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O Kościele Św. Katarzyny prawie wszystko (7)

O czym mówi¹ ksiêgi?
Dzieje koœcio³a œw. Katarzyny, 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. Poprzedni odcinek „serialu” o œwi¹tyni zakoñczyliœmy na 1771 roku.
Oto dalsze dzieje wyj¹tkowego gdañskiego koœcio³a.
Na remont koœcio³a i na Przytu³ek
(przy Sierocej) 6388 z³
1772 Pierwszy rozbiór Polski. Zaplecze
Gdañska przypada Prusom. Okres trudnoœci
ekonomicznych. Lista ofiar na remont szko³y wymienia oprócz Rady i £awy 6 cechów,
które maj¹ w koœciele kaplice lub stalle. J.
Dauter funduje dwie kamienne wazy na ogrodzenie koœcio³a przy ul. Podm³yñskiej.
Wymienione cechy, to kramarze, krawcy, garbarze, rzeŸnicy, m³ynarze i stolarze.
Wazy sta³y jeszcze d³ugi czas po ostatniej
wojnie na balustradzie mostku na odnodze
kana³u Raduni.
1774 Zatarg s¹siedzki z zarz¹dc¹ Wielkiego M³yna D. Setauem.
1779–1780 Epitafium Heweliusza w prezbiterium ufundowane przez jego prawnuka Daniela Bogumi³a Davissona.
Epitafium przetrwa³o wojnê, z wyj¹tkiem drewnianego baldachimu (dodanego
przez fundatora), który zrekonstruowano
w 1987 r. Twórc¹ by³ berliñski rzeŸbiarz
Wilhelm Chrystian Meyer.
1783 Z przyczyn politycznych gmina odtr¹ca kandydaturê pastora Weichbrodta z nale¿¹cego do Prus Lêborka.

Koœció³ œw. Katarzyny w XVIII w.

1784 Karylionista Jan Efraim Eggert, autor opracowañ 257 chora³ów.
1786 Do oœwietlenia koœcio³a u¿ywa siê
184 œwiec woskowych, których koszt pokrywa gmina. Dodatkowe œwiece funduje

Rada i £awa Starego Miasta oraz cechy:
kramarzy, rzeŸników, kowali, krawców,
straganiarzy i gildia kapitanów morskich.
Wielka zbiórka na remont koœcio³a i na
Przytu³ek (przy Sierocej) przynosi 6388 z³,
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z czego znaczn¹ czêœæ pokrywa 65 cechów, korporacji i gildii. Nowy wystrój
Wielkiej (dzisiejszej) Zakrystii.
1788 Do koœcio³a nale¿y 17 domów czynszowych, które jednak przynosz¹ ma³y
dochód. Propozycja zawieszenia muzyki
w czasie nabo¿eñstw, dla zmniejszenia
kosztów. Upadek szko³y, budynek wystawiony na sprzeda¿.
1789 Trudnoœci finansowe zmuszaj¹ do zawieszenia starej tradycji bicia w dzwon wiejski Landglocke – (prawdopodobnie w wie¿yczce na dachu) o 4 rano. Do szko³y
uczêszcza 23 dzieci do IV (najni¿szej) klasy, 14 do III i 1 (syn grabarza) do po³¹czonej II/I. Wiêkszoœæ zmar³ych chowa siê na
nowym cmentarzu pod Grodziskiem.
Drugi rozbiór Polski
1791 Kolegium Scholarchów przekszta³ca
szko³ê parafialn¹ w niemiecko-³aciñsk¹ szko³ê œwieck¹.
1793 Drugi rozbiór Polski. Gdañsk zajmuj¹
Prusacy. W strzelaninie podczas wkraczania
pruskich wojsk ginie prze³o¿ony gminy F.
Koenig. Stabilizacja polityczna sprzyja poprawie sytuacji ekonomicznej.
1796 Tablica kapitanów morskich – do
1945 r. na pó³nocnym filarze têczy.
1797 Diakon J. Richter bierze udzia³ w sprzy,
siê¿eniu Bartholdy ego, maj¹cym na celu
obalenie rz¹dów pruskich. Mimo protestu
prze³o¿onych „ulubieniec gminy” zostaje

zdjêty. Na jego miejsce przychodzi pastor Beniamin Blech z Lublewa.
1800 Koœció³ sprzedaje 6 nieruchomoœci.
Prze³o¿eni protestuj¹ przeciw wprowadzonym przez w³adze pruskie zmianom
w administracji koœcielnej i s¹downictwie,
domagaj¹c siê zachowania praw nadanych
w polskich czasach. Koœció³ zatrudnia 3
duchownych, 2 nauczycieli i 14 pracowników i pobiera czynsze za wynajem domów od 16 osób.
1802 Urwany obci¹¿nik mechanizmu karylionu niszczy p³ytê grobow¹ w kruchcie
pod wie¿¹.
1805 Urz¹dzenie (lub uporz¹dkowanie,
por. zapis w r. 1789) nowego cmentarza pod Grodziskiem.
1807 Oblê¿enie Gdañska przez wojska
napoleoñskie. Szkody od ognia artyleryjskiego – usuniête po wkroczeniu Francuzów.
1808 Szko³a i czêœæ budynków koœcielnych zniszczone przez po¿ar.
1811 Gubernator Rapp obdarowuje koœció³ skonfiskowanym angielskim suknem. W³adze francuskie zabieraj¹ czêœæ
cmentarza na Grodzisku pod rozbudowê
fortyfikacji.
1812 W³adze zajmuj¹ koœció³ na wozowniê i warsztaty ko³odziejskie. Oddanie sreber koœcielnych – w tym 2 dzbanków, 3
kielichów i jednej ksiêgi oprawnej w srebro – na pokrycie na³o¿onej
na miasto kontrybucji w wysokoœci 200 tys. franków.
Wybuch prochu w bastionie
Œw. Jakuba
1813 Wy³amanie z polecenia
w³adz i sprzedanie (na opa³!)
starych stall radzieckich i cechowych. Koœció³ uszkodzony
w oblê¿eniu przez Rosjan. Powrót pod panowanie pruskie.
Stalle wy³amano, ¿eby u³atwiæ wjazd wozów do nawy
g³ównej. Wed³ug cytowanego
przez Blecha opisu mia³y rozmiary ma³ych budowli.
1814 Wybuch prochu w bastionie Œw. Jakuba (6 grudnia) powoduje szkody wycenione na 1760 talarów 72
guldeny 11 4/7 fenigów, wyrównane ze zbiórki oraz dotacji króla pruskiego.

Chora³ J. E. Eggerta na dzwony œw. Katarzyny (1785)
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1825–1826 Renowacja wnêtrza i pokrycie jednolit¹ szarobr¹zowo-ró¿ow¹ polichromi¹.

Fot. Andrzej Januszajtis

Epitafium Heweliusza

Prawdopodobnie z tego czasu pochodzi³y ³awy – czêœciowo zachowane, usuniête po wojnie.
1826 Karylion, dotychczas utrzymywany
przez miasto, przechodzi pod zarz¹d koœcio³a.
1832–1834 Pastor Edward Schnaase (póŸniej u Œw. Jana), autor wydanej w 1863 r.
historii Koœcio³a Ewangelickiego w Gdañsku.
1832–1858 Pastor Bogumi³ Borkowski,
wspó³pracownik Mrongowiusza, zbieracz
i mi³oœnik folkloru kaszubskiego.
1838 Nowy budynek szko³y, zachowany
do 1945 r.
1840 Nowe witra¿e, zniszczone w 1945 r.
1843 Karylion gra nawet co pó³ kwadransa. Koncerty na dzwonach odbywaj¹ siê
w dni powszednie od 11 do 1130, a w niedziele od 5 do 6 po po³udniu.
1862 Wymiana drewnianego bêbna karylionu na stalowy.
1868 Po³¹czone cmentarze koœcielne przy
Wielkiej Alei (dziœ Alei Zwyciêstwa).
1875–1876 Remont wielkich organów pod
kierunkiem E. Streibera.
1885–1919 Pastor Ernst Blech, autor prac
z historii Gdañska.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Zmar³ in¿. arch. Tadeusz Stasiñski – Rogen
Z g³êbokim ¿alem przyjêliœmy wiadomoœæ, ¿e dnia 26 czerwca 2015 roku zmar³ nagle
nasz serdeczny Kolega in¿. arch. Tadeusz Stasiñski – Rogen, architekt i artysta malarz,
cz³onek Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”. Ukoñczy³ Wydzia³ Architektury Politechniki
Gdañskiej oraz Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Sztuk Plastycznych w Gdañsku. Mia³
na swoim koncie projekty ciekawych obiektów architektonicznych zrealizowanych
w Polsce i za granic¹. Jego twórczoœæ plastyczna w technice pasteli, akwareli i oleju,
niezwykle barwna, nasycona zró¿nicowanymi emocjami, by³a pok³osiem licznych
podró¿y do w Afryki, Hiszpanii, Portugalii, W³och, Turcji, Francji, Grecji, Ameryki
Pó³nocnej oraz Niemc. 18 lipca 2013 roku ogl¹daliœmy jego ostatni¹ wystawê obrazów
w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej przy ulicy Rajskiej w Gdañsku. By³
autorem projektu sztandaru Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”. Pogodny na co dzieñ,
¿yczliwy dla wszystkich. Do ostatnich chwil ¿ycia uczestniczy³ w ¿yciu kulturalnym
i spo³ecznym Gdañska, spotykaliœmy Go na wernisa¿ach, premierach, debatach.
Rodzinie i Bliskim serdeczne wyrazy wspó³czucia sk³adaj¹
Zarz¹d, cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
2 lipca 2015 roku o godzinie 18.00
w koœciele œw. Katarzyny w Gdañsku
odprawiona zosta³a – w obecnoœci pocztu sztandarowego Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk” – uroczysta po¿egnalna msza
œwiêta w intencji œp. in¿. arch. Tadeusza
Stasiñskiego – Rogena. Uczestniczy³a
Rodzina i przyjaciele Zmar³ego, wœród
których obecni byli dzia³acze Stowarzy-

szenia „Nasz Gdañsk”, Naczelnej Organizacji Technicznej, Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³ Sztuki, Towarzystwa
Polska – Niemcy, architekci, artyœci plastycy, s¹siedzi. Mszê odprawia³ przeor
ojców karmelitów ks. Tadeusz Popiela.
Prezes Stowarzyszenia doc. dr in¿.
Andrzej Januszajtis, mówi¹c o zas³ugach
œp. in¿. arch. Tadeusza Stasiñskiego pod-

kreœli³, i¿ ³¹czy³ w sobie talent architekta
i artysty malarza. Zwróci³ szczególn¹ uwagê na Jego wk³ad w tworzenie piêknego
sztandaru ufundowanego z okazji 20-lecia dzia³alnoœci Stowarzyszenia. Jaros³awa
Struga³owa, cz³onek Zarz¹du Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”, odmówi³a Modlitwê wiernych za wszystkich zmar³ych
cz³onków i przyjació³ Stowarzyszenia.

Wystąpienie na Mszy św. za spokój duszy Tadeusza Stasińskiego, 2 VII 2015 r. (fragment)
Mówiê o sztandarze, bo wiem, ¿e p.
Tadeusz Stasiñski – autor jego projektu
– by³ z niego dumny i czasem odczuwa³
¿al, ¿e za ma³o podkreœlaliœmy jego wk³ad
w to piêkne dzie³o.
Powinno to byæ dla nas nauk¹. Nie
wahajmy siê chwaliæ tych, którzy na to
zas³uguj¹, bo nigdy nie wiadomo, kiedy
odejd¹. Jesteœmy tylko na krótko goœæmi

na tej ziemi. Na jednej z kamieniczek ul.
Piwnej by³ napis, niestety nie odtworzony:
„Budujemy twierdze i domy
tu, gdzie nasz pobyt znikomy,
a tam, gdzie wiecznie bêdziemy,
nie budujemy”.
Budujmy zatem, nie tylko tu na ziemi,
ale tak¿e dla naszego przysz³ego, wiecznego miejsca pobytu.

Nag³e i niespodziewane odejœcie kogoœ
bliskiego jest zawsze tragedi¹, z której
trudno siê podŸwign¹æ. Nadziejê mo¿na
znaleŸæ w wielu miejscach. W tym koœciele
pokazuje j¹ inskrypcja na epitafium Johanna
Mochingera. Pod wyobra¿eniem s³oñca,
które jest tu symbolem Chrystusa, czytamy:
„Hoc Sole renascar” – w tym S³oñcu siê
odrodzê.
Andrzej Januszajtis

XVI Bałtyckie Dni Kultury Żydowskiej

Muzyka, fotografia, film…
Ju¿ po raz XVI odby³y siê Ba³tyckie Dni Kultury ¯ydowskiej w Gdañsku. Ich organizatorem jest gdañski
oddzia³ Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów w Polsce. Podczas trzydniowej imprezy, która
na trwa³e wpisa³a siê w krajobraz kulturalny Wybrze¿a, odby³y siê m.in.: koncerty, pokazy filmów,
wyk³ady oraz wystawy, a tak¿e mia³a miejsce degustacja potraw ¿ydowskich.
W pierwszym dniu spotkañ w siedzibie Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³
Sztuki odby³ siê pokaz filmu Dariusza
Szady Borzyszkowskiego „Kochana nasza
klaso …”.
„Nie ma nic silniejszego od mi³oœci …”
Nawi¹zuje on do pogromu ¯ydów w Jedwabnem, który mia³ miejsce 10 lipca 1941 r.

W role uczestników wydarzeñ wcielili siê
wiêŸniowie osadzeni w Zak³adzie Karnym
w Bia³ymstoku. Film oparty zosta³ na dramacie Tadeuszu S³obodzianka „Nasza klasa”
i rejestruje proces powstawania spektaklu
z udzia³em nietypowych aktorów. Nastêpnie Micha³ Kaczor przedstawi³ biblijne instrumenty muzyczne. Mo¿na by³o nie tylko
je zobaczyæ i pos³uchaæ ich brzmienia, ale

tak¿e dowiedzieæ siê w jaki sposób i jak¹
technik¹ na nich grano. Z kolei przytaczane
podczas spotkania cytaty z Biblii Hebrajskiej (Tanah úðØê), w których mowa jest
o instrumentach, pozwala³y lepiej zrozumieæ
i wyobraziæ sobie tamte czasy. Na zakoñczenie uczestnicy mogli wzi¹æ udzia³ w „Wieczorze szabatowym”, przygotowanym przez
Reginê Stró¿yk i Karola Ko³odzieja.
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W drugim dniu impreza przenios³a siê do
Ratusza Staromiejskiego. Mogliœmy zobaczyæ kolejny film Dariusza Szady Borzyszkowskiego zatytu³owany „Miszka”. Jest to
opowieœæ o utraconej osobowoœci Miszki
Zilbersztejna, który jako nastolatek uciek³
z bia³ostockiego getta i przez trzy lata ukrywa³ siê w lasach ko³o Grodna. Gwiazd¹
wieczoru by³a jednak aktorka Teatru Polskiego w Warszawie Ewa Makomaska,
która zaprezentowa³a recital „Nie ma nic
silniejszego od mi³oœci …” Akompaniowa³ jej na fortepianie Zbigniew Rymarz.
Ten ostatni przybli¿a³ te¿ najwiêkszych
¿ydowskich artystów polskiej sceny muzycznej i kabaretu okresu miêdzywojnia.
Wiele z tych osób pozna³ nie tylko z rela-

cji osób trzecich. Na przyk³ad z fa³szywie pos¹dzon¹
o wspó³pracê z gestapo Wier¹
Gran wystêpowa³ w 1948 r.
w Pary¿u.
„Klimaty Jerusalem”

Z kolei uczniowie Gimnazjum nr 2 w Rumi zaprezentowali „Szir Haszirim” – dwie
historie o Januszu Korczaku”.
Spektakle zosta³y przygotowane pod opiek¹ Beaty Kêdzierskiej oraz Moniki Polak-Bojan, a na scenie pojawi³o siê
blisko 20 m³odych osób. SpoJudith i Max
tkanie zakoñczy³a wspólna biesiada, podczas której mo¿na by³o
rozkoszowaæ podniebienie specja³ami kuchni ¿ydowskiej.
Ostatni dzieñ spotkañ z kultur¹
¿ydowsk¹ odby³ siê Teatrze Szekspirowskim. Max Meir Mroz zaprezentowa³ tu swoj¹ wystawê fotograficzn¹ „Klimaty Jerusalem”.
Spotka³a siê ona z bardzo pozytywnym odbiorem licznie zgromadzonej
publicznoœci. Subtelne i wysmakowane zdjêcia imponowa³y œwie¿oœci¹ i wielowymiarowoœci¹ spojrzenia, a tak¿e inteligentnym podtekstem.
Autor studiowa³ fotografiê w Los
Angeles i miejmy nadziejê, ¿e to
jego nie ostatni wernisa¿ w grodzie
nad Mot³aw¹. Ju¿ zreszt¹ otrzyma³
zaproszenia do pokazania kolejnej
wystawy. Tym razem w Gdañskim
Towarzystwie Przyjació³ Sztuki. Natomiast oprawê muzyczn¹ wernisa¿u
Gdañski Chór Nauczycielski, na pierwszym planie
zapewni³ Gdañski Chór Nauczycielsolistka, Regina Stró¿yk

Mroz podczas wernisa¿u „Klimaty Jerusalem”

ski, pod dyrekcj¹ Teresy Pabjañczyk, wraz
z zespo³em gdañskiego oddzia³u TSK¯
Danziger Klezmorim i jego wokalistk¹
Regin¹ Stró¿yk.
– Wspó³praca z gdañskim oddzia³em
TSK¯ jest bardzo owocna – podkreœla prezes Gdañskiego Towarzystwa Przyjació³
Sztuki Beniamin Koralewski. – Cieszy
bardzo du¿e zainteresowanie t¹ imprez¹. Pokazywanie wielokulturowoœci Gdañska jest
jednym z priorytetów dzia³alnoœci GTPS.
– Ba³tyckie Dni Kultury ¯ydowskiej
wci¹¿ siê rozwijaj¹ – mówi przewodnicz¹cy gdañskiego oddzia³u TSK¯ Jakub Szadaj. – Przed nami dwie kolejne imprezy:
„Biografie Gdañskie – Dni Mniejszoœci
Narodowych i Etnicznych” oraz organizowany wspólnie z franciszkanami oraz
Gmin¹ Muzu³mañsk¹ „Asy¿ w Gdañsku”.
JAROS£AW BALCEWICZ
FOT. ANNA POPIEL

31 października 1517 roku Marcin Luter przybił 95 tez przeciw odpustom

Reformacja w Gdañsku
Ju¿ wkrótce, bo w roku 2017, bêdziemy obchodziæ 500-lecie Reformacji. Zapocz¹tkowa³ j¹ Marcin Luter 31 paŸdziernika
1517 roku przybijaj¹c 95 tez przeciw odpustom na drzwiach koœcio³a zamkowego w Wittenberdze. Do jednego z najbogatszych miast Korony polskiej, jakim by³ Gdañsk, ju¿ w 1518 roku dotar³a religijna rewolucja.
Przyczyny reformacji na Pomorzu Gdañskim, zwanym wówczas Prusami Królewskim, lub Prusami Polskimi, w odró¿nieniu
od Prus Ksi¹¿êcych, nazywanych póŸniej
Prusami Wschodnimi, by³y podobne do
tych w Niemczech.
Gdañsk, Toruñ, Elbl¹g, Braniewo
By³a to nie tylko sprzeda¿ odpustów,
która bezpoœrednio przyczyni³a siê do wyst¹pienia Lutra, ale równie¿ pog³êbiaj¹cy
siê proces zeœwiecczenia duchowieñstwa
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katolickiego, szafowanie karami koœcielnymi (interdykty), ³amanie œlubów czystoœci przez zakonników oraz kumulowanie
beneficjów koœcielnych. To ostatnie utrudnia³o, a nawet wrêcz uniemo¿liwia³o nale¿yte wype³nianie obowi¹zków duszpasterskich.
Warto podkreœliæ, ¿e has³a reformacyjne rozchodzi³y siê bardzo szybko znajduj¹c
szczególnie podatny grunt w takich miastach jak Gdañsk, Toruñ, Elbl¹g czy te¿
Braniewo. O powadze sytuacji œwiadczy

fakt, ¿e król Zygmunt I Stary ju¿ w 1520 r.
wyda³ w Toruniu edykt antyluterañski. Niew¹tpliwie, najwiêkszym zainteresowaniem
has³a Lutra cieszy³y siê w Gdañsku. Towarzyszy³ temu radykalizm spo³eczny oraz
niekorzystna sytuacja polityczna zwi¹zana
z wojn¹ polsko-krzy¿ack¹ (1519–1521)
oraz wojn¹ Hanzy z Dani¹ (1522). Dochodzi³a do tego pogarszaj¹ca siê sytuacja gospodarcza. Kryzysu nie potrafi³ te¿ opanowaæ biskup w³oc³awski Maciej Drzewicki.
Ten ostatni w sierpniu 1524 r. skar¿y³ siê,
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Martin Luther 1529

¿e ch³opi z terytorium wiejskiego nale¿¹cego do Gdañska odmawiali p³acenia dziesiêciny.
Z kolei 22 styczniu 1525 r. dosz³o
w Gdañsku do wyst¹pieñ mieszczañstwa
przeciwko burmistrzowi Eberhardowi Ferberowi, którego oskar¿ano o defraudacjê
funduszy miejskich, dokonan¹ pod protekcj¹
kanclerza wielkiego koronnego, Krzysztofa Szyd³owieckiego. ¯¹dano te¿ wyjêcia
miasta spod jurysdykcji duchownej biskupa
Drzewickiego. Chocia¿ burmistrz Ferber
z³o¿y³ urz¹d, to jednak magistrat odmawia³ przedstawicielom pospólstwa okazania rachunków miejskich. Obalono w³adze
miasta, a na ich czele stan¹³ licencjat prawa, Jan Wendland. Luterañski porz¹dek
w Gdañsku utrwali³y wydane dwa dni póŸniej tzw. Artyku³y (Artickelbrief), nakazuj¹ce g³oszenia wy³¹cznie „czystego”, czyli
ewangelickiego, S³owa Bo¿ego. Zniesiono
celibat, a wybór proboszczów powierzono parafianom. Rozwi¹zano dzia³aj¹ce
w mieœcie zgromadzenia zakonne, a ich
klasztory przekazywano na cele publiczne: szpitale i szko³y. Nabo¿eñstwa sta³y
siê zrozumia³e dla wiernych, gdy¿ odprawiano je wy³¹cznie po niemiecku, a nie,
jak dotychczas, po ³acinie.

wa³o siê to pod has³ami po³o¿enia kresu
kultowi obrazów i œwiêtych.
Zaniepokojony rozwojem sytuacji król
Zygmunt I Stary 9 maja 1525 r. (a wiêc
ju¿ po wyra¿eniu przez niego zgody na sekularyzacjê Prus Ksi¹¿êcych w zamian za
uznanie siê przez Albrechta Brandenburskiego za lennika Korony Polskiej) za¿¹da³
przywrócenia dawnego porz¹dku w Koœciele gdañskim. Przynios³o to pewne efekty,
gdy¿ np. w koœciele NMP przywrócono
mszê ³aciñsk¹, a nastêpnie w styczniu
1526 r. oddalono od ambony dwóch radykalnych predykantów Jakuba Hegge i Jana
Franka. Sytuacjê w mieœcie skomplikowa³y jednak rozruchy, które rozpoczê³y siê
26 stycznia 1526 r.
Król Zygmunt I Stary postanowi³ rozwi¹zaæ problem gdañski przybywaj¹c do
grodu nad Mot³aw¹ 17 kwietnia 1526 r. na
czele 8000 wojska i podejmuj¹c represje.
Przebywa³ tu przez trzy miesi¹ce, prowadz¹c procesy s¹dowe i wydaj¹c wyroki.
Na efekty jego pracy nie trzeba by³o d³ugo
czekaæ, bowiem ju¿ 13 czerwca 1526 r.
œciêto na D³ugim Targu 13 przywódców
rewolty religijnej z Wendlandem na czele.
Natomiast ok. 200 duchownych i zakonników oskar¿ono o z³amanie œlubów czystoœci skutkiem czego 35 z nich pozbawiono
maj¹tku i wydalono z diecezji w³oc³awskiej,
a 84 dalszych dotknê³o tylko wydalenie.
„Statuta Sigismundi” z 20 lipca 1526 r.
nakazywa³y zwolennikom reformacji opuszczenie miasta wci¹gu 14 dni, a ksiê¿om
w ci¹gu 24 godzin. Pod kar¹ œmierci zakazano równie¿ niszczenia sprzêtów koœcielnych. Chocia¿ formalnie przywrócono ka-

Zygmunt I Stary za¿¹da³ przywrócenia
dawnego porz¹dku
Radykalizm przemian w Gdañsku zaniepokoi³ samego Marcina Lutra, który
w liœcie do gdañszczan z 5 maja 1525 r.
poucza³, ¿e wszelkie zmiany w Koœciele
nie powinny odbywaæ siê gwa³townie za
spraw¹ t³umu, lecz przez uprawnione
w³adze miejskie. Nie brakowa³o bowiem
incydentów zwi¹zanych z niszczeniem
obrazów koœcielnych, usuwaniem bocznych o³tarzy, a nawet konfiskat¹ sreber
koœcielnych (kielichy, monstrancje). Inspirowali je przede wszystkim predykanci czyli œwieccy kaznodzieje. Odby-

Koœció³ œw. Jana

Biskup Maciej Drzewicki

tolicyzm, to jednak luteranizmu nie uda³o
siê ca³kowicie wypleniæ i wci¹¿ mia³ on nieoficjalnych zwolenników. Zachowuj¹c zewnêtrzne pozory koœcio³a katolickiego, wyg³aszano kazania w duchu ewangelickim. Na
pewno sprzyja³o temu s¹siedztwo ca³kowicie zluteranizowanych Prus Ksi¹¿êcych.
GTPS organizuje wystawê,
Jan Solecki namaluje Marcina Lutra
Prze³omowy moment dla gdañskich luteran przychodzi wraz z panowaniem nowego króla, Zygmunta Augusta, który
potrzebuje pieniêdzy na wojsko i flotê.
Gdañsk uzyskuje na pocz¹tku lipca 1557
przywilej wyznaniowy (formalnie tymczasowy), p³ac¹c za to 100 tys. florenów. Zezwala on na udzielanie komunii pod dwiema postaciami chleba i wina. Przyznanego
raz prawa nie mo¿na ju¿ by³o odebraæ.
Odt¹d ewangelicy (luteranie) a¿ do zakoñczenia drugiej wojny œwiatowej odgrywaj¹ w strukturze wyznaniowej grodu nad
Mot³aw¹ dominuj¹ce znaczenie. Chocia¿
z drugiej strony katolików nigdy nie uda³o siê z Gdañska ca³kowicie wykorzeniæ.
Wed³ug danych z roku 1927 w Wolnym Mieœcie Gdañsku ewangelicy stanowili 58,5% ludnoœci. Natomiast na katolików przypada³o 36,3%. Powojenna
rzeczywistoœæ diametralnie zmieni³a sytuacjê. Nadaj¹ce siê do u¿ytkowania koœcio³y poewangelickie na terenie Gdañska wesz³y w posiadanie, a nastêpnie sta³y
siê w³asnoœci¹, koœcio³a katolickiego.
Warto jednak wspomnieæ, ¿e 17 sierpnia
1945 r., na podstawie pisemnego zezwolenia Departamentu V Wyznaniowego
Ministerstwa Administracji Publicznej
z 11 sierpnia 1945 r., ks. Zygmunt Michelis (delegat i radca Polskiego Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego
w Warszawie) przej¹³ maj¹tek Parafii
Ewangelicko-Unijnej œw. Jana, w tym
bêd¹cy w ruinie koœció³, plebaniê i dom
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parafialny. Maj¹tek przekaza³ dotychczasowy proboszcz ks. Otto Eichel wraz
z cz³onkiem rady parafialnej. Odbudowa koœcio³a przekracza³a jednak mo¿liwoœci koœcio³a luterañskiego. Ostatecznie pismem z 16 sierpnia 1960 r. –
wystosowanym w imieniu Rady Parafialnej Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego w Sopocie – ks. Edward Dietz
przekaza³ „Zarz¹dowi Miasta Gdañska
jeden z najwspanialszych i najwiêkszych
obiektów zabytkowych z XIV stulecia,
koœció³ ewangelicki œw. Jana przy ul.
Œwiêtojañskiej, który przejêliœmy w 1945
roku”. Dodaj¹c jednoczeœnie „Przekazujemy go z przeznaczeniem na muzeum, które mog³oby skupiaæ zabytki
dawnej kultury, sztuki i historii Gdañska”. Los historii sprawi³, ¿e koœció³ po
latach sta³ siê w³asnoœci¹ koœcio³a katolickiego i do roku 2025 bêdzie nieodp³atnie u¿ytkowany przez Nadba³tyckie
Centrum Kultury.
W obchody 500-lecia Reformacji
postanowi³o siê w³¹czyæ Gdañskie Towa-

rzystwo Przyjació³ Sztuki, przygotowuj¹c
okolicznoœciow¹ wystawê, której wernisa¿ odbêdzie siê jesieni¹ 2015 roku. Jej
kuratorem zosta³ znany i ceniony artysta
plastyk, prof. Marek Model, który na co
dzieñ kieruje Katedr¹ Kszta³cenia Podstawowego na Wydziale Malarstwa gdañskiej ASP. Bêdzie to w pewnym sensie
kontynuacja wystawy londyñskiej GTPS,
gdy¿ zosta³a ona zatytu³owana „Jan Heweliusz i jego Gdañsk w 500-lecie Reformacji”. W organizacjê tego projektu
mocno siê te¿ zaanga¿owa³ prezes GTPS
Beniamin Koralewski, który pochodzi
z wielopokoleniowej rodziny gdañskich
ewangelików. Natomiast wyzwanie namalowania Marcina Lutra podj¹³ wybitny gdañski artysta plastyk Jan So³ecki.
JAROS£AW BALCEWICZ
DR JAROS£AW BALCEWICZ JEST
WYDZIA£U I
GDAÑSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
ORAZ SEKRETARZEM ZARZ¥DU GDAÑSKIEGO
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓ£ SZTUKI
WICEPRZEWODNICZ¥CYM

Koœció³ ewangelicko-augsburski Zbawiciela
w Sopocie

O lesie w sercu miasta

Wronia Górka
G³ówne pasmo urbanizacji Gdañska wpisane jest w ci¹g wzgórz morenowych z jednej i brzeg Zatoki Gdañskie z drugiej
strony. Te specyficzne warunki naturalne przez wieki wp³ywa³y na kszta³towanie siê arterii komunikacyjnych i dzielnic
mieszkaniowych a tak¿e systemu fortyfikacyjnego miasta.
Warto podkreœliæ, ¿e zmianie ulega³o
równie¿ zagospodarowanie samego uk³adu wzgórz.
Zielona korona miasta
Niegdyœ ods³oniête punkty obserwacyjne
w ramach uk³adu fortyfikacji nowo¿ytnych,
dziœ w wiêkszoœci pokryte s¹ gêstym drzewostanem.
Zainteresowani histori¹ miasta wiedz¹,
¿e wzgórza nie s¹ pasmem o jednostajnym
charakterze. Ka¿de z nich ma swoj¹ to¿samoœæ, nierozerwalnie zwi¹zan¹ z przylegaj¹c¹ do nich dzielnic¹. Historia i lokalizacja
wzgórz takich jak œródmiejskie – Biskupia
Górka i Góra Gradowa czy oliwski Pacho³ek jest doœæ powszechnie znana, jednak termin Wronia Górka dla wielu gdañszczan
pozostaje tajemniczy.
Lasek „Wronia Górka” jest to obszar
rozpoœcieraj¹cy siê miêdzy Cmentarzem
Garnizonowym i Cmentarzem ¯o³nierzy
Radzieckich, osiedlem Akademickiej Spó³dzielni Mieszkaniowej (popularnie nazywanym „Osiedlem Focha” od patrona najwiêkszej wystêpuj¹cej tu ulicy), a akademikami
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Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego i zaczerpuj¹c¹ nazwy od wzgórza ul. Wroni¹.
Obecnie jest to bardzo ciekawy zespó³ zieleni kryj¹cy wiele ciekawych gatunków roœlinnoœci leœnej i semileœnej, przez który przebiega ¿ó³ty szlak turystyczny prowadz¹cy
z Dworca G³ównego w Gdañsku pasmem
wzgórz dalej a¿ do Gdyni. Wzniesienie obejmuje jednak szerszy obszar rozpoœcieraj¹cy
siê miêdzy ulicami D¹browskiego, Powstañców Warszawskich, Dêbow¹, Orzeszkowej
i Alej¹ Zwyciêstwa (historycznie Wielk¹
Alej¹).
Stocznia i kolonie
Obecnie w najwy¿szym miejscu Wronia
Górka mierzy ok. 55 m n.p.m., jednak dla
jej obecnej formy kluczowe by³y przekszta³cenia dokonane na zlecenie w³aœciciela
przysz³ej stoczni Ferdinanda Schichaua.
W 1890 r. nakaza³ on skonstruowanie specjalnej kolejki linowej, która mia³a przenieœæ nad Wielk¹ Alej¹ ok. 200 tys. m3
piasku i kamieni na potrzeby buduj¹cego
siê zak³adu. W wyniku tej operacji, na
wysokoœci dworca kolejowego i Bramy

Oliwskiej, powsta³ rozleg³y p³aski teren,
wykorzystywany w XX i XXI w. na potrzeby imprez masowych.
Po po³udniowej stronie wzgórza w latach 30. w³adze Wolnego Miasta Gdañska
zlokalizowa³y tzw. „kolonie”, które by³y
odpowiedzi¹ na wielki kryzys. W zwi¹zku
z faktem, ¿e ponad po³owa mieszkañców
miasta pozostawa³a bez zatrudnienia, wykupiono i uzbrojono tereny podmiejskie,
a nastêpnie oddano w u¿ytkowanie potrzebuj¹cym. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu mieli
oni mo¿liwoœæ bezczynszowego zamieszkiwania, a jednoczeœnie uprawiania warzyw
na w³asny u¿ytek. Kolonie lokalizowano
w wielu miejscach, jednak „Wronia Górka”
jest miejscem, gdzie najwiêcej tego typu
obiektów pozosta³o do chwili obecnej.
W trakcie II wojny œwiatowej, Niemcy
wykorzystali strategiczne po³o¿enie wzgórza
lokalizuj¹c tam m.in. dzia³o przeciwlotnicze
FLAK. Dziœ pozosta³a po nim ¿elbetowa
podstawa, która w zimowe i wczesno-wiosenne dni stanowi doskona³y atrakcyjny
punkt widokowy na tereny stoczniowe, Letnicê oraz Wrzeszcz.

Nr 7/2015

Pozosta³oœci schodów – g³ównego wejœcia na wzgórze

Alejki parkowe

Propaganda, rozrywka, rekreacja
ce charakterystycznej muszli koncertowej, A park? Dzielnica Anio³ki sta³a siê w ostatPo II wojnie œwiatowej obszar i bezpo- znanej równie¿ jako „ucho Urbana”. Od nich kilkunastu latach popularnym miejœrednie otoczenie zyska³y nowe zagospoda- 2002 r. teren posiada jednak nowe funkcje scem zamieszkania. Firmy deweloperskie
rowanie zwi¹zane z rekreacj¹ i rozrywk¹. – w sezonie letnim urz¹dzane s¹ koncerty siêgaj¹ po coraz trudniejsze tereny, a chêtnych na mieszkania w okolicy
Plac przy Bramie Oliwskiej
nie brakuje. Atrakcyjnoœæ inmianowano Placem Zebrañ Luwestycyjna nie jest jednak dla
dowych, a w 1953 r. wzniesioniego zagro¿eniem, lecz szans¹
no tu muszlê koncertow¹, s³una powrót do dawnej œwietno¿¹c¹ do organizacji festynów,
œci. Teren posiada status lasu,
wieców i wystêpów cyrkowych.
wiêc jest objêty znacznie silPrzez wiele lat mia³a tu miejsce
niejsz¹ ochron¹ ni¿ inne parki,
kulminacja obchodów 1 maja.
a ponadto wchodzi w sk³ad OkoW latach 50. i 60. na samej
³omiejskiego Systemu Terenów
Wroniej Górce urz¹dzono park,
Aktywnych Biologicznie. Dawdo którego g³ówne wejœcie wioni mieszkañcy dzielnicy, wzmocd³o majestatycznymi schodami
nieni g³osem nowych s¹siadów,
od ul. Wroniej. Oprócz oœwiecoraz czêœciej mówi¹ o potrzetlonych alejek, ³awek, punktów
bie odnowy tego obszaru. I etap
widokowych, w parku znajdojego prac – polegaj¹cy na przywa³y siê m.in. gruntowe boisko
wróceniu podstawowej infrai tor saneczkowy.
Od lat 80. teren parku zacz¹³
struktury parkowej wzd³u¿ g³ówPozosta³oœci kamienic czynszowych przy ul. Wroniej – w tle wzgórze
nych ci¹gów pieszych – zosta³
podupadaæ. Podobnie Plac Zebrañ Ludowych. W latach 90. zlokalizowa- plenerowe, zim¹ dzia³a lodowisko miejskie. zg³oszony do Bud¿etu Obywatelskiego na
ny by³ tam co prawda „Cricoland”, jednak W 2012, dziêki organizacji „Strefy Kibica” rok 2016. Wygl¹da wiêc na to, ¿e i dla tego
stan techniczny socrealistycznego zagospo- EURO 2012, miejsce to pozna³o kilka- obszaru nadchodz¹ lepsze czasy.
darowania placu systematycznie siê pogar- dziesi¹t tysiêcy fanów pi³ki no¿nej z ca³ej
TEKST I ZDJÊCIA ANNA GOLÊDZINOWSKA
sza³, a¿ w 2005 r. podjêto decyzjê o rozbiór- Europy. Tak wiêc plac zyska³ nowe ¿ycie.

Cmentarz garnizonowy

Stocznia – jeden z widoków z Wroniej Górki
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25 lat samorz¹du terytorialnego
w Polsce
W tym roku mija 25 lat od przywrócenia w Polsce samorz¹du terytorialnego. Chc¹c uczciæ tê rocznicê, pomorscy samorz¹dowcy spotkali siê na konferencji pt. „25 lat samorz¹dnoœci. Wyzwania na kolejne 25-lecie”, która odby³a siê we
wtorek, 30 czerwca 2015 r. w Gdañskim Teatrze Szekspirowskim.
27 maja 1990 roku mia³y miejsce
pierwsze demokratyczne wybory do rad
gmin. By³ to kolejny krok budowania demokracji w Polsce po 1989 roku. Do dzisiaj reforma samorz¹dowa jest jednym
z najwa¿niejszych wydarzeñ w nowo¿ytnej historii naszego kraju.
O tym, co uda³o siê zrobiæ przez mijaj¹ce 25 lat, ale tak¿e o tym, w jakim kierunku
powinien rozwijaæ siê samorz¹d w kolejnym æwieræwieczu, rozmawiali zarówno
praktycy samorz¹dowi, jak i uznani eksperci. Podczas pierwszej
czêœci konferencji prelegenci,
m.in. profesor Jerzy Stêpieñ,
senator Janusz Sepio³, dr Grzegorz Grzelak i profesor Iwona
Sagan, podnosili zarówno kwestiê reformy samorz¹dowej, ale
tak¿e potrzebê dokonywania kolejnych, odwa¿nych zmian.
Za poœrednictwem uroczystego listu do
uczestników konferencji zwróci³ siê tak¿e
Bronis³aw Komorowski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: „(…) Gdañsk to
szczególne, symboliczne miejsce dla takiej
debaty. Idea samorz¹dnoœci, decentralizacji, obywatelskiego wspó³uczestnictwa od
samego pocz¹tku by³a mocno wpisana
w solidarnoœciowy projekt przeobra¿ania

Polski. (…) ¯yczê pomyœlnoœci w podejmowanych przedsiêwziêciach, w sprawowaniu publicznej s³u¿by, w umacnianiu
Rzeczypospolitej samorz¹dnej.”
– Najpowa¿niejsze problemy s¹ rozwi¹zywane na poziomie lokalnym – mówi³
Mieczys³aw Struk marsza³ek województwa pomorskiego. W swoim wyst¹pieniu
nawi¹za³ tak¿e do cz³onkostwa Polski
w Unii Europejskiej. – W ci¹gu 10 lat
w Polsce dokona³a siê wielka przemiana.

Moim zdaniem, otrzyman¹ 1 maja 2004
roku szansê wykorzystaliœmy w 100 procentach. Od czasu, kiedy zosta³ utworzony
samorz¹d wojewódzki, kiedy zaczêliœmy
wdra¿aæ œrodki unijne, to dziœ mo¿emy
powiedzieæ z satysfakcj¹, ¿e dziêki tym
pieni¹dzom zosta³o w województwie pomorskim zrealizowanych ponad 15 tysiêcy
projektów, które s³u¿¹ lokalnym wspólnotom. Dziœ Polska jest ju¿ inna i to w g³ów-

Marsza³ek Mieczys³aw Struk – otwarcie konferencji
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nej mierze, œmiem twierdziæ, dziêki samorz¹dom. Te 25 lat samorz¹dnoœci to by³y
lata wielu pozytywnych zmian.
Konferencja zainicjowa³a cykl spotkañ,
podczas których uczestnicy bêd¹ zastanawiaæ siê, jakie wyzwania stoj¹ przed samorz¹dami. W³adze samorz¹dowe najlepiej
znaj¹ potrzeby lokalnych spo³ecznoœci,
dlatego ich doœwiadczenia i opinie ekspertów bêd¹ pomocne w realizacji wa¿nych
przedsiêwziêæ w kolejnych latach.
– Polska le¿y miêdzy Wschodem a Zachodem i my chcielibyœmy efektów kultury zachodniej, chcielibyœmy mieæ takie
domy, miasta, ulice, samochody,
uczelnie i wiele tych ich osi¹gniêæ. Tylko bardzo czêsto chcielibyœmy osi¹gaæ je za pomoc¹
œrodków typowo dla kultury
wschodniej. Przyk³adem jest planowanie
przestrzenne, które u nas ci¹gle jest nieuporz¹dkowane – mówi³ prof. Jerzy Stêpieñ.
Problemy, o których wspomnia³ prof.
Stêpieñ mo¿na rozwi¹zywaæ, lecz z pewnoœci¹ wymaga to czasu, a przede wszystkim zmiany mentalnoœci wœród niektórych
lokalnych œrodowisk. Debata ma w tym
pomóc.

Prof. Jerzy Stêpieñ
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Dr Grzegorz Grzelak

– Spotykamy siê tutaj, teoretycy i praktycy, by rozmawiaæ, by szukaæ dobrych
rozwi¹zañ na kolejne dekady. To pocz¹tek
pomorskiej debaty o roli i kszta³cie samorz¹dów, ich zadañ i funkcji. W ci¹gu najbli¿szego roku chcemy sporz¹dziæ katalog
koniecznych zmian, by Polska samorz¹dnoœæ dalej siê rozwija³a – mówi³ podczas
swojej prezentacji dr Grzegorz Grzelak.
Spotkanie by³o równie¿ okazj¹ do uroczystego przyznania honorowych odznaczeñ dla pracowników samorz¹dów. Wielu spoœród wyró¿nionych swoj¹ karier¹
zawodow¹ od pierwszych dni zwi¹za³o siê
z odradzaj¹cymi w³adzami lokalnymi. Mimo,
i¿ pocz¹tki czêsto by³y niezwykle ciê¿kie,
to dawa³y poczucie olbrzymiej satysfakcji.
O tej satysfakcji, ale i o problemach, mówili prelegenci drugiej czêœci konferencji:
starosta malborski Miros³aw Czapla, wójt
gminy Sierakowice Tadeusz Kobiela oraz
wójt gminy Tr¹bki Wielkie i prezes Zwi¹zku Gmin Pomorskich B³a¿ej Konkol. Wœród
poruszonych tematów znalaz³y siê tak¿e
zagadnienia zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska – o tym, jak wiele zmieni³o siê w mijaj¹cych latach, mówi³a Danuta GrodzickaKozak, prezes Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku.
– Pocz¹tki samorz¹du to by³ czas rozwi¹zywania olbrzymich problemów. Gonienia za zachodni¹ Europ¹. Dla przyk³adu – dzisiaj telefon to najzwyklejsza rzecz.
Wchodzimy do sklepu, kupujemy i ju¿. 25
lat temu by³o zupe³nie inaczej. W tamtym
czasie ma³o kto mia³ telefon. Gmina liczy³a 13,5 tys. mieszkañców, na których przypada³o 120 telefonów, przewa¿nie w instytucjach. Osoby prywatne mia³y w sumie

Marsza³kowie Jan Zarêbski i Jan Koz³owski

W konferencji uczestniczyli pomorscy samorz¹dowcy

kilkadziesi¹t numerów. Powstawa³y spo³eczne komitety telefonizacji – wspomina³
Tadeusz Kobiela, wójt gminy Sierakowice. – Takich problemów by³o mnóstwo, ale
wspólnie daliœmy radê.
Wspó³organizatorami wydarzenia byli
samorz¹d województwa pomorskiego,
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku oraz
Zwi¹zek Gmin Pomorskich. Konferencja
organizowana by³a pod honorowym patronatem prezydenta RP. Patronat medialny
objêli: TVP Gdañsk, Radio Gdañsk oraz
Dziennik Ba³tycki.
MARCIN FUCHS, MAGDALENA LEDWOÑ
ZDJÊCIA: S£AWOMIR LEWANDOWSKI
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Do Przerwy 0:1 na pożegnanie wiosny

Dla m³odych entuzjastów
pi³ki no¿nej
W sobotê, 13 czerwca 2015 roku, punktualnie o godz. 10.00, rozpoczê³a siê wiosenna edycja pi³karskiego turnieju „Do
Przerwy 0:1”. W pierwszych tegorocznych zawodach rozgrywanych na boiskach gdañskich dzielnic: Zaspa i Przymorze
zagra³o 58 dru¿yn.
Turniej, którego pomys³odawc¹ i organizatorem, wraz z Gdañsk¹ Fundacj¹ Dobroczynnoœci, jest Andrzej Kowalczys,
odbywa siê ju¿ od 11 lat.
Ponad pó³ tysi¹ca dziewcz¹t i ch³opców
Cztery razy w roku (wiosna, lato, jesieñ,
zima) „Do Przerwy 0:1” przyci¹ga setki
m³odych entuzjastów pi³ki no¿nej. Czêœæ
z nich dorasta³o wraz kolejnymi edycjami
zawodów, które w tej czêœci Gdañska znaj¹
chyba wszyscy. O Turnieju wiedz¹ równie¿
podwórkowi pi³karze z innych dzielnic miasta, a tak¿e z miast na obszarze Pomorza.
W wiosennej edycji zagrali bowiem m.in.
przedstawiciele Banina, Bytowa, Gdañska,
Gdyni, Goœcicina, Pelplina, Pszczó³ek, Somonina, Sopotu, Tczewa, ¯ukowa oraz
warmiñskiej Ostródy.
Pomimo zdecydowanie pla¿owej pogody,
13 czerwca mecze rozegra³o ponad pó³ tysi¹ca dziewcz¹t i ch³opców. Podczas otwarcia
Andrzej Kowalczys podzieli³ siê z uczestnikami „Do Przerwy 0:1” dobr¹ wiadomoœci¹.
– Za waszymi plecami roœnie nowy obiekt
sportowy – mówi³ Andrzej Kowalczys,
wskazuj¹c na poblisk¹ budowê. – Nie bêdzie to boisko, tylko pe³nowymiarowy stadion pi³karski z trybunami na pó³ tysi¹ca
osób, odpowiednim zapleczem socjalnym oraz
wydzielonym sektorem dla goœci. Ju¿ prawdopodobnie jesienna edycja naszego turnieju
bêdzie rozgrywana tak¿e na tym stadionie.
W tym roku rozgrywki przeprowadzane
s¹ w piêciu kategoriach: rocznik 2003 i m³od-
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Andrzej Kowalczys

si, 2000–2002, 1997–1999, rocznik 1996
i starsi oraz dru¿yny dziewczêce.
Zwyciêzcy na podium
W kategorii Zespo³y Dziewczêce wygra³y zawodniczki Ekipy Gdañsk. Kolejne
miejsca na podium zajmowa³y dru¿yny
Bobry oraz Wyd³y Ladies. Miejsce czwarte zajê³a dru¿yna GKS ¯ukowo, zaœ pi¹te
ekipa z Goœcicina.
Wœród zespo³ów z Rocznika 2000–2002
najlepszy okaza³ siê RG 2000 II. Miejsce
drugie zajê³a dru¿yna RG 2000 I, miejsce
trzecie zespó³ Polonii Gdañsk. Tu¿ za podium znaleŸli siê zawodnicy Pompa Team,
którzy otrzymali Puchar Fair Play.

Zwyciêzc¹ z Rocznika 1997–1999 zosta³ zespó³ Nasze Bloki, który wyprzedzi³
kolejno zespo³y: Sandania Che³m, Next
Wrzeszcz oraz Czarni Osowa. Ekipa z Osowy otrzyma³a Puchar Fair Play.
W kategorii Rocznik 1996 i Starsi zwyciê¿y³a ekipa Naczelni Pyyyk. Na drugim
miejscu podium znalaz³a siê dru¿yna Victorii Gdañska, a na trzecim dru¿yna Czika
Sindi Ami. Miejsce czwarte zaj¹³ zespó³
KP Alko Polo. Puchar Fair Play otrzymali
zawodnicy Victorii.
Nagrodê Fair Play, któr¹ ufundowa³ wicewojewoda pomorski Micha³ Owczarczak,
otrzymali tak¿e: £ukasz Lesner, opiekun
dru¿yny z Goœcicina oraz dru¿yna dziewczyn
GKS ¯ukowo. Nagroda ta przyznawana jest
za wzorow¹ postawê na boisku, a tak¿e poza
nim. Cechuje ona prawdziwych sportowców.
Gdañska Fundacja Dobroczynnoœci organizuje turniej dziêki licznemu gronu partnerów, do których nale¿y m.in.: Marsza³ek
Województwa Pomorskiego, Wicewojewoda Pomorski, Przewodnicz¹cy Rady Miasta,
LOTOS Koleje, Merco, Sklepy Merkus,
Lechia Gdañsk SA, BMB Santech, TAPI
– Przedsiêbiorstwo Instalacyjne, SM Rozstaje, M-1 Fabrika.
Patronat nad turniejem objêli: Radio
Gdañsk, TVP Gdañsk, PMedia.pl, Gazeta
Wyborcza Trójmiasto, Trojmiasto.pl, Pomorska.tv, Lechiagdansk.tv, Lechia.net,
Zaspa24.pl, Panorama Pomorza, Kosycarz
Foto Press.
TEKST I ZDJÊCIA: S£AWOMIR LEWANDOWSKI
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Za zgod¹ p. prof. Gunnara Heinsohna (dziêkujemy!) publikujemy polski tekst jego artyku³u, podaj¹cego w w¹tpliwoœæ
rozpowszechnione w nauce pogl¹dy o przybyciu S³owian na nasze ziemie dopiero w okresie wêdrówki ludów, to znaczy
w VI/VII w. po Chr. Teza nie nowa, ale nam, Polakom, bliska, podana w sposób klarowny, na pewno warta przemyœlenia
i ewentualnej dyskusji. Ze wzglêdu na rozmiary artyku³u musimy go rozbiæ na trzy numery. Gor¹co zachêcamy do lektury.
Redakcja

POLSKIE KORZENIE

(1)

(szkic przet³umaczony z jêz. agielskiego, II wersja)
„Problem lokalizacji najwczeœniejszych kultur archeologicznych, które mo¿na okreœlaæ jako s³owiañskie, budzi
wiele kontrowersji w archeologii europejskiej, a zw³aszcza w archeologii polskiej. Autochtoniœci utrzymuj¹, ¿e
S³owianie zamieszkiwali tereny obecnej Polski przed wielk¹ wêdrówk¹ ludów; Allochtoniœci twierdz¹ natomiast, ¿e
S³owianie przybyli na ten obszar z Europy Wschodniej dopiero w drugiej po³owie V i w VI wieku. /S³owianizacja regionu na zachód
i pó³nocny zachód od Wis³y mia³a miejsce nie – jak myœlano do niedawna – w VI wieku, lecz du¿o póŸniej. Szereg dat dendrologicznych
ze Wschodnich Niemiec (np. ze stanowiska osadniczego w Schmerzke ko³o Brandenburga an der Havel) i w Polsce (np. ze stanowiska
osadniczego w Polwicy na Œl¹sku) dowodzi, ¿e nast¹pi³o to dopiero pod koniec VII i na pocz¹tku VIII w./ Niemniej jednak, uwagê
przyci¹gaj¹ pewne analogie mo¿liwe do zaobserwowania w ceramice z okresu rzymskiego [I–III w.] oraz ze œredniowiecza [VIII–X w.]”
(Marcin Wo³oszyn, Migration Period between Odra and Vistula, National Science Centre 2012, http://www.mpov.uw.edu.pl/en/thesaurus/tribes-and-peoples/slavs-).
Nadzieja na znalezienie rozwi¹zania sporu pomiêdzy autochtonistami a allochtonistami na temat polskich korzeni s³abnie z ka¿dym dniem. Spór – pomimo niezliczonych,
lecz nierozstrzygniêtych dysput toczonych
od 1970 roku – nigdy nie zosta³ zakoñczony,

poniewa¿ zawsze koncentrowa³ siê jedynie
na ró¿nicach w pogl¹dach oponentów. By
prze³amaæ impas, wystarczy³oby skupiæ siê
na ich wspólnym credo. Obie strony zdecydowanie jednocz¹ siê, kiedy chodzi o d³ugoœæ
tak zwanego pierwszego milenium naszej

ery. Tysi¹c lat – ani minuty mniej ani wiêcej
– brzmi jednog³oœnie odpowiedŸ. I ta w³aœnie odpowiedŸ le¿y u pod³o¿a tego sporu.
Narzuca bowiem wszystkim badaczom okopanym na swoich pozycjach wspólny schemat historii Polski pierwszego tysi¹clecia.

A. POLSKIE STANOWISKA WIELBARSKIE Z PIERWSZEGO TYSI¥CLECIA (Cesarstwo Rzymskie)
I–III w. n.e. [S³owianie okreœlani jako
WENEDOWIE, (³ac. Venedi)]

III–X w. n.e

X/XI w. n.e.

PRZEWORSK–WIELBARK
stanowiska z rzymskimi monetami z I/II w.

SIEDEMSETLETNIA LUKA DLA S£OWIAN OKREŒLANYCH
JAKO WENETOWIE (³ac. Venethi) oraz S£OWIAN
OKREŒLANYCH JAKO WEONODOWIE (³ac. Weonod).

PIASTOWIE
Pe³ne Œredniowiecze

B. POLSKIE CENTRA PLEMION S£OWIAÑSKICH Z PIERWSZEGO TYSI¥CLECIA (Wczesne Œredniowiecze)
I–VII w. n.e.

VIII–X w. n.e.
[S£OWIANIE OKREŒLANI JAKO WEONODOWIE (³ac. Weonod)]

SIEDEMSETLETNIA LUKA DLA S£OWIAN OKREŒLANYCH JAKO
WENEDOWIE (³ac. VENEDI) oraz S£OWIAN OKREŒLANYCH JAKO
WENETOWIE (³ac. VENETHI)

WCZESNOŒREDNIOWIECZNY OKRES
PLEMION S£OWIAÑSKICH
z monetami rzymskimi z I i II w.

Nigdzie, ani w Polsce, ani w ¿adnym innym miejscu stanowiska przeworsko-wielbarskie z czasów Cesarstwa Rzymskiego
(I–III w.) nie znajduj¹ siê stratygraficznie
poni¿ej s³owiañskich centrów plemiennych
z wczesnego œredniowiecza (VIII–X w.).
Nikt nie rozumie, dlaczego wspania³e miejsca i gleby stanowisk wielbarskich nie by³y
wykorzystywane przez wczesnoœredniowiecznych S³owian. Sk¹d ta rezygnacja
z najlepszych terenów do ¿ycia? Z drugiej

strony, zarówno w stanowiskach wielbarskich , jak i we wczesnoœredniowiecznych
stanowiskach s³owiañskich znaleŸæ mo¿na
podobne przedmioty, np. monety z czasów Cesarstwa Rzymskiego.
Gdyby wed³ug chronologów nie dzieli³o
tych kultur siedemset lat, wszyscy z pewnoœci¹ zgodziliby siê, ¿e s¹ one sobie bliskie. Wczesnoœredniowieczni S³owianie po
prostu nie mogli osi¹œæ na ruinach kultury
wielbarskich, gdy¿ obie grupy ¿y³y obok

siebie w tym samym czasie. Kiedy to by³o? W okresie wczesnego œredniowiecza
oczywiœcie, poniewa¿ stanowiska wielbarskie, np. w Gdañsku odkrycie przy placu
Dominikañskim, przylegaj¹ do tych z pe³nego œredniowiecza (X–XI w.) w ten sam
sposób, jak stanowiska z wczesnego œredniowiecza, je¿eli w ogóle maj¹ kontynuacjê (np. dobrze udokumentowany Kalisz),
przylegaj¹ do tych z pe³nego œredniowiecza.

STRATYGRAFICZNA SEKWENCJA W POLSCE W PIERWSZYM TYSI¥CLECIU N.E.
Pe³ne Œredniowiecze (X–XI w.)
Stanowiska wielbarskie (VIII–X w. = „I–III” w.)
[S³owianie okreœlani jako WENEDOWIE (³ac. Venedi)]

S³owiañskie stanowiska plemienne (VIII–X w.)
[S³owianie okreœlani jako WEONODOWIE (³ac. Weonod)]
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Jednak¿e Kalisz uchodzi za najstarsze
miasto w Polsce nie ze wzglêdu na imponuj¹ce wa³y obronne z IX wieku, ale poniewa¿ zosta³ wspomniany 700 lat wczeœniej
przez Klaudiusza Ptolemeusza (90–168 n.e.),
jako miasto Calisia. Bardzo trudno zaprzeczyæ, ¿e historia Kalisza jest o 700 lat starsza, poniewa¿ jego okolice obfituj¹ w znaleziska rzymskich artefaktów. Nie mo¿na
wykluczyæ istnienia tu mennic z czasów
Juliusza Cezara (100–44 p.n.e.), bo znaleziono tu nie tylko póŸnolatenskie monety
z I w.p.n.e., ale równie¿ ca³kiem niedawno
odkryto formy do ich produkcji1.
Stratygrafia, Kalisza wydaje siê nam
mówiæ, ¿e Ptolemeusz pisa³ o Calisii nie
w II wieku, ale w IX wieku. Czy powinniœmy wyci¹æ 700 lat z chronologii, aby
dope³niæ naukowych standardów wynikaj¹cych z naszej stratygrafii? Zwolennicy
d³ugiej tradycji istnienia Kalisza ucieszyliby siê z dowodów, ¿e ich miasto istnia³o
ju¿ w staro¿ytnoœci. Archeolodzy jednak
musieliby im wyjawiæ, ¿e ta staro¿ytnoœæ
jest identyczna z wczesnoœredniowieczn¹
substancj¹ miasta.

szego do siedemsetnego roku naszej ery.
Kazimierz God³owski uzna³, ¿e je¿eli nie
mo¿na znaleŸæ go w Polsce, to trzeba go
szukaæ gdzie indziej.
Nie tak szybko, odparli stra¿nicy obozu
autochtonistycznego. Dlaczego nie mia³oby byæ S³owian w Polsce ju¿ przed pierwszym tysi¹cleciem, to znaczy w póŸnym
okresie lateñskim koñcz¹cym siê w I w.
p.n.e.? Jakie uzasadnienie nale¿y przyj¹æ
dla osobliwego za³o¿enia, które przenosi
protoplastów dzisiejszych Polaków w czasy Juliusza Cezara (100–44 r. p.n.e.) i Jezusa? W istocie, charakterystyczne znaleziska z wczesnego œredniowiecza – okresu
polskiego osadnictwa s³owiañskiego z VIII–
X w. n.e. – wygl¹daj¹ jak efekty wyraŸnej
ewolucji z okresu lateñskiego. Je¿eli S³owianie z VIII–X w. pos³ugiwali siê – siedemset lat póŸniej – wytworami kultury
materialnej w stylu kultury lateñskiej, to
dlaczego ich lateñscy poprzednicy te¿ nie
mogli byæ S³owianami?
Allochtoniœci tak¿e maj¹ problemy ze
S³owianami okreœlanymi jako WENEDOWIE (³ac. Venedi) z I–III w. (Pliniusz Star-

wian okreœlanych jako Wenedowie (³ac.
Venedi)] na polskiej ziemi z ceramik¹
polsk¹ z VIII–X w. [to u Wulfstana okres
S³owian okreœlanych jako WEONODOWIE (³ac. Weonod)]. Jeœli ci ostatni s¹
S³owianami, to dlaczego nie ci pierwsi?
Je¿eli ta wczeœniejsza ceramika nie zosta³a
stworzona przez S³owian, jaka inna grupa
etniczna mog³a j¹ wytworzyæ? Gdzie ta
grupa siê przenios³a? Gdzie siê skry³a?
Wyrafinowane artefakty, jak szklane
koraliki w kszta³cie oka z okresu lateñskiego etc., rzeczywiœcie wywo³uj¹ wra¿enie, ¿e sztuka lateñska jest niezwykle bliska sztuce wczesnoœredniowiecznej, chocia¿
chronologicznie dzieli je siedemset lat. Ale
czy rzeczywiœcie mo¿na uznaæ za przyk³ad
ewolucji rozwój artystyczny z siedemsetletnim zastojem? Ta ogromna luka pozwala obozowi allochtonicznemu triumfowaæ
w swoich poszukiwaniach polskich korzeni poza Polsk¹.
Istnieje jednak tak wiele innych przedmiotów – motywy zwierzêce, triskeliony,
torquesy, szk³o millefiori, p³ytki mozaik

Typowe lateñskie szklane koraliki w kszta³cie oka z I w. p.n.e.
(https://balkancelts.wordpress.com/tag/celtic-eye-beads/)

Ale za wczeœnie jeszcze na wnioski.
Wci¹¿ mamy dwie sprzeczne szko³y, które
¿arliwie broni¹ nie tylko ka¿dego roku, ale
ka¿dej minuty pierwszego tysi¹clecia naszej
ery. Albo jest to pe³ne 1000 lat, albo pope³niamy akademickie samobójstwo. Wiêkszoœæ
badaczy zaanga¿owanych w tê debatê to
prawdziwi naukowcy. Jednak, kiedy spór
o pierwsze tysi¹clecie dotyczy chronologii
podrêcznikowej (spisanej po XI w.), natychmiast zamieniaj¹ siê w za¿artych wyznawców powszechnej teorii. Idea pierwszych siedmiuset lat pierwszego milenium
bez S³owian na terenie Polski jest nietykalnym g³êbokim tabu. Aby to zrozumieæ,
nale¿y doceniæ heroiczne wysi³ki nie¿yj¹cego Kazimierza God³owskiego (1934–
1995)2 zmierzaj¹ce do znalezienia domu
dla przodków Polaków w okresie od pierw-
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szy) oraz ze S³owianami okreœlanymi jako WENETOWIE (³ac. Venethi) IV–VI w.
(Jordanes). Próbuj¹ je z³agodziæ, znajduj¹c inne regiony o podobnych nazwach
(jak Venetia/Wenecja), aby udzieliæ tym
S³owianom schronienia. Jednak takie podejœcie nie mo¿e wyeliminowaæ Wulfstanowskich S³owian okreœlanych jako WEONODOWIE (³ac. Weonod) z VII/VIII–X w.
Nie ma sposobu, by przenieœæ tych Ba³tyckich S³owian do Weneckiej laguny. Bior¹c
pod uwagê to, ¿e WENEDOWIE i WENETOWIE to bardzo podobne terminy, trzeba
to uznaæ za sukces obozu autochtonicznego.
Jest on tak znacz¹cy jak odkrycie przez Tadeusza Makiewicza3 (prawdziwego tytana
wœród autochtonistów), podobieñstwa pomiêdzy ceramik¹ rzymsk¹ z I–III w. z okresu
cesarskiego [u Pliniusza jest to okres S³o-

Typowe wczesnoœredniowieczne szklane
koraliki w kszta³cie oka z VIII w. n.e.
(http://www.vikinganswerlady.com/vikbeads.shtml)

(tesserae) – które pokazuj¹ tê sam¹ bezpoœredni¹ ewolucjê – z siedemsetletni¹ luk¹
w œrodku – od okresu lateñskiego do wczesnego œredniowiecza, ¿e szko³a autochtonistyczna nie zamierza siê poddaæ. Przyjdzie taki dzieñ, mówi¹ jej zwolennicy, ¿e
znajdziemy brakuj¹ce ogniwo, które po³¹czy Polaków lateñskich z Polakami œredniowiecznymi tutaj na polskiej ziemi.
Paradoksem w debacie na temat polskich korzeni sta³o siê miêdzy innymi odkrycie Micha³a Parczewskiego – niekwestionowanego rzecznika obozu allochtonistów.
Dziêki odnalezieniu najwczeœniejszych S³owian z VII w. n.e. w Bachórzu nad Sanem
uda³o mu siê odci¹æ jedno stulecie z siedemsetletniej luki4 . Teraz, kiedy ju¿ wype³nio-
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Fragmenty runicznego alfabetu lateñskiego z I w. p.n.e. (tutaj pokazane horyzontalnie)

Wczesnoœredniowieczne alfabety runiczne z VIII w. n.e.

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venetic_Raetic_Camunic_Lepontic_alphabets.png)

(http://www.omniglot.com/writing/runic.htm)

no materia³em s³owiañskim jedno stulecie
(600–700), autochtoniœci zyskali nadziejê,
¿e w œlad za tym zostanie odnalezione pozosta³e szeœæset lat z okresu od 1 do 600 r.
Jednak nie jest to takie ³atwe, bo chocia¿
rozrzut datowañ znaleziska z Bachórza zdaje
siê obejmowaæ 1000 lat od póŸnego okresu
lateñskiego do koñca wczesnego œredniowiecza (VIII–X w.), nie ma tam wystarczaj¹cej liczby warstw stratygraficznych, które
wype³ni³yby ca³e tysi¹clecie.
Co wiêcej, najwczeœniejsi S³owianie
(600–700 r.) wydaj¹ siê byæ powi¹zani
z wczeœniejszym o 700 lat materia³em la-

teñskim. Podobnie wczesnoœredniowieczny okres plemienny wydaje siê byæ powi¹zany tak¿e z wczeœniejszym o oko³o
700 lat okresem Cesarstwa Rzymskiego.
W Bachórzu, gdzie znajduj¹ siê œlady najwczeœniejszych S³owian (600–700 r.), s¹
te¿ œlady lateñskie, które autochtoniœci
chcieliby przypisaæ S³owianom, ale na
przeszkodzie staje brak s³owiañskich znalezisk, na przestrzeni 700 lat dziel¹cych te
œlady (od I w. p.n.e., do 600–700 r. n.e.).
Chocia¿ wszyscy uczestnicy sporu zdaj¹ sobie sprawê z dziwnego paradoksu
bezpoœredniej materialnej ewolucji w ci¹-

gu tak d³ugiego siedemsetletniego okresu
(od koñca okresu lateñskiego do wczesnoœredniowiecznego okresu plemion s³owiañskich), nikt nie ma odwagi nawet pomyœleæ, ¿e te 700 lat stanowi iluzjê. Ich
wspólna wiara w dogmat „tysi¹cletniego”
pierwszego milenium jest niezachwiana.
Jednak dogmat ten poddaj¹ w w¹tpliwoœæ
obserwacje Makiewicza o zaskakuj¹cych
podobieñstwach pomiêdzy ceramik¹ ze stanowisk z okresu Cesarstwa Rzymskiego
(I–III w.), a polsk¹ ceramik¹ z wczesnoœredniowiecznych centrów plemion s³owiañskich (VIII–X w.).

SYTUACJA ZNALEZISK W BACHÓRZU NAD SANEM (PARCZEWSKI 2006 r.)
I–III w. n.e.

OKRES CESARSTWA RZYMSKIEGO
(Ceramika podobna do tej z okresu plemion
s³owiañskich)

OKRES PLEMION S£OWIAÑSKICH
(Ceramika podobna do tej z okresu Cesarstwa
Rzymskiego)

VIII–X w. n.e.

Do I w. p.n.e.

PÓŹNY OKRES LATEÑSKI
[Od Juliusza Cezara (100–44 r. p.n.e.) do Jezusa]

NAJWCZEŒNIEJSI S£OWIANIE

600–700 r. n.e.

1

M. Rudnicki, S. Mi³ek, L. Ziabka, A. Kêdzierski, „Mennica Celtycka Pod Kaliszem”, Wiadomoœci
Numizmatyczne, R. LIII, 2009, z. 2 (188), P. 103–145.
2 Rozpoczynaj¹c od K. God³owskiego, The Chronology of Late Roman and Early Migration Periods in
Central Europe, Kraków: Prace Archeologiczne, 1.
3 T. Makiewicz, „W sprawie aktualnego stanu badañ nad problemem kontynuacji kulturowej pomiedzy
staro¿ytnosci¹ a wczesnym œredniowieczem w Polsce. Punkt widzenia autochtonisty” [Über den aktuellen Stand der Forschungen der Kulturkontinuität zwischen dem Altertum und dem Frühmittelalter
in Polen. Gesichtspunkt eines Autochtonisten], w Slavia antiqua, vol. 46, 2005, ss. 9–38.
4 M. Parczewski, „Die Forschungen an der Siedlung mehrerer Kulturen in Bachórz, Kr. Rzeszów,
FSt. 16. Die Grabungssaisons 15.–19.”, l’Institut d’Archeologie de l’Université de Cracovie, red., Recherches Archeologiques de 1999–2003, Kraków 2006 r., 125 [http://www.farkha.nazwa.pl/RechACrac/
RechACrac/ra2003/11.Parczewski.pdf].

(ci¹g dalszy artyku³u w nastêpnym
numerze)
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Owocny festyn w szkole im. D.G. Fahrenheita

Radoœæ, nowy sprzêt, plany
na przysz³oœæ
Dnia 13 czerwca 2015 roku Fundacja Fahrenheit Polonia uda³a siê do Zespo³u Kszta³cenia Podstawowego i Gimnazjalnego
nr 25 w Gdañsku – Œwibnie. Odby³ siê tam festyn z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Rodzica.
Uczestnicy mogli wzi¹æ udzia³ w ró¿nego rodzaju konkursach i zabawach, a tak¿e
posmakowaæ pysznych, œwie¿o wyciskanych soków z owoców i warzyw, domowych wypieków oraz wyrobów miêsnych
podawanych prosto z grilla.
Przedstawicieli Fundacji Fahrenheit Polonia mile powita³a dyrektor szko³y S³awo-

mira Suska oraz nauczycielka fizyki Joannê
Mieszkowsk¹. Goœcie wrêczyli gospodarzom
sprzêt elektroniczny, niezbêdny do odtwarzania obrazu oraz dŸwiêku w bardzo du¿ych
salach lekcyjnych i kompatybilny z urz¹dzeniami komputerowymi znajduj¹cymi siê
w tej szkole. Sponsorem przedsiêwziêcia
jest GAZ–SYSTEM S.A. w Warszawie.

Wszyscy uczniowie byli zadowoleni
z podarunku i serdecznie podziêkowali
darczyñcom. Na festynie w Zespole Kszta³cenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr
25 w Gdañsku – Œwibnie mo¿na by³o,
oprócz œwietnej zabawy, porozmawiaæ z wieloma wa¿nymi dla naszego miasta osobami. Jedn¹ z nich by³ Waldemar Nocny,

15

Nr 7/2015

Od lewej: S³awomira Suska, Lucyna Tyczyñska, Damian Tyczyñski,
Andrzej Siewruk, Joanna Mieszkowska

wiceprezydent Miasta Gdañska ds. polityki spo³ecznej w latach 2002–2005, autor
licznych publikacji na temat naszego miasta, który przekaza³ Fundacji Fahrenheit
Polonia swoj¹ najnowsz¹ ksi¹¿kê pt.:
„Pla¿e i k¹pieliska Mierzei Wiœlanej”.

Na zdjêciu uczniowie szko³y im. D.G. Fahrenheita w Gdañsku –
Œwibnie wraz z rodzicami

Zachêci³ tym samym do odwiedzania Wyspy Sobieszewskiej nie tylko wiosn¹ i latem, gdy œwieci piêkne s³oñce, ale tak¿e
jesieni¹ i zim¹, poniewa¿ to miejsce zaskakuje swym urokiem we wszystkie pory
roku.

Podczas festynu panowa³a przyjazna atmosfera, a pogoda dopisywa³a a¿ do koñca
dnia, co pozwoli³o na wspania³¹ zabawê na
œwie¿ym powietrzu i wywo³a³o uœmiechy na
twarzach wszystkich dzieci i doros³ych.
LUCYNA TYCZYÑSKA

Kącik Literacko-poetycki działa

Kochaj¹ poezjê
W dniu 11 czerwca 2015 roku w siedzibie Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” Gdañsk ul. Œw. Ducha 119/121 odby³o siê pi¹te
spotkanie twórców i mi³oœników poezji. Tematem by³ „Gdañsk”,
recytowano w³asne utwory zwi¹zane z naszym miastem. Wiersze
podkreœla³y piêkno, historiê miasta i przywi¹zanie do niego.
Spotkanie zainicjowa³ swoj¹ poezj¹ Ryszard Jaœniewicz, nastêpnie swoje utwory prezentowali: Anna Stawska, Irmina Goliñska,
Gra¿yna Brylska, Maria S³upianek, Krystyna Finke, Andrzej
Hoppa, Ryszard Galewicz, Andrzej Siewruk, Janusz Pawelczyk
i Wac³aw Janocki.
WAC£AW JANOCKI
FOT. ARCH.

Ryszard Jaœniewicz

Irmina Goliñska
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Nowa książka Waldemara Nocnego

„Pla¿e i k¹pieliska Mierzei
Wiœlanej”
„Pla¿e i k¹pieliska Mierzei Wiœlanej” – nowa ksi¹¿ka Waldemara Nocnego, przybli¿a znane k¹pieliska morskie, usytuowane na Mierzei Wiœlanej, pocz¹wszy od Œmia³ej Wis³y po Now¹
Karczmê (Piaski): Sobieszewo, Orlinki, Œwibno, Mikoszewo,
Jantar, Stegnê, Sztutowo, K¹ty Rybackie, Skowronki, Przebrno,
Krynicê Morsk¹, Now¹ Karczmê.
Przedstawia historiê ich powstania, tworzenia infrastruktury
wypoczynkowej, tragiczne losy wojenne i nie³atwe lata powojenne. Ukazuje dzisiejsz¹ sytuacjê – ich zaskakuj¹cy rozwój,
wzbudzaj¹cy uznanie ogromnej rzeszy turystów oraz wypoczywaj¹cych tam osób. Niektóre k¹pieliska, cenione ju¿ na prze³omie XIX i XX wieku (Bohnsack – Sobieszewo, Steegen – Stegna,
Kahlberg – Krynica Morska), opisywane, promowane w renomowanych przewodnikach, mia³y wówczas swoich zagorza³ych fanów, inne, mniejsze osady i wsie letniskowe, na presti¿u zyska³y
dopiero w ostatnich latach. Ulokowane poœród niebanalnej przyrody, wzbogaconej rezerwatami i obszarami chronionego
krajobrazu, przede wszystkim zaœ posiadaj¹ce szerokie pla¿e,
o aksamitnym piasku i czystej wodzie, w czêœci dozorowane
przez profesjonalnych ratowników, stanowi¹ nie lada atrakcjê
na wybrze¿ach Ba³yku.

W ksi¹¿ce umieszczono setki historycznych i wspó³czesnych
zdjêæ, ukazuj¹cych wizualny obraz ¿ycia k¹pielisk i kurortów
Mierzei Wiœlanej na przestrzeni ostatnich stu piêædziesiêciu lat.
Autor uwzglêdni³ przy tym historiê turystyki i rekreacji nadmorskiej oraz zmieniaj¹c¹ siê modê pla¿ow¹.
Ksi¹¿ka zosta³a bardzo starannie wydana, w twardej oprawie,
w pe³nym kolorze, na kredowym papierze.
Mo¿liwoœæ zakupu tej piêknej ksi¹¿ki pod numerem
505-224-296, e-mail: fundacjameritum@gmail.com,
warunki dostawy do uzgodnienia, p³atnoœæ gotówk¹ lub na
konto wydawcy – Fundacji Meritum:
BZWBK 20 1090 1098 0000 0001 0917 9699,
mo¿liwoœæ uzyskania autografu i spotkania z autorem.
Gor¹co polecam,
PREZES FUNDACJI MERITUM
KATARZYNA ¯ELICH
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Projekt „70. Rocznica powrotu GDAŃSKA DO MACIERZY”

Wyk³ady i spacery po Gdañsku
z przewodnikiem
Dziêki uprzejmoœci Urzêdu Miasta Gdañska sfinansowany zosta³ projekt pt. „70. Rocznica powrotu GDAÑSKA DO MACIERZY”. Pomys³ zorganizowania wyk³adów i spacerów po Gdañsku z przewodnikiem jest odpowiedzi¹ na bardzo du¿e
zainteresowanie mieszkañców tego typu form¹, nie tylko zdobywania wiedzy na temat historii miasta, ale równie¿ spêdzania wolnego czasu.
Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk”, przy wspó³udziale
Klubu Seniora „Mot³awa”.

skiem i w 1997 r. obchodzi swoje tysi¹clecie.

Na pocz¹tek: „Gdañsk od 997
do 1457 roku”

To Krzy¿acy „zajêli Gdañsk drewniany,
a zostawili murowany”. Prawd¹ jest, ¿e s¹
sprawcami tzw. rzezi mieszkañców miasta
w nocy z 12 na 13 listopada 1308 r., dokonali mordu mieszkañców grodu zwanych
lubeczanami (ludnoœci pochodz¹cej z Lubeki) oraz cz³onków rodu Œwiêców. To w³aœnie oni byli zdrajcami i sprzedali miasto
Brandenburczykom. Krzy¿acy, po wypêdzeniu Brandenburczyków, pozostali w mieœcie.
Utarczki, a w³aœciwie otwarta wojna pomiêdzy Krzy¿akami, a W³adys³awem £okietkiem oraz Kazimierzem Wielkim, zakoñczy³a
siê podpisaniem pokoju w Kaliszu w 1343 r.
Królestwo ostatecznie traci miasto, jednak
rozpoczyna siê budowa œredniowiecznego,
gotyckiego murowanego grodu. Powstaj¹
w tym czasie obronne bramy wodne na rzece
Mot³awa, które s¹ zachowane do dnia dzisiejszego. Stale pog³êbiana Mot³awa, w koñcu
sta³a siê najwiêkszym portem europejskim.
Powstaj¹ liczne koœcio³y, Ratusz G³ównego
Miasta, Dwór Artusa, a miasto zostaje otoczone murami obronnymi. Krzy¿acy wybudowali równie¿ zamek, który gdañszczanie
rozebrali do fundamentów.

Wyk³ady i spacery po Gdañsku realizowane s¹ przez przewodnika turystycznego
i jednoczeœnie cz³onka Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk”, Romana Nadolnego.
Tematem pierwszego, czerwcowego spotkania uczestników by³ „Gdañsk od 997
do 1457 roku”. Rozpoczynaj¹c opowieœæ
o Gdañsku w pierwszej kolejnoœci wspomniano o œw. Wojciechu. Biskup praski,
zagro¿ony utrat¹ ¿ycia w swoim kraju,
ostatecznie przyby³ do osady zwanej Gdañskiem. To st¹d, po dokonaniu chrztu na
mieszkañcach, uda³ siê ³odzi¹ wios³ow¹
w okolice Elbl¹ga i jeziora, dzisiaj zwanego Druzno, gdzie próbowa³ krzewiæ wiarê
chrzeœcijañsk¹ wœród pogañskich Prusów.
Wyprawa ta skoñczy³a siê jednak mêczeñsk¹
œmierci¹ œw. Wojciecha. W spisanych z tej
wyprawy relacjach, zwanych dzisiaj „¯ywotami œw. Wojciecha”, pierwszy raz w historii napisano po ³acinie „Miasto Gdañsk”.
Miasto to, które w czasie swojej historii
nosi³o ró¿ne nazwy, w 1945 roku zwane
Danzig’iem, ostatecznie staje siê Gdañ-

O krzy¿akach nie tylko Ÿle

Do zobaczenia 23 lipca 2015 r.
Makietê gdañskiego Zamku Krzy¿ackiego podziwiaæ mo¿emy w Koœciele Mariackim, w bocznej kaplicy, przy o³tarzu g³ównym.
Pierwsze spotkanie zakoñczy³ temat przywilejów nadanych miastu przez króla Kazimierza Jagielloñczyka w maju 1457 r. oraz
ustanowienie nowego herbu, który do srebrnych krzy¿y na czerwonej tarczy, jeszcze
z czasów krzy¿ackich, otrzyma³ z³ot¹ koronê Jagiellonów.
Kolejne spotkanie odbêdzie siê dnia 23
lipca 2015 r., o godzinie 12.15 przy wejœciu do Instytutu Kultury Miejskiej, przy
ul. D³ugi Targ. Tematem bêdzie „Gdañsk
od 1457 roku do po³owy XVII wieku:
Z³oty Wiek”. Uczestnicy dowiedz¹ siê miêdzy innymi: co charakteryzowa³ renesans,
a tak¿e czym by³y fortyfikacje nowo¿ytne
typu holenderskiego. Wraz z przewodnikiem odwiedz¹ Plac Wa³owy, Ma³¹ Zbrojowniê, a tak¿e zobacz¹ fosê w okolicy
Bastionu Œw. Gertrudy.
Zapraszam serdecznie.
ROMAN NADOLNY
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

Tak by³o na pierwszym spotkaniu z przewodnikiem w ramach projektu „70. Rocznica powrotu GDAÑSKA DO MACIERZY”
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