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Wiec poparcia dla obecności Polski
w Unii Europejskiej.
10 października 2021 rok.
Długi Targ przy Fontannie Neptuna
Fot. Jerzy Pinkas/gdansk.pl

Laury dla wystawy stałej ECS
Nagroda Dziedzictwa Europejskiego / Europa Nostra 2021, w maju przyznana wystawie stałej Europejskiego Centrum
Solidarności, 23 września, w postaci certyfikatu, uroczyście trafiła do rąk Basila Kerskiego, dyrektora instytucji.
Gala odbyła się w dawnym klasztorze
San Giorgio na wyspie San Giorgio Maggiore w Wenecji, w siedzibie aktywnej
w dziedzinie kultury Fundacji Giorgio Cini.
Najważniejszym wyróżnieniem Unii
Europejskiej w obszarze dziedzictwa kulturowego uhonorowano w tym roku 24 wzorcowe osiągnięcia z 18 krajów europejskich.
Wystawa stała ECS jest jedynym polskim
laureatem Nagrody Dziedzictwa Europejskiego / Europa Nostra 2021. Doceniono
ją w jednej z czterech kategorii: Edukacja,
szkolenia i podnoszenie świadomości. Zdaniem międzynarodowego jury ekspozycja
akcentuje znaczenie pracy, promuje aktywizm w dziedzinie praw człowieka, praw
pracowniczych i politycznych oraz obywatelskie zaangażowanie. Stanowi przykład,
„jak zachować historie i uczynić je istotnymi dla współczesnego świata”. (…)
Grażyna Pilarczyk
Europejskie Centrum Solidarności

Uroczysta gala Nagrody Dziedzictwa Europejskiego / Europa Nostra 2021 w Wenecji.
Fot. Magdalena Charkin-Jaszcza. Archiwum Europejskiego Centrum Solidarności
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Kilka cechów nadciągnęło z muzyką, kolorowymi sztandarami i odświętnie
przystrojonymi narzędziami pracy przed Dwór Artusa

Gdańsko-rosyjskie obrazki
z historii
Gdy myślimy o stosunkach z Rosją, to najmocniej tkwią w pamięci konflikty i oblężenia, z towarzyszącymi im
zniszczeniami. Pamięć o nich jest ważna, ale warto też czasem przypomnieć sprawy bardziej normalne, relacje
handlowe, odwiedziny władców i temu podobne.
Zacznijmy od relacji z centralnymi
ośrodkami władzy, które się zmieniały.
Matka ruskich grodów
Prawdziwą matką ruskich grodów
nie był Kijów, lecz starszy od niego, założony w 862 roku, Nowogród Wielki.
Potem na pewien czas władza przeniosła się do Kijowa. W wyniku feudalnego rozpadu księstwa kijowskiego Nowogród odzyskał mocną pozycję, związaną między innymi z rozwojem handlu z miastami Hanzy – do końca XV
wieku, kiedy władzę przejęła Moskwa.
Piotr Wielki zbudował nową stolicę
– Sankt Petersburg – ale po rewolucji
1917 roku władza wróciła do Moskwy.
O stosunkach Gdańska z Rusią Kijowską trudno coś powiedzieć, bo kontakty
były rzadkie i krótkotrwałe. Można najwyżej wspomnieć, że ten sam św. Jacek
zakładał klasztory dominikanów u nas
i w tamtych stronach. Czas handlu ukraińskimi wołami miał nadejść dużo później.

Za sukno - futerka
Inaczej było z Nowogrodem. Pierwsze świadectwa kontaktów mamy już
w czasach przedkrzyżackich. W 1294
roku Gdańsk zobowiązał się w procesach, związanych z handlem w Nowgorodzie, uznawać Lubekę za instytucję
odwoławczą. Później pojawiają się dalsze przekazy, potwierdzające obecność
gdańszczan w Nowgorodzie. Jednym
z towarów, jakimi handlowano, było
polskie sukno. W 1448 roku „polscy
kupcy w Gdańsku” pływali stąd przez
Zatokę Fińską i Newę do jeziora Ładoga, gdzie przeładowywano towary na
łodzie, nadające się do przenoszenia
ich w miejscach, w których żeglugę po
rzece Wołchow uniemożliwiały skaliste
progi (porohy). Stamtąd przywożono
przede wszystkim skórki zwierząt futerkowych.
Kantor zamknięty, resztki swobód
skasowane. legenda o dzwonie
Po powrocie Gdańska do Polski

w 1454 roku więzy próbowano zacieśnić. W nadziei ochrony przed rosnącą siłą Moskwy, Republika Nowogrodzka była dwukrotnie lennem
Korony Polskiej (w latach 1389-1392
i 1407-1412). Rachuby zawiodły,
w 1478 roku Iwan Srogi siłą wcielił Nowogród do wielkiego księstwa
moskiewskiego. W 1494 roku tamtejszy kantor hanzeatycki (Dwór św.
Piotra) został ostatecznie zamknięty.
Za Iwana Groźnego skasowano resztę
swobód, a gdy nowogrodzianie zaczęli
się buntować car zarządził splądrowanie i zniszczenie miasta, które już nigdy
nie wróciło do dawnego znaczenia.
Symbolem wolności był dzwon,
którego dźwięk wzywał nowogrodzian
na wiece. Stara legenda mówi, że gdy
Iwan Srogi zdjął go z wieży i wiózł do
Moskwy, doszło w drodze do wypadku.
Dzwon zsunął się z wozu i rozprysnął na
setki malutkich dzwoneczków o srebrzystym głosie, które rozeszły się między
ludzi. Nadejdzie jeszcze czas, kiedy się
znowu połączą w całość, a Nowogród
odzyska swobodę.
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Żona Aleksandra Jagiellończyka córką Iwana Srogiego
W późniejszych stosunkach polsko-rosyjskich Gdańsk był współpracą
żywo zainteresowany. Pewną rolę grały w nich między innymi relacje dynastyczne. Na przykład, gdy w 1504 roku
odwiedził Gdańsk Aleksander Jagiellończyk, przyjechała z nim jego żona
Helena, córka tego samego Iwana Srogiego, który podbił Nowogród Wielki.
Król stanął kwaterą w Ratuszu, królowa
w kamieniczce burmistrza przy Długim
Targu 17. Zawarte w 1495 roku małżeństwo poprawiło stosunki między oboma
krajami, ale nie na długo.
Co mówią medaliony
w portalu Dworu Artusa?
Za pewnego rodzaju odbicie relacji
polsko-rosyjskich można uznać medaliony z popiersiami Zygmunta III
i Władysława Wazów w portalu Dworu
Artusa. W roku 1617, w którym powstały, Władysław był królewiczem, ale już
miał za sobą wydarzenie, które mogło
zmienić historię Europy – w 1610 roku
bojarzy moskiewscy wybrali go na cara
Rosji. Król nie pozwolił 15-letniemu
wówczas synowi na wyjazd do Moskwy i dobrze, bo mogło się to tragicznie skończyć. Z drugiej strony, gdyby
się zgodził na przejście Władysława na
prawosławie (taki był warunek), może
udałoby się zreformować imperium
i urządzić je na zachodnią modłę? Tak

czy inaczej po dwóch latach nastroje się
odwróciły i polska załoga musiała opuścić moskiewski Kreml, czego rocznicę
w czasach Putina uznano za święto narodowe. Władysław dopiero w 1634 roku
zrzekł się carskiego (ściślej wielkoksiążęcego) tytułu.
Z Fontanny Neptuna trysnęła woda
z okazji triumfu Władysława IV
Projektowanie i budowa fontanny
przed Dworem Artusa, planowanej już
w 1608 roku, zajęło ćwierć wieku. Uruchomiono ją próbnie w październiku
1633 roku, a 26 marca 1634 roku:
(...) „wspaniała nowa fontanna przed
Dworem Artusa, na której Neptun
z niektórymi morskimi potworami z metalu kunsztownie wyrobiony stoi, wodą
po raz pierwszy trysnęła ku wielkiemu
ukontentowaniu wszystkich, którzy
to oglądali.” Fontannę uruchomiono
„z okazji triumfu i święta zwycięstwa
króla Władysława IV”. Uczczono w ten
sposób dowodzoną przez króla wyprawę, która uwolniła należący wówczas
do Polski Smoleńsk od oblężenia przez
armię rosyjską.
Piotr Wielki w Gdańsku był dwa razy
Wizyty polskich królów w przedrozbiorowym Gdańsku były wielokrotnie
opisywane. Znacznie rzadziej sięgamy do relacji z wizyt innych władców.
Piotr Wielki odwiedzał nasze miasto
dwa razy, szczegóły przedstawił w 1837
roku historyk Gotthilf Löschin, wykorzystując między innymi zapiski jednego z ówczesnych gdańskich dowódców,
majora Gottfrieda von Conradiego. Relacja to niezwykle interesująca, pokazująca starania władz miasta, by nie urazić
groźnego gościa, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Za pierwszym
razem car przybył 29 lutego 1716 roku
na saniach do Gęsiej Karczmy (nad Wisłą, w rejonie obecnej ulicy Litewskiej)
i stanął w tamtejszym Białym Dworze
(Weisshof).
Między strażami gdańskimi i carskimi
– bójki

Iwan Srogi wywozi nowogrodzki dzwon do
Moskwy (rosyjska miniatura z XVI wieku)
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Władze Gdańska postawiły w gotowości kompanie mieszczańskie. Wytoczono działa na wały, wprowadzono
dodatkowe posterunki, wysłano na ulice
specjalnych obserwatorów, meldujących
o każdym podejrzanym wydarzeniu.
Na powitanie cara odpalono działa, on

jednak uznał salut artyleryjski za zbyt
mało donośny. 4 marca przeniósł się do
gospody „Pod Nadzieją” (Hoffnung) na
Targu Rakowym. Ponieważ wystawił
przed nią własną straż, miasto odkomenderowało setkę grenadierów z oficerami
i sztandarem na pobliski plac Zamszowy
(w rejonie dzisiejszego pomnika Państwa
Podziemnego). Między obiema strażami
powstawały bójki. Sam car namawiał
jednego ze swoich grenadierów do zaatakowania gdańskiej straży przed swoją
kwaterą, a gdy ten, odniósłszy rany, uznał
się za pokonanego, kazał go powiesić!
(…) wchodził bez zapowiedzi (…)
i kazał sobie pokazywać obrazy
i tkaniny (…)
Oficer wysłany przez cara dla uspokojenia tumultu koło Dworu Strzelców,
musiał uciekać przed tłumem. Gdy woźnica karety carowej Katarzyny na Długim Targu rozganiał tłum biczem, został
ściągnięty z kozła i obity, a rosyjski dobosz, który obsypał wyzwiskami tragarza portowego przy Zielonej Bramie,
śmiertelnie poraniony. Straże musiały
oddawać honory dostojnym gościom.
5 marca car ograniczył ich zakres i zażądał przysłania mu dwóch rajtarów w
charakterze ordynansów. „Chodził jednak po mieście pieszo i bez ochrony,
odwiedzał publiczne budynki, wchodził
bez zapowiedzi do domów prywatnych
i kazał sobie pokazywać obrazy i tkaniny; z okna Ratusza przyglądał się orszakowi żałobnemu burmistrza Engelkego,
kiedy indziej wysłuchał kazania w kościele Mariackim.”
August II odprowadził pannę młodą,
carską bratanicę, na Nowe Ogrody
3 kwietnia przyjechał król Polski
August II do Gdańska i stanął kwaterą
na Długim Targu. „5 kwietnia Piotr przeniósł się do domu mennonickiego tkacza
jedwabiu na przeciwko bramy Wyżynnej
a przydzielona mu straż honorowa przeniosła się na Targ Koński (dziś Sienny).
19 (kwietnia) car świętował zaślubiny
swojej bratanicy Katarzyny Iwanowny
z księciem Karolem Leopoldem von
Mecklenburg –Schwerin. Król odprowadził pannę młodą na Nowe Ogrody, do
kaplicy przystosowanej do nabożeństw
greko-katolickich „Pod Krzywą Lipą”
(w rejonie dzisiejszego szpitala, bliżej wschodniej granicy parceli), gdzie
odbył się ślub, poczym przeszli pieszo
wśród huku dział do leżącego na prze-
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ciwko ogrodu ławnika Kölmera. Tutaj
po sutym obiedzie nastąpił świetny bal,
a potem na Strzelnicy odpalono wspaniałe fajerwerki przy ogromnym napływie ciekawskich.
Dla ludu dwa pieczone woły,
nadziewane ptactwem
Nie mniejszy był ścisk, gdy car następnego dnia na Nowych Ogrodach
ustawił dla ludu dwa pieczone woły,
nadziewane ptactwem (...) i dwie fasy
wina i kazał przy tym sypać pieniądze
i wypieki; także uroczystości, jakim 29
września król podejmował cara i nowożeńców w swojej kwaterze na Długim
Targu, przyciągnęły wielkie tłumy ludzi.
Kilka cechów nadciągnęło z muzyką,
kolorowymi sztandarami i odświętnie
przystrojonymi narzędziami pracy przed
Dwór Artusa. Cieśle okrętowi odprawili machanie sztandarami, kuśnierze
w maskach - taniec Murzynów, rzeźnicy - karuzelową jazdę na nieosiodłanych
koniach, przy czym przebijano (kopią)
związane gęsi, które trzepotały skrzydłami i krzyczały, oraz wiadra z wodą, tak
by uniknąć zmoczenia, gdy wytryskiwała. Ustawiono też nasmarowany mydłem
maszt, na którego czubku dla tego, który
zdoła się na niego wspiąć, leżało przygotowane czerwone ubranie i 50 talarów.
Car zapłacił królowi 2 beczki złota
Po 3-godzinnych wysiłkach dokonał
tego 62-letni czeladnik cieśli okrętowych,
po czym król August wypił jego zdrowie
winem ze srebrnego pucharu, który przekazał mu w darze, wraz ze srebrnym talerzem. Jak chce legenda, car przegrał zakład, kto zwycięży i musiał zapłacić kró-

Władysław Waza – wówczas car Rosji - w portalu Dworu Artusa. Fot. Andrzej Januszajtis

lowi 2 beczki złota. Niezadowolony przeniósł się z powrotem do Gęsiej Karczmy,
na co Rada wzmocniła straże przy bramie
Długich Ogrodów i w Wisłoujściu. „Ponieważ wbrew ustaleniom różni generałowie zajęli siłą kwatery na Knipawie (dzisiejszym Rudnie) i trzymali przed nimi
swoje straże, tak że cała Knipawa była
obsadzona przez Moskali, wysłano rozkaz
z Ratusza do głównej straży, żeby brama
Długich Ogrodów była rano nie całkiem
otwierana, tylko przejścia awaryjne. Później prezydent wojenny wysłał strażnika

mieczowego z rozkazem, by jej w ogóle
nie otwierano. „(Conradi). Car przebywał
w Gęsiej Karczmie jeszcze do 11 marca,
po czym wyjechał do Królewca.
Druga wizyta trwała od 29 września
do 2 października 1717 roku, rezydencją
był znowu Biały Dwór. Witano go salwami dział, ale podjęto jeszcze ostrzejsze środki: straże mieszczańskie i kompanie młodych stały od Długiego Targu
do Knipawy.
Andrzej Januszajtis

Wydanie miesięcznika zostało dofinansowane ze środków Miasta Gdańska
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Prof. Andrzej Januszajtis – prezesem
Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”
na kolejną kadencję
Prof. Andrzej Januszajtis został jednogłośnie wybrany na funkcję Prezesa Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” na kolejną
kadencję. 28 września br. w gdańskim Domu Technika NOT, pod przewodnictwem Waldemara Kowalskiego, odbyło
się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia.
Podczas Zebrania przyjęto sprawozdania ustępujących
Władz, udzielono absolutorium oraz dokonano wyboru statutowych Władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję (20212023): Prezesa, Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną i
Sąd Koleżeński.
Sprawozdanie Zarządu z działalności w minionej kadencji
przedstawił Prezes – prof. Andrzej Januszajtis. Sprawozdanie
finansowe przedstawiła Anna Kuziemska – Skarbnik Stowarzyszenia.
Sprawozdania z działalności Komisji przedstawili: Józef Kubicki, który przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium oraz Sławomir Łabsz (w imieniu
Jarosławy Strugały – przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego).
Nowy Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”:
• 			 Prezes:		
Wiceprezesi:
			
• 				 Skarbnik:		
• 				 Sekretarz:		
• 				 Członkowie Zarządu:
			

doc. dr inż. Andrzej Januszajtis
dr inż. Bogdan Sedler
Ireneusz Lipecki
Anna Kuziemska
Jędrzej Lesiński
Małgorzata Cieśniewska,
Tadeusz Godlewski

Prof. Andrzej Januszajtis Prezes Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” –
wybrany na kolejną kadencję
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Komisja Rewizyjna
•
•
•

Przewodniczący
Józef Kubicki
Wiceprzewodniczący: Jerzy Kortas
Sekretarz:		
Tadeusz Widacki
Sąd Koleżeński:

•
•
•

Przewodniczący:
Sławomir Łabsz
Przewodnicząca:
Grażyna Błaszczyk
Sekretarz:		
Aneta Borkowska
Protokolantem Zebrania była: Bożena Moćko.
Komisja Skrutacyjna pracowała w składzie: Jolanta Stworzyjanek (przewodnicząca), Adam Nowotniak, Tadeusz Widawski (wyłączony z prac Komisji podczas głosowania wyboru Komisji Rewizyjnej) oraz Danuta Znamierowska.
Podczas Zebrania uroczyście wręczono legitymacje nowym Członkom Stowarzyszenia.
7 października b.r. p. Tadeusz Godlewski przesłał swoją
rezygnację.
Tekst i zdjęcia Janusz Wikowski

Nowy Zarządu Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” – od lewej: Jędrzej
Lesiński, Anna Kuziemska, Tadeusz Godlewski, Andrzej Januszajtis,
Ireneusz Lipecki, Bogdan Sedler
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Jak bardzo nam brakuje jego celnego humoru

Tablica Zbigniewa Jujki
Po nadaniu imienia Zbigniewa Jujki gdańskiemu tramwajowi przyszła kolej na nowe upamiętnienie. W sobotę 9 października 2021 roku z inicjatywy Rady i Zarządu Dzielnicy Aniołki
zastępca prezydenta Gdańska do spraw inwestycji Alan Aleksandrowicz odsłonił tablicę pamiątkową na domu, w którym
nasz satyryk ostatnio mieszkał, przy ulicy Ferdynanda Marszałka Focha 31. Następnie zebrani przenieśli się na sąsiednią
polankę, gdzie nasza koleżanka Krystyna Ochędzan dowcipnie
i gruntownie zaprezentowała życiowy dorobek artysty, w czym
pomagała jego rodzina i przyjaciele. Był też konkurs z nagrodami, a na koniec każdy mógł dostać rysunek Jujki z okolicznościową pieczątką. W czasach, gdy jesteśmy bombardowani
politycznymi absurdami, uświadamiamy sobie, jak bardzo nam
brakuje jego celnego humoru. Impreza była udana, wielkie brawa dla organizatorów!
Tekst i fot. Andrzej Januszajtis

Historia, którą trzeba upamiętnić w Gdańsku

Dzieci Syberyjskie
W drugiej połowie września 2021 roku w Parku Świętopełka w Gdańsku można było oglądać objazdową wystawę
plenerową poświęconą japońskiej pomocy tak zwanym Dzieciom Syberyjskim.
W 2021 roku przypada 99. rocznica
ich przypłynięcia do Gdańska.
900 sierot z czasów rewolucji i wojny
domowej
Dzieci Syberyjskie to grupa około
900 polskich dzieci, potomków zesłańców na Syberię i budowniczych Kolei
Transsyberyjskiej, uratowanych z Azji
(Syberia, Mandżuria) w latach 19191923. Sytuacja sierot wojennych z czasów rewolucji i wojny domowej lat
1917-1922 na Syberii była dramatyczna.
Anna Bielkiewicz i dr Józef Jakóbkiewicz założyli Polski Komitet Ratunkowy Dzieci Dalekiego Wschodu i otrzymali ogromne wsparcie Japonii.
Trzy transporty
Wyjazd dzieci z Azji do Polski odbył
się w trzech akcjach w latach 1920-1923:
1. Władywostok – Tsuruga – Tokio – USA – Brema - Poznań
2. Harbin – Tsuruga - Osaka –
Gdańsk

3. Czyta – Irkuck – Moskwa –
Warszawa
Około 800 dzieci trafiło przez Japonię
do Polski w dwóch pierwszych transportach, a ponad 100 w trzecim transporcie.
Serdecznie je przyjmowali, zapewniali
atrakcje
Dzieci w Japonii były serdecznie powitane przez japońskie społeczeństwo,
które dostarczyło im prezenty. W czasie
pobytu w Tokio i Osace zapewniono im
wiele atrakcji. Najwięcej dzieci (prawie
400) znalazło się w drugim transporcie
do Gdańska w 1922 roku (trasa: Harbin – Władywostok – Tsuruga – Osaka
– Kobe – Szanghaj – Hongkong – Singapur – Colombo – Kanał Sueski – Lizbona – Londyn – Gdańsk).
W języku polskim, japońskim
i angielskim
Japoński dziennikarz Teruo Matsumoto i prof. dr hab. Wiesław Theiss są
autorami książki pt. „Dzieci syberyjskie.

Pomoc Japonii dzieciom polskim w latach 1919-1922” wydanej przez Wydawnictwo Sejmowe w 2018 roku w języku
polskim, japońskim i angielskim. Theiss
szacuje, że na obszarze Syberii Wschodniej, Dalekiego Wschodu i Mandżurii
w latach 1914-1922 żyło około 150-200
tysięcy Polaków.
Po I transporcie rozwiązano grupy
Polonii amerykańskiej, dzięki którym
możliwa była trasa przez USA.
(…) trzęsąc się z zimna i głodu (…)
Teruo Matsumoto napisał w tej
książce:
„Na Syberii, trzęsąc się z zimna
i głodu, czekało na ratunek jeszcze ponad 2000 polskich dzieci. (...) << Najwyraźniej nie ma innego – poza Japonią
– kraju, który można poprosić ponownie
o ratowanie małych rodaków>> - z takimi myślami przewodnicząca Bielkiewicz
udała się powtórnie do Japonii (...)”.
Zacytował następnie wspomnienia
Henryka (11 lat), dziecka syberyjskiego,
z chwili gdy statek dopływał do Gdańska:
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(…) ojczyzna, którą widziałem
we snach (…)
„(...) Był to chłodny dzień. Wszyscy wyszli na pokład. Patrzyliśmy bez
przerwy na trzepoczącą w porcie biało
-czerwoną flagę. Młodsze dzieci wesoło
krążyły, ale starsze stały bez słowa, płacząc. Ja sam, chociaż jeszcze dziecinny,
wzruszyłem się przejęty myślą, że to
jest moja ojczyzna, którą widziałem we
snach, i cały drżałem. Przez płynące łzy
nie widziałem ani ludzi na nabrzeżu, ani
budynków...”
Po przybyciu do Gdańska dzieci zaprowadzono do miasta, gdzie dostały
„kawę czy coś do picia i pół kanapki
i poprowadzono do pociągu”, jak wspomina Henryk Sadowski w filmie dokumentalnym Ewy Misiewicz pt. „Syberyjskie Sny” (2001).
Innocenty Protaliński, Romuald
Rodziewicz
Wśród polskich dzieci, które przypłynęły z Japonii do Gdańska, był,
urodzony w Irkucku, Innocenty Protaliński (1908-2000). 29 maja 1941 roku
znalazł się on w tym samym transporcie
z Warszawy do niemieckiego obozu
koncentracyjnego
Auschwitz,
co ks. dr Rajmund Kolbe. Otrzymał
numer obozowy 16658. Ojciec Maksymilian Kolbe, który przez pięć lat żył
w Nagasaki w Japonii, numer 16670.
W tym transporcie znajdował się Romuald Rodziewicz (1913-2014) – hubalczyk, więzień Auschwitz (numer obozowy 165642). Na bazie jego opowieści
Melchior Wańkowicz napisał książkę pt.
„Hubalczycy”.

Dr Józef Jakóbkiewicz
Dr Józef Jakóbkiewicz w latach
1923-1928 kierował Zakładem Wychowawczym Dzieci Syberyjskich w Wejherowie, gdzie przebywała część tych
dzieci. Jak napisał w tej książce prof. dr
hab. Wiesław Theiss:
„Tam wpoił swoim wychowankom
przekonanie, że decydujący wpływ na
ich życie miała Japonia i zachęcał, aby
dług wdzięczności wobec tego kraju
młodzież spłacała dobrą nauką”.
W 2019 roku w budynku Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni odsłonięto tablicę poświęconą dr. Józefowi Jakóbkiewiczowi.
(…)”Wielkiemu Polakowi.” (…)
Napisano na niej:
„Wielkiemu Polakowi. Człowiekowi, który w latach 1919-1923 przyczynił
się do uratowania z Syberii ponad 800
polskich dzieci i wywiezienia ich do
odradzającej się Ojczyzny. Lekarzowi
i działaczowi społecznemu, który był
inicjatorem powołania w 1939 roku
przez Rząd Polski Instytutu Medycyny
Morskiej i Tropikalnej w Gdyni i był
pierwszym jego kierownikiem”.
Wiesław Theiss w swojej książce pt.
„Dzieci syberyjskie. Dzieje polskich dzieci repatriowanych z Syberii i Mandżurii
w latach1919-1923” wydanej przez Uniwersytet Warszawski w 1992 roku, zacytował słowa radcy ambasady japońskiej
w Paryżu. Y. Sugimura wypowiedziane w
latach 20. XX wieku: „Pragnęliśmy okazać wdzięczność szlachetnemu narodowi
polskiemu, potomkom Kościuszki, Poniatowskiego i Mickiewicza za cenną ich
pomoc w najcięższych
latach naszego życia
narodowego”.

Fragment wystawy poświęconej Dzieciom Syberyjskim.
Gdańsk, wrzesień 2021. Fot. Adam Kajzer

8

herowie. Organizatorem wystawy jest
Ośrodek Opieki Społecznej Fukudenkai
w Tokio. Honorowy patronat nad nią objęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych
RP i Ambasada Japonii w Polsce.
Prezydent Andrzej Duda, odwiedzając w lipcu 2021 roku sierociniec Fukudenkai w Tokio, gdzie przebywały dzieci
z I transportu, powiedział: „To są takie
długi serca, których nie da się spłacić”.
Haiku Adama Kajzera
Dzieci Syberyjskie mają swoje miejsce w poezji haiku pisanej przez gdańszczanina Adama Kajzera. W lutym 2020
roku otrzymał on podwójną główną nagrodę w konkursie Basho-an International English Haiku Competition w Tokio
za haiku zainspirowane tą historią (zob.
„Nasz Gdańsk”, nr 4/2020):
first starry night
gentle lullaby rising
from the refugee tent
Tłumaczenie na język polski:
pierwsza gwiezdna noc
łagodna kołysanka unosi się
z namiotu uchodźców
W konkursie Basho Memorial English
Haiku Contest
Tsuruga jest portem japońskim,
do którego przypłynęły dzieci syberyjskie. W XVII wieku w Tsurudze był też
japoński poeta Matsuo Basho podczas
swojej wielkiej podróży. W październiku 2021 roku Adam Kajzer otrzymał honorowe wyróżnienie w konkursie Basho
Memorial English Haiku Contest (75.
Festiwal Basho) w mieście Iga, w którym urodził się Basho, za haiku:

Ośrodek Opieki
Społecznej Fukudenkai
w Tokio

Tsuruga
exceptional brightness falls
on the Basho’s Road

Ceremonia otwarcia objazdowej wystawy plenerowej z
okazji 100. rocznicy
przybycia Dzieci Syberyjskich do Japonii
odbyła się 13 sierpnia
2021 roku w Krakowie.
Z Krakowa wystawa
trafiła do Gdańska, |a
w październiku można
ją było oglądać w Wej-

Tłumaczenie na język polski:
Tsuruga
wyjątkowa jasność opada
na drogę Basho

*
Mija sto lat od wędrówki Dzieci Syberyjskich do Polski. Historia ta cały
czas czeka na upamiętnienie w Gdańsku.
Jolanta Kajzer
Adam Kajzer
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17 – 20 listopada 2021 roku w Gdańsku

XIV Ogólnopolski Konkurs
Skrzypcowy Pamięci
Aleksandry Januszajtis
Trzydzieścioro czworo uczestników z różnych ośrodków Polski zgłosiło się do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie
Skrzypcowym Pamięci Aleksandry Januszajtis.
Patronka konkursu, Aleksandra Januszajtis, wybitnie utalentowana skrzypaczka, zmarła tragicznie u progu artystycznej kariery. W skład jury wejdą wybitni przedstawiciele polskiej i światowej wiolinistyki.
Do przesłuchań przystąpi dwadzieścia siedem dziewcząt
i siedmiu chłopców, w tym dziewięcioro w grupie do lat 13
i dwadzieścioro pięcioro w grupie do lat 18. Reprezentują
Warszawę, Kraków, Wejherowo, Katowice, Żagań, Poznań,
Bydgoszcz, Gdynię, Łódź, Nysę, Toruń, Koszalin, Olsztyn
i Gdańsk.
XIV Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis organizuje Centrum Edukacji Artystycznej we współpracy z Towarzystwem Młodych Skrzypków
im. Aleksandry Januszajtis oraz Ogólnokształcącą Szkołą
Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku. Jest
trzyetapowy i przebiegać będzie w dwóch grupach wieku.
Jury przyznawać będzie Grand Prix, i, II i III miejsca oraz
wyróżnienia.
K.K.

W kościele pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli

Trzy jubileusze
Rok 2021 to czas szczególny dla parafii pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli. Obchodzimy:
500 – lecie nawrócenia i 400 – lecie kanonizacji naszego patrona. Przypada również 400. rocznica powstania
kolegium jezuickiego w historycznych Starych Szkotach w Gdańsku.
25 września 2021 roku w gmachu
świątyni odbyła się konferencja naukowa poświęcona wydarzeniom, którą poprzedziła uroczysta msza święta.
O szkołach i uczniach kolegium.
Mowa dzieł sztuki
Inicjatorami przedsięwzięcia byli
członkowie Stowarzyszenia „Nasz
Gdańsk” oraz Koła Inżynierów i Pasjonatów IKO „Nasza Orunia”. Wśród publiczności byli reprezentanci młodego

pokolenia orunian - druhowie z 3. Gdańskiego Hufca Harcerzy ,,Nil” im. Gen.
Augusta Emila Fieldorfa oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 16 im. Władysława Broniewskiego.
Prof. Sławomir Kościelak w wystąpieniu „O szkołach i uczniach kolegium jezuickiego na Starych Szkotach
(1621-1780)” przedstawił zarys historii
kolegium oraz sposób jego funkcjonowania. Następnie uczestnicy zapoznali
się z prezentacją multimedialną przygotowaną przez mgr. Tomasza Korzeniow-

skiego (niestety, nie mógł być tego dnia
z nami) „Zagadnienia konserwatorskie
pw. św. Ignacego Loyoli”. Zaprezentował innowacyjną metodę technologii
skanowania laserowego 3D, którą stworzono z okazji jubileuszu w celu udokumentowania struktury kościoła. Dzięki
współpracy zespołu specjalistów oraz
pracowników firmy Aurea Porta Konserwacja Zabytków wykonano skan laserowy, który ukazał kościół św. Ignacego
Loyoli - wnętrze wraz z najdrobniejszymi szczegółami.
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W 1592 roku ufundował je
biskup Rozrażewski
Pisząc o kolegium nie sposób nie przedstawić chociażby w zarysie jego historii.
Zostało ono ufundowane w 1592 roku
przez biskupa włocławskiego Hieronima
Rozrażewskiego poza obszarem miejskiej
jurysdykcji, wobec oporu protestanckich
władz Gdańska przed utworzeniem placówki jezuitów na jego obszarze. W 1651
roku wzniesiono piętrowy budynek szkoły,
zniszczony w 1656 (wraz z przedmieściami) przez gdańszczan podczas przygotowań do obrony przed wojskami szwedzkimi. Kolegium odbudowano po roku 1660.
Do kolegium uczęszczało przeciętnie
około 200 –250 uczniów, w większości
reprezentantów miejscowej szlachty, także
mieszczaństwa Prus Królewskich.
Jakub Wejher, Jan Jerzy
Przebendowski, Józef Wybicki

Uroczysta msza święta zainaugurowała konferencję naukową. Kościół pod wezwaniem
św. Ignacego Loyoli. 25 września 2021 rok

Mgr Katarzyna Wyrwicz wprowadziła słuchaczy w zagadnienia ikonograficzne dzieł sztuki znajdujących się
w kościele pw. Św. Ignacego Loyoli
w Gdańsku.
Konferencji towarzyszyła wystawa
ornatów z XVIII oraz z początków XX

W mszy świętej uczestniczyli członkowie
Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”, przedstawiciele społeczności Oruni. Kościół pod
wezwaniem św. Ignacego Loyoli.
25 września 2021 rok

wieku, znajdujących się w wyposażeniu
kościoła oraz wystawa panelowa, która
jest uzupełnieniem wystąpienia mgr Katarzyny Wyrwicz.

Uczyli się tam między innymi Jakub
Wejher, późniejszy wojewoda malborski, fundator Kalwarii Wejherowskiej,
Jan Jerzy Przebendowski, podskarbi
koronny, Józef Wybicki, twórca hymnu
polskiego. Szkoła wywierała znaczący
wpływ na wychowanie ówczesnych elit
społeczno-politycznych Pomorza. Jako
jednostka nadrzędna w stosunku do misji wewnątrz miasta Gdańska, kolegium
pozostawało w konflikcie z protestanckimi władzami miasta.

Uczestnicy konferencji złożyli kwiaty pod popiersiem Józefa Wybickiego
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Gościli królowie: Zygmunt III Waza
i królowa Konstancja, Władysław IV…
Gościli w nim królowie polscy:
w roku 1623 Zygmunt III Waza i królowa
Konstancja, 1634 Władysław IV, 1651
i 1660 Jan Kazimierz, 1676 Maria Kazimiera Sobieska, 1677 Jan III Sobieski,
1698 August II, 1733/1734 Stanisław

Leszczyński. W 1710 roku odbył się tu
Sejmik Generalny Pruski. Po kasacie
zakonu w 1773, za zgodą króla pruskiego funkcjonowało do 1780, przekształcone zostało następnie w Gimnazjum
Akademickie Królewskiego Instytutu
Szkolnego. W roku 1807 zostało przejęte przez władze I WMG. Gimnazjum
uległo zagładzie podczas oblężenia

Nr 11/2021

w 1813. Zniszczone budynki rozebrano
w 1826.
Aleksandra Szwarc
Fot. Z arch. Koła Inżynierów
i Pasjonatów IKO „Nasza Orunia”

Wprowadzenie do zagadnień dotyczących
programu ikonograficznego zrealizowanego
w kościele pw. Św. Ignacego Loyoli w Gdańsku*
Pomysł na zorganizowanie niniejszej konferencji zrodził się
z osobistego zachwytu oraz na pewno osobistego przywiązania
do kościoła parafialnego.
Niejednokrotnie odwiedzając inne kościoły pojawiała się
myśl, że ten nasz jest rzeczywiście wyjątkowy. Wyróżnia go
widoczna spójność i całościowe ujęcie w jednym stylu zarówno
elementów architektonicznych, wyposażenie wnętrza, jak i
sprzętów liturgicznych.
Rzeczywiście to, co jest niezaprzeczalną wartością zabytku, w którym się znajdujemy jest zachowana bryła budynku,
ołtarze z rzeźbami, malowidłami, rzeźbiona ambona, konfesjonały, balaski, ławki – wszystko to sięga 2 połowy XVIII wieku.
Wśród gdańskich świątyń jest to pewien fenomen, zważywszy że w drugiej budowli barokowej o charakterze sakralnym
na terenie miasta, Kaplicy Królewskiej, nie zachowało się
wyposażenie wnętrza. Moim zadaniem jest zaprezentować
program ikonograficzny, a przez to przedstawić Państwu wnętrze naszego kościoła.
Kościół św. Ignacego Loyoli jest to kościół pojezuicki
i w pełni reprezentuje posoborową estetykę i myśl teologiczną Kościoła Katolickiego doby kontrreformacji. Budowa
obecnego kościoła trwała w latach 1747-55, przez kolejne
10 lat był on wyposażany.
Obecnie jest to III kościół jezuicki wybudowany na tym
terenie. Poprzednie uległy zniszczeniu kolejno podczas działań
wojennych lub, jak w przypadku przedostatniej, ustąpiła ona
miejsca obecnej świątyni. Jej pozostałości to zachowane fundamenty stanowiące kryptę pod nawą południową i główną.
Niezwykle ciekawy jest fakt, że kościół ten znajduje się
poza Gdańskiem Głównym. Podczas rekatolizacji protestanckich miast, jezuici starali się przejąć najważniejsze gotyckie
kościoły w centrum miasta, które następnie przystosowywali
do swoich założeń. W Gdańsku Rada Miejska stawiła tak silny opór tym zamiarom, że mimo wieloletnich starań o kościół
sióstr brygidek, abp. Hieronim Rozrażewski ostatecznie nadał
jezuitom ziemię biskupstwa, leżącą daleko za murami miasta,
na Starych Szkotach.
Kościół ma konstrukcję halową o sklepieniu kolebkowym, z nawą główną zamkniętą od zachodu półkolistą absydą.
Pierwotnie ściana szczytowa posiadała dwie niezbyt wysokie
wieże. Wieże te zostały zniszczone podczas oblężenia Gdańska przez wojska napoleońskie w 1813 roku. Wówczas je ro-

zebrano, odbudowując jedynie szczyt świątyni. Według pewnej
anegdoty, kościół stojąc na uboczu od głównego miasta, pozbawiony wież, ukryty był wśród drzew. Miało to go uchronić
przed losem innych kościołów Gdańska, które były zestrzeliwane przez wojsko radzieckie w 1945 roku. Kronika kościoła
spisana przez ks. Ciechorskiego wspomina raczej o ogromnych zniszczeniach dachu kościoła i przyległych budynków
podczas bombardowań.
Ściana szczytowa jest monumentalna lecz mało okazała artystycznie. Swój obecny wygląd otrzymała w XIX wieku czasie
napraw po rozbiórce obu wież. Wówczas szczyt fasady odbudowano wzorując się na innych kościołach pojezuickich w Polsce.
Charakteryzuje ją tzw. wielki porządek zastosowanych
pilastrów, mocno zaakcentowane belkowanie dzielące kondygnacje. W dolnej kondygnacji kamienne trzy portale z barokowym ornamentem, trzy duże półkoliście zwieńczone okna
oraz dwie nisze pomiędzy pilastrami z osadzonymi rzeźbami
świętych: Stanisława Kostki, Alojzego Gonzaga. Druga kondygnacja posiada już dużo mniejsze elementy: otwory okienne znajdujące się odpowiednio nad portalami i cztery nisze
z rzeźbami świętych, po dwie po prawej i lewej stronie od środkowego okna.
Przedstawienie święci to śśw. Piotr i Paweł apostołowie,
a powyżej śśw. Wojciech i Stanisław biskup. Tych sześciu
świętych to programowe postaci tego kościoła. Już przed
wejściem do środka, Apostołowie Piotr i Paweł informują, że
jest to świątynia Kościoła Katolickiego, mającego sukcesję
apostolską od początków chrześcijaństwa. Święci Wojciech
i Stanisław to główni patronowie Kościoła w Polsce, więc
świątynia ta jest osadzona w tradycji polskiej. Najbliżej osoby
wchodzącej ustawione są figury św. Stanisława Kostki i św.
Alojzego Gonzaga, patronowie uczącej się młodzieży - oni to
informują, że jest to kościół kolegialny.
Nad głównym portalem wykuty kartusz z monogramem
IHS – typowy znak zakonu jezuitów - poświadcza o tym,
że jest to próg świętej przestrzeni, w której, podczas Mszy św.
dokonuje się przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew
Pańską.
Trzeba przyznać, że po dość skromnej prezentacji z zewnątrz wnętrze zaskakuje swoim monumentalnym ale i spokojnym charakterem. Nie jest to może efektowny barok np. Małopolski czy Dolnego śląska. Nie mniej ujmuje pełna korelacja
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pomiędzy konstrukcją architektoniczną a wystrojem rzeźbiarskim, malarskim oraz dekoracją stiukową i polichromii. Jest to
zatem zgodne z postulatem kard. Boromeusza, że „trzy sztuki
powinny połączyć się ze sobą w tym celu, aby jak najlepiej
i najdoskonalej poświęcić się na służbę Bogu”.
Budowla, nie reprezentuje baroku włoskiego według wzoru
rzymskiego „Il Gezu”, choć powiela charakterystyczne dla jezuickich budowli elementy. Według literatury, jezuici wystrzegali
się przenoszenia stylu włoskiego na północne rejony Europy,
starali się raczej stylowo dopasować do przyzwyczajeń estetycznych mieszczaństwa, by być mu bliższym i bardziej zrozumiałym.
Może dlatego w konsekwencji powstała konstrukcja halowa,
rzadko spotykana w budowlach jezuickich, by przyciągnąć tym
gdańszczan przywiązanych do przestrzeni Bazyliki Mariackiej?
W kościele mamy 10 ołtarzy architektonicznych, w tym
główny ołtarz wkomponowany jest w półkolistą absydę
wieńczącą nawę główną. Dwa boczne ołtarze na ścianie
zachodniej są kamienne, pozostałe udekorowane stiukiem
imitującym marmur. Wszystkie ołtarze budowane są w jednym
okresie, spójne stylowo o charakterystycznej barokowej linii
i architektonicznym zagospodarowaniu przestrzeni, równocześnie różnią się od siebie, przez co wystrój jest jednolity, ale
nie monotonny, ani nudny dla odbiorcy.
Wewnątrz konsekwentnie jest realizowany program przedstawiony na fasadzie kościoła. Szpaler dziesięciu kolumn
prowadzi wzrok wiernego wprost na ołtarz główny, w którym,
w górnej kondygnacji widnieje wielki monogram IHS w glorii
z obłoków i główek anielskich. W protestanckim mieście jest
to jednoznaczna informacja: w tym kościele głosi się wiarę
w żywą obecność Jezusa Chrystusa w Ofierze Mszy świętej.
Można też zauważyć, że monogram IHS, postać Boga Ojca
wyłaniającego się zza obłoków glorii oraz postać Gołębicy wy-

malowana na wgłębieniu konchy nad szczytem ołtarza tworzą
grupę Trójcy Świętej. Na zwieńczeniu ołtarza po prawej i lewej stronie widzimy rzeźby – personifikacje cnót teologalnych
Wiary i Miłości.
Obraz „Apoteoza św. Ignacego Loyoli” znajdujący się
w ołtarzu głównym oddaje cześć założycielowi zakonu jezuitów
św. Ignacemu. Obraz ten jest ponad 100 lat starszy od obecnego kościoła, został zakupiony w 1907 roku z Kolonii z kościoła
Wniebowzięcia NMP. Treść obrazu jest elementem wyznania
wiary katolickiej: „ wierzę w święty Kościół Powszechny,
świętych obcowanie”, na którym, pod rozświetlonym monogramem IHS widzimy postać Ecclesii z Monstrancją, czyli
personifikację Kościoła, uniesioną w niebiańskiej przestrzeni
wśród zebranego zgromadzenia świętych.
Wszystkie ołtarze jasno i czytelnie pokazują ścisły związek
z Tradycją Kościoła mówiąc: o tajemnicy Wcielenia Jezusa –
w ołtarzu św. Józefa, o Trójjedyności Boga, o Boskości Jezusa
i Jego odkupieńczej roli dla rodzaju ludzkiego – w ołtarzu św.
Trójcy. W kościele również jest bardzo wyraźny kult maryjny:
boczny ołtarz po stronie północnej poświęcony jest Matce Bożej z Dzieciątkiem. Maryja przedstawiona jest jako tronująca –
Królowa Nieba i Ziemi. Owalny obraz w ołtarzu świętej Trójcy
- Maryja jako opiekunka i orędowniczka świętych.
Ołtarze ściany północnej i południowej - Sam fakt oddawania czci świętym jest wyraźnym przeciwstawieniem się myśli
katolickiej do protestanckiej. Pokazani są najważniejsi święci
chrześcijaństwa w Polsce: św. Wojciech, św. Stanisław biskup,
św. Nepomucen łącząc ich z promowaniem świętych jezuickich
takich jak św. Franciszek Ksawery, Alojzy Gonzaga, wśród
których św. Stanisław Kostka wpisuje się idealnie jako rodzimy
jak i jezuicki święty, w dodatku patron uczącej się młodzieży
i ministrantów.

Wnętrze kościoła pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli
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Wystawa panelowa ukazująca bogactwo ikonograficzne kościoła pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli

Konferencji towarzyszyła wystawa zabytkowych ornatów ze zbiorów kościoła pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli

Jak wynika ze wstępnych oględzin, dokumentacji dokonanych konserwacji i „Kroniki” kościoła to 5 z nich w nawach
bocznych, dwie na filarach i główne postacie ołtarza Serca
Jezusa i Maryji, pochodzą z przełomu lub początku XX wieku.
Bardzo prawdopodobne, że reszta jest XVIII- wieczna. Różnią
się jednak stylistyką i jakością wykonania.
Do tej pory wystrój kościoła nie posiada pogłębionego

opracowania, a w znanych pozycjach historycznych i przewodnikach znajdują się śladowe wzmianki na jego temat. Już
podczas wstępnych oględzin pojawia się wiele pytań dotyczących twórców i fundatorów. Jakieś nazwiska artystów pojawiają się w pozycjach historycznych lub kronice, wydaje się jednak, że są to informacje warte przebadania. Brakuje analizy
stylistycznej i technologicznej, odpowiedzi na pytanie, z jakimi
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Konferencji towarzyszyła wystawa zabytkowych ornatów ze zbiorów kościoła pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli

jeszcze inwestycjami związani byli działający tu rzeźbiarze
i malarze. Mój artykuł ma być zachętą do rozbudzenia zainteresowania unikatowym wystrojem artystycznym kościoła
p.w. św. Ignacego Loyoli.

*Tekst Katarzyny Wyrwicz wygłoszony
na konferencji naukowej 25 września 2021 roku
w kościele pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli.

Katarzyna Wyrwicz

Fot. Z arch. Koła Inżynierów i Pasjonatów IKO
„Nasza Orunia”

Józef Wybicki (29 września 1747 - 10 marca 1822)

Pamięć i wdzięczność
Jubileuszowa konferencja naukowa w kościele pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli przyciągnęła
przedstawicieli lokalnej społeczności dzielnicy i miasta. Znaleźli się wśród nich uczniowie i harcerze.
Reprezentantów młodego pokolenia
zaprosili aktywiści Koła Inżynierów
i Pasjonatów IKO „Nasza Orunia”.

Gdańsk” oraz Koła Inżynierów i Pasjonatów IKO „Nasza Orunia”. udali się
pod popiersie Józefa Wybickiego.

Dziewczęta i chłopcy,
druhny i druhowie

Nie tylko na lekcjach w szkole

Młode pokolenie reprezentowali
uczniowie szkoły Podstawowej nr 16 im.
Władysława Broniewskiego w Gdańsku
z klasy VIII „C”, pod opieką wychowawczyni Danuty Hanuli, oraz harcerze
z niedawno założonej 6. Gdańskiej Drużyny Harcerzy pod dowództwem Drużynowego Dariusza Pytaszyńskiego,
Dziewczęta i chłopcy, po uroczystej
okolicznościowej mszy świętej, wraz
z delegacjami Stowarzyszenia „Nasz
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Złożyli razem wiązankę kwiatów
i wieniec, zapalili znicze, pod popiersiem Józefa Wybickiego, które znajduje
się na fasadzie świątyni.
Wiązanka z biało czerwonych kwiatów, ofiarowana wielkiemu Polakowi,
zasługuje na szczególne wyróżnienie.
Uczniowie wykonali ją bowiem własnoręcznie, dzień wcześniej, pod opieką
wychowawczyni Danuty Hanuli, pod
fachowym okiem instruktorów z Centrum Ogrodniczego „Justyna”. Kwiaty

i wszelkie dodatki ofiarowała Justyna
Kaleta.
Uczniowie „szesnastki” nie od dziś
znają sylwetkę i zasługi twórcy polskiego hymnu narodowego, który uczył się
w – założonym czterysta lat temu – Kolegium Jezuickim w Starych Szkotach.
Obecność ich na sobotnich jubileuszowych obchodach jest jeszcze jednym dowodem, że dzieje swojego terenu, Polski,
poznają nie tylko na lekcjach w szkole.
Ambitny, pełen pomysłów
Miłym akcentem była obecność
na uroczystościach harcerzy z niedawno
powołanej na Oruni 6. Gdańskiej Drużyny Harcerzy. Drużyna jest jednostką
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Instruktorka z Centrum Ogrodniczego „Justyna” wtajemnicza uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 im. Władysława Broniewskiego w arkana
sztuki florystycznej. Fot. Danuta Hanula

To nie takie trudne. Fot. Danuta Hanula

Efekty już widać. Fot. Danuta Hanula
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Mistrzyni ogrodnictwa Justyna Kaleta pracę młodzieży
oceniła wysoko. Fot. Danuta Hanula

3. Gdańskiego Hufca Harcerzy ,,Nil”
im. gen. Augusta Emila Fieldorfa Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
– Naszym drużynowym jest Dariusz
Pytaszyński, młody, ambitny, pełen pomysłów na prowadzenie drużyny tak,
aby przynależność do niej była niezapomnianym przeżyciem oraz miejscem, do
którego młodzi harcerze będą z chęcią
powracać co tydzień na zbiórkach.

Wiązanka upleciona od serca dla Józefa Wybickiego. Fot. Danuta Hanula

Za rok – okrągły jubileusz
Po ceremonii młodzi i dorośli powrócili do kościoła, by wysłuchać wykładów i obejrzeć wystawy.
Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” oraz
Koło Inżynierów i Pasjonatów IKO „Nasza Orunia”. Od dawna przygotowują
się do obchodów 200. rocznicy śmierci Józefa Wybickiego, przypadającej

10 marca 2022 roku. Program obchodów zaprezentowaliśmy w Nr 4/20/20
miesięcznika „Nasz Gdańsk”. Wielkie
zasługi Józefa Wybickiego dla Polski
są nieocenione. Będziemy czynić
wszystko, aby jak najpełniej upamiętnić
tę piękną, historyczną postać.
Krystyna Ochędzan

Od lewej reprezentanci Gdańskiego Hufca Harcerzy ,,Nil” im. gen. Augusta Emila Fieldorfa Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej: Paweł
Krefta - zastępowy 4. Gdańskiej Drużyny Harcerzy, przyszły przyboczny; Dariusz Pytaszyński, początkujący drużynowy 6. Gdańskiej Drużyny Harcerzy; Jacek Arasimowicz, przyboczny 4. Gdańskiej Drużyny Harcerzy, przyszły drużynowy; Marcin Hintz Dyrektor VII Liceum
Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku; Krystyna Ochędzan i Józef Kubicki. Po złożeniu kwiatów pod popiersiem Józefa
Wybickiego. 25 września 2021 roku. Fot. Wojciech Mienik
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Statki gdańskie w ikonografii (8)

Małe i pracowite. Burdyny i inne
W pierwszej połowie XVII wieku działalność stoczniowa w Gdańsku ograniczała się do remontowania statków
i budowy małych jednostek. Ponadto w 1630 roku Rada Miasta wprowadziła rozporządzenie zakazujące budowy
statków dla obcych armatorów i prawo odsprzedania statku gdańskiego armatorowi obcemu dopiero po 7 latach
jego eksploatacji.
Zarządzenie to, wraz ze spadkiem
zamówień na statki.
Budowa statków podupadła, kwitł
handel morski
Spowodowało kryzys w lokalnym
okrętownictwie i już w połowie tego
stulecia zmniejszyła się liczba tutejszych
szkutników.
O ile w Gdańsku budowa statków
w wieku XVII mocno podupadła, to
kwitł handel morski, a miasto dysponowało jednym z największych portów nad
Bałtykiem. Jego rozwój i popularność
jako centrum przeładunkowego towarów z polskiego obszaru gospodarczego
trwał nieprzerwanie od czasów kiedy
w 1454 roku król Polski Kazimierz Jagiellończyk obdarzył miasto w 1454
roku licznymi przywilejami. Otworzyło się ono wówczas na przybyszów,
wśród których aktywnością handlową
i jako twórcy dzieł sztuki wyróżniali się
Holendrzy. Jeden z nich, malarz Izaak
van den Blocke był twórcą monumentalnego obrazu alegorycznego zdobiącego od 1608 roku w Ratuszu Głównego Miasta Wielką Salę Rady zwaną też
Salą Czerwoną”. Dzieło to, znane pod
tytułem „Apoteozą Gdańska” dokumentuje między innymi port w Gdańsku.
Widoczne są jego dwie części – reda
i koryto Wisły do Polskiego Haka stanowiły port zewnętrzny. Wejście do portu
wewnętrznego usytuowanego nad brzegami Motławy zamykał „drąg” - zapora
przed niekontrolowanym z niego wpłynięciem i wpłynięciem. Urządzenie takie
widoczne jest na wspomnianym powyżej obrazie. ILUSTRACJA 1.

1. Fragment obrazu Izaaka van den Blocke zdobiącego od 1608 roku Salę Czerwoną
w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska. Wejście do portu wewnętrznego przy Polskim Haku
zamykał „drąg” - zapora umożliwiająca kontrolę statków wpływających na Motławę.
Przed „drągiem” burdyna bez żagla, a za nim, na Wiśle burdyna pod żaglem rejowym.
Fot. Muzeum Gdańska

Flotylla małych statków i łodzi różnego
przeznaczenia
Problemem w całym porcie była
płytkość dróg wodnych co miało wpływ
na bezpieczeństwo ruchu statków. Przypływające po zboże i inne towary rolno-leśne statki często miały w swych

2. Grafika Matthaeusa Deischa z około 1765 roku, wykonana według rysunku Friedricha
Antona Lohrmanna przedstawiająca widok na Motławę od Targu Rybnego, ukazuje przy
nabrzeżu przed Spichlerzem Królewskim burdynę bez masztu oraz przy Długim Pobrzeżu
miejsce postoju burdyn. Fot. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
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ładowniach balast, którego usuwanie
w porcie było zabronione. Należało go
po wyładunku składować na placu na
lewym brzegu Wisły w pobliżu jej uj-

ścia do Bałtyku. Specjalne załogi dużych łodzi pomagały w tym marynarzom
ze statków.
Utrzymanie tak dużego portu usytu-

owanego nad Motławą w pobliżu jej ujścia do Wisły i dalej razem wpadających
do Bałtyku wymagało sprawnej administracji oraz dysponowania flotyllą małych statków i łodzi różnego przeznaczenia. Najpopularniejszymi wśród takich
były burdyny (bordyny), bo tak tutaj
nazywano lichtugi, czyli statki przewożące na redę ładunki, głównie zboże, aby
doładować nim statki towarowe, które
z powodu płytkości wód portowych nie
mogły w całości wypełnić swych ładowni. Burdyny służyły również do odbierania ładunków ze statków kotwiczących
na redzie, by mogły bezpiecznie wpłynąć do portu.
Budowano je na Lastadii

3. Płaskorzeźba w drewnie z 1724 roku ukazująca burdynę napędzaną tyczkami pychowymi
stanowiła element zdobiący wejście do kaplicy Bractwa Szyprów Burdyn w kościele św.
Jana. Fot. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Rodowód nazwy tej lichtugi sięgał
czasów wikingów i oznaczał małą łódź
towarową zwaną byrdingr. Statki te budowano w Gdańsku, gdzie na Lastadii
było stałe miejsce ich konstruowania.
Miały one różne rozmiary, największe
mieściły od 60 do 100 łasztów, a najmniejsze poniżej 30 łasztów. Powstawały tradycyjną metodą, charakterystyczną dla statków wiślanych, dno ich było
płaskie, montowane z klepek na styk,
a burty wykonywano techniką skorupową, łącząc klepki poszycia na zakładkę.
Dziobnice ich były lekko zaokrąglone,
a tylnice proste ze sterem zawiasowym.
Korzystały z napędu żaglowego (zwłaszcza na redzie i w rejsach do portów nad
Zalewem Wiślanym), a na wodach portowych – co ukazuje ikonografia – posługiwano się wiosłami pychowymi.
Miejscem postoju burdyn była Motława pomiędzy bramą św. Jana i Targiem
Rybnym (Ryc. 2). Szyprowie burdyn, już
w połowie XV wieku założyli bractwo,
które dysponowało kaplicą w kościele św. Jana. W jej wystroju znalazły się
dekoracje wyobrażające burdyny. ILUSTRACJA 3 i 4
Starszyzna Bractwa Szyprów Burdyn

4. Inne wyobrażenie burdyny jest na witrażu ze ścianki działowej kaplicy Bractwa Szyprów
Burdyn z kościoła św. Jana. Aktualnie stanowi element zdobiący wnętrze siedziby Oddziału
Terenowego NID w Gdańsku, przy ulicy Św. Trójcy.
Fot. Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
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W ramach działalności bractwa
utworzono komisję, której zadaniem
była ocena stanu technicznego statków i
dopuszczenie ich do żeglugi. Starszyzna
Bractwa Szyprów Burdyn każdego roku
przed sezonem żeglugowym ustalała
kolejność obsługi zawijających do portu statków oraz ustalała za te czynności
stawkę. Na przykład w 1647 roku opłata
za łaszt zboża przewieziony na redę wynosił 50 groszy. Rozładunek burdyny nie
mógł trwać dłużej niż trzy dni.
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Archeologowie z Narodowego Muzeum Morskiego prowadzili w latach
2011 – 2012 badania zatopionej około
1734 roku w Martwej Wiśle na Przeróbce wraka burdyny, który został wydobyty po zdemontowaniu pod wodą.
Zabytek został wstępnie opracowany naukowo, wykonano też model tego statku.
Na podstawie zachowanych elementów
konstrukcyjnych ustalono, że jego długość wynosiła około 20 m, a szerokość
sięgała 6,30 m. Burdyna ta mogła transportować do 60 łasztów zboża (120 ton).
Szkuty konne
Ciekawą konstrukcją funkcjonującą w gdańskim porcie były małe statki
pasażerskie zwane szkutami konnymi,
choć różnił się od wiślanych oraz jeszcze innych - morskich imienniczek.
(Ryc. 5) Statki te służyły do przewozu pasażerów od schyłku XVII wieku
do niemal połowy XIX wieku. Kursowały od przystani nad lewym brzegiem Motławy, u jej ujścia do Wisły, niemal spod
gospody Mleczny Piotr („Milch Peter”)
do przystani przy twierdzy Wisłoujście.
Czas podróży nie przekraczał jednej godziny i wpierw przepływano na wiosłach
lub pod żaglem w stronę prawego brzegu
Wisły i stamtąd były koniem holowane
z brzegu. Szkuty te odpływały punktualnie o pełnych godzinach i w połowie
drogi mijały się. Pasażerami byli przede
wszystkim interesanci kapitanatu portu
gdańskiego mieszcząc się w Twierdzy
Wisłoujście, a także pobliskiej siedziby
pilotów portowych. Z przeprawy tej,
jako atrakcji korzystali też mieszkańcy
Gdańska.

5. Statek pasażerski - szkuta konna na grafice Daniela Chodowieckiego odpływająca
ku Twierdzy Wisłoujście z przystani przy gospodzie „Mleczny Piotr”. Artysta podczas
pobytu w Gdańsku w 1773 roku przedstawił ten interesujący statek oraz pasażerów –
typową społeczność Gdańska i przebywających tu gości z zagranicy. Fot. ze zbiorów autora

Bojer, szmaka, kat, galiot
Działalność kupców holenderskich
w Gdańsku miała również wpływ na ponowny rozwój budowy statków, głównie
holenderskich typów konstruowanych
w dużej mierze przez przybyłych z Niderlandów szkutników. Popularnymi
wśród licznych typów na przełomie
XVII/XVIII wieku były niewielkie statki typu bojer, szmaka, kat, galiot. Ten
ostatni z czasem był rozwijany do dużych rozmiarów w XVIII wieku i nosił
na trzech masztach ożaglowanie pełnorejowe, typowe dla fregat.
Statek typu bojer pod gdańska flagą, używany w żegludze przybrzeżnej
ukazany jest na wspomnianym wyżej
obrazie ujścia Wisły i twierdzy w Wisłoujściu. (Ryc. 6) Wyposażony jest w je-

6. Fragment obrazu nieznanego autora powstały na przełomie XVII/XVIII wieku ukazujący
ujście Wisły i Twierdzę Wisłoujście - na przystani przed twierdzą trwa zaprzęganie konia
przed powrotem szkuty do Gdańska. Inny wątek na obrazie - na wodach Wisły zmierza
ku otwartemu morzu mały statek towarowy typu bojer. Obraz w zbiorach
Muzeum Okręgowego w Toruniu. Fot Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

den maszt z dużym żaglem rozprzowym
i zmierza na otwarte morze – dlatego ma
jeszcze podniesione miecze boczne zapobiegające dryfowi, aby poruszać się
z bezpieczną prędkością po płytkich wodach Wisły. Pozostałe żagle - sztaksel
i kliwer ma zwinięte.
Identyfikacja typów licznie ukazy-

wanych małych statków w gdańskiej
ikonografii nie jest łatwa, gdyż przedstawiano je w dużym uproszczeniu,
a ponadto różniły się one nie tylko rozmiarami, ale i lokalnie wprowadzanymi
modyfikacjami.
Jerzy Litwin
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Na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku

Jak powstała kwatera prawosławna
Ofensywa rosyjskiego wojska w Prusach Wschodnich skończyła się w połowie września 1914 roku straszliwą
klęską, kiedy ze składu tylko samej 2. armii gen. Samsonowa do niewoli trafilo 50 tysięcy żołnierzy i nawet 13
generałow.
W sumie w niewoli znalazło się wtedy 92 tysiące rosyjskich żołnierzy.
W namiotach, ziemiankach,
pod gołym niebem
Do Rzeszy zaczęli napływać liczni
rosyjscy jeńcy. Wiosną 1915 roku było

ich już pół miliona, zajmujące się nimi
służby stanęły na progu humanitarnej
katastrofy.
W tym pierwszym etapie rosyjscy
jeńcy byli przetrzymywani w ogromnym
zagęszczeniu w namiotach, ziemiankach, lub wprost pod gołym niebem, bez
odpowiedniego wyżywienia, ubrania

i opieki medycznej, co spowodowało epidemię na masową skalę. Wiosną
1915 roku zaczeło się ich przesiedlenie
do obozów stacjonarnych.
Dokładna liczba rosyjskich jeńców
wojennych w I wojnie światowej nie jest
znana, ale szacuje się, że mogło ich być do
4,5 miliona. Według danych niemieckich
do niewoli w tym kraju trafiło 1 420 479
rosyjskich żołnierzy i 14 050 oficerów.
Stały obóz na barkach na Przeróbce

Rosyjscy żołnierze wzięci do niewoli po klęsce w Prusach Wschodnich
30 sierpnia 1914 roku. (Źródło: livejournal.com)

Do Gdańska pierwsi rosyjscy jeńcy
w liczbie 80 dotarli już 31 sierpnia (według innych danych 1 sierpnia). Dzień
później ulicami Gdańska przeprowadzono kolejnych 2 600 osób.
Tymczasowo umieszczono ich
w opuszczonych przez wojsko stajniach brygady huzarów przy Hochstrieß
(ul. Słowackiego) oraz koszarach w
Nowym Porcie, przy Olivaer Straße
(ul. Oliwska). Wkrótce dla rosyjskich
jeńców powstał stały oboz – na barkach
towarowych przycumowanych do brzegu na Przeróbce (ów. Troyl), w rejonie
Schaderuten (obecnej ul. Promowej),
przy obecnych nabrzeżach Bytomskim
i Krakowskim. W obozie mogło przebywać jednocześnie od 4 do 15 tysięcy
jeńców (na 30 barkach).
Czarna księga

Kolumna jeńców rosyjskich w Langfuhr (Gdańsk-Wrzeszcz) na wysokości obecnego
Centrum Handlowego Manhattan. 2 IX 1914. (Źródło: www.gedanopedia.pl)
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Warunki, w jakich przebywali, były
niezwykle ciężkie. W 1917 roku w Piotrogrodzie ukazała się, jak by teraz ją
nazwano, czarna księga – „Положеніе
русскихъ пленныхъ въ Германіи и
отношеніе германцевъ къ населенію
занятыхъ ими областей Царства Польскаго и Литвы. Материалы, собранные докторомъ М. П. Базилевичем въ
плeну и среди русских врачей, вернувшихся изъ немецкого плена” („Sytuacja rosyjskich jeńców w Niemczech
i stosunek Niemców do ludności zajętych przez nich obwodów Królestwa
Polskiego i Litwy. Materiały zebrane
przez doktora M. P. Bazylewicza w niewoli i wśród rosyjskich lekarzy, którzy
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powrócili z niemieckiej niewoli)”. Pośród umieszczonych tam „wywiadów”
jest i świadectwo Nikołaja Simona, który trafił do niewoli we wrześniu 1914
roku po klęsce pod Tylżą i przebywał
w Gdańsku na pokładzie „paropławu”:
Prawie goli, bez butów,
wszystko w strzępach
„(…) Stosunek [do jeńców] był nieludzki... Pobicie kolbami liczyło się
za łaskę, zwykle kłuli bagnetami, jeśli
kto szedł powoli. Karmiono okropnie:
zupa z robakami, ale i tej było mało.
(…) Pracowaliśmy zwykle od godziny
6. rano do godziny 6. wieczorem, ale (...)
żeby umocnić tamę, którą tam robiono,
przymuszano do pracy przez całą noc.
(...) Karmiono zupełnie głodowo, podczas pracy niemieccy robotnicy i ochroniarze maltretowali jeńców bezlitośnie.
(...) Ludzie byli prawie goli, bez butów,
wszystko w strzępach. (... )Przez całą
zimę pracowałem bez płaszcza. (Tłum.
Aleksiej Piatkowski)
Dodamy, że jeszcze we wrześniu
1914 roku Pruskie Ministerstwo Wojskowe, które zajmowało się jeńcami,
nakazało odbierać Rosjanom buty, które
z powody wysokiej jakości skóry, były
przekazywane żołnierzom niemieckim.
W okresie letnim praca więźnów zaczynała się od godziny 4 nad ranem. Ponadto i tak niskie normy żywieniowe jeńców
zmniejszały się z każdym rokiem. Wynikało to z zacieśniania morskiej blokady
Niemiec, skutkującej znacznymi ograniczeniami dostaw żywności dla mieszkańców całego kraju.
Epidemie tyfusu, krwawej biegunki,
wszawica
Portal trojmiasto.pl przytacza wspomnienia Mikołaja Nikonorowa, które
ukazały się w piśmie „Litery” z 1971
roku (Nikonorow to były więzień obozu, który po I wojnie światowej pozostał
w Gdańsku):
(…)”Niewielki personel obozowy,
składający się jeńców rosyjskich i kierowany przez lekarza niemieckiego, nie
był w stanie zapobiec epidemiom tyfusu,
krwawej biegunki, wszawicy. Obóz jeniecki zapisał się w pamięci gdańszczan
jako miejsce, gdzie nieszczęśliwsi rosyjscy więźniowie marli jak muchy, miejsce będące siedliskiem wszelkich zaraz,
brudu i robactwa. (…)”
Nic dziwnego, że obozowy szpital na
500 osób, mieszczący się przy dzisiej-

Obóz na Przeróbce i barki, na których kwaterowano jeńców. (Źródło: gedanopedia.pl)

Praca w obozie na Przeróbce. Razem z Rosjanami znajdują się prawdopodobno rumuńscy
jeńcy. (Źródło: gedanopedia.pl)

szej ulicy Sienna Grobla,
był stale przepełniony.
Podczas częstych epidemii brak leków i personelu powodował wśród
rosyjskich jeńców wysoki poziom śmiertelności,
który w przypadku np.
tyfusu wynosił 6-8%.
Według niemieckich danych ogólna liczba zaginionych w niemieckich
obozach rosyjskich jeńców wynosiła 72 292,
czyli 5,06% ogólnej liczby. Jest to znacznie wyższy wskaźnik w stosunku do zaginięć jeńców
zachodnioeuropejskich
- 3% wśród francuzskich
i 2% wśród angielskich. Plan Cmentarza Garnizonowego (Źródło: cmentarze-gdanskie.pl)
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Na Cmentarzu Garnizonowym,
cmentarzu miejskim w Sopocie,
w masowych grobach na Zaspie
Zresztą rosyjscy badacze oceniają
niemieckie dane jako zaniżone i utrzymują, że śmiertelność wśród rosyjskich
jeńców była na poziomie 7,3% i że zginęło ich w obozach niemieckich około
stu tysięcy (w ogóle w lagrach państw
centralnych 190 tysięcy).
Zmarłych więźniów z obozu na
Przeróbce oraz obozów filialnych
w Elblągu, Sopocie i Redzie chowa-

no na Cmentarzu Garnizonowym,
na cmentarzu miejskim w Sopocie, później w masowych grobach na Zaspie.
W ogóle zmarły tam 704 osoby, z czego
542 to Rosjanie. Inni to mogli być Rumuni (również prawosławni), którzych
też trzymano w tym łagrze.
Według jednej z księg cmentarnych
w zbiorowych mogiłach na Cmentaru
Garnizonowym pochowano 664 jeńców.
Tak w górnej, najbardziej oddalonej
od głównego wejścia części historycznego Cmentarza Garnizonowego
w Gdańsku, powstała Kwatera prawo-

sławna. Składa się ona z górnej części
kwater №№ 27 i 28.
Wiadomo, że po wojnie obóz na
Przeróbce opuściły 1 742 osoby narodowości polskiej. Ciekaw jestem, gdzie
chowano Polaków z tego łagru – też
w Kwaterze prawosławnej?
O dalszej historii tej części Cmentarza Garnizonowego opowiemy w następnym numerze miesięcznika „Nasz
Gdańsk”.
Aleksiej Piatkowski

71 tramwaj imienia zasłużonej dla Gdańska postaci

Jan Zachwatowicz – patronem
Tramwaj im. Jana Zachwatowicza, wybitnego architekta, od 4 października 2021 roku jeździ po gdańskich torach.
W uroczystości nadania imienia
tramwajowi wzięli udział m.in. Bogdan Borusewicz, Wicemarszałek Senatu, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent
Gdańska oraz pani Krystyna Zachwatowicz-Wajda, córka patrona. (…)
– Dziś wspominamy Jana Zachwatowicza – człowieka, bez którego Gdańsk, ale też kilka innych miast
w Polsce, w tym także Warszawa, nie
wyglądałby dzisiaj tak jak wyglądają. Człowieka, który był konserwatorem, myślicielem, twórcą, architektem.
Cieszę się, że dołącza do grona patronów gdańskich tramwajów. Staramy
się tymi tramwajami łączyć przeszłość
z teraźniejszością i przyszłością. Coraz
bardziej nowoczesne, które mkną w różne dzielnice Gdańska łącząc ludzi – mówiła podczas uroczystości Aleksandra
Dulkiewicz, prezydent Gdańska. (…)
Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Aleksandra Dulkiewicz podczas ceremonii nadania tramwajowi imienia Jana Zachwatowicza. Fot. Grzegorz Mehring/Materiały prasowe Urzędu
Miejskiego w Gdańsku
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Jędrzej Sieliwończyk
Urząd Miejski w Gdańsku

