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Poprzedni odcinek „serialu” o gdañskiej „Katarzynce” zakoñczyliœmy w roku 1379, w którym najpraw-
dopodobniej zaczê³a siê budowa dzisiejszej œwi¹tyni. Dodajê wyjaœnienie wprowadzonego tam skrótu:
PUB oznacza Dyplomatariusz Pomorza Gdañskiego (Pommerellisches Urkundenbuch), wydany w 1882 r.

przez M. Perlbacha oraz II tom Dyplomatariusza Pruskiego, wydany w 1939 r. przez Heina i Maschkego.

Pe³na bibliografia bêdzie podana na
koñcu ostatniego odcinka.

Spowiednik b³ogos³awionej Doroty z M¹tów

A oto dalszy ci¹g wydarzeñ:
1380 Lokacja M³odego Miasta z koœcio-
³em Œw. Bart³omieja jako fili¹ Œw. Kata-
rzyny.

1387 Proboszcz Piotr z Grodkowa.

1390 „Rektor” (proboszcz) Jan, oficja³ bi-
skupa w³oc³awskiego, spowiednik b³ogo-
s³awionej Doroty z M¹tów oraz proboszcz
Miko³aj, student uniwersytetu Wiedeñskie-
go – byæ mo¿e identyczny z Miko³ajem
z Pszczó³ek, póŸniejszym prze³o¿onym
szpitala Œw. El¿biety, który by³ równie¿
spowiednikiem Doroty. Koœció³ uiszcza
daninê dla Wielkiego Mistrza w wysokoœci
40 reñskich rocznie. Prawdopodobne ist-
nienie bractwa Mi³osierdzia z kaplic¹.

Daninê p³acono jeszcze w 1393 r. Ude-
rza jej stosunkowo ma³a wysokoœæ. W tym
czasie koœció³ Œw. Jana p³aci³ 80 reñskich,
a Mariacki 100. Interpretujê to jako wynik
ulg, zwi¹zanych z trwaj¹c¹ rozbudow¹
koœcio³a. Bractwo Mi³osierdzia by³o za-
pewne tym samym, które zainicjowa³o
fundacjê szpitala Œw. El¿biety. Jeszcze
w XVIII w. drug¹ od zachodu kaplicê
przy po³udniowej nawie nazywano kaplic¹

Biedaków lub Sieroc¹. Wed³ug Stankiewicza
wybudowano j¹ wraz z korpusem i jedno-
nawowym prezbiterium.

1391 W czasie pobytu w Gdañsku ksi¹¿ê
Henryk Derby, póŸniejszy król Anglii, ob-
darowuje koœció³.

1394 Pierwsza wzmianka o dzwonach.

Dokument dotyczy szpitala Œw. El¿biety.
Wielki mistrz wyjmuje w nim podopiecz-
nych szpitala spod w³adzy proboszcza Œw.
Katarzyny i zaleca m.in., by w dni œwi¹teczne
kap³ani odprawiali nabo¿eñstwo, kiedy u Œw.
Katarzyny po raz drugi „zadzwoni¹” na su-
mê. W wie¿yczce na dachu znajdowa³ siê
do 1945 r. dzwon, pochodz¹cy z XIV w.
1395 Proboszcz Andrzej Stapil, absolwent
uniwersytetów w Pradze i Bolonii.

Stapil nale¿a³ do Zakonu. W 1398 r. by³
kapelanem Wielkiego Mistrza, a w latach
1402–1416 biskupem che³miñskim. W Bo-
lonii by³ wpisany w 1392–1395 r., za dru-
gim razem ju¿ jako proboszcz.
1396 „Rektorem” koœcio³a zostaje Jan Lobe-
dau, czynny co najmniej do 1402 r. Niejasno
sformu³owane przywileje brygidek zapo-
cz¹tkowuj¹ spór miêdzy koœcio³em a klasz-
torem.
1399 Kontynuacja rozbudowy koœcio³a.

Œwiadczy o niej na³o¿ony przez komtu-
ra na Radê Starego Miasta obowi¹zek
wypalania wapna w nowym wapienniku
dla koœcio³a Œw. Katarzyny. Obowi¹zek
dotyczy³ równie¿ szpitala Œw. El¿biety.
Ok. 1400 Krucyfiks, zachowany w zbio-
rach Muzeum Narodowego w Gdañsku,
przypisywany dzia³aj¹cemu tutaj w latach
1402–1405 Janowi van der Mattenowi.

G³owa Chrystusa z krucyfiksu z ok. 1400 r.

(w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdañsku)
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Krucyfiks móg³ byæ przeznaczony do
zawieszenia w ³uku têczy.

Nowa szko³a przy ul. Katarzynki 4

1402 Konrad von Jungingen oddala rosz-
czenia brygidek do koœcio³a Œw. Katarzyny.

1403 Za³o¿enie altarii (bractwa o³tarzowe-
go) czeladników szewskich.

O³tarz szewców figuruje w zestawieniu
z 1525 r. Móg³ to byæ ten sam o³tarz, który
szewcy utrzymywali w 1374 r. W nowym
koœciele sta³ prawdopodobnie przy czwar-
tym od zachodu po³udniowym filarze nawy
g³ównej.

1404 Najstarszy zachowany odcisk pie-
czêci Starego Miasta ze œwiêt¹ Katarzyn¹.

1405 Altaria cechu kramarzy. Wzmianka
o jarmarkach odpustowych w dniu œw. Ka-
tarzyny.

O³tarz œw. Micha³a cechu kramarzy ist-
nia³ dowodnie od roku 1476 do 1707. Sta³

brygidki „starej” szko³y na rogu obecnych
ulic Œw. Katarzyny i Ma³ych Mniszek.
Nowa szko³a przy ul. Katarzynki 4 pe³ni³a
funkcjê do 1945 r.

1422–1441 Proboszcz Miko³aj Cobelaw,
absolwent uniwersytetu lipskiego, oficja³
gdañski w latach 1432–1435 i 1440–1441.

Cobelaw (dziœ pisano by go Kobelau) by³
cz³onkiem Zakonu Krzy¿ackiego. W roku
1422 pe³ni³ funkcjê pisarza komtura gdañ-
skiego.

1427 Biskup odrzuca pretensje brygidek do
koœcio³a Œw. Bart³omieja, motywuj¹c to tym,
¿e by³ on zawsze fili¹ Œw. Katarzyny.

1432 Zakoñczenie budowy (rozbudowy?)
i poœwiêcenie koœcio³a.

Hirsch cytuje pozbawiony rocznej daty
list, w którym proboszcz Cobelaw zawiada-
mia Wielkiego Mistrza, ¿e nie mo¿e przy-
byæ do Malborka, poniewa¿ w najbli¿sz¹
niedzielê (na Zielone Œwi¹tki) odbêdzie siê
poœwiêcenie jego koœcio³a. Rocznicê po-
œwiêcenia obchodzono co roku w okresie
Zielonych Œwi¹tek jeszcze w XVIII w.
Cobelaw podpisuje siê jako oficja³ bisku-
pa, a wiêc pisze nie wczeœniej ni¿ w roku
1432. Z drugiej strony z badañ architekto-
nicznych wiemy, ¿e zbudowana w 1433 r.
kaplica Trzech Króli powsta³a ju¿ po ukoñ-
czeniu koœcio³a. Wynika st¹d, ¿e list nie
móg³ byæ napisany póŸniej ni¿ w roku
1433. Przyjmujê jako bardziej prawdopo-
dobn¹ datê 1432. Ukoñczony wówczas ko-
œció³ mia³ postaæ trójnawowej hali z jedno-
nawowym, piêcioprzês³owym, wielobocznie
zamkniêtym prezbiterium i przylegaj¹c¹
do niego od pó³nocy zakrysti¹. Fasada za-
chodnia mia³a prawdopodobnie trzy wej-
œcia.

Freski: Œw. Krzysztof, Ukrzy¿owanie,
Zwiastowanie…

Po 1432 Freski: Œw. Krzysztof, Ukrzy-
¿owanie, Zwiastowanie i Œw. Kata-
rzyna w nawie pó³nocnej oraz Bo¿e
Narodzenie (albo Pok³on Trzech Kró-
li) w nawie pó³nocnej.

Fragmenty fresków odkryto po
wojnie. Gosieniecka datuje je na
pierwsz¹ po³owê XV w. Wed³ug
Drosta, który zna³ je tylko ze zdjêæ,
Œw. Krzysztof ma pochodziæ z ok.
1320 r. (co w œwietle podanych tutaj
faktów jest niemo¿liwe), a Œw. Ka-
tarzyna z drugiej po³owy XV w. Po-
mijany przez badaczy analogiczny
fresk w nawie pó³nocnej (Adoracja
Dzieci¹tka) wi¹¿e siê tematycznie
z wezwaniem s¹siedniej kaplicy
Trzech Króli.
1433 Rajca Starego Miasta Ernest
Glotz jego ¿ona El¿bieta funduj¹

wspomnian¹ kaplicê „NMP, Trzech Króli
i Œw. Jerzego” przy nawie pó³nocnej.
Ok. 1435 Zachowane w Muzeum Narodo-
wym w Gdañsku figury Chrystusa i Œw.
Tomasza z nieistniej¹cego dziœ o³tarza.

K. Mellin datuje figury na ok. 1415 r.
i przypisuje Mistrzowi Piêknej Madonny
(z koœcio³a Mariackiego), którego istnienie
ostatnio jest kwestionowane. Przyjmujê
datacjê Drosta.

1441 Spór miêdzy proboszczami Œw. Ka-
tarzyny i koœcio³a Mariackiego rozpatry-
wany na soborze w Bazylei.

1445 Proboszcz Jan Galczberg z Grudzi¹-
dza, czynny jeszcze w roku 1452. Pierwsza
wzmianka o kaplicy Rady (tam¿e). Z tego
czasu pochodz¹ figury o³tarza Boga Ojca

Kszta³t prezbiterium z zakrysti¹ w 1432 r.

przy trzecim od zachodu po³udniowym
filarze g³ównej nawy. Od 1499 r. krama-
rze mieli te¿ kaplicê – pierwsz¹ od zacho-
du przy po³udniowej nawie, zwan¹ tak¿e
Kaplic¹ Straganiarzy. Praetorius wymienia
osobno o³tarz kramarzy oraz o³tarz (kapli-
cê) straganiarzy. Mo¿liwe, ¿e pocz¹tkowo
o³tarz i kaplica by³y wspólne, a póŸniej
dosz³o do rozdzia³u. Kramarze utrzymy-
wali o³tarz, a straganiarze kaplicê.

1406 Proboszcz Jan Hildebrand, oficja³
biskupa w³oc³awskiego.

Byæ mo¿e jest on identyczny z wymie-
nionym uprzednio Janem Lobedauem.

1409–1411 Wojna krzy¿acko-polska.

1416 Proboszcz Henryk.

1417 Nowe roszczenia brygidek.

1422 Wzmianka o szkole parafialnej.
Szko³a istnia³a niew¹tpliwie ju¿ w XIII w.

(w 1227 r. wymieniono w Gdañsku trzech
nauczycieli). O jej ówczesnej lokalizacji brak
danych. Tutaj jest mowa o sprzeda¿y przez

Odcisk pieczêci Starego Miasta ze

œw. Katarzyn¹

Z fresku ze œw. Krzysztofem pozosta³o dziœ tylko

Dzieci¹tko



historycznego piêkna – zosta³ uhonorowany Dyplomem Uznania.
Cieszyliœmy siê z wzajemnej bliskoœci, dzieliliœmy op³atkiem i œpie-
waliœmy kolêdy, intonowane przez naszego barda Andrzeja Starca.
Na koniec korzystaliœmy z darów kulinarnych, znajduj¹cych siê
na suto zastawionych sto³ach. Tego rodzaju spotkania pog³êbiaj¹
wiêŸ miêdzy przyjació³mi.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

ZDJÊCIA: JANUSZ WIKOWSKI
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i NMP, który sta³ do 1945 r. w kaplicy
Rady.

By³a to pierwsza od wschodu kaplica
przy po³udniowej nawie korpusu. W ksiê-
gach Kamlarii Starego Miasta, obejmuj¹-
cych z przerwami lata 1459–1519 [35]
mo¿na znaleŸæ dane o kapelanach Rady
i ich uposa¿eniu. Funkcjê tê pe³nili: Piotr
Bart (1459–1473), NN (1466–1476), Jan

(1476), Piotr (1498–1509), Jakub Lesse
(1498–1514), Krzysztof (1514) i Jan Neu-
geman (1514–1519).
Ok. 1450 Pocz¹tek budowy wie¿y z kapli-
cami bocznymi oraz rozbudowy prezbite-
rium ze zmian¹ na trójprzês³owe.
1451 Rajcy Starego Miasta wystêpuj¹ jako
opiekunowie i zarz¹dcy (prowizorzy) ko-
œcio³a.

1452 Wdowa po rajcy Glotzu wraz z dru-
gim mê¿em, ³awnikiem Jakubem Gremli-
nem, odstêpuje cechowi stolarzy rodzinn¹
kaplicê oraz dom dla altarystów – póŸ-
niejsz¹ gospodê cechow¹ przy ul. Po³ów-
kowej 4 (dziœ Na Piaskach 10).

  ANDRZEJ JANUSZAJTIS

W pi¹tek, 16 stycznia, o godz. 18, mia³o miejsce nasze trady-
cyjne spotkanie œwi¹teczno-noworoczne.

Bawi¹cy w Wiedniu pan Tadeusz Matusiak przys³a³ serdeczne
¿yczenia na piœmie. Nie móg³ tym razem przyjœæ ks. infu³at Sta-
nis³aw Bogdanowicz, wiêc na odleg³oœæ ¿yczyliœmy mu nieusta-
j¹cego zdrowia i spe³nienia wszystkich zamierzeñ. Bazylikê
Mariack¹ godnie reprezentowa³ jej nowy proboszcz ks. pra³at
Zbigniew Zieliñski. Wyjazd za granicê uniemo¿liwi³ obecnoœæ
Prezydentowi Miasta P. Paw³owi Adamowiczowi, ale by³a Dy-
rektor jego Biura pani Helena Chmielowiec. Zjawili siê te¿ przed-
stawiciele zaprzyjaŸnionej Naczelnej Organizacji Technicznej
i bliskiego nam Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki. Nie
zabrak³o te¿ reklamodawców, dziêki którym ³atwiej nam wyda-
waæ miesiêcznik „Nasz Gdañsk” (serdecznie dziêkujemy!).

W goœcinnych salach restauracji pañstwa Lewandowskich
czuliœmy siê wszyscy jak u siebie w domu. By³a okazja do krót-
kiego przedstawienia naszych dokonañ i zamierzeñ, a tak¿e do
przyjaznych rozmów, wymiany serdecznoœci i sk³adania ¿yczeñ.

Nasz d³ugoletni cz³onek, wybitny architekt, Stanis³aw Michel
– budowniczy Gdañska i nieugiêty bojownik o zachowanie jego

Nasz opłatek

Dokonania, plany, ¿yczenia
Obecni byliœmy wszyscy, no mo¿e prawie wszyscy, cz³onkowie, sympatycy i zaproszeni goœcie, a wœród nich nasi „Za-
s³u¿eni dla historii Gdañska”, z którymi organizowaliœmy niezapomniane spotkania: panie Halina Winiarska i Krystyna
Stankiewicz oraz panowie Stefan Jacek Michalak i Grzegorz Pellowski.

Ks. pra³at Zbigniew Zieliñski, nowy proboszcz Bazyliki Mariackiej

i Grzegorz Pellowski

Ewa i Andrzej Januszajtisowie i in¿. arch. Stanis³aw Michel

In¿. arch. Stanis³aw Michel odbiera Dyplom Uznania za dzia³alnoœæ

w Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk”. W œrodku Zbigniew Socha, z prawej

Andrzej Januszajtis
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Od lewej: Zbigniew Socha, Józef Kubicki i Anna Kuziemska

Ks. pra³at Zbigniew Zieliñski ¿yczy³ wszystkim zdrowia i sukcesów

w pracy dla dobra Gdañska

Po oficjalnych przemówieniach podzielono siê op³atkiem

W imieniu prezydenta Miasta Gdañska, Paw³a Adamowicza,  wyst¹pi³a

Helena Chmielowiec (z prawej), dyrektor jego biura

Halina Winiarska i Andrzej Januszajtis

Bawi¹cy w Wiedniu Tadeusz Matusiak

przys³a³ serdeczne ¿yczenia na piœmie
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Dziêki obni¿eniu tego progu do piêciu
procent, cel wydawa³ siê byæ bardziej re-
alny, ni¿ kiedykolwiek wczeœniej.

Praca od podstaw i sukces!

Tylko kto chcia³by zostaæ radnym? Miejsc
w radzie by³o dwadzieœcia jeden. Tyle¿
samo g³osów mo¿na by³o jednorazowo
oddaæ w 2011 roku i tylu te¿ kandydatów
stowarzyszenie stara³o siê wy³oniæ. Cz³on-
kowie, z pomoc¹ swoich znajomych, agi-
towali wœród s¹siadów, przekonywali, jak
wa¿na jest to inicjatywa. W Œródmieœciu
Rada mia³a szansê byæ utworzona po raz
pierwszy od ponad trzydziestu lat. Za prio-
rytet postawiono przygotowanie listy i wy-
branie Rady. Ka¿dego dnia cz³onkowie
stowarzyszenia zbierali podpisy w strate-
gicznych czêœciach miasta. Nie by³y to
podpisy list poparcia poszczególnych osób
– kandydatów. By³y to podpisy za prze-
prowadzeniem wyborów w ogóle. ¯eby
same wybory mog³y siê odbyæ, bo nie by-
³o to tak pewne. Dziœ nie ka¿dy pamiêta
pracê, jaka zosta³a na rzecz wyborów wy-
konana, a zas³uguje to na najwiêksz¹ po-
chwa³ê. S³owa uznania nale¿¹ siê zw³aszcza
osobom, które g³osy zbiera³y, a o mandat
radnego siê nie ubiega³y.

Na koniec dnia wyborczego 8 maja 2011
cz³onkowie Stowarzyszenia jeŸdzili po ko-
misjach wyborczych licz¹c g³osy i spraw-
dzaj¹c wyniki. Radoœæ by³a ogromna, gdy
okaza³o siê, ¿e odnieœliœmy sukces, ¿e Rada
Dzielnicy Œródmieœcie zostanie utworzona.
Ju¿ po dwóch dniach w Radzie Miasta Gdañ-

ska mia³o miejsce œlubowanie podczas, któ-
rego dostaliœmy legitymacje Radnych. Po-
dejrzewam, ¿e Czytelników najbardziej
interesuj¹ kompetencje jednostki pomoc-
niczej. Tak wiêc bud¿et Rady Dzielnicy
jest zale¿ny od wysokoœci frekwencji pod-
czas wyborów. Absolutne minimum to piêæ
procent, które równa siê czterem z³otym na
mieszkañca, co w przybli¿eniu daje Radzie
120.000 z³ rocznie na dzia³ania. Gdyby
liczba mieszkañców g³osuj¹cych by³a wiêk-
sza, to bud¿et by³by adekwatnie wy¿szy.
Cieszyliœmy siê jednak z tego, co mamy.

Pierwsze tygodnie naszej dzia³alnoœci
oparte by³y na wspólnej nauce, poznawaniu
siê i na uczeniu kompetencji, jakie faktycz-
nie posiadaliœmy. Spoœród radnych wybrano
Anettê Budziñsk¹ na Przewodnicz¹c¹ Rady,
Leszka Pochroñ-Frankowskiego na jej za-
stêpcê. W sk³ad dwuosobowego Zarz¹du
Rady wesz³y Beata Matyjaszczyk i Marta
Mê¿yk. W takim sk³adzie mieliœmy dbaæ
o porz¹dek i efektywnoœæ Rady. Wizje
dzia³alnoœci by³y ró¿ne. Nie wiedzieliœmy
jednak z kim nam przyjdzie pracowaæ i jakie
Radni maj¹ kompetencje. Czêœæ pomys³ów
nie by³a mo¿liwa do przeprowadzenia. Dla
lepszego funkcjonowania Radni zdecydo-
wali siê wyodrêbniæ komisje tematyczne,
które mog³yby siê zajmowaæ poszczegól-
nymi zagadnieniami. Zdecydowaliœmy siê
na komisje: £adu Przestrzennego, Eduka-
cji i Sportu, Bezpieczeñstwa, Kultury oraz
Seniora. Prê¿nie dzia³aj¹ce na pocz¹tku
komisje z up³ywem czasu trochê traci³y na
znaczeniu, maj¹c mniej, ni¿ przypuszczano,

potrzeb mieszkañców do zrealizowania.
Warto napisaæ, ¿e najprê¿niejsz¹ z nich
by³a komisja £adu Przestrzennego, któr¹
prowadzi³ z powodzeniem in¿. arch. Sta-
nis³aw Michel.

Ró¿ne racje, ³atwo nie by³o

Od pocz¹tku napotkaliœmy jednak na ró¿-
ne trudnoœci. Nie by³o siedziby i radni siê
gimnastykowali ¿eby znaleŸæ miejsce spo-
tkañ. Przez ca³¹ kadencjê przeprowadzali-
œmy siê a¿ trzy razy. Pierwsze sesje odby-
wa³y siê w Nadba³tyckim Stowarzyszeniu
Plastyków im. Mariana Mokwy przy ul. Za
Murami. Nastêpne w siedzibie Stowarzy-
szenia „Nasz Gdañsk” przy ul. Œwiêtego
Ducha 119 i na koñcu w Pa³acu M³odzie¿y
przy ulicy Ogarnej. Ostatnia z przeprowa-
dzek nie zosta³a przeprowadzona zgodnie
z wol¹ wszystkich. Panuj¹cy w Radzie po-
dzia³ sprawi³, ¿e radni Stowarzyszenia zosta-
li zepchniêci do opozycji i g³osowanie nad
zmian¹ zosta³o przeprowadzone w tajemni-
cy. Sam dowiedzia³em siê o zmianie, gdy
przyszed³em na sesjê, na której okaza³o siê,
¿e siedziba jest przeniesiona do Pa³acu M³o-
dzie¿y. Tak, wiêc ³atwo nie by³o, ale, sukce-
sywnie, staraliœmy posuwaæ siê do przodu
i – wbrew przeciwnoœciom losu – realizowaæ
powierzone zadania w najlepszy mo¿liwy
sposób. Jednak na wieœæ o zmianach adresu
Marta Mê¿yk i Leszek Pochroñ-Frankow-
ski zrezygnowali ze swoich funkcji kie-
rowniczych w Radzie.

Du¿ym wyzwaniem dla radnych od sa-
mego pocz¹tku by³a ró¿norodnoœæ dziel-

Rada Dzielnicy Śródmieście zakończyła kadencję

Trudne doœwiadczenia,

dobre efekty, wiele przed nami
Dok³adnie cztery lata temu dowiedzia³em siê o planach Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” co do wystawienia bezpartyjnej
listy kandydatów na Radnych Dzielnicy Gdañsk - Œródmieœcie. Cz³onkom organizacji, dzia³aj¹cych od dawna, nie by³ to
temat obcy, gdy¿ próbowano tego dokonaæ wczeœniej. Niestety próg wyborczej frekwencji by³ wczeœniej na tyle du¿y, ¿e
Rada nie mog³a zostaæ wybrana.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” odbêdzie siê we wtorek,

3 marca 2015 roku, o godzinie 17.00 – pierwszy termin i o godzinie 17.30 – drugi termin

w Sali Konferencyjnej Muzeum Archeologicznego przy ulicy Mariackiej 25/ 26 w Gdañsku.

INFORMACJA

Zarz¹d Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
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nicy, która, mo¿na powiedzieæ sk³ada siê
z siedmiu odrêbnych, mniejszych, czêœci.
Jest to G³ówne Miasto, Stare Miasto, D³ugie
Ogrody, Dolne Miasto, Stare Przedmieœcie,
Biskupia Górka, Nowe Ogrody oraz M³ode
Miasto. Problemem by³o m¹dre i uczciwe
rozdysponowanie œrodków bêd¹cych w dys-
pozycji rady. Gdzie je najlepiej ulokowaæ?
Udana mog³aby siê wydawaæ demokracja,
ale jeœli radnych z Biskupiej Góry by³o
mniej, ni¿ tych z Dolnego Miasta, to nie
mieli oni szans na powodzenie w g³osowa-
niu. Inne potrzeby wydawa³y siê wa¿ne na
G³ównym Mieœcie, a inne na Starym Przed-
mieœciu. Niestety, przez ca³¹ kadencjê rad-
ni nie mogli zrozumieæ, ¿e g³osy dostawali
z ca³ej dzielnicy, a nie z okolicy swojego
zamieszkania, i ¿e s¹ sprawy wa¿ne i wa¿-
niejsze z perspektywy ca³ej dzielnicy. Oczy-
wiœcie by³y sprawy bezsporne, dobrym przy-
k³adem bêd¹ turnieje sportowe dla szkó³,
gdzie ucz¹ dzieci ze wszystkich podstawó-
wek dzielnicy i wszystkich gimnazjów.
W ten sposób, przez trwaj¹c¹ blisko cztery
lata kadencjê, mieliœmy siedem turniejów
sportowych! Dodatkowo wspieraliœmy po-
szczególne szko³y. Szko³a Podstawowa nr
21 na Biskupiej Górze otrzyma³a szafki
i meble dla uczniów, Szko³a Podstawowa
nr 57 zosta³a wyposa¿ona w monitoring
i rzutnik multimedialny oraz meble dla
najm³odszych, a Gimnazjum nr 8 dosta³o
profesjonaln¹ si³owniê dla uczniów. Innym
bezspornym przedsiêwziêciem by³y spo-
tkania œwi¹teczne z mieszkañcami. Radni
zdecydowali, ¿e najlepiej i najrozs¹dniej
bêdzie zorganizowaæ szeœæ spotkañ wigi-
lijnych na ró¿nych obszarach dzielnicy,
dziêki temu jak najwiêksza liczba miesz-
kañców bêdzie mia³a szansê na mi³e spêdze-
nie czasu w s¹siedzkim gronie, poczêstu-
nek i paczkê œwi¹teczn¹ dla najm³odszych.
Na trwa³e wpisa³ siê te¿ program „Kawa
i herbata dla seniora”, przy wspó³pracy
z gdañskimi kawiarniami co roku rozda-
wano karty upowa¿niaj¹ce do zakupu ka-
wy i herbaty za 1,80 z³. Ostatnim, ale nie
mniej wa¿nym dzia³aniem rady by³a orga-
nizacja wyjazdów krajoznawczych dla se-
niorów z naszej dzielnicy. Dziêki Radzie
Dzielnicy uda³o siê zorganizowaæ wyjaz-
dy na Hel, do Szymbarka, Fromborka
i Olsztynka. By³a to doskona³a okazja do
spêdzenia wolnego czasu oraz do integra-
cji mieszkañców. Klub Seniora przy sto-
warzyszeniu Za Murami zosta³ wsparty
finansowo na swoje dzia³ania, tak samo jak
klub seniora na Biskupiej Górze. Widaæ tu
dok³adnie, ¿e mieszkañcy Œródmieœcia to
w du¿ej mierze osoby starsze dlatego te¿
taka iloœæ projektów zosta³a na ich rzecz
zrealizowana.

Na co wydaliœmy pieni¹dze?

Co do zadañ inwestycyjnych radni nie
byli ju¿ tak zgodni podczas g³osowañ.
Czêsto sesje bez wiêkszych postêpów trwa-
³y do póŸnych godzin nocnych w atmosfe-
rze k³ótni i wrêcz walki na argumenty,
powiedzia³bym ró¿nej jakoœci. Czêœæ mo¿-
na uznaæ za sukces, inne nie ujrza³y nigdy
œwiat³a dziennego. Myœlê, ¿e mieszkañcy
nawet nie wiedz¹, jakie projekty zosta³y
sfinansowane z œrodków Rady Dzielnicy.
Chcia³bym przytoczyæ Czytelnikom mie-
siêcznika „Nasz Gdañsk” i tym samym
wyborcom, czêœæ z nich. Osobiœcie uwa-
¿am ¿e najwiêkszym sukcesem by³o dopro-
wadzenie najwiêkszego terenu zielonego
dzielnicy do u¿ytecznoœci. Mowa tu o Par-
ku Œw. Barbary pomiêdzy ulicami Krowo-
dersk¹, Angielsk¹ Grobl¹ i Œw. Barbar¹ na
tzw. D³ugich Ogrodach. Dla wielu osób
miejsce nie znane, niebezpieczne i nieuczêsz-
czane. Dziœ, po wielu dyskusjach, namo-
wach i g³osowaniach, mo¿emy pochwaliæ
siê nowymi alejkami, przy których stoi
dwanaœcie ³awek i osiem koszy na œmieci.
Ca³oœæ oœwietla dziewiêæ stylizowanych
lamp, a w samym œrodku parku posadzono
trzysta tulipanów i trzysta krzewów ró¿.
Wiele przed nami. Park wymaga doinwe-
stowania w ogrodzenie i monitoring. Mam
nadziejê, ¿e w nastêpnej kadencji Rady uda
siê tego dokonaæ! Dodam tylko, ¿e id¹c do
parku od ulicy Szafarnia odpocz¹æ bêdzie-
my mogli na jednej z dziewiêciu ³awek,
które postawi³a tam Rada Dzielnicy.

Kolejnym ciekawym projektem inwe-
stycyjnym by³o zagospodarowanie placu
Ksiêdza Zator Przytockiego. Jest to plac
przed Bazylik¹ Mariack¹ na G³ównym
Mieœcie. Problemem do rozwa¿enia przez
Radê by³a zasadnoœæ wydania pieniêdzy na
budowlê, z której mog¹ w wiêkszej mierze
korzystaæ turyœci, a nie sami mieszkañcy.
Argumenty, które stawia³ pomys³odawca
zagospodarowania placu, in¿. arch. Stani-
s³aw Michel, by³y na tyle przekonuj¹ce, ¿e
dziœ przed wie¿¹ koœcio³a mo¿emy usi¹œæ
na kilku ³aweczkach. W trakcie budowy jest
zatwierdzony ju¿ przez konserwatora za-
bytków mur, który ma pe³niæ funkcjê
ozdobn¹ dla placu i koœcio³a oraz – jak
przekonywa³ Michel – uniemo¿liwiæ kra-
dzie¿e, dokonywane na turystach i miesz-
kañcach wychodz¹cych z koœcio³a. Z nie-
cierpliwoœci¹ czekam na zakoñczenie tego
projektu wiosn¹ 2015.

Parkur, drzwi na Biskupiej Górce,

oœwietlenie na Dolnym Mieœcie…

Inne inwestycje Rady to budowa – wte-
dy jeszcze pierwszego w Polsce – Parkour

Parku przy ulicy Krosienka. Muszê po-
dziêkowaæ klubowi sportowemu Move-
ment, którego cz³onkowie, jako pomys³o-
dawcy, uparcie d¹¿yli do zakoñczenia tej
inwestycji! Na Biskupiej Górce chcieliœmy
pokazaæ piêkno tej starej czêœci Gdañska,
która niszczeje z roku na rok. Ma³ym kosz-
tem Rada odrestaurowa³a zabytkowe drzwi
jednej z kamienic, daj¹c przyk³ad dbania
o nasz¹ historiê. Biskupia Górka wzbogaci³a
siê te¿ o system monitoringu. Na Dolnym
Mieœcie oœwietlono róg ulic Reduta Dzik
i Sempo³owskiej. Wymieniaæ, mo¿na wiele.
S¹ te¿ projekty zrealizowane z woli miesz-
kañców. Czêœæ pieniêdzy oddaliœmy na bu-
d¿et obywatelski. Bez wchodzenia w szcze-
gó³y za przyk³ad podam profesjonaln¹
si³owniê w Gimnazjum nr 8 na ¯abim
Kruku, która zosta³a zakupiona na proœbê
mieszkañców. Wypunktowanie wszystkich
projektów Rady nie jest tu moim celem, ale
pokazanie, jakie mieliœmy mo¿liwoœci i ¿e
warto bêdzie ponownie oddaæ g³os w nad-
chodz¹cych wyborach.

Radni nie tylko bud¿etem ¿yj¹. Na co-
tygodniowych dy¿urach mieszkañcy mo-
gli przychodziæ ze swoimi problemami,
licz¹c na merytoryczn¹ pomoc. W dy¿u-
rach brali udzia³ stra¿nicy miejscy, którzy
notowali problemy mieszkañców. Radni
starali siê pomagaæ i s³uchaæ. Poza proœba-
mi nie raz s³yszeliœmy doskona³e pomy-
s³y, jakie p³ynê³y od mieszkañców. Czêœæ
z nich sk³ada siê na wymieniony powy¿ej
bud¿et – za te g³osy, rady i wskazówki
wszystkim bardzo serdecznie dziêkujemy.
Nale¿y te¿ wspomnieæ o wspó³pracy Rad-
nych z pos³em do Parlamentu Europejskie-
go Jaros³awem Wa³ês¹. Wspólnie z biurem
pos³a radni Zienkiewicz i Pochroñ-Fran-
kowski przeprowadzili dwukrotnie kon-
kurs wiedzy o Unii Europejskiej. Najpierw
dla gimnazjów w Gdañsku, a rok póŸniej
w Trójmieœcie. Nagrodami by³y wyjazdy
studyjne do Brukseli w pe³ni ufundowane
przez Jaros³awa Wa³êsê. Laureatami byli
uczniowie ze Œródmieœcia, a Rada Dziel-
nicy nie wyda³a swoich œrodków na orga-
nizacjê konkursów. Tak wiêc, podsumo-
wuj¹c ca³¹ kadencjê, wydaje mi siê, ¿e
oddolna inicjatywa okaza³a siê w du¿ej mie-
rze skuteczna, a spêdzone wspólnie lata
nie zosta³y zmarnowane. Wiele osób uzy-
ska³o bardzo dobre doœwiadczenie w pracy
na rzecz miasta i myœlê, ¿e z powodze-
niem bêdzie je wykorzystywaæ w przy-
sz³oœci, dbaj¹c o rozwój i piêkno Gdañska.

LESZEK POCHROÑ-FRANKOWSKI,

RADNY RADY DZIELNICY ŒRÓDMIEŒCIE
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A uda³o siê w tym dniu obdarowaæ
setkê uczniów. Najpiêkniejszym po-
dziêkowaniem dla fundacji by³y kolê-
dy œpiewane przez najm³odszych oraz
gromki i radosny okrzyk „dziêkuje-
my” w wykonaniu ich starszych kole-
¿anek i kolegów.

Fundacja Fahrenheit Polonia, któr¹
reprezentowali w tym dniu Diana No-
wosielska i Andrzej Siewruk, otrzyma-
³a zaproszenie na Jase³ka przygotowy-
wane przez uczniów tej¿e szko³y,
które odbyæ siê mia³y kilka dni przed
Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia. Przed-
stawione zosta³y przepiêknie, a gra ma-
³ych aktorów, wcielaj¹cych siê w bi-
blijne role, wzruszaj¹ca.

Pod koniec wystêpu Fundacja, w imie-
niu swoim i Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”, którego prezesem jest prof.
Andrzej Januszajtis, przekaza³a dy-
rekcji, nauczycielom, pracownikom
szko³y oraz czniom ¿yczenia œwi¹tecz-
no-noworoczne.

Fundacja Fahrenheit Polonia działa

Sto paczek od Œwiêtego Miko³aja
Na pocz¹tku grudnia 2014 r. przedstawiciele Fundacji Fahrenheit Polonia odwiedzili dzieci w Szkole Podstawowej nr 88
im. D. G. Fahrenheita w Œwibnie, aby przekazaæ im podarunki z okazji Dnia Œwiêtego Miko³aja. Ka¿de dziecko znalaz³o
w paczce mi³e niespodzianki.

 Fot. Z archiwum Fundacji Fahrenheit Polonia

Szanowni Cz³onkowie

i Sympatycy Stowarzyszenia

1%
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 2014, 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 2013.

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.

Niespodzianka jaka spotka³a cz³onków
fundacji to podziêkowania i prezenty – rêcz-
nie wykonane przez najm³odszych: cho-

inka z szyszek i smaczne, cudnie ozdobione
pierniczki.

DIANA NOWOSIELSKA



10

Nr 2/2015

Nikt i nic nie wyt³umaczy mi zasadno-
œci zbrodni pope³nionej w imiê systemu
politycznego.

Nie dla s³awy i uznania

Ale po kolei. Najpierw kilka s³ów o cmen-
tarnych anio³ach, jak je sobie nazywam.
Mijamy je nie raz w cmentarnych alejach,
widzimy pochylone w ciszy nad porz¹dko-
waniem nagrobków. Czasem tylko zastano-
wimy siê nad nimi. Byæ mo¿e przelotnie
powiemy sobie: ,,Dobrze mieæ na ziemi
tak¹ krewn¹, która nie zapomina o zmar-
³ych”. I tu pope³niamy b³¹d. W grobach,
które pielêgnuj¹ nie ma ich krewnych. Ich
wewnêtrzny obowi¹zek wynika z zupe³nie
innych pobudek.

W swoich poszukiwaniach cmentarnych
pozna³em kilka z nich. S¹ wyj¹tkowe, bo
opiekuj¹ siê od lat wybranymi grobami,
gdzie nie doœæ, ¿e nie le¿¹ ich bliscy, to
w pobli¿u czêsto nawet nie ma nawet gro-
bów ich krewnych. Pozna³em kilka z nich
ju¿ wczeœniej na Cmentarzu Garnizonowym
w Gdañsku. Dziêki przychylnoœci jednego
z dziennikarzy „Dziennika Ba³tyckiego”

pozna³em tym razem anio³a cmentarnego
z Centralnego Cmentarza Srebrzysko.

Od uzyskania numeru telefonu do spotka-
nia minê³o kilka miesiêcy. Czeka³em cier-
pliwie, wszak s¹ to kobiety w stosownych
ju¿ latach i jak czêsto podkreœlaj¹ o daty
ich urodzin nie nale¿y ich ju¿ od dawna

pytaæ. Nie zachowuj¹c dyskrecji po-
wiem tylko, ¿e wœród owych dam,
bo pozosta³y wœród nich ju¿ tylko
kobiety, s¹ jak to siê teraz modnie
mówi kobiety 70+, 80+ i 90+.

Po kolejnym wylewie i d³ugiej
rekonwalescencji szpitalnej zdrowie
kobiety znanej mi tylko ze s³uchaw-
ki telefonu poprawi³o siê. W pierw-
szych dniach stycznia spotkaliœmy siê
w umówionym miejscu w Oliwie.
Podczas jazdy na cmentarz zazna-
czy³a kategorycznie, ¿e nie chce, by
gdziekolwiek podawaæ jej nazwi-
sko, ¿adnych te¿ zdjêæ. Jak podkre-
œli³a nie dla s³awy i nie dla uznania
zajmuje siê kilkoma grobami na
wrzeszczañskim cmentarzu.

W trakcie jazdy samochodem do-
wiedzia³em siê, ¿e do Gdañska przy-
by³a w 1950 r., tu ukoñczy³a Politech-
nikê Gdañsk¹, tutaj za³o¿y³a rodzinê
i tutaj pozna³a wspania³ych przyjació³.
Na pocz¹tku lat 50. XX w. zaintereso-
wa³a siê losami traconych w glorii pra-
wa niewinnych polskich marynarzy.

– W moim krêgu towarzyskim byliœmy
dobrani jeœli chodzi o pogl¹dy, patriotyzm
zawsze wiele dla nas znaczy³. – opowiada-
³a. – By³o nas troje. OdnaleŸliœmy groby
kilku ze straconych marynarzy.

Op³aci³a miejsce, postawi³a nagrobek

Powiedzieli sobie, ¿e je¿eli bêd¹ siê
nimi opiekowaæ, to mo¿e przetrwaj¹. Czy-
nili to przez lata. Kole¿anka i kolega ju¿
nie ¿yj¹. Zosta³a sama. Boi siê, by tych
ostatnich grobów te¿ nie zlikwidowano.
Dlatego te¿ zgodzi³a siê na spotkanie.

Wolnym krokiem, przystaj¹c co chwilê,
przeszliœmy kwater¹, gdzie le¿¹ pochowane
ofiary systemu stalinowskiego z lat 1945–
1956. Niestety, mimo starañ, czêœæ grobów
zosta³a zlikwidowana. Kilka siê jednak za-
chowa³o i uspokoi³em moj¹ rozmówczyniê,
¿e nie zostan¹ ju¿ zlikwidowane, tak d³ugo,
jak d³ugo bêdzie istnia³ ten cmentarz. Jest
to decyzja Prezydenta Miasta Gdañska.

Na Cmentarzu Centralnym Srebrzysko
pochowano 10 z 25 osób straconych w wiê-
zieniu przy ul. Kurkowej w Gdañsku, które
zosta³y zaliczone do ofiar systemu stali-
nowskiego lat 1945–1956. W jednym przy-
padku – Zdzis³awa Ficka – rodzina doko-
na³a ekshumacji zw³ok i przenios³a je na
Cmentarz w Gdyni. Z pozosta³ych 9 osób
jedna zosta³a pochowana we wspólnej mo-
gile z inn¹ osob¹ – Henrykiem Zaj¹cem,
zmar³ym na skutek ,,samobójstwa”, rów-

Jeżeli będziemy się nimi opiekować, może przetrwają

Cmentarni anio³owie
Trzeba by³o byæ wyj¹tkow¹ kanali¹, s³ug¹ diabelskim bez uczuæ. Jak mo¿na by³o skazaæ i zabiæ tak
m³od¹ i niewinn¹ osobê. Przecie¿ chcia³ s³u¿yæ Polsce, by³ dumny z w³o¿onego na siebie munduru
polskiego marynarza. Patrzê na zdjêcie zaledwie 22 letniego ch³opca na nagrobku i nie mogê poj¹æ,
jak mog³o do tego dojœæ.

Fragment Centralnego Cmentarza Srebrzysko z kwater¹, gdzie wœród wielu grobów, le¿¹

rozstrzelane w gdañskim wiêzieniu ofiary stalinizmu

Symboliczny nagrobek straconego marynarza

Mariana Kowala
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nie¿ ofiar¹ systemu politycznego. Zacho-
wane pozostaj¹ cztery nagrobki: Jerzego
Sulatyckiego, Karola Martyñskiego, Ed-
munda Sterna i Kazimierza Kanieckiego.
Ustalone s¹ miejsca wczeœniejszych po-
chówków: Kazimierza Praissa, Zygmunta
Izdebskiego, Boles³awa Tarnowskiego, Jana
Cho³uja i Stefana Koliñskiego.

Wydawa³o mi siê, ¿e wiem wiele o tym
cmentarzu, a jednak mój poznany anio³
cmentarny wyprowadzi³ mnie z b³êdu. Oka-
za³o siê, ¿e jedno z miejsc pochówku zacho-
wa³o siê tylko dlatego, ¿e to w³aœnie ona
uiœci³a, bezinteresownie, zwi¹zane z nim
op³aty i ze swoich pieniêdzy postawi³a pro-
sty, acz trwa³y na nim nagrobek.

Nie mniejszym zaskoczeniem by³a dla
mnie wizyta z ni¹ przy symbolicznym dzi-
siaj grobie marynarza Mariana Kowala.
Wiedzia³em o nim i przyznam szczerze,
chyba zlekcewa¿y³em zwi¹zan¹ z nim wie-
dzê. Tym razem by³em przy nim z w³aœci-
wym przewodnikiem. Mogê tylko powta-
rzaæ w nieskoñczonoœæ, ¿e wzruszy³em siê.

(…) „Niech Wam Bóg pomaga. Marian”

Patrz¹c na zdjêcie nagrobne m³odego
marynarza, nie mog³em uwolniæ siê od
skojarzeñ, ¿e mam dzisiaj niewiele star-
szego od niego syna. Czym by³a jego stra-
ta dla rodziców, tego nawet nie mogê so-
bie wyobraziæ. M³odoœæ – jest tak ufna,
i tak zgubna w prawdzie terroru doro-
s³ych…

,,Kochani Rodzice. Piszê do Was parê
s³ów. Kochani, nie p³aczcie za mn¹. Bóg
chcia³ mnie zabraæ, tak wiêc musia³o
byæ. ¯egnam Was, Kochani, Wszystkich.
Niech Wam Bóg pomaga. Marian”.
Tymi poruszaj¹cymi i m¹drymi ponad
zbrodniê katów s³owami listu ¿egna³
siê w dniu œmierci z rodzin¹.

Marian Kowal, syn Jana, ur. 24 mar-
ca 1930 r. Zosta³ skazany w zwi¹zku
z uprowadzeniem okrêtu hydrograficz-
nego HG-11 (dawny ,,¯uraw”) do
Szwecji. Po wp³yniêciu do Ystad 12
marynarzy poprosi³o o azyl i pozosta³o
tam. Tych, którzy powrócili, aresztowano

i poddano brutalnemu œledztwu.
Wymuszone zeznania ujawni³y
,,spisek” w Marynarce Wojen-
nej. Mia³ on dotyczyæ równie¿
okrêtu podwodnego B-11 (ORP
,,Sêp”), na którym s³u¿y³ Ma-
rian Kowal i to on mia³ byæ
jednym z za³o¿ycieli zwi¹zku
zmierzaj¹cego do uprowadzenia
okrêtu.

Zosta³ stracony przez roz-
strzelanie w dniu 31.03.1952 r.
wyrokiem S¹du Marynarki Wo-
jennej w Gdyni. W dniu wy-Tajemnicza tabliczka w pobli¿u grobu Mariana Kowala

Znajduj¹ce siê na nagrobku zdjêcie marynarza

Mariana Kowala

konania wyroku administracja wiêzienia
otrzyma³a dyspozycjê w sprawie przeka-
zania jego zw³ok do Akademii Lekarskiej
w Gdañsku, wykorzystano je na zajêciach
studentów z anatomii w dniu 07.03.1953 r.

To tylko kadry pamiêci, fragmenty ze
spotkania na cmentarzu. Ju¿ wychodz¹c
z niego, zosta³em na chwilê z ty³u. Anio³
dochodzi³ ju¿ do bramy wyjœciowej. A niech
tam, zrobi³em jej zdjêcie. To nic, ¿e nie
widaæ twarzy…

Styczeñ 2015 r.

WALDEMAR KOWALSKI

FOT. AUTOR

Rewaloryzacja Kaplicy Królewskiej w Gdańsku w latach 1994–2001

Wyj¹tkowy zabytek
Rewaloryzacja Kaplicy Królewskiej by³a podstawowym celem Stowarzyszenia Komitet Rewaloryzacji
Kaplicy Królewskiej w Gdañsku, za³o¿onego w 1994 r. z inicjatywy ks. inf. Stanis³awa Bogdanowicza, prof.
Andrzeja Januszajtisa – przewodnicz¹cego Rady Programowej i ni¿ej podpisanego, jako Prezesa Zarz¹du.

W staraniach o realizacjê tego celu
w pierwszych trzech latach naszej dzia³al-
noœci, wraz z parafi¹ Bazyliki Mariackiej,
byliœmy osamotnieni.

Prace opóŸnione

Mimo zakoñczonych sukcesem starañ
o dofinansowanie rewaloryzacji Kaplicy
Królewskiej przez Fundacjê Wspó³pracy
Polsko-Niemieckiej, nie mo¿na by³o przez
okres pó³tora roku rozpocz¹æ prac remon-
towo-konserwatorskich.

Trudnoœci te wynika³y przede wszystkim
z braku podstawowej dokumentacji, jaka

powinna byæ przygotowana przed rozpo-
czêciem prac remontowo-konserwatorskich
– badañ architektonicznych, historycz-
nych, archeologicznych i geologicznych
oraz aktualnej inwentaryzacji, projektów
technicznych dotycz¹cych prac remonto-
wo-konserwatorskich, a w szczególnoœci
projektu technicznego remontu i rewalory-
zacji Kaplicy Królewskiej.

O ile dysponowano znacz¹cym dofi-
nansowaniem prac remontowo-konserwa-
torskich, to na opracowanie podstawowej
dokumentacji przez d³ugi okres czasu nie
mogliœmy pozyskaæ ¿adnych funduszy,

mimo podejmowania rozlicznych starañ,
wniosków, pism i apeli kierowanych do
instytucji pañstwowych, samorz¹dowych
oraz osób prawnych i cywilnych.

Z tego te¿ powodu, pocz¹tkowe koszta
tworzenia dokumentacji i dzia³alnoœci Ko-
mitetu ponosi³a Fundacja Naukowo-Tech-
niczna „Gdañsk”, w sumie 70 000 PLN.

Mimo wy¿ej wspomnianych problemów,
lata 1998–1999 nale¿y uznaæ za prze³omo-
we w rewaloryzacji Kaplicy Królewskiej.
W ostatnim kwartale 1998 roku, po wyborze
wykonawcy w drodze przetargu nieograni-
czonego, zosta³y rozpoczête prace konserwa-
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torskie przy górnej partii Kaplicy Królewskiej
oraz prace remontowe zwi¹zane z odgruzo-
waniem piwnic Kaplicy Królewskiej oraz
przyleg³ych kamieniczek. Prace te konty-
nuowano w 1999 roku.

Profesjonalnie i zgodnie ze sztuka

konserwatorsk¹

Prace konserwatorskie przy g³ównej par-
tii Kaplicy Królewskiej zosta³y wykonane,
zgodnie z przyjêtym programem, zatwier-
dzonym przez Pomorskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków, zakoñczone
i komisyjnie odebrane w dniu 7 paŸdzier-
nika 1999 roku.

W wyniku dofinansowania prac konser-
watorskich przez Zarz¹d Miasta Gdañsk
w wysokoœci 150 000 PLN zosta³y wyko-
nane dodatkowo prace zabezpieczaj¹ce
kamienny wystrój architektoniczny na fa-
sadzie Kaplicy Królewskiej.

Dziêki finansowemu wsparciu Pomor-
skiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków zosta³a zre-
konstruowana latarnia na kopule
g³ównej i zamontowana na niej
na pocz¹tku listopada 1999
roku.

Prace konserwatorskie i re-
konstrukcyjne zosta³y wykona-
ne w terminie i zgodnie z za³o-
¿onym programem. Komisja
konserwatorska, z udzia³em rze-
czoznawców Ministerstwa Kul-
tury i Sztuki, dokonuj¹ca oceny
i odbioru stwierdzi³a, ¿e prace
konserwatorskie i rekonstrukcyj-
ne zosta³y wykonane profesjo-
nalnie i zgodnie ze sztuka kon-
serwatorsk¹.

Z prac remontowo-budowlanych rozpo-
czêtych pod koniec 1998 roku i kontynu-
owanych w 1999 roku wykonano:
· odgruzowanie piwnic Kaplicy Królew-

skiej i przyleg³ych kamieniczek;
· demonta¿ posadzki w Kaplicy Królew-

skiej;
· prace dekarskie, tj. remont dachów ka-

mieniczek–pawilonów;
· wzmocnienie fundamentów i murów w

piwnicach Kaplicy Królewskiej i w przy-
leg³ych kamieniczkach,

· naprawa murów i sklepieñ w piwnicach,
zabezpieczenie obiektu przed wilgoci¹;

· remont sklepieñ parteru, a po jego zakoñ-
czeniu u³o¿enie nowej posadzki z pia-
skowca olandzkiego oraz remont kopu³y
g³ównej i dachu p³askiego.

Dokumentacja projektowo-techniczna

W drugiej po³owie 1999 roku uda³o siê
tak¿e prze³amaæ, trwaj¹cy latami, impas

w przygotowaniu niezbêdnej dokumenta-
cji projektowo-technicznej Kaplicy Kró-
lewskiej.

Zosta³a opracowana i zatwierdzona przez
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków dokumentacja dotycz¹ca:
· wzmocnienia fundamentów i murów;
· badañ geologicznych, historycznych i ar-

chitektonicznych obiektu;
· remontu sklepieñ parteru;
· inwentaryzacji i projektu rekonstrukcji

latarni na kopule g³ównej;
· P.T. posadzki w Kaplicy Królewskiej
· P.T. fosy osuszaj¹cej;
· P.T. remontu kopu³y g³ównej i dachu

p³askiego Kaplicy Królewskiej;
· P.T. ogrzewania Kaplicy Królewskiej.

Powa¿n¹ czêœæ dokumentacji, niezbêd-
nych materia³ów i dokumentów sfinansowa-
³o, b¹dŸ te¿ wspó³finansowa³o Stowarzysze-
nie, które w miêdzyczasie otrzyma³o dotacjê
200 000 PLN od Chemi Polska Sp. z o.o.

morski Wojewódzki Konserwator Zabyt-
ków w Gdañsku.

Pomoc ta dotyczy³a:
· rekonstrukcji latarni na kopule g³ównej;
· refinansowania dokumentacji projekto-

wej wykonanej w 1999 roku.
Do dzie³a odnowy unikalnego zabytku

uda³o siê te¿ pozyskaæ firmy, które w spo-
sób bezinteresowny pomog³y w realizacji
zadañ wa¿nych dla Kaplicy Królewskiej
takich jak:
· prze³o¿enie odcinka ciep³oci¹gu omija-

j¹cego Kaplicê Królewsk¹, a do jesieni
ubieg³ego roku przebiegaj¹cego przez
jej piwnice, wykonan¹ gratis przez
Gdañskie Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej (koszt prac szacowany na ca.
450 000 PLN);

· deklaracji GPEC wykonania w roku
2000 nieodp³atnie systemu sterowania
ogrzewania Kaplicy Królewskiej i bu-
dynków Plebanii w wysokoœci 50%

jego kosztów;

dziêki osobistemu zaanga¿owaniu Prezesa
Ludwika Klinkosza, pochodz¹cego z Po-
morza. Pieni¹dze przeznaczone by³y na:
· wykonanie inwentaryzacji architektonicz-

nej Kaplicy Królewskiej;
· wykonanie koncepcji zagospodarowania

piwnic Kaplicy Królewskiej i przyleg³ych
kamieniczek,

· wykonanie przedmiarów prac remontowo-
budowlanych niezbêdnych do sporz¹dzenia
kosztorysu inwestorskiego, nak³adczego,

· przygotowanie kosztorysu inwestorskiego
nak³adczego do prac remontowo-budow-
lanych oraz kosztorysu nak³adczego do
prac renowacyjnych dotycz¹cych tynków,
stolarki okiennej i drzwiowej, konser-
wacji muru z ceg³y.

Wspomóg³ Pomorski Wojewódzki

Konserwator Zabytków

Po raz pierwszy od wielu lat rewalory-
zacjê Kaplicy Królewskiej wspomóg³ Po-

Fot. Witold Rybiñski

· bezp³atnego wykonania us³ug
transportowo-dŸwigowych przy
monta¿u latarni na kopule
g³ównej przez M. G. ¯URAW
w Gdañsku.
Trzeba te¿ zaznaczyæ, ¿e Sto-

warzyszenie, wraz z ks. infu³atem
Stanis³awem Bogdanowiczem,
stara³o siê zgodnie rozwi¹zywaæ
inne, mo¿e mniej wa¿ne, lecz
konieczne sprawy, jakie towa-
rzysz¹ zwykle procesowi inwe-
stycyjnemu przy rewaloryzacji
obiektu zabytkowego. Do spraw
tych nale¿a³o przygotowanie nie-
zbêdnych opracowañ i materia-
³ów zwi¹zanych z ca³ym cyklem

oraz zapewnienia odpowiednich honora-
riów dla rzeczoznawców bior¹cych udzia³
w komisjach przetargowych i konserwa-
torskich.

O ile dla inwestorów pañstwowych, sa-
morz¹dowych, czy te¿ prywatnych, koszty
te s¹ marginalne, to w sytuacji Stowarzy-
szenia i parafii Bazyliki Mariackiej by³y
one trudne do wyasygnowania.

Reasumuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e pomi-
mo wy¿ej wymienionych k³opotów, czêsto
trudnych do rozwi¹zania, nasze wieloletnie
starania o rewaloryzacjê Kaplicy Królew-
skiej zakoñczy³y siê pomyœlnie, z satys-
fakcj¹ dla tak wielu ludzi dobrej woli,
w³¹czonych w dzie³o odnowy wyj¹tkowe-
go obiektu zabytkowego i historycznego.

Wiêcej informacji mo¿na znale¿æ na
www.sedler.pl oraz w internecie.

DR IN¯. BOGDAN SEDLER
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Piotr Gotowa³a pokazuje Dyplom Mistrza Piekarskiego swojego

dziadka, Stanis³awa Gotowa³y, z 1929 roku

– I doda³a: – Pan Piotr wypieka w pie-
cu z lat 30.!

Piec – serce piekarni

(…) Biuro Piekarni mieœci siê na pierw-
szym piêtrze przedwojennego domu. Cu-
downy aromat œwie¿o upieczonego chleba
obecny jest w ca³ym domu, nasycone s¹ nim
nawet œciany. Na korytarzu zdjêcia z okresu
miêdzywojennego. Stanis³aw Gotowa³a,
za³o¿yciel i pierwszy w³aœciciel piekarni,
piêkny i m³ody. Dwaj piekarze z koszami
pe³nymi chleba wyruszaj¹ spod zak³adu na
rowerach z dostaw¹ do skle-
pów. Gdynia w budowie, statek
pasa¿erski m/s Batory
u nabrze¿a. Na œcianach histo-
ryczne dokumenty, odnoszê wra-
¿enie, ¿e zaczyna siê cofaæ czas.

– Jesteœmy najstarsz¹, dzia³a-
j¹c¹ piekarni¹ w Gdyni – mówi
Piotr Gotowa³a. – Nasza rodzina
pracuje tu od 1936 roku, jak ja
to mówiê, z przerw¹ na komunê.
¯e mnie znaj¹? Tak, tu jest jedna
piekarnia, ona by³a zawsze.

Schodzimy na dó³ do warsz-
tatu.

– Tutaj dziadek mia³ ch³odniê,
urz¹dziliœmy pomieszczenie dla
kierowców, ca³y czas, jest zim-
niej, ni¿ gdzie indziej – mówi.

W kadziach dojrzewa zakwas. W dzie¿ach
mechaniczne mieszad³a wyrabiaj¹ ciasto.
Na jednych drewnianych pó³kach rosn¹
zaczynione bu³ki i bochenki chleba, na
innych – stygn¹ upieczone wyroby. Naj-
wiêcej emocji wzbudza ceramiczny piec
piekarski typu RRK z 1936 roku. Tylko
¿eliwne drzwi i niektóre klapy i kafelki
zosta³y wymienione.

– W okresie miêdzywojennym ciasto
zarabia³o siê rêcznie, worki z m¹k¹ wa¿y³y
po sto kilo i siê je nosi³o na plecach – mówi
w³aœciciel. – Piekarze to by³y têgie ch³opy.

– Piec to jest serce piekarni – kontynu-
uje. – Namawiaj¹ mnie, ¿ebym zabytek
wymieni³ na nowy, nie chcê, chleb z niego
by³by inny.

Jestem œwiadkiem zasadzania wyroœniê-
tych bu³ek do pieca na tradycyjnej drew-
nianej ³opacie, tak zwanym szlaku.

Na fali rozwoju Gdyni

– Dziadek wywodzi siê z Poznañskie-
go, babcia, ze Œl¹ska, mama z Bydgoszczy,
a tata z Gdyni – powiedzia³ Piotr Gotowa³a.
– Ja siê urodzi³em w Gdyni i mówiê, ¿e

jestem mieszany Polak bez do-
mieszki wschodniej.

Stanis³aw Gotowa³a urodzi³
siê w 1903 roku we wsi Salo-
monowo w powiecie S³upca
w województwie poznañskim.
Po ukoñczeniu szko³y powszech-
nej w Budzis³awiu pracowa³
w gospodarstwie rolnym rodzi-
ców, w latach 1920–1924 uczy³
siê zawodu piekarza w GnieŸnie,
ukoñczy³ Dokszta³caj¹ca Szko³ê
Zawodow¹ i rok terminowa³
jako czeladnik w Tarnowskich
Górach, Katowicach, Piekarach
Œl¹skich i Królewskiej Hucie.
Odby³ pó³toraroczn¹ s³u¿bê woj-
skow¹ i przepracowa³ jeszcze
rok w piekarnictwie.

Piekarnia Piotr Gotowała

Tradycja, doœwiadczenie
i dobry smak

– Piotr Gotowa³a? To jest nasz piekarz! – mówi¹ napotkani na Wzgórzu Œwiêtego Maksymiliana przechodnie. Przy ulicy
Legionów 56 na rogu przedwojennego domu sklep, z witryny uœmiechaj¹ siê pszenno-¿ytnie bu³eczki, bochenki chleba,
ciasta, ciasteczka. – Pieczywo pana Piotra smakuje tak samo, jak Stanis³awa Gotowa³y, jad³am, jak by³am dziewczynk¹
– powiedzia³a ze wzruszeniem mieszkaj¹ca w pobli¿u starsza pani.

70-lecie Cechu Piekarzy i Cukierników

w Gdañsku
Cech Piekarzy i Cukierników w Gdañ-

sku, z siedzib¹ przy ulicy Piwnej 1/2,
powsta³ w 1945 roku, natomiast korzenie
rzemios³a piekarniczego siêgaj¹ wieku
XIV. Rzemieœlnicy bran¿y spo¿ywczej,
jako jedni z pierwszych, podjêli pracê
w wyzwolonym i zniszczonym Gdañsku,
zapewniaj¹c mieszkañcom podstawowe
artyku³y ¿ywnoœciowe. Wœród pionierów,
którzy rozpoczynali dzia³alnoœæ w 1945

¿y ukazuj¹cych pracê piekarzy i cukierni-
ków od 1945 roku do dziœ. Zamieszczamy
fragmenty tekstu poœwiêconego Piotrowi
Gotowale, pe³ni¹cego funkcjê Starszego
Cechu Piekarzy i Cukierników w Gdañsku
i jego rodzinnej Piekarni przy ulicy Legio-
nów 56 na Wzgórzu Œwiêtego Maksymi-
liana w Gdyni.

K.K.

roku i póŸniej przekazali je swoim na-
stêpcom, by³o wielu zas³u¿onych dla zie-
mi gdañskiej rzemieœlników.

Trwaj¹ przygotowania do obchodów
jubileuszowych. Z tej okazji uka¿e siê
„Ksiêga Piekarzy”. Czêœæ pierwsza, autor-
stwa Andrzeja Januszajtisa, mówiæ bêdzie
o piekarzach i cukiernikach dawnego
Gdañska do 1945 r. Czêœæ druga, autor-
stwa Katarzyny Korczak, to zbiór reporta-
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W 1929 roku z³o¿y³ egzamin
i otrzyma³ dyplom mistrza pie-
karskiego, pozna³ Helenê, wziêli
œlub i przez kilka lat razem prowa-
dzili prywatn¹ piekarniê w wy-
dzier¿awionym lokalu w Szale-
ju, dzielnicy Piekar Œl¹skich, na
Górnym Œl¹sku.

– W 1935 roku dziadkowie
przybyli do Gdyni, miasto siê
budowa³o, na fali rozwoju za-
czêli nowe ¿ycie – opowiada
Piotr Gotowa³a. – Dziadek naj-
pierw, pod koniec 1935 roku,
dzier¿awi³ piekarniê i prowadzi³
sklep przy ulicy Œwiêtojañskiej
48 w Gdyni.

W 1936 roku wybudowa³ kamienicê
z warsztatem piekarskim przy ulicy Legio-
nów 56 oraz dwie filie przy ul. 10 Lutego
21 i Morskiej 95. Zacz¹³ siê czas prospe-
rity. Dzia³a³y: piekarnia i ciastkarnia, skle-
py, cukiernia i kawiarnia w kilku punktach
Gdyni, zaopatrywano statki pasa¿erskie
polskie i zagraniczne. Samochód pó³ ciê-
¿arowy marki fiat do transportu pieczywa
wzbudza³ sensacjê.

– Dobre czasy nie trwa³y d³ugo, w sierp-
niu 1939 roku dziadka zmobilizowano do
3. Batalionu Zapasowego Piechoty 19.
Dywizji w Mo³odecznie – mówi wnuk. –
W czasie kampanii wrzeœniowej trafi³ do
niemieckiego stalagu, przewieziono go na
przymusowe roboty do Królewca.

Piekarnia dzia³a³a, ale przej¹³ j¹ w za-
rz¹d okupant niemiecki. Z robót w Królew-

cu dziadek uciek³, ukrywa³ siê na Górnym
Œl¹sku i w Poznañskiem, w kwietniu 1945
roku wróci³ do Gdyni i zaraz po zakoñcze-
niu wojny uruchomi³ piekarniê. ¯ycie po-
woli wraca³o do normy. Niestety, w 1953
roku w³adze komunistyczne zabra³y wszyst-
ko, przejê³y nawet pieczywo i utarg z kasy.
Warsztat po upañstwowieniu przejê³y Gdyñ-
skie Zak³ady Piekarnicze. Dom podzielono
na mieszkania kwaterunkowe, pañstwo Go-
towa³owie zajmowali tylko jego czêœæ.

Po 30 latach na swoje

W 1990 roku rodzina pañstwa Gotowa-
³ów odzyska³a piekarniê przy ul. Legio-
nów 56. (…)

– Dziadek przez trzydzieœci lat omija³
zak³ad, ja zagl¹da³em tam czêsto, ci¹gnê³o
mnie do piekarstwa – wspomina Piotr Go-
towa³a.

Jest to najstarsza dzia³aj¹ca piekarnia w Gdyni. Gor¹cy chleb

z pieca wyjmuje Piotr Gotowa³a

Piekarniê otworzy³ z szyldem
„Piotr Stanis³aw Gotowa³a”, na
drugie ma Stanis³aw, zaczêli przy-
chodziæ gdynianie, pamiêtaj¹cy
dziadka. Wychowa³ siê w dziel-
nicy, pojawiali siê wci¹¿ nowi
klienci.

– Ja by³bym szczêœliwy, gdy-
by piekarze robili to, czego siê
od nich wymaga i ¿eby myœleli
przy robocie – kontynuuje Piotr
Gotowa³a. – Nie wiem, co siê
dzieje, ¿e ludzie odzwyczajaj¹
siê od myœlenia.

W gabinecie wisi przys³owie:
„Chleb to dar Bo¿y. Ale dobry

i smaczny, to dzie³o piekarza”. Nauczy³
siê od dziadka, ¿e jak chleb upadnie, to siê
go ca³uje, ¿e trzeba go szanowaæ, nie mo¿-
na wyrzucaæ.

– Jak by³em ma³y chodzi³o siê do pie-
karni, kupowa³o po³ówkê chleba, kroi³o
na cztery czêœci i jad³o – mówi. – Jakie
obecne dzieci bêd¹ mia³y wspomnienia?
Bu³ka z Mc Donalda, dla nich to jest do-
bre, na tym s¹ wychowani.

Piotr Gotowa³a jest zdania, ¿e chleb prze-
trwa tak d³ugo, jak d³ugo bêd¹ ludzie na
ziemi. A ¿e w Anglii na œniadanie jedz¹ tyl-
ko p³atki, do pracy nie bior¹ kanapek i za-
czynaj¹ budowaæ mieszkania bez kuchni?

– W Polsce nam to d³ugo jeszcze nie
bêdzie grozi³o – konkluduje.

KATARZYNA KORCZAK

FOT. MAREK ZARZECKI

Tylko od 14 do 24 stycznia 2015 roku, w galerii Oddzia³u Wybrze¿e
Stowarzyszenia Architektów Polskich, w Strzelnicy Œw. Jerzego, ogl¹daæ
mo¿na by³o wystawê malarstwa Magdaleny Michel. Autorka, z urodzenia
gdañszczanka, córka in¿. arch. Stanis³awa Michela, uczestnika odbudowy
G³ównego Miasta, od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Na werni-
sa¿u spotka³am szerokie grono gdañskich architektów, rodzinê i przyja-
ció³ autorki z lat szkolnych. Magda nie ukrywa³a wzruszenia z powodu
spotkania z bliskimi po d³ugim czasie nieobecnoœci. Kolekcja obrazów,
któr¹ zaprezentowa³a, jest dowodem jej niepospolitego talentu i wra¿li-
woœci, wyczucia kompozycji i koloru. Trudno nie porównaæ niektórych
jej prac z dzie³ami Van Gogha. Pokaza³a widoki Gdañska i innych miejsc
w Polsce, pozosta³e obrazy powsta³y w Niemczech, Stanach Zjednoczo-
nych i in. Maluje w oleju i w akwareli. Opanowa³a do perfekcji warsztat
malarski. Upodoba³a sobie zarówno architekturê, jak i przyrodê. Najwa¿-
niejsze w jej pracach s¹ nastroje. Tylko gdzieniegdzie ukazuj¹ siê ludzkie

W galerii OW SARP w Gdańsku

Malarstwo
Magdaleny Michel
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O znaczeniu oœrodka gdañskiego dla
nauki œwiatowej œwiadczy, ¿e to tu zosta³a
wydana drukiem „Narratio prima” – pierw-
sza w œwiecie wiadomoœæ o systemie helio-
centrycznym Miko³aja Kopernika. Jej au-
torem by³ wybitny austriacki matematyk
i astronom Jerzy Joachim Retyk. Urodzony
w 1514 r. w Feldkirch jako syn lekarza
Georga Iserina i W³oszki Tomassiny de
Porris, do 14 roku ¿ycia uczy³ siê u ojca. Po
œmierci ojca, straconego za rzekome czary,

przyj¹³ nazwisko matki w wersji niemiec-
kiej von  Lauchen, czêœciej jednak u¿ywa³
okreœlenia Retyk od nazwy regionu, w któ-
rym siê urodzi³ (Rheticus – od Rhaetia).
Po skoñczeniu szko³y przy Nowej Kole-
giacie (Neumünsterschule) w Zürichu roz-
pocz¹³ w 1533 r. studia matematyki na
uniwersytecie w Wittenberdze. W roku
1537 za poparciem Filipa Melanchtona
zosta³ profesorem matematyki i astrono-
mii tam¿e. Od 1538 r. podró¿uje, najpierw

„Z dziejów gdańskiej nauki i techniki” (fragment)

Joachim Retyk
i Narratio Prima

postacie. Nad Mot³aw¹ stoi, wieczorem, na tle granatowo-szarej
toni jej, nie¿yj¹ca od kilku lat, matka, Dobrochna Michel. Jeden
obraz ukazuje rodzinê przy stole w pó³mroku, jakby ci, których
uwieczni³a, wydobyci zostali z niebytu i niepamiêci. Na pierw-

szym planie rozpoœciera bajecznie kolorowy ogon paw, przez
który, jak przez koroneczkê, wyziera pejza¿ miasta.

KATARZYNA KORCZAK
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Gdañska krzywa zmian deklinacji magnetycznej

do XVII w.

do Norymbergi, gdzie spotyka siê z wy-
dawc¹ ksi¹¿ek Johannem Schönerem i dru-
karzem Johannem Petreiusem. PóŸniej od-
wiedza Ingoldstadt, Tybingê i rodzinny
Feldkirch. W maju 1539 r. przyje¿d¿a do
Miko³aja Kopernika do Fromborka i prze-
kazuje mu w darze 5 ksi¹¿ek, w tym 3 wy-
dane przez  Petreiusa: 1. Almagest Ptole-
meusza, Bazylea 1538 (tom I). 2. Optica
Witelona, Norymberga 1535 (tom II).
3. Instrumentum primi mobilis Apiana,
Norymberga 1534 (tom II). 4. Greckie
wydanie Geometrii Euklidesa, Bazylea
1533 (tom III). 5. De triangulis Regio-
montana, Norymberga 1533 (tom III).

Lato spêdzaj¹ wspólnie w Lubawie u po-
chodz¹cego z Gdañska uczonego biskupa
Tidemana Giesego. Retyk i Giese nama-
wiaj¹ Kopernika na wydanie jego dzie³a,
a przedtem „Pierwszej Opowieœci”.
We wrzeœniu Retyk jedzie do Gdañ-
ska, gdzie spotyka siê z burmistrzem
(Bart³omiejem Brandtem lub Janem
von Werdenem) i uzyskuje dofinan-
sowanie. Czekaj¹c na druk dokonuje
pomiaru deklinacji magnetycznej –
jednego z pierwszych w historii (wcze-
œniej, w roku 1536, zmierzono j¹ tylko
w Norymberdze i Rzymie). Dziêki
jemu i jego nastêpcom mamy w Gdañ-
sku najstarsz¹ w œwiecie krzyw¹ jej
zmian.

Ksi¹¿ka ukazuje siê wiosn¹ 1540 r.
w za³o¿onej dwa lata wczeœniej gdañ-
skiej oficynie Franciszka Rhodego.
Tytu³ ma formê listu: Do Najœwia-
tlejszego Mê¿a, P. Jana Schönera,
o Ksiêgach Obrotów Najuczeñszego
Mê¿a, Najwyborniejszego Matematyka,
Czcigodnego P. Doktora Miko³aja Koper-
nika Toruñczyka Kanonika Warmiñskiego
Opowieœæ Pierwsza autorstwa pewnego
m³odzieñca zajmuj¹cego siê matematyk¹.
Jej treœæ, to przystêpny opis systemu he-
liocentrycznego i argumentów, które za
nim przemawiaj¹. M.in. czytamy:
Wszystkie ... zjawiska s¹ ze sob¹ w godny
podziwu sposób po³¹czone jakby z³otym
³añcuchem. Ka¿da planeta, poprzez swe
miejsce, bieg i ka¿d¹ zmianê swojego ru-
chu, dostarcza dowodu na to, ¿e Ziemia
siê porusza. My zaœ, którzy zamieszkujemy
ziemski glob, zamiast przyj¹æ, ¿e to jej
po³o¿enie siê zmienia wierzymy w wê-
drówki planet (cia³ niebieskich), które od-
zwierciedlaj¹ jej ruch.

Jak oceni³ w 1992 r. Noel Swerdlow:
Kopernik nie móg³by sobie ¿yczyæ bardziej
uczonego, eleganckiego i entuzjastycznego

wprowadzenia swojej nowej astronomii do
œwiata dobrego piœmiennictwa: faktycznie
Narratio Prima pozostaje do dziœ najlep-
szym wprowadzeniem do dzie³a Koperni-
ka. Oczywiœcie Retyk pos³a³ egzemplarz
do Schönera, a tak¿e do Petreiusa, który
uzna³ je za wspania³e. A oto, jak on sam
wyrazi³ swoj¹ satysfakcjê:
S³ysza³em o s³awie Mistrza Miko³aja Ko-
pernika w pó³nocnych krajach i mimo ¿e
Uniwersytet w Wittenberdze uczyni³ mnie
publicznym profesorem tych nauk nie s¹-
dzi³em, bym móg³ byæ ukontentowany, do-
póki nie nauczê siê czegoœ wiêcej poprzez
informacje od tego cz³owieka. Powiem te¿,
¿e nie ¿a³ujê ani finansowych wydatków
ani d³ugiej podró¿y ani pozosta³ych utrud-
nieñ. Przeciwnie, wydaje mi siê, ¿e otrzy-
ma³em wielk¹ nagrodê za te k³opoty, mia-

W maju jedzie do Norymbergi i zleca
Schönerowi i Petreiusowi wydanie dzie³a
Kopernika O Obrotach. Wyk³ady w Lip-
sku uniemo¿liwiaj¹ mu sta³e dogl¹danie
druku. Wreszcie w 1543 r. De Revolutio-
nibus Orbium Celestium libri sex wycho-
dzi w Norymberdze z przedmow¹ i tytu-
³em zmienionymi przez g³ównego pastora
Norymbergi Ossiandra (mia³o byæ De
Revolutionibus coelestibus). Dzie³o prze-
s³ane do Fromborka zastaje Kopernika na
³o¿u œmierci.

Dalsze ¿ycie Retyka toczy³o siê z dala
od Gdañska. Profesurê w Lipsku przerwa³
w 1551 r. skandal  obyczajowy, w wyniku
którego ucieka do Chemnitz, potem do
Pragi, gdzie studiuje medycynê. W latach
1554–1574 mieszka w Krakowie. Pracuje
nad 10-cyfrowymi tablicami trygonome-

trycznymi z wartoœciami sinusów,
tangensów i sekansów k¹tów co 10".
W 1574 r. wyje¿d¿a do Koszyc,
gdzie spotyka go œmieræ.

Najwa¿niejsze dla tematu niniej-
szej ksi¹¿ki s¹ dwa osi¹gniêcia Rety-
ka: 1. Wydana w Gdañsku Narratio
prima, która dziêki swojej przystêp-
noœci uzyska³a wiêksz¹ s³awê (w XVI
wieku 4 wydania) ni¿ promowane
przez ni¹ dzie³o Kopernika i 2. Po-
miar deklinacji magnetycznej, który
zapocz¹tkowa³ najstarsz¹ w œwiecie
krzyw¹ jej zmian.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

nowicie przez to, ¿e ja, przeciêtnie zdolny
m³ody cz³owiek, sk³oni³em tego czcigodne-
go mê¿a, ¿eby swoje idee w tej dziedzinie
wczeœniej ca³emu œwiatu udostêpni³.

W sierpniu 1541 r. Retyk opuszcza
Frombork z otrzymanym od Kopernika
rêkopisem De Revolutionibus. W Królew-
cu daje ksiêciu Albrechtowi kopiê swojej
pracy nad map¹ Prus i uzyskuje poparcie
dla publikacji dzie³a Kopernika. W paŸ-
dzierniku wraca do Wittenbergi, gdzie zo-
staje dziekanem wydzia³u. Wobec ostrej
krytyki uk³adu heliocentrycznego ze strony
Lutra i Melanchtona, wyk³ada astronomiê
wed³ug Ptolemeusza. Wydaje pierwsz¹,
geometryczn¹ czêœæ dzie³a Kopernika, do-
daj¹c pierwsze w œwiecie tablice trygono-
metryczne (jeszcze bez dzisiejszych nazw
funkcji sinus, tangens i wprowadzonego
przez Kopernika secansa). W 1542 r.
przenosi siê na Uniwersytet Lipski.

Jest to fragment ksi¹¿ki Andrze-

ja Januszajtisa „Z dziejów gdañ-

skiej nauki i techniki”, która uka-

za³a siê nak³adem Wydawnictwa

Politechniki Gdañskiej. Ksi¹¿ka

liczy 228 stronic tekstu, zaopatrzo-

nego w 227 ilustracji. Zamieszczo-

na na koñcu bibliografia obejmuje

99 pozycji. Jest do nabycia w ksiê-

garni Politechniki Gdañskiej, wraz

z pozosta³ymi pozycjami, którymi

uczczono 110-lecie uczelni: Barba-

ry Szczepu³y „Widok z okna” i An-

drzeja Stepnowskiego „Rektorzy

i prorektorzy Politechniki Gdañ-

skiej 1904–2014”.

Cena ka¿dej z nich – 25 z³.
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W Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Dziœ i jutro Oruni
30 stycznia 2015 r. w Pomorskim Oœrodku Doradztwa Rolniczego w Gdañsku – Lipce mia³o miejsce
spotkanie konsultacyjne na temat kierunków rozwoju Oruni. Inicjatorem wydarzenia by³ in¿. Józef

Kubicki, p.o. prezes Ko³a In¿ynierów i Pasjonatów (IKO), cz³onek Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”. Warto podkreœliæ fakt,
¿e dotychczas nie uda³o siê nikomu zorganizowaæ zebrania w gronie tak licznego i zró¿nicowanego œrodowiska.

Spotkanie poprowadzi³ mgr Waldemar
Cezary Zieliñski, Dyrektor Biura Pomor-
skiej Rady Federacji Stowarzyszeñ Na-
ukowo-Technicznych w Gdañsku.

Spotkanie konsultacyjne by³o niezwykle
konstruktywne i odby³o siê z udzia³em:
– lokalnych przedsiêbiorstw;
– nowo wybranych radnych Miasta Gdañska

oraz Sejmiku Województwa Pomorskiego;
– ekspertów i doradców œwiata nauki i tech-

niki stosowanej;
– mieszkañców Oruni, Œw. Wojciecha, Li-

piec, Olszynki, Rudnik i Os. Kazimierz;
W spotkaniu udzia³ wzi¹³ tak¿e udzia³

prezes firmy CEMET, Kazimierz Lewan-
dowski, który omówi³ cel zebrania.

Poruszona zosta³a m.in. problematyka:
– bezkolizyjnych przejazdów kolejowych;
– linii wysokiego napiêcia;
– miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego;
– zagro¿eñ wynikaj¹cych z zaniedbania

przedsiêwziêæ chroni¹cych œrodowisko
naturalne.
Grono uczestników spotkania zaszczyci-

li swoj¹ obecnoœci¹, bior¹c w nim czynny
udzia³, Goœcie Honorowi, Eksperci i Do-
radcy tacy jak:
– ks. Pra³at Henryk Kilaczyñski – pro-

boszcz parafii œw. Ignacego w Starych
Szkotach;

– profesor Andrzej Januszajtis – Prezes
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”;

– prof. dr hab. in¿. Jaros³aw Mikielewicz
– Cz³onek Rzeczywisty PAN;

– Marian Szajna – by³y zastêpca prezy-
denta Gdañska i by³y Radny sejmiku
woj. pomorskiego;

– dr in¿. Jan Bogus³awski – prezes PRFSNT
NOT w Gdañsku;

– dr in¿. Bogdan Sedler – Prezes Fundacji
Naukowo-Technicznej w Gdañsku;

– architekt mgr in¿. Stanis³aw Michel;
– dr hab. Marek Bednarczyk, dziekan

Wydzia³u Informatyki Polsko-Japoñskiej
Akademii Technik Komputerowych.
Natomiast z ramienia nowo wybranych

Radnych udzia³ wziêli:
– Lech Kazimierczyk
– Jaromir Falandysz
– £ukasz Hamadyk
– Kazimierz Koralewski
– Ma³gorzata Chmiel
– Danuta Sikora

W spotkaniu te¿
uczestniczy³a twórcza
m³odzie¿ z Politechni-
ki Gdañskiej pod prze-
wodnictwem dr in¿.
arch. Gabrieli Rem-
barz z Wydzia³u Ar-
chitektury Politechni-
ki Gdañskiej. Studenci

zaprezentowali koncepcje kierunków roz-
woju Oruni i jej najbli¿szego s¹siedztwa.

W wyniku narady zosta³y opracowane
wnioski, które zostan¹ przes³ane uczestni-
kom spotkania, a tak¿e postanowiono, ¿e
tego typu spotkania bêd¹ odbywaæ siê cy-
klicznie licz¹c, ¿e udzia³ w nich bêd¹ bra³y
osoby i przedstawiciele podmiotów, któ-
rym zale¿y na rozwoju, symbiozie i dobru
wspólnym mieszkañców nie tylko Oruni,
ale i s¹siaduj¹cych dzielnic oraz ca³ego
Gdañska.

 INFORMACJÊ OPRACOWA£

MGR WALDEMAR CEZARY ZIELIÑSKI

Od lewej: Jacek Szefler, Gabriela Rembarz, Marta Kropid³owska,

£ukasz Motyka

In¿. arch. Stanis³aw Michel zaprezentowa³ swój projekt odbudowy Domu

Kultury na Oruni po powodzi w 2001 r., odbudowy tej nie zakoñczono

Studenci PG prezentuj¹ koncepcje kierunków rozwoju Oruni i jej najbli¿szego s¹siedztwa

Od lewej: Marian Szajna, Jan Bogus³awski, Andrzej Januszajtis,

Jaros³aw Mikielewicz

ikoorunia@gmail.com

Fot. arch.

Fot. arch.

Fot. arch.Fot. arch.
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Urodzi³ siê przed 280 laty w Gdañsku,
by³ politykiem, wojskowym, ale i drama-
topisarzem, publicyst¹, krytykiem teatral-
nym i literackim, t³umaczem.

Predestynowany do kariery politycznej

Wszak wystarczy zestawiæ dwie dziedzi-
ny, w których wykazywa³ wybitn¹ aktyw-
noœæ – literaturê i wojsko – aby nie godziæ
siê na przemilczanie tak barwnej i nietu-
zinkowej postaci!

Czartoryski (syn Augusta Aleksandra –
wojewody ruskiego, a tak¿e starosty koœcier-
skiego, lubocheñskiego, warszawskiego,
starosty generalnego ziem podolskich, ge-
nera³a lejtnanta wojsk koronnych, wycho-
wanka maltañskich joannitów, marynarza
w s³u¿bie cesarza austriackiego, a nastêpnie
pu³kownika piechoty w jego armii, jednego
z najmajêtniejszych latyfundystów I Rze-
czypospolitej – oraz Marii Zofii z Sieniaw-
skich primo voto Doenhoffowej, chrzest-
nej córki cara Piotra I Wielkiego, króla
Augusta II Mocnego oraz siedmiogrodz-
kiego ksiêcia Jerzego II Rakoczego, wdo-
wy po hetmanie wielkim litewskim, który
zostawi³ jej fortunê) przyszed³ na œwiat
1 grudnia 1734 r. Kszta³cony najpierw
pod okiem guwernerów, póŸniej zaœ na
uczelniach w DreŸnie, Brukseli, we W³o-
szech i w Anglii, w naturalny sposób pre-
destynowany by³ do kariery politycznej.
Zaczyna³ skromnie, od pos³owania w mi-
sjach dyplomatycznych i udzia³u w sej-
mach, a¿ wreszcie przyszed³ czas na objê-
cie urzêdów: w 1758 r. zosta³ starost¹
generalnym ziem podolskich.

Szykowany przez ojca na najwy¿sze
dostojeñstwa – polskiego tronu nie wy³¹-
czaj¹c! – otar³ siê i o dwór rosyjski: anty-
szambruj¹c w Petersburgu, dosta³ siê na
tamtejsze salony celem zdobycia wp³y-
wów i poparcia. Gdy jednak, realnie oce-
niaj¹c swe szanse, uzna³, i¿ na skuteczne
zabiegi o koronacjê jest za wczeœnie,
wzi¹³ stronê Stanis³awa Augusta Ponia-
towskiego i przekaza³ mu swój g³os elek-
torski – co, rzecz jasna, nie równa³o siê
politycznej wiernoœci po grób. Czartoryski
bowiem w póŸniejszych latach niejedno-
krotnie wojowa³ z monarch¹.

Na czele Szko³y Rycerskiej,
w Komisji Edukacji Narodowej…

Choæ zrezygnowa³ ze starañ o koronê, d³u-
go odgrywa³ istotn¹ rolê w pañstwie i zajmo-
wa³ wiele wa¿nych oraz daj¹cych mo¿noœæ
oddzia³ywania na ¿ycie polityczne stano-
wisk. Sta³ na czele Szko³y Rycerskiej (bar-
dzo wa¿nej dla pañstwa instytucji: przygo-
towywa³a m³odzie¿ do s³u¿by wojskowej
i cywilnej), zasiada³ w Komisji Edukacji
Narodowej, by³ wœród twórców Zgroma-
dzenia Przyjació³ Konstytucji Rz¹dowej
(stronnictwa parlamentarnego, dzia³aj¹cego
na rzecz wprowadzenia w ¿ycie zasad Kon-
stytucji 3 Maja), pos³owa³ do kolejnych
sejmów a¿ do koñca niepodleg³oœci Rze-
czypospolitej.

Choæ znany by³ przede wszystkim jako
polityk (a i wojskowy najwy¿szych rang:
nosi³ stopnie genera³a lejtnanta wojsk litew-
skich, zwierzchnika Gwardii Pieszej Wiel-
kiego Ksiêstwa Litewskiego, feldmarsza³ka
armii austriackiej) cieszy³ siê opini¹ osoby
wszechstronnie wykszta³conej i pielêgnuj¹cej
zainteresowania humanistyczne oraz arty-
styczne. Zna³ ponoæ biegle kilkanaœcie jê-
zyków, w tym tak egzotyczne jak arabski,
perski i turecki, wyró¿nia³ siê elegancj¹ i
erudycj¹.

W 1761 r. Czartoryski o¿eni³ siê z zale-
dwie 15-letni¹ Izabell¹ El¿biet¹ Dorot¹
Flemming – zreszt¹ spokrewnion¹ z nim (by³
jej ciotecznym wujem). Do takiego wyboru
sk³oni³y go wzglêdy finansowe: panna m³o-
da dysponowa³a, poza rozleg³ymi posiad³o-
œciami, 800 tys. z³ w gotówce. Nie by³o to
ma³¿eñstwo udane – choæ nie mo¿na powie-
dzieæ, ¿e Czartoryski nie przyczyni³ siê chwa-
lebnie do intelektualnego rozwoju m³odej
ksiê¿nej – nic tote¿ dziwnego, i¿ emancypu-
j¹ca siê, a zaniedbywana, Flemmin¿anka ro-
mansowa³a z upodobaniem. Poœród jej ko-
chanków by³ ponoæ i król Stanis³aw August
(mia³a z nim córkê Mariê Annê), i hrabia
von Bruehl, i carski pose³ Repnin (biologicz-
ny ojciec Adama Jerzego Czartoryskiego,
s³awnego polityka z Hotelu Lambert w Pa-
ry¿u), i francuski ksi¹¿ê de Gontaut de Lau-
zun (ojciec Konstantego Adama Czartory-
skiego…), i ksi¹¿ê hetman wielki koronny
Branicki.

Wspó³fundator obserwatorium
astronomicznego na Biskupiej Górce

Mimo wszystko pozostawali z Adamem
w formalnym zwi¹zku, a na staroœæ mieli
bardzo zbli¿yæ siê do siebie. Ma³¿onkowie
rezydowali albo w Pa³acu B³êkitnym w War-
szawie, albo w Pu³awach, albo w podkarpac-
kiej Sieniawie. Izabela – dla sprawiedliwoœci
– zapisa³a siê w historii jako wybitna kolek-
cjonerka pami¹tek patriotycznych, twórczyni
pierwszego polskiego muzeum. Z kolekcji
tej, za³o¿onej w Œwi¹tyni Sybilli w Pu³awach,
wyros³o istniej¹ce po dziœ dzieñ krakow-
skie Muzeum Ksi¹¿¹t Czartoryskich.

Po utracie przez Polskê niepodleg³oœci
Adam Kazimierz osiad³ w Pu³awach, które
znalaz³y siê pod zaborem austriackim. Jako
osobisty przyjaciel dwóch kolejnych cesarzy,
Józefa II i Leopolda II, posiadacz stopnia
feldmarsza³ka (dla równowagi niejako, jego
formalny syn Adam Jerzy piastowa³ w tym
czasie tekê ministra spraw zagranicznych rz¹-
du Rosji, zasiada³ te¿ jako sekretarz i cz³onek
w carskiej Radzie Pañstwa…) nie uskar¿a³ siê
na niedogodnoœci bytowania. Po wybuchu
wojny francusko-rosyjskiej powróci³ do real-
nej polityki: zosta³ marsza³kiem Konfederacji
Generalnej, stawiaj¹cej sobie za cel przywró-
cenie Królestwa Polskiego. Niestety, z uwagi
na wiek, brak si³, a tak¿e w¹tpliwoœci, czy
osi¹gniêcie celu jest realne, z³o¿y³ godnoœæ
i schroni³ siê w Sieniawie. W 1818 r. goœci³
tam cara Aleksandra; by³ to jego ostatni wy-
stêp przed szerszym forum. Zmar³ 19 marca
1823 r., pochowany zosta³ w Warszawie,
w koœciele Œwiêtego Krzy¿a, u boku tru-
mien ojca oraz zmar³ej w dzieciñstwie córki
Teresy.

W historii Gdañska Adam Kazimierz za-
pisa³ siê jako wspó³fundator obserwatorium
astronomicznego na Biskupiej Górce, za³o¿o-
nego przez Nataniela Mateusza Wolfa w Ba-
stionie Ostroróg oko³o 1780 r. Z dostojeñstw,
jakimi go obdarzono, wymieniæ warto polskie
ordery Or³a Bia³ego i Œw. Stanis³awa, rosyj-
skie ordery Œw. Andrzeja Powo³añca i Œw.
Anny, austriacki Order Z³otego Runa (cieka-
wy o tyle, ¿e w precedencji odznaczeñ ca³ego
œwiata lokowany by³ na trzecim miejscu, po-
ni¿ej jedynie papieskiego Orderu Chrystusa
i brytyjskiego Orderu Podwi¹zki).

WALDEMAR BA£DA

Literat i wojskowy

Ksi¹¿ê Czartoryski z Gdañskiem
w metryce

Od jego œmierci minê³o doœæ czasu, by niema³e dokonania móg³ skutecznie przysypaæ popió³ niepamiêci. Ale, czy to
wystarczaj¹cy powód, by zapomnieæ o Adamie Kazimierzu Joachimie Ambro¿ym Marku – piêciorga imion – ksiêciu na
Klewaniu i ¯ukowie Czartoryskim?


