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71. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego w Gdańsku

Wycie syren, czeœæ Bohaterom
Wycie ponad szeœædziesiêciu syren o godzinie 17 zainaugurowa³o w sobotê, 1 sierpnia 2015 roku w Gdañsku 71. Rocznicê wybuchu Powstania Warszawskiego. Wiêkszoœæ przechodniów i kierowców na parê chwil zatrzyma³o siê w biegu,
by w ten sposób uczciæ pamiêæ wielkiego wolnoœciowego zrywu Polaków sprzed siedemdziesiêciu jeden lat.
Kwadrans przed godzin¹ „W” pod pomnikiem Polskiego Pañstwa Podziemnego
przy Targu Rakowym zgromadzili siê –
zaproszeni przez prezydenta Miasta Gdañska Paw³a Adamowicza – reprezentanci
Okrêgu Pomorskiego Œwiatowego Zwi¹zku ¯o³nierzy Armii Krajowej, Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego, reprezentanci
stowarzyszeñ i organizacji spo³ecznych,
harcerze. Hymn pañstwowy Rzeczypospolitej Polskiej odegra³a orkiestra Morskiego
Oddzia³u Stra¿y Granicznej. Po powitaniu

zgromadzonych nast¹pi³a modlitwa, któr¹
poprowadzi³ ks. Pra³at kmdr dr Marian
Próchniak, Kapelan Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ds. Duszpasterstwa
Kombatantów i Weteranów. Po apelu pamiêci zabrzmia³a salwa honorowa Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.
Delegacje sk³ada³y wieñce pod pomnikiem Polskiego Pañstwa Podziemnego.
Odegrano Pieœñ Reprezentacyjn¹ Wojska
Polskiego.
O godz. 17.45 z³o¿ono wi¹zanki kwiatów pod pomnikiem Gdañskich Harcerzy.

Msza œw. koncelebrowana w intencji
zmar³ych i ¿yj¹cych powstañców warszawskich oraz kombatantów odprawiona
zosta³a w niedzielê 2 sierpnia 2015 r.
o godzinie 12.00 w Bazylice Mariackiej
w Gdañsku.
W obchodach rocznicowych uczestniczy³a delegacja Stowarzyszenia „Nasz
Gdañsk” z pocztem sztandarowym.
K.K.
FOT. JERZY GAJEWICZ
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O Kościele Św. Katarzyny prawie wszystko (8)

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 1919 roku.
Oto dalsze dzieje wyj¹tkowego
gdañskiego koœcio³a.
50 g³osów i 2 wolne kombinacje
1905 Stocznia Klawittera remontuje
mechanizm karylionu. 3 lipca po¿ar
od pioruna niszczy he³m i dzwony.
1905–1906 Remont szczytów po³udniowych.
1908–1910 odbudowa he³mu wie¿y
w dawnej postaci.
1910 Nowy karylion. Organmistrz
Terlecki buduje nowy werk wielkich
organów, które licz¹ 50 g³osów i 2
wolne kombinacje.
Karylion mia³ 37 dzwonów (3 pe³ne chromatyczne oktawy od c do c2)
o ³¹cznej wadze 16270 kg (od 6 do
3855 kg). Prócz tego by³o 5 dzwonów liturgicznych (f as b c es), z których najciê¿szy wa¿y³ 10,4 t. Dzwony karylionu mia³y profil wzorowany
na na s³ynnych dzwonach z Sukiennic w Brugii, profil dzwonów liturgicznych skopiowano wed³ug znanego z piêknego brzmienia dzwonu
Maria Gloriosa (z 1494 r.) katedry

w Erfurcie. Dzwony odla³ w 1908 r.
F. Schilling w Apoldzie, mechanizm
wykona³a firma Korfhage w Buhr
pod Osnabrückiem. Ca³oœæ kosztowa³a 61 tys. marek. Ocala³e dzwony
karylionu w liczbie 28 znajduj¹ siê
obecnie w koœciele Mariackim w Lubece. W Gdañsku pozosta³ dzwon
es z zespo³u liturgicznego (obecnie
w kruchcie) i przepalony bêben automatycznej gry dzwonów, który wyrzucono (!) przy odbudowie he³mu.
Z rozkazu w³adz hitlerowskich –
dzwony na cele wojenne
Przed 1913 Przekazanie do Muzeum Miejskiego niektórych fragmentów o³tarzy.
1919 Przy koœciele dzia³a dwóch
duchownych.
1920 Utworzenie Wolnego Miasta
Gdañska.
1926 Karylion gra co pó³ godziny,
koncerty – jak w XIX w.
1939 Gdañsk wcielony do III Rzeszy.
Inwentarz Drosta (wydany w roku
1958) wymienia 3 kompletne o³ta-

Wnêtrze koœcio³a przed wojn¹
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Po¿ar wie¿y koœcio³a w 1905 r.

rze oraz fragmenty 4 dalszych – wraz
z przechowywanymi w Muzeum Miejskim.
1942 Z rozkazu w³adz hitlerowskich (Zarz¹dzenie Göringa z 15 III 1940 r.) koœció³ oddaje dzwony na cele wojenne. Na
wie¿y zostaje tylko wspomniany dzwon es
z zespo³u liturgicznego.
Wed³ug relacji naocznych œwiadków
(Waltera Kapahnke z Wedel – póŸniej Bad
Salzuflen – i Wilhelma Kurowskiego
z Gdañska) dzwony by³y podzielone na
trzy kategorie, oznaczone literami A, B, C
(C oznacza³o natychmiastow¹ rekwizycjê). Do zdejmowania dzwonów wykorzystano m.in. wiêŸniów Stutthofu. Dzwony
odstawiono furmankami na rampê kolejow¹ we Wrzeszczu. Po wojnie czêœæ z nich
(28 sztuk) odnaleziono w sk³adnicy przy
hucie w Hamburgu – Wilhelmsburgu.
Okupacyjne w³adze brytyjskie przekaza³y
je w depozyt koœcio³owi Mariackiemu
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w Lubece. W 1954, po odtworzeniu
mechanizmu i zast¹pieniu brakuj¹cych nowymi, umieszczono karylion w wie¿y po³udniowej tego¿
koœcio³a, gdzie do dziœ siê znajduj¹.
1943–1944 Ewakuacja cenniejszych
elementów wystroju w okolice Gdañska – do Lichnów i Lisewa.

podpalacze zastrzelili. Koœció³ zamieni³ siê w ruinê. Brakowa³o dachu, he³mu wie¿y, po³owy sklepieñ,
okien, drzwi i wyposa¿enia wnêtrza.
W nawie pó³nocnej zachowa³a siê
czêœæ ³aw i resztki obu empor. Dziêki ewakuacji przetrwa³o wojnê ok.
50% wystroju wnêtrz – w tym 2 o³tarze (rzeŸników i Boga Ojca), malowid³a z o³tarza g³ównego, czêœæ
obrazów z empor, prospekty obojga
organów, portal ma³ej zakrystii, kazalnica, baptysterium i niektóre epitafia. Ods³oniêcie warstw murów
pozwoli³o lepiej poznaæ dzieje budowli. Odkryto fragmenty fresków
z XV w.
Po 1945 Runiêcie sklepieñ, z wyj¹tkiem kaplicy pod wie¿¹ i pó³nocnej
nawy prezbiterium.
1947 Ruiny koœcio³a przekazane ojcom karmelitom z Krakowa, którzy
urz¹dzaj¹ pod wie¿¹ kaplicê Matki
Boskiej Szkaplerznej.

Ewakuacja pod kierunkiem
Ericha Volmara
Akcja mia³a na celu uchronienie
obiektów przed zniszczeniem. Kierowa³ ni¹ ówczesny konserwator zabytków Erich Volmar. Zachowa³y
siê wykazy ewakuacyjne oraz szczegó³owa dokumentacja opracowana
przez Jakuba Deurera.
1945 Gdañsk powraca do Polski.
W toku dzia³añ wojennych i po zajêciu miasta przez wojska sowieckie
koœció³ ulega zniszczeniu – g³ównie
przez po¿ar.
Po¿ar by³ wynikiem podpalenia
przez krasnoarmiejców. Pastora Reimera, który próbowa³ przeszkodziæ,

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Zdejmowanie dzwonów w 1942 r.

ANDRZEJOWI JANUSZAJTISOWI,
Prezesowi Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk”
z okazji 87. Rocznicy Urodzin
najlepsze ¿yczenia zdrowia,
dalszych sukcesów
w popularyzacji wiedzy o Gdañsku
i kolejnych owocnych dzia³añ
w kszta³towaniu piêknego wizerunku
naszego Miasta
¿ycz¹
Zarz¹d, Cz³onkowie i Mi³oœnicy
Fot. Marek Zarzecki

Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk”
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Odszed³ prof. Jerzy Szymañski
– legenda Opery Ba³tyckiej
4 lipca 2015 roku zmar³ w Gdañsku œ.p. prof. Jerzy Szymañski, jeden z najwybitniejszych polskich œpiewaków operowych
II po³owy XX wieku. Nale¿a³ do grona najwspanialszych legend Opery Ba³tyckiej w Gdañsku. Laureat miêdzynarodowych
,
konkursów wokalnych w Moskwie, Genewie i s-Hertogenbosch. Ponad 20 lat zwi¹zany by³ prac¹ pedagogiczn¹ w Akademii Muzycznej im. Stanis³awa Moniuszki w Gdañsku.
Nastêpnie pracowa³ w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Urodzi³ siê 9 marca 1927 roku w Toruniu w rodzinie o bogatych tradycjach muzycznych. Naukê gry na fortepianie rozpocz¹³ jako dziecko, jego edukacjê przerwa³a
wojna. Po wojnie, z uwagi na trudn¹ sytuacjê, nie móg³ kontynuowaæ nauki gry na
fortepianie. By nie traciæ kontaktu z muzyk¹, zapisa³ siê do chóru koœcielnego
w Toruniu. W 1946 roku rozpocz¹³ naukê
w klasie œpiewu solowego prof. Konstancji Œwiêcickiej w œredniej szkole muzycznej w Toruniu. Równolegle wspó³pracowa³
z bardzo popularnym w tamtym czasie Zespo³em Radiowym Pomorskiej Rozg³oœni
Polskiego Radia w Toruniu, znanym pod
nazw¹ Kwartet Zenona Jarugi.
Po jednym z koncertów zaprosi³ go do
Gdañska Zygmunt Latoszewski, jeden z inicjatorów Studia Operowego na Wybrze¿u
i Opery Ba³tyckiej w Gdañsku. W 1949
roku kontynuowa³ naukê w klasie œpiewu
solowego prof. Kazimierza Czekotowskiego w Œredniej Szkole Muzycznej, któr¹
ukoñczy³ w 1953 roku. Od 1 paŸdziernika
1949 roku by³ solist¹ Opery Ba³tyckiej.

Od 1953 roku œpiewa³ w popularnej Gdañskiej Czwórce Radiowej – z w Rozg³oœni
Polskiego Radia w Gdañsku.
Prof. Jerzy Szymañski wykszta³ci³ grono znanych i wybitnych œpiewaków, do

W roli Króla Filipa II w operze „Don Carlos”
G. Verdiego

W roli Mefista w operze „Faust” Ch. Gounoda
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Prof. Jerzy Szymañski prywatnie

których nale¿¹: Józef Figas, Wojciech
Lewandowski, Andrzej Kosecki, Jerzy
Mechliñski, Piotr Kusiewicz, Piotr Kubowicz. W swoim repertuarze posiada³ 45
partii operowych, zdoby³ ogromne uznanie zw³aszcza jako: Zbigniew w Strasznym dworze i Stolnik w Halce Stanis³awa
Moniuszki, Gremin w Eugeniuszu Onieginie Piotra Czajkowskiego, Don Basilio
w Cyruliku sewilskim Giacomo Rossiniego,
Falstaff w Weso³ych kumoszkach z Wind,
soru Otto Nicolai a, a przede wszystkim
jako Mefisto w Fauœcie Charlesa Gounoda
oraz tytu³owy Borys Godunow Modesta
Musorgskiego.
Za dzia³alnoœæ operow¹ i pedagogiczn¹
otrzyma³ liczne odznaczenia i nagrody,
m.in.: Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznakê Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury, Nagrodê Muzyczn¹ Miasta Gdañsk, Nagrodê
Ministra Kultury i Sztuki, Nagrody Rektorskie Akademii Muzycznych w Gdañsku
i Bydgoszczy.
K.K.
FOT. ARCH.

W roli Leporella w „Don Giovannim”
W. A. Mozarta
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Edukacja dzieci i młodzieży

Zdolni z LOTOSEM
Na spotkaniu w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Pomorskiego, w drugiej po³owie czerwca, podsumowano kolejny
rok funkcjonowania program „Zdolni z Pomorza”. Jest on realizowany przez Regionalne Centrum Nauczania Kreatywnego
przy Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdañsku. Od ubieg³ego roku program wszed³ w sk³ad szerszego projektu edukacyjnego „Zdolni z LOTOSEM”.
Tu¿ przed zakoñczeniem roku szkolnego
na Gali Laureatów Ligii Zadaniowej spotkali siê uczniowie, nauczyciele oraz partnerzy programu „Zdolni z Pomorza”, który
jest kontynuacj¹ projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukacjê. Wspieranie uczniów
o szczególnych predyspozycjach w zakresie
matematyki, fizyki i informatyki”. Jest to
odpowiedŸ na widoczny problem niedostatecznego wsparcia uczniów uzdolnionych
w systemie polskiej edukacji. Celem programu jest wspomaganie szkó³ w rozwoju
kreatywnoœci uczniów i pracy z uczniami
zdolnymi oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym zakresie.
W roku szkolnym 2014/2015 w programie uczestniczy³o 1012 uczniów, z którymi w 18 Lokalnych Centrach Nauczania
Kreatywnego pracowa³o 77 nauczycieli
Laureaci oraz wyró¿nieni w Lidze Zadaniowej i Konkursie Projektów podczas wizyty
matematyki, fizyki i informatyki. Uczniowie
w Grupie LOTOS
uczestniczyli m.in. w dodatkowych zajêProgram „Zdolni z Pomorza” to nie jedyciach pozaszkolnych, spotkaniach akademic- towa³y m.in. warsztaty dla nauczycieli, sekich na wy¿szych uczelniach oraz w parkach minaria, konkursy dla uczniów, spotkania na inicjatywa wspierana przez Grupê LOTOS
naukowo-technologicznych. Najwybitniejsi akademickie, spotkania koordynatorów oraz w ramach projektu „Zdolni z LOTOSEM”.
uczniowie zostali objêci opiek¹ mentorsk¹ odbywaj¹cy siê co roku obóz naukowy. Na drugim koñcu Polski firma aktywnie
ze strony kadry naukowej wy¿szych uczelni. Dla wyró¿nionych uczniów Grupa LOTOS anga¿uje siê w „Jasielsk¹ Ligê Naukow¹
Dla nauczycieli natomiast przygotowano zorganizowa³a równie¿ wycieczkê po tere- z LOTOSEM” (w Jaœle spó³ka prowadzi
warsztaty i seminarium na temat rozwija- nie rafinerii w Gdañsku. Jej uczestnicy równie¿ swoj¹ dzia³alnoœæ). Program ten
nia kreatywnoœci i pracy z uczniami uzdol- zwiedzili najwa¿niejsze miejsce w ca³ym daje uczniom jasielskich szkó³ i przedszkoli
zak³adzie, czyli centraln¹ sterowniê oraz mo¿liwoœæ opracowania pod kierunkiem
nionymi.
– LOTOS przyk³ada wielk¹ wagê do dowiedzieli siê jak produkowane jest pa- nauczyciela – opiekuna Ligi – ma³ego projektu naukowo-badawczego oraz publicznerozwoju talentów – podkreœla Jowita Twar- liwo.
go zaprezentowania jego wynidowska, dyrektor ds. Komuników przed komisj¹ specjalistów.
kacji i CSR Grupy LOTOS.
W ostatnim roku szkolnym w je– Staramy siê wspieraæ ambitgo ramach zrealizowano 93 pronych, m³odych uczestników projekty badawcze. Zespo³y ligogramu, na co dzieñ podejmuwe skupia³y 250 uczniów oraz
jemy te¿ systemowe dzia³ania
75 opiekunów Ligi. „Jasielska
maj¹ce na celu rozwój naszych
Liga Naukowa z LOTOSEM”
pracowników. Cieszê siê, ¿e dziêto projekt wyj¹tkowy i unikalki zdobywanej w ten sposób
ny w skali ca³ego kraju. Wykowiedzy i doœwiadczeniu mo¿erzystuje bowiem innowacyjn¹
my wspólnie z naszymi partnemetodê uczenia dzieci i m³orami tworzyæ odpowiednie wadzie¿y poprzez rozwi¹zywanie
runki dla uzdolnionej m³odzie¿y
ucz¹cej siê w pomorskich szkoproblemu badawczego (Problem
³ach.
Based Learning).
Uczestnicy gali zapoznali siê
MIKO£AJ SZLAGOWSKI
z nagrodzonymi projektami, któK
AROLINA GRUDZIÑSKA
re przedstawili ich autorzy. Obej- Nagrody wrêcza³a Jowita Twardowska, dyrektor ds. Komunikacji i CSR
Grupy LOTOS
rzano zdjêcia, które dokumen-
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Za zgod¹ prof. Gunnara Heinsohna 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. W tym numerze publikujemy drug¹ czêœæ tego artyku³u.
Dziêkujemy Autorowi za zgodê na publikacjê i gor¹co zachêcamy do lektury.
Redakcja

POLSKIE KORZENIE

( 2)

(szkic przet³umaczony z jêz. angielskiego, II wersja)
Oczywiœcie jest wiêcej znalezisk s³owianskich z IX w. ni¿ ma³e garnki, które powtarzaj¹
formy sprzed 700 lat. Na przyk³ad w Bu³garii,
ca³e IX-wieczne miasta, jak Pliska czy Preslav,
wygladaj¹ na bliŸniacze rzymskim miastom
z II w. n.e., np. jak Ulpia Serdica (wspó³czesna Sofia)5.
To niemieszcz¹ce siê w g³owie podobieñstwo popycha bu³garskich slawistów w niekoñcz¹c¹ siê rywalizacjê, co najmniej tak siln¹,
jak polski spór zwolenników koncepcji auto-

chtonicznej i allochtonicznej: „Teza o antycznym (I–III w. n.e., GH) pochodzeniu
monumentalnych budynków w Plisce bazuje
nie tylko na znalezionym materiale budowlanym. Najbardziej imponuj¹ce budowle Pliski
s¹ antyczne w swoim charakterze. Naturalne
wydaje siê wiêc przypuszczenie, ¿e budynki
s¹ rzeczywiœcie czêœci¹ wczeœniejszego okresu. Jednak archeologiczne wyniki badañ odrzucaj¹ tak¹ koncepcjê. Dlatego, historia
Pliski pozostaje prawdziw¹ ³amig³ówk¹”6.

Bu³garia II w. n.e., Ulpia Serdica (Sofia)
na planie rzymskiego castrum (mury zewnêtrzne 10–12 m, bramy
13–15 m wysokoœci; https://www.youtube.com/watch?v=f5B-Qu9PqL)

Gdyby oko³o siedemsetletnia odleg³oœæ
czasowa pomiêdzy tymi dwoma podobnymi typami wyrobów ceramicznych w Polsce
oraz dwoma podobnymi miastami w Bu³garii by³a fikcj¹, to zauwa¿one podobieñstwa
nie by³yby niespodziank¹. Jednak poniewa¿ tak wielka korekta jak 700 lat pozostaje tematem tabu, spór na temat polskich
korzeni pomiêdzy autochtonistami a allochtonistami – nawet po odkryciu stanowisk
w Bachórzu – pozostaje wci¹¿ bardzo ¿ywy.
W koñcu, czy du¿a jest ró¿nica pomiêdzy
nieznalezieniem S³owian w przestrzeni 700
lat historii, a w przestrzeni 600 lat? Nadal
nie ma dowodów na istnienie S³owian okre-

Fot. Marek Zarzecki

Prof. Gunnar Heinsohn

Bu³garia IX w. n.e., Pliska
na planie rzymskiego castrum (mury zewnêtrzne 10 m, bramy 14–15 m
wysokoœci; http://www.pmgsh.bg/bg/articles/category3/article55.html)

œlanych jako Wenedowie (£ac. Venedi)
z I–III w. (Pliniusz Starszy), ani S³owian
okreœlanych jako Wenetowie-Sclavoni (³ac.
Venethi-Sclavoni) z IV–VI w. (Jordanes).
Odnaleziono jedynie œlady S³owian okreœlanych jako Weonodowie (³ac. Weonod).
Ale ich istnienie nigdy nie by³o poddawane w w¹tpliwoœæ.
Autochtoniœci postrzegaj¹ te 100 lat bytnoœci najwczeœniejszych S³owian odkryte
w Bachórzu (600–700 r.) jako najbardziej
obiecuj¹cy krok w ich wysi³kach zmierzaj¹cych do wype³nienia siedemsetletniej luki
w ich bytnoœci na terenie Polski: jedno stulecie za³atwione, zostaje jeszcze 6! Ale i al-

lochtonistom u³atwiono zadanie, bo przecie¿
³atwiej bêdzie im znaleŸæ wyjaœnienie dotycz¹ce 600 lat, zamiast 700 lat ¿ycia S³owian w rozproszeniu.
Je¿eli polscy badacze nie mog¹ znaleŸæ
we w³asnym kraju brakuj¹cych stuleci w archeologii pierwszego tysi¹clecia, to maj¹
nadziejê znaleŸæ je gdzie indziej i wyra¿aj¹ przekonanie, ¿e inne kraje maj¹ du¿o
bogatsz¹ stratygrafiê ni¿ ich w³asna ojczyzna. Dotykamy tutaj drugiego przekonania,
jakie allochtoniœci dziel¹ z autochtonistami i to z niemniejszym zapa³em ni¿ respektowanie „tabu tysi¹ca lat i ani minuty
mniej”.

S£OWIANIE NIEODNALEZIENI NA POLSKIEJ ZIEMI NAWET PO ODKRYCIU BACHÓRZA
Nieodnalezieni S³owianie okreœlani
jako Wenedowie (³ac. Venedi)
[Staro¿ytnoœæ]
(I–III w.)
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Nieodnalezieni S³owianie okreœlani
jako WENETOWIE (³ac. Venethi)
[PóŸna Staro¿ytnoœæ]
(IV–VI w.)

BACHÓRZ
S³owianie (odnalezieni)
(600–700 r.)

S³owianie okreœlani jako
WEONODOWIE (³ac. Weonod)
plemiona s³owiañskie (odnalezieni)
(VIII–X w.)
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I to przekonanie tak naprawdê nie ma
podstaw. Autor tej pracy od prawie piêciu
lat prosi ekspertów, by pokazali mu nie
tysi¹c stanowisk, nawet nie sto, ale tylko
jedno stanowisko archeologiczne, gdziekolwiek po³o¿one, które pokazuje pe³n¹
stratygrafiê pierwszego tysi¹clecia. Wynik
jest zawsze negatywny. Jak dot¹d nie znaleziono stanowiska z wyraŸnymi budowlanymi warstwami ze staro¿ytnoœci (I–III w.),
na które – po piêædziesiêcioletnim kryzysie cesarzy-¿o³nierzy – nak³adaj¹ siê nowe
i architektonicznie odmienne warstwy budowlane z póŸnej staro¿ytnoœci (IV–VI w.),
a na te z kolei – po justyniañskiej komecie
ci¹gn¹cej za sob¹ epidemiê z VI w. – nak³adaj¹ siê kolejne warstwy w stylu wczesnego œredniowiecza (VII–X w.). Znajdowane s¹ warstwy dokumentuj¹ce w ci¹g³y
sposób jedynie oko³o 300 lat z 1000 lat
przypisywanych pierwszemu milenium.
W wyk³adzie autora tej pracy podczas
konferencji o Truso i Wikingach (Maj,
2015 r.) zosta³y zaprezentowane stanowiska od Irlandii do Mezopotamii po to, by
zwrócic uwagê s³uchaczy na to spostrze¿enie7. I tak, nie tylko polskie stanowiska
zaskakuj¹ tylko trzystoma latami (w przybli¿eniu) materialnej substancji dla tysi¹ca
lat pierwszego milenium n.e. Ta zdumiewaj¹ca sytuacja powtarza siê wszêdzie.
W Irlandii mo¿na znaleŸæ szczególnie enigmatyczny przyk³ad przeskoku – bez przeplecionych warstw poœrednich – od lateñskiej
sztuki celtyckiej prosto do wczesnoœredniowiecznej sztuki celtyckiej z okresu oko³o
700 lat póŸniejszego: „Kaligrafia pochodz¹cej z VIII/IX w. Ksiêgi z Kells (Book of
Kells) […] staje siê pretekstem do olœniewaj¹cej prezentacji spiralnych i przeplataj¹cych siê wzorów z celtyckich projektów
artystycznych z La Tène (I w. p.n.e.)”8.

¿ytnoœci (III w.), a pocz¹tkiem pe³nego
œredniowiecza (X w.). Gdañsk (plac Dominikañski) stanowi typowy przypadek, ze
swoj¹ luk¹ w osadnictwie pomiêdzy Wielbarkiem a wiekiem XI9. Najwa¿niejsza
stratygrafia wêgierska, Esztergom, posiada
identyczn¹ lukê. Najbardziej zadziwiaj¹cy
przyk³ad, to z ca³¹ pewnoœci¹ Winchester,
gdzie Alfred Wielki (871–899 r.) napisa³
historiê Wulfstana i S³owian okreœlanych
jako Weonodowie (³ac. Weonod). Jak do
tej pory nie odnaleziono tu œladów budowli z IX wieku, odkryto natomiast bogat¹
wczesniejsz¹ warstwê z budynkami publicznymi, pozwalaj¹cymi pomieœciæ dziewiêciowieczny dwór Alfreda10. Warstwa
datowana na II w. n.e. jest o siedemset lat
starsza.
W wielu innych stanowiskach z pierwszego tysi¹clecia siedemsetletnia luka dzieli
siê na dwie czêœci: (1) 300 lat brakuj¹cej
archeologicznej warstwy budowlanej ze staro¿ytnoœci (I–III w.) plus (2) 400 lat brakuj¹cej archeologicznej warstwy budowlanej
z wczesnego œredniowiecza (VII–X w.), podczas gdy stulecia IV–VI z póŸnej staro¿ytnoœci s¹ odkrywane. Najs³ynniejszy przyk³ad
pochodzi z Bizancjum/Konstantynopola.
Miasto zosta³o opisane przez Kasjusza Diona (163–229 r. n.e.) pod koniec II w. n.e.
jako drugie w cesarstwie, lecz nie znaleziono domów ani nawet skorup z tego okresu,
poniewa¿ wszystkie pozosta³oœci materia³ów z okresu cesarstwa zosta³y datowane na
lata póŸnej staro¿ytnoœci. Z drugiej strony,
w Rzymie wszystkie koœcio³y okreœlone jako
póŸnostaro¿ytne (IV–VI w.) lub wczesnoœredniowieczne (VIII–X w.) budowane s¹
z wykorzystaniem technologii, stylów i materia³ów ze staro¿ytnoœci (I–III w.).
Co wiêcej, nigdy nie wykonywano „œlepych prób” przy badaniach dendrochrono-

PóŸnolateñskie tryskeliony na kolczugach z Târgu Mureº (I w. p.n.e.)
(www.academia.edu/449969/Two_La_T%C3%A8ne_Bronze_Discs_from
_T%C3%A2rgu_Mure%C5%9F_Transylvania_Marisia_XXX_2010_69_75)

Siedemsetletnia luka pojawia siê pomiêdzy koñcem okresu lateñskiego (ok. 1 r.
n.e.), a pocz¹tkiem wczesnego œredniowiecza (ok. 700 r. n.e.). Polskie Truso i bu³garska Pliska nale¿¹ do tej grupy, podobnie
jak Ukhaidir w Iraku i Anjar w Libanie.
Na innych stanowiskach, siedemsetletnia
luka pojawia siê pomiêdzy koñcem Staro-

antyk, póŸny antyk lub wczesne œredniowiecze. Badacze nie mogliby otrzymaæ ¿adnej wskazówki na temat „przypuszczalnego” datowania materia³ów.
W wyk³adzie na temat Truso autor niniejszego opracowania tak¿e stara³ siê pokazaæ,
¿e kultura materialna (w tym nieruchomoœci jak architektura, system wodoci¹gowy,
porty itd.) jest mniej wiêcej taka sama jak
w staro¿ytnoœci (I–III w.), póŸnej staro¿ytnoœci (IV–VI w.) i wczesnym œredniowieczu (VII/VIII–X w.). Co zadziwiaj¹ce miêdzy tymi trzema okresami nie nastêpuje
ewolucja, chocia¿ w trzystu latach ka¿dego z tych okresów wyraŸnie siê j¹ zauwa¿a. To tak, jakbyœmy mieli do czynienia
z sekwencj¹ Renesansu–Baroku–Rokoka
nie raz, ale kolejno trzy razy. Analogiczne
podobieñstwa obserwuje siê te¿ w sferze
lingwistyki. ¯ydzi, na przyk³ad, nie mogli
korzystaæ z Biblii przez oko³o 700 lat,
poniewa¿ aby mo¿na by³o j¹ czytaæ trzeba
by³o siedmiu wieków od jej kodyfikacji
w oko³o 200 r. n.e. do wprowadzenia
oznaczenia samog³osek w 900 r. Podobnie
³acina z I w. n.e. jest nie do odró¿nienia
od ³aciny z VIII w.11. A przybli¿aj¹csiê do
terenów Polski – œwiat zaskoczyli Skandynawowie, zapominaj¹c na siedemset lat o
podstwowej dla nich sztuce ¿eglowania,
za któr¹ chwaleni byli na prze³omie wieków przez Cezara i Strabona (63 r. p.n.e.
do 23 r. n.e.)12.
Przyczyna tego potrojenia jest ca³kiem
prosta: trzy wymienione okresy nie nastêpowa³y po kolei (tak jak uczymy siê z podrêczników historii), tylko równoleg³e, tak
jak znajdujemy to w gruncie. Autor chcia³by aby pozwalono archeologom kompetentnie wypowiedzieæ siê przeciwko dogmatowi
tysi¹ca lat, g³oszonemu przez historyków.
Wszystkie trzy okresy (tam, gdzie ci¹g³oœæ

Tryskeliony z elementami dekoracyjnymi z Ksiêgi z Kells
(koniec VIII w. n.e.)
(https://www.pinterest.com/isobelgorman/illuminated-manuscripts/)

logicznych do sprawdzenie czy staro¿ytnoœæ, póŸna staro¿ytnoœæ, wczesne œredniowiecze rzeczywiœcie wystêpuj¹ w przyjmowanym porz¹dku chronologicznym. Przy
takim badaniu nale¿a³oby przyj¹æ, ¿e tylko
jedna osoba wie, czy materia³ rozsy³any powiedzmy do dwunastu laboratoriów pochodzi z belki wstêpnie oznaczonej np. jako

w ogóle istnieje) bezpoœrednio poprzedzaj¹
warstwy dokumentuj¹ce kulturê pe³nego
œredniowiecza – X–XI w. Dlatego tym
siedmiuset latom nie tylko brakuje substancji materialnej, która mog³aby byæ
odnaleziona w przysz³oœci. S¹ to lata fikcyjne, które nigdy i nigdzie na œwiecie nie
istnia³y13.
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Kiedy Kazimierz God³owski zacz¹³ szukaæ polskiego domu w okresie 1–700 r. n.e.
(teraz 1–600 r. n.e.) poza Polsk¹, skoncentrowa³ siê na ukraiñskiej kulturze kijowskiej, nie wiedz¹c, ¿e Ukraina te¿ potrzebuje swojego God³owskiego, poniewa¿ i jej
brakuje 700 lat z lat pierwszego milenium.
Badacze Ukraiñscy nie pod¹¿yli za polskim
wzorem z czasów God³owskiego (1–700
brakuj¹cych lat lub brakuj¹ce wieki I–III).
Uwagê skupili na Bizancjum, to znaczy
materialne dowody z trzech wieków przypisywali PóŸnej Staro¿ytnoœci. Michel Kazanski (CNRS/Pary¿) nazwa³ te dwie stratygraficzne luki sk³adaj¹ce siê na 700 lat
ukraiñsk¹ „brakuj¹c¹ demografi¹”14.

nego znaczenia tej obserwacji – a uznawa³
j¹ raczej za przypadek wytêpuj¹cy na terenach Polski – nie mo¿e umniejszaæ jego
donios³ego odkrycia. Ju¿ po raz drugi – po
Adamie Naruszewiczu (1733–1776 r.) –
polski naukowiec sta³ siê wzorem historiograficznej uczciwoœci, której nie by³ gotowy naœladowaæ ¿aden z jego kolegów na
Zachodzie. Naruszewicz ujawni³ zdumionej i rozz³oszczonej polskiej publicznoœci,
¿e ich uwielbiani bohaterscy w³adcy od Lecha do Siemomys³a nie pozostawili po sobie
¿adnych Ÿróde³.
Jeœli uwzglêdniamy istnienie siedemsetletniej luki w pierwszym milenium Ukrainy,
okazuje siê, ¿e kultura kijowska Go-

UKRAIÑSKIE 300 LAT Z SUBSTANCJ¥ MATERIALN¥
W PIERWSZYM TYSI¥CLECIU N.E.
Brakuj¹ce 300 lat
Staro¿ytnoœci
(I–III w.)

PóŸna staro¿ytnoœæ (IV–VI w.; odnaleziona)
[KULTURA KIJOWSKA obecnie
datowana 190–420 r. n.e.]

Bachórskie dodatkowe 100 lat s³owiañskich na polskiej ziemi (600–700 r.) zamieni³y ukraiñsk¹ kulturê kijowsk¹ (IV–VI w.)
w idealne miejsce dla ludzi podró¿uj¹cych
na pó³noc i staj¹cych siê Polakami. Mieli
wyruszaæ pod koniec VI w. by przybywaæ
do Bachórza kilka miesiêcy póŸniej i œwietnie tam prosperowaæ pocz¹wszy od 600 r.
n.e. W rzeczywistoœci to dopasowanie wcale
nie wygl¹da tak idealnie, poniewa¿ niedawne
doprecyzowanie datowania kultury kijowskiej umieszcza j¹ w latach 190–420 n.e.
I tak, ludzie uciekaj¹cy z Kijowa w 420 r.
n.e. zanim stali siê Polakami, musieli siê
b³¹kaæ w dziczy przez oko³o 170–180 lat.
Co wiêcej, Kijów nie robi nic, by wype³niæ
lata 1–190 n.e. s³owiañskimi pozosta³oœciami. W œwietle wszystkich tych niedostatków
oraz tego, ¿e a¿ tak d³ugi okres pierwszego
tysi¹clecia jak 370 lat pozostaje niepotwierdzony, mo¿na zrozumieæ, ¿e polski obóz autochtoniczny pozostaje nieprzekonany. Dlatego mo¿na zrozumieæ, dlaczego Andrzej
Buko w 2011 r. tak podsumowa³ wszystkie
te potyczki: „Korzenie S³owian wci¹¿ stanowi¹ temat znacz¹cego zainteresowania
(pomimo organizowania wielu konferencji
i dyskusji problem pozosta³ nierozwi¹zany)”15.
Przyznaj¹c, ¿e polskie stanowiska s³owiañskie z VIII–X w. nie maj¹ w sobie nic
s³owiañskiego ani nic innego do pokazania
z okresu poprzedzaj¹cego (1–600/700 r.),
Kazimierz God³owski, jak mi wiadomo, zosta³ pierwszym uczonym w historii archeologii, który nie chcia³ ju¿ d³u¿ej zamiataæ
pod dywan siedemsetletniej luki z pierwszego tysi¹clecia. Fakt, i¿ nie dostrzega³ global-
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Brakuj¹ce 400 lat
(VII–X w.)

d³owskiego (z silnymi cechami przeworskimi) jest wspó³czesna (równoleg³a stratygraficznie) z polskimi stanowiskami przeworsko-wielbarskimi. Jednak na terenie
Polski warstwy zwi¹zane z polskimi s³owiañskimi centrami plemiennymi z VIII–X w.
nie s¹ znajdowane bezpoœrednio na pozosta³oœciach kultury przeworskiej. Obraz
wynikaj¹cy ze stratygrafii stanowi nieprzezwyciê¿on¹ przeszkodê dla uczestników debaty, która faworyzuje pogl¹d o ca³kowitej
emigracji na wschód ludnoœci z kultury
przeworskiej w pocz¹tkach III w. n.e. Przypuszcza siê, ¿e ci antyczni S³owianie (Wenedowie) stworzyli kulturê kijowsk¹. Jednak¿e
pod koniec VI w. n.e. jednomyœlnie postanowili wróciæ do Polski i z nieznanych powodów, jako reemigranci uniknêli ze 100%
skutecznosci¹ swoich wczeœniejszych przeworskich siedlisk. Nikt nie potrafi wyjaœniæ,
jak bez pomocy archeologów potrafili zidentyfikowaæ miejsca zamieszka³e przez swych
przodków, aby pozostawiæ je nietkniête.

Podobnie jak w polskich stanowiskach
przeworsko-wielbarskich (np. Gdañsk, plac
Dominikañski), luka chronologiczna na
Ukrainie jest widoczna od póŸnej staro¿ytnoœæi (koniec VI w.) a¿ do pe³nego œredniowiecza (X/XI w.). Dlatego kultura kijowska
(IV–VI w.) nie mo¿e s³u¿yæ za diasporyczny dom, z którego w VII w. wyszli na polskie ziemie S³owianie.
Staro¿ytnoœæ (I–III w.) ze S³owianami
okreœlanymi jako Wenedowie (³ac. Venedi),
PóŸna Staro¿ytnoœæ (IV–VI w.) ze S³owianami okreœlanymi jako Wentowie (³ac. Venethi)
i Wczesne Œredniowiecze (VIII–X w.) ze
S³owianami okreœlanymi jako Weonodowie (³ac. Weonod) ledwie wskazuje na ró¿ne
aspekty okresu od VIII do X w. z ró¿nych
obszarów i Ÿróde³. Dlatego kontrowersje na
temat polskich korzeni mog¹ znaleŸæ proste rozwi¹zanie. Obóz allochtoniczny ma
racjê, ¿e nie istniej¹ ¿adne warstwy osadnictwa s³owiañskiego z 1–700 r. pod warstwami s³owiañskich centrów plemiennych
z VIII–X w. Przekonanie obozu autochtonicznego, ¿e S³owianie ¿yli w Polsce ju¿
w okresie lateñskim tak¿e jest s³uszne.
Najwczeœniejsi S³owianie z 600–700 r.n.e.
z Bachórza z ich tajemniczymi zwi¹zkami
z kultur¹ lateñsk¹ s¹ S³owianami Lateñskimi na ich w³aœciwym chronologicznie miejscu (nie I w p.n.e. ale 600 do 700 r. n.e).
I tak, S³owianie Lateñscy typu bachórskiego s¹ tymi samymi S³owianami, których
œlady – bez ¿adnej luki – s¹ nadal widoczne po 700 r. n.e. w osadach plemion s³owiañskich w Polsce wczesnego œredniowiecza (VIII–X w.).
Dlatego w Polsce pierwszego tysi¹clecia Venedi-S³owianie nigdy nie opuœcili
swojego terytorium, w 3 w. n.e. by przekszta³ciæ siê – na ukraiñskiej ziemi,
w okresie póŸnej staro¿ytnoœci (w IV–VI
w. n.e.) w Venetów-S³owian. Tak wiêc,
nie by³o potrzeby, opuszczania kryjówek
wokól Kijowa i przemarszu do Polski
w VII w. n.e., by staæ siê wczesnoœrednio-

PARALELE STRATYGRAFICZNE
POLSKA

UKRAINA

PE£NE ŒREDNIOWIECZE (X–XI w.)

PE£NE ŒREDNIOWIECZE (X–XI w.)

Stanowiska Przeworsko-Wielbarskie
(„I–III” = VIII–X w.)

Kultura Kijowska z cechami przeworskimi
(„IV–VI” = VIII–X w.)

Kultura kijowska z póŸnego antyku równie¿ nigdzie nie jest przykryta stanowiskami z wczesnego œredniowiecza (VII–X w.).
Ponownie, ka¿demu z potencjalnych wczesnoœredniowiecznych kandydatów rozwa¿aj¹cych osiedlenie siê wokó³ Kijowa udaje siê
unikn¹æ w 100% ¿yznych terenów zasiedlonych w póŸnym antyku (do VI w.).

wiecznymi Weonodami-S³owianami. Na terenie Polski istnieje tylko jeden przedzia³
czasowy dotycz¹cy S³owian z pierwszego
tysi¹clecia. Venedowie, których umieszczono we wczesnym œredniowieczu, s¹
wspó³czeœni i to¿sami z Venetami i Weonodami, którzy równie¿ przynale¿¹ do tej
epoki.
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RÓWNOLEG£E OKRESY W POLSCE OBECNIE PRZEDZIELONE FIKCYJNYMI SIEDMIUSET LATAMI
Pe³ne Œredniowiecze (X/XI w.)

Pe³ne Œredniowiecze (X/XI w.)

Pe³ne Œredniowiecze (X/XI w.)

Pe³ne Œredniowiecze (X/XI w.)

Odkrycia z okresu Cesarstwa
Rzymskiego („I–III w.” = VIII–X w.)
S£OWIANIE OKREŒLANI
JAKO WENEDOWIE
(³ac. Venedi)

Przeworsk-Wielbark/Polska
(„I–III w.” = VIII–X w.).
S£OWIANIE OKREŒLANI
JAKO WENEDOWIE
(³ac. Venedi)

Kultura Kijowsko-Przeworska
(„IV–VI” = VIII–X w.).
S£OWIANIE OKREŒLANI
JAKO WENETOWIE
(³ac. Venethi)

Wczesnoœredniowieczne centra
plemion s³owiañskich
(VIII–X w. = VIII–X w.).
S£OWIANIE OKREŒLANI JAKO
WEONODOWIE (³ac. Weonod)

Okres Lateñski
[Od Cezara do Jezusa]
(„I w. p.n.e” = 600–700 r. n.e.).

S³owianie Bachórscy z cechami
lateñskimi
(600–700 r. n.e. = 600–700 r. n.e.)

Tak wiêc, rzeczywiœcie S³owianie, ¿yli
w Polsce od epoki br¹zu przez epokê ¿elaza w pierwszym tysi¹cleciu, jednak tylko
z 300 latami stratygrafii w tysi¹cletniej
chronologii (1–1000 r. n.e.) z naszych
podrêcznikow.
Ogólny pogl¹d, ¿e Skandynawowie, Ba³towie, S³owianie i Arabowie s¹ opóŸnieni
o oko³o siedemset lat w nabywaniu podstawowych cywilizacyjnych umiejêtnoœci
wynika dok³adnie z siedmiuset fikcyjnych
lat dodanych do chronologii pierwszego
tysi¹clecia, lat które nie znajduj¹ nigdzie
potwierdzenia w stratygrafii tego tysi¹clecia. W rzeczywistoœci, te jakoby opóŸnione
kraje (VIII–X w.) s¹ – cum grano salis –
datowane prawid³owo. To uwa¿ane za zaawansowane cywilizacyjnie spo³eczeñstwa

(I–III w.), tworz¹ce ju¿ siedemset lat wczeœniej – od statków ¿aglowych, po budowanie portów, pisanie tekstów i bicia monet
etc., – by³y po prostu datowane o siedemset lat za wczeœnie.
To samo odnosi siê do mieszkañców terenów Polski z okresu Latène – którzy nie
¿yli w I w. p.n.e., ale – zgodnie z najwczeœniejsz¹ stratygrafi¹ odkryt¹ w Bachórzu –
w VII w.n.e.
Podsumowuj¹c, S³owianie pierwszego
tysi¹clecia zamieszkuj¹cy na obszarze dzisiejszej Polski nigdy nie opuszczali swego
terytorium. St¹d i nie by³o powodu do wêdrówki z prastarej i tajemnicze krainy
Wschodniej S³owiañszczyzny, aby od VII w.
n.e. osiedlaæ siê w Polsce i jeszcze dalej na
zachód. S³owianie, w rzeczywistoœci za-

mieszkiwali tereny dzisiejszej Polski od epoki br¹zu.
Stanowisko to jest zgodne z minion¹
doktryn¹ pañstwow¹ dotycz¹c¹ prahistorii
Polski16, tyle ¿e nie potrafiono tego naukowo udowodniæ. Bo, ile by nie spierali siê
ze sob¹ allochtoniœci, autochtoniœci i ideolodzy, to w obronie oficjalnego podrêcznika chronologii, zawsze gotowi s¹ stan¹æ
do szlachetnej walki zjednoczeni jak jeden
m¹¿.
PROF. DRES. GUNNAR HEINSOHN
UL.
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,
Patrz. G. Heinsohn, Bulgaria s early medieval capitals of Pliska and Preslav: were they really built to resemble 700-year older Roman cities?, 2015,
in q-mag [Quantavolution Magazine], http://www.q-mag.org/bulgarias-early-medieval-cities-of-pliska-and-preslav-were-they-really-built-to-resemble-700year-older-roman-cities.html.
6 R. Rashev, Y. Dimitrov, Pliska – 100 years of archaeological excavations: IV, 1999, http://www.kroraina.com/pliska/index.html.
7 G. Heinsohn. „How did so many 1 st-3rd century Roman elements make it into the 8th-10th century Viking Age?”, PIERWSZA MIÊDZYNARODOWA
KONFERENCJA NAUKOWA O TRUSO, ELBL¥G; 18–19 maj, 2015 r.; http://www.q-mag.org/_media/gunnar-truso-elblagconf-061515y.pdf.
8 Encyclopedia of Irish and Celtic Art, „Book of Kells”, 2015, http://www.visual-arts-cork.com/cultural-history-of-ireland/book-of-kells.html.
9 Por. Szczegó³y w: G. Heinsohn, Goths of the 4th century and Getae of the 1st century: are they one and the same? Essay to Settle the KazanskiKokowski-Kulikowski-Controversy, w q-mag [Quantavolution Magazine], 2014 r., http://www.q-mag.org/_media/gunnar-goths-082014.pdf.
10 Por. szczegó³y w: G. Heinsohn, The Winchester of Alfred the Great and the Haithabu of his Voyager, Wulfstan: are they separated by 700 years?, w q-mag
[Quantavolution Magazine], 2014 r., http://www.q-mag.org/_media/gunnar-winchester-kingalfred-121414.pdf.
11 W. Stroh, Latein ist tot, es lebe Latein!: Kleine Geschichte einer großen Sprache, Berlin: List.
12 G. Heinsohn, Vikings for 700 Years without Sails, Ports, and Towns?, 2014 in q-mag [Quantavolution Magazine], http://www.q-mag.org/_media/
heinsohn-viking-pdf-062014.pdf.
13 Jednostronicowe streszczenie tego pogl¹du – por. G. Heinsohn, In a nutshell - the revised chronology of the 1st Millennium AD, w q-mag [Quantavolution
Magazine], 2015 r., http://www.q-mag.org/gunnar-heinsohn-in-a-nutshell.html.
14 M. Kazanski, „Discussion: The Agriculture of the Goths Between the First and Fifth Centuries AD” [Andrzej Kokowski], w S.J. Barnish, F. Marazzi,
red., The Ostrogoths: from the Migration Period to the Sixth Century. An Ethnographic Perspective, San Marino (R.SM.): Boydell Press, 2007 r., ss. 243 f.
15 A. Buko, Archeologia Polski, Warszawa: Trio, 2011, s. 454.
16 M. Wo³oszyn, Migration Period between Odra and Vistula: Results, National Science Centre 2012; http://www.mpov.uw.edu.pl/en/project/results.
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Trójmiejski Klub Kociewiaków im. Jana III Sobieskiego w Gdańsku

Zmiana pokoleñ
Trójmiejski Klub Kociewiaków im. Jana III Sobieskiego prê¿nie dzia³a w Gdañsku blisko dziesiêæ lat. Jest to sekcja
Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdañskim skupiaj¹ca Kociewiaków, którzy przeprowadzili siê
do Trójmiasta. 28 czerwca. 2015 roku w Sali Mieszczañskiej Ratusza Staromiejskiego przy ulicy Korzennej 33/35
w Gdañsku na 37. spotkaniu TKK wybrano nowego, m³odego prezesa.
Zosta³ nim Przemys³aw Kilian, który
przejmie obowi¹zki po Hubercie Pob³ockim.

Zacne grono, nowy numer RYDWANU
Przemys³aw Kilian ma za sob¹ 3-letnie
studnia na Wydziale Historii Uniwersytetu

Gdañskiego pod kierunkiem prof. Józefa
Borzyszkowskiego, aktualnie studiuje na
Wydziale Archeologii i Etnografii tej uczel-
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Pod pomnikiem Jana III Sobieskiego kwiaty
z³o¿yli Krzysztof Kowalkowski (z lewej)
i Przemys³aw Kilian

ni. Wyborcze spotkanie zaszczycili sw¹ obecnoœci¹ m.in. nestor Klubu prof. dr h.c., by³y
rektor Akademii Medycznej w Gdañsku,
Stefan Raszeja, pose³ na Sejm RP Jan Kulas,
Senator Andrzej Grzyb, prof. Maria Paj¹kowska-Kêsik, radny Rady Miejskiej Starogardu
Gdañskiego Ryszard Gajda, dyrektor Biura
Senatorskiego marsza³ka Senatu Bogdana
Borusewicza, Ma³gorzata G³adysz oraz delegacja w³adz TMZK w Starogardzie Gdañskim, z jej prezesem, Miros³awem Kalkowskim na czele.
W programie wieczoru znalaz³a siê promocja X jubileuszowego rocznika RYDWAN, wydawnictwa Muzeum Ziemi
Kociewskiej w Starogardzie Gdañskim.
Prezentowa³a go kustosz MZK Izabela
Czoga³a-Klimek. Nastêpnie autor 30-stronicowego artyku³u opisuj¹cego 9-letni¹
dzia³alnoœæ TKK, Krzysztof Kowalkowski, omówi³ pokrótce jego zawartoœæ. Dnia
26.06.2015 r. K. Kowalkowski i prezes–
elekt Przemys³aw Kilian z³o¿yli – w 50.

Uczestnicy spotkania. Od lewej: Przemys³aw Kilian, nowy prezes TKK, Hubert Pob³ocki,
ustêpuj¹cy prezes TKK, prof. Stefan Raszeja, prof. Maria Paj¹kowska-Kêsik, pose³ Jan Kulas,
senator Andrzej Grzyb, Miros³aw Kalkowski, prezes Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Kociewskiej
w Starogardzie Gdañskim

rocznicê sprowadzenia pomnika Króla Jana
III Sobieskiego na Targ Drzewny w Gdañsku
– wi¹zankê kwiatów u stóp patrona TKK.
Kolejnym mówc¹ by³ Jan Kulas, który
promowa³ ksi¹¿kê pt. „Doktor Wydrowska-Biedunkiewicz. Pó³ wieku w s³u¿bie
Tczewa i jego mieszkañców”.
Ewa Pob³ocka – pianistka i jej córki
œpiewaczka i wiolonczelistka
Ustêpuj¹cego prezesa – pisz¹cego te
s³owa – uhonorowano m.in. Listem Gratulacyjnym od senatora RP Andrzeja Grzyba
oraz tytu³em Honorowego Cz³onka Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Kociewskiej
w Starogardzie Gdañskim oraz akwarel¹
pêdzla Józefa Olszynki. Czêœæ artystyczn¹
wype³ni³y wystêpy MULTI TRIA w sk³ad
którego, wchodz¹ cz³onkinie rodziny maj¹cej trzypokoleniowe tradycje muzyczne,
bo wywodz¹cej siê od œpiewaczki prof.
Zofii Janukowicz-Pob³ockiej. MULTI TRIO
stanowi¹: Ewa Pob³ocka – pianistka, jej

Hubert Pob³ocki otrzyma³ Or³a Senackiego od senatora Andrzeja
Grzyba
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córki Ewa Justyna Leszczyñska – œpiewaczka i Maria Kamila Leszczyñska – wiolonczelistka.
Ich wystêp zapowiedzia³ Lepsiej:
Lepsze jest Kociewskie TRIO,
NiŸli samba w mieœcie Rio.
W miejsce samby, z brawur¹ i m³odzieñcz¹ œwie¿oœci¹, artystki wykona³y m.in.
poloneza Fryderyka Chopina oraz dwie
pieœni w gwarze kociewskiej. Na koniec
ustêpuj¹cy prezes obdarowa³ wszystkich
obecnych na Sali, w przeddzieñ wydrukowanym, wydawnictwem zawieraj¹cym trzy
gawêdy w gwarze kociewskiej pt. „Nasze
termedyje.” To humorystyczne wspomnienie k³opotów, jakich nie szczêdzi³a autorowi
i jego ma³¿once, u progu wspólnej 60-letniej ju¿ drogi przez ¿ycie, praca z tytu³u
obowi¹zkowego nakazu pracy na Ruchomych Ambulansach Dentystycznych na
wsiach: Kociewia, Kaszub i Kujaw.
HUBERT POB£OCKI
FOT. ARCH.

Wyst¹pi³y: Ewa Pob³ocka, pianistka z córkami: Ew¹ Justyn¹ Leszczyñsk¹, œpiewaczk¹ i Mari¹ Kamil¹ Leszczyñsk¹, wiolonczelistk¹
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Jubileusz Mirosława Beggera

Msza œwiêta, benefis,
¿yczenia, kwiaty
12.07.2015 r. msz¹ œwiêt¹ w Kolegiacie Najœwiêtszego Serca Jezusowego w Gdañsku Wrzeszczu rozpoczê³y siê uroczystoœci rocznicowe na czeœæ znanego gdañskiego dzia³acza i redaktora sportowego Miros³awa Beggera. Benefis z okazji
50-lecia dzia³alnoœci sportowej odby³ siê, z udzia³em licznych goœci, w restauracji Hotelu Szyd³owski.
Uroczystoœæ zgromadzi³a przyjació³, wspó³pracowników i przedstawicieli licznych œrodowisk.
Mi³oœæ do zapasów klasycznych
Sylwetkê i historiê jubilata
przybli¿y³ zebranym pose³ ziemi
tczewskiej – Jan Kulas. Lista
dokonañ i zainteresowañ Miros³awa Beggera nie zosta³a wyczerpana z racji ich ró¿norodnoœci. Wœród nich najwiêksz¹ pasj¹
jest mi³oœæ do lekkiej atletyki
a w szczególnoœci do szlachetnej
dyscypliny olimpijskiej – zapasów klasycznych. Z tej to okazji,
jako pierwsi, ¿yczenia z³o¿yli
w imieniu œrodowiska sportowego: Adam Kurowski i Zygmunt Plener
(Spójnia Gdañsk), Zenon Kwidziñski (WKS
Flota Gdynia), Marek Marecki (tenisista
AZS) oraz Prezes Pomorskiej Pi³ki No¿nej
i by³y zawodnik – Rados³aw Michalski.
W imieniu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny – autor notatki – Arkadiusz Kowalina,
sam niegdyœ zachêcony przez pana Mirka
do uprawiania zapasów w stylu klasycznym,
z³o¿y³ podziêkowania za niestrudzone popularyzowanie sportu i idei olimpijskich
wœród dzieci i m³odzie¿y.
Nale¿y dodaæ, ¿e szacowny solenizant
obchodzi w bie¿¹cym roku 45-lecie dziennikarstwa oraz 35-lecie cz³onkowstwa
w NSZZ Solidarnoœæ. Mi³oœæ do ziemi pomorskiej oraz rocznica 20-lecia aktywnoœci w Towarzystwie Mi³oœników Kartuz
by³y kolejn¹ okazj¹ do ¿yczeñ od samorz¹dów powiatów, gmin kaszubskich i kociewskich, które przes³a³y upominki, telegramy
oraz ¿yczenia 100 lat dalszej wspó³pracy.

W kuluarach – debata
o królowej nauk
Obok sportu i dziennikarstwa,
pasj¹ jubilata jest filozofia i zami³owanie do matematyki. W kawiarnianej atmosferze przyjaciel,
Henryk Samp³awski, przybli¿y³
jak ongiœ wybitny lwowski matematyk Stefan Banach, idee matematyczne. Zebrani podczas dyskusji doszli do porozumienia, ¿e
obecnie królowa nauk nadu¿ywana jest do utylitarnego wykorzystania w dziedzinach ekonomii i globalnej gospodarki etc. Zamiast
s³u¿yæ pomna¿aniu kapita³ów
Fot. Jerzy Gajewicz
przez nielicznych skupiaj¹cych
Miros³aw Begger podczas Benefisu
3/4 zasobów ludzkoœci, powinna
Gospodarz zaskoczy³ wszystkich zebra- przede wszystkim wspomagaæ odpowiedzialnych deklamacj¹ wiersza Juliusza S³owac- ny podzia³ tych dóbr. Ma³o mówi siê o popukiego rozpoczynaj¹c¹ siê od s³ów: Poœród laryzacji zastosowañ wiedzy matematycznej
niesnasków Pan Bóg uderza w ogromny opisuj¹cej prawa przyrody, astronomii, gdzie,
dzwon (...) oraz przypomnia³ wizjê S³o- jak ¿adna z nauk, przenika siê i uzupe³nia
wiañskiego Papie¿a rozdaj¹cego mi³oœæ, jak z filozofi¹. Matematycy maj¹ wybitn¹ rolê
ongiœ mocarze rozdaj¹cy broñ. Zakoñczy³ i zaszczyt obcowania z tajemnic¹ wszechprzekrojow¹ relacj¹ na ¿ywo z najwiêkszych œwiata, gdy¿ wiedza ich dotyka gwiazd niepolskich dokonañ olimpijskich, swojego skoñczonoœci, a nawet absolutu. Królowa
autorstwa, czym wprowadzi³ goœci w we- nauk ma tê w³aœciwoœæ, ¿e nie podlega ideologii i polityce, jest obiektywnym narzêdziem
so³y nastrój.
opisywania rzeczywistoœci. W dyskusji pojawi³ siê postulat gromadzenia danych i wiedzy
o zale¿noœciach fizycznych opisuj¹cych celowoœæ w przyrodzie. Np.: od wielkoœci G
– sta³ej grawitacji utrzymuj¹cej planety na
ich orbitach nie by³oby ¿ycia na Ziemi.
Miros³aw Begger publikowa³ na ³amach:
„Dziennika Ba³tyckiego”, „Wieczoru Wybrze¿a”, „G³osu Wybrze¿a”, „Pielgrzyma”,
„Gwiazdy Morza”, „Magazynu Pomorskiego”. Jest wspó³pracownikiem miesiêcznika
„Nasz Gdañsk”. Odznaczony zosta³ Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi i Z³ot¹ Gwiazd¹ z Diamentami Polskiego Zwi¹zku Zapaœniczego. Nale¿y do Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jest popularyzatorem,
wspó³organizatorem i pomys³odawc¹ wielu
imprez sportowych, w tym Maratonu Solidarnoœci. Jubilatowi ¿yczymy wiele zdrowia
i energii w pracy dziennikarskiej i spo³ecznej.
ARKADIUSZ KOWALINA
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W Domu Uphagena przy ulicy Długiej 12

„Z wewn¹trz na zewn¹trz”
Raporty zagranicznych dyplomatów z Niemiec na temat pogromów w listopadzie 1938 roku w Niemczech, wraz ze zdjêciami, z³o¿y³y siê na wystawê czasow¹ „Z wewn¹trz na zewn¹trz”.
Ponad granicami pañstw

Ekspozycja czynna jest od 16 lipca do
22 wrzeœnia 2015 roku w Domu Uphagena przy ulicy D³ugiej 12, oddziale Muzeum Historycznego Miasta Gdañska.
Zachowaæ pamiêæ, przekazaæ wiedzê
Dokumenty, wchodz¹ce w sk³ad ekspozycji, pochodz¹ z ponad 20 krajów. Jest to
pierwsze systematyczne opracowanie Ÿróde³
tekstowych na temat tych wydarzeñ. Inicjatorem i realizatorem przedsiêwziêcia –
przy wspó³pracy Federalnego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Niemiec – jest Fundacja Nowa Synagoga Berlin/Centrum Judaicum, na czele z dyrektorem, dr. Hermannem Simonem. Kurator, dr Christian Dirks,
œciœle wspó³pracowa³ ze specjalnie utworzon¹ na czas przygotowañ, rad¹ naukow¹.
Wystawê – w Centrum Judaicum 11 listopada 2013 roku w 75. rocznicê listopadowych
pogromów – otworzy³a Cornelia Peiper,
ówczesna sekretarz stanu w ministerstwie
Spraw Zagranicznych Niemiec.
Ods³onê gdañsk¹ ekspozycji otworzy³a
tak¿e Cornelia Peiper, obecna konsul Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdañsku,
wraz z Adamem Koperkiewiczem, dyrektorem Muzeum Historycznego Miasta Gdañska.
– Piêæ lat przed noc¹ kryszta³ow¹ w ca³ych Niemczech zaczêto dyskryminowaæ,
wykluczaæ, przeœladowaæ ¯ydów – powiedzia³a Cornelia Peiper. – Kto nie wyemigrowa³ zosta³ obrabowany, by³ torturowany, zatrzymany lub zamordowany podczas pogromu listopadowego w 1938 roku.
A potem przysz³a ju¿ skrajnoœæ – eksterminacja.
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Cornelia Peiper

Jak wiadomo, pogrom nie ograniczy³ siê
do tej jednej nocy z 8 na 9 listopada, kontynuowa³a konsul. Jeszcze 11 listopada 1938
roku niszczono synagogi i mieszkania, terror siê utrzymywa³ a¿ do 16 listopada.
– Nie mo¿na zapomnieæ, ¿e my jesteœmy
za to odpowiedzialni – stwierdzi³a Cornelia
Peiper. – Czynimy wszystko, aby to, co siê
wówczas wydarzy³o, nigdy siê nie powtórzy³o. Obowi¹zkiem rz¹du, jak i spo³ecznoœci
cywilnej, jest zachowaæ pamiêæ o tym, co siê
sta³o, przekazaæ wiedzê przysz³ym pokoleniom i dbaæ, aby obywatele ¿ydowscy czuli
siê bezpiecznie. 77 lat po pogromach i holocauœcie w Niemczech znów rozwija siê prê¿nie ¿ydowskie ¿ycie, czego wyrazem jest
berliñska synagoga i Centrum Judaicum.

Wystawa powsta³a w oparciu o specyficzne Ÿród³a historyczne – raporty zagranicznych dyplomatów. Raporty s¹ wa¿nym
Ÿród³em informacji w codziennej pracy
dyplomatów, nieod³¹cznym elementem tego
zawodu, stwierdzi³a konsul. Dyplomaci Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec,
rozsiani po ca³ym œwiecie, sporz¹dzaj¹ po
kilkaset raportów codziennie i przesy³aj¹
je do centrali w Berlinie. Zawarte w nich
zapisy dotycz¹ przebiegu drobnych rozmów
i relacje z wielkich wydarzeñ, jak wojny
i niepokoje w poszczególnych krajach.
– W 1938 roku nasi zagraniczni koledzy musieli doœwiadczyæ, jak pañstwo,
w którym pracowali, na ich oczach, zamieni³o swój stosunek do du¿ej grupy
obywateli w piek³o – powiedzia³a konsul.
– O tym w³aœnie donosz¹ raporty, które,
w zale¿noœci od autora, zawieraj¹ ró¿norodne konotacje.
Dla historyków raporty dyplomatów o pogromach nie s¹ czymœ nowym, kontynuowa³a rozwa¿ania Cornelia Peiper. Nowym w tej wystawie jest koncentracja na
wydarzeniach listopadowych z 1938 roku.
S¹ wœród nich nie opublikowane dot¹d
materia³y z archiwów polskich, rosyjskich
i czeskich. Ekspozycja po raz pierwszy
umo¿liwia szerokiej publicznoœci przyjrzenie siê jak zagraniczni dyplomaci postrzegali wydarzenia w Niemczech w 1938 roku
przeciwko ¿ydowskim wspó³obywatelom.
– Realizacja wystawy by³a ogromnym,
miêdzynarodowym projektem przebiegaj¹cym ponad granicami pañstw – powiedzia³a konsul. – Nasi dyplomaci na pla-
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cówkach zagranicznych nawi¹zywali kontakty z poszczególnymi archiwami, co by³o
dla nich nowym doœwiadczeniem. Nale¿¹
siê podziêkowania przedstawicielstwom
tych pañstw, które utrzymywa³y w tragicznym czasie przedstawicielstwa w Niem-

czech i relacjonowali z wewn¹trz na zewn¹trz, jak napisano w tytule wystawy.
***
Wystawa czasowa „Z wewn¹trz na zewn¹trz. Pogromy listopadowe 1938 roku w raportach dyplomatów z Niemiec” wczeœniej

by³a prezentowana we Wroc³awiu i £odzi.
Z Gdañska przeniesiona zostanie do Krakowa, Warszawy i innych miast polskich.
KATARZYNA KORCZAK
ZDJÊCIA JERZY GAJEWICZ

Teatr w Gdańskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuki

Igor Kowalik – od nienawiœci
do mi³oœci
Latem 2014 roku stali bywalcy GTPS i wczasowicze, zainteresowani licznymi plakatami, mieli niecodzienn¹ okazjê
uczestniczenia w spektaklu wg Marka Koterskiego pt.: „Nienawidzê”, który wielokrotnie prezentowa³ w naszej siedzibie
przy ulicy Chlebnickiej 2 Igor Kowalik.
Uroczy aktor teatrów wroc³awskich i jeleniogórskich da³ siê poznaæ jako znakomity interpretator tego monodramu.
Artystyczne geny
Ten m³odziutki wroc³awianin, zaledwie
kilka lat po ukoñczeniu PWSFTviT w £odzi, wyst¹pi³ w szeœciu filmach krótkometra¿owych, jedenastu rolach w Teatrze im.
C. K. Norwida w Jeleniej Górze, w Teatrze Telewizji, a tak¿e w telewizyjnym Magazynie
Kryminalnym 997 (Micha³a Fajbusiewicza), odtwarzaj¹c tam rozmaite role. Z wielkim sentymentem wspomina mentora z ³ódzkiej
filmówki, prof. Marka Niemirowskiego, oraz prof. Aleksandra Benczaka.
Mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e
zainteresowanie muzyk¹ wyssa³
z mlekiem matki, która, choæ ma
wykszta³cenie techniczne, jest
wielk¹ mi³oœniczk¹ muzyki powa¿nej, a „teatralny gen” Igor
zawdziêcza ojcu, który równie¿
jest aktorem.

Nasz bohater, urodzony pod zodiakalnym znakiem Kozioro¿ca, obdarzony jest
przede wszystkim sympatycznymi cechami
tego znaku, takimi jak optymizm i wielkie
serce, pomys³owoœæ i inteligencja, pracowitoœæ i cierpliwoœæ, wyobraŸnia i idealizm.
Kozioro¿ce bywaj¹ sentymentalne i wra¿liwe, s¹ te¿ niebywale wytrwa³e i niestrudzone w d¹¿eniu do celu, starannie realizuj¹c

swoje ambitne plany z ogromn¹ dok³adnoœci¹ i sumiennoœci¹.
Kontakt z ¿ywym odbiorc¹

Nic wiêc dziwnego, ¿e Igor niejednokrotnie odczuwa presjê czasu i wielkie
zmêczenie zwi¹zane z wykonywan¹ prac¹,
ale te¿ bardzo lubi graæ dla dzieci. Opracowa³ nawet program nauczania jêzyka
angielskiego dla dzieci, który
jest wykorzystywany do dziœ.
¯ywio³em Igora Kowalika
jest teatr, pozostawiaj¹c w tyle
inne œrodki przekazu, poniewa¿
bezcenny jest dla niego kontakt
z ¿ywym odbiorc¹ i mo¿liwoœæ
obserwacji reakcji widowni na
s³owa padaj¹ce ze sceny. Nigdy
nie zale¿a³o mu na zagraniu Hamleta i niewa¿ne, czy bêdzie obsadzony w sztuce wspó³czesnej
czy kostiumowej, w komedii czy
w dramacie, byle odtwarzana rola
nios³a ze sob¹ ciekawe przes³anie
i aby móg³ graæ temat, a nie poFot. Marysia G¹secka
staæ, przedstawiaj¹c relacje miêIgor Kowalik w monodramie „Nienawidzê”
dzyludzkie.
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Aby siê odprê¿yæ, Igor wyrusza za granicê. Szczególnie upodoba³ sobie Grecjê,
gdzie przy dŸwiêkach buzuki œpiewa siê
o mi³oœci i poszanowaniu wody, która sp³ywaj¹c z gór (byæ mo¿e mitycznych siedzib
bóstw), traktowana jest w³aœnie jako dar
od bogów. Gdy spogl¹da na wie¿e barce-

loñskiej bazyliki Gaudíego Sagrada Familia, jego myœli wznosz¹ siê do Boga. Natomiast szybko „ucieka” z Norwegii, gdy¿
mrozi go oziêb³oœæ jej mieszkañców. A teraz zakocha³ siê w Gdañsku…
Monodram „Nienawidzê” napisany przez
Marka Koterskiego w 1991 r. piêtnuje nasze

wady i grzechy, których wci¹¿ nie potrafimy
siê pozbyæ, ale Igor Kowalik w radiowym
wywiadzie przeprowadzonym przez red.
Iwonê Borawsk¹ tak piêknie, z uczuciem
wymawia s³owo – mi³oœæ, ¿e najwy¿szy czas
zrobiæ ten krok: od nienawiœci do mi³oœci.
MARIA ROSNER-KANIA

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”.
Wyk³ady i spacery po Gdañsku z przewodnikiem s¹ odpowiedzi¹ na bardzo du¿e zainteresowanie mieszkañców nie tylko
zdobywaniem wiedzy z historii miasta, ale równie¿ spêdzaniem wolnego czasu.
Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Nasz Gdañsk”, przy wspó³udziale
Klubu Seniora „Mot³awa”.
Kompleks klasztorny poza murami
W lipcu roku pañskiego 1457 miasto
Gdañsk sta³o siê miastem królewskim,
bowiem otrzyma³o od króla Kazimierza
Jagielloñczyka prawa i przywileje. Dynamicznemu rozwojowi miasta przeszkadza³
jednak zbyt ma³y obszar przeznaczony
pod zabudowê.
Od strony po³udniowej warownego
miasta powsta³o przedmieœcie. Centralnym punktem by³ koœció³ franciszkañski,
a w³aœciwie trzy koœcio³y oraz zabudowania klasztorne. Prezbiterium by³o miejscem przeznaczonym tylko dla zakonników. Drug¹ œwi¹tyniê pw. Œwiêtej Trójcy
³¹czy z pierwsz¹ pw. Wieczerzy Pañskiej,
tak zwane lektorium. Trzeci Koœció³ pw.
Œw. Anny, wybudowany z polecenia króla

Kazimierza Jagielloñczyka, s³u¿y³ polskim katolikom. Po zajêciu w okresie reformacji koœcio³ów przez luteran, w œwi¹tyni pw. Œw. Anny odbywa³y siê msze
œwiête w jêzyku polskim (dla polskich
protestantów), a¿ do XIX wieku.
Podczas zwiedzania tych trzech koœcio³ów, stanowi¹cych w zasadzie jedn¹ ca³oœæ,
zwrócono uwagê na problem zagro¿enia
œwi¹tyñ i ca³ego przedmieœcia z powodu
braku murów obronnych i obwarowañ od
strony po³udniowej.
Zmieni³o siê to radykalnie po wybudowaniu nowoczesnych fortyfikacji typu holenderskiego, miêdzy innymi bastionów,
bastei, fos i wa³ów obronnych ziemnych.
Budowniczy – fortyfikator Jan Strakowski
wybudowa³ w 1627 roku dwie bramy
obronne zwane Bram¹ ¯u³awsk¹ i Bram¹
Nizinn¹. Gdañsk tym samym zwiêkszy³
swoje terytorium o przedmieœcia i sta³ siê
miastem nie do zdobycia.

Fot. autor

Uczestnicy projektu podczas zwiedzania miasta
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Uczestnicy podczas spaceru poznali
wszystkie te obiekty i byli pod ich wielkim
wra¿eniem, zadawali równie¿ wiele pytañ,
na które otrzymali wyczerpuj¹ce odpowiedzi.
Do zobaczenia 20 sierpnia 2015 r.
Kolejnymi miejscami, które poznaj¹
uczestnicy spacerów po Gdañsku, bêdzie
Westerplatte oraz Twierdza Wis³oujœcie.
Dojazd na Westerplatte mo¿liwy jest autobusem nr 138 sprzed Akademii Muzycznej
im. Stanis³¹wa Moniuszki lub GALEONEM
(godz. 12.00). Spacer po Westerplatte rozpocznie siê o godz. 13.00 sprzed bazy
promowej, ok. 800 metrów od pomnika.
Zapraszam na wycieczkê wszystkich
zainteresowanych – mieszkañców, a tak¿e
turystów.
ROMAN NADOLNY
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY
TEL.

501 679 199

Fot. autor

Nr 8/2015

Kącik Literacko-Poetycki działa

Chcesz mi³o spêdziæ czas – przyjdŸ!
W dniu 02.07.2015 r., odby³o siê szóste
spotkanie twórców i mi³oœników poezji
w K¹ciku Literacko-Poetyckim przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk”. Tematem by³o
„Lato”. Recytowano utwory w³asne. Udzia³
wziêli: Joanna Kochanowska, Gra¿yna Brylska, Zofia Remlinger, Irena Rozwodowska,
Irmina Goliñska, Maria S³upianek, El¿bieta

Aletorowicz, Krystyna Finke, Anna Stawska,
Andrzej Siewruk, Ryszard Galewicz, Józef
Kubicki, Andrzej Hoppa i Wac³aw Janocki.
Nad popraw¹ recytacji czuwa³ poeta i aktor pan Ryszard Jaœniewicz, który równie¿
na wstêpie spotkania wyrecytowa³ kilka
piêknych utworów. Letni wystrój salki przygotowa³a – Anna Stawska.

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” mog¹
otrzymaæ nasz miesiêcznik w Galerii „MA£A ¯ABKA”

Na nastêpne spotkanie serdecznie zapraszamy mi³oœników i twórców poezji,
które odbêdzie siê w 17 wrzeœnia 2015r. o
godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk” przy ulicy. Œw. Ducha
119/121.
WAC£AW JANOCKI

Œrodek lata
Minê³y ju¿ dni pachn¹ce bia³ym jaœminem
Nie ma ju¿ pól malowanych ¿ó³tym rzepakiem
Przekwit³y te¿ ³any czerwonych maków.
Teraz lipy kapi¹ s³odkim miodem
a miejsce stokrotek zajê³y powoje.
Tu i ówdzie do okna zagl¹da malwa wysoka
ostró¿ki, dziewanny, goŸdziki pachn¹ce,
kwiatów przeró¿nych s¹ teraz tysi¹ce.
Nêc¹ barwami i swoim zapachem
pszczo³y, motyle
nam te¿ umilaj¹ niejedn¹ chwilê.
Choæ lipy nie mam jak Jan z Czarnolasu
balkon jest miejscem spêdzania czasu
wolnego, namiastk¹ ogrodu kolorowego.
W lasach szumi¹cych gdzie sosny wysokie
szukamy jagód czarnych jak noce.
Ju¿ dojrzewaj¹ owoce ró¿ne,
warzywa œwie¿e, a¿ chêtka bierze
by zerwaæ z drzewa czy krzaka.
S³odkie maliny, kwaœne agresty,
wiœni, poziomek nam teraz w bród,
owoce latem, soczysty cud.
Jedno co by³o, a teraz nie ma
to papierówki. Jab³ka soczyste,
opad³e po burzy, prosto spod drzewa –
ten cud siê chyba ju¿ nie powtórzy.
Pamiêtam z dzieciñstwa ten zapach, ten smak,
¿adne ju¿ jab³ko nie smakuje tak.
W ogrodzie groszek prosto ze str¹czka,
a potem spacer - zielona ³¹czka.
Jeszcze nie kosz¹ wysokich traw,
mo¿na je przebyæ prawie jak „wp³aw”.
Ró¿ne zak¹tki kusz¹ zio³ami,
niektóre strasz¹ te¿ pokrzywami.
¯niwiarzy czekaj¹ ziarnem nabrzmia³e k³osy,
a wczesnym rankiem i wieczorami
s³ychaæ przeró¿ne g³osy,
œwiergoty ptaków i ¿ab rechotanie.
Lato to czas na odpoczywanie.
S³oñce ogrzeje, doda koloru.
Deszczyk odœwie¿y, doda wigoru.
Gorzej gdy noc¹ z b³yskawicami
grzmoty i burze kr¹¿¹ nad nami.
Lato jest piêkne, niech jeszcze trwa
Szkoda zmarnowaæ ka¿dego dnia.
Góry czy morze, spacer po lesie
zawsze nam radoœæ letni¹ przyniesie.
El¿bieta Aletorowicz

17

Nr 8/2015

Historia Wileńskiego Teatru Łątek. Wilno 1936 – Gdańsk 1959

Od figurek do marionetek
„Od figurek do marionetek. Historia
Wileñskiego Teatru £¹tek. Wilno 1936 –
Gdañsk 1959” to tytu³ wystawy, któr¹ 0d
14 czerwca – 13 wrzeœnia 2015 ogl¹daliœmy w Oddziale Sztuki Nowoczesnej gdañskiego Muzeum Narodowego. Kuratorkami
ekspozycji by³y: Ma³gorzata Abramowicz
(MNG) i Gra¿yna Kilarska, architekt, pracownik ASP, córka nie¿yj¹cej wspó³za³o¿ycielki teatru, Ewy Dobu¿yñskiej-Totwen.
Na wernisa¿u obecna by³a Irena, siostra Ewy,

która opowiada³a o pracy z matk¹
i siostr¹ w Wilnie i w Gdañsku. Pokazano: marionetki, rysunki i projekty teatralne, zdjêcia prywatne oraz
dokumentuj¹ce spektakle z lat 1940–
1959, Schedê po s³ynnym teatrze
przejê³a Gra¿yna Kilarska, z której
zbiorów pochodzi³y eksponaty, ponadto, odziana w tajemniczy strój maga, animowa³a pozosta³e w jej domu
marionetki. Uzupe³nieniem wystawy by³y projekty
teatralne Mœcis³awa Dobu¿yñskiego udostêpnione
przez Muzeum Litewskiego Teatru, Muzyki i Kina w Wilnie.
Dokumentem trwa³ym
jest obszerny katalog
z tekstem i zdjêciami
ukazuj¹cymi pracê teatru, który w pamiêci
Rysunek Ewy Dobu¿yñskiej-Totwen

Rysunek Mœcis³awa Dobu¿yñskiego

najstarszego pokolenia tkwi jako zjawisko
mityczne i odleg³e tak bardzo, ¿e a¿ coraz
trudniej uwierzyæ, ¿e prawdziwe.
K.K.
FOT.

Z ARCH.

Konkurs o Pomorsk¹
Nagrodê Jakoœci
Pomorska Nagroda Jakoœci ma swoje korzenie w idei Konkursu Gdañskiej Nagrody Jakoœci, który zosta³ powo³any przez
Pomorska Radê Federacji Stowarzyszeñ Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdañsku. Wspó³organizatorem Konkursu oraz jednostk¹ oceniaj¹c¹ kandydatów do Nagrody jest Polski Rejestr Statków S.A.
Pierwsza edycja Konkursu odby³a siê
w 1997 roku i mia³a na celu popularyzacjê
kompleksowego zarz¹dzania firm¹ przez
jakoœæ (Total Quality Management). Ju¿
podczas fina³u czwartej edycji ówczesny
Wojewoda Pomorski, patronuj¹cy nagrodzie, podkreœli³ rolê Konkursu, który ca³y
czas s³u¿y wyrównywaniu szans lokalnych
przedsiêbiorstw wobec Unii Europejskiej
stwierdzaj¹c: „Trzeba wreszcie powiedzieæ,
¿e polskie jest te¿ dobre, a pomorskie nawet
bardzo dobre”.
Misj¹ Konkursu jest anga¿owanie liderów pomorskich przedsiêbiorstw do ci¹g³ego doskonalenia procesów zarz¹dczych,
poprzez m.in. sprzyjanie kreatywnoœci i innowacyjnoœci pracowników oraz tworzenie
warunków dla zrównowa¿onego rozwoju
organizacji, przy zastosowaniu „Modelu Doskona³oœci Pomorskiej Nagrody Jakoœci”.
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Model Doskona³oœci PNJ jest Narzêdziem, które mo¿e byæ wykorzystywane
w procesie samodoskonalenia. Pozwala
zwiêkszyæ œwiadomoœæ znaczenia procesów jakoœciowych, poznaæ silne i s³abe
strony organizacji oraz wprowadziæ dzia³ania na rzecz poprawy jakoœci i zwiêkszenia jej wp³ywu na wydajnoœæ w funkcjonowaniu przedsiêbiorstwa.
Udzia³ w Konkursie mog¹ zg³aszaæ wszystkie organizacje, które s¹ zainteresowane ewaluacj¹ procesów wynikaj¹cych z zarz¹dzania
przez jakoœæ w ich firmach, a bêd¹cego myœl¹
przewodni¹ Pomorskiej Nagrody Jakoœci.
Nagroda jest przyznawana w kilku kategoriach – dla organizacji mikro, ma³ych,
œrednich, du¿ych oraz publicznych – niezale¿nie od liczby zatrudnionych.
Od prawie dwudziestu lat – co roku,
Pomorsk¹ Nagrodê Jakoœci otrzymuj¹ pod-

mioty, które prezentuj¹ swoje zaanga¿owanie w zarz¹dzaniu jakoœci¹, którego idea
stanowi fundament ci¹g³ego doskonalenia,
innowacyjnoœci i zrównowa¿onego rozwoju. Wszystko po to aby osi¹gn¹æ i konkurowaæ na równym poziomie z najlepszymi organizacjami w Europie i na Œwiecie.
Serdecznie zapraszamy pomorskich
PRZEDSIÊBIORCÓW i ORGANIZACJE do wziêcia udzia³u w XIX edycji
Konkursu, okazuj¹c tym samym wyraz
poparcia naszej idei dla propagowania
jakoœci i doskona³oœci w zarz¹dzaniu.
Zg³oszenia do Konkursu przyjmowane
s¹ do 9 paŸdziernika 2015 roku. Regulamin Konkursu dostêpny jest na stronie

www.notgdansk.pl

