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Niech nam dzwonią z wież odbudowanych kościołów, głosząc Chwałę Bożą,
Pokój i Przyjaźń między narodami

O dzwonach – œwi¹tecznie
Nadchodz¹ Œwiêta, wszêdzie w chrzeœcijañskim œwiecie sygnalizowane dŸwiêkami dzwonów. Ba, ale
trzeba je mieæ... W dawnym Gdañsku rozbrzmiewa³o ich przy tej okazji ponad 100. G³ówne koœcio³y
mia³y od trzech do dziesiêciu dzwonów – nie licz¹c karylionów.

Przy okazji dygresja: karylionów, a nie
„carillonów”, w dodatku wymawianych:
„karilon” (zamiast prawid³owego karij¹,
z akcentem na ¹).

„Na wygnaniu” jest ich co najmniej szeœæ

Czy nie lepiej w œlad za Deotym¹, która
tak je nazywa³a, powróciæ do staropolskie-
go: karylion? B³êdna wymowa, to zreszt¹
nasza specjalnoœæ. W polskim radiu, tele-
wizji i na ulicy z regu³y s³yszymy „mont”
(zamiast maunt) ewerest (w piœmie Mount
Everest), Murdoch, to „mardok” (zamiast
mehdok), a podparyskie Saint Denis, czy
œródziemnomorskie Saint Tropez, to „san”
(jak w s³owie bank), podczas gdy
prawid³owe jest sê deni i sê trope.
Ale zostawmy to i zajmijmy siê
dzwonami, których dziœ mamy jak
na lekarstwo. W dodatku nie dzwo-
ni¹. Na przyk³ad od 9 lat nie s³y-
szymy cudownego brzmienia dzwo-
nów œw. Katarzyny (mam na myœli
piêæ dzwonów tzw. liturgicznych).
Przed po¿arem rozbrzmiewa³y co
niedzielê. Ich uruchomienie chyba
wiele nie kosztuje? Dzwony, które
nie dzwoni¹, s¹ jak zegary, które
nie chodz¹ (to nasza druga specjal-
noœæ).

Wiêkszoœæ gdañskich dzwonów z rozka-
zu hitlerowskich szaleñców oddano w 1942
i 1943 r. na przetopienie. Niektórych nie
zd¹¿ono przetopiæ. S¹ wœród nich tak¿e
nasze dzwony. W rozporz¹dzeniach III Rze-
szy reguluj¹cych ich oddawanie do hut
wyraŸnie stwierdzono: „je¿eli z jakichœ po-
wodów dzwony nie zostan¹ przetopione,
maj¹ po wojnie wróciæ na dawne miejsce”.
Nie „do dawnych w³aœcicieli” tylko na miej-
sce, z którego je zabrano. Do Gdañska ¿aden
nie wróci³. Dlaczego? Bo nikt siê o to nie
stara. Wróci³y do Stegny, Cedrów Wielkich,
£êgowa i wielu koœcio³ów w innych regio-
nach Polski, a Gdañsk nie zabiega o swoje

dzwony. W Niemczech, „na wygnaniu”, jest
ich co najmniej siedem – wœród nich praw-
dziwe klejnoty ludwisarskiego kunsztu, skar-
by naszego dziedzictwa. Wed³ug obecnej
(cz¹stkowej) wiedzy dwa z tych, które oca-
la³y, wisia³y przed wojn¹ w wie¿y koœcio³a
Mariackiego, dwa u Œw. Jana i po jednym
w koœcio³ach: œw. Miko³aja, Œw. Wojciecha
i Bo¿ego Cia³a.

Najcenniejszym z oddanych w czasie
wojny i nieprzetopionych dzwonów ma-
riackich jest Osanna, znajduj¹ca siê dziœ –
jako depozyt – w koœciele Œw. Andrzeja
w Hildesheimie. Datê jego odlania – 1373
(MCCCLXXIII) – podaj¹ litery inskrypcji

bêd¹ce zarazem rzymskimi cyframi
(tzw. chronostychon, na dzwonie
wy¿sze, tutaj podkreœlone). Napis
g³osi „O REX GLORIAE CHRI-
STE VENI CVM PACE” (O Królu
Chwa³y Chryste przyb¹dŸ wraz
z pokojem). W 1632 r. dzwon pêk³
i ludwisarz Ludwik Wichtendal
przela³ go na nowo, zachowuj¹c
profil, powtarzaj¹c inskrypcjê i do-
daj¹c drugi chronostychon, tym ra-
zem minusku³¹ z du¿ymi literami –
cyframi: „anno qVo e VIta patrIae
pater Ibat eoDeM prIstInae ego
sCIssae par noVa fVsa fVI” (w roku,Gdañskie dzwony (1, 2 i 4) w koœciele Mariackim w Lubece

Fot. A. Januszajtis, 1975
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w którym odszed³ z ¿ycia Ojciec Ojczy-
zny, równy temu poprzedniemu pêkniête-
mu na nowo zosta³em odlany).

Najwy¿szy czas, by wyst¹piæ
o powrót tych z Gdañska

„Ojciec Ojczyzny”, to król Polski Zyg-
munt III, którego œmieræ (30 kwietnia
1632 r.) uroczyœcie tutaj obchodzono.
Dzwon wa¿y 3100 kg.

Drugi z zachowanych dzwonów ma-
riackich Dominicalis (Niedzielny), o wa-
dze 2560 kg, obecnie w koœciele Mariac-
kim w Lubece, ma niezwyk³y zapis daty
(1423): „X/bis C/quater M/semel I/ter for-
mor ut essem contra dam(p)na gregis egiis
magni tuba regis” czyli „[w roku] 10 razy
2, 100 razy 4, 1000 razy 1, 1 razy 3 zosta-

³em utworzony, by byæ przeciw szkodom

dla spo³eczeñstwa, tarcz¹ [i] g³osem wiel-
kiego króla”.

W hucie pod Hamburgiem odnalaz³y siê
tak¿e dwa nieprzetopione dzwony ze Œw.
Jana: Tuba Domini Hermana Benninga
z 1564 r. (przelany na nowo w 1740 r.)
o masie 2400 kg i tzw. Dzwon z Maskami

Jana Gotfryda Anthony
,
ego z 1735 r. o masie

760 kg, zwany te¿ Ma³ym Dzwonem Ziem-

skim. Napis na pierwszym z nich g³osi:
„LOBET DEN HERRN IN DEN VER-
SAMLUNGEN – PSALM LXVII – VERS
XXVII” (u Jana Kochanowskiego: „B³ogo-
s³awcie po zborzech swego Zbawiciela”),
na drugim: „GOTT WIRDT GELOBET
MIT GESANG MIT HARPEN CIMBELEN
GLOCKENKLANG” („Wys³awia Boga
piêkny œpiew, harfy, cymba³y, dzwonów
zew”). Obie te bezcenne pami¹tki wisz¹ dziœ,
wraz z Dominicalis, na wie¿y pó³nocnej
koœcio³a Mariackiego w Lubece, jako de-
pozyt koœcio³a Unii Ewangelicznej w Ber-
linie, który równie¿ nie jest ich w³aœcicie-
lem, a jedynie depozytariuszem.

Podobny los spotka³ dzwon z 1679 r.
z koœcio³a Œw. Miko³aja – obecnie (równie¿
jako depozyt) w koœciele NMP w Kassel.
Wœród dzwonów koœcio³a œw. Sebastiana
w miejscowoœci Grevenbroich-Hülchrath
ko³o Kolonii jest dzwon z koœcio³a w Œw.
Wojciechu z inskrypcj¹: OMNIS · SPIRI-
TVS · LAUDET · DOMINVM · PSALM
150 · ANNO 1668 · („Wszelki duch chwali
Pana”) oraz nazwiskami proboszcza Œmi-
glewskiego i starszych Urbana Ga³ka i Da-
niela Kola. Dzwon wa¿y 365 kg. Ma³y
dzwon z gdañskiego koœcio³a Bo¿ego Cia-
³a przechowuje obecnie tzw. Dom Hanze-
atyckiego Miasta Gdañska w Lubece.

Osanna – jeszcze w Gdañsku

Fot. W. Kapahnke, 1943

Dzwon ze Œw. Miko³aja z 1679 r. – jeszcze
na dawnym miejscu

Fot. archiwalna

Ogó³em w Archidiecezji Koloñskiej
jest dziœ (cytujê za spisem): „ok. 80 dzwo-
nów ludwisarzy z tzw. terenów wschod-
nich (Ostgebiete), te jednak nie nale¿¹ do
parafii. S¹ tylko dzwonami u¿yczonymi
(Leihglocken)”. Najwy¿szy czas, by wy-
st¹piæ o powrót tych z Gdañska. Podobnie
jak w przypadku Stegny, Cedrów Wiel-
kich i £êgowa mog¹ wróciæ jako „u¿yczo-
ne”. Ka¿dy dotychczasowy powrót by³
œwiêtem przyjaŸni i pojednania i tak samo
mo¿e byæ w Gdañsku. Niech nam dzwo-
ni¹ z wie¿ odbudowanych koœcio³ów, g³o-
sz¹c Chwa³ê Bo¿¹, Pokój i PrzyjaŸñ miê-
dzy narodami.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Gratulacje

Sk³adamy serdeczne gratulacje w zwi¹zku z otrzymaniem mandatu

poselskiego naszej Kole¿ance, Ma³gosi Chmiel.

Ma³gosia nieprzerwanie od 1994 roku by³a bardzo aktywn¹ radn¹

Rady Miasta Gdañska wykonuj¹c rzetelnie swoj¹ funkcjê. Ponad

dwudziestoletnia praca na rzecz Gdañska i jego mieszkañców niew¹t-

pliwie przyczyni³a siê do otrzymania du¿ego poparcia Gdañszczan,

co skutkowa³o wyborem do Parlamentu.

Jednoczeœnie liczymy, ¿e tak, jak do tej pory, bêdziemy mogli

zawsze liczyæ na wsparcie i pomoc Pani Pose³.

 

Fot. arch.

W imieniu Stowarzyszenia

„Nasz Gdañsk”

Zbigniew Socha



5

Nr 12/2015

Miasto Gdañsk w Wieloletniej Progno-
zie Finansowej ma w planach budowê czte-
rech basenów.

W planach – trzy inwestycje

Na chwilê obecn¹ zosta³a podjêta decy-
zja o budowie trzech z nich. Maj¹ to byæ
p³ywalnie przy Szkole Podstawowej nr 11
na Stogach, Przy Centrum Kszta³cenia
Ustawicznego nr 2 na Oruni i przy Szkole
Podstawowej nr 81 w Osowej. W nieofi-
cjalnych informacjach pojawiaj¹ siê jesz-
cze szko³y w Kokoszkach i Kowalach, ale
jak wspomnia³em, s¹ one nieoficjalne, i le-
piej ¿eby tak zosta³o.

Jak widaæ, lokalizacje wszystkich trzech
planowanych inwestycji, s¹ znacznie od-
dalone od centrum Gdañska. O walorach
komunikacyjnych œródmieœcia nie tylko
naszego miasta, ale praktycznie wiêkszo-
œci miast œwiata, powsta³o tyle samo lub
jeszcze wiêcej publikacji naukowych, co

w przypadku zbawiennego dzia³ania p³y-
wania na organizm cz³owieka.

Jak wiemy, œródmieœcie jest najlepiej
skomunikowan¹ czêœci¹ naszego miasta,
czy to siê komuœ podoba czy nie. Dziêki
temu, obiekt, który powinien tu powstaæ,
s³u¿y³by nie tylko mieszkañcom œródmie-
œcia, ale równie¿ wszystkim gdañszczanom.

Kolejn¹ spraw¹ jest kwestia szkó³. Szko-
³y, w których powstan¹ w najbli¿szej przy-
sz³oœci baseny, maj¹ odpowiednio: SP nr
81 na Osowej – 1294 uczniów, SP nr 11
na Stogach – 430 uczniów oraz CKU nr 2
na Oruni – 336 uczniów.

5106 uczniów, uczelnie wy¿sze, seniorzy

W œródmieœciu, w promieniu oko³o 1 ki-
lometra, znajduje siê piêæ szkó³ podstawo-
wych. S¹ to kolejno: SP nr 4 – 312 uczniów,
SP nr 21 – 135 uczniów, SP nr 50 – 528
uczniów, SP nr 57 – 225 uczniów i SP nr
65 – 257 uczniów. Samych uczniów szkó³

podstawowych na chwilê obecn¹ jest 1457.
¯adna ze szkó³ objêtych programem budo-
wy p³ywalni nie mo¿e siê pochwaliæ tak¹
liczb¹ dzieci. A to dopiero pocz¹tek. Je¿eli
dodamy do tego dwa gimnazja, które rów-
nie¿ siê tu znajduj¹, to liczba wzrasta do
2229 uczniów. A s¹ to tylko szko³y pod-
stawowe i gimnazja, nie bierzemy pod
uwagê szkó³ œrednich. Bawimy siê dalej
w matematykê? OK. Na terenie œródmie-
œcia, w naszym kó³ku o promieniu oko³o
jednego kilometra, znajduj¹ siê jeszcze:
Technikum £¹cznoœci – 712 uczniów, I Li-
ceum Ogólnokszta³c¹ce – 568, Ogólno-
kszta³c¹ca Szko³a Muzyczna I i II stopnia
– 418 uczniów, Zespó³ Specjalnego Kszta³-
cenia Podstawowego nr 28 – 81 uczniów,
Szko³y Ekonomiczno-Handlowe – 307 ucz-
niów, Zespó³ Szkó³ Samochodowych – 538
uczniów i Liceum nr 6 – 253 uczniów.
Razem, jak ³atwo policzyæ – 5106 uczniów.
S³ownie – piêæ tysiêcy stu szeœciu uczniów

Czeka blisko 30 tysięcy mieszkańców – uczniowie, studenci, osoby
pracujące, seniorzy – oraz turyści

Basen p³ywacki
w Œródmieœciu potrzebny

O zdrowotnych aspektach p³ywania powsta³a niejedna praca naukowa i niejeden uczony na niej zrobi³ habilitacjê czy
profesurê. Osoby zainteresowane zg³êbieniem tematu odsy³am do fachowej literatury, ja zaœ zajmê siê sprawami bardziej
przyziemnymi.

Z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
¿yczymy wszystkim naszym bliŸnim,

¿eby w dorocznych spotkaniach
z Najbli¿szymi w atmosferze Mi³oœci

i Spokoju odpoczêli od „wrzasku i furii”
naszych czasów, a pod choink¹, ¿eby

znaleŸli to, co im sprawi Radoœæ
i Satysfakcjê.

   Mi³oœci, Radoœci, Satysfakcji, Spokoju
i Wyciszenia ¿yczymy Wszystkim,

którzy to czytaj¹. Niech Bo¿e Narodzenie
rozœwietli i ogrzeje nasze serca.

Zarz¹d Stowarzyszenia
i Redakcja miesiêcznika

„Nasz Gdañsk” Fot. Marek Zarzecki
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ka¿dego dnia uczêszcza do szkó³ w œród-
mieœciu. Je¿eli potraktujemy szko³y jako
jedn¹ ca³oœæ, a myœlê, ¿e placówki eduka-
cyjne oddalone od siebie o kilkaset metrów
tak w³aœnie traktowaæ trzeba, to oka¿e siê,
¿e „k³adziemy wszystkich na ³opatki”, je-
œli chodzi o liczbê uczniów.

Moglibyœmy jeszcze dodaæ Gimnazjum
nr 2 ze swoimi 274 uczniami, które te¿
wpisuje siê w nasz okrêg o promieniu ok.
kilometra, ale to ju¿ administracyjnie nie
jest œródmieœcie, wiêc mo¿e nie przesa-
dzajmy. Te 5106 osób i tak bije wszyst-
kich na g³owê.

O znajduj¹cych siê na terenie Œródmie-
œcia Gdañska dwóch pañstwowych uczel-
niach wy¿szych i kilku uczelniach prywat-
nych, z przyzwoitoœci, nie bêdê wspomina³.

Wspomnieæ zaœ muszê o grupach senior-
skich, których w naszej dzielnicy jest kilka
i które to skutecznoœci¹ dzia³ania, zapa³em
i poziomem zorganizowania, niejednego
„m³odego” bij¹ na g³owê.

U zbiegu ulic: Toruñskiej i ¯abi Kruk

Z ca³¹ pewnoœci¹ du¿a czêœæ z Pañstwa
powie „dobrze, ale dzielnica, to przecie¿
nie tylko dzieci i m³odzie¿”. I s³usznie.
Bardzo s³usznie. Dlatego znów przyjrzyj-
my siê liczbom. Jeœli potraktujemy nasze
p³ywalnie nie tylko z punktu widzenia
szkó³, ale z równie¿, a mo¿e przede wszyst-

kim, ludnoœci poszczególnych dzielnic, to
sprawa wygl¹da nastêpuj¹co. W œródmie-
œciu Gdañska mieszka obecnie 29630 osób
(stan na 01.12.2015).

Co prawda s¹ tu jeszcze turyœci miesz-
kaj¹cy w licznych w tej czêœci miasta ho-
telach, hostelach, apartamentach na wyna-
jem itd., ale na nich siê nie skupiajmy, bo
i bez nich mamy prawie 30 tysiêcy miesz-
kañców.

Nie chcê ujmowaæ nowym dzielnicom
Gdañska, które prze¿ywaj¹ prawdziwy roz-
kwit, a do takich w³aœnie nale¿y Osowa,
ale 29 630 mieszkañców to ponad dwa razy
wiêcej ni¿ 14 419 – bo tylu w³aœnie ludzi
mieszka w Osowej. Ze swoimi 29 630 miesz-
kañcami Œródmieœcie jest wiêksze od Sto-
gów (11 578 mieszkañców) i Oruni (15 504
mieszkañców) razem wziêtych. I takie s¹
fakty – bo tak mówi¹ liczby. A liczby to
liczby i ciê¿ko z nimi dyskutowaæ.

Jeœli chodzi o lokalizacjê p³ywalni w tej
okolicy, to uwa¿am i nikt mnie od tego nie
odwiedzie, ¿e obiekt sportowy tego typu
powinien znajdowaæ siê przy szkole. Bo to
w³aœnie m³odzie¿ bêdzie g³ównym benefi-
cjentem basenu w godzinach przedpo³udnio-
wych. Moim zdaniem na dzieñ dzisiejszy
najlepszym terenem pod tê inwestycjê jest
zbieg ulic Toruñskiej i ¯abi Kruk. Pierwot-
nie wielki plac w tym miejscu mia³ s³u¿yæ
Muzeum Narodowemu, ale, z tego co wiem,

trwaj¹ prace nad zmian¹ przeznaczenia miej-
sca. Obecny parking przy Toruñskiej to je-
den z ostatnich takich placów w Œródmieœciu,
o ile nie ostatni. Tu¿ przy parkingu mieœci
siê Gimnazjum nr 8, które, ze swoimi 540
uczniami, jest najwiêksz¹ szko³¹ rejonow¹
w tej czêœci miasta. Dodatkowym atutem
jest odleg³oœæ od przystanków i wêz³ów
autobusowych i tramwajowych oraz stacji
SKM Œródmieœcie – nowego przystanku
Szybkiej Kolei Miejskiej. A jak wiadomo
SKM to komunikacyjny krêgos³up Trój-
miasta, dziêki czemu basen bêdzie równie¿
s³u¿y³ mieszkañcom innych dzielnic. Po
prostu bêdzie s³u¿y³ gdañszczanom.

Mo¿e s¹ inne pomys³y na lokalizacjê?

Drodzy Czytelnicy! Je¿eli macie do
zaproponowania inn¹ lokalizacjê, to chêt-
nie siê z ni¹ zapoznam, bo miejsc pod
budowê obiektu w tej czêœci Gdañska,
dodajmy, najbardziej reprezentacyjnej i –
jak by nie by³o (z basenem lub bez) –
najatrakcjniejszej,  jest coraz mniej.

Koñczê bo za du¿o cyferek. ¯eby siê
zrelaksowaæ chêtnie bym pop³ywa³. No
w³aœnie, ale gdzie???

ZE SPORTOWYMI POZDROWIENIAMI

PAWE£ ZIENKIEWICZ

PRZEWODNICZ¥CY ZARZ¥DU

DZIELNICY ŒRÓDMIEŒCIE

 

Patronat honorowy nad Konkursem spra-
wowa³ Prezydent Miasta Gdañska, Pawe³
Adamowicz.

W 1991 roku Ola zagra³a tutaj
Cztery Pory Roku

Organizatorami byli: Towarzystwo Pro-
mocji M³odych Skrzypków im. Aleksan-
dry Januszajtis w Gdañsku, Departament
Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa
Kultury Dziedzictwa Narodowego w War-
szawie, Urz¹d Miejski w Gdañsku, Ogól-
nokszta³c¹ca Szko³a Muzyczna I i II st.

im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdañsku
oraz Nadba³tyckie Centrum Kultury w Gdañ-
sku. Dyrektorem artystycznym i animato-
rem konkursu jest prof. Jerzy Hazuka.

Przes³uchania odbywa³y siê w dniach
od 18 do 20 listopada 2015 roku w Sali
Koncertowej Ogólnokszta³c¹cej Szko³y
Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiej-
skiego w Gdañsku. Trzydzieœcioro uczest-
ników z ca³ej Polski wystêpowa³o w dwóch
grupach wiekowych: A (do 13 lat) i B (do
18 lat). Koncert Laureatów mia³ miejsce
w wype³nionej s³uchaczami Sali Miesz-

czañskiej Ratusza Starego Miasta.
– Ile¿ wspomnieñ budzi ta sala – zacz¹³

swoje wyst¹pienie wzruszony doc. dr in¿.
Andrzej Januszajtis, prezes Towarzystwa
Promocji M³odych Skrzypków im. Alek-
sandry Januszajtis w Gdañsku.

Przypomnia³ dzieje Ratusza Starego
Miasta, w którym muzyka by³a zawsze
obecna. Mówi³ tak¿e o bogatych muzycz-
nych tradycjach Gdañska od czasów naj-
dawniejszych do dziœ.

– W czerwcu 1991 roku odby³ siê tutaj
koncert Litewskiej Orkiestry Kameralnej, dy-

XI Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis
– zakończony

Hanna Pozorska, Marta Grygier

i Barbara ¯o³nierczyk
– zdobywczynie I miejsc

Zakoñczy³ siê XI Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamiêci Aleksandry Januszajtis. Koncert Laureatów, który poprzedzi³o
uroczyste og³oszenie wyników i wrêczenie nagród, odby³ siê w sobotê, 21 listopada, w samo po³udnie.
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rygowa³ Gediminas Dalinkevièius, a solistk¹
by³a Aleksandra Januszajtis. – przypomnia³.
By³ to jeden z jej ostatnich koncertów,
wykona³a Cztery Pory Roku Vivaldiego.

Wkrótce potem, 1 lipca 1990 roku, dwu-
dziestotrzyletnia Ola, zginê³a w Tatrach.
Rodzice Ewa i Andrzej Januszajtisowie –
inicjuj¹c i organizuj¹c, wraz z powo³anym
w tym celu Towarzystwem Konkurs – dba-
j¹, by pamiêæ o Niej nie zaginê³a i s³u¿y³a
ludziom.

M³odzi, zdolni, piêkni!

Jedenaœcie kolejnych edycji, laureaci, któ-
rzy s³awê zdobywaj¹ w Polsce i za granic¹,
s¹ najlepszym dowodem, ¿e ich za³o¿enia
siê spe³niaj¹.

– Spoœród ponad 400 uczestników jede-
nastu dotychczasowych Ogólnopolskich
Konkursów Skrzypcowych Pamiêci Alek-
sandry Januszajtis laury zdoby³o 137, to
znaczy wiêcej ni¿ jedna trzecia – kontynu-
owa³ doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis.

Wa¿ne jest, ¿e zwyciê¿aj¹ najlepsi, któ-
rzy potem na ca³ym œwiecie potwierdzaj¹
swoj¹ klasê. Wyrazi³ nadziejê, ¿e bêdzie
tak dalej.

– M³odym muzykom, którzy dostarczyli
nam wszystkim swoj¹ gr¹ tak wielu wzru-
szeñ, jurorom i organizatorom, serdecznie
dziêkujê – zakoñczy³ – ¯yczê mi³ego s³u-
chania koncertu laureatów!

– Dwa lata temu uczestniczy³am w tym
konkursie – powiedzia³a Barbara ¯o³nier-
czyk, zdobywczyni I miejsca ex aequo,
uczennica trzeciej klasy gimnazjum Pañ-
stwowej Ogólnokszta³c¹cej Szko³y Mu-
zycznej II st. w Poznaniu, uczennica prof.
Kariny Gidaszewskiej. – W tym roku li-
czy³am na wyró¿nienie, nie spodziewa³am
siê, jestem ogromnie szczêœliwa!

Myœli, ¿e te¿ bêdzie pracowa³a w orkie-
strze, jak jej rodzice, skrzypkowie. Mo¿e
bêdzie solistk¹? Tego jeszcze nie wie.

Barbara najbardziej lubi graæ szybkie,
weso³e utwory. Nauka gry na instrumen-
cie – zwierza siê – wymaga czasu, pracy
i wielkiego poœwiêcenia. Na przebieg jej
edukacji w du¿ym stopniu wp³ywaj¹ ro-
dzice, pod ich bacznym okiem æwiczy.

– Uwielbiam skrzypce, jak by³am na
koncercie i us³ysza³am ich brzmienie, po-
czu³am, ¿e to jest instrument przeznaczony
dla mnie – powiedzia³a Hanna Pozorska,
laureatka I miejsca w m³odszej grupie,
uczennica szóstej klasy Ogólnokszta³c¹cej
Szko³y Muzycznej I i II st. im. Feliksa
Nowowiejskiego w Gdañsku pracuj¹ca pod
kierunkiem prof. Ma³gorzaty Skorupy. –
Bardzo dobrze mi siê pracuje z pani¹ Gosi¹.

– To jest osoba utalentowana i przy
tym niezwykle inteligentna, mo¿emy roz-
mawiaæ na poziomie studenckim – powie-
dzia³a prof. Ma³gorzata Skorupa. – Nie-
dawno wróci³a z konkursu skrzypcowego
dla dzieci w Moskwie, zdoby³a nagrodê.
Koncertuje.

– Moja mama, Agnieszka Pozorska,
skrzypaczka, te¿ ze mn¹ æwiczy, ma w mo-
j¹ edukacjê tak¿e pewien wk³ad – dodaje
Hania.

Laureatka zwierza siê, ¿e bardzo lubi
graæ utwory Romualda Twardowskiego,
du¿¹ przyjemnoœæ daje jej te¿ wykonywa-
nie muzyki Vivaldiego, Bacha i Wieniaw-
skiego.

 Zwyciêzcy i wyró¿nieni

Jury w sk³adzie: prof. Wies³aw Kwaœny
(Kraków) – przewodnicz¹cy, prof. Bartosz
Bry³a (Poznañ), prof. Krystyna Makow-
ska-£awrynowicz (Warszawa), prof. Anna
Preyss-Bator (Hamburg), prof. Pawe³ Ra-
dziñski (Bydgoszcz)
zadecydowa³o o nastêpuj¹cym podziale
nagród:

Grupa „A” (m³odsza)

I miejsce – Hanna Pozorska, OSM I i II
st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdañ-
sku, uczennica prof. Ma³gorzaty Skorupy.

II miejsce – Hanna Rogo¿a, POSM nr 2
w Poznaniu, uczennica prof. Kariny Gida-
szewskiej.

III miejsce – Milena Pioruñska, ZSM
w Legnicy, uczennica prof. Konrada Dra-
gana.

IV miejsce ex aequo – Gabriela Balcerek,
POSM I st. w Poznaniu, uczennica prof.
Kariny Gidaszewskiej.

IV miejsce ex aequo – Natalia Wojcie-

chowska, PSM I st. w Zambrowie, uczen-
nica prof. Beaty Stankiewicz.

V miejsce ex aequo – Marta Tryzna,
SM I i II st. w Gdyni, uczennica prof.
Agnieszki Œwi¹tkowskiej oraz prof. Ma³-
gorzaty Skorupy.

V miejsce ex aequo – Gaja Wilewska,
OSM I i II st. w £odzi, uczennica prof.
Magdaleny Kling-Fender.

Wyró¿nienie – Barbara Sowa, SM I i II st.
w Gdyni, uczennica prof. Agnieszki Œwi¹t-
kowskiej oraz prof. Ma³gorzaty Skorupy.

Grupa „B” (starsza)

I miejsce ex aequo – Marta Grygier,
OSM II st. w Poznaniu, uczennica prof.
Joanny Kreft oraz prof. Marcina Baranow-
skiego.

I miejsce ex aequo – Barbara ¯o³nier-

czyk, POSM II st. w Poznaniu, uczennica
prof. Kariny Gidaszewskiej.

II miejsce ex aequo – Mira Marton,
OSM II st. w Warszawie, uczennica prof.
Anny Betley-Gêbskiej oraz Andrzeja Gêb-
skiego.

Barbara ¯o³nierczyk

Hanna Pozorska

Barbara ¯o³nierczyk Marta Gryger
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II miejsce ex aequo – Kamila Owsiany,
OSM I i II st. w Gdañsku, uczennica prof.
Jerzego Hazuki.

III miejsce ex aequo – Amelia Dziedzic,
ZPSM w Koszalinie, uczennica prof. Ma³-
gorzaty Kobierskiej.

III miejsce ex aequo – Justyna Grudzieñ,
POSM II st. w Poznaniu, uczennica prof.
Wojciecha Maliñskiego.

Przyznano równie¿ dwa równorzêdne
wyró¿nienia dla:
– Barbary S³omian, POSM II st. w Po-
znaniu, uczennicy prof. Kariny Gidaszew-
skiej;
– Magdaleny Turek, PSM II st. w Krako-
wie, uczennicy prof. Katarzyny Balas.

Nagrody regulaminowe ufundowane
zosta³y przez Prezydenta Miasta Gdañska.

Nagrody pozaregulaminowe:

Nagrodê specjaln¹ za najlepsze wyko-

nanie utworu dowolnego w grupie „A”,
ufundowan¹ przez Pañstwa Ewê i Andrzeja
Januszajtisów, otrzyma³a Hanna Pozorska

za zagranie Pastorale e Danza R. Twar-
dowskiego.

kompaktowych ufundowany przez Funda-
cjê Fahrenheit – otrzyma³a Barbara ¯o³-

nierczyk.
Nagrody dla wyró¿nionych uczestników

z grupy „A” oraz grupy „B” w postaci nut:
Pasa¿e jazzowe na skrzypce Macieja Afa-
nasjewa ufundowa³ autor.

Ka¿dy z uczestników III etapu przes³u-
chañ otrzyma³ ksi¹¿kê „Legendy dawnego
Gdañska” Andrzeja Januszajtisa, ufundo-
wan¹ przez Towarzystwo Promocji M³o-
dych Skrzypków im. Aleksandry Januszaj-
tis, oraz firmowe upominki ufundowane
przez Kasê Krajow¹ SKOK.

Dyplomy dla nauczycieli

Przyznano 13 dyplomów dla nauczycie-
li, których uczniowie zostali laureatami XI
Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego
Pamiêci Aleksandry Januszajtis. Otrzymali
je: Marcin Baranowski, Anna Betley-Gêb-
ska, Konrad Dragan, Andrzej Gêbski, Kari-
na Gidaszewska, Jerzy Hazuka, Magdalena
Kling-Fender, Ma³gorzata Kobierska, Joan-
na Kreft, Wojciech Maliñski, Ma³gorzata
Skorupa, Beata Stankiewicz, Agnieszka
Œwi¹tkowska.

Ewa i Andrzej Januszajtisowie

Przed nimi – najwiêksze konkursy
krajowe i miêdzynarodowe

Z protoko³u Jury:
(…) Konkurs odbywa siê w cyklu dwulet-

nim i spe³nia niezwykle wa¿n¹ rolê w kszta³-
ceniu m³odych i utalentowanych skrzypków.
Jego program obejmuje utwory z epoki ba-
roku, (…) wymaga równie¿ opanowania
problemów z dziedziny kameralistyki (sona-
ty) oraz wykonania du¿ej formy muzycznej
(koncert). Stawia to najwy¿sze wymagania
dla uczestników konkursów. Nale¿y przy
tym podkreœliæ, i¿ poziom artystyczny kon-
kursu by³ bardzo wysoki. Nie sposób zatem
przeceniæ jego pozytywnego wp³ywu na
rozwój polskiej wiolinistyki oraz skrzyp-
cowej myœli pedagogicznej. (…)

(…) Ogólnopolski Konkurs Skrzypco-
wy Pamiêci Aleksandry Januszajtis ma ju¿
d³ug¹ tradycjê i wszed³ na sta³e do krajowe-
go ¿ycia muzycznego. Jest on przygoto-
waniem do najwiêkszych konkursów kra-
jowych i miêdzynarodowych a nagrodzeni
w nim uczestnicy s¹ czêsto laureatami im-
prez o najwy¿szej renomie. (…)

KATARZYNA KORCZAK

Laureaci z jurorami i organizatorami

Nagrodê specjaln¹ za najlepsze wyko-

nanie utworu dowolnego w grupie „B”,

ufundowan¹ przez Pañstwa Ewê i Andrzeja
Januszajtisów, otrzyma³a Marta Grygier

za zagranie Tzigane M. Ravela.
Nagrodê specjaln¹ za najlepsze wyko-

nanie fantazji G. Ph. Telemanna w grupie

„A”, ufundowan¹ przez Towarzystwo Pro-
mocji M³odych Skrzypków im. Aleksandry
Januszajtis, otrzyma³a Hanna Rogo¿a.

Nagrodê specjaln¹ za najlepsze wyko-

nanie kaprysu w grupie „B”, ufundowan¹
przez Towarzystwo Promocji M³odych
Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis
w Gdañsku, otrzyma³a Barbara ¯o³nier-

czyk.
Nagrodê dla najm³odszego uczestnika

konkursu z grupy „A” – odtwarzacz p³yt
kompaktowych ufundowany przez Fundacjê
Fahrenheit – otrzyma³a Milena Pioruñska.

Nagrodê dla najm³odszego uczestnika

konkursu z grupy „B” – odtwarzacz p³yt

Prof. Jerzy Hazuka
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Firma Solomon porównuje setki rafinerii
na ca³ym œwiecie analizuj¹c wszelkie aspek-
ty dzia³alnoœci rafineryjnej ujête w kilka-
dziesi¹t kategorii. W ka¿dym z aspektów
rafineria porównywana jest z ca³ym œwia-
tem i z ró¿nymi grupami odniesienia –
przede wszystkim z rafineriami z Europy
Zachodniej, do których gdañskiej rafinerii
jest bli¿ej ni¿ do rafinerii ze Wschodu czy
Europy Œrodkowej.

Liderzy w regionie

– Nie porównywaliœmy was do rafinerii
z Europy Œrodkowej i Wschodniej, gdzie
bylibyœcie we wszystkich aspektach lidera-
mi, bo myœlelibyœcie, ¿e ju¿ nic nie musi-
cie robiæ – powiedzia³a Tracy Ellerington

z Solomona, prezentuj¹c wyniki rafinerii
LOTOSU.

Podkreœli³a nastêpnie, ¿e bior¹c pod uwa-
gê niekorzystne uwarunkowania, zwi¹zane
m.in. z rynkiem i cen¹ energii, gdañska
rafineria pracuje niemal idealnie i niewiele
ju¿ mo¿na poprawiæ.

– W œwiecie naftowym trwa wyœcig ku
doskona³oœci, z którego odpadaj¹ s³absze
rafinerie – stwierdzi³ Marek Soko³owski,

wiceprezes Grupy LOTOS, dyrektor ds.
strategii i rozwoju. – Badania Solomona s¹
najwa¿niejszym miernikiem tego, jak rafi-
nerie prezentuj¹ siê na tle innych i jak
zmieniaj¹ siê warunki ich dzia³ania.

Warunki dzia³ania rafinerii europejskich
s¹ jednak gorsze ni¿ amerykañskich,
rosyjskich, azjatyckich, czy z Bliskie-
go Wschodu. Zw³aszcza pod wzglê-
dem cen ropy i energii.

– Nasza wysoka pozycja wœród
rafinerii Europy Zachodniej, nale¿¹-
cych do najlepszych na œwiecie,
œwiadczy o tym, ¿e jesteœmy konku-
rencyjni w Europie, a przez to bez-
pieczni – podkreœli³ technolog Jaro-

s³aw Kawula.

W czym LOTOS jest najlepszy?

Solomon nie podaje miejsca rafi-
nerii w poszczególnych rankingach,
a tylko, w której z czterech æwiartek
rankingu znajduj¹ siê rafinerie. Te
najlepsze s¹ w pierwszej æwiartce.

Znakomity wynik rafineria LOTO-
SU uzyska³a w efektywnoœci energe-
tycznej. To wa¿ne, bo koszty energii
to ponad po³owa wszystkich kosztów
rafinerii, poza kosztem surowców.
W tym rankingu LOTOS odnotowa³
dalszy postêp w stosunku do poprzed-

niego badania, m.in. dziêki uruchomieniu
czterech nowych i energooszczêdnych pie-
ców technologicznych. Cena energii w Pol-
sce, jedna z najwy¿szych w Europie, to
ogromny problem, na który LOTOS nie
ma wp³ywu. Rafinerie Bliskiego Wschodu
maj¹ energiê prawie za darmo, bo korzy-
staj¹ z w³asnych z³ó¿ gazu. Podobnie rafi-
nerie z Rosji i USA, gdzie gaz jest znacz-
nie tañszy.

– W wiêkszoœci kluczowych wskaŸni-
ków konkurencyjnoœci naszej rafinerii, ta-
kich jak mar¿a przerobowa, efektywnoœæ
energetyczna, efektywnoœæ s³u¿b utrzymania
ruchu, dostêpnoœæ instalacji, nasze wyniki
daj¹ nam miejsce wœród najlepszych rafine-
rii – komentuje technolog Jaros³aw Ka-

wula i dodaje. – W kilku aspektach popra-
wa nast¹pi po realizacji Projektu EFRA,
po zakoñczeniu którego znajdziemy siê
w œcis³ej czo³ówce najbardziej konkuren-
cyjnych rafinerii w Europie.

Projekt EFRA sprawi, ¿e w 2018 r.
gdañska rafineria nie bêdzie ju¿ produko-
waæ ciê¿kiego oleju opa³owego, który zosta-
nie przerobiony na wysokiej jakoœci pali-
wa oraz koks. Znajdzie siê wtedy wœród
najlepszych na œwiecie rafinerii i znacznie
zwiêkszy op³acalnoœæ produkcji.

BOGUS£AW POSMYK

Ranking Solomona

Wœród najlepszych rafinerii
– Jesteœcie jedn¹ z najlepiej pracuj¹cych rafinerii, w jakich prezentowa³em wyniki – powiedzia³ przed dwoma laty Dale
A. Emanuel, prezes firmy Solomon Associates, która przygotowuje najwa¿niejszy na œwiecie ranking rafinerii. W tym roku
wyniki by³y jeszcze lepsze. Zaprezentowali je przedstawiciele tej firmy, którzy odwiedzili Grupê LOTOS.

Rafineria Grupy LOTOS – instalacja hydrokrakingu MHC

Tracy Ellerington

Fot. arch.

Fot. arch.
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Gdañsk by³ i jest nadal tyglem kulturo-
wym, a mniejszoœci wnosi³y i wnosz¹ istot-
ny wk³ad w jego rozwój.

XVI i XVII w. – Niemcy, Polacy ¯ydzi,
Holendrzy, Szkoci

W przypadaj¹cym na XVI i XVII wiek
okresie rozkwitu Gdañska ¿yli tu: Niem-
cy, Polacy ¯ydzi, Holendrzy oraz Szkoci.
Z kolei po II Wojnie Œwiatowej do zrujno-
wanego miasta trafili: ¯ydzi, Ukraiñcy, Bia-
³orusini, Tatarzy, Litwini oraz
Ormianie, a tak¿e Karaimi. Po-
zostali te¿ na tych terenach Niem-
cy.

Na to trzydniowe wydarzenie,
którego wspó³organizatorami s¹
gdañskie mniejszoœci narodowe,
z³o¿y³y siê: koncerty, spektakle,
spotkania, wyk³ady i dyskusje.
Obchody rozpocz¹³ 15 paŸdzier-
nika spektakl „Ka¿dy przyniós³
co mia³ najlepszego”, w re¿yse-
rii Marka Branda, w gdañskim
Teatrze „Miniatura”. W dniu na-
stêpnym, odbywaj¹cym siê w tym
samym miejscu, Jorgos Skolias

zaprezentowa³ swoje projekty muzyczne
Sefardix oraz Around the Word. Natomiast
w trzecim dniu impreza przenios³a siê do
gdañskiego Domu Technika NOT.

25-lecie dzia³alnoœci Zwi¹zku Ukraiñców
w Polsce

Wszyscy ju¿ czekali na koncert galo-
wy, który jest niew¹tpliwie najwiêksz¹
atrakcj¹ Biografii Gdañskich. Otworzy³ go
spektakl muzyczny „Svit za ochi”
(Gdzie wzrok nie siêga) w wy-
konaniu ukraiñskiego Teatru

Navpaky (Teatru na Odwrót)
z Gdañska. Wyre¿yserowa³a go
absolwentka Studium Wokalno-
-Aktorskiego im. Danuty Badusz-
kowej w Gdyni Oksana Terefen-
ko. Warto nadmieniæ, ¿e w tym
roku Zwi¹zek Ukraiñców w Pol-
sce obchodzi 25-lecie dzia³alno-
œci (do roku 1990 dzia³a³ pod
nazw¹ Ukraiñskie Towarzystwo
Spo³eczno-Kulturalne). Z tej oka-
zji Rada Mniejszoœci Narodo-
wych i Etnicznych na Pomorzu,

której przewodniczy Jakub Szadaj, z³o¿y³a
na rêce przewodnicz¹cej Oddzia³u Pomor-
skiego Zwi¹zku Ukraiñców, El¿biety Krze-

miñskiej, serdeczne gratulacje i kwiaty.
Ca³a sala bi³a brawo.

Litewscy Polacy i Litwini

Z kolei repertuar litewsko-polonijny
mogliœmy us³yszeæ w wykonaniu folklo-
rystycznego zespo³u „Kapela podwilen-

ska” z Niemenczyna. Wystêpuj¹ w nim

zarówno litewscy Polacy jak i Litwini.
„Poezjê tatarsk¹” recytowa³ zaœ Marcin
Bildziukiewicz czemu towarzyszy³ pokaz
multimedialny. Z kolei bia³oruskie piosen-
ki ludowe przedstawi³ Zespó³ Pieœni Haj-
nowskiego Domu Kultury „Echo Pusz-

czy”, który dzia³a ju¿ od 33 lat. W tym
okresie wykona³ blisko 600 koncertów,
a ogl¹da³o go i s³ucha³o oko³o pó³ miliona
osób.

XII „Biografie Gdańskie – Dni Mniejszości Narodowych”

Tygiel kulturowy
Organizowane ju¿ po raz XII „Biografie Gdañskie – Dni Mniejszoœci Narodowych” pozwalaj¹ na pozna-
wanie odmiennych ni¿ polska kultur mieszkañców grodu nad Mot³aw¹. Pomys³ spotkañ narodzi³ siê
w 2004 roku, po akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Teatr Navpaky

Fot. Arch.

Zespó³ Echo Puszczy

Fot. Jerzy Gajewicz

Starogermañskie teksty, polscy poeci
¿ydowscy, stroje bia³oruskie

Natomiast z³o¿ony z przedstawicieli
mniejszoœci niemieckiej Danziger Pracht

zaprezentowa³ utwory opieraj¹ce siê na
starogermañskich tekstach w wykonaniu
zarówno klasycznym jak i wspó³czesnym.
Na zakoñczenie wyst¹pi³ Krieger Telus

Band z rewelacyjnym programem „Bia³a
Warszawa – Ballada o Polskich Poetach
¯ydowskich”. Warto dodaæ, ¿e zespó³

dwukrotnie bisowa³. Podziêko-
wano te¿ oklaskami pani Lidii

Podleœnej z Biura ds. Kultury
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku
za owocn¹ i bardzo profesjo-
naln¹ wspó³pracê.

Na zakoñczenie odby³a siê
wspólna biesiada, któr¹ umila³
œpiew, ubranego w piêkne stroje
bia³oruskie, zespo³u „Echo Pusz-
czy”.

Mniejszoœci mieszkaj¹ tu
od wieków

Od lat czêœæ nieoficjalna Bio-
grafii Gdañskich integruje gdañ-

skie mniejszoœci narodowe. By³a to te¿
okazja do wymiany doœwiadczeñ i pogl¹-
dów.

Warto te¿ wspomnieæ o imprezach to-
warzysz¹cych. W gdañskim Teatrze „Mi-
niatura” mia³y miejsce warsztaty dla dzie-
ci i rodziców „Emocje od A do Z” oraz
„Mój tradycyjny pokój”. Natomiast na
Uniwersytecie Gdañskim odby³a siê Miê-
dzynarodowa Konferencja Naukowa „…I¿

swój jêzyk maj¹”.
– Cieszy mnie bardzo, ¿e

w Gdañsku pamiêtamy o mniej-
szoœciach – podkreœla Jakub

Szadaj, przewodnicz¹cy gdañ-
skiego oddzia³u Towarzystwa
Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów
w Polsce oraz od niedawna wice-
przewodnicz¹cy Zarz¹du G³ówne-
go tej organizacji. – To przecie¿
obywatele Polski mieszkaj¹cy tu
od wieków.

JAROS£AW BALCEWICZ
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– Kiedy i w jakich okolicznoœciach na-

rodzi³ sie pomys³ rewitalizacji Parku

Œwiêtope³ka?

– W naszym Stowarzyszeniu dzia³aj¹ przede
wszystkim architekci. Wszystko zaczê³o siê
od dyskusji o G³ównym Mieœcie w Gdañsku,
które nieustannie prowadzimy. Mieszkamy
w Gdañsku i chcielibyœmy, by nasze oto-
czenie by³o przyjemniejsze i otwarte na
ludzi. Zauwa¿yliœmy, ¿e Park Œwiêtope³ka
jest jednym z nielicznych zielonych tere-
nów klarownie wydzielonym od miasta.
Otoczony jest ulicami bez wielkiego ruchu
samochodów, codziennie przechodzi têdy
ogromna liczba przechodniów, rosn¹ do-
rodne drzewa. A jednak park nie przyci¹ga
rodzin z dzieæmi, na trawie nikt nie prze-
siaduje. Miejsce to jest przez mieszkañców
i turystów raczej ignorowane, nawet nie mia-
³o swojej nazwy. Miano Park Œwiêtope³ka
wymyœliliœmy sami i nazwa siê przyjmuje.
Stwierdziliœmy, ¿e jest to miejsce, któremu
niewiele trzeba, by sta³o siê urokliw¹ prze-
strzeni¹ wypoczynkow¹. Postanowiliœmy

wiêc, jako Stowarzyszenie, o¿ywiæ to miej-
sce, by sta³o siê salonem rekreacyjnym dla
mieszkañców.

– Kiedy zaczêliœcie dzia³ania i kto w nich

bierze udzia³ i kto w nich bierze udzia³?

– Na pocz¹tku obserwowaliœmy park i ana-
lizowaliœmy, co mo¿na zrobiæ, by by³ bar-
dziej przyjazny dla u¿ytkowników. Prace roz-
poczêliœmy jeszcze w 2013 roku. W 2014
roku rozpoczêliœmy wspó³pracê z Zarz¹dem
Dróg i Zieleni w Gdañsku, który, po kon-
sultacji z nami, dokona³ drobnych zmian
w parku. Usuniêto zniszczone metalowe p³ot-
ki, uporz¹dkowano roœlinnoœæ, wykoszono
trawê, co umo¿liwi³o ludziom bezpieczne
wejœcie na trawê i lekko poprawi³o estetykê
miejsca.

Wspiera nas od pocz¹tku Gdañska Gale-
ria Miejska przy ul. Szerokiej, pomagaj¹c
w organizacji wydarzeñ plenerowych, pra-
cownicy Galerii s¹ bardzo zaanga¿owani
w ideê rewitalizacji Parku. Ponadto wspó³-
pracujemy z Rad¹ Dzielnicy Gdañsk Œród-

Rozmowa z Piotrem Czyżem, prezesem Stowarzyszenia Inicjatywa Miasto

Park Œwiêtope³ka – zielona
wizytówka

Tak by³o na pikniku w Parku Œwiêtope³ka 29 sierpnia 2015 roku

mieœcie. Zw³aszcza radni obecnej kadencji
– Agata Paw³owska i Wojciech Arkadiusz
Rudnicki – okazali siê bardzo pomocni.
Czêœæ cz³onków rady by³a pocz¹tkowo neu-
tralna lub negatywnie nastawiona do przed-
siêwziêcia. Jednak na ostatniej sesji jedno-
g³oœnie przyznano, ¿e pomys³ zas³uguje na
pochwa³ê i dalsz¹ uwagê Rady, z czego siê
cieszymy. Pomaga nam i kibicuje w dzia-
³aniach równie¿ Fundacja Gdañska, z któr¹
organizowaliœmy w tym miejscu Œwiêto Mia-
sta Gdañska. Obecnie wspó³pracuj¹ z nami
równie¿ lokalne kawiarnie, które równie¿
zainteresowane s¹, by miejsce to têtni³o
¿yciem, na co dzieñ by³o przyjazne i bez-
pieczne.

– A w³adze miejskie, mieszkañcy?

– Przedstawiciele w³adz miejskich od po-
cz¹tku pozytywnie oceniali nasze dzia³ania.
W³adze Miasta widz¹, ¿e miejsce to wy-
maga dzia³añ, a przede wszystkim opieki
i zaanga¿owania ze strony mieszkañców.
Podobnie Zarz¹d Dróg i Zieleni wspiera³
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nas na tyle, na ile tylko móg³, z czego
jesteœmy bardzo zadowoleni.

Jeœli chodzi o wsparcie finansowe mia-
sta, to nigdy o nie nie prosiliœmy. Na pocz¹t-
ku ca³y projekt realizowany by³ przez nas za
darmo. Dopiero w 2015 roku uda³o nam
siê zdobyæ finansowanie z Funduszy Nor-
weskich na wsparcie dialogu miêdzy miesz-
kañcami i w³adzami miejskimi o Parku.

– 29 sierpnia 2015 roku odby³ siê kolej-

ny Piknik w Parku Œwiêtope³ka.

– Pikników miejskich by³o ju¿ w tym miej-
scu siedem. Te pikniki to nie tylko impre-
zy, choæ staramy siê by by³y przyjemne.
Piknik to rodzaj eksperymentu. Za ka¿-
dym razem staramy siê przygotowaæ inny
scenariusz pikniku by sprawdziæ, jak siê
on sprawdzi. Dziêki temu dowiadujemy siê,
czego mieszkañcy naprawdê chc¹ w tym
miejscu. Na tej podstawie, krok po kroku,
kreœlimy wizjê rozwoju Parku. Myœlimy
zarówno o tym, co powinno tam siê dziaæ,
ale równie¿ jak Park nale¿y przeprojekto-
waæ, by s³u¿y³ mieszkañcom jeszcze lepiej.

– Jakie atrakcje przygotowaliœcie w par-

ku dla mieszkañców podczas tegorocz-

nego pikniku?

– By³o ich wiele, wszystkie atrakcje, oczy-
wiœcie, za darmo. Akrobaci cyrkowi urz¹dzili

S¹siedzi z okolicznych domów niepo-
koj¹ siê, co tu powstanie, próbuj¹c rozwi-
k³aæ zagadkê: mo¿e bloki, biura albo wy-
sokoœciowce w stylu Qutro Towers?

Pod okiem konserwatora

Jednak, jak zapewnia nowy gospodarz
obiektu, po przeprowadzeniu niezbêdnych
prac remontowych pod okiem konserwato-
ra, obiekt nie zmieni swojego pierwotnego
charakteru. Ceglane fasady zostan¹ staran-
nie odrestaurowane tj.: wszystkie uszko-
dzone zostan¹ wymienione, ubytki i fugi
pomiêdzy ceg³ami otrzymaj¹ nowe wype³-
nienia. Równie¿ bry³a budynku i kszta³t
dachu, poza niewielkimi elementami, nie
ulegn¹ zmianie. W dalszej kolejnoœci prze-

widziane jest pokrycie dachu dachówk¹
ceramiczn¹, tzw. karpiówk¹ rycersk¹, oraz
podniesienie przybudówki. W³aœciciel bu-
dynku poszukuje dawnych zdjêæ, nawet z lat
powojennych, by móc lepiej odtworzyæ
oryginalny wygl¹d. Zapewnia, ¿e jest zde-
klarowanym mi³oœnikiem dawnej archi-
tektury i nie zamierza wyburzaæ zabytku
pomimo posiadanego aktualnego zezwole-
nia na rozbiórkê. Miasto, decyzjami urzêd-
ników, samo sobie zaprzecza, zezwalaj¹c
na rozbiórkê i daj¹c pozwolenie dla nowej
zabudowy, a jednoczeœnie narzuca warun-
ki konserwatorskie dla zachowanej sub-
stancji.

– Nabyliœmy z ¿on¹ tê nieruchomoœæ
w celach komercyjnych, wiêc w planach

mamy wynajêcie ca³oœci, lub czêœci, mak-
symalnie dwóm podmiotom. Razem jest
to 300 m2 powierzchni u¿ytkowej – pod-
sumowuje w³aœciciel budynku. Obiekt zo-
sta³ przeprojektowany oraz zmodernizowa-
ny tak, aby ca³oœæ tworzy³a funkcjonalne
i nowoczesne wnêtrze, zachowuj¹c jedno-
czeœnie ducha historii.

Nowa aran¿acja z przeznaczeniem na
us³ugi, zadbaj¹ o zieleñ

Wysokie pomieszczenia powy¿ej 4 m,
pozwalaj¹ na swobodne dostosowanie i aran-
¿acjê powierzchni komercyjnej z przezna-
czeniem na nieuci¹¿liwe us³ugi – najlepiej
medyczne, aptekê, restauracjê, lub coœ po-
dobnego.

Mieszkańcy śledzą postęp prac i czekaj na efekty

Dawne kino „Bajka” –
remontowane!

– Wiele osób pyta, zagl¹daj¹, wchodz¹, jak do siebie, i zagaduj¹ robotników, a tu trwaj¹ przecie¿ prace remontowe, to
jest teren budowy – irytuje siê pan Bart³omiej, w³aœciciel budynku na rogu ulic Jaœkowa Dolina i Jana Matejki.
W œwiadomoœci mieszkañców dawny budynek zboru protestanckiego, po wojnie popularne kino „Bajka” we Wrzeszczu,
jest nadal miejscem publicznym.

pokazy i bawili siê z goœæmi. Do dyspozycji
dzieci i doros³ych ustawiliœmy ogromn¹ tram-
polinê. Trwa³y plenerowe wystawy sztuki.
Lokalne knajpki sprzedawa³y swoje wyroby.
Odby³y siê dni s¹siadów wspó³organizowane
przez Klub Seniora „Mot³awa”. Korzystano
z projekcji w plenerowym kinie. Prowadzo-
ne by³y warsztaty komiksowe. Dzieciom do-
pisywa³y humory na zje¿d¿alni. Nie zabrak³o
chêtnych do udzia³u w grach miejskich. Fre-
kwencja dopisa³a na jazzowym i akordeono-
wym koncercie oraz przedstawieniu teatral-
nym dla dzieci. Gdañska artystka zawiesi³a
huœtawki. By³y te¿ konie mechaniczne.

– Co dalej?

– Z pewnoœci¹ bêdzie kontynuacja dzia³añ.
Nasze stowarzyszenie prowadzi konsultacje
spo³eczne na temat przysz³oœci tego miej-
sca. Spotykamy siê z mieszkañcami, lokal-
nymi dzia³aczami, radnymi Rady Dzielnicy,
przedstawicielami w³adz i jednostek miej-
skich, lokalnymi restauratorami, by wypra-
cowaæ projekt rozwoju tego miejsca.

Chodzi o to, by w miejscu tym odbywa-
³y siê ciekawe atrakcje dla mieszkañców
i turystów, ale jednoczeœnie by nikomu nie
przeszkadza³y. Mamy nadziejê, ¿e od przy-
sz³ego roku powstanie nowa organizacja,
której bêdziemy czêœci¹, poœwiêcona roz-
wojowi tylko tego miejsca.

Dodatkowo powstanie projekt niewiel-
kich przekszta³ceñ parku, by mo¿na by³o
spêdzaæ w nim czas przyjemniej, a jedno-
czeœnie by sta³ siê zielon¹ wizytówk¹ miasta.

– Coraz wiêcej macie sojuszników i part-

nerów.

– Od samego pocz¹tku pomaga³y nam:
Zarz¹d Dróg i Zieleni z Gdañsku, Gdañska
Galeria Miejska, Obecnie wspó³praca posze-
rzy³a siê o: Radê Dzielnicy Gdañsk Œródmie-
œcie, lokalnych restauratorów, oraz ogromn¹
liczbê zaanga¿owanych mieszkañców.

Przy wydarzeniach pomog³o nam, czêsto
za darmo wiele instytucji: Instytut Kultury
Miejskiej, Przedszkole Piotruœ Pan, Piniaty,
Ba³tyk, FEJM, DJ WOJAK, TOMASIN,
Nu-art Cyrk alternatywny, Cukiernia Stara
Kiszewa.

Ca³oœæ projektu konsultacji realizowana
w ramach projektu: Spo³eczna rewitaliza-
cja przestrzeni z wykorzystaniem strategii
Placemakingu, realizowanego w ramach
programu Obywatele dla Demokracji, fi-
nansowanego z Funduszy EOG.

LESZEK POCHROÑ FRANKOWSKI,

PRZEWODNICZ¥CY RADY DZIELNICY

GDAÑSK ŒRÓDMIEŒCIE

ZDJÊCIA PIOTR CZY¯
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– Dla dostosowania budynku
do takich potrzeb musieliœmy ne-
gocjowaæ z konserwatorem umiesz-
czenie witryn w dawnych wnêkach
– opowiada w³aœciciel. – Chcieli-
byœmy, aby otrzyma³y przeszkle-
nia z podœwietleniem i nowoczesn¹
aluminiow¹ opraw¹, co w sposób
znacz¹cy podkreœli now¹ funkcjê,
przy jednoczesnym zachowaniu
dawnego wygl¹du.

Na sercu nowych w³aœcicieli le¿y
te¿ troska o miejski skwer i zieleñ-
ce, które znajduj¹ siê w s¹siedz-
twie. Byæ mo¿e, we wspó³pracy z Rad¹
Dzielnicy Wrzeszcz Górny uda siê upo-
rz¹dkowaæ ten teren. W interesie spo³ecz-
nym i prywatnym jest estetyka otoczenia.

Miejski skwer pokrywaj¹ obecnie skrzynki
elektryczne i chwasty, a¿ prosi siê o stwo-
rzenie ciekawej przestrzeni publicznej. Co
na to ZDiZ, którego rozdzielnica tkwi na

klombie? Uk³onem w stronê lo-
kalnej spo³ecznoœci by³a likwida-
cja g³oœnej dyskoteki, a pomimo
tego „¿yczliwi” nas³ali na inwe-
stora kontrolê z PIP.

– Pomimo dobrych chêci nie
da siê wszystkim dogodziæ – kwi-
tuje gorzko w³aœciciel.

A my trzymamy kciuki za efekty
koñcowe rewitalizacji i z niecier-
pliwoœci¹ czekamy na nowych na-
jemców, którzy z pewnoœci¹ wnios¹
ducha i o¿ywienie w mury dawne-
go kina „Bajka” i Jaœkowej Doliny.

TEKST I FOT.  ARKADIUSZ KOWALINA,

PRZEWODNICZ¥CY ZARZ¥DU

RADY DZIELNICY WRZESZCZ GÓRNY

Uwa¿amy jednak, ¿e szczególne s³owa
podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ Stowa-
rzyszeniu „Nasz Gdañsk”, które zawsze
wspiera³o Spó³kê w najbardziej trudnych
chwilach. Bardzo dziêkujemy Zbigniewo-
wi Sosze, wice prezesowi Stowarzyszenia
„Nasz Gdañsk”, który w najtrudniejszym dla
Spó³ki momencie, gdy w sprawie z powódz-
twa P.P. Sieñkowskich przeciwko Miastu,

Gdañsk zapad³ wyrok S¹du I instancji,
podj¹³ znacz¹ce dzia³ania. Wyrok ów zas¹-
dza³ dla skar¿¹cych od Miasta kwotê kilku
milionów z³, które to, na mocy zawartych
umów, musia³aby zap³aciæ Spó³ka, co spo-
wodowa³oby jej upad³oœæ. Zbigniew Socha
wielokrotnie organizowa³ spotkania w³adz
Spó³ki z Andrzejem Lissem, by³ym Po-
s³em z ramienia Prawa i Sprawiedliwoœci.

Po przygotowaniu i zebraniu ca³oœci
dokumentów przez Zarz¹d Spó³ki Pose³
Andrzej Liss  zapozna³ siê z problemami
i rozpocz¹³ dzia³anie poprzez interwencjê
w  Ministerstwie Sprawiedliwoœci. Na pod-
stawie  otrzymanych dokumentów decyzj¹
Prokuratora Generalnego do sprawy przy-
st¹pi³ Prokurator Prokuratury Apelacyjnej
w Gdañsku.

Wydane orzeczenie S¹du II instancji
S¹du Apelacyjnego, przy udziale Prokura-
tora Apelacyjnego, uchyli³o wyrok s¹du I
instancji  i zas¹dzi³o tylko niewielkie
sumy odszkodowania, które Spó³ka by³a
w stanie zap³aciæ.

Gdyby nie wielkie zaanga¿owanie Pos³a
Andrzeja Lissa oraz  Zbigniewa Sochy z ra-
mienia Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” Spó³-
ki najpewniej by ju¿ nie by³o i zakoñczy³by
siê sen drobnych gdañskich kupców o han-
dlu w piêknej Hali Targowej.

Za udzielon¹ pomoc i wsparcie w naj-
trudniejszych chwilach jeszcze raz piêknie
dziêkujemy.

IRENA MIKO£AJCZYK

– BY£Y CZ£ONEK ZARZ¥DU K.D.

JAN SOKO£OWSKI

– BY£Y PREZES ZARZ¥DU  K.D.
Fot. Marek Zarzecki

W starych murach nowoczesne i funkcjonalne wnętrza

Hala Targowa – piêkna
Gdañszczanka – aneks

Po przeczytaniu artyku³u pt. „Hala Targowa – piêkna Gdañszczanka. W starych murach nowoczesne i funkcjonalne wnê-
trza” autorstwa by³ej Prezes Zarz¹du Spó³ki Kupcy Dominikañscy, Jaros³awy Struga³owej, zamieszczonego w paŸdzier-
nikowym wydaniu miesiêcznika „Nasz Gdañsk” w pe³ni przychylamy siê do podziêkowañ z³o¿onych W³adzom Miasta
Gdañska, Radnym oraz wspó³pracuj¹cym ze Spó³k¹ prawnikom.
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Grass usiad³ na ³aweczce obok Oskara
– bohatera jednej z najg³oœniejszych po-
wieœci noblisty „Blaszany bêbenek”.

Najpierw Oskar, teraz pisarz

Autorem obu figur z br¹zu jest S³awoj
Ostrowski – artysta rzeŸbiarz, profesor
Akademii Sztuk Piêknych w Gdañsku.

Pomnik zmar³ego w kwietniu 2015 roku
noblisty gotowy by³ ju¿ 13 lat temu i mia³
byæ ods³oniêty jednoczeœnie z figurk¹ ma-
³ego Oskara w 2002 roku. Günter Grass
pocz¹tkowo zgodzi³ siê na postawienie
pomnika, jednak z czasem zmieni³ zdanie.
Grass uzna³ bowiem, ¿e dopóki ¿yje, po-
mnik nie powinien byæ upubliczniony.

RzeŸba trafi³a do przechowalni, by uj-
rzeæ œwiat³o dzienne po œmierci pisarza,
a wiêc zgodnie z jego wol¹.

Na ³aweczce Günter Grass prezentuje
siê z nieod³¹czn¹ fajk¹ w rêce. Ubrany
jest m.in. w charakterystyczn¹ marynar-
kê. Na kolanie trzyma otwart¹ ksi¹¿kê,
po której pe³za œlimak, ten sam, którego
pisarz uwieczni³ na ok³adce swojej po-
wieœci pt. „Z dziennika œlimaka”.

Postaæ noblisty na ³aweczce to nie je-
dyna inicjatywa upamiêtniaj¹ca Güntera
Grassa w Gdañsku.

Nietypowe muzeum

„Ameryka, ach có¿ znaczy Ameryka

wobec tramwaju z numerem dziewiêæ,

który jeŸdzi³ do BrzeŸna”. Wspomniany
cytat pochodz¹cy z powieœci „Blaszany
Bêbenek” znaj¹ wszyscy wielbiciele
pióra gdañskiego pisarza. Kilka tygodni
temu fraza ta ponownie o¿y³a za spraw¹
„Grassowskiego tramwaju”. Wprawdzie
nie na linii dziewiêæ, a na linii numer piêæ
– ze Strzy¿y przez BrzeŸno do Nowego
Portu – za to z wystrojem inspirowa-
nym ¿yciem i twórczoœci¹ Grassa. We-
wn¹trz pojazdu znajduj¹ siê fragmenty
ksi¹¿ek pisarza, grafiki przedstawiaj¹ce
postacie z jego powieœci, a na suficie

mo¿emy przeœledziæ oœ ¿ycia noblisty.
Malowanie w barwach kremowo-niebie-
skich nawi¹zuje z kolei do gdañskich
tramwajów okresu miêdzywojennego.

Pomys³ na nietypowy tramwaj zrodzi³
siê po œmierci Güntera Grassa. Ma on
przypominaæ mieszkañcom oraz turystom
postaæ s³ynnego gdañszczanina. Za ru-
chomy pomnik pos³u¿y³ jeden z szesna-
stu dwukierunkowych tramwajów N8C
o numerze bocznym 1161, które miasto
Gdañsk kupi³o w 2014 roku od KVG
Kassel.

S£AWOMIR LEWANDOWSKI

Rzeźby na Placu Józefa Wybickiego i tramwaj ze Strzyży przez Brzeźno do Nowego Portu

Günter Grass jest wœród nas
Gdañsk nie zapomnia³ o swoim wielkim obywatelu, jakim bez w¹tpienia by³ Günter Grass. W 88. rocznicê urodzin pisarza,
na placu Józefa Wybickiego we Wrzeszczu, ods³oniêto jego pomnik.

bec tramwaju z numerem dziewiêæ, który

jeŸdzi³ do BrzeŸna.
Günter Grass, „Blaszany bêbenek”

Pierwszym mówc¹ by³ Ryszard Szwoch
– ceniony regionalista kociewski, sekretarz
Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Kociew-
skiej, redaktor Kociewskiego Magazynu Re-
gionalnego i autor wielu publikacji dotycz¹-
cych interesuj¹cego nas regionu. Prelekcja
dotyczy³a osoby istotnej zarówno w kociew-
skich, jak i ogólno pomorskich, dziejach.
Mianowicie chodzi o pierwszego polskiego
wojewodê pomorskiego, Jana z Jani (funk-

Nastêpny referat pt.: „Dawne i obecne
badania nad obrzêdowoœci¹ kociewsk¹”
wyg³osi³a mgr Judyta Król – doktorantka
Uniwersytetu Gdañskiego, której rozprawa
doktorska bêdzie dotyczyæ tej tematyki.
Judyta Król zaprezentowa³a w¹tki daw-
nych badaczy naœwietlaj¹cych kulturê lu-
dow¹ i spo³eczn¹ Kociewia, nastêpnie
wymieni³a Ÿród³a i uwagi do badania ob-
rzêdowoœci jako takiej. Zwieñczeniem refe-

Jesienne spotkanie Trójmiejskiego Klubu Kociewiaków

O Janie z Jani, obrzêdowoœci
i nowej ksi¹¿ce

W dniu 28 wrzeœnia 2015 roku w Nadba³tyckim Centrum Kultury odby³o siê cokwartalne, jesienne spotkanie Trójmiejskie-
go Klubu Kociewiaków. Po krótkim wstêpie i zaprezentowaniu prelegentów przez prezesa TKK Przemys³awa Kiliana,
wyg³oszone zosta³y trzy referaty.

cjê pe³ni³ od 1454 roku z nadania Króla
Kazimierza Jagielloñczyka). Jan z Jani herbu
Ostoja ponadto zapisa³ siê dziejach Pomorza
jako wspó³za³o¿yciel Zwi¹zku Pruskiego,
a tak¿e aktywnie w³¹cza³ siê w prace Towa-
rzystwa Jaszczurczego. Pan Ryszard Szwoch
bardzo ciekawie przedstawi³ biografie jak
i dokonania polityczne tego ju¿ dzisiaj bar-
dzo zapomnianego, a jak¿e wa¿nego Pomo-
rzanina.

Fot. ZKM Gdañsk

Fot. S³awomir Lewandowski
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ratu by³y przyk³ady typowo
kociewskich obrzêdów, zarów-
no tych z cyklu dorocznego,
jak i z ¿ycia prywatnego. Au-
torka referatu w dalszych za-
mierzeniach badawczych chcia-
³aby przeprowadziæ badania
terenowe w miejscowoœciach
kociewskich celem ustalenia
jakie obyczaje zachowa³y siê do
dnia dzisiejszego na Kociewiu.

Zwieñczeniem naukowej czê-
œci spotkania by³a promocja
ksi¹¿ki „Starsza Pani pilnuje”.
O Kociewiu niewygnanym z pa-
miêci. Prezentacji tej interesuj¹-
cej nowoœci ksi¹¿kowej dokona³
sam autor Tadeusz Majewski,
pisarz, dziennikarz, autor publikacji regio-
nalnych. Ksi¹¿ka jest o tyle cenna, ¿e zawie-
ra relacje zwyk³ych ludzi o ich stosunku do

to¿samoœci regionalnej. Prezentuje te¿ ma-
teria³y z pogranicza kulturowego, z miej-
scowoœci, gdzie czêsto ludziom trudno jest

Na zdjêciu od prawej: Ryszard Szwoch, Judyta Król i Przemys³aw Kilian

Fot. Tadeusz Majewski

okreœliæ siê, czy s¹ Kociewia-
kami czy Kaszubami. Wa¿ne
jest te¿ to, ¿e pokazuje gwarê
kociewsk¹ jako twór wiecznie
¿ywy, z którym mo¿emy siê bez
problemu spotkaæ, podró¿uj¹c po
kociewskich miejscowoœciach.

Po czêœci oficjalnej mo¿na siê
by³o udaæ na prezentacjê haftu
kociewskiego. Uczestnicy spot-
kania mogli siê zapoznaæ z twór-
czoœci¹ dwóch hafciarek: Marii
Leszman z Pelplina i Katarzyny
Nowak z Tczewa. Przygoto-
wany by³ równie¿ poczêstunek
ufundowany przez: Ryszarda
Morawskiego z Malenina, Bra-
ci „El” – Lipiñskich z Gdañska

Wrzeszcza oraz przez „Zielonego Smoka”
z Gdañska.

JUDYTA KRÓL

 A walka o wp³ywy i w³adzê w grodzie
nad Mot³aw¹ toczy³a siê przez kilkadziesi¹t
lat.

700 szkockich najemników

Po uzyskaniu przez luteran (ewangelików)
w 1557 roku przywileju wyznaniowego
od polskiego króla Zygmunta II Augusta
w Gdañsku pojawili siê te¿ liczniej kalwini
(ewangelicy reformowani). Przypomnijmy,
¿e kalwinizm wywodzi siê z reformacji
szwajcarskiej, a podstawowy kszta³t nada³
jej Jan Kalwin (1509–1564) wraz z Hul-
drychem Zwingli (1484–1531). Chocia¿
w 1567 r. Rada Miejska nakaza³a wszystkim
dzia³aj¹cym w mieœcie protestanckim du-
chownym odrzuciæ pogl¹dy Kalwina doty-
cz¹ce jedynie symbolicznej obecnoœci Chrys-
tusa w Eucharystii, to jednak nie zniechêci³o
to reformowanych uciekinierów z Niderlan-
dów do osiedlenia siê na przedmieœciach
Gdañska. Ich duchowym opiekunem by³
Peter Jansen z Delft, który sprawowa³ tê
funkcjê w latach 1570–1580, a jego na-
stêpc¹ w okresie 1580–1585 zosta³ Josua
Lagus ze S³upska.

Ciekawa historia wi¹¿e siê ze sprowadze-
niem przez w³adze Gdañska w roku 1577
ok. 700 szkockich najemników. Pozostawali
oni w s³u¿bie miasta podczas wojny Gdañ-
ska z królem polskim Stefanem Batory.

Zezwolono im na odprawianie prezbiteriañ-
skich nabo¿eñstw pod warunkiem, ¿e bêd¹
w nich uczestniczyæ wy³¹cznie ¿o³nierze,
a na swoje potrzeby otrzymali czasowo dwa
koœcio³y katolickie œw. Miko³aja oraz œw.
Brygidy. Czeœæ z nich osiedli³a siê w Gdañ-
sku na sta³e. Wiele lat póŸniej szkoccy
prezbiterianie po³¹czyli siê z angielskimi
protestantami (kalwinistami i anglikanami)
tworz¹c w³asn¹ „Brytyjsk¹ kaplicê”, gdzie
nabo¿eñstwa odbywa³y siê wed³ug miesza-

nej liturgii przygotowanej specjalnie dla
Gdañska. Dzisiaj okreœlilibyœmy ich mianem
prekursorów ekumenizmu. Zawdziêczamy
to przybyciu do Gdañska pastora Tomasza
Burneta (zm. 1712) i jego otwartoœci.

Jakob Fabricius – rektor Gimnazjum
Akademickiego

Prze³omowa data w dziejach kalwinizmu
w Gdañsku to jednak rok 1578, kiedy to
zacz¹³ dzia³aæ w mieœcie Jakob Fabricius1,
który w 1580 r. obj¹³ wp³ywowe stanowi-
sko rektora Gimnazjum Akademickiego2.
Nied³ugo potem, w roku 1586, dosz³o do
sporu w gdañskim Ministerium Duchownym
(Geistliches Ministerium), który wywo³a³o
desygnowanie na stanowisko diakona w ko-
œciele œw. Katarzyny kalwinisty, Samuela
Lindermanna. Konflikt miêdzy luteranami
a kalwinistami siê zaostrza³ i pocz¹tkowo
mog³o siê wydawaæ, ¿e ci ostatni maj¹ szansê
na przejêcie pe³ni w³adzy w Gdañsku (za-
równo duchownej oraz politycznej). Kalwini
mieli bowiem przewagê zarówno w Ministe-
rium Duchownym, gdzie by³o 11 kalwinów
i 7 luteran, jak i w Radzie Miasta, w której
na 10 kalwinów przypada³o 8 ewangelików
(luteran).

Efektem sporu by³o m.in. zamkniêcie na
kilka miesiêcy w 1587 r. Gimnazjum Aka-
demickiego oraz wprowadzenie moratorium

Walka o wpływy i władzę

Kalwini w Gdañsku
Przebieg reformacji w Gdañsku kojarzymy przede wszystkim z jej luterañskim nurtem. Mia³a ona jednak i kalwiñskie
oblicze, o którym mówi siê znacznie mniej. Przy czym wygrana luteran z kalwinizmem (ewangelicyzmem reformowanym)
nie by³a wcale przes¹dzona.

Jakob Fabricius



16

Nr 12/2015

na g³oszenie kazañ w koœciele NMP zarówno
dla kalwinisty Petera Praetoriusa, jak i lute-
ranina, Johanna Kiteliusa. Natomiast w la-
tach 1589–1590 dochodzi³o do protestów
i rozruchów spowodowanych usuwaniem
przez kalwinów obrazów w koœciele œw.
Piotra i Paw³a (szczególnie chodzi³o o obraz
Matki Bo¿ej), których broni³o luterañskie
pospólstwo. Po roku 1590 zaczêto wpro-
wadzaæ w kalwiñskich zborach radykalne
zmiany: rezygnowano z szat liturgicznych
i œwiec oraz s³uchania spowiedzi, a zwyk³y
chleb zastêpowa³ komunikanty. Generowa³o
to nowe spory i rozruchy.

Dekret króla polskiego Zygmunta III Wazy

Tym niemniej w roku 1557 w wiêkszoœci
reformowana Rada Miejska uzna³a, ¿e kalwi-
nizm obejmuje przywilej wyznaniowy króla
Stefana Batorego z 1577 r., co nadal kwe-
stionowali luteranie. Apogeum swoich

wp³ywów w Gdañsku kalwini osi¹gaj¹

w roku 1605. Przewa¿aj¹ wówczas wœród:
rajców, ³awników, urzêdników, lekarzy,
prawników, a tak¿e nauczycieli Gimnazjum

Akademickiego i szkó³ parafialnych. Pod
ich kontrol¹ znalaz³y siê wówczas cztery
koœcio³y: œw. Miko³aja, œw. Brygidy, œw.
El¿biety oraz œw. Trójcy. Wype³niali jed-
noczeœnie prawie w 100% obsadê zborów
(parafii) na Wy¿ynach Gdañskich oraz
stanowili wiêkszoœæ na ¯u³awach.

Dekret króla polskiego Zygmunta III
Wazy z 1612 r. zagwarantowa³ dostêp do
urzêdów miejskich jedynie luteranom i wy-
³¹cznie w teorii katolikom. Tym niemniej
posiadane przez kalwinów wp³ywy, maj¹tki
oraz wykszta³cenie, pozwala³y im na ob-
chodzenie tej formalnej przeszkody i nadal
wielu z nich zostawa³o burmistrzami, raj-
cami oraz ³awnikami. Po³o¿y³o to jednak
kres ich ideowej ekspansji w Gdañsku, a ok.
roku 1630 stanowili 9,1% jego mieszkañ-
ców (5700 osób). Ugoda z 1651 r., której
patronowa³ polski król, Jan Kazimierz,
ograniczy³a liczbê kalwiñskich koœcio³ów
do dwóch: œw. El¿biety dla Starego Miasta
oraz œw. Piotra i Paw³a dla G³ównego Miasta
i Starego Przedmieœcia. Kalwini zostaj¹ jed-
noczeœnie zrównani z luteranami w dostêpie
do urzêdów. Po wypêdzeniu hugenotów (tak
nazywano francuskich ewangelików refor-
mowanych) z Francji pojawia siê w grodzie
na Mot³aw¹ etniczny zbór francuski (zwi¹-
zana z ni¹ by³a rodzina Chodowieckich),
a nieco póŸniej angielski (ok. roku 1692).

Wyznawcami kalwinizmu byli te¿ Polacy.
Spoœród bardziej znanych mo¿na chocia¿-
by wymieniæ nauczyciela jêzyka polskiego
w Gimnazjum Akademickim, Jana Rybiñ-
skiego, czy te¿ – szukaj¹cego w Gdañsku
schronienia przed przeœladowaniami w Ma-
³opolsce kaznodziejê – Daniela Ka³aja.
Rosn¹ca potrzeba polskich nabo¿eñstw re-
formowanych zaowocowa³a nawet utworze-
niem w latach 1626–1707 stanowiska pol-
skiego kaznodziei, który przez krótki okres
czasu podlega³ Jednocie Wielkopolskiej,
a póŸniej zosta³ umiejscowiony w struktu-
rach gdañskich. Pracowali oni na rzecz
polskich studentów (g³ównie szlacheckich)

Gimnazjum Akademickiego oraz przyjezd-
nej szlachty ewangelicko-reformowanej.
Wypada nadmieniæ, ¿e w Rzeczypospolitej
Obojga Narodów okresu reformacji kalwi-
nizm by³ trzecim wyznaniem po katolicyzmie
i prawos³awiu oraz dominuj¹cym wyzna-
niem protestanckim wœród polskiej i litew-
skiej szlachty.

Ostatni proboszcz parafii ewangelicko-
-reformowanej Erwin Pritzel

W roku 1700 kalwini stanowi¹ 5,8%
ogó³u ludnoœci miasta (3700 osób). Tenden-
cji spadkowej nie uda siê ju¿ zahamowaæ
i w roku 1800 ich udzia³ w strukturze wy-
znaniowej Gdañska wynosi 2,7% (1000
osób). Rok 1817 przynosi przymusow¹
uniê ³¹cz¹c¹ w Królestwie Prus kalwinów
z luteranami pod egid¹ monarchy Fryderyka
Wilhelma III, która zostaje nieco os³abiona
w roku 1834 w postaci zgody na wewnêtrz-
n¹ autonomiê ewangelików reformowanych.
Z kolei w roku 1844 zaprzestaje dzia³alno-

Koœció³ œw. El¿biety ok. 1900 r.

Koœció³ œw. Piotra i Paw³a od strony
pó³nocno-zachodniej ok. 1900 r.

Koœció³ œw. Piotra i Paw³a od strony po³udniowo-zachodniej w 1901 r.
Koœció³ œw. Piotra i Paw³a oraz nieistniej¹ce dziœ kamieniczki przy

ul. ¯abi Kruk w 1945 r.
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Projekt „70. rocznica powrotu GDAŃSKA DO MACIERZY”

Wyk³ady i spacery z przewodnikiem
Dziêki uprzejmoœci Urzêdu Miasta Gdañska sfinansowany zosta³ projekt pt. „70. rocznica powrotu GDAÑSKA DO MACIERZY”.
Zorganizowanie wyk³adów i spacerów po Gdañsku z przewodnikiem jest odpowiedzi¹ na bardzo du¿e zainteresowanie miesz-
kañców tego typu form¹ – nie tylko zdobywania wiedzy na temat historii miasta – ale równie¿ spêdzania wolnego czasu.

Organizatorem projektu jest Stowarzy-
szenie „Nasz Gdañsk”.

Bardzo wa¿nym okresem dla miasta by³o
145 lat panowania w Gdañsku Zakonu Naj-
œwiêtszej Maryi Panny, zwanego potocznie
Krzy¿akami. Po podpisaniu uk³adu poko-
jowego w Kaliszu w 1343 roku, pomiêdzy
Krzy¿akami i Kazimierzem Wielkim, roz-
poczê³a siê era murowanego miasta gotyc-
kiego. Wybudowano mury obronne, bramy
wjazdowe do miasta i bramy wodne, a tak-
¿e obiekty sakralne. Rozpoczêto i kontynu-
owano budowê obiektów œwieckich, takich
jak Ratusz G³ównego Miasta i Dwór Artusa,
który do dzisiaj jest per³¹ architektoniczn¹
w skali œwiatowej. Z zapisów dowiadujemy
siê, ¿e budowê Dworu Artusa rozpoczêto

ju¿ w 1350 roku. Wizerunek tego obiektu
z czasem uleg³ zmianie. Po zniszczeniach
II Wojny Œwiatowej Dwór Artusa odbudo-
wano i doprowadzono do stanu z 1617 roku.
W tym roku Abraham van den Blocke
ukszta³towa³ fasadê na wniosek i z inicjaty-
wy burmistrza Johanna Speimanna. W cza-
sie spaceru uczestnicy podziwiali równie¿
wnêtrze i zabytki Dworu Artusa. Na szcze-
góln¹ uwagê zas³ugiwa³ obraz Antoniego
Möllera „S¹d Ostateczny” z 1603 roku, któ-
ry jest jednym z trzech obrazów o tej tema-
tyce jakie mo¿emy podziwiaæ w Gdañsku.

Ratusz G³ównego Miasta powstawa³ przez
wiele stuleci. Pierwsza informacja o budo-
wie pochodzi z drugiej po³owy XIV wieku
i dowiadujemy siê, ¿e budowniczym by³

majster Ungeradin. Kolejne rozbudowy ra-
tusza wi¹za³y siê z przybyciem do Gdañska
króla Kazimierza Jagielloñczyka. 25 maja
1457 roku w Ratuszu G³ównego Miasta po-
twierdzono nadane przez króla przywileje.
W 1556 roku wybuch³ groŸny po¿ar, który
jednak opanowano. Rozpoczêto odbudowê
ratusza, ale ju¿ w stylu renesansowym.
Zwieñczeniem nowej renesansowej wie¿y
zosta³ poz³acany pos¹g naturalnej wielkoœci
panuj¹cego wówczas króla Zygmunta II
Augusta (1561 rok). Wewn¹trz he³mu nowej
wie¿y umieszczono 14 strojonych holender-
skich dzwonów, zwanych kurantami. Po
zniszczeniach wojennych ratusz i wie¿ê od-
budowano w stylu renesansowym w iden-
tycznej formie jak w 1561 roku.

œci kalwiñski zbór przy koœciele œw. El¿biety, a œwi¹tyniê
przejmuje pruski garnizon. Natomiast w roku 1894 zbór œw.
Piotra i Paw³a staje siê parafi¹ personaln¹ dla wszystkich
ewangelików reformowanych Gdañska, Sopotu i ca³ego okrê-
gu gdañskiego. Powstanie Wolnego Miasta Gdañska nie prze-
rywa niekorzystnych zmian, gdy¿ w roku 1922 gmina kalwiñ-
ska zostaje w³¹czona do Parochialverband Evangelisher
Kirchengemeinden (Zwi¹zek Ewangelickich Gmin Koœciel-
nych) trac¹c autonomiê finansow¹. Ostatni proboszcz parafii
ewangelicko-reformowanej Erwin Pritzel umiera w Gdañsku
tu¿ po zakoñczeniu dzia³añ wojennych w roku 1945. Nato-
miast sam koœció³ pozostawa³ w stanie ruiny a¿ do roku 1958,
kiedy to przekazano go gdañskiej kurii biskupiej koœcio³a
rzymsko-katolickiego.

Parafii ewangelicko-reformowanej nie uda³o siê ju¿ w Gdañ-
sku reaktywowaæ. Grupkê kilkudziesiêciu wiernych (ok. 40
doros³ych osób) przy³¹czono do parafii ewangelicko-augsbur-
skiej w Sopocie, gdzie do dzisiaj, mniej wiêcej raz w miesi¹-
cu, odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa reformowane.

DR JAROS£AW BALCEWICZ

WICEPRZEWODNICZ¥CY WYDZIA£U I

GDAÑSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

1 Pochodzi³ z patrycjuszowskiej rodziny Schmidtów i podczas pobytu

w Szwajcarii zmieni³ pogl¹dy religijne oraz nazwisko na Fabricius.

W roku 1576 uzyska³ doktorat na uniwersytecie w Heidelbergu.

2 Szko³a od pocz¹tku mieœci³a siê w budynku klasztoru franciszkanów,

który 30 wrzeœnia 1555 r. zosta³ przekazany radzie miasta (co prawda bez

zgody w³adz koœcielnych, ale by³y to przecie¿ czasy reformacji) na potrzeby

szkolnictwa przez gwardiana Jana Rollau
,
a (obecnie mieœci siê tu Muzeum

Narodowe). Jako, ¿e by³a to szko³a protestancka, dla stworzenia przeciw-

wagi i z myœl¹ o kszta³ceniu m³odzie¿y katolickiej w 1621 r. powo³ano,

ju¿ poza obrêbem miasta – w Starych Szkotach, Kolegium Jezuickie.

Pierwsze gimnazjum protestanckie w Prusach Królewskich za³o¿ono

w Elbl¹gu w roku 1535, a w 1599 przekszta³cono je w akademickie.

Cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia

„Nasz Gdañsk” mog¹ otrzymaæ nasz miesiêcznik
w Galerii „MA£A ¯ABKA”
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W dniu 19 listopada 2015 roku odby³o siê
dziewi¹te spotkanie twórców i mi³oœników
poezji w Stowarzyszeniu „Nasz Gdañsk”.

Ryszard Jaœniewicz, poeta i aktor, przed-
stawi³  fragment „Dziadów” Adama Mickie-
wicza. Nastêpnie uczestnicy recytowali w³asne
utwory zwi¹zane z tematem „Wspomnie-
niom ukochanych, wa¿nych i bliskich”.
Sceneria przy zgaszonym chwilowo œwietle
i zapalonych œwiecach podkreœli³a nastrój.
Wystrój sali przygotowa³a Anna Stawska.

Kolejne spotkanie poetyckie, którego te-
mat bêdzie brzmia³ „Zima – karnawa³” od-
bêdzie siê 7 stycznia 2016 roku w siedzibie
Stowarzyszenia „Nasz Gdañsk” przy ul.
Œw. Ducha 119/121. Twórców i mi³oœni-
ków poezji serdecznie zapraszamy!

WAC£AW JANOCKI

       Do Mamy

Nie ma Ciê ju¿ tyle lat

Czujê  Tw¹ troskê i opiekê

Czuwanie nad drog¹

Samodzielnego ¿ycia.

Ciep³e s³owo,

Przytulenie

Otarcie dzieciêcej ³zy,

Podniesienie z upadku,

Pocieszenie z zawiedzionej mi³oœci

Radoœæ narodzin dziecka,

Zaufanie,

Zrozumienie,

Pomoc w ka¿dej trudnej sytuacji,

Dziêkujê Ci Mamo.

Irmina Goliñska

           Przeznaczenie

Pochmurna jesieñ ju¿ liœcie sypie

a wiatr wœród drzew melodiê nuci

i deszcz jesienny rzeŸbi¹cy twarze.

Ja wiem , ¿e do mnie ju¿ nie powrócisz.

Kiedy jesteœmy tacy samotni,

nachodz¹ w myœlach te niepokoje.

Dlaczego d³u¿ej tak byæ nie mog³o,

gdy byliœmy razem tu we dwoje.

Lecz los przewrotnym tak czêsto bywa

i niezale¿nie od przeznaczenia.

Najpierw szczêœliwe chwile wplata,

by zabraæ z sob¹ nawet marzenia.

Te œwiête miejsca ³zami zroszone,

piêkno artysty rêk¹ oddane.

Dlaczego d³u¿ej tak byæ nie mog³o,

¿e trzeba oddaæ to co kochane.

Wi¹zanka kwiatów, znicz zapalony

i serce w piersi co siê ko³acze,

modlitwa z proœb¹ o pokój duszy.

Czy po nas tak¿e ktoœ zap³acze?

Jak wszystkich uczy Ojciec Niebieski;

 powsta³eœ z prochu w proch siê obrócisz.

Lecz masz nadziejê popart¹ S³owem

– powstaniesz z martwych do domu wrócisz!

Wac³aw Janocki

Oczyma poetów

Wnêtrze Ratusza G³ównego Miasta to koniec
XVI i pocz¹tek XVII wieku. Spacerowicze po-
dziwiali obrazy, które powróci³y do Gdañska po
1945 roku. Autorami obrazów s¹ Jan Fredeman
de Vries, Izaak van den Blocke i Antoni Möller.
Prace tych malarzy znajduj¹ siê w Sali Czerwo-
nej. W sali tej znajduje siê równie¿ obraz „S¹d
Ostateczny” z 1594 roku namalowany przez
Fredemana de Vries, wyznawcê koœcio³a Jana
Kalwina. Pierwszym obrazem o tej tematyce
by³o arcydzie³o namalowane przez Hansa Mem-
linga z 1471 roku. Orygina³ znajduje siê w Mu-
zeum Narodowym, a kopia w Koœciele Mariac-
kim.

TEKST I ZDJÊCIE ROMAN NADOLNY

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

TEL. 501 679 199

SPROSTOWANIE

Joanna Dunajska – autork¹ zdjêæ
W nr 10 (171) miesiêcznika „Nasz Gdañsk” z paŸdziernika 2015 roku zdjêcia do tekstu „Chwa³a i czeœæ Bohaterom!

Pomnik »Inki« Danuty Siedzikówny ods³oniêto 30 wrzeœnia 2015 roku na Oruni” wykona³a Joanna Dunajska.
Autorkê zdjêæ i Czytelników przepraszamy.
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