Czy w XIII-wiecznym Gdañsku pracowali francuscy murarze? Wiele wskazuje na to, ¿e tak. W 2005 roku, przy okazji
modernizacji Hali Targowej i okalaj¹cego od po³udnia placu przy ul. Pañskiej, gdañscy badacze odkryli podczas
wykopalisk zachowan¹ w doskona³ym stanie podziemn¹ budowlê, która okaza³a siê refektarzem najstarszego klasztoru
Dominikanów.

Nr 1/2015

Od prawej: Ewa Trawicka, od 2 stycznia dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdañsku, Mie-
czys³aw Struk, marsza³ek Województwa Pomorskiego i Pawe³ Adamowicz, prezydent Miasta
Gdañska, w piwnicy romañskiej podczas uroczystego otwarcia 30 grudnia 2014 roku

OssuariumFragment ekspozycji
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Piwnica romañska w œwietle reflektorów

œwietnie zachowanej piwnicy wraz z prezentowanymi artefaktami
tam wykopanymi oraz multimedialnymi ekspozycjami i przedsta-
wieniami ukazuj¹cymi najstarsze zabytki Gdañska, tak jak wygl¹da-
³y one przed wiekami. Odpowiedni system klimatyzacyjny tworzy
warunki dla zabezpieczenia tych niezwykle cennych dla kultury
polskiej zabytków przy jednoczesnej ekspozycji ich szerokiej pu-
blicznoœci. Umiejscowienie powsta³ego Skansenu Archeologicz-
nego praktycznie w centrum zabytkowej czêœci Gdañska pozwoli na
sta³e wpisaæ siê w mapê turystycznych atrakcji zarówno Gdañska,
jak i ca³ego województwa pomorskiego i stanie siê interesuj¹cym
punktem dla ka¿dej osoby odwiedzaj¹cej i zainteresowanej zabytka-
mi Gdañska i Pomorza. Razem z ju¿ eksponowanymi w Hali Tar-
gowej fundamentami romañskiego koœcio³a, powstanie w ten spo-
sób wa¿ny zabytkowy kompleks prezentuj¹cy najstarsze przyk³ady
gotyckiej architektury sakralnej.

Ponad 100 zabytków, ossuarium

Powsta³y Skansen Archeologiczny pod Placem Dominikañ-
skim w Gdañsku bêdzie zarz¹dzany przez Muzeum Archeolo-
giczne w Gdañsku.

Na wystawie zorganizowanej przez Muzeum Archeologicz-
ne w Gdañsku zobaczyæ mo¿na przesz³o sto zabytków odkry-
tych podczas badañ wykopaliskowych na Kêpie Dominikañ-
skiej. Na uwagê zas³uguje te¿ ossuarium z pocz¹tku XVII
wieku zachowane in situ, w stanie nienaruszonym od chwili
zdeponowania koœci. Prezentowane na wystawie odkrycia s¹
œwiadectwem roli Gdañska jako centrum kulturowego Pomo-
rza Wschodniego na d³ugo przed przybyciem rycerzy szpital-
ników.

W latach 2006–2014 zadanie dofinansowano ³¹czn¹ kwot¹
5,02 mln z³ (Samorz¹d Województwa Pomorskiego – 2,051
mln z³, Miasto Gdañsk – 2,261 mln z³, Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego – 412 tys. z³, Muzeum Archeolo-
giczne w Gdañsku – 296,6 tys. z³).

Oddzia³ otwarty bêdzie od wtorku do niedzieli w godzinach
9:00–17:00, w poniedzia³ki nieczynny. Ceny biletów: ulgowy
dla dzieci i m³odzie¿y do 16 roku ¿ycia – 1 z³; ulgowy – 5 z³;
normalny – 8 z³. Zwiedzanie co pó³ godziny w grupach do
maksymalnie 10 osób.

ŹRÓD£O: MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAÑSKU

FOT. S£AWOMIR LEWANDOWSKI
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Wówczas to  niewielka iloœæ czystej ry-
tualnie oliwy po rekonsekracji œwi¹tyni je-
rozolimskiej pali³a siê przez osiem dni.

Sala bankietowa gdañskiego Hotelu Szy-
d³owski sta³a siê miejscem chanukowego
spotkania cz³onków gdañskiego oddzia³u
Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯y-
dów w Polsce. Wziê³o w nim udzia³ kilka-
dziesi¹t osób, a zwi¹zan¹ z tym œwiêtem
Tradycjê przybli¿y³ kantor Karol Ko³o-
dziej. Wykona³ on te¿ wi¹zankê pieœni
¿ydowskich.

TSK¯ jest najwiêksz¹ organizacj¹ ¿y-
dowsk¹ w Polsce o œwieckim charakterze
i ³¹czy zarówno osoby ma³o zaanga¿owa-
ne religijnie jak i o pogl¹dach ortodoksyj-
nych. W Gdañsku dzia³aj¹ obecnie trzy
gminy ¿ydowskie: Gmina Wyznaniowa
¯ydowska w Gdañsku, Niezale¿na Gmina
Wyznania Moj¿eszowego oraz Beit Trój-

miasto dzia³aj¹ca w ramach Zwi¹zku Po-
stêpowych Gmin ¯ydowskich Beit Polska.
Ta ostatnia czyli Beit Trójmiasto zosta³a
formalnie zarejestrowana jako zwi¹zek wy-
znaniowy w styczniu 2014 roku.

Na sto³ach nie zabrak³o tradycyjnych
potraw zwi¹zanych z Chanuk¹. By³a to te¿
okazja do wypicia lampki dobrego izrael-
skiego wina.

Warto wspomnieæ, ¿e nieca³y tydzieñ
wczeœniej przewodnicz¹cy gdañskiego od-
dzia³u TSK¯, Jakub Szadaj, zosta³ uhonoro-
wany w Sali Wielkiej Wety Ratusza G³ów-
nego Miasta medalem wybitym z okazji
90-lecia powstania w Gdañsku Towarzy-
stwa Przyjació³ Nauki i Sztuki. Wrêczy³
go prezes Gdañskiego Towarzystwa Przy-
jació³ Sztuki Beniamin Koralewski.

– Dziêki Chanuce znów mogliœmy siê
spotkaæ. – podkreœla nowo wybrany wicepre-
zes Zarz¹du G³ównego TSK¯ Jakub Sza-

daj. – Myœlê, ¿e wspania³a atmosfera tego
spotkania udzieli³a siê wszystkim jego uczest-
nikom i na d³ugo pozostanie w ich pamiêci.

JAROS£AW  BALCEWICZ

Chanuka  w  Gdańsku

Pieœni, potrawy i wino
Chanuka (hebr. çðåëä) to œwiêto ¿ydowskie trwaj¹ce osiem dni, które odbywa siê w okresie zbli¿onym
do chrzeœcijañskiego Bo¿ego Narodzenia. Upamiêtnia ono cudowne wydarzenie zasz³e podczas
powstania Machabeuszów.

Od tej pory osiedle, o brukowanych ko-
cimi ³bami uliczkach, zamieszkali robotnicy
portowi, majstrowie murarscy, z rodzinami.

Znikaj¹ domy z wiœniowej ceg³y

Malownicze domy z wiœniowej ceg³y
i równie czerwonej dachówki zwano „Czer-
won¹ wiosk¹”, z czasem dopiero ¿artobliwie
przezwan¹ przez Güntera Grassa „Indiañsk¹
wiosk¹” na kartach ksi¹¿ki „Psie Lata”.

Jeœli dawne zabudowania z ceg³y mog³y
przypominaæ indiañsk¹ wioskê, to Tadeusz
Rybicki jest z pewnoœci¹ ostatnim Mohi-
kaninem dawnej kolonii przy ul. Nad Sta-
wem. Podobnie, jak dzielny szczep Indian
uleg³ kolonizacji, tak te¿ niewielka spo³ecz-
noœæ osiedla przestaje istnieæ za spraw¹ roz-

budowy wrzeszczañskich hipermarketów.
Pozosta³oœci budynków w szybkim tempie
ulegaj¹ rozbiórce, a w œlad za nimi nastê-
puj¹ kolejne przekwaterowywania mieszkañ-
cami. Na terenie osiedla powstanie nowy
uk³ad drogowy i parkingi dla wznoszonej
galerii handlowej „Metropolia”. Wiêkszoœæ
mieszkañców przeprowadzi³a siê do lokali
zamiennych, co jest efektem umowy po-
miêdzy Miastem Gdañskiem a Przedsiê-
biorstwem Budowlanym Górski.

W 1945 r. rodzina W³adys³awa i Alek-
sandry Rybickich z 4 letnim Tadeuszem
przyjecha³a w towarowych wagonach do
Gdañska. Niewielkie parterowe domki po-
miêdzy torami a browarem przy nowej uli-
cy Kiliñskiego bardzo przypomina³y rodzin-

ny dom pozostawiony na podwileñskich
przedmieœciach przy ulicy Kruczej. Ojciec
szybko naprawi³ dach uszkodzony przez
bombê i wkrótce rodzina mog³a rozpocz¹æ
nowe ¿ycie. Na mocy umów traktatu ja³tañ-
sko-poczdamskiego podjêto decyzje o trans-
ferze ludnoœci pomiêdzy pañstwami (m.in.
przesiedleniu Niemców z Polski). Sygnata-
riusze ówczesnych mocarstw uznali prawo
pañstw poszkodowanych przez rzeszê Nie-
mieck¹ do konfiskaty maj¹tku osób naro-
dowoœci niemieckiej tytu³em reparacji oraz
na skutek przesuniêcia granic. Co z tego,
w Wilnie to by³a w³asnoœæ (pokazuje do-
kumenty i plany domu 73 letni dziœ Tade-
usz), a w domkach pilotów rodziny sta³y
siê tylko najemcami komunalnymi, czêsto

Tadeusz Rybicki – ostatni Mohikanin

By³a „Indiañska wioska”,
bêdzie galeria „Metropolia”

Niegdysiejsze koszary lotnicze, zabudowania z pruskiego muru o charakterystycznej wiejskiej zabudowie, skoncentrowane
wokó³ centralnie po³o¿onego placu æwiczeñ, rozci¹ga³y siê od stawu browarnianego we Wrzeszczu do granic historycznego
lotniska na Zaspie. Zbudowane prawdopodobnie w 1918–19 roku na potrzeby szko³y pilotów niemieckiej marynarki
wojennej, po uprawomocnieniu siê traktatu wersalskiego w 1920 r., zosta³y zdemilitaryzowane.
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bez tytu³u prawnego, zdanymi na ³askê
i nie³askê urzêdników.

Przy odbudowie elektrociep³owni
na O³owiance

– Na osiedlu mieszka³y 3 niemieckie
rodziny gdañszczan – wspomina lata po-
wojenne Tadeusz.

Rówieœnik Tadka, Marian Block, by³ ka-
lek¹, gruz go przysypa³ podczas nalotów.
Razem bawili siê na podwórzu. Blockowie
i Millerowie wyjechali z Polski w 1953 roku.
Marian przyjecha³ na miejsce swojego dzie-
ciñstwa po latach, spotka³ siê z Tadeuszem.
W Niemczech lekarze posk³adali mu te po-
³amane, Ÿle zroœniête, koœci, tak ¿e i znów
by³ sprawny.

Zaraz jak Rybiccy przyjechali, ojciec Ta-
deusza, œlusarz, dosta³ pracê przy odbudowie
elektrociep³owni na O³owiance. PóŸniej za-
trudniony by³ w pobliskim browarze jako
elektryk, obs³ugiwa³ nowoczesn¹ czesk¹
etykieciarkê.

W domach by³o mnóstwo szczurów. Przy
browarze siê chowa³y, bo du¿o zbo¿a przy-
wo¿ono, furmanki sta³y w kolejce wzd³u¿
ca³ej ul. Kiliñskiego. Próbowali ró¿nych
sposobów, nawet oczy szczurowi wypalili,
bo mówiono, ¿e wtedy uciekn¹, ale nic
z tego. Kotka Murka, chocia¿ nie mia³a
ogona, bo jej beczka z kapust¹ odciê³a,
by³a dla nich najlepszym ratunkiem.

Ok. 1948–49 roku komuniœci organizo-
wali publiczne egzekucje. Z zak³adów pra-
cy spêdzano pracowników, wielu musia³o
przychodziæ z dzieæmi.

– Na Placu Zebrañ Ludowych, tam by³
CPN – wspomina Tadeusz – wieszano wte-
dy dziewiêcioro Niemców, w tym kobietê.
Egzekucjê wykonali i przeprowadzili Ro-
sjanie. By³em ma³y, przysz³o wielu ludzi
i ojciec mnie podniós³, ¿ebym zobaczy³.
Podjechali ciê¿arówkami, pod szubienice
ustawiono krzes³a. Na dany znak samocho-
dy ruszy³y.

Na osiedlu mieszka³ Henryk Chodkiewicz
– hrabia z rodziny maj¹cej maj¹tki na Podolu.

Po wojnie wszystko
stracili i przeprowa-
dzi³ siê do Gdañska.
Tu pracowa³ w browa-
rze jako zwyk³y kasjer.
Pensja wynosi³a wtedy
250 z³otych z grosza-
mi, wyp³aca³ ka¿demu
dok³adne sumy, nawet
o jeden grosz nie oszu-
ka³. Mieszkali Nad sta-
wem pod nr 2. Z Hen-
rykiem mieszka³a ¿ona
i dwie córki.

– Dziewczynki siê
z nami bawi³y – opowiada Tadeusz. – Ich
tata przynosi³ po pracy chleb sandomierski
i lubelski z pobliskiej piekarni. Drzwi do
Chodkiewiczów siê nie zamyka³y. Dzie-
ciarnia siê zbiega³a na ten chleb, to byli
bardzo porz¹dni ludzie.

Ryby i raki. Krowy, konie, kury

Mieszka³y te¿ rodziny inteligenckie, na
przyk³ad wyk³adowca fizyki i matematyki

– opowiada Tadeusz. – Ludzie kury, œwinie,
nawet konie chowali. Wystarczy³o wyjœæ
przed dom i czu³o siê, jak na wsi, spokój.

S¹siadka Bójkowa 3 krowy mia³a i je na
lotnisku wypasa³a. Œwie¿ego mleka i twa-
rogu by³o pod dostatkiem. Niedaleko stawu
Rybiccy i s¹siedzi mieli pole, ziemniaki
sadzili. Jesieni¹ rozpalili ognisko, kurê siê
skubnê³o i uczta gotowa, u nich zawsze
weso³o by³o. Lotniska pilnowali rosyjscy
¿o³nierze, mo¿na z nimi by³o pohandlowaæ,
mleko zamienia³o siê na bimber, tytoñ, ropê,
naftê, „skolko ugodno”. Pr¹du po wojnie
d³ugo nie by³o na osiedlu, oœwietlenie mieli
gazowe, rurki w mieszkaniu jeszcze s¹ do
dzisiaj, lampê naftow¹ ka¿dy mia³.

Tadeusz zatrudni³ siê przy ulicy Toruñ-
skiej, robi³ siatkê ogrodzeniow¹, póŸniej
w Browarze Gdañskim. Dyrektorem by³
Prz¹dka, bezpartyjny i porz¹dek musia³ byæ.
Majstrem na obci¹gu by³ Gracjan Lewan-
dowski. Kolega Tadeusza, Kazimierz Kon-
went, pracowa³ w kot³owni, ale mia³ wszyst-
kie klucze do pomieszczeñ. Mawia³ do
niego: „Nie pij tego piwa, bo ono ciê rzuci
na ziemiê”. Ale go nie pos³ucha³. Piwo pro-
dukowali bardzo dobre: Jasne Lekkie i Pe³-
ne, Porter, Gdañski Eksport. Dla pasa¿er-
skiej ¿eglugi piwo by³o pasteryzowane,
wszystko na statki sz³o jako zaopatrzenie.
Jak za du¿o siê wypi³o potrzebne by³o zwol-
nienie. Doktor tylko pyta³: „Który palec
zabanda¿owaæ?”. Do kieszeni fartucha w do-
wód wdziêcznoœci wypada³o wrzuciæ, ka¿dy
zna³ te zasady.

W browarze Tadeusz pracowa³ na tokar-
ni. Maszyna by³a stara, bez skrzyni biegów.
Tuleje, wa³ki, tryby, jak w zegarku. Majster
maleñki by³ cz³owiek, ale mózg potê¿ny. Do
Pafawagu jeŸdzili po zu¿yte osie od wago-
nów, potem z tych osi toczyli czêœci do ma-
szyn. Odlewali nawet panewki – kompresor
by³ na amoniak, teraz ju¿ takich nie ma.

W „Sterze” Czerwone Gitary.
Statki na ¿yletki

Kluby we Wrzeszczu têtni³y ¿yciem.
Tadeusz pamiêta, jak w „Sterze” grywa³y

Marian Cichy, póŸniej pe³ni³ funkcjê rek-
tora Politechniki Gdañskiej. WoŸniakowie
mieszkali w pierwszej klatce, trzech synów
wykszta³ci³o siê i pracuj¹ w zawodzie leka-
rza. Œrodkowa klatka, Jurkiewicz Edek ze
Lwowa, by³ szlifierzem, piêkne lustra robi³.

Pamiêta jeszcze Jadziê Kaczyñsk¹ to jej
m¹¿ zarybia³ staw, spiêtrzony na Strzy¿y:

wyhodowa³ karpie, li-
ny, szczupaki, okonie.
Oprócz mnóstwa ryb
by³y te¿ raki szlachet-
ne. Teraz wszystko be-
tonuj¹, wierzby wyciê-
li, a¿ ca³e ¿ycie uciek³o,
nie ma ju¿ stawu i ryb,
wycinaj¹ drzewa owo-
cowe, spychacze rów-
naj¹ zagony.

– W ogrodach mie-
liœmy truskawki, maliny,
wszyscy coœ uprawiali,
by³y drzewa owocowe
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Czerwone Gitary z Krzysztofem Klenczo-
nem i Sewerynem Krajewskim, Z³ote
Struny. Bijatyki te¿ by³y, krew siê czasem
pola³a. Za bójkê z funkcjonariuszem trze-
ba by³o odsiedzieæ wyrok. Co to by³a za
w³adza, która obywatela pod oknami inwi-
gilowa³a. Ale Radia Wolna Europa wszy-
scy s³uchali.

W póŸniejszych latach Tadeusz budo-
wa³ hale w Stoczni im. Komuny Paryskiej
w Gdyni.

– Na oficjalnym spotkaniu Gierkowi
rêki nie poda³em, bo nazwa³ mnie „towa-
rzyszem”, konsternacja by³a, ale ja w par-
tii te¿ nigdy nie by³em – wspomina.

Robi³ pompy g³êbinowe. Pracowa³
w ZREMBIE, pozna³ Lecha Wa³êsê, zdjê-
cie ma do dzisiaj. W 2000 roku z³omowa³
jeszcze statki i kutry rybackie. Na nabrze-
¿ach przy Moœcie Siennickim ciêli jed-
nostki: W£A i HEL. Za dop³aty unijne ry-
bacy pozbyli siê miejsc pracy. Barki te¿
wypalali, wszystko sz³o na ¿yletki, wielkie
góry z³omu.

O swojej rodzinie
nie chce rozmawiaæ,
pokazuje tylko zdjêcia
piêknej ¿ony i dzieci.
W ¿yciu, jak na karu-
zeli, raz u góry, raz
na dole. Nie wysz³o,
rozwiedli siê. ¯al uko-
chanego syna, zgin¹³
tragicznie, utopi³ siê
w zbiorniku retencyj-
nym.

Go³êbie chyba na
¿ebry polec¹ …

– Moja wina nie
dopilnowa³em powi-
nien zostaæ ze mn¹ – mówi.

Od 12 lat Tadeusz Rybicki ¿yje samot-
nie z Asi¹, wykupi³ j¹ z azylu. Jest jeszcze
100 go³êbi i go³êbnik na nó¿ce wykonany
samodzielnie. Teraz ma siê wynosiæ do No-
wego Portu? Nie chce, starych drzew siê
nie przesadza. Pierwszy raz Litwini i £o-

tysze wygonili rodziców
z Wilna teraz deweloper
z gospodarzami miasta
ka¿¹ mu opuszczaæ dom,
w którym prze¿y³ 68 lat.
Daj¹ mu w zamian pokój
z kuchni¹ przy ulicy Straj-
ku Dokerów w Nowym
Porcie. Piec kaflowy wy-
remontowali, czysto, ³ad-
nie i nowe ko³dry od sio-
stry, tylko sto³u brakuje.
Co on tam w tym bêdzie
robi³? Pojecha³ dziœ rano

i napali³ w piecu. Pr¹du jeszcze nie ma
i gaz nie pod³¹czony. Jutro jedzie do ga-
zowni umowê podpisaæ, nawet dowodu
osobistego nie ma zabrali mu, ¿eby za³a-
twiæ formalnoœci.

– Tu mia³em go³êbie, zajêcie, a tam mi
zabraniaj¹ je wzi¹æ – ¿ali siê.

Próbowa³ sprzedaæ go³êbie na rynku we
Wrzeszczu. Parê sztuk wziêli za bezcen,
resztê szlag chyba trafi. Czarny kot z kra-
wacikiem zosta³ po s¹siadach, nie ma co
jeœæ, przychodzi do jego go³êbi i grasuje.

– One boj¹ siê teraz wejœæ do go³êbnika
i niektóre œpi¹ na dachu mówi ze smut-
kiem. – Co zrobi¹, jak mnie zabraknie,
chyba na ¿ebry polec¹ …

HISTORIÊ PANA TADEUSZA SPISA£

ARKADIUSZ KOWALINA, PRZEWODNICZ¥CY

RADY DZIELNICY WRZESZCZ GÓRNY

FOT. AUTOR

Docelowo super szybkich poci¹gów ma
byæ na tej linii wiêcej, jednak PKP Inter-
city póki co dysponuje 15 sk³adami (dzie-
wiêæ w ruchu i szeœæ w rezerwie) z 20 jakie
zamówi³o u producenta, w firmie Alstom.

Gdy do dyspozycji bêd¹ wszystkie za-
mówione sk³ady, poci¹gi Pendolino bêd¹
kursowaæ z Gdañska do Warszawy co go-
dzinê. Wtedy pojawi siê te¿ nowe bezpo-
œrednie po³¹czenie równie¿ do Katowic
przez Warszawê. Obecnie z Gdañska w
kierunku stolicy co dziennie wyje¿d¿a
piêæ poci¹gów.

Koñcówka 2014 roku przynios³a rów-
nie¿ zmiany w Przewozach Regionalnych.
W grudniu na pomorskie tory wyjecha³y
kolejne cztery zmodernizowane sk³ady.
Elektryczne zespo³y trakcyjne serii EN57,
bo o nich mowa, to popularne pojazdy ko-
lejowe u¿ywane ju¿ w województwie pomor-
skim przez Szybk¹ Kolej Miejsk¹ i przez
Przewozy Regionalne do obs³ugi po³¹czeñ
SKM (nr 250 i do S³upska) i po³¹czeñ PR np.
do Elbl¹ga, Olsztyna i Bydgoszczy. W ra-
mach modernizacji m.in. dostosowano ta-
bor do obs³ugi osób niepe³nosprawnych,

zamontowano nowe kabiny WC z zamkniê-
tym systemem obiegu i dostosowane do ob-
s³ugi osób niepe³nosprawnych, zamontowano
system informacji audio-wizualnej, tablice
kierunkowe LED na zewnêtrz oraz wewn¹trz
pojazdu z bie¿¹c¹ informacj¹ o trasie i lo-
kalizacji poci¹gu. Ponadto w kabinie ma-
szynisty umieszczono sygnalizacjê zamkniê-
tych drzwi automatycznych w pojeŸdzie ze
wskazaniem na sygnalizatorze, które drzwi
s¹ otwarte, a w przedzia³ach pasa¿erskich
znalaz³y siê nowe, wysokie siedzenia er-
gonomiczne z pod³okietnikami z wysok¹

Pendolino z Gdańska do Warszawy i Krakowa. Zmodernizowane składy kolejowe
w Przewozach Regionalnych

Szybciej, wygodniej, bezpieczniej
Od grudnia podró¿uj¹cy z Gdañska w kierunku Warszawy i Krakowa mog¹ korzystaæ z nowoczesnych i szybkich poci¹gów
Pendolino. Na tym odcinku kursuje obecnie piêæ poci¹gów, z czego cztery jad¹ a¿ do Krakowa. 
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Dla seniorek z klubu seniora „Mot³awa”
wystêp by³ debiutem sceniczny. Przygoto-
wywa³y siê do niego w ramach projektu
„warsztaty wokalne”, który mia³ na celu:
doskonalenie g³osu, kszta³cenie techniki
zespo³owego œpiewu przez æwiczenia wy-
równuj¹ce barwê samog³osek i poprawn¹
dykcjê, doskonalenie intonacji przez æwi-
czenia rozwijaj¹ce wra¿liwoœæ s³uchow¹
na wysokoœæ dŸwiêku, zasady interpretacji
muzycznej w oparciu o odpowiednio do-
brane pieœni i piosenki: ¿eglarskie (szan-
ty), polskie, kaszubskie, okolicznoœciowe
i inne, przygotowanie do publicznych wy-
stêpów estradowych, sposoby zachowania
siê na scenie, kszta³towanie wra¿liwoœci
estetycznej i poczucia piêkna.

W zwi¹zku z wyjazdem na festiwal se-
niorki samodzielnie uszy³y stroje miesz-
czek gdañskich, które zachwyci³y wszyst-
kich uczestników festiwalu.

Festiwal przebiega³ w bardzo mi³ej
i przyjaznej atmosferze. Zgromadzeni na
sali goœcie oraz sami uczestnicy nagradzali
gromkimi brawami wystêpuj¹cych. Wszy-
scy dobrze siê bawili, chocia¿ nie mo¿na

powiedzieæ, ¿e podczas wystêpu trema
ca³kowicie opuœci³a nasze seniorki. Po
zakoñczonej czêœci konkursowej, uczest-
nicy festiwalu udali siê do Restauracji

I Festiwal Piosenki Senioralnej Gdynia 2014

Zadebiutowa³y w strojach
starogdañskich

Seniorki z zespo³u wokalnego „Mot³awa” wziê³y udzia³ w I Festiwalu Piosenki Senioralnej Gdynia 2014. Przegl¹d odby³
siê 13 listopada 2014 r w Domu Rzemios³a. Pprzyby³y zespo³y wokalne seniorów z ca³ego Województwa Pomorskiego.

„Ró¿a Wiatrów” na poczêstunek. Weso³a
zabawa trwa³a do póŸnych godzin popo³u-
dniowych.

 MA£GORZATA LEWANDOWSKA

Zespó³ wokalny „Mot³awa” na I Festiwalu Piosenki Senioralnej Gdynia 2014

Fot. Arch.

odpornoœci¹ na uszkodzenie b¹dŸ de-
wastacjê.

Pojazdy, których zakup zosta³ sfinan-
sowany przez Samorz¹d Województwa
Pomorskiego przy pomocy unijnego
dofinansowania, zyska³y równie¿ now¹
kolorystykê. Nowe malowanie docelo-
wo planowane jest na wszystkich po-

jazdach, które zakupi³ b¹dŸ zakupi Sa-
morz¹d Województwa Pomorskiego,
a wiêc obejmowaæ poci¹gi Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej, Przewozów Re-
gionalnych i Szybkiej Kolei Miejskiej.

S£AWOMIR LEWANDOWSKI

FOT. S£AWOMIR LEWANDOWSKI

PendolinoZmodernizowane sk³ady kolejowe obs³uguj¹ linie regionalne
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Có¿ takiego powoduje ten stan rzeczy?

Po pierwsze – utylizacja odpadów

Próby jednoznacznej odpowiedzi trud-
no siê doczekaæ od osób odpowiedzial-
nych z racji sprawowanych funkcji; na
ogó³ udzielaj¹ ogólnikowych wyjaœnieñ
czy te¿ wrêcz unikaj¹ odpowiedzi. Zanie-
dbania narasta³y jednak przez lata: od usy-
pywania s³awetnej ha³dy fosfogipsów, po
górê odpadów na Szadó³kach, dymi¹ce
kominy jak ten nies³awnej, rzekomo „czy-
stej” i poprawnej ekologicznie, spalarni
niebezpiecznych odpadów Port Service.
•róde³ zagro¿eñ jest wiele i czas najwy¿-
szy, by w³adze województwa zajê³y siê
tym problemem. Konieczne jest mianowi-
cie wykonanie dok³adnej diagnozy, pod-
partej aktualnymi statystykami i badania-
mi oraz wskazanie kierunków poprawy
stanu œrodowiska, a w konsekwencji rady-
kalnego zmniejszenia zachorowalnoœci na
choroby z tym zwi¹zane. Jednym z klu-
czowych zagadnieñ powinna byæ kwestia
utylizacji wszelkiego rodzaju odpadów,
gdy¿ to one, poddane niew³aœciwemu pro-
cesowi utylizacji (vide: spalaniu), s¹ przy-
czyn¹ emisji wyj¹tkowo niebezpiecznych
zwi¹zków, w tym dioksyn i furanów,
10 000 razy bardziej szkodliwych od cy-
janku potasu. Myl¹ siê ci, co s¹dz¹, ¿e
filtry zainstalowane w obiektach przetwa-
rzania odpadów pozwol¹ wychwyciæ te
zwi¹zki. S¹ one przenoszone przez mikro-
cz¹stki, stanowi¹ce wagowo parê procent
ogólnej emisji, zaœ liczbowo znacznie
przekraczaj¹ pozosta³e cz¹stki. St¹d decy-
zje o wycofywaniu siê np. Francji ze spa-
larni odpadów (co przez d³ugi czas by³o
blokowane przez w³adze) i zamykaniu
coraz to kolejnych. Doskonale dokumen-
tuje to – uhonorowany kilkunastoma na-
grodami – film BBC z 2012 r. pt.: „TRA-
SHED”, w którym wyst¹pi³, jako narrator,
Jeremy Irons, znany aktor hollywodzki.

Emisja dioksyn i furanów – zwi¹zków
10 000 razy bardziej szkodliwych

od cyjanku potasu

Debata w dniu 16.10.2014 r. w NOT
w Gdañsku zgromadzi³a szerokie grono
zainteresowanych, w tym wielu przedsta-
wicieli w³adz oraz Zak³adu Utylizacyjnego
w Szadó³kach. Nastêpne spotkanie w NOT
planowane na prze³omie stycznia i lutego
2015 r. z udzia³em œrodowisk: lekarskiego
i technicznego, powinno sformu³owaæ po-
stulaty pod adresem w³adz samorz¹dowych,
gdy¿ ka¿da poprawa wskaŸników zachoro-
walnoœci na raka oznacza ¿ycie setek, a na-
wet tysiêcy ludzkich istnieñ.

Na dzieñ dzisiejszy chcia³bym przypo-
mnieæ jedn¹ z najbardziej aktualnych kwe-
stii, jak¹ jest problem zwi¹zany z zago-
spodarowaniem odpadów komunalnych.
Powszechna ocena dzia³alnoœci Zak³adu
Utylizacji w Szadó³kach jest negatywna.
Planowane dzia³ania, jak próba likwidacji
odoru (za kolejne dziesi¹tki milionów z³o-
tych) czy budowa spalarni rusztowej (!) za
setki milionów z³otych œwiadcz¹ o braku
kompetencji, nie tylko kierownictwa zak³a-
du, ale i o decydentach ich nadzoruj¹cych.
W Polsce, niestety, stawia siê na spalanie
odpadów komunalnych: planuje siê budo-
wê kilkunastu instalacji o koszcie jednost-
kowym ponad 1mld z³otych. W krajach UE
i zaawansowanych technologiczne krajach,
jak USA, Japonia, modernizuje siê du¿e
spalarnie (ma³e likwiduje siê) du¿ym kosz-
tem przekraczaj¹cym 40% kosztów inwe-
stycji. Mimo tego, nie da siê unikn¹æ nega-
tywnych skutków spalania: emisji dioksyn
i furanów, zwi¹zków 10 000 razy bardziej
szkodliwych od cyjanku potasu, gdy¿ pro-
cesy rekombinacji s¹ z natury stochastyczne.

Metoda tzw. „Zimnej Plazmy” – unika
siê emisji szkodliwych zwi¹zków

W dniu 20 sierpnia 2012r w Urzêdzie
Marsza³kowskim w Warszawie, na zapro-
szenie Pana dr Adama Struzika, Marsza³ka,

ni¿ej podpisany referowa³ w imieniu Prof.
Jerzego Mizeraczyka, Instytut Maszyn
Przep³ywowych PAN, Laureata tegorocz-
nej Nagrody Miasta Gdañska im. Jana
Heweliusza i w³asnym zagadnienie pozby-
wania siê odpadów przy pomocy metody
tzw. „Zimnej Plazmy”. Proces utylizacji
plazmowej ma szereg zalet nad procesem
spalania, jako ¿e odbywa siê bez dostêpu
tlenu (zaawansowana gazyfikacja), przez co
unika siê emisji szkodliwych zwi¹zków.
W miêdzyczasie odby³o siê szereg konfe-
rencji i seminariów na ten temat, jak np.
w dniu 17 wrzeœnia 2013 r. w siedzibie
NOT w Gdañsku, czy te¿ 28 lutego 2014 r.
w Urzêdzie Marsza³kowskim w Gdañsku.
Prezentowano przyk³ady realizacji nowo-
czesnych zak³adów przetwarzania odpadów
komunalnych metodami beztlenowymi (za-
awansowana gazyfikacja). Rezultaty w po-
staci konkretnych decyzji s¹ ¿adne!

Mia³em okazjê uczestniczyæ w dniu
20.03.2014 r. w spotkaniu maj¹cym na celu
prezentacjê projektów przewidzianych do
realizacji w ramach tzw. Gdañskiego Ob-
szaru Metropolitalnego m.in. projektu
przedstawionego przez Zak³ad Utylizacji
w Szadó³kach. Projekt spotka³ siê krytyk¹
jako niedopracowany, a wg. ni¿ej podpisa-
nego jako kolejna próba pozyskania œrod-
ków publicznych, które, jak to wykaza³a
dotychczasowa praktyka, mog¹ zostaæ po
czêœci zmarnowane. Próbowa³em wnieœæ
w imieniu Prof. Jerzego Mizeraczyka i w³a-
snym g³os do dyskusji, ale po ripoœcie jed-
nego z panów z Zak³adu w Szdó³kach
(Pan H.K.), ¿e siejê demagogiê, stwierdzi-
³em, ¿e osoby te s¹ niereformowalne i szko-
da czasu na przekonywanie ich, skoro de-
cyzja co do budowy spalarni (rusztowej?)
w okolicach Gdañska zosta³a podjêta. Mam
tylko nadziejê, ¿e spo³ecznoœæ Gdañska
i okolic obudzi siê na czas i zaprotestuje.

BOGDAN SEDLER

Na przełomie stycznia i lutego 2015 roku w NOT znów spotkają się
środowiska lekarskie i techniczne

Pomorze. Dlaczego mamy
najwy¿sz¹ w Polsce

zachorowalnoœæ na nowotwory?
Mieszkañcy Pomorza, z racji po³o¿enia, powinni oczekiwaæ zdrowego œrodowiska, a wiêc czystego powietrza, wody i nie
zanieczyszczonej ziemi. S¹ to truizmy, jednak statystyki wykazuj¹ przera¿aj¹cy obraz. Otó¿ mamy najwy¿sz¹ w kraju, obok
Œl¹ska, zachorowalnoœæ na nowotwory, co wyraŸnie wskazuje na z³y stan otoczenia, w którym ¿yjemy.
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Minê³o czterdzieœci lat, a w parku nic
siê nie zmieni³o. Zaros³y tylko alejki, drze-
wa wybuja³y w górê, trawa poros³a jak na
polu, ca³y teren zamieni³ siê w wybieg dla
psów.

Od czterech lat, kiedy powsta³a Rada
Dzielnicy Gdañsk – Œródmieœcie, jako rad-
na, zajê³am siê tym terenem. Miejsce to
sta³o siê parkiem moich Marzeñ. Z bud¿etu
Rady zakupiono i zasadzono nowe krzewy,
urz¹dzono klomb z tysi¹cem tulipanów
i ró¿. W kolejnym roku ustawiono 12
³awek i koszy na œmiecie. Dziêki aktyw-
noœci mieszkañców otrzymaliœmy pieni¹-

Park Œw. Barbary w dzieñ i w nocy

Fot. Arch.

dze na odtworzenie alejek i zakup lamp
parkowych aby oœwietliæ to miejsce. Pie-
ni¹dze z Bud¿etu Rady Dzielnicy wygrane
w Bud¿ecie Obywatelskim pozwoli³y na
ustawienie 9 lamp, które o zmierzchu roz-
œwietlaj¹ alejkê, któr¹ mieszkañcy wracaj¹
do swoich domów. Teraz bezpiecznie mo¿-
na przejœæ przez park, nie krocz¹c w ciem-
noœciach. Tyle uda³o mi siê zdzia³aæ przez
okres kadencji w Radzie Dzielnicy. Myœlê,
¿e w nastêpnych latach, zostan¹ zamonto-
wane kolejne lampy, aby ca³y park zosta³
oœwietlony. Mieszkañcy maj¹ du¿o pomy-
s³ów i oczekuj¹ na ich realizacjê, a jest to

mo¿liwe, bo przecie¿ g³osowali na projekt
Bud¿et Obywatelskiego Miasta, gdzie
kwota 500 tys. z³. zosta³a przeznaczona na
ten cel. Oczekujemy na realizacjê tego
projektu w jak najszybszym czasie.

Przed nami kolejne wybory do Rady
Dzielnicy Gdañsk - Œródmieœcie. Mam
nadzieje, ¿e nowi radni nie zapomn¹ o
tym miejscu i bêd¹ wspieraæ projekty
mieszkañców, aby Park nie tylko moich
marzeñ s³u¿y³ temu i nastêpnym pokole-
niom gdañszczan.

MARTA MÊ¯YK,

RADNA DZIELNICY GDAÑSK - ŒRÓDMIEŒCIE

Rada Dzielnicy Gdańsk – Śródmieście wzięła sprawy w swoje ręce

Park Œw. Barbary dawniej i dziœ
Ogródek Jordanowski przy Domu S¹siedzkim „Gedanus” przy ul. Krowoderskiej to miejsce, w którym od lat mieszkañcy
dzielnicy Œródmieœcie spêdzaj¹, wraz z  dzieæmi wolny czas na zabawach i organizowanych imprezach. Ka¿dy móg³
przyjœæ do parku, roz³o¿yæ koc na trawie i odpocz¹æ w letni pogodny dzieñ.

Mamy miejsce, w którym bêdziemy mo-
gli siê spotykaæ i realizowaæ odk³adane na
póŸniej marzenia.

Uroczyste otwarcie klubu odby³o siê 15
grudnia 2014 r. o godzinie 11.00.

 Drzwi do pomieszczenia dla seniorów 
jako pierwszy otworzy³ zastêpca prezy-
denta Miasta Gdañska, Piotr Kowalczuk.
Przybyli miêdzy innymi: dyrektor Wy-
dzia³u Rozwoju Spo³ecznego Grzegorz
Szczuka, Gabriela Dudziak, pe³nomocnik

Prezydenta do spraw seniorów, przedsta-
wiciele Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”,
Fundacji Gdañskiej oraz Prezes Regional-
nego Centrum Wolontariatu w Gdañsku,
Pawe³ Buczyñski.

Ekipa TVP Gdañsk nakrêci³a migawki
z otwarcia z wypowiedziami seniorek, które
by³y emitowane w programie informacyj-
nym „Panorama”.

Zespó³ wokalny „Mot³awa” zaprezento-
wa³ koncert, akompaniowa³ na gitarze An-

drzej Starzec. Cz³onkinie zespo³u wrêczy³y
goœciom w³asnorêcznie wykonane na szyde³-
ku ozdoby choinkowe (anio³ki, gwiazdki).

Fundacja Gdañska ufundowa³a dla ka¿-
dego cz³onka Klubu Seniora „Mot³awa”
prezent – niespodziankê. Regionalne Cen-
trum Wolontariatu podarowa³o zaœ gospo-
darzom nowej siedziby doniczkow¹ kompo-
zycjê z zimowych kwiatów.

MA£GORZATA LEWANDOWSKA

Klub Seniora „Motława” na swoim

Realizuj¹ marzenia
Decyzj¹ Prezydenta Miasta Gdañska, Paw³a Adamowicza, cz³onkom Klubu Seniora „Mot³awa” przekazano lokal przy ulicy
Ogarnej 117/118 do u¿ytkowania. Jest to efekt wielu starañ przewodnicz¹cej, Heleny Turk. Nieocenion¹ pomoc i zaan-
ga¿owanie okaza³ nam dyrektor Wydzia³u Rozwoju Spo³ecznego, Grzegorz Szczuka oraz inne osoby nam ¿yczliwe.
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(…) Gdy ktoœ ofiarowuje miastu, w któ-
rym siê urodzi³ i spêdzi³ dzieciñstwo, po-
kaŸn¹ czêœæ materialnego dorobku ¿ycia,
koniecznie chcia³oby siê poznaæ jego prze-
sz³oœæ i motywy dzia³ania. (…) Co pozo-
sta³o w pamiêci szeœcioletniego ch³opca,
który, zaraz po wojnie, latem 1945 roku,
z koniecznoœci, opuœci³ rodzinny Gdañsk?
I w czym tkwi tajemnica tak silnych wiêzi
Jurgena z najukochañszym dla niego miej-
scem na ziemi?

– Przyszed³em na œwiat w 1939 roku
w szpitalu kobiecym przy dzisiejszej uli-
cy Klinicznej we Wrzeszczu – mówi. –
Mieszkaliœmy na Siedlcach przy ul. Nad
Jarem – rodzice: Irmgard, z domu Nie-
rzalewski i Feliks Gromek, moi bracia
– ja, Richard i najm³odszy Harald, dziad-
kowie ze strony mamy – Richard i Olga,
z domu Burth Nierzalewscy.

Dom – za czasów Wolnego Miasta
Gdañska – wybudowa³ dziadek Jurgena,
Richard Nierzalewski, który by³ stola-
rzem, a potem pracowa³ w gdañskim ma-
gistracie.

Gdy pytam o polsko brzmi¹ce nazwi-
sko dziadków ze strony mamy, Nierza-
lewski, Jurgen opowiada:

– Nierzalewscy to by³a polska rodzina
szlachecka, która ¿y³a w Warszawie –
s³yszê. – Oko³o 200 lat temu, w czasie
któregoœ z powstañ, moja pra pra bab-
cia, z ma³ym dzieckiem, uciek³a z War-
szawy.

Nie potrafi sprecyzowaæ, które to by³o
powstanie ani okreœliæ z jakiej opresji
siê uratowa³a, natomiast na pewno wie,
¿e a jego pra pra babcia Nierzalewski,
z dzieckiem, osiedli³a siê we wsi Prange-
nau, dzisiejsza nazwa brzmi Prêgowo, nie-
daleko Kolbud pod Gdañskiem na Kaszu-
bach.

– Mia³a przy sobie bi¿uteriê, która po-
zwoli³a jej na zakup w Prangenau folwarku
– kontynuuje Jurgen. – Jako szlachcianka
w Prusach podpisywa³a siê von Nierzalew-
ski, ale naziœci wydali stosowny dokument
i odmówili prawa u¿ywania tego tytu³u. (…)

(…) Pradziadkowie Jurgena ze strony
mamy – Juliusz i Augusta, z domu Frie-

derke, Burth, wujostwo mamy Irmgard,
z domu Nierzalewski Gromek, mieszkali
w Gdañsku – Stogach.

To zdjêcie chyba jest w albumie Jurge-
na najstarsze, uwiecznienia owych jego
pradziadków: Juliusza i Augustê, z domu
Friederke Burth.

– Siedz¹ przed domem na Stogach
w ogródku – mówi Jurgen, patrz¹c na fo-
tografiê. – Pamiêtam doskonale prababciê,
oboje nie prze¿yli wojny.

Bo w czasie wojny w miejscu, gdzie
mieszkali, wybuch³a bomba, czy mina po-
wietrzna i ich niewielki domek rybacki
ca³y siê rozlecia³, pradziadkowie zginêli.
Jurgen nie mo¿e sobie przypomnieæ, gdzie
zostali pochowani, jest na Stogach stary
cmentarzyk, mo¿e le¿¹ tam?

Kolejna fotografia. Rok 1925, popo³u-
dnie albo wieczór, niedziela? Widok na
pokój w domu rodzinnym Jurgena przy
ulicy nad Jarem w Gdañsku – Siedlcach.
Przy okr¹g³ym stoliku siedz¹ – Olga i Ri-

chard Nierzalewski, dziadkowie Jurgena.
Dziewczynka bawi siê mebelkami dla la-
lek – to Irmgard, mama Jurgena. Przed
otwartym zeszytem, mo¿e ksi¹¿k¹, œlêczy
Richard, brat Irmgard, wujek Jurgena,
pewnie odrabia lekcje. Czuje siê nastrój
spokoju, najwyraŸniej odpoczywaj¹ w ro-
dzinnej atmosferze. WyraŸnie widaæ wy-
posa¿enie pokoju – solidna, drewniana
szafa i wyœcie³ane krzes³a, œciana wykle-
jona tapet¹ ze szlaczkiem w kwiaty. Na

wysokoœci twarzy pañstwa Nierzalew-
skich wy³ania siê dolna czêœæ œciennego
zegara.

– To by³ du¿y bij¹cy zegar, z kuku³k¹
– wspomina Jurgen. – Gdybym znalaz³
podobny w antykwariacie, kupi³ bym
natychmiast i mia³ w swoich zbiorach.

– A co by³o namalowane na obrazku
wisz¹cym na œcianie, za Richardem?  –
pytam.

– Pejza¿ przyrody, szczegó³ów nie pa-
miêtam – odpowiada.

(…) Tak, przyznaje, kolekcja ku-
muluje emocje zwi¹zane z rodzinnym
miastem, ³¹czy go z tym, co by³o przy-
jemne, piêkne i wi¹¿e siê z jego dzie-
ciñstwem.

– Ze sklepu, ale z Gdañska – kontynu-
uje Jurgen. – Na tych przedmiotach od-
najdowa³em kawa³ki domu, z którego
mnie wyrzucili, pamiêæ o matce, pocho-
wanej na gdañskim cmentarzu Emaus.

Zbieractwo jest wiêc dla niego sk³ada-
niem tego, co w 1945 roku rozsypa³o
siê w py³. (…)

KATARZYNA KORCZAK

SKANY ZDJÊÆ Z ALBUMÓW RODZINNYCH
JURGENA GROMKA WYKONA£A EWA GRELA,

MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA GDAÑSKA

ZDJÊCIA WSPÓ£CZESNE WYKONA£
MAREK ZARZECKI

Ca³oœæ czytaj w kwartalniku Gazeta
Literacka „Migotania” Nr 2 (43) 2014

http://www.migotania.pl/

Jurgen Gromek, gdańszczanin, mieszka w Meerbusch w Niemczech, kolekcjoner,
członek Bractwa Świętych Trzech Króli Gdańskiego Dworu Artusa w Lubece, do
zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska ofiarował swoje dwie cenne kolekcje:

gdańskie dzieła złotnicze i porcelanę pamiątkową dawnego Gdańska.

Najlepsze œledzie robi³a
babcia Nierzalewski (fragmenty)

Pradziadkowie Jurgena ze strony mamy – Juliusz
i Augusta, z domu Friederke, Burth
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Jedn¹ z organizacji cechowych
tworzyli piekarze w³aœciwi: „Los-
u. Kuchen-Bäcker czyli »piekarze
chleba miêtkiego i niewarzonego«
(polskie przek³ady podaje Ordyna-
cja rzemieœlnicza z 1774 r.). Obok
chleba piekli oni równie¿ s³odkie
bu³ki i bu³eczki, do nich nale¿eli te¿
i piernikarze. Odrêbny cech stano-
wili »piekarze chleba twardego lub
warzonego« Fest-Bäcker.” [S. Herbst]
Po polsku u¿ywano okreœleñ: fest-
i losbekierzy. W innych polskich
miastach nazwy by³y inne. W daw-
nym Krakowie „wystêpuj¹ w aktach
i ksiêgach piekarze biali i czarni.
Pierwsza z tych nazw dotyczy œciœle
mistrzów krakowskich, obywateli
miejskich, którzy na mocy ustaw
cechowych mogli swobodnie, choæ
w ustalonym porz¹dku dni, wypie-
kaæ zarówno jasny chleb pszenny
jak i ciemny, z m¹ki r¿anej czyli
¿ytniej. Natomiast piekarze czarni
mieli swe siedziby poza murami
miejskimi i na przedmieœciach. Mie-
li oni prawo wyrabiaæ jedynie pieczywo
ciemne, pos³uguj¹c siê wy³¹cznie m¹k¹
r¿an¹.” [F. Bardel] Podobnie by³o we
Lwowie, gdzie „w ³onie cechu piekarskie-
go ... istnia³ podzia³ na piekarzy
bia³ych i czarnych (w przypisie:
r¿anych czyli ¿ytnich).” [£. Chare-
wiczowa]

Proste t³umaczenie podaje w swo-
im s³owniku, wydanym w 1823 roku
w Gdañsku, Krzysztof Celestyn
Mrongoviusz: „Losbäcker, Weiß-
bäcker – bu³ecznik. Fastbäcker –
piekarz, razowy chleb przedaj¹cy.”
Obszerniej wyjaœnia znaczenie obu
s³ów historyk piekarnictwa nie-
mieckiego D. Ullmann: „W prawie
wszystkich miastach dzielili siê
piekarze na bia³ych i czarnych albo
s³odkich i kwaœnych (Weiß- und
Schwarzbäcker oder Süß- und Sauer-
bäcker). Wyjaœnienie obu pojêæ jest
niepotrzebne, bo le¿y ono w sa-
mych s³owach; ale granice, jakie
miêdzy obydwoma istnia³y, mia³y
naturê czysto lokalnego zwyczaju,
tak ¿e nie da siê tu podaæ ¿adnych

okreœlonych cech. W ogólnoœci piekarze czar-
ni albo kwaœni mieli wytwarzaæ wszystkie
rodzaje chleba ¿ytniego albo pó³bia³ego,
natomiast piekarze biali albo s³odcy wszyst-

kiego rodzaje pieczywa z ciasta
dro¿d¿owego i mlecznego chleba,
w³¹cznie z ciastkami.

Zatem w du¿ych miastach istnia-
³y ju¿ wczeœnie oddzielne korpora-
cje wœród tych g³ównych dzia³ów.
Tak np. w Norymberdze piernika-
rze oddzielili siê ok. 1643 r. od
cechu piekarzy bia³ych czyli los-
bekierów i utworzyli sobie w³asne
stowarzyszenie z w³asnym statu-
tem. Odwrotnie by³o w miastach
nadmorskich, gdzie istnia³a szcze-
gólna odmiana piekarzy czarnych
albo kwaœnych, mianowicie fest-
bekierzy, nazwani tak od zwiêz³e-
go ciasta, które musieli przerabiaæ
na chleb okrêtowy albo suchary.

Sk¹d pochodzi wyra¿enie los-
bekier (Losbäcker), nie da siê okre-
œliæ. Löslein oznacza we Frankonii,
mianowicie w Norymberdze, parê
bu³ek zagniecionych z mlekiem,
w Hennebergu oddzielony kawa-
³ek potrójnej bu³ki lub weki (bu³ki
pod³u¿nej), który kosztowa³ jedne-

go feniga. Bracia z domu brackiego w No-
rymberdze musieli co roku darowaæ Ra-
dzie dwie æwierci ma³mazji, szeœæ luŸnych
bu³ek (Lossemmeln) i cztery drewniane

puchary. Wed³ug Adelunga losbe-
kier to ten, który wypieka „delikat-
ny bia³y chleb.” Dalej autor wi¹¿e
nazwê z oddzielaniem (ablösen) od
wypieczonego ³añcucha bu³ek po-
jedynczych segmentów, które wol-
no by³o sprzedawaæ osobno.

Zacytujmy na koniec Mariê Bo-
guck¹, która pisze, ¿e w Gdañsku
„obok piekarzy wyrabiaj¹cych ra-
zowiec (tzw. Festbeckere) pojawi-
li siê producenci pieczywa bia³ego
(Losebeckere), placków i sucharów
(tzw. Pliskenbeckere) oraz cukier-
nicy (Kuchenbeckere).” Z powy¿-
szych rozwa¿añ wynika jednak, ¿e
kategorie piekarzy bia³ych i czar-
nych by³y ogólniejsze ni¿ owych
Fest- i Losbäckerów czyli po pro-
stu wytwórców pieczywa zwiêz³e-
go i luŸnego (pulchnego).

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Z wstępu historycznego do przygotowywanej Księgi Piekarzy

Fest- i losbekierzy
Piekarze dawnego Gdañska dzielili siê na dwie g³ówne specjalnoœci Fast- (lub Fest-) i Losbäckerów, których nazwy nawet
w jêzyku niemieckim wysz³y ju¿ z u¿ycia. W bliskim Gdañskowi Toruniu: piekarzy dzielili siê podobnie.

Inicja³ z gdañskiej ksiêgi piekarzy z XVIII w.

God³o gdañskiego cechu losbekierów z Ksiêgi czeladników
z XVIII w.
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W jubileuszowym meczu zabrak³o nieste-
ty Macieja P³a¿yñskiego i Arama Rybickie-
go, którzy zginêli w 2010 roku w katastrofie
prezydenckiego samolotu pod Smoleñskiem.

Zabrak³o równie¿ Andrzeja Kawy, który
zmar³ w styczniu 2013 roku. To im dedy-
kowane s¹ ostatnie mecze Œwietlików.

Spotkaæ siê i razem zagraæ

Ide¹ powo³ania Spó³dzielni by³o stwo-
rzenie niezale¿nego przedsiêbiorstwa, które
umo¿liwi³oby godne zarobki bez koniecz-
noœci podporz¹dkowania siê komunistycz-
nej rzeczywistoœci zak³adów pañstwowych.
Spó³dzielnia zajmowa³a siê pracami remon-
towo-budowlanymi, zw³aszcza na wysokoœci,
z zastosowaniem technik alpinistycznych.

Ju¿ w 1987 roku liczy³a ponad 100 cz³on-
ków, ok. 200 pracowników etatowych i li-
cz¹c¹ setki osób grupê pracowników doryw-
czych.

W Spó³dzielni „Œwietlik” w latach 80.
XX wieku pracowa³o, b¹dŸ w jakiœ sposób
by³o z ni¹ zwi¹zanych, wiele osób, które po
transformacji ustrojowej roku 1989 rozpo-
czê³y dzia³alnoœæ polityczn¹, piastuj¹c naj-
wy¿sze stanowiska polityczne w Polsce.
Oprócz wspomnianych Macieja P³a¿yñskie-
go i Arama Rybickiego, œwietlikow¹ histori¹
mog¹ pochwaliæ siê m.in. Donald Tusk,
Aleksander Hall, Jerzy Borowczak, Wie-
s³aw Walendziak, Czes³aw Nowak i Miro-
s³aw Rybicki. Swój epizod w Spó³dzielni
mia³ równie¿ Pawe³ Huelle, znany gdañski
pisarz.

Jak narodzi³a siê tradycja meczu sylwe-
strowego? OdpowiedŸ na to pytanie zna
Andrzej Kowalczys, wieloletni pracownik
„Œwietlika”, uczestnik wszystkich meczów
i kapitan „starych”, a od niedawna Radny

Miasta Gdañska: – Jak

zje¿d¿aliœmy na œwi¹-

teczn¹ przerwê z budów

rozsianych po ca³ej Pol-

sce, szukaliœmy pretekstu,

¿eby siê spotkaæ i przede

wszystkim razem zagraæ.

Tak narodzi³a siê trady-

cja meczu sylwestrowe-

go. – mówi Andrzej

Kowalczys. – Dzielimy

siê starzy na nowych.

Granicznym wiekiem dla

starych jest 1960 rok,

choæ czasami zdarzaj¹ siê pewne odstêp-

stwa od przyjêtej wiele lat temu zasady –

dodaje Kowalczys.
Pierwszy mecz, jesz-

cze bez publicznoœci,
w dru¿ynach czterech
na piêciu rozegrali na
terenie Politechniki Gdañ-
skiej. Potem by³y bo-
iska AWFiS, Akademii
Medycznej, a tak¿e Stocz-
niowca i Polonii Gdañsk.
Œwietlikowcy grali rów-
nie¿ na g³ównej p³ycie
boiska Lechii Gdañsk,
przy ul. Traugutta. Od
kilku lat graj¹ w³aœnie

przy Traugutta, na boisku treningowym.
Ostatni mecz Œwietlicowców zakoñczy³

siê wynikiem 4:4, co mo¿e nie satysfak-
cjonowa³o do koñca uczestników spotka-
nia, ale pozwoli³o wszystkim w dobrych
humorach œwiêtowaæ okr¹g³y jubileusz.

Pierwszy gol – Dawid Banaszek

Tradycj¹ sta³y siê równie¿ mecze No-
woroczne. Od 10 lat na bocznym boisku
Lechii przy ul. Traugutta (tym samym, na
którym dzieñ wczeœniej graj¹ Œwietlikow-
cy) spotykaj¹ siê oldboje Lechii Gdañsk
oraz dru¿yna Polityków i Przyjació³, która
sk³ada siê m.in. z by³ych pracowników
„Œwietlika”. Tu tak¿e kapitanem jest An-
drzej Kowalczys.

Ten mecz ma szczególny charakter, gdy¿
rywalizacja toczy siê nie tylko o zwyciêstwo,
ale korespondencyjnie równie¿ z Gdyni¹,
o to kto zostanie autorem pierwszej w No-
wym Roku bramki w Trójmieœcie. W Gdy-
ni równoczeœnie graj¹ bowiem byli za-

Świetliki w Sylwestra, oldboje w Nowy Rok

Pi³ka no¿na ³¹czy
Tradycj¹ ju¿ jest, ¿e najwa¿niejszym sportowym wydarzeniem ostatniego dnia roku w Gdañsku, jest mecz by³ych pracow-
ników Spó³dzielni Pracy Us³ug Wysokoœciowych „Œwietlik”. 31 grudnia 2014 roku byli pracownicy – za³o¿onej w 1983
roku przez Romana Rojka i Macieja P³a¿yñskiego Spó³dzielni – oraz ich przyjaciele zagrali po raz 30-ty.

Andrzej Kowalczys, wieloletni pracownik
„Œwietlika”, uczestnik wszystkich meczów

i kapitan „starych”, a od niedawna Radny
Miasta Gdañska

wodnicy i trenerzy Arki i Ba³tyku Gdynia.
Do tej pory w ostatnich oœmiu latach

pierwsi bramki strzelali oldboje Lechii –
5-krotnie, po raz zawodnicy Arki i Ba³ty-
ku. W 2013 roku pierwsz¹ bramkê w Trój-
mieœcie strzeli³ z kolei Piotr Bejrowski
z dru¿yny Polityków i Przyjació³.

1 stycznia 2015 roku oldboje Lechii
Gdañsk pokonali Polityków i ich Przyja-
ció³ 9:4. Pierwszego gola w Trójmieœcie
w 2015 roku strzeli³ Lechista Dawid Bana-
szek. Dzia³o siê to dok³adnie o godz. 12.11.

Nastêpne sportowe emocje z udzia³em
Œwietlików, oldbojów Lechii, Polityków
i Przyjació³ ju¿ za niespe³na rok.

TEKST I ZDJÊCIA

S£AWOMIR LEWANDOWSKI

31 grudnia 2014 roku mecz Œwietlików zakoñczy³ siê wynikiem 4:4

Ostatnie mecze Œwietlików dedykowane by³y kolegom, którzy odeszli:
Maciejowi P³a¿yñskiemu, Aramowi Rybickiemu i Andrzejowi Kawie


