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Budowa nm,vych traktów komunikacyjnych, by wspomnieć choćby
Nową Watową czy Nową Słowackie
go, a także imponująca infrastruktura Pomorskiej Kolei Metropolitalnej,
sprawiaj ą , że w krajobrazie miasta
pojawiły się w znacznej liczbie nowe
ciekawe obiekty - są to przerzucone
nad drogami, torowiskami i ciekami
wodnymi mosty drogowe i kolejowe,
estakady, kładki i przepusty. Przybliżamy kilka takich budowli, które są
najbardziej dostrzegalnymi dokonaniami z ostatnich trzech lat
Tadeusz T Głuszko

Jak ruszyły
tramwaje na Stogi .............. 20

wyraźnie odbiegających

poziomem
technicznym i artystycznym od
pozostałych. Zaważył na tym
przede wszystkim dość dobry jak na tamte lata - warsztat reży
serski ich twórców i zastosowane
przez nich niekonwencjonalne
rozwiązania formalne. Pozwoliło
to teoretykom i historykom sztuki
filmowej wpisać je na t rwałe do
historii kinematografii polskiej.
Kazimierz Babiński

Na wodzie
i z wodą w tle .. ... ... ... .... ... .. 36
NA WODZIE
IZWODĄ WTLE

Dziadkowie, ci ze strony matki,
byli gdańszczanami, choć trudno ich nazwać Kaszubami. Być
gdańszczaninem nie w każdym
wypadku znaczy to samo, bo choć
zameldowani w Gdańs k u, dziadkowie pędzili życie nomadów Kiedy
nadchodziła wiosna, opuszczali
miasto wraz z domem, bo mieszkali
na barkach. A Wista była wówczas
głównym szlakiem transportowym
i była żeglowna . I nie działo się
to w czasach zbyt odległych,
bo przed - a nawet jeszcze po
- li wojnie światowej.
Maciej Kostun

Oblężenie Gdańska

w roku 1734 ....................... 42

TTG

„Piątka"

W ostatnich miesiącach prowadzony jest remont, przebudowa
i unowocześnianie linii tramwajowej na Stogi. Przypominamy,
jakie były początki tego jedynego w Gdańsku szlaku tramwajowego, który sięga na prawy
brzeg Martwej Wisły. Obszerne
relacje z placu budowy i inauguracji tej linii zamieścił vl 1927
roku dziennik „Danziger olksstimme" i polska „Gazeta Gdań
ska,.Echo Gdańskie't

w Oliwie ............... 26

Siedemdziesiąt

lat to piękny wiek.
Dla człowieka to ju ż emerytura, ale
w wypadku szkoty to dopiero początek dojrzałości. Tyle właśnie lat
kończy V Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego w Oliwie.
Jacek Rześniowiecki

Filmu zaślubiny
z morzem ........................... 31
Wśród

kilkunastu filmów marynistycznych, które powstały w latach
1902-1939, znalazło się kilka

Epizod , który opowiedzieć zamierzamy, stanowi według nas jeden
z najpiękniejszych ustępów historii
Gdańska, tym piękniejszy i szczytniejszy, im mniej świetnie i dodatnio
przedstawiają się wszystkie inne
żywioły na współczesnej widowni
występujące. Rok 1734 zapisuje
w dziejach Gdańska pamiętny po
wszystkie czasy fakt wystąpienia
jeg o w obronie Stanisława Leszczyńskiego, więcej, powiedzieli byśmy, w obronie niezależności
Rzeczypospolitej.
Przypominamy fragmenty szkicu
historycznego Kazimierza Jarochowskiego , opublikowanego
w 1886 roku.

OD REDAKC JI
Rozm a itości

Historia

księdza

...................... 52

Goedeke ................ 52

W 1944 roku w Jabłowie koto Starogardu Gdańskiego ksiądz Johannes
Goedeke poprowadził bodaj ostatnią
na Pomorzu procesję z udziałem
Niemców i Polaków, którzy-wydawać
by się mogło - w tamtych wojennych
okolicznościach mieli mato powodów,
żeby dokądkolwiek iść razem.
Tadeusz T

Głuszko

54

Ulice

o, że Gcla11sk opowiedział się w 1733 roku po stronie króla Stanisława Leszc-zy11skiego, eo w konsekwencji - w 1734 roku - doprowadziło cło ciężkiego oblężenia miasta, jest jednym z bardziej zagadkowych momentów jego historii.
Czy zacleeyclowała o tym nietrafna ocena ówczesnej sytuacji politycznej, c-zy rzeczywiste zaufanie cło króla? A może francuskie obietnice pokrycia wszystkich strat ,vynikająeyeh z tego zaangażowania?
.Jak wiemy, z punktu widzenia miasta był to akt odważny, ale taki, który przyniósł niemal wyłącznie straty. W wyniku oblężenia Gcla11sk został moc-no zniszczony,
a Rosja nałożyła na niego wysoką kontrybucję, na pokrycie kosztów, które poniosła
w tej wojnie.
Kazimierz .Jaroehowski, polski historyk żyjący w XIX wieku (fragmenty jego
szkic-u publikujemy w tym numerze) stara się pokazać, że ponowny ,vybór Stanisła
wa Leszc-zy11skiego na króla i związane z nim oblężenie Gcla11ska w 1734 roku nie
były epizodycznymi ,vyclarzeniami, ale „faktami kulminacyjnymi'', wokół których
w XVIII wieku „rozegrały się fatalnie losy dwóch mocarstw emopejskieh - Francji
i Polski''.
Zdaniem .Jaroehowskiego, właśnie wtedy powstała możliwość, by „za pomocą
wszystkich narodowych zasobów wywalczyć sobie niezależność'', przez osobę Leszc-zy11skiego i opartą na współpracy z Franc-ją. I że była to ta chwila - jedna z ostatnich - kiedy można było jeszcze zatrzymać nieubłagany bieg zclarze11, prowadzący
,,ku nieszczęsnej przystani roku 1772'', czyli cło rozbiorów.
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Grzegorz Fortuna

Plac Józefa Wybickiego,
czyli Oskar na ławeczce
Nikt z nas, uczniów tamtejszego
liceum, nie podejrzewał nawet,
że poruszamy się tropem Guntera
Grassa. A zwłaszcza jego bohaterów To przecież tutaj - na stawie
browarnym dzisiaj już zasypanym
- Tulla Pokriefke przyrządzała swoje
ohydne zupy na wyspie w domku dla
łabędzi. Cóż wiedzieliśmy o Grassie?
Nic zgoła. Pierwszym wtajemniczeniem w jego twórczość była krótka
powieść „Kot i mysz", rozgrywająca
się w naszym Wrzeszczu, na naszych ulicach.
Paweł

Huelle

Zmarł

profesor
Jerzy Samp ....................... 57
Wydawnictwa ................... 58
Galeria ............................... 60
,,Kilka zdarzeń sprzed pół wieku" zdjęcia Zbigniewa Kosycarza z lat
1963-1965, na których „zapamię
tane" zostały drobne i ważniejsze
zdarzenia z gdańskiego śródmieścia.
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Trasa PKM na granicy Strzyży i Oliwy zatacza"szeroki tuk; pośro
dku widoczny wiadukt nad ulicą Wita Stwosza i przystanek Strzyża

MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY
Tekst:

Tadeusz T. Głuszko

Budowa nowych traktów komunikacyjnych, by wspomnieć choćby Nową Watową czy Nową Słowackiego,
a

także imponująca

jawiły się

infrastruktura Pomorskiej Kolei Metropolitalnej,

sprawiają, że

w krajobrazie miasta po-

w znacznej liczbie nowe ciekawe obiekty- są to przerzucone nad drogami, torowiskami i ciekami

wodnymi mosty drogowe i kolejowe, estakady,

kładki

i przepusty.

Przybliżmy

kilka takich budowli, które

są

najbardziej dostrzegalnymi dokonaniami z ostatnich trzech lat.
osty, o których mówimy, najczę
ściej ·wykonane są ze sprężonego
betonu, choć zdarzają się też stalowe. Powstały jako budowle typowo techniczne, czyli bez ozdób, ale to nie pozbawia
ich swoistego uroku, którego głównym walorem jest prostota. Są to konstrukcje belkowe lub łukowe.
Mosty belkowe mają zazwyczaj niedłu
gie przęsła, które opierają się na samych

M
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przyczółkach,

a jeśli są to mosty kilkudodatkowo wspierają się na filarach, tworząc rodzaj krótszej lub dłuższej
estakady. Konstrukcję belkową posiadają
prawie wszystkie wiadukty kolei metropolitalnej oraz estakady samochodowe i tramwajowe.
Przęsła mostów o konstrukcji łukowej
są. zazwyczaj dłuższe od przęseł mostów
belkowych i charakteryzują się łukowaprzęsłowe,

tymi elementami nośnymi, które znajdują
się ponad płaszczyzną przęseł lub pod nią.
W konstrukcjach nowych mostów spotykamy obydwa takie typy.
Na początek przyjrzymy się trzem nowym przeprawom, które można zobaczyć
z okien Szybkiej Kolei Miejskiej, jadąc
z Udaf1ska w kierunku Sopotu, a następnie
skupimy uwagę na kilku mostach kolei metropolitalnej.

JAZDA GÓRĄ I DOŁ E M

„Żółty wiadukt" z 1907 roku i nowy wiadukt
w ciągu ul. Nowej Watowej z 2014 roku

Na

przecięciu

z Nową Wałową

O czywiście, dość. szybko na tym szlaku
pojawia się tzw. żółty wiadukt, zbudowany
w 1907 roku ..Jest to most o konstrukcji łuko
wej, z nitowaniem charakterystycznym dla
epoki, w której powstał. Tuż za nim znajdujemy nowy most drogowy w ciąg11 ulicy Nowej
Wałowej, który wszedł do eksploatacji w 2014
roku. Ma podobną konstrukcję, czyli jest jednoprzęsłowy i łukowy, jednak jest większy od
,,żółtego" stulatka i masywniejszy. Pomalowany został na kolor jasnego piasku.

Wiadukt Nowej Wałowej to most o tzw.
konstrukcji łukowej Langera, którą charakteryzuje nietypowa geometria łuków,
są one bowiem różnej wielkości i nachylone
do osi mostu ..Jego sześć.dziesięciometrowe
przęsło jest połączone z około dwustumetrową estakadą, która ponad ulicą ,Jana
z Kolna przenosi jezdnie Nowej Wałowej
w kierunku ulicy Rybaki Górne na Starym
Mieście. ,Jadąc w kierunku przeciwnym,
z wiaduktu nad torami zjeżdża się do ronda
przy Bramie Oliwskiej. Od strony Starego
Miasta estakada wspina się do wiaduktu

podjazdem, poprowadzonym przez tereny
postoczniowe, a przęsło stykające się z wiaduktem stanowi przeprawę ponad jezdnią
ulicy ,Jana z Kolna, która biegnie wzdłuż
torów kolejowych. Wiadukt i estakadę zaprojektowano w zasadzie tylko dla ruchu
kołowego, dlatego posiada jedynie bardzo
wąskie chodniki techniczne. Za to wyłącz
nie dla pieszych i rowerzystów zachowano
,,żółty wiadukt", po którym dawniej przebiegał ruch kołowy i pieszy z bardzo niegdyś uprzemysłowionej ulicy ,Jana z Kolna
do alei Zwycięstwa.

Nowy wiadukt ul. Nowej Watowej łączy
z estakadą nad ul. Jana z Kolna

się

'f
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Wiadukty nad torami kolejowymi obok
Galerii Bałtyckiej we Wrzeszczu

-~-

Na

przecięciu

z Nową Słowackiego
Kolejny nowy wiadukt drogowy nad torami kolejowymi znajdujemy we Wrzeszczu
blisko (Ialerii Bałtyckiej. Kiedy jedzie się

koleją

od strony Gda11ska, jego widok także
przysłonięty jest istniejącym od ponad stu
lat wiaduktem stalowym, który dzisiaj ma
kolor ciemnej zieleni. Ten stary wiadukt
jest obiektem dwuprzęsłowym, lukowym,
ma nitowane elementy, wspiera się na sze-

rokim ceglanym filarze i znajduje się w cią
gu dawnej ulicy Kościuszki (obecnie na tym
odcinku nosi nazwę Żołnierzy Wyklętych).
Nowy wiadukt oddano do użytku w 2012
roku i jest bardzo podobny do starszego są
siada pod względem zastosowanego materiału, konstrukcji i wielkości, zbudowano go
jednak z wykorzystaniem obecnych technologii (jego elementów nie łączono nitami, ale
zespawano itd.). Długość-. nowego wiaduktu
sięga stu metrów, ma on ponad szesnaście
metrów szerokości, waży około sześć-set ton,
również pomalowany jest na zielony kolor,
ale w jaśniejszej tonacji. Ułożona na nim
dwupasmowa jezdnia prowadzi w kierunku
Grunwaldzkiej i lotniska (na starym moście
ruch odbywa się od Grunwaldzkiej w kierunku Zaspy), ma też chodnik dla pieszych
i ścieżkę rowerową.
Oba wiadukty służą za przeprawę mostową dla czteropasmowej arterii drogowej
Nowa Słowackiego, która od 2012 roku łączy
lotnisko w Rębiechowie z Dolnym Wrzeszczem i ułatwia dojazd do P(IE Arena.
Na tym odcinku Nowej Słowackiego,
blisko wspomnianych wiaduktów, znajdujemy kolejną przeprawą mostową. Tym
razem jest to około stutrzydziestometrowa
estakada z charakterystycznymi wysokimi osłonami, które tłumią hałas. Przeprowadza ona ruch samochodowy ponad
jezdniami i torowiskiem tramwajowym
alei Grunwaldzkiej. Zdążyliśmy się do niej
przyzwyczaić-, choć- w pierwszych okresie
dla kierowców jadących Grunwaldzką od
strony Oliwy mogla się wydawać- przeszkodą blokującą jezdnię.
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Wiadukt PKM na Zaspie
Dobiega wła śnie kof1ca budowa ostat niego
z ponad czterdziestu mostów na szlaku kolei
metropolitalnej, mostu, który znajduje się blisko przystanku SKM Gdaf1sk-Zaspa. ,Jako jedyny na tym szlaku jest on wykonany całko
wicie ze stali (wszystkie pozostałe są z betonu
sprężonego). ,Jest to most czterystupięćdzie
sięciotonowy, jednoprzęsłowy i jednotorowy,
o długości przekraczającej siedemdziesiąt
metrów. Reprezentuje typ łukowy. Pociągi
PKM będą dojeżdżać do niego z Wrzeszcza
ponad trzystumetrowym podjazdem o stromym nachyleniu, który jest ujęty w betonowe
mury oporowe. Wiadukt będzie zapewniał
pociągom PKMjadącym w kierunku lotniska
bezkolizyjny przejazd nad torami pociągów
dalekobieżnych i będzie st anowił przeprawę
na dwutorowy nasyp ziemny o ponad ośmio
metrowej wysokości, po którym pociągi pojadą w stronę StJ:zyży i Brętowa. W latach
Hlll-Hll4, kiedy budowano jednotorową linię
Udaf1sk-Kartuzy, której śladem biegnie czę
ściowo dwutorowa linia kolei metropolitalnej,
w tej okolicy było mniej tDrów i nie występo
wała potrzeba stawiania wiaduktu; tor wspinał się łagodnie nachylonym nasypem, który
- jak i dzisiaj - zataczał szeroką pętlę do ulicy
Słowackiego. Zjazd z nasypu w stronę stacji
we Wrzeszczu odbywać się będzie po torze
całkowicie naziemnym.

,,.

'
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Wiadukt na Zaspie, po którym biegnie jeden
z torów PKM nad torami kolei dalekobieżnej
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Wiadukt PKM nad ul.

Wiadukty nad Grunwaldzką,
Wita Stwosza i Polankami
Po bez mała siedemdziesięciu latach
od zburzenia przepraw mostowych kolei
Gdaf1sk-Kartuzy z HJ14 roku na ich miejscu
pojawiły się mosty kolei metropolitalnej,
której infrastrukturę zbudowano niemal od

podstaw na śladzie poprzedniczki (dopiero za
Kokoszkami odbija od niego całkiem nowy
odcinek w stronę lotniska w Rębiechowie).
Pierwszy wiadukt betonowy nowej kolei znajduje się nad aleją Grunwaldzką,
w miejscu, gdzie kof1czy się Strzyża a zaczyna Oliwa. .Jest szerszy i dłuższy (bo
znacznie szersza jest dzisiaj Grunwaldzka)

Grunwaldzką

od poprzednika, który był dwuprzęsłowy
i jednotorowy. Po nowym wiadukcie poprowadzone zostaną dwa tory, ma on ponad
sto metrów długości, a jego cztery przę
sła wspierają się na trzech filarach, które
wynoszą platformę z torowiskiem osiem
metrów ponad jezdniami Grunwaldzkiej,
co zapewni bezpieczny przejazd nawet wy-

Wiadukt PKM nad ul. Wita Stwosza przy

pętli

tramwajowej

JAZD A GÓRĄ I DOŁEM
sokim samochodom. Wiadukt został tak
zbudowany, aby wygospodarować pod nim
miejsce na ewentualne poszerzenie ulicy
Grunwaldzkiej o dwa pasy jazdy.
Na kolejny wiadukt trafiamy przy skrzyżowaniu nasypu kolejowego z ulicą Wita
Stwosza - posiada jedno przęsło czterdziestosześciometrowej długości. Od strony Zaspy pociągi dojeżdżać będą do niego estakadą
o ponad stupięćdziesięciometrowej długości,
na której dobiega kof1ca budowa przystanku PKM Gdaf1sk-Strzyża. Będzie tu węzeł
przesiadkowy z komunikacją autobusową
i tramwajową. ,Jak wyjaśnia rzecznik PKM,
Tomasz Konopacki, estakada ta została zbudowana na prośbę władz Gdaf1ska, na wypadek nowych rozwiązaf1 komunikacyjnych.
(;dyby przystanek na Strzyży był umieszczony standardowo na nasypie, to w przyszłości
- aby poszerzyć przejazd pod wiaduktem trzeba byłoby przebijać się przez ten nasyp.
Wiadukt z estakadą i przystankiem stanowi
drugi pod względem wielkości obiekt inży
nieryjny Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
Nad ulicą Polanki znajdujemy kolejny
wiadukt, który jest bliźniaczo podobny do
tego znad Wita Stwosza. Dalej kolej metropolitalna wcina się w tereny częściowo
leśne, gdzie miejscowe dukty są połączone
wzniesioną nad torami kładką dla pieszych,
która jest repliką tzw. mostku Weissera,
upamiętnionego w powieści Pawła Huelle.
Stary mostek, mimo nie najgorszej kondycji, musiał ustąpić nowemu, bo był za niski,
by zmieścić pod nim planowaną w przyszło
ści nadziemną trakcję elektryczną.

~

Przystanek PKM Strzyża i wiadukt nad
ul. Wita Stwosza przy pętli tramwajowej

~
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Wiadukt kolejowy nad

Słowackiego

.Jeszcze cło czerwca 201:3 rokn przy nlicy Słowackiego stały (niestety zrnjnowane)
monnmentalne przyczółki jednego z najwyż
szyeh wiaduktów starej linii (Ma11sk-Kartuzy. Na jego miejscu pojawił się w nbiegłym
roku imponujący kształt em i rozpiętością
jednoprzęsłowy most łukowy (z przęsłem
rozpię
o osiemdziesięciodwumetrowej
tośei Inków). To most o \Vielkiej nroclzie,
w jasnym piaskowym kolorze, wysoki (tor y
biegną ponad jedenaście metrów nad jezdnią Słowackiego), który przeeina nlieę po
lekkim skosie, eo - jak się wydaje - jeszcze
dodaje jego sylwecie ogromu i ekspresji. Na
jego bnclowę zużyt-0 ponad osiemset metrów
sześeiennych betonu i trzysta ton stali zbrojeniowej. Próby wykazały wytrzymałość-. na
pięć-settonowe obciążenie. Zaprojektowano
go również nieeo ponad bieżące potrzeby,
nwzględniając rezerwę pod przyszły prawoskręt ze Słowackiego w projektowaną nlieę
Nową Abrahama. To czwarty eo do wielkośei obiekt inżynieryjny na trasie Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej. Przy przyczółku od
strony Wrzeszcza znajduje się najwyższej
położony przystanek kolei metropolitalnej Gclaf1 sk- Niedźwiednik.
Po zjeździe z tego mostn za nlicą Słowac
kiego tory przemykają nad dwoma przepnstami z prefabrykowanych elementów.
Pierwszy przepust wypada nad potokiem
Strzyża. Drngi przepust zbudowano nad
dawną drogą, która niegdyś przebiegała pod
małym białym wiaduktem z eegty cementowej cło 1mljątku Srebrzysko. Dalej tory wrzynają się w podnóże Brętowskiej Uóry (dawniej Brentauer Berg).

Przystanek PKM Niedźwiednik, wiadukt nad ul. Słowackiego i przejazd pod torami w kierunku Srebrzyska: widok z Brętowskiej Góry

JAZD A GÓRĄ I DOŁEM

Wiadukt i estakada tramwajowa
przy Rakoczego
Kolejny duży obiekt pojawia się na przelinii kolejowej i ulicy Rakoczego.
Budowa tego wiaduktu została ukof1czona
w ubiegłym roku (w tym miejscu był ceglany most, który zbudowano nad drogą
gruntową z brętowskich Dolnych Młynów
do majątków w Pieckach i Migowie).
Obecny wiadukt to złożona z czterech
przęseł belka stuclwudziestometrowej dłucięciu

gości, wsparta na trzech mocnych filarach.
Przy północnym przęśle od strony Słowackiego ulokowano przystanek Gdaf1sk-Brętowo, ściśle zespolony z komunikaeją tramwajową i autobusową. To jedyne miejsce
w (Maf1sku, gdzie będzie można przesiąść
się z pociąg11 PKM na tramwaj (i odwrotnie),
korzyst.-1jąc z jednego peronu, do kt.órego
z jednej strony podjeżdżać- będą pociągi,
z drugiej tramwaje. Charakterystycznym
elementem tego miejsca jest ponad trzystusześMziesięciometrowa estakada, po której

tramwaje dojeżdżać- będą do peronu PKM.
Estakada rozpoczyna swój bieg na wysokości skrzyżowania Rakoczego z ulieami Wyrobka i Kolumba, a więc od miejsea, gdzie
jezdnia Rakoczego stopniowo opada w kierunku Brętowa (takie ukształtowanie terenu
wymusiło budowę podjazdu dla tramwajów).
W najwyższym punkcie osiąga ona wysokość
dziewięciu metrów. Wiadukt z przystankiem
przy Rakoczego (ale bez estakady tramwajowej) t-0 trzeci co do ,vielkości obiekt inżynieryjny Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Wiadukt nad ul. Rakoczego: w głębi widoczny fragment estakady tramwajowej
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Kładka łącząca przystanek PKM na estakadzie przy
lotnisku z terminalem (zdjęcie w obiektywie .,rybie oko")

cle

Estakada przy lotnisku
W

bieżącym

imponującej

przęsłowej

roku zako11ezono

długością

budowę

dwudziest.opięcio

estakady kolei met.ropolit.alnej
przy gda[rnkim lot.nisku. Ma ona dziewięć
set. pięćdziesiąt. metrów długości i wspiera
się na clwuclziestn sześciu podporach, a każ-

(EJ 30dni

przęsło

liczy

około trzydzieści

metrów
estakady jest zmienna
- od dziewięciu do prawie dwunastu met.rów. Dzięki poprowadzeniu torów górą,
nowa linia kolejowa nie będzie zakłócać
ruchu samochodowego i pieszego przy lot.nisku, a z umieszczonego na estakadzie przystanku Gdańsk-Port. Lotniczy można będzie
długości. Szerokość

przejść na jednym poziomie kładką do terminalu lot.niczego. ,Jest to największy obiekt
inżynieryjny na trasie tej kolei. •

Wykorzystano:
Informacje z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku:
Materiały promocyjno-informacyjne Pomorskiej

Kolei Metropolitalnej
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Próby techniczne torowiska tramwajowego przy nasypie kolejowym, rozbudowywana ulica
Lenartowicza jeszcze bez brukowanej nawierzchni; widok w stronę Stogów; czerwiec 1927

•

ramwa e na
W ostatnich

miesiącach

wocześnianie
były początki
sięga

prowadzony jest remont, przebudowa i uno-

linii tramwajowej na Stogi. Przypomnijmy
tego jedynego w

na prawy brzeg Martwej

Gdańsku

~ 30dni

jakie

szlaku tramwajowego, który

Wisły.

budowany w HJ12 roku Most Breitenbacha na Martwej Wiśle (dzisiejszy
Most Siennicki) ułatwił gcla11szczanom komunikację z zawiśla11skimi Stogami (Polacy nazywali je Sienną Hutą albo
Siankami, niemiecka nazwa to Heubucle).
Gda11szczanie przyjeżdżali tutaj latem wabieni urokami kąpieliska morskiego z wielką plażą i oddzielonego od centrum wsi szerokim pasmem lasu, z malowniczym leśnym
jeziorem o nazwie Pusty Staw, nad którym
po stronie wsi stał z dawna cłom zdrojowy
z popularną ,vypożyczalnią łódek.

Z

więc,

To zainteresowanie gda11szczan Stogami
(i odwrotnie - mieszka11ców tej wsi Gcla11skiem) ,vykorzystywali różni przewoźnicy.
Pierwsze było bodaj Towarzystwo Żeglugi
Parowej „Weichsel'' (,,Wisła''), które w 1858
roku uruchomiło przeprawę wodną, a kiedy
wiślane brzegi połączył wspomniany Most
Siennicki i poprawił się stan drogi cło Stogów
(zmodernizowano nawierzchnie ulic Siennej
i Stryjewskiego), w HJ24 roku pojawiła się
tu komunikacja autobusowa prowadzona
przez panów Hoffmanna, Schlawjinskiego
i Klanna. Popularność tego środka trans-

. .~
, . .-

portu prędko jednak wygasła, kiedy po
trzech latach zaczęły tutaj kursować tramwaje. Zainteresowanie gcla11szczan budową
połączenia tramwajowego ze Stogami było
ogromne. Obszerne relacje z placu buclo,vy i inauguracji tej linii zamieścił dziennik
„Danziger Volksstimme'' i polska „Gazeta
Gda11ska-Echo Gcla11skie''.

Podtorze, tory,
trakcja nadziemna
Budowę linii tramwajowej z Gcla11ska na
Stogi planowano już przed przyłączeniem
tej wsi do gminy miejskiej, co dokonało się
ostatecznie w HJ14 roku. Dlatego Most Breitenbacha już w trakcie budowy wyposażono
w dwie nitki torów. Pełnej realizacji tej inwestycji przeszkodziły ,vydarzenia wojenne, ale nie ,vyhamowały jej zupełnie, bo coś
jednak zrobiono - siłami rosyjskich je11ców

~

-
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na łąkach między nasypem kolejowym i Stogami uformowano długie podtorze. Mimo
to po wojnie nie zaraz podjęto dalsze prace. Tym razem wstrzymały je zawirowania
związane z utworzeniem Wolnego Miasta
Gdańska. Dopiero w drngiej połowie lat
dwudziestych zainteresowanie tym połą
czeniem wróciło z nową siłą. Domagali się
tego przede wszystkim mieszkańcy Stogów,
bo komunikacja tramwajowa mogła im uła
twić dojazdy do pracy i szkół. Dopominali
się o nią też gdańszczanie z dzielnic na lewym brzegu Martwej Wisły, by latem mieć.
łatwiejszą komunikację z kąpieliskiem nad
morzem i domem zdrojowym przy Pustym
Stawie. Idei tramwajowego połączenia ze
Stogami bardzo sprzyjał wieloletni prezes
zarządu Towarzystwa Gdańskich Tramwajów Elektrycznych (Danziger Elektrischen
Strassenbahn AG), Wolf Runge, w latach
1924-1928 senator Wolnego Miasta, który
miał w swojej pieczy sprawy przemysłu i był
uznawany przez współczesnych za patrona
tego przedsięwzięcia.
Ostatecznie, wiosną 1925 roku, gdań
ski senat zatwierdził budowę linii na Stogi.
Utworzono ją jako przedłużenie linii numer
4, która łączyła Plac Hanzy (Hansa Platz,
dzisiaj mamy tu Wały Piastowskie) przez
Hucisko, Targ Sienny, Długą, Długi Targ,
Stągiewną i Długie Ogrody z Bramą Żuław
ską. Przy Bramie Żuławskiej tory kończyły
się. Od tego miejsca aż do plaży na Stogach
pociągnięto nowy, prawie sześciokilome
trowy, dwutorowy odcinek (około 5,7 kilometra), który wiódł przez Most Breitenbacha
i dzisiejsze ulice: Lenartowicza, Budzysza,
Stryjewskiego i Nowotną (Wichertstrasse,
August Lenzeweg, Heidseestrasse, Gross
Seebadstrasse). Przy końcu zaś Nowotnej
- czyli przy samej plaży - powstała pętla
i przy niej mządzono przystanek końcowy,
od którego było już niewiele kroków do ła
zienek z halą plażową, czyli odpowiednikiem
domu zdrojowego.
Ta inwestycja była jednocześnie dużym
przedsięwzięciem drogowym. W miejscu
splantowanych fortyfikacji na odcinku mię
dzy Bramą Żuławską i Mostem Breitenbacha utworzono nową dwukierunkową ulicę,
czyli dzisiejszą Siennicką (wtedy Breiten-

bachstrasse), która wchłonęła nadwiślań
ską część Angielskiej Grobli. Natomiast na
końcowych dwóch kilometrach między domem zdrojowym przy Pustym Stawie i płażą zbudowano niemal na nowo ulicę N owo tną, która wcześniej miała charakter leśnego
duktu (równolegle do niej wycięto długi pas
lasu, po którym poprowadzono torowisko).
Również wtedy poszerzono odcinek ulicy

Portret senatora Wolfa Runge

Stryjewskiego biegnący wśród zabudowy
Stogów, co stało się możliwe dzięki wykupieniu i likwidacji kilkunastu gospodarstw.
Na odcinku między wiaduktem kolejowym
i zabudową Stogów poprowadzono równolegle do torów jezdnię, która stanowi przedłu
żenie dwóch ulic. W części zachodniej jest
kontynuacją ulicy Lenartowicza, a w części

Winieta w dzienniku „Danziger Volksstimme",
którą byty sygnowane strony gazety poświę
cone w całości nowej linii z Gdańska na Stogi

wschodniej Wosia Budysza. Wspomniane
ulice pokryto nawierzchnią brnkową.
N a niespełna dwukilometrowym odcinku
(około 1,8 kilometra) między Bramą Żuław
ską i wiaduktem kolejowym nad ulicą Lenartowicza tory tramwajowe poprowadzono
środkiem między pasami jezdni. Ułożono
tam szyny rowkowe, które połączono spawami i przestrzeń między nimi wypełniono
brnkiem. To ułożenie torów wymusiło częś
ciową korektę na Moście Breitenbacha, bo
kiedy go stawiano (1912), tory poprowadzono bokiem i należało je przełożyć na środek.
Za nasypem kolejowym tory pociągnię
to łąkami na podtorzu uformowanym wcześniej przez rosyjskich jeńców i stamtąd
docierały na zabudowany obszar Stogów na
wysokości dzisiejszej ulicy Skiby (Ackerstrasse), gdzie zostały skierowane na pobocze ulicy Stryjewskiego. Na tym odcinku
aż po pętlę przy plaży zastosowano szyny
kolejowe, przyRrubowane do drewnianych
podkładów i rozmieszczone na podtorzu
wymoszczonym tłuczniem. Dotyczy to także samej pętli, co można wywnioskować ze
zdjęcia wykonanego w dniu otwarcia tej linii. Widzimy na nim szyny kolejowe, a nie
rowkowe.
Trndnym i ciekawym zadaniem było
przeprncie wysokiego nasypu kolejowego,
który w chwili przystępowania do budowy
linii tramwajowej blokował ulicę Lenartowicza. Biegnącą po nasypie linią kolejową
składy towarowe docierały do nabrzeża

~

Budowa nowej linii tramwajowej przy wiadukcie kolejowym, czerwiec 1927

30dni
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Strona „Danziger Volksstime" z 1 lipca 1927.
na niej opis nowych wagonów
silnikowych, niżej zachęta przedsiębiorstwa
żeglugi parowej „Weichsel" do wodnych
przepraw między Gdańskiem i Stogami i rezygnacji z tramwajów i autobusów, a u dołu
reklama spółki AEG, ówczesnego wyłączne
go dostawcy wyposażenia elektrycznego do
gdańskich tramwajów
Znalazł się
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portowego przy dzisiejszym Kanale Kaszubskim. Na przecięciu nasypu z ulicą
zaprojektowano zatem wiadukt kolejowy.
Jednak jego budowę należało tak przeprowadzić, by usuwając część nasypu, wznosząc betonowe przyczółki i osadzając na
nich żelazne przęsło, nie zakłócić ruchu
kolejowego. W ocenie redaktora „Danziger
Volksstimme" było to najtrudniejsze zadanie przy budowie linii tramwajowej na Stogi. Zostało ono przygotowane projektowo
i wykonane siłami sekcji drogowej gdań
skiej filii „Siemensa", która pracowała tutaj
bez przerwy przez kilka dni w trybie trzyzmianowym. Ostatecznie w niedzielę - 19
czerwca - po nowym wiadukcie przejechał
pierwszy pociąg towarowy. Żelazne przęsło
dostarczyła berlińska firma „Druckenmii-1ler". Hałdy piachu, który wydobyto z nasypu, wywożono przez kilka dni.
Firmie „Siemens" zlecono również projekt i budowę trakcji nadziemnej, miała
bowiem doświadczenie również w takich
przedsięwzięciach. Zasilanie trakcji pocho-

~ 30dni
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dziło ze stacji transformatorowa-prostownikowej zbudowanej na obrzeżu Stogów
przez monachijską firmę „Brown Boveri"
(Brown, Boveri & Cie). Stacja przetwarzała dostarczany przez gdańską elektrownię
prąd trójfazowy (o napięciu piętnastu tysięcy woltów) na wymagany w trakcji tramwajowej prąd stały (o napięciu sześciuset
woltów). Przewody zasilające zostały zawieszone na linach nośnych rozpiętych między
kratownicowymi słupami trakcyjnymi, które rozmieszczono w około siedemdziesięcio
metrowych odstępach. Na kilka dni przed
inauguracją linii wszystkie pokryto farbą
i oklejono ostrzegawczymi kartkami: ,,Uwaga, świeżo malowane!".
Dużym wyzwaniem była instalacja na
Moście Siennickim - zwodzonym przecież
- wsporników nadziemnej trakcji elektrycznej, które ważyły łącznie pięć ton. Wykonywano ten montaż ze wsparciem wielkiego

Schemat odcinka linii 4 między
Ogrodami i pętlą przy hali plażowej

Długimi

dźwigu pływającego ze stoczni Klawittera.
Prace zajęły cały dzień i trwały od rana po
wieczór. Przez pewien czas przejazd przez
most był bardzo kłopotliwy dla motorniczych. Niedoskonałość, jaka tutaj się pojawiła, polegała na tym, że nad zwodzonymi
klapami brakowało przewodu trakcji nadziemnej. Tramwaje musiały się rozpędzić,
by siłą tego rozpędu przejechać odcinek,
nad którym nie było trakcji, i „złapać" kontakt z zasilaniem na przęśle niezwodzonym.
Jeśli to się nie udało, powstawała nieplanowana przerwa w ruchu. Ten mankament
usunięto dopiero w grudniu, kiedy do klap
mostu przyłączono kabłąki dźwigające
przewód trakcyjny.
Część materiału na budowę nowego
torowiska, czyli około osiemdziesiąt pięć
tysięcy drewnianych podkładów oraz szyny rowkowe i kolejowe o łącznej długości
piętnastu kilometrów, dostarczyła gdańska
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spółka Waltera Hoenego oraz huta „Ruhort-Meidreich" z Duisburga, z której sprowadzono również zwrotnice. Prace brukarskie
wykonywały firmy Otto Klingbeila z Oruni,
Heinricha Antona z Siedlec, spółdzielnia
brukarska ze Starych Szkotów, oliwska firma „Bracia Botzel" oraz brukarze Eduarda
Mielke z Wrzeszcza. Zużyto prawie pięć tysięcy ton kamieni.

Gdańskie

nach bocznych - bliżej skrajów - znajdowały się dwie pary drzwi przesuwnych oraz
duże okna z przesuwnymi lufcikami (do wietrzenia wnętrza służyły też umieszczone
w ścianach otwory wentylacyjne). Również
z przodu i z tyłu wagon był obficie przeszklony, co zapewniało szeroki widok na torowisko i na boki. Na przednim i tylnym krańcu
dachu zaprojektowano oszklone wnęki do

30 czerwca 1927 roku pierwszy skład tramwajowy, którym podróżowali oficjalni goście,
przyjechał na Stogi

umieszczenia numerów i szyldów informujących o kierunku jazdy. Aby podnieść
komfort jazdy, nadwozie zabezpieczono od
drgań podwozia spiralnymi amortyzatorami (tzw. sprężyny piórowe). Zastosowano

wagony

Swój wkład w stworzenie połączenia
tramwajowego ze Stogami miała też Gdań
ska Fabryka Wagonów (Danziger Waggonfabrik), która dostarczyła dwadzieścia
cztery wagony motorowe dostosowane specjalnie dla tej linii. Długość każdego wozu się
gała niemal dziesięciu metrów (9,8 metra),
a szerokość nieco ponad dwa metry (około
2,15 metra). Ich podwozia były ułożone na
dwóch jednoosiowych wózkach, których osie
rozmieszczono w trzymetrowych odstępach,
każdy wagon poruszał się zatem na czterech
kołach (po Gdańsku jeździły również wagony czteroosiowe czyli - ośmiokołowe).
Pudło nadwozia było osłonięte charakterystycznym beczkowym dachem, w ściaNa Stogach tramwaj z gośćmi zatrzymał się
i wygłoszono krótkie przemówienia
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,,Czwórka" na leśnym odcinku między domem zdrojowym przy Pustym Stawie i halą
plażową nad morzem
też wahadłowe zawieszenie typu Pekhama,
które minimalizowało szarpnięcia wagonu
podczas wjazdów na zakręty i zwrotnice.
Kadłub został podzielony przepierzeniami na dwie platformy z drzwiami wejściowymi/wyjściowymi z przodu i z tyłu
wagonu. Pośrodku była duża kabina pasażerska z dwudziestoma dwoma miejscami
siedzącymi - podwójnymi po jednej stronie
i pojedynczymi po drugiej. Na każdej platformie znajdował się pulpit sterowniczy
z charakterystycznymi korbami - jedna
służyła do zmiany prędkości, druga jako
hamulec. Ławki dla pasażerów wykonano

z polerowanego drewna teakowego, a przepierzenia platform i pulpit sterowniczy z jasnego dębu.
Tramwaje te były napędzane dwoma
silnikami elektrycznymi o mocy 45 kW, które pobierały prąd z nadziemnej instalacji
za pomocą zastosowanego po raz pierwszy
w Gda1'1sku nożycowego odbieraka prądu
elektrycznego, czyli pantografu. Zastąpił
on powszechnie dotąd stosowane odbieraki
rolkowe i lirowe, które z powodu ogranicze11 konstrukcyjnych umożliwiały jazdę
tylko w jednym kierunku. Wnętrze wagonu oświetlało sześć lamp elektrycznych,
a ogrzewanie zapewniły piecyki elektryczne. Do oświetlenia torów służyły pojedyncze
reflektory lustrzane na przedzie i tyle poj azdu, tzw. rewerbery. Konduktor komunika-

wał się

z mot orniczym sygnałami dzwonka,
który 1n·uchamiał pociągnięciem rzemienia, natomiast motorniczy dawał sygnały
przenikliwym dzwonkiem elektrycznym,
który uruchamiał nożnym przyciskiem.
Wyposażenie elektryczne dla tych wagonów dostarczyło Powszechne Towarzystwo
Elektryczne AEG z Berlina (Allgemeinen
Elektrizitats-Gesellschaft AEG, Berlin).
Towarzystwo Gdai1skich Tramwajów
Elektrycznych poniosło niemałe koszty
w związku z wydłużeniem linii na Stogi.
Dlatego senat obniżył tej firmie wysokość
rocznego podatku dochodowego do trzech
procent. Miał on wzrosnąć do pięciu procent
dopiero od 1 października 19:31 roku.

Inauguracja
Linię z Gdai1ska na Stogi otwarto w samej pełni lata, czyli w przeddzie11 wakacji
szkolnych, w czwartkowe przedpołudnie :30
czerwca 1927 roku. Była piękna, słoneczna
pogoda. Na pierwszy przejazd do Stogów
wyruszono z przystanku na Targu Węglo
wym, gdzie towarzystwo tramwajowe podstawiło skład złożony z czterech nowych
wagonów silnikowych, pomalowanych na
kremowo-beżowy kolor. Wszystkie były wyposażone w pantografy, lśniły świeżością
i miały dekorację z flag i zielonych girland.
W ten niejako dziewiczy rejs (dziewiczy
tylko w części, bowiem dopiero od Bramy
Żuławskiej była nowo wybudowana linia)
wyruszyła ponad setka osób zaproszonych

Nowe wagony na Stogach, po prawej widoczna nieistniejąca już kaplica ewangelicka
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przez zarząd Towarzystwa Gcla11skich
Tramwajów Elektrycznych. Byli to reprezentanci naJwyższych władz Wolnego Miasta, mieszka11ców i dziennikarze. W pierwszym wagonie zajął miejsce nadburmistrz
Heinrich Sahm, senator Wolf Runge, dyrektor gcla11skich tramwajów Hans Rege,
dyrektor kolei Tadeusz Czarnowski oraz
członkowie senatu i parlamentu gcla11skiego. Skład mszył z przystanku o jedenastej
trzydzieści i nieśpiesznie przemykał ulicami Gda11ska, przyjmowany entuzjastycznie
przez mieszka11ców. Przy Długich Ogrodach nauczyciele ,vyprowaclzili dzieci na ulicę, żeby i one zobaczyły nowoczesny skład
i pomachały pasażerom. Chociaż pierwszy
wagon był zdolny uciągnąć doczepione trzy
wozy, wszystkie jechały w pełnej gali z podniesionymi pantografami.
Za Bramą Żuławską skład przyspieszył,
przemknął Mostem Breitenbacha, po lewej
,vyminął główne warsztaty kolejowe, chwilę
później przejechał pod wiaduktem kolejo,vym i skierował się na ponaclkilometrowy
fragment torów wśród bujnej zielonej łąki.
Tu wziął dwa zakręty w prawo i ,vyhamował dopiero przed zabudowaniami Stogów.
W tym miejscu na tramwaj i jego pasażerów
oczekiwali mieszka11cy osiedla i członkowie
miejscowego stowarzyszenia obywatelskiego z jego przewodniczącym Hermannem
Heicltke. Po krótkich ,vystąpieniach przewodniczącego i nadburmistrza, dzieci recytowały wierszyki i rozległy się radosne
okrzyki na cześć senatu, mieszka11ców Stogów i nowej linii. Dla Stogów połączenie
tramwajowe dawało nadzieję większego na-

Złoż ony L

czterech wdgonów motorowych skład tramwajowy dojechał na pętlę przy
a goście, którzy nim przyjechali, udali się do hali plażowej na uroczyste śniadanie

plaży,

pływu

łazienki plażowe obsłużyły rekordową liczbę

możności

1429 osób, wyższą niż w kąpieliskach bliż
szych centrum czyli w Brzeźnie (880 osób)
i Jelitkowie (512), podobnie dużo plażowi
czów pojawiło się tyclzie11 później: Stogi 1278, Brzeźno -1455, .Jelitkowo -G87.
Po powyższych perturbacjach zarząd
tramwajów zaczął kierować składy ze Stogów na bocznicę okalającą blok zabudowy
między Wałami ,Jagiello11skimi i Targiem
Węglowym i - jak donosiła „Gazeta Gcla11ska-Echo Gcla11skie'' (7 lipca 1927 roku) „zbawienne skutki tego zarządzenia można
było odczuć oclrazu, gdy tłok i opóźnienia na
linji dworcowej odrazu ustały''.
Dodajmy jeszcze, że z hal produkcyjnych
Gcla11skiej Fabryki Wagonów,vyjechało niemało wagonów w typie zbliżonym cło tych,
które zbudowano - jako pierwsze - dla linii
Gcla11sk-Stogi. Z powodu pantografów, którymi odróżniały się ocl wcześniejszych typów, gcla11szczanie nadali im nazwę „BHgel''
czyli „Kabłąk'', a kiedy dostawcą ich wyposażenia elektrycznego stała się gcla11ska
firma „Danziger Bergmann-Elektrizitats
GmbH'' zaczęto nazywać je Bergmannami.
Taki właśnie wagon z 1927 roku, ale z „elektryką'' Bergmanna, możemy ocl czasu cło
czasu oglądać na gcla11skich ulicach. Na co
clzie11 stoi w zajezdni Zakładu Komunikacji
Miejskiej w Gcla11sku. •

kuracjuszy i tym samym wzrostu zamieszka11ców. I - co też ważne - dojazd cło Gcla11ska stał się łatwiejszy i krótszy.
Ostatni nieco ponad clwukilometrowy
etap pokonano w dwanaście minut. Tramwaj przemknął bez zatrzymywania się
wśród zabuclowa11 wioski, wymijając po lewej szkołę i kościół ewangelicki, a po prawej
dom zdrojowy nad Pustym Stawem. Przejechał długi leśny odcinek i znalazł się na
pętli z przystankiem ko11cuwym blisko hali
plażowej. To w tym obiekcie podejmowano
gości na moczystym śniadaniu (wśród licznych toastów to przyjęcie przeciągnęło się
aż cło wieczora).
Nowa linia natychmiast zdobyła popularność wśród gcla11szczan, a okolicznością,
która ją spotęgowała, była piękna plażowa
pogoda ..Już pierwszego dnia było tylu chęt
nych, by jechać na Stogi, że zmieniono czę
stotliwość kursów z dziesięciominutowej na
trzyminutową. Ta zmiana po jakimś czasie
spowodowała takie zagęszczenie tramwajów
na torach w okolicy Dworca Głównego, że co
i rusz powstawały korki, które zakłócały
ruch na wszystkich liniach. Mimo tych zakłóce11 tego dnia na samej linii Gcla11sk-Stogi
sprzedano imponującą liczbę 15839 biletóww
obydwie strony, a to oznacza, że przejechało
nią co najmniej 7919 osób. Chociaż trzy dni
później, czyli w niedzielę, przyjechało na Stogi mniej pasażerów, to tego dnia miejscowe
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rzecz ujmując, ta szkoła ma
ponad sto lat, ale jako polskie liceum
funkcjonuje siedem dekad. Budynek
powstał w roku 1912 jako nowoczesna na
owe czasy placówka Realgymnasimn. Tę
funkcję pełnił cło początków 1945 roku, kiedy - w związku ze zbliżającym się frontem
- przerwano zajęcia i w budynku urządzono
wojskowy lazaret.
Historia polskiej szkoły w Gcla11sku
zaczęła się dosłownie kilka dni po zajęciu

O

Jacek

Siedemdziesiąt

ka to

już

dopiero
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piękny
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emerytura, ale w wypadku

początek dojrzałości.

kończy V

Liceum

Tyle

Ogólnokształcące

człowie

szkoły

właśnie

to
lat

im. Stefana

Żeromskiego przy ulicy Polanki 130 w Oliwie.

miasta przez Armię Czerwoną - 2 kwietnia
1945 roku. To wtedy pełniący funkcję tymczasowego burmistrza Konrad Wojanowski
- przedwojenny profesor Polskiego Gimnazjmn im . .Józefa Piłsudskiego w Wolnym
Mieście - uzyskał od radzieckiego komendanta wojennego Oliwy zgodę na przejęcie
budynku i urządzenie tu polskiej szkoły.
Budynek znajdował się w opłakanym stanie - podziurawiony pociskami cłach, ·wybite
okna, gruz na korytarzach, zniszczone me-

Budynek V Liceum Ogólnokształcącego; lata
60. XXw.

ble i powyłamywane clrz,vi. .Jeclnak na tle
zniszcze11, jakie dotknęły śródmieście Gcla11ska, prezentował się nie najgorzej.
Ogrom pracy przy przygotowaniu szkoły cło normalnego funkcjonowania wykonali pani Łucja Woźniak i pan Leon Lipi11ski.
Dysponując pełnomocnictwami ,vystawionymi przez Konrada Wojanowskiego i .Jana

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Schwarza (który w połowie kwietnia został
pierwszym dyrektorem), zv.,ozili furmankami ,vyclobyte z gruzów niezbędne cło funkcjonowania szkoły ,vyposażenie, własnoręcznie
je odnawiali i przygotowywali sala po sali
cło przyjęcia pierwszych uczniów. Brakowało dosłownie wszystkiego, a szczególnie
książek i podręczników. Tym cenniejszy
był dar profesora Mariana Pelczara, który
przeznaczył na potrzeby szkolnej biblioteki
część własnego księgozbiol'll. Przedwojenne podręczniki, które Konrad Wojanowski
otrzymał ocl przybywających cło Gcla11ska
przybyszów z Polski, były przepisywane
przez nauczycieli, aby zapewnić możliwość
korzystania z nich przez jak największą liczbę uczniów.
4 maja 1945 roku odbyło się pierwsze
posiedzenie rady pedagogicznej, w której
skład wchodzili nauczyciele z zespołu utworzonego przez doktora ,Jana Schwarza.
Byli to profesorowie: Tadeusz Kłoś, Michał
Krawczyk, Stanisław Sołtysiak, Antoni
Sokolniki, Konrad Wojanowski i ksiądz
Eugeniusz Kornasa. Dokonano przydziału
uczniów cło poszczególnych klas w oparciu
o sporządzoną wcześniej listę. 7 maja naukę
rozpoczęło łącznie 95 uczniów.
Początki były bardzo tl'llclne, brakowało
nie tylko podręczników i zeszytów, czy prozaicznej kredy, ale nawet żywności. Tym

niemniej pierwszy rok szkolny zako11czył się
17 sierpnia promowaniem blisko osiemdziesięciu uczniów. Był to najprawclopoclobniej
najkrótszy rok szkolny w historii, nie tylko
V Liceum. Kolejny rozpoczął się 4 września
1945 roku z nowym dyrektorem Bolesła
wem Wojtulewiczem (,Jan Schwarz odszedł
na stanowisko wicedyrektora Pa11stwowego
Pedagogium). Ze względu na duże różnice
wieku między uczniami zreorganizowano
pracę szkoły, dzieląc ją na „przeclpołuclnio
wą'' i wieczorową. Do pierwszej uczęszczało
230 uczniów, a cło drugiej 145.

Trzeba byto

zacząć

od odgruzowania szkoty

Właśnie w czasie trwania drugiego
roku szkolnego - w marcu 1946 - podjęto
decyzję o nadaniu szkole imienia Stefana
Żeromskiego. Sama uroczystość odbyła się
8 kwietnia tego roku z udziałem ówczesnego
ministra edukacji Czesława Wycecha. Akt
nadania miał następującą treść:
,,W pierwszą rocznicę odzyskania Wybrzeża, w dniu 8 kwietnia 1946 roku Pa11stwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum
w Oliwie otrzymują imię Stefana Żerom- ~

Tableau klasy maturalnej (humanistycznej)
z 1954 roku

30dni ~
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Ślubowanie uczniów klas pierwszych naspotkaniu w Rozewiu; druga połowa lat 70.

skiego jako miłośnika młodzieży i wielkiego
pioniera idei morskiej wśród narodu polskiego".
Pierwszy „pełnowymiarowy" rok szkolny
zako11czyl się przeprowadzonym w czerwcu
egzaminem maturalnym, który zdało 15
uczniów, w następnym roku absolwentów
bylojuż 50.
W roku 1948 szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez profesor Annę Ra-

chalską,

co odnotował ówczesny „Dziennik
,,Przy wypełnionej po brzegi auli
Gimnazjum i Liceum im. Stefana Żerom
skiego odbyła się( ... ) nroczystość wręczeni a
młodzieży sztandarn szkolnego. W kościele
O.O. Cystersów poświęcenia sztandarn dokonał ks. Eugeniusz Kornasa. Na uroczystość przybyli wiceprezydenci miasta Gda11ska (... ), przedstawiciele władz partyjnych,
prasy, radia i szkolnictwa".
Kolejne lata - jak wiemy z historii w całym kraju naznaczone były ideologi ą
komunistyczną i naciskiem ze strony władz,
Bałtycki":

aby z placówek oświatowych uczynić ośrod
ki indoktrynacji ideologicznej. Szczęśliwie ,
według wspomnie11 absolwentów, w „Piątce"
nie przybrało to nigdy charakteru dominującego nad zadaniami edukacyjnymi. Tym
niemniej w latach 1950-1954 w szkole odbywały się cotygodniowe przedlekcyjne apele
szkolno-wychowawcze. Objęcie funkcji dyrektora przez profesor Marię Mazur, przedwojenną nauczycielkę polskiego gimnazjum
w Wolnym Mieście, spowodowało, że ideologiczna indoktrynacja, na tyle na ile było to
w tamtych czasach możliwe, nieco zelżała.
(Maria Maznr pełniła funkcję dyrektora do
1968roku).
Sytuacja radykalnie zmieniła się w roku
1956. Odwilż polityczna nie ominęła także
tej szkoły. Ze ścian zniknęły portrety Biernta i Rokossowskiego, a zastąpiło je godło
pa11stwowe. W tym okresie V Liceum było
jednocześnie szkolą podstawową w ramach
obowiązującego wówczas systemu edukacyjnego (w jedenastoletnim „ciągu" łączono
nauczanie siedmiu lat szkoły podstawowej
i czterech średniej). W latach 1956-1961
w szkole uczyło się w tym systemie około
sześciuset uczniów w każdym roku szkolnym. Ogółem od początku istnienia szkoły
do 1961 roku uko11czylo ją ze świadectwem
matnralnym blisko ośmiuset uczniów (784).
Uczniowie klasy IVd, którzy zdawali
w 1978 roku
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Henryk Stella był dyrektorem „Piątki" przez
lat; tu wśród młodzieży w szkolnej auli

dwadzieścia

W rokn 1965 za sprawą kolejnej reformy
szkolnictwa „Piątka'' stała f-ię wyłącznie liceum, a kolejny etap zmian f-powodował, że
wstrzymano nabór do klas Óf:mych, które
włączono do szkół podstawm,vych. Na poziomie licealnym dodane zostały klasy czwarte.
Ta zmiana w st.rnktnrze systemu szkolnego
f-powodowała, że w rokn szkolnym 1969/1970
nie było egzaminu maturalnego.
Rok 1970 to również początek długo
letniego (do rokn 1990) ,,dyrektorowania''
profesora Henryka Stelli, z inicjatywy
którego przeprowadzono wówczas grnntm,vny remont szkoły. Lata siedemdziesiąte
to - między innymi - ·wyjazdy na poezątkn
rokn szkolnego do Rozewia na uroczyste
ślubowanie klas pier,vszych. Imprezy miały
charakter ofiejalny, ale dobrej zabawy nie
brakowało, zwłaszeza., że po zako11ezeniu
odbywał się daleko mniej oficjalny „chrzest''
klas pierwszych. Tego rodzaju ,vyjazdowe
~lubowania trwały przez dzief-ięć lat od połowy lat siedemdziesiątych.
Okres od powstania „Solidarności'' do
wprowadzenia stann wojennego to - podobnie jak w całym krajn - ożywione dysknaje
i rozbudzone nadzieje. Stan wojenny nie
wpłynął w drastyczny f-posób na sytnaeję

w szkole. W odróżnieniu od niektórych innych liceów w tej szkole nikt z uczniów czy
nauczycieli nie został internowany. Z drugiej strony nie można pm,viedzieć, że szkoła

promowała

postawę

konformistyczną.

Ant.or tego tekstu uczęszczał do V Liceum
w lat.ach 1980-1984 i ani razn nie doś\\riad
czył jakichkolwiek form indoktrynacji, czy
choćby zmuszania do ndziałn w pochodach
pierwszomajowych.
Koniec lat osiemdziesiątych przyniósł
pierwsze wymiany młodzieży ze szkoła
mi partnerskimi we Flensbnrgn i Gross
Umstadt. Pierwszy wyjazd młodzieży z V
Liceum „na zachód'' miał miejf-ce w rokn

1988. Weześniej grnpa młodzieży wyjechała
z podobną \\rizytą do ... Jałty.
Przemiany polityczno-f-połeezne zapoezątkowane w 1989 rokn zbiegły się ze
zmianą na stano\\riskn dyrektora. Profesora
Henryka Stellę „za sterem'' V Liceum zastą
piła profesor Teresa Głnszczak.
Zmiany dotyezyły nie tylko osoby dyrektora. Na początku lat dziewięćdziesią
tych szkoła uzyskała nowoczesną pracownię komputerową. I chociaż dzisiaj każdy
smartfon ma większe możliwości niż wszystPrzed wejściem do szkoły jedna z klas rocznika maturalnego 1982
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V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
W latach 1990-2006 dyrektorem szkoty była
Teresa Gtuszczak; tu na jednym ze studniówkowych bali

zkola to oezy,viście przede wszystkim
Indzie. Do roku 2014 nko6czylo ją blisko
10 tysięcy absolwentów. Byli wśród nich,
między imwmi, mistrz olimpijRki Janusz
Sidło, wybitna piosenkarka Irena Jarocka
(której poś,vięeona jest „laweezka pamięci''
uroczyście umiejscowiona przed szkolą przy
okazji obchodów stulecia budynku), znana
aktorka Zofia Czerwifrska, a tak że - z nowszych czaRów - obecny europoseł JaroR!aw
Wałęsa, ezy znany dziennikarz P iotr Jaco11
(prywatnie sy n wieloletniej bibliotekarki
w V Liceum, pani Łneji .Jaeo11).
Przez siedemdziesiąt lat istnienia szkoły prowadziło ją dwunastu dyrektorów
i uczyło w niej ponad czterystu pięćd zie się
ciu nauczycieli. Każdy z tych Judzi w róż
nym stopniu, ale zawsze z zaa ngażowaniem,
tworzył to, eo skła da się na hiRtorię jednego
z najstarszych polskich liceów w Gda11skn.
Przechodząc lub przejeżdżając ulicą Polanki obok charakterystyeznego gmaelm pod
numerem 130, pamiętajmy, że mijamy kawał historii naszego miaRta. •
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kie zainstalowane w „Piątce'' komputery, to
na tamte czasy był to skok w nowoezesność.
WRpomniane wcześniej iV)'llliany młodzieży
ze szkołami partnerskimi z Niemiec (już teraz nie zachodnich, ale po prost.n Niemiec)
stały Ri ę CZ)'lllŚ z,vyezajnym. Zdarzają Rię
Iata, kiedy szkolę oclwiedzają grupy z trzech
różnych miaRt niemieckich, a młodzież ze
szkoły przy Polankach rewizytuje swoich
rów"ieśników.

Lata

d ziewięćdzie Riąte przyniosły

rówinnej, wydawać. by się mogło,
niezmiennej tradycji - balu studniówkowenież zmianę

Szkolne podwórze podczas lekcyjnej przerwy
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go odbywanego w szkole. Od 1994 imprezy
te, podobnie zresztą jak w wypadku innych
szkół, odbywają Rię w trójmiejskich lokalach.
Od 2006 roku dyrektorem V liceum
Ogólnokształcącego jest profeRor Elżbieta
P iRzezek. Szkoła kontymrnje dotychezasowe
d ziałania edukacyjne, kulturalne i społecz
ne , nienRtannie podnosząc poziom nauczania, ezego V.'J'llliernym dowodem jeRt fakt,
że każdego roku maturę zdaje sto procent
przystępujących do niej uczniów. Przeprowadzony został kolejny remont, w tym również pierwszy od bardzo wielu lat remont
sali gimnastycznej.
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Podczas pisania korzystałem z opracorocznicowych „50 lat V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego" i „60
lat minęło.. . V L.O. im. Stefana Żeromskiego
w Gdańsku-Oliwie" oraz własnych wspomnień.
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MARYNISTYKA

Filmu zaślubiny zmorzem
,
S
Tekst:

Kazimierz

Babiński

taszicowe wezwanie „Trzymajmy się
morza'' w okresie międzywojennym
stało się ważnym hasłem, które kierowało uwagę społecze11stwa na kwestie
morskie, rozbudzając nadzieje na rozwój
gospodarczy Polski i wzrost jej politycznego znaczenia. Dość. szybko, jak na ówczesne
warunki społeczno-ekonomiczne, zaczęło
się ono materializować. w gospodarce, by
wspomnieć. budowę portu w Gdyni, czy powiększającą się flotę handlowa, rybacką
i pasażerską.
Nie pozostawało to bez wpływu na niektóre dziedziny sztuki. Eksponując w obrazach, literaturze i filmach artystycznie
przetworzoną „prawdę morza i wybrzeża'', twórcy starali się wspierać. spełnienie
marze11 i snów o potędze morskiej kraju .
.Jednak na tle olbrzymiego i wspaniałego
dorobku kulturalnego dwudziestolecia mię
dzywojennego temat morski z dzisiejszej
perspektyv.,y wydaje się być.. poboczem,
niewiele znaczącą i zachwaszczoną ścieżką
w ogrodzie sztuki. Ta uwaga dotyczy także
twórczości filmowej. Dziś z całą pewnością
można stwierdzić., że ówczesne kino - zwracające się od czasu cło czasu w stronę morza
i wybrzeża - nie wydało ani jednego wybitnego dzieła marynistycznego.
Dokładna liczba filmów, które powstały
w Polsce w latach 1902-1939, nie jest moż
liwa cło ustalenia, ponieważ w czasie dwóch
wojen światowych zaginęło wiele archiwaliów dokumentujących stan ówczesnej
kultmy filmowej. Wiemy natomiast, że
w omawianym okresie nakręcono w Polsce
około czterystu filmów fabularnych. Tylko
w kilkunastu z nich pojawiły się wątki lub
motywy morskie - to zaledwie 3,5 procenta
ówczesnej produkcji. Co ciekawe, te proporcje nie zmieniły się zasadniczo po II wojnie
światowej. Niewykluczone zatem, że brak
rodzimego dzieła filmowego na miarę „Moby'ego Dicka'' może być. związany właśnie
z niewielkim zainteresowaniem filmowców
tematem morza, a także z porażką artystyczną Andrzeja Wajdy, jaką była ekranizacja „Smugi cienia'' Conrada - potknięcie
słynnego reżysera mogło skutecznie zniechęcić. innych twórców do mierzenia się z tą
materią.
Wśród kilkunastu filmów marynistycznych, które powstały w latach 1902-1939,
znalazło się kilka wyraźnie odbiegających

Największy

sukces
sezonu
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kinach „APOLLO" I „CASlff O"

,,ZEW MORZA"
w/g pO\V. St. Kiedrzyf1skiego.
Reżyser: H. Szaro. Operator: Seweryn
Steinwurcel.
Kończyc.

Kierownik literacki: T.

Wytwórnia „LEOFILM".
poziomem technicznym i artystycznym
od pozostałych. Zaważył na tym przede
wszystkim dość. dobry - jak na tamte lata
- warsztat reżyserski ich twórców i zastosowane przez nich niekonwencjonalne rozwiązania formalne. Pozwoliło to teoretykom
i historykom sztuki filmowej wpisać. je na
trwale do historii kinematografii polskiej.
Cztery najlepsze z nich mogą stanowić. dobry początek wędrówki w poszukiwaniu
tego, co morskie w przedwojennym filmie.

,,Zew morza"
jako pierwszy
Podstawowe wyróżnik i filmu morskiego (morze, statek, załoga) pojawiły się po
raz pierwszy w kinie polskim w roku 1927
w produkcji „Zew morza'' Henryka Szaro,
według scenariusza Stefana Kieclrzy11skiego . .Jakby na przekór wiele obiecującemu
tytułowi - zaczerpniętemu zresztą z tradycji literackiej (,,Zew krwi'' .Jacka Londona)
- nie odgrywają one pierwszoplanowej rnli
w tym filmie. Dla twórców bardziej istotne
wydają się miłosne perypetie syna młyna
rza i panny z dworu, które ko11czą się mezaliansem. W tę typową dla literatmy po-

pularnej dwudziestolecia międzywojennego
wpisany motyw
dwukrotnej ucieczki bohatera na morze.
Co istotne, bohater pochodzący z diametralnie odmiennego wymiaru przestrzenhistorię obyczajową został
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MARYNISTYKA
tać jako wyraźna zachęta dla młodych ludzi z różnych środowisk do podejmowania
pracy w rodzącej się właśnie gof-podarce
morskiej i w przemyśle okrętowym. ,,Zew
morza" przedstawiał dobrodziejstwa -takie
jak awans społeczny-wynikające z obrania
tej drogi zawodowej. I o to przede wszystkim chodziło. W kontekście głoszonych
wówczas haseł i programów miało t o, jak się
wydaje, duże znaczenie polityczne, ekonomiczne i społeczne.

„Mocne uderzenie
w struny harfy ojczystej"

no-kulturowego przedostaje się do ś,viata
zbudowanego na doświadczeniach wynikających z wielowi ekowej tradycji morskiej. Morze wpływa na
niego ,v,vieloraki sposób: pozwala mn uwolnić się (na krótko) od dawnych kłopotów,
wpycha go do świata nowych problemów
(między innymi przez brak doświadczenia
popada w poważny konflikt z załogą, kiedy
próbuje narzucić jej swoją wolę), a także, eo
warte podkreślenia, staje się drogą awansu
zawodowego i f-połecznego (po \\rielu latach
zostaje kapitanem statku).
Ta \\rizja morza i jego roli w kszta łto 
waniu nowego ezło\\rieka zosta ła oparta na
wzorcach zaczerpniętych z literatury popularnej, głównie obyczajowo-romansowej
i przygodowej. Kiedrzyński był pisarzem
dość wszechstronnym, ale miał wówczas
w dorobku kilka utworów (między inny-

już ukształtowanego,
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mi „Gniazdko", ,,Krzyk w nocy", ,,Trujący
k\\riat", ,,Żona i nie żona", ,,Dzif-iejf-i"), które utrwa la ły jego pozycję jako autora wła
śnie tego rodzaju literatury: lekkiej, łatwej
i przyjemnej. Wykreowany przez Kiedrzyń 
skiego Ś\\riat morza - właściwie ledwie zarysowany i wielce uproszczony, pełen nieprawdopodobieństw, zbudowa ny głównie
ze zręcznie po\\riązanyeh ze sobą potocznych wyobrażeń o pracy na morzu z mitami
mor skimi, tradycją literacką, archetypami
i f-ymbolami (autor był historykiem gztnki)
- ma jednak pewną dozę finezji, co czyni go
w gruncie rzeczy dość przejrzystym i przyswajalnym. J est tn miejsce i na romantyzm,
i na realizm; na ryzyko, niebezpieczeństwo,
bogactwo, miłość i niena\\riść, a ta.kże na receptę na życie i wyżycie z „uprawy morza''.
Przesłanie filmu - zresztą niespecjalnie
zaszyfrowane - dawało się wówczas odezy-

W roku 1930 Michał Waszyński (jedna
z ciekawszych osobowości twórczych tamtych lat) zadebiutował filmem „Pod banderą
miłości" według scenariusza Jerzego Branna. Twórcy tej produkcji - nazywanej przez
krytykę „dramatem morskim" - nagromadzili w niej rozliczne wątki i motywy morskie. Co bardzo ważne, film został nakrę
cony w plenerach, z użyciem autentycznych
rek\\rizytów i scenografii - widz ma okazję
zobaczyć, między innymi, podróż statkiem
ss. ,,Gdynia", naukę w szkole morskiej, pracę portu gdyń skiego, życie Rrodo\\risk ludzi
morza i wybrzeża. Ogniwem spajającym
te motywy jest Andrzej, uciekinier, który
stracił rodziców w rewolucyjnej Rosji.
Bohater „Pod banderą miłości'' przyjmował różne wyzwania specyficzne dla
środowiska morskiego, by sprawdzić swoją
wartość. Ówcześni widzowie oglądali egzotyczny Ś\\riat morza jego oczami i razem
z nim uczestniczyli w dramatycznych, niekiedy kompletnie nieprawdopodobnych zdarzeniach.
„Pod banderą miłości" broniło się
przede wszystkim naturalnymi planami
i dobrymi technicznie zdj ęciami. Dzięki nim
\\rizja morza w tym obrazie wypada bardzo
realistycznie, prawie jak z filmu dokumentalnego. Niektórzy krytycy i recenzenci
pism branżowych (między innymi ,,Kina
dla Wszystkich'') zobaczyli w filmie Waszyńskiego „mocne uderzenie w d ź\\rięezne
struny harfy ojczystej". Nie od r zeczy bę
dzie zwrócenie tn również uwagi na akcenty
propagandowe tego obrazu. Podobnie jak
w „Zewie morza" Henryka Szaro, morze
stwarzało szansę trudnego, pełnego wyrzeczeń dla dobra kraju, ale i godziwego ży
cia. Z szansy tej z powodzeniem skorzysta ł
główny bohater filmu.

Ekranizacja „Wiatru od morza"
W dziesięciolecie zaślubin z morzem,
w 1930 roku, tr ójka twórców - Kazimierz
Czyński (reżyser), Wacław Sieroszewski
i Anatol Stern (scenarzyści i literaci z uznanym dorobkiem) - przenieRli na ekr an powieść-legendę: ,,Wiatr od morza'' Stefana
Żeromskiego.

MARYNISTYKA
W założeniu film miał być superprodukna co wskazywałoby nagromadzenie
znakomitych twórców, którzy zgodzili się
wziąć udział w jego produkcji. Poza wyżej
·wymienionymi wa1·to wspomnieć także:
Mariana Hemara (autor tekstów piosenek),
Kazimierza Wiłkomirskiego (ówczesnego
dyrygenta orkiestry Filharmonii Warszawskiej, która wykonywała muzykę do filmu),
a także chóry „Dana" i Orłowskiego.
Jeden z auto1·ów scenariusza, Anatol
Stern, potraktował dosyć swobodnie dzieło
wielkiego stylisty i mistrza słowa, wybierając ze11 dowolne fragmenty i kompilując
je według własnego uznania. W rezultacie
powstał film, który został nazwany przez
recenzenta „Km·ie1·a Polskiego'', bal'Clzo
młodego wówczas Jerzego Toeplitza, ,,jednym z fragmentów filmowej wiatrologii''.
Była to ocena dość surowa, aczkolwiek
z pewnych względów usprawiedliwiona. Ze
wspaniałego fresku Żeromskiego, ukazują
cego w luźno połączonych obrazach dzieje
wybrzeża od czasów przedpiastowskich do
najnowszych, zespolonych motywem walki
jego mieszkaf1ców z naporem niemieckim,
powstała dość stereotypowa i pełna patosu,
lecz nie pozbawiona poetyckości opowieść
o trójkącie miłosnym odegranym przez postacie ukształtowane w sposób zgodny ze
stereotypowymi wyobrażeniami Niemca
i Polaka .
Rola pierwszoplanowych „bohaterów''
powieści (są to zarazem podstawowe ·wyznaczniki tego gatunku literatury i kina) a ·więc „wybrzeża, morza i okrętu'' - została
zredukowana do niewielkiego, lecz bardzo
istotnego epizodu, który w strukturze scenariusza funkcjonuje jako punkt zwrotny.
Na pierwszy plan wysunięto niestety wątek
trójkąta miłosnego, w którym tkwią bohaterowie - Otton, jego żona i przyrodni brat
Ottona, Ryszard, który kocha z wzajemnością swoją bra tową, lecz honor nie pozwala
mu na rozbicie małże11 stwa.
W tle pojawia się kilka motywów morskich, takich jak konflikt między oficerami
okrętu podwodnego, który prowadzi do
buntu załogi (widać tu wyraźne odwołanie
do tradycji morskiej, np. do najsłynniejsze
go buntu w dziejach żeglugi na żaglowcu
„Bounty''), czy katastrofa morska, a raczej
jej dość często ·w ykorzystywana w marynistyce odmiana - celowe lub przypadkowe
uszkodzenie jednostki pływającej. W jednej z najbardziej emocjonujących scen filmu okręt osiada na dnie morza (wydaje się,
że bezpowTotnie), a potem wynurza się po
usunięciu awarii. Usterka powochtje jednak
zakłócenie normalnego przebiegu działa11
i zbieg trudnych do przewidzenia wypadków, co stawia Ryszarda i Ottona w sytuacji ekstremalnej. Otton ginie z rąk załogi,
ale udaje mu się ochronić brata. Ryszard
cją,

zajmuje po nim miejsce u boku ukochanej
kobiety.
Morzu „wyznaczono" do odegrania rolę
bardzo specyficznej przestrzeni, która implikuje zachowania bohaterów - pociąga do
buntu i walki. Taki sposób widzenia morza
jest charakterystyczny dla romantycznej
świadomości artystycznej i tkwi głęboko
w tradycji literackiej, sięgając korzeniami
aż do antyku. Morze jest w tym ujęciu polem walki, g1·oźnym ży,viołem i p1·zestrzenią mało przyjazną człowiekowi; zmusza
bohaterów do stawiania mu czoła, do walki
o przetrwanie. Jego swoista antropomorfizacja sprawia, że zanurzony w nim okręt
jest ciałem obcym, które morski organizm
może - zależnie od kaprysu - pochłonąć lub
·wyrzucić.

Pamiętając ataki krytyków na Sterna
i Sieroszewskiego, trzeba w tym miejscu
na ich obronę powiedzieć, że wybierając

i

narzucając

widzom

taką wizję

morza (roi zarazem katastroficzną) oddali po części ducha
powieści i złożyli hołd jej twórcy: wielkiemu
i spóźnionemu romantykowi. Starali się
także dowieść, jak ważną rolę odgrywa tradycja i ciągłość historyczna w obrazowaniu
morza w sztuce i literaturze.
mantyczną, mistyczną, symboliczną

Romantyzm dokumentu
i dokument romantyzmu
Wielką czwórkę marynistyki polskiego
kina przedwojennego zamyka „Rapsodia
Bałtyku" (1935) Leonarda Buczkowskiego według scenariusza Konrada Toma najbardziej znany i najczęściej grywany
(również dzisiaj) film poświęcony morzu
i wybrzeżu, nakręcony z udziałem Marynarki Wojennej i Morskiego Dywizjonu
Lotniczego. ,,Rapsodia Bałtyku'' w najpeł
niejszy sposób w dziejach kina polskiego do- .,.
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kumentuje wygląd Gdyni z czasów dwudziestolecia: jej ulic, poszczególnych budynków
(między innymi dworca PKP), portu, pojazdów i maszyn, a nawet wnętrz mieszka11
wraz z wyposażeniem. Z kronikarskiego
obowiązku warto dopowiedzieć, że wytwórnia „Imago-Vox", która wyprodukowała
film, podeszła do sprawy profesjonalnie
i utworzyła stanowisko konsultanta-realizatora do spraw marynistyki, powierzając tę
funkcję niejakiemu Jimowi Pokerowi (pod
tym pseudonimem kryl się .Julian Ginsbert,
uznany wówczas marynista, znawca historii
i tradycji morskiej, pisarz o znacznym dorobku). Był to precedens w dotychczasowej
praktyce obchodzenia się filmowców z tematem morskim.
,,Rapsodia Bałtyku" opowiada dosyć banalną historię trójki przyjaciół, absolwentów Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni,
z których dwaj kochają się w tej samej
dziewczynie. W czasie lotu nad morzem
szkolny wodnopłatowiec, którym obaj lecą ,
ulega awarii. Dramatyczna sytuacja nie tylko usuwa między nimi wszelkie nieporozumienia, lecz i umacnia ich przyjaź11.
Wyraźnie widać, że w scenariuszu wykor zystano schemat fabularny znany z „Zewu
morza" i „Wiatru od morza". Morze pełni podobne funkcje, a motywy morskie przeplatają się z motywami wybrzeżowymi. Główni
bohaterowie przeżywają romantyczną miłość, której szczęśliwy finał zależy w dużym
stopniu od przegranej rywala, zaś na to
bezpośredni lub pośredni wpływ ma morze
- żywioł i uosobienie ślepych sil natury. Teoretycznie to tylko zwykły szlak komunikacyjny i przestrze11 pozwalająca na swobodne
przemieszczanie się do dowolnego brzegu;
w praktyce - miejsce niezwykle groźne dla
życia człowieka, stawiające przed nim coraz
to nowe wyzwania. Ten sposób postrzegania i ujmowania morza nawiązuje do mitów
morskich antyku i dziedzictwa romantyzmu: poprzez morskie przygody i doświad
czenia twórcy ukazywali losy bohaterów
niczym bogów.
„Rapsodia Bałtyku", pomimo wielu
uproszcze11 i wtórnych rozwiąza11 fabularnych, miała - poza wspomnianymi wyżej
walorami dokumentalnymi - dwie wielkie
zalety: duże prawdopodobie11stwo sytuacji,
postaci i ich zachowa11, a także płynną narrację z nieodzownym w kinie popularnym
i cenionym przez widza stopniowaniem
napięcia. Dzięki temu film Buczkowskiego
stal się po wojnie wzorem dla przynajmniej
kilku reżyserów mierzących się z niełatwą
materią kina morskiego.

Film morski w służbie polityki
Idea „trzymania się morza" w „Wietrze
od morza", ,,Rapsodii Bałtyku" i „Pod banderą miłości" została potraktowana dość
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swobodnie, a filmy raziły patosem. Przede
wszystkim uderzało w nich nadmierne,
wręcz natrętne wyeksponowanie pierwiastka patriotycznego: akcje dwóch pierwszych
mniejscovl'iono na tle Bałtyku, polskiego
wybrzeża, portn gdyńskiego i Gdyni oraz
na rzeczywistych jednostkach polskiej floty. Tę polskość dodatkowo podkreślano w
dialogach wypO\viadanych przez bohaterów
w sposób wzniosły, wręcz górnolotny.
Postacie zostały skonstruowane według
tradycyjnego wzorca osobowego Polaka,
widzianego przez pryzmat historii pisanych
,,kn pokrzepieniu serc": pełnego szlachetności romantyka, honorowego, bohaterskiego,
dumnego, rycerskiego, gotowego do poś,vięcenia i przywiązanego do symboli narodowych i religijnych. Wzmacniało to funkcje
propagandowe opisanych filmów. Poprzez
ukazanie schematycznych, nieskomplikowanych sytuacji i jednowymiarowych bohaterów twórcy pragnęli dotrzeć do jak
najliczniejszej publiczności i przekonać ją
do swoich racji. Pomijano przez to psychologiczne umotywowanie przedsta~ionych
w filmach postaci.
Przy odrobinie dobrej woli można by
pokusić się o wyłączenie z tej oceny poetyckiego „Wiatru od morza", gdyby nie apologetyczny sposób przedstawienia w nim roclziny von Arffberg i wykreowanie Niemców
na równorzędnych bohaterów filmowych.
Wywołało to kontrowersje, które podzieliły publiczność i krytykę. Autorom filmn
zarzucono - co może wydać się paradoksem
- że propagują... niemiecki wzór rycerskości
i gloryfikują Niemców zamiast przeciwstawić im Polaków. Należy jednak w tym miejsen wspomnieć o niewielkiej, acz wymownej
sekwencji finałowej, która w pewnym sensie równoważy taki sposób odczytywania
- ukazano w niej port gdyirnki w budowie.
Ta jedna scena, dająca się odczytać jako metafora, była w istocie znaczącym akcentem
propagandowym „Wiatru od morza", który
służył bieżącym celom politycznym.
Jednak ówcześni recenzenci wyraźnie
zdystansowali się (trudno ocenić, czy potrzebnie) od aspektów propagandowych
wspomnianych filmów, uznając zgodnie,
że ich doraźna funkcja niszczy przede
wszystkim wartość artystyczną tych dzieł.
Z kronikarskiego obowiązku warto dopowiedzieć, że „Wiatr od morza" i „Rapsodia
Bałtyku" dosyć często były grywane jako
elementy „oprawy artystycznej" różnych
obchodów i rocznic. Za pozytywne strony wymienionych filmów uznano ich walory poznawcze, zwłaszcza w przypadku
,,Rapsodii Bałtyku'', ze względu na niespotykane w przedwojennym filmie nagromadzenie różnorodnych scen morskich
i wybrzeżowych, sfilmowanych w naturalnych plenerach.

.Jednoznaczna ocena funkcji propagandowych przedwojennego filmu morskiego
nawet dziś nie wydaje się łatwa. Jak to zwykle bywa przy ferowaniu skrajnych sądów
i ocen - prawda tkwi gdzieś pośrodku. Za
przykład niech posłuży niezwykle poży
teczna działalność utworzonej w 1928 rokn
Polskiej Agencji Telegraficznej (poprzedniczki Polskiej Kroniki Filmowej), prodnknjącej i upowszechniającej krótkometrażowe
filmy dokmnentalne, oś~iatowe i propagandowe. Wśród ~ielu obrazów, które trafiały
w latach trzydziestych na ekrany polskich
kin, znajdowały się produkcje poś~ięcone
morzn i wybrzeżu. PAT przygotowywała
specjalne zestawy filmów, które ukazywały
piękno ziemi ojczystej. Jeden z nich, skła
dający się z siedmiu segmentów (wartych
przypomnienia choćby we fragmentach ze
względu na nieocenione walory dokumen-

talne), został poś~ięcony naszemu regionowi. Na zestaw złożyły się : ,,Zwiedzamy
Gdynię", ,,Rybacy", ,,z Pojezierza Pomorskiego'', ,,Polskie rybołówstwo morskie'',
,,Dywizjon kontrtorpedowców", ,,Żbik"
i „Iskra''. Tę wyliczankę warto uzupełni ć
impresyjną etiudą Engeninsza Cękalskiego
pod tytułem „Morze'' (1932), pozbawioną
jednak, jak wynika z opinii współczesnych,
,,kręgosłupa dramaturgicznego''.
Produkcje PAT-n miały prosty przekaz
i docierały do ~ielu widzów, a ich jawna
funkcja propagandowa nie raziła - dzięki
zgodności treści z formą - tak bardzo jak
w filmach fabularnych. Dzięki temu ich oddziaływanie na opinię publiczną - zwłasz
cza w kontekście budowy Gdyni i jej portu,
a także obecności polskiej flagi na morzach
świata - było w wieln przypadkach większe
niż filmów fabularnych . •
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Maciej Kostun

Moja wiedza o początkach rodziny nie sięga daleko . Dziadkowie, ci ze strony matki , byli gdańszczanami ,
choć

trudno ich nazwać Kaszubami. I ja, również urodzony w Gdańsku, czuję się związany sześćdziesię

ciopi ęcioletnimi już

korzeniami z tym miejscem . Być gd ańszczaninem nie w każdym wypadku znaczy to

samo, bo choć zameldowani w Gdańsku, dziadkowie pędzili życie nomadów. Kiedy nadchodziła wiosna,
opuszczali miasto wraz z domem, bo mieszkali na barkach (berlinkach) . A Wisła była wówczas głównym
szlakiem transportowym i była żeglowna. I nie działo

się

to w czasach zbyt

odległych ,

bo przed - a nawet

jeszcze po - li wojnie światowej .
oja osobista historia rozpoczęła się
w 1949 r oku, w momencie, kiedy wydałem pier,vszy krzyk w klinice pr zy
ulicy Klinicznej. I na tym by się zapewne
sko11czy ł mój życiorys . Z rodzinnych przekazów wiem, że życie zawdzięczam ojcu. Można
powiedzieć , że każdy tak ma, ale ... Położna ,
autochtonka, Niemka, tak niefortunnie
trzy mała becik, w który byłem zawinięty,
że wyśliznąłem się z niego. I tylko dzięki refleksowi ojea mogę dzisiaj spisać dzieje rodu.
Niemka ten incydent również przeżyła, choć
mało brakowa ło do linezu.
Dalszy ciąg mojego dorastania to dom
z „pruskiego muru" przy ulicy Wiślnej 12
(mieszkanie pod piątką). Adres j est już historyczny, bo w tym miejscu stoją dzisiaj
najwyższe kominy w Gda11sku, elektrociepłowni E C2, choć ulica istnieje nadal, biegnąc wzdłu ż Martwej Wisły. Bierze swój
początek od mostu prowadzącego na stoczniowy Holm (d ziś Ostrów).
Było to miejsce ze wszeeh miar ciekawe,
ehoć nie zawsze w pozytywnym sensie. Dla
kilkulatka, jakim wówczas byłem, traumatycznym przeżyciem było patr zenie, jak na zacumowane francuskie statki ładowano konie
przeznaczone na rzeź. Pa miętam przeraźliwe
kwic-zenie, charczące rżenie, wrzaski pogania(·zy i razy batem lub kijem. Konie nie chciały wchodzić po trapie do ładowni statków. Nie
dawano im szans, mu siały. W tej okolicy była
również poniemiecka wytwórnia tłuszczów
spożywczych (,,Amada"), z której dochodził
duszący, nieprzyjemny za.pach. Do pobliskie-
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Marzątkowie,

dziadko-

Tak

wyglądał nieistniejący dziś

/"

dom przy ulicy Wiślnej 12; ok. 1950

go nabrzeża przybijały statki ameryka11skie,
które przywoziły paliwo i dary w ramach pomocy UNRRA. Zdarzało się, że marynarze
rzucali na brzeg plastikowe laleczki, które my
łapaliśmy chciwie. Marynarze fotografowali
te akcje. Sko11czyło się to ,vizytą „smutnych
panów'', którzy nakazali rodzicom, aby zabronili nam tych ,vypraw po dary.
Świetnym, pełnym tajemnic miejscem dla
dziecięcych zabaw, były miny zbombardowanej, niemieckiej fabryki farb (IG Farben).
Zabawy „w wojnę'', czy „w Indian'' miały tu
zupełnie inny ,vymiar, nieporównywalny
z tymi, które toczą się dzisiaj na ,vygładzo
nych placach zabaw. Zwłaszcza „w wojnę'', bo
v.,ystarczyło pogrzebać w ziemi, żeby wydobyć hełm, bagnet a nawet skrzynkę taśmo
wej amunicji. ,,Czubki'' naboi przerabialiśmy
na groty strzał. Trzeba było jednak uważać,
bo wytapianie ołowiu z oznaczanych białym kolorem naboi ko11czyło się zapaleniem
umieszczonego w nich fosforu i szale11czym
ta11cem owego czubka po kuchni.
Eksmisja z tamtego, wielce ciekawego
miejsca spowodowała, że przenieśliśmy się
ponownie nad brzegi Martwej Wisły, za Most
Siennicki, na v.,yspę zwaną dawniej Trojanem,
dzisiaj Przeróbką. A więc znów nad wodę.
o woda jest wpisana w korzenie naszej rodziny. Dziadkowie Szczepan i Leokadia
oraz jedna z ich córek (mieli ośmioro dzieci)
Alfreda (czyli moja mama) zawsze związani
byli z wodą. To samo dotyczy ojca Wacła
wa. Ojciec wniósł nawet pewien „akcent se-
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Rodzina Marzątków w komplecie, Alfreda na
rękach Leokadii; ok. 1910
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mantyczny" do rodziny, bowiem „Kostun"
w jednym z emopejskich języków znaczy tyle
co „mokry człowiek". Ojciec modził się nad
Wisłą pod Płockiem i z nią związał się na zawsze. Zarówno w Rąbierzu, gdzie się urodził,
jak i w Gdańsku miał zawsze własne łodzie
- kupowane, jak też robione własnoręcz
nie, drewniane i metalowe. Pomagałem mu
przy budowie jednej z nich - leżąc pod łodzią
z wielkim młotem, podstawiałem go od spodu,
by blokować. nity, którymi ojciec łączył spoiny
łodzi. Bardzo nie lubiłem tego zajęcia.
Pasją ojca był o też łowienie ryb. Sam
robił sieci, tzw. podrywki, co utrndniało
komunikację w przestrzeni domowej. Czasem także kłusował. Zastawiał sieci nocą
i wyciągał je nad ranem pełne certy, ryby
już dziś niespotykanej, żyjącej w czystej
wodzie. Sprzedawane „pod halą" zasilały
domowy budżet. W życiowej aktywności
ojca był też wątek bmsztynowy. Kiedy pracowa ł jako kierownik jednostki w Przedsiębiorstwie Robót Czerpalnych i Podwodnych, miał dostęp do urobku z dna, który
wydobywały pogłębiarki. Nie brakowało
w nim „złota północy". Największe „eldorado" było w czasie powstawania Portu Pół
nocnego. Ojciec, wyposażony we własnej
konstrukcji masywny „kaszorek" wyławiał
z ładowni szalandy (to barka z otwieranym
dnem, która służyła do wywozu mobku) pokaźne kawałki bmsztynu. Dziś taki sposób
pozyskiwania bursztynu to już przeszłość.
Obowiązują koncesje. Ale nadal w różnych
miejscach przy plaży usłyszeć można warkot motom napędzającego pompy do płuka
nia piasku. Często dewastowane są lasy, bo
drzewa, które mają podmyte korzenie wywracają się przy większych wiatrach.
Alfreda z domu Marzątko, zanim została
panią Kostun, wyszła za mąż za płockiego
krezusa, notariusza Hieronima Popławskie
go, do którego należał ładny kawałek Płocka.
Z tego związku na świat przyszła Zenajdia,
która była dziedziczką dóbr. Intercyza mówiła o wniesieniu przez obie strony sporych
sum, nieruchomości i ruchomości. Tą ostatnią była również berlinka „Alfreda", największa w tym czasie na Wiśle drewniana
barka, z również drewnianą ferdeką (jak
żargonowo nazywano pokrywę ładowni). To
rodzina wymyśliła ten związek i doprowadziła do połączenia bardziej majątków niż dusz.
Barkę, nazwaną „Alfreda", zbudował
dziadek Szczepan dla najmłodszej z córek,
która modziła się w Gdańsku. Jak to się zatem stało, że w metryce jej urodzenia widnieje Włocławek? To skutek owego sposobu życia
nomadów. Incydent administracyjny miał naRysunek projektowy barki „Alfreda"
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stępującą historię. Chwilę po modzeniu dziecka, Leokadia otrzymała ,viadomość, że holownik jest gotowy do holowania w górę Wisły
barek z ładunkiem. A że babcia była szyprem
barki, ,vięc musiała stawić się na pokładzie.
Najbliższym miejscem postoju był Włocławek
i właśnie tam dokonano rejestracji noworodka. Alfreda, kiedy dorosła, przejęła rodzinną
tradycję i rumpel steru, zostając właścicielką
i szyprem barki m1mer 13442 (o nośności 41G
ton), która nosiła jej imię. I pewnie życie potoczyłoby się normalnym trybem wodniaków,
gdyby nie wojenna zawierucha.
Dziadek poległ gdzieś w świecie. Barka,
duma Marzątków (rodzina miała tych barek
więcej i była przed wojną znanym, dużym
klanem barkarzy) została skonfiskowana
na potrzeby wojska i też poległa zatopiona.
Dokumenty konfiskaty i własności zaginęły,
uniemożliwiając starania o odszkodowanie.
Pozostało przywiązanie cło wody. Najdłużej,
bo tak długo jak tylko na to pozwoliła Wisła i zmiany następujące w pływającej flocie
(barki blaszane z własnym napędem ,vypierały barki drewniane), pływał na swojej
barce Komacl Marzątko, jeden z braci Alfredy, ze swoim synem Bogumiłem. Pamię
tam jego słowa: ,,Blaszaki nas ,vyprą, nie
mamy szans'"..Jego słowa stały się rzeczywistością. Prywatne barki-mieszkania, masowce rzeczne, przeszły cło historii, a wujek Konrad przeszedł na pa11stwowy wikt

w Przedsiębiorstwie Robót Czerpalnych
i Podwodnych, podejmując się - między
innymi - prac przy odbudowie lisewskiego
mostu w Tczewie.
le wcześniej, a byłem wtedy kilkuletnim
chłopakiem, pamiętam ten czas, kiedy jeszcze życie koncentrowało się na poustawianych burta w burtę barkach. Tam
właśnie odbywały się wszelkiego rodzaju
zgromadzenia i zabawy. Od zv.7kłych, rodzinnych obiadów, po duże uroczystości,
jak np. sylwester. To działo się zimą, na

A

Rodzina M arzątków (na
„Alfreda"; ok. 1936

łodzi )

na tle barki

zamarzniętych akwenach. Zimujących barek było tak wiele, że tworzyły swoiste
miasteczko. .Jako że muzyków nie brakowało ani w mojej rodzinie, ani na innych
barkach, przeto zabawy były co się zowie.
I miejsca było dużo w pustych ładowniach.
Nie były to zabawy z siedzącymi pod ścianą nieśmiałymi pannami. Tam wszyscy
się znali, zatem ta11ce miały frekwencję
znakomitą. Pamiętam skład takich kapel:

. '

Wacław i Alfreda Kostunowie, zdjęcia z powojennej książeczki ubezpieczeniowej

30dni

m

~

OPOWIEŚCI RODZINNE

Wacław

Kostun na jednej ze swoich

łódek; początek

perkuaja, skrzypki, akordeon, mandolina.
Nie bez przyczyny na pierwszym miejscu
wymieniłem perkusję, bo to jej „subtelne" dźwięki dominowały. Ważny był rytm,
a ten miał często różne interpauzy, bo grający nie wylewali za kołnierze. Niejednemu
zatem brzeg falował, a na tak rozchwianą
przystań po rzeczywiście chwiejącym się
trapie, przejść trudno. Akcji ratunkowych
było więc sporo, ale najlepszym ratownikiem był niewątpliwie lód. Więc zdarzały
się złamania, ale nie utonięcia.
W mojej pamięci pozostały nie tylko
zabawy. W tym czasie nie brakowało i takich rodzinnych spotkań, na których snuto
ciekawe opowieści . Przodował w tym Saturnin, kolejny z braci Marzątków. Potrafił
tak sugestywnie snuć opowieści, że słu
chało się go w skupieniu. Tym bardziej, że
były to często bardzo tajemnicze opowieści
o duchach. Jak, np., ta o jednym podchmielonym znajomym szyprze, który spotkał
ducha zaraz za zasnutym mgłą mostkiem
nad rzeczką. Wracał do domu z gospody jak to zwykle bywa w takich opowieściach o północy. I wtedy zobaczył stojącą we mgle,
niewyraźn ą postać i usłyszał, jak mu się
zdawało, jakieś słowa. Ale odważnie postanowił i ść dalej. Kiedy zbliżył się do owej zja-
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wy, ta strąciła mu kapelusz z głowy. Uciekał
ile sił w nogach. Następnego dnia, kiedy
opowiedział o tym zdarzeniu kolegom, ci postanowili zbadać to miejsce. Zjawa okazała
się stojącym samotnie krzakiem, a tym, co
strąciło kapelusz, był zwi sający kabel.
Takie opowieści snute były w specyficznej oprawie lamp naftowych, dających
niewiele światła i pamiętny zapach. Jedna
z nich cieszy oko subtelnym kształtem i do
dzisiaj wisi na ścianie w moim pokoju. Na pokładzie barki nie było radia, nie było - rzecz
jasna - telev\izora, pozostawał klimat tajemniczości wypov\iadanych słów, znakomicie pobudzających wyobraźnię. Przywołam
jeszcze jedno wspomnienie. Nie było rzadkością, w takiej właśnie scenerii, wywoły
wanie duchów. W znany sposób, z okrągłym
stolikiem, wypisanymi na nim literami alfabetu i talerzykiem ze strza łką wska zującą
poszczególne litery. Skupieni wokół stolika
ludzie trzymali się za ręce i wpatrzeni byli
w talerzyk, który przy magicznej pomocy medium, pośredniczył w rozmowie
z duchem. Któryś z takich seansów był tym
ostatnim, bowiem na pytanie medium: ,,kim
jesteś?", pojawiła się odpowiedź literka po
literce: ,,Kunicki". Ponieważ nikt z obecnych
nie znał takiego osobnika, padło kolejne py-

tanie, na które talerzyk odpowiedział : ,,diabeł". Można sobie wyobrazić, co działo się
później i od tego czasu kontakt z duchami
został zav\ieszony.

Wku. Pozbav\ieni barki

róćmy na sta ły ląd i

do rodzinnego wąt
Wacław i Alfreda
osiedli na suchym brzegu jako państwo Kostunov\i e. Jak to się stało, że poślubiona Popławskiemu Alfreda stała się panią Kostun?
Zawierucha wojenna to los na loterii, który
jednemu pozwala przeżyć innemu nie. Wacław został zatrudniony na barce jako bosman. Etat ten przeobraził się w bezterminową umowę wspólnego życia z wdową już,
panią szyper. Z tego Zv\iązku przyszło na
świat czworo dzieci, z których dwoje zmarło w wieku ni emowlęcym i pochowanych
zostało na cmentarzach w Nowym Porcie
i na ni ei stniejącym już cmentarzu przy Politeclmice Gda11skiej. Babcia Leokadia leży
na również nieistniejącym już cmentarzu
na Biskupiej Górce, zlikwidowanym na polecenie proboszcza w mało subtelny sposób
(opisywano to zdarzenie w prasie). Wacław
z Alfredą spoczywają we wspólnej mogile na
cmentarzu Salwator.
Dziś żyją ich dzieci. Osiemdziesięciolet
nia Zenajdia, córka z pierwszego małżeń 
stwa, mieszka w Płocku. Narcyza (68 lat),
absolwentka Wydziału Budownictwa Lądo-
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Wrak jednej z barek na

Motławie;

ok. 1965

wego Politechniki Gdańskiej nie godziła się
na panujące w kraju i w bimach projektów
układy, więc wybrała życie na Zachodzie,
gdzie zbudowała kawałek Hambnrga. I ja
„mokry człowiek", który - jeśli wliczyć trzy
lata spędzone w Marynarce Wojennej przepracowałem „na wodzie" szesnaście lat.
Wtedy był też mój epizod strajkowy. Kiedy
stocznia stanęła, zastrajkowały również
jednostki pływające Wydziału Usług Żeglu
gowych. Holowniki, pilotówki, cumowniczki
zgromadziły się pod pomnikiem na Westerplatte i tam trwafoimy, mając kontakt ze
stocznią dzięki Andrzejowi Michałowskie
mu, który później poszukiwany był rozlepionymi w mieście listami gończymi. Miał nasz
gorący doping.
Dzisiaj mój kontakt z wodą to spływy,
własny kajak i wędrówki wieloma fascynującymi drogami wodnymi w Gdańsku
i wokół niego. Od Żuław, po Kaszuby. Poza
tym, czwarty już rok jestem radnym swojego osiedla, czyli Przeróbki, pomysłodawcą
- i wraz z pozostałymi radnymi wykonawcą
- organizowanego już po raz drugi „Dnia
Flisaka". Do zorganizowania tej imprezy
zainspirowała nas historia tego miejsca. To
tu właśnie, tratwy złożone z pni drzew ścię
tych nawet u początku biegu Wisły, cumo-

wały czekając

na holownik, bo same, mało
sterowne, nie mogły wpływać do rnchliwego portu w Gdańsku. Tu były szałasy,
ogniska, zabawy i opowieści. Bogactwo historii naszej dzielnicy, położonej na wyspie,
przedstawił na pierwszym „Dniu Flisaka"

nieodżałowany

profesor Jerzy Samp. I choć
dzisiaj ma ona przede wszystkim charakter
przemysłowy i mieszkalny, nadal zachowuje ogromny potencjał. Dlatego podjąłem
decyzję, by kontynuować pracę w Radzie
Dzielnicy. •

Tekst powstał na podstawie pracy nagrodzonej w konkursie „Opowiedz historię swojej
rodziny. Wspomnienia gdańskich rodzin i rodów", zorganizowanym przez Miasto Gdańsk
i Radio Gdańsk w 2014 roku. Maciej Kostun znany jest wielu gdańszczanom jako fotoreporter z wieloletnim stażem. Pracował między innymi dla „Dziennika Bałtyckiego".
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PRZYPOMNIENIA
Kazimierz Jarochowski (1828-1888), autor szkicu, który dzisiaj przypominamy,
uchodzi za pioniera badań historycznych nad epoką saską w Polsce. Napisał kilkamonografii, rozpraw i artykułów, które poświęcone są XVII i XVIII wiekowi, byt
wydawcą dokumentów dotyczących panowania Augusta li.
Jarochowski ukończył studia prawnicze, byt zaangażowany w działalność konspiracyjną i szykanowany przez władze pruskie. Byt aktywny w wielu dziedzinach współtworzył Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i redagował jego roczniki, byt
dziesiąt

publicystą

a rok przed śmiercią uzyskał mandat do sejmu
pruskiego. Uczestniczył w wielu zjazdach historyków, a w 1878 roku został członkiem
-korespondentem Akademii Umiejętności w Krakowie.
Szkic, którego fragmenty publikujemy, pochodzi z tomu zatytułowanego „Z czasów saskich spraw wewnętrznych, polityki i wojny", opublikowanego w 1886 roku
w Poznaniu. Autor szczegółowo opisuje przebieg oblężenia Gdańska w 1734 roku,
„Dziennika

Poznańskiego",

jego przyczyny i konsekwencje. Z rozważań Kazimierza Jarochowskiego wynika, że
elekcja Stanisława Leszczyńskiego i to, co ona przyniosła, byto jednym z najważniej
szych wydarzeń w stuleciu poprzedzającym rozbiory Polski.
W naszej publikacji dokonaliśmy uwspółcześnienia jej języka, by ułatwić lekturę,
co nie powoduje zmiany sensu samego tekstu. Bez zmian pozostawiliśmy pisownię
nazwisk (zwłaszcza francuskich) i niektórych nazw geograficznych.

Szkic historyczny (fragmenty)
Tekst:

Kazimierz Jarochowski

pizod, który opowiedzieć zamierzamy, stanowi według nas jeden
z najpiękniejszych ustępów historii
Gcla11ska, tym piękniejszy i szczytniejszy,
im mniej świetnie i cloclatnio przedstawiają
się wszystkie inne żywioły na współczesnej
widowni występujące. Rok 1734 zapisuje
w dziejach Gda11ska pamiętny po wszystkie czasy fakt wystąpienia jego w obronie
Stanisława Leszczy11skiego, więcej, powiedzielibyśmy, w obronie niezależności Rzeczypospolitej. Pomimo, że nie chcielibyśmy
się bawić w zbyt długie wstępy, pomimo, że

E
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nam spieszno opowiedzieć pokrótce dzieje
ówczesnego oblężenia gcla11skiego, pozostaje mimo to potrzebą rozpatrzeć się poprzednio w ogólnym położeniu rzeczy, po
widowni, na której się ówczesny dramat
rozgrywa. Zacznijmy rzecz naszą ocl Polski.
Dla Polski stał się po śmierci Augusta II
,vybór Leszczy11skiego bez względu na osobę, której obok wielu przymiotów, cło doskonałości bardzo wiele nie dostawało, godłem
niezależności na zewnątrz, regeneracji na
wewnątrz. W postawieniu jego kanclyclatury, w z,vycięstwie jej na polu pod Wolą dnia

12 wrze śnia 1733, ozwało się poczucie niezanarodowej, zakiełkowała myśl wewnętrznej reformy, która ukazując się następnie pod rozmaitymi postaciami, która
napotykając na drodze swej rozliczne przeszkody, znalazła ostateczny ,vyraz w dziele
sejmu czteroletniego. Nie powiemy zanadto,
twierdząc, że przeciwnikom kandydatury
a tym więcej królewskości obranego już
Leszczy11skiego, należy się słusznie miano
odstępców narodowej sprawy. (... )
Dążąc cło głównego zadania, ograniczmy się tutaj na sumarycznej relacji tego, co
oblężenie Gcla11ska poprzedza. Wystarczy
ona cło charakterystyki ludzi i żywiołów odgrywających jaką bądź w ówczesnych ,vypaclkach rolę. Wkroczenie wojsk carskich
pod dowództwem generała Lascy, współ
czesne elekcji Stanisława Leszczy11skiego,
nie spotkało się z żadnym czynnym oporem.
W. kanclerz litewski i regimentarz, Michał
ks. Wiśniowiecki, umknął z pola elekcyjnego na Pragę, zerwał za sobą most na Wiśle,
pospieszył połączyć się pod Węgrowem
z wojskami generała Lascy. Malkontenci
towarzysząc wojskom carskim, ruszyli ku
Warszawie, by następnie dnia 5 październi
ka, pod karczmą we wsi Kamieniu, dopełnić
aktu secesyjnej elekcji i ogłosić przez biskupa poz11a11skiego Hozyusza królem polskim
elektora saskiego. Od tej chwili rozpoczyna
się smutna gra, stwierdzająca prawdę po,vyższej uwagi o słabości wszystkich ,vystę
pujących w tej sprawie żywiołów i ludzi. Poczynając od samego Leszczy11skiego, nie ma
on i wtedy, jak jej nie miał nigdy, wiary we
własną gwiazdę. Człowiek słabych nerwów,
równie dobrego serca i światłego umysłu,
ile nie dopisującego w krytycznych razach
męstwa, znajduje niestety wśród wszystkich 11iebezpiecze11stw zawsze tylko jeden
i ten sam specyfik: troskliwość około ocalenia własnej osoby. Pojaw tym smutniejszy,
właściwość tym więcej upokarzająca, im
więcej rola, którą wobec narodu już z rąk
i już od czasu Karola XII przyjął, ,vymagała
cło odpowiedniego odegrania niekłamanego
bohaterstwa. Człowiek ,vygocly, spokojnej
rady i pióra, powołany na stanowisko, które
,vymagało, co najmniej, nerwów zdolnych
znieść widok bitwy, huk armat i nadstawienia własnej osoby. Leszczy11ski zawsze
i przez całe życie taki, jakim go przedstawiamy ,vyżej, nie okazał się innym w krytycznych dniach drugiej swej elekcji po zgonie Augusta IL (...)
Leszczy11ski opuszcza co prędzej Warszawę, zaledwie w kilka dni po elekcji, na
widok rosyjskich ogni przyświecających na
prawym brzeg11 Wisły spod Pragi. F rancja
liczy na Polskę, Polska na Francję, jedna
i druga bez zamiaru energicznej i poważ
nej akcji. Z podobnego stanu ,vyczekiwania
i niepewności rodzi się ów zamęt, który się
leżności
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Stanisław Leszczyński,

portret autorstwa Da-

niela Kleina

sko11czył dopiero aktem pokoju wiecle11skiego z roku 1735, a który by stanowił tylko
jedną stronicę więcej tylu innych, mało zaszczytnych wspomnie11 pierwszej połowy
XVIII wieku, gdyby się nie był znalazł jeden
zakątek Rzeczypospolitej, którego poczciwa
i zacna, choć. innoplemienna ludność. wzię
ła sobie szczerze i gorąco cło serca sprawę
ostatniego króla wolnej woli Polski. Zakąt
kiem tym, jedynym niestety, był Gcla11sk, ów
niemiecki Gcla11sk, składający ówczesnym
s,vym, wspaniałym, jak go się nie wahamy
nazwać., czynem akt uznania i czci dla nierozerwalnego z,viązku swego z Polską.( ... )
Dnia 22 września wybija smutna, stanowcza godzina. Nie podejmując próby
obrony, żegna się Stanisław po raz ostatni z Polską. Opuszcza Warszawę a wyjazd
jego staje się hasłem ogólnej ucieczki,
w której powody mieszała się , nieskąpą
miarą nadzieja, że znalazłszy punkt oparcia
w Gda11sku, cała ta emigracja wraz z królem
doczekają się prędzej czy później odsieczy
francuskiej. W szerzeniu tej nadziei, w doradzaniu owej wędrówki, odgrywa głów
ną rolę poseł francuski markiz cle Monti,
Piemontczyk rodem, człowiek osobistej
energii i odwagi, co przecież nie przeszkadza, że nie zawsze rządzi się wobec swego
otoczenia prawdą, że obiecuje więcej, aniżeli dotrzymać. może. Opuszczając wraz ze
Stanisławem Warszawę, powierzył staranie
nad s,vym domem, meblami, służbą i poddanymi francuskimi posłowi rosyjskiemu,
koniuszemu hr. Liiwenwolclemu i jego bratu,
angielskiemu rezydentowi Wooclworclowi,
holenderskiemu Rumpfowi, cesarskiemu
Kinnernowi. Wszyscy podjęli się ofiarowanej opieki z wszelką uprzejmością, właści
wą ówczesnej dyplomacji. Za Stanisławem
i Montim, ruszył z Warszawy tym samym
smutnym szlakiem długi sznur karet, powozów, bryk i powózek, kilka tysięcy koronnej
gwardii, prymas Teodor Potocki, regimentarz Stanisław Poniatowski, podkanclerzy
litewski Czartoryski wraz z małżonką, BieliI1ski marszałek nadworny koronny, OssoliI1ski podskarbi nadworny koronny, Przebendowski wojewoda malborski, Denhof,
biskup płocki Załuski, nie wyliczając mnóstwa innych, mniej ważnych i mniej znanych
dziejowo postaci. Opuszczając widownię
polską, by szukać. w Gcla11sku schronienia
i czekać. pomocy francuskiej, pozostawiła
ta liczna emigracja ciężki obowiązek walki
w kraju przeciw nieprzyjacielowi .Józefowi
Potockiemu wojewodzie kijowskiemu, .Janowi i Adamowi Tarłom, z których pierwszy
wojewodą lubelskim, nie mówiąc o partyzantach mniejszego znaczenia, jak Barto-
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szewiczu w Wielkopolsce, jak Meldzy11skim
staroście rypil1skim w Prusach.
Smutna ta, źle o położeniu rzeczy w Polsce świadcząca kawalkada, stanęła ku niemałemu przerażeniu i oziębieniu nadziei na
bruku gcla11skim dnia 2 październi ka 173:3.
Cokolwiek bądź, było przyjęcie Stanisława
ze strony gcla11szczan pełne serdeczności
a nawet zapału dla jego osoby, co rzeczą tym
naturalniejszą, że polscy partyzanci neo-elekta obiecywali dzielną obronę ze strony
kraju, że markiz cle Monti dodawał otuchy
i zapowiadał może w najlepszej wierze skutecZ!lą i spieszną pomoc Francji, że później
już na prośbę rady gcla11skiej z dnia 18 listopada o pomoc, król francuski odpowiedział
pod dniem 15 grudnia, że miastu w razie
niebezpiecze11stwa przyjdzie z całą swą
potęgą na odsiecz i wszystkie jego szkody
z własnego v.,ynagroclzi skarbu. Przyjęcie

,

'

I

~-.1/l,, .1 1·;.

tedy Stanisława przez gda11szczan było nie
tylko uroczyste, ale i serdeczne, na co dodatkowo i ta jeszcze wpływała okoliczność.,
że król umiał sobie, jak powiadają współcze
sne świadectwa gcla11skie, zyskiwać. wszystkich serca i umysły dziwnie pociągającym
postępowaniem. Istotnie kochają go poczciwi gcla11szczanie, jak tego liczne dowodzą
szczegóły, otaczają go szczególną czcią , bronią wiernie i wytrwale.( ... )
Tymczasem przecież, aż cło ko11ca miesiąca stycznia 1734 r. było żywo, gwarno i rojno, ale nie niebezpiecznie jeszcze
w Gcla11sku. Ko11czy się ten stan bezpiecze11stwa w pierwszych dniach miesiąca lutego.
Liczne doniesienia nie pozwalały wątpić., że
korpus rosyjski pod dowództwem generała
Lascy zbliża się ku Gcla11skowi, że najprawdopodobniej ściśnie niezadługo miasto pierścieniem oblężniczym. Podwojono wskutek
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tego warty przy bramach, przede wszystkim zwrócono uwagę na rezydentów rosyjskiego i saskiego, którzy dotąd miasta nie
opuścili a przez kurierów s,vych gabineto,vych widocznie się z dowódcą nadciągają
cych wojsk rosyjskich znosili.( ...)
Z połową właśnie miesiąca marca, ko11czą się przecież, jeżeli tak wolno powiedzieć,
dobre czasy oblężenia gcla11skiego, rozpoczynają natomiast jego ciężkie, ale dodajmy zarazem, szczytne i wzniosłe chwile.
Dnia lG marca przybył cło obozu rosyjskiego, przeznaczony na naczelnego dowódcę
feldmarszałek Miinnich. Oddanie naczelnej
komendy nad armią oblężniczą pierwszej
wojskowej powadze, jaką ówczesna Rosja
posiadała, clowoclziło, że dwór petersburski
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uważa sprawę gcla11ską za rzecz niezmiernie
wysokiej wagi, że niewątpliwie dołoży wszelkich stara11, aby miasto zmusić. cło poddania.
Pomimo tego nie upadał wcale duch w obro11cach Gcla11ska, tym mniej, że równocześnie
z przybyciem feldmarszałka Miinnicha pod
Gcla11sk, w mieście samym rozeszła się pogłoska o klęsce generałów saskich Bauclitza
i księcia Adolfa Weissenfelskiego w Polsce
i o niezawodnym ,vyruszeniu floty francuskiej na pomoc Gcla11skowi. Feldmarszałek
Miinnich przybył cło armii oblężniczej pod
małą eskortą, pruską pocztą, zajął kwaterę we wsi Pmst pod miastem i ,vyclał cło
gcla11szczan pod dniem 18 marca 1734 groź
ny manifest imieniem „Cesarzowej Anny
Iwanowny''. W manifeście tym wzywał

feldmar szałek

miasto, jako część Rzeczypospolitej, cło uznania prawnie ,vybranego
króla Augusta III, cło rozpuszczenia zaciężnego żołnierza, cło ,vyclania Stanisława
Leszczy11skiego, cło oddania s,vym wojskom
jednej z bram miejskich. W razie, gdyby to
wszystko w przeciągu 24 godzin nastąpić nie
miało, groził feldmarszałek Miinnich miastu
użyciem najsroższych środków wojennych,
pożogą i bombardowaniem, szubieniczną
śmiercią na miejskich wałach wziętym cło
niewoli „Schnaphanom'', żołnierzom gwardii koronnej i innemu reg11larnemu wojsku,
gdyby nie powrócili pod rozkazy prawowitego króla Augusta III karami spotykającymi
buntowników. Rzeczą podziwu godną, że
manifest ten rosyjskiego feldmarszałka, jak

PRZYPOMNIENIA
Oblężenie
i bombardowanie
w 1734 roku; rycina z XVIII wieku

już

powiedziano, nie zrobił najmniejszego
przeciwnie może, stał się raczej
hasłem do podwojenia energii obrony.( ... )
Tymczasem jednakże rozpoczynają się
w pierwszych dniach kwietnia [1734] rozmaite dokuczliwości oblężenia dla mieszka11ców miasta. Nasamprzód stał się
wskutek opanowania całej okolicy przez
nieprzyjaciela dowóz żywności do miasta
od strony lądowej rzeczą niepoclobie11stwa.
Dalej ustała wszelka komunikacja pocztowa. Po raz ostatni przepuścił w pierwszych
dniach kwietnia feldmarszałek Miinnich
pocztę pruską z listami przeznaczonymi
dla księżnej kurlandzkiej, która niepojętym
dla nas sposobem przez cały czas oblężenia
pozostała wraz z sędziwym małżonkiem
wrażenia, że

w mie ście . Prócz tego nasyłał feldmarszałek
rosyjski miasto co chwila udającymi dezerterów szpiegami, odbierał od nich pomimo
zakazów i zagroże11 magistratu rakietowe
sygnały, otaczał miasto ze wszystkich stron
coraz to gęstszym pierścieniem sza11ców od
strony zachodniej i południowej. Wschodniej, jak już powiedziano, strzegły ,vylewy
wody; północnej utwierdzenia, których
najgłówniejszym i najdalej
wysuniętym
punktem była twierdza weichselmiindzka. W uznaniu ważności tego st anowiska,
przeznaczyła naczelna komenda gcla11ska
na plackomenclanta twierdzy w miejsce dotychczasowego kapitana Patzera, adiutanta
króla Stanisława, pułkownika szwedzkiego Stackelberga. Tymczasem znaczyła się

Gdańska

kronika postępującego oblężenia coraz
jaskrawszymi szczegółami. Pewnego dnia
płonie wśród walki rosyjskiego żołnierza
z v.7cieczką załogi położona na północ miasta karczma Grosser Hollancler; inny raz
z rozkazu magistratu, przedmieście Schott lancl. Trzeciego dnia usiłują Rosjanie
przerwać komunikację między miastem
a morzem i przypuszczają szturm do tak zwanej Sommerschantze, leżącej mniej więcej
na połowie drogi do Weichselmiincle. Atak
był wściekły, ale obrona pod dowództwem
walecznego francuskiego kapitana Lalancl
jeszcze energiczniejsza. Zabrakło obro11com
sza11ca chwilowo amunicji, rzeczy stały krytycznie; na szczęście nadpłynął wśród najgorętszego żaru walki prom z Weichselmiincle, kierowany przez dwudziestu sterników
i przywiózł załodze potrzebną amunicję.
Atak rosyjski został ze znaczną stratą odpar ty a oblężeni starali się dalszym zamachom feldmarszałka Miinnicha na ten
ważny punkt, zapobiec przez ustawienie na
rzece stałego, zaopatrzonego w osiem dział
promu.( ...)
Dnia 11 kwietnia zawinęła znów do portu
gcla11skiego szwedzka brygantyna z transportem prochu, amunicji, broni i 40 rekrutami. Wypadek ten wyzyskany naturalnie
przez markiza cle Monti, przedstawiany
przeze11 jako niezawodny znak bliskiej odsieczy francuskiej, przyczynił si ę niemało,
że nadchodzące równocześnie czy to ze strony feldmarszałka Miinnicha kapitulacyjne
sommacje czy to upomnienia Czapskiego
wojewody chełmiI1skiego, czy to rezydenta
pruskiego Brandta, stanowczo odrzucone zostały. Oko gda11szczan wytężone ze
strażnicy weichselmiindzkiej ku morzu,
spodziewało się od godziny do godziny niemal dojrzeć wynurzające się białe żagle zapowiedzianej floty, przyrzekanej uroczyście
i na pewne oclsiecznej armii francuskiej.
Niestety, zamiast wyczekiwanej pomocy
i odsieczy miała się pojawić w dotykalnej postaci nowa dla bohaterskiego miasta groza.
Nieledwie w tym samym dniu, kiedy Monti,
być może nawet, że w dobrej wierze, zarę
czał szybkie nadejście francuskiej pomocy,
dnia 28 kwietnia, sprowadził wysłany przez
Miinnicha kapitan ,Jaeger z Piławy, przez
terytorium pruskie do obozu rosyjskiego
pod Gcla11sk G4 różnokalibrowych dział oblężniczych z odpowiednią amunicją. Dnia
następnego przybył prócz tego pocztą, również przez terytorium pruskie, pod firmą
bagaży osobistych dowodzącego naczelnie
armią saską Adolfa księcia Weissenfelskiego nowy transport dział. Wieści o przybyciu
artylerii oblężniczej do obozu rosyjskiego
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krzyżowały się w mieście dziwnie z równoczesnymi wieściami o zbliżaniu się floty
i pomocy francuskiej. Raz po raz, w tych samych chwilach, pojawił się istotnie w porcie
gcla11skim w obliczu Weichselmiincle bądź to
jaki francuski statek będący z,viastunem
podobnej pomocy, bądź statek sz,veclzki
przywożący ze Sztokholmu trochę broni
i rekrntów. Równocześnie przecież przyniósł pewną już wiadomość. o oblężniczej
artylerii rosyjskiej zbiegły szczęśliwie cło
miasta wieśniak okoliczny, potwierdził ją
w sposób kategoryczny rezydent angielski,
który wyjeżdżał w osobnych s,vych interesach cło obozu rosyjskiego pod Ohrę.
Dnia 30 kwietnia o godzinie 8 wieczorem padły pierwsze palne bomby na miasto;
jedna z nich uderzyła we wieżę ratuszową.
Chwila ta stanowi epokę w dziejach tego
pamiętnego oblężenia; powiedzmy zaraz
jednakże z góry, iż ku niespożytemu zaszczytowi obrony. Nie można zaprzeczyć., iż
pierwsze bomby, iż następne dni bombardowania rzuciły pewien popłoch na ludność.. Co
chwila uderzały bomby w dachy i wieże publicznych gmachów, zapalały domy prywatne, zmuszały mieszka11ców zamykać. otwarte dotąd składy, chronić. się cło sklepów,
szukać. pomieszczenia w mniej zagrożonych
częściach miasta. Sam król Stanisław przeniósł się na mieszkanie cło wschoclnio-połu
clniowej części miasta, Langgartenu. Tamże
przeniosła się też ze s,vymi posiedzeniami
rada miejska wraz z magistratem. Raz po
raz zabijały lub kaleczyły pociski ludzi na
ulicach, krzyki rannych napełniały powietrze, przerażały niez,vykłością widoku. (...)
Dnia 12 maja ukazały się na ,vybrzeżach
gcla11skich dwa wojenne statki francuskie,
o 40 i 50 działach, przywoziły w pomoc oblężonemu miastu trzy pułki: Perigorcl, Blaisois i cle la Marche. Posiłki te ,vypłynęły
z portów w Calais i Brest w połowie kwietnia,
liczyły, co najwięcej, 2400 ludzi, znajdowały
się, co najgorsza, pod dowództwem starego,
niechętnego całemu przedsięwzięciu, niedołężnego brygadiera cle la Motte. Istnieje
tak w już ,vyclanych o oblężeniu gcla11skim,
współczesnych opisach niemieckich, jak
w archiwum ministerstwa spraw zagranicznych francuskiego, korespondencja między
cle la Mottem a markizem cle Monti i hrabią de Plelo reprezentantem Francji w Kopenhadze. Korespondencja ta przekonywa,
z jakim nadmiarem wzgardy obaj, bardzo
wojennie usposobieni francuscy dyplomaci
niedołężnego brygadiera traktowali, z jaką
rezygnacją on sam podobne traktowanie

przyjmował.

W grnncie rzeczy był jednakże de la
Motte niewinnym, a jeżeli czymkolwiek
wraz ze s,vym żartobliwie szczupłym korpusikiem, to chyba tylko żywym ,vyrazem
złego i niechętnego usposobienia polity-
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ki francuskiej, czyli po prostu kardynała
Fleury. Aby wyprawa taka była mogła być.
skuteczną, trzeba było przynajmniej 20-tysięcznego korpusu francuskiego z oclpowieclnią liczbą statków wojennych i artylerii.
Wysiłek dla ówczesnej Francji wobec wojny
we Flandrii i Włoszech niewątpliwie znaczny, trudny może, ale stawka godna pewnej
w takim razie ,vygranej. Ocalenie Gcla11ska,
Stanisławowego tronu, polskiej niezależno
ści i swobody, zyskanie na północy wiernego
sprzymierze11ca i utrwalenie tutaj francuskiego wpływu, wszystko to zasługiwało na
podobną próbę. Kardynał chciał podobnie
niedołężną pomocą pod niedołężniejszym
jeszcze dowódcą uczynić. po prostu zadość.
zewnętrznym pozorom politycznej przyzwoitości i pozbyć. się ciężaru sumienia ..Jak
to niejeclnokrotnie wykazują annały krętej
polityki francuskiej w ciąg11 XVIII wieku,
oszukał podobną sztuką najgorzej tylko
godność. i wielkość. własnego kraju.
Ale wróć.my cło rzeczy. Korpusik francuski ,vyląclował z pomocą załogi weichselmiinclzkiej dnia 12 maja na t ak zwanej
Westerplatte a francuskie pułk i rozłożyły
się tutaj obozem, ponieważ fortyfikacje
weichselmiindzkie nie miały dla nich dostatecznego pomieszczenia. Na tej nagiej,
niezamieszkałej, niezdolnej dostarczyć. dla
żołnierza środków utrzymania przestrzeni
zaobozowała francuska odsiecz. De la Motte wszedł w korespondencję z markizem cle
Monti, który mu pod każdym warnnkiem
kazał przedrzeć. się do miasta. Wykonanie
podobnego rozkazu nie było istotnie łatwe.
Czy to po prawym, czy po lewym brzegu
Wisły zamykały sza11ce i przemagające siły
nieprzyjacielskie przystęp cło oblężonego
miasta szczupłemu zastępowi Francuzów.
Na lewym brzegu obóz saski księcia Adolfa
Weissenfelskiego okopany pod przedmieściem Langfiihr; poza nim obóz rosyjski
osza11cowa11y na Górze Cyga11skiej. Na prawym brzegu osza11cowa11y i opalisadowany
obóz rosyjski poniżej twierdzy weichselmiinclzkiej, tuż za nim Sommerschantze
ostrzeliwująca przeprawę na rzece, również w posiadaniu rosyjskim. Komunikacja
rzeczna możliwa jeszcze dla małych, zręcz
nie kierowanych rybackich łodzi, stawała się
czystym 11iepoclobie11stwem dla większych
statków przewozowych. Zdolniejszy nawet
i waleczniejszy ocl cle la Motte'a dowódca byłby sobie nadaremno rozbijał głowę
o z,vyciężenie podobnych przeszkód i trudności. To tylko było pewnym, że de la Motte
znalazł w nich pożądany argument swej niechęci i opieszałości, że nie dbał o to, o czym
jeszcze w podobnej chwili pamiętać. należa
ło, o honor wojskowy, co ważniejsza, o honor
Francji. W kłopocie co robić., jak sobie dalej
postąpić., ku najwyższemu rozdrażnieniu
Montiego i oblężonych gcla11szcza11, powzią ł

cle la Motte smutne, wstydliwe postanowienie powrotu bez żadnej próby nawet boju.
Dnia 1G maja wsiadł francuski brygadier
z całą powierzoną sobie siłą na okręty i popły
nął z powrotem cło Kopenhagi. Czyn ten wstydu i upokorzenia, ,vywołał siłą naturalnej we
wszystkich rzeczach i sprawach ludzkich reakcji, ,vręcz przeciwnie, czyn najwznioślejsze
go, najofiarniejszego w przebieg11 tej pamięt
nej wojny poś,vięcenia. Bohaterem jego jest
reprezentant Francji na dworze du11skim, hr.
cle Plelo. Osobistość. równie mało znana, równie zapomniana w dziejach naszych osiemnastego wieku, ile zasług11jąca na ,vyclobycie
z przedawnienia i ukrycia. Zastanówmy się
w kilku słowach nad tą uroczą, idealną istnie postacią. Hrabia de Plelo pochodził ze
znakomitej rodziny breto11skiej, był człowie
kiem ,vysokiego ·wykształcenia klasycznego,
liczącym zaledwie 35 lat wieku, szczęśliwym
w małże11stwie z młodą, ubóstwiającą go żoną,
ocl kilku lat reprezentantem Francji na dworze kopenhaskim. Klasyk, literat z powołania,
entuzjasta z temperamentu, był pomimo to hr.
cle Plelo bystro i jasno widzącym politykiem.
Rozumiał bardzo dobrze zdrowy sens polityki Ludwika XIV, który sobie położył za zadanie utrzymywać. ,vpływ i znaczenie Francji
na całej widowni europejskiej przez podtrzymywanie słabszych przeciw mocniejszym;
pojmował bardzo jasno, że poz,volić. na upadek
tronu Leszczy11skiego, na ,vyniesienie elektora saskiego, na zapanowanie w Polsce ,vpły
\VU ościennych mocarstw, znaczyło to samo,
co odsądzić. Francję na ,vieczne czasy od głosu
i znaczenia w sprawach północnej Europy. Zachowana w znacznej części w archiwum ministerstwa spraw zagranicznych francuskiego
korespondencja między hr. cle Plelo, markizem cle Monti i kardynałem Fleury nie pozostawia pod tym względem najmniejszej wąt
pliwości, przedstawia reprezentanta Francji
na dworze kopenhaskim jako najszczerszego
entuzjastę sprawy Stanisławowej.
Dwa wojenne statki i trzy słabe puł
ki francuskie ukazujące się około połowy
kwietnia w porcie kopenhaskim z przeznaczeniem cło Gcla11ska, były dla hr. cle Plelo
istnym przedmiotem rozpaczy. Pod dniem
1 maja żądał od Fleurego przysłania przynajmniej 25 statków wojennych i 20 do 25
tysięcy reg11larnego żołnierza. ,,.Jeżeli przyślecie", pisze, ,,spiesznie 20 cło 25 okrętów
królewskich i 20 cło 25 tysięcy regularnego
wojska, zaręczam na pewne, że spędzimy
wkrótce Moskali z morza i z lądu, że król polski będzie spokojnym na swym tronie przed
upływem sześciu miesięcy a północ będzie
drżała na długo. Otwartość. mojej mowy jest
,vytłmnaczenia godną wśród okoliczności,

w których chodzi o honor króla, Wasz i całe
go narodu. Całe Niemcy i Włochy odebrane
Cesarzowi, nie podniosłyby nigdy tyle znaczenia naszego, ile niewola króla polskiego
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i upadek Gda11ska wyrządzą nam wstydu
i poniżą nasze imię".
Łatwo pojąć, jak straszne ·wrażenie na
osobistość przejętą podobnymi uczuciami,
kierującą się podobnymi ,vidokami politycznymi, sprawił upokarzający powrót ekspedycji francuskiej do portu kopenhaskiego.
Gniew i rozpacz markiza de Pielo nie znały
granic; piorunujące listy markiza de Monti z Gda11ska o naj"wyższym rozdrażnieniu
ludno ści miejskiej przeciw Francuzom,
o nędzocie brygadiera de la Motte, dodawały
im ciągle nowego żywiołu. Ukazanie się osobiste de la Motte'a w Kopenhadze stało się
ową kroplą przepełniającą czarę. Nastąpiła
między

wojennym

dyplomatą

a pokojuwym
scena. Pielo zainterpelował groźnie de la Motte'a o powody
tak nadz"'Yczajnego, tak ha11biącego kroku,
jakiego się dopu ścił. De la Mot.te tłmnaczył
się pokornie i niedołężnie trudnościami wykonania. ,,A ja'', odparł Pielo, ,,pokażę Ci
żołnierzem gwałtowna

z obrycina Daniela Chodo-

możność ich przeZ\\'Yciężenia! W imienin
króla, Twego i mego pana, którego miejsce
tu przedstawiam, rozkazuję Ci, ruszaj za
mną!". Energia podobna zelektryzowała żoł
nierzywbrewnsposobienin de la Motte'a i innych wyższych oficerów. W listach do Flenrego i Ludwika XV oznajmił Pielo trudne
przedsięwzięcie, jakiego się dla ocalenia czci
francuskiej podjął, pożegnał się z małżonką
i n akazał powrót pod Gda11sk, gdzie go miał
spotkać zaszczyt korony męcze11skiej .
Okręty przewożące ekspedycję francuską powtórnie pod Gda11sk, nosiły naZi''Y
,,Achille", ,,Gloire", ,,Fleuron", ,,Brillant",
„Astree"; towarzyszyły im cztery statki
transportowe i kilka korwet. Wypłynęła
ta mała flota z portu kopenhaskiego dnia
20 maja; pod wieczór dnia 23 maja znalazła się w obliczu Weichselmiinde. Franenzi
"'Ylądowali i zajęli dawny swój obóz na tak
zwanej Westerplatte. Pielo wraz z dowódcami wyprm,,'Y, udał się do twierdzy weich-

selmiindzkiej. Zamiarem jego było uderzyć
bezzwłocznie, tej samej jeszcze nocy, na
osza11cowania rosyjskie powyżej Weichselmiinde; wskutek narady przecież odbytej
z plackomendantem twierdzy, szwedzkim
pułkownikiem
Stackelbergiem, zapadło
postanowienie znieść się poprzednio z markizem de Monti i z gda11szczanami, w celu
skombinowania ataku francuskiego z równoczesną wycieczką z miasta. Po skomunikowaniu się z Montim, nastąpiła zgoda na
plan następujący:
Dnia 27 maja rano o godzinie 7-mej
miała się odbyć z miasta demonstracyjna
wycieczka na okopy rosyjskie w celu zatrudnienia uwagi rosyjskiego dowódcy.
Równocze śnie miały trzy pułki francuskie,
Perigord w awangardzie, Blaisois w środ
ku, de la Marche w ariergardzie uderzyć na
sza11ce pod Weichselmiinde. Plan ten zosta ł
wspomnianego dnia o wskazanej godzinie
wykonany. Na sygnał odzywających się od
strony miasta strzałów, oznajmiających początek wycieczki, rozpoczęli Francuzi, po
przeprawie na prawy brzeg Wisły, powyżej
Weichselmiinde, atak na okopy rosyjskie.
Na czele, ze szpadą w ręku, przybrany
w niebieski surdut, żół tą kamizelkę, według
mody owego czasu, postępował nieustraszony Pielo. Przykład jego przyświecał żoł
nierzowi, był dla11 zachętą w ciężkim boju,
jaki mu stoczyć przychodziło. Stanowisko
rosyjskie było bardzo silne. Broniły je okopy, fosy, palisady. Co zaś może stanowiło
najważniejszą do przezwyciężenia przeszkodę, to grząskie moczary, zasłaniające
rosyjskie okopy od frontu. Plaekomendant
weichselmiindzkiej twierdzy, pułkownik
Stackelberg, zaręczał, że owe moczary są do
przebycia. Tymczasem rozmoczyły je padające dni poprzednich deszcze, tak, że gdy się
akcja rozpoczęła, Francuzi zaczęli grzęznąć
w wodzie i błocie do połowy ciała. Moskale
odpowiedzieli na atak brnących przez moczary Francuzów morderczym ogniem działowym i muszkietowym. Francuzi padali
pod strzałami , nie mogąc się wcale bronić.
Pomimo tego odzywał się na całej linii okrzyk „avancez, avancez!", nie myśleli
o odwrocie, postępowali walecznie naprzód.
Pomimo wszelkich przeszkód dostali się do
sza11ców, powywracali palisady, przebrnęli
fosę i wpadli w obręb wewnętrzny utwierdze11. Tu przecież spotykają się z no"'Ymi
pr zeszkodami; poza obrębem pierwszego
sza11ca znajdują się zasieki z belek i desek.
Rozpoczyna się ręczna, mordercza walka,
tym bardziej nierówna, że liczebna przewaga po stronie moskiewskiej a na domiar złe-
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go, amunicja francuska podczas przeprawy
przez błoto zamokła. Walka toczy się z is tną
wściekłością na bro11 sieczną. Liczba odnosi nareszcie z,vycięstwo nad walecznością.
Francuzi straciwszy w rannych i zabitych
cło 500 ludzi, zmuszeni cło odwrotu. Podczas
powtórnej przeprawy przez moczary smaga
ich ponownie ogie11 działowy i muszkietowy
nieprzyjaciela. Waleczny Plelo dotrzymał
danego Ludwikowi XV i Fleuremu słowa.
Nie mogąc z,vyciężyć, nie chcąc przeżyć
wstydu i upokorzenia Francji, poległ śmier
cią bohaterską we wnętrzu okopów moskiewskich. Kula strzaskała mu lewą nogę,
w głowę dostał ciężki cios szablą, piętnaście
uclerze11 bagnetowych rozszarpało jego ciało. W takim stanie wydał tmpa na żądanie
brygadiera cle la Motte'a feldmarszałek
Miinnich. Poznany po ubiorze, został odwieziony cło Kopenhagi stroskanej, niepocieszonej przez całe życie małżonce, następnie
pochowany w parafialnym kościele, w dalekim zakątku Bretanii.( ... )
Owa walka dnia 27 maja, ów clzie11 upamiętniony męcze11skim poświęceniem bohaterskiego Plelo, stanowią epokę w dziejach oblężenia ciężko dotkniętego miasta.
Francuzi, sparzeni niefortunną próbą na
okopy moskiewskie, przeprawili się znów na
lewy brzeg Wisły i zajęli swój dawny obóz
na Westerplatte. Nie tracący i teraz jeszcze
ducha markiz cle Monti wysilał odtąd całą
swą pomysłowość na sprowadzenie s,vych
ziomków cło miasta rzeką. Nadaremno jednakże. Do ,vykonania podobnie śmiałego
przedsięwzięcia przeszkadzał pierworodny
grzech ,vyprawy, jej liczebna niemoc. 2000
ludzi było za mało, aby wstępnym bojem
przełamać oblężniczy pierście11 moskiewski
i dostać. się cło miasta; było za wiele, aby ujść
uwagi nadbrzeżnych posterunków, ognia
sza11ców moskiewskich i przedostać się do
Gcla11ska ukradkiem, jak się to udawało jeszcze rybackim łodziom i pojedynczym ochotnikom pomimo belek i ła11cuchów, za pomocą
których Moskale tamowali komunikację na
Wiśle. Nie przeszkadzało to ,vywiązaniu
się bardzo cierpkiej korespondencji między
Montim a cle la Mottem. Pierwszy żądał
pod każdym wamnkiem ponownej próby
przełamania linii moskiewskich i groził
cle la Motte'owi ciężką odpowiedzialnością
w razie, gdyby się znów pokusił czasem wracać. cło Kopenhagi. De la Motte natomiast
nasyłał króla Stanisława propozycjami, aby
się schronił na okręty francuskie i wrócił cło
Francji a przedstawiał powtórny atak na
armię oblężniczą, jako rzecz czystego niepoclobie11stwa. (...)
Dnia 12 czerwca zaczęły się strażnicy
ustanowionej na wieży weichselmiinclzkiej
ukazywać z dala, z ponad morskiego horyzontu białe żagle. Liczba ich wzrastała
z każdą chwilą, widok ich ,vywołał począt-
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kowo wielką radość. tak w twierdzy, jak
w samym Gda11sku, ponieważ ,vyobrażnia
oblężonych nie mogła przypuścić, aby to nie
miała być flota francuska. Kilka godzin niestety starczyło, aby złudzenie to rozchwiać.
Nie była to na nieszczęście flota francuska,
ale flota moskiewska pod dowództwem admirała Gordona, składająca się z czternastu okrętów liniowych, ośmiu fregat i kilku
mniejszych statków wojennych, przywożąca
nadto armii oblężniczej działa i amunicję,
która się już poczęła ,vyczerpywać. (.. .)
15 czerwca, zaczęła flota moskiewska,
początkowo bez wielkiej szkody, rzucać.
bomby cło obozu francuskiego. Ogie11 ten
stawał się coraz silniejszym, zaczął dolegać Francuzom. De la Motte odpowiedział
na to posypaniem baterii wzdłuż piaszczystego brzeg11, rozpoczął ogie11 na flotę moskiewską, wskutek czego ją dnia 19
czerwca zmusił cło milczenia. Pomimo, że
500 bomb i 800 kul działowych rzucono cło
obozu francuskiego, nie były ani szkody
w nim zrządzone, ani straty w ludziach
znaczne. Ostatnia wynosiła w rannych
i zabitych przez cały czas ten zaledwie d,vudziestu kilku ludzi. Piętrzyły się jednakże
istnie z dnia na clzie11 nowe niebezpiecze11stwa około oblężonego miasta. Bezczynni
dotychczas, rozłożeni za przedmieściem
Langfiihr Sasi poczęli teraz również uczestniczyć w robotach oblężniczych, ściskać.
z jednej strony coraz szczelniej obóz francuski, z drugiej ostrzeliwać. na lewym brzegu
Wisły położoną Westschantze i utwierdzenia na Górze Gradowej. Główna uwaga
naczelnego dowództwa armii oblężniczej
zwróciła się odtąd ku obozowi francuskiemu. (... ) Licząc niespełna 2000 ludzi, bez
dachu i dostatecznej, żywności, uwięzieni
dokoła w posypanych i utwierdzonych przez
nieprzyjaciela sza11cach, znależli się w najrozpaczliwszym położeniu. Feldmarszałek
Miinnich korzystając ze11, ,vyprawił dnia
1G czerwca cło cle la Motte'a trębacza z wezwaniem złożenia broni. Francuski dowódca, jakkolwiek skłonny może cło kapitulacji,
jakkolwiek uznający smutną jej konieczność, obawiał się przecież odpowiedzialności wobec króla swego, więcej może jeszcze
wobec grożnego i energicznego Montiego.
Złożył tedy radę wojenną, wskutek której
zapadła uchwała ,vyprawić cło Gcla11ska
dwóch oficerów francuskich z zapytaniem
króla Stanisława i markiza cle Monti o dalsze rozkazy. Feldmarszałek Miinnich był
zbyt pewnym ostatecznego z,vycięstwa, aby
się nie zgodzić na to skromne dla skrupułów
francuskiego dowództwa ustępstwo.
Dnia 20 czerwca zakomunikował cle la
Motte'owi swą zgodę na jego żądanie a dnia
następnego udało się cło Gcla11ska wskro ś
saskich i rosyjskich posterunków dwóch oficerów francuskich, by Stanisławowi i znaj-

dującemu się przy jego boku Montemu,
w żywych barwach przedstawić rozpaczliwy
stan obozu francuskiego. Posłuchanie miało
miejsce u Stanisława w obecności Montiego.
Charaktery jednego i clmgiego odsłoniły
się przy tej sposobności z właściwej sobie
strony. Stanisław odpowiadał łzami tylko
na przedstawienia przysłanych przez cle la
Motte'a oficerów, Monti nalegał ciągle jeszcze, aby Francuzi przedarli się jakim bądż
sposobem do miasta a pod żadnym wanmkiem nie składali broni. Na ten raz istotnie
jednakże nie pozostawało nic lepszego cło
roboty, jak ulec nieuniknionej konieczności. Obrona była niepodobną; Francuzi blokowani ze strony morskiej przez całą flotę
rosyjską, ze strony lądowej zamknięci nieprzyjacielskimi okopami, byli skazani na
śmierć. głodową. Dnia 23 czerwca nastąpiło
to, czego odwrócić. w żaden sposób nie było
można. Rano dnia tego wyjechało z obozu
francuskiego trzech oficerów, podpułkow
nik Terri, kapitan cle la Luzerne i kapitan
Cornico, poprzedzeni trębaczem, ku okopom
saskim. Wyszedł naprzeciw nich saski podpułkownik Pflug i zaprowadził ich cło domku
na tak zwanej Heubucle, gdzie się znależli:
książę Adolf Weissenfelski w towarzystwie
znanego faworyta Aug11sta III, hr. Aleksandra Sułkowskiego, feldmarszałek Miinnich,
generał Lascy, wreszcie, jako pośredni
czący od niejakiego czasu między felclmarszałkiem rosyjskim a zagrożonym miastem
agent elektora saskiego polski, Antoni Poni11ski, marszałek zawiązanej za Aug11stem
konfederacji. W domku tym na Heubudzie
przyszła cło skutku podpisana m iędzy feldmarszałkiem Miinnichem, księciem Adolfem
Weissenfelskim a brygadierem cle la Motte
kapitulacja, mocą której Francuzi mieli
z wszelkimi honorami wojskowymi opuścić
obóz, złożyć następnie bro11 i oddać. się w niewolę. Wieczorem tego samego dnia nastąpił
smutny akt ,vykonania kapitulacji. Liczba
wziętych cło niewoli Francuzów dochodziła
zaledwie 2000 ludzi. Nadzieja, że im będzie
wolno bezzwłocznie powrócić cło Francji,
chybiła.( ... )
Katastrofa spotykająca obóz francuski
pociągnęła za sobą, jak inaczej być nie mogło, w nieuniknionym następstwie upadek
klucza obrony gcla11skiej, twierclzyweichselmiinclzkiej. Z lewego brzegu Wisły, po wzię
ciu Westschantze ściskali ją i ostrzeliwali
przez rzekę Sasi, z prawego Rosjanie. Zało
ga składała się z przeszło 400 ludzi, w pewnej części Sz,veclów; na żywności i amunicji
nie zbywało; obaj dowódcy, czy to szwedzki
pułkownik Stackelberg, czy miejski kapitan
Patzer, byli luclżmi dzielnego charaktem
i nie myśleli z początku kapitulować. Bombardowanie robiło przecież coraz większe
szkody, zniszczyło wieżę i pewną część zasobów amunicyjnych. Po przecięciu komu-
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nikacji z morzem i miastem zaczęło zbywać
na żywności; co zaś najgorsza, wkradła się
między załogę istna zaraza niedyscypliny
i dezercja, zwłaszcza, odkąd Francuzi kapitulowali a wszelka nadzieja francuskiej odsieczy znikła. (... ) Wśród tak krytycznych
okoliczności stawił się w twierdzy z polecenia księcia Adolfa Weissenfelskiego saski
podpułkownik Rechenberg z wez,vaniem
do poddania. Plackommendant Patzer nie
chciał rozumieć gróźb feldmarszałka Miinnicha, wysłał do Gda11ska oficerów z zapytaniem, co ma czynić. Podobno, przynajmniej,
jak sam przez całe życie twierdził, dostał
wskutek tego zapytania od rady i magistratu ciche upoważnienie do zawarcia kapitulacji, ale i bez takiego upoważnienia nie
pozostawiało rozpaczliwe położenie rzeczy
naczelnikom twierdzy żadnego wyboru.
Dnia 24 czerwca podpisano między puł
kownikiem Stackelbergiem i kapitanem
Patzerem z jednej, między feldmarszałkiem
Miinnichem i księciem Adolfem Weissenfelskim z drugiej strony kapitulację, mocą
której twierdza weichselmiindzka została
oddana Sasom. Załoga, opuściwszy warownie z bronią w ręku i dwoma działami, miała
złożyć przysięgę na wiemość Augustowi
III, jako królowi polskiemu i udać się wszę
dzie, gdzie jej się podoba, byle tylko nie do
Gda11ska. Zbyteczną naturalnie powiadać
byłoby rzeczą, że dwie te kapitulacje, obozu
francuskiego i weichselmiindzka rozstrzygały los samego Gda11ska, choć ostatnie
chwile jego konającej obrony przedstawiają
pełne ciekawości szczegóły i objawy.( ... )
.Jako smutny więc i bolesny objaw należy przede wszystkim zapisać, że kiedy
król Stanisław, tak walecznie, tak ofiarnie
i bohatersko broniony przez obcych, pozostając w otoczeniu licznej bardzo, bezczynnej kolonii polskiej w Gda11sku, w obozie
obu armii oblężniczych nie przestają się do
ostatniej chwili kręcić polscy agenci sprawy
antynarodowej, istni kusiciele i ,vyzyskiwacze upadku ducha, jaki się pośród obcych
obro11ców sprawy Stanisławowej wkradać
począł. Do rzędu takich należeli: Krzysztof
Szembek biskup kujawski, Hozyusz biskup
pozna11ski, Aleksander hr. Sułkowski generał w służbie saskiej, Antoni Poni11ski marszałek konfederacji Aug11stowskiej, Czapski
wojewoda pomorski. O niższych figurach
nie mówimy. Zgoda i jedność podobnych ży
wiołów rozstroju, wierne ich trwanie wraz
z całym narodem przy ,vybra11cu jego woli,
byłoby może ,vyjednało z,vycięstwo narodowej sprawie . .Jeżeli sko11czyła się klęską,
przypisać. to tylko nie lepszemu od później
szego targowickiego odstępstwu strom1ików Sasa i jego sprzymierze11ców. Wśród
srożącego się z nieustającą gwałtownością
bombardowania, wśród strasznego głodu
poczynającego trapić i dziesiątkować lud-

ność przedmieściową; wśród

pokus i nagabywa11 odstępnych i ,vystępnych Polaków
w chwilach, kiedy nawet nieustraszony dotąd Monti począł po raz pierwszy oddawać
się czarnym przeczuciom i przeniósł się
z mieszkania swego z,vykłego na rynku,
wraz ze Stanisławem do domu kupca Mackiena, na tak zwanym Langgartenie. (...)
Ostatnie dni czerwca zapisują stan zbliżającej się katastrofy. Nie można się dziwić,
jeżeli magistrat, jeżeli rada miasta Gda11ska, pomimo wszelkiej ,vytrwałości, pomimo wszelkiego nawet zapału dla sprawy
i osoby Stanisława, zaczęli myśleć o ocaleniu powierzonej swym rządom społeczności
od ostatecznej zagłady( ... ).
Dnia 24 czerwca zapadła uchwała: wejść
w porozumienie z królem Stanisławem i jego
przyboczną radą co do rozpoczęcia układów
kapitulacyjnych z feldmarszałkiem Miinnichem. Konferencja odbyta między deputacją
miejską a Stanisławem, Montim, Załuskim
biskupem płockim, Przebendowskim wojewodą malborskim, Czartoryskim podkanclerzym litewskim, odznaczała się ze strony
miejskiej przede wszystkim wielkim szacunkiem dla osoby Stanisława. Bez ,vyraźnego
porozumienia z nim, nie chcieli gda11szczanie
niczego przedsiębrać. Król Stanisław zachował się podczas tej konferencji z pewną biernością; otoczenie jego chciało jeszcze układy
kapitulacyjne przewlekać, liczyło widocznie
na jakieś nadz,vyczajności, których spodziewać się było czystym już teraz tylko urojeniem. Po niejakiej ,vymianie zda11, oświad
czyła rada miejska, że za pośrednictwem
księcia Adolfa Weissenfelskiego, pruskiego
rezydenta Brandta i saskiego ministra Biilowa, postara się u feldmarszałka Miinnicha
o zawieszenie broni w celu podjęcia ukła
dów kapitulacyjnych. Miinnich zgodził się
na przyjęcie deputacji miejskiej i przysłał
jej paszporty wolnego przejazdu do głównej
kwatery na przedmieściu Ohra, ale propozycję zawieszenia broni odrzucił, a bomby nie
przestały ani na chwilę niszczyć miasta.
Na dniu 27-ym czerwca postanowił
magistrat ,vyprawić do głównej kwatery moskiewskiej deputację, składającą się
z radców miejskich: .Jana Wahla, Natanaela Ferbera, sekretarzy Kleina i .Jantzena z propozycją uznania Augusta III jako
króla polskiego, zatwierdzenia wszelkich
praw i przywilejów miasta Gda11ska, nadto wolnego odjazdu króla Stanisława wraz
z towarzyszącymi mu Polakami, wreszcie
swobodnego ,vymarszu pułków koronnych
polskich. Deputacja stanęła w obozie moskiewskim około południa. Miinnich zgadzał się na zawieszenie broni tylko pod warunkiem, jeżeli mu fortyfikacje ze,vnętrzne
i jedna z bram miejskich będą oddane; żą
dał nadto ,vydania markiza de Monti, króla
Stanisława i znajdujących się przy jego boku

panów polskich. Deputacja miejska odrzute warunki ze względu na osobę króla
Stanisława i ,vróciła do miasta wśród huku
i świstu bomb, wzlatujących nad jej głowami.
Moment był istotnie strasznej krytyczności, piękny wieczór 27 czerwca pełen
smutku i zaniepokojenia dla miasta. Prawdziwie to tragiczne zawikłanie roz,viązuje
w tych samych niemal godzinach postanowieniem s,vym poczciwy król Stanisław,
postanowieniem, na jakie się mógł zdobyć,
licującym dziwnie z całą jego przeszłością,
usposobieniem i temperamentem. Zagrożo
ny niewolą lub wydaniem, postanowił król
Stanisław w najgłębszej tajemnicy przed
całym swym otoczeniem, w porozumieniu
jedynie tylko z markizem de Monti i nieodstępnym od swego boku towarzyszem,
sz,vedzkim generałem Steinflychtem, wydobyć się z Gda11ska, schronić się ucieczką
na pobliskie, neutralne terytorium pruskie. Zapadający zmrok dnia 27 czerwca
był przeznaczony na wykonanie smutnego
przedsięwzięcia. Dom kupca Mackie na
Langgartenie, w połudn iowo-wschodniej
części miasta, zajmowany przez posła francuskiego i Stanisława, przylegał do okopów
strzeżonych tylko przez żołnierzy miejskich, znanych, nawiasowo powiedziawszy,
z imienia i naz,viska.
Za okopami rozciągał się na całej przestrzeni aż do Wisły ogromny, płytki zalew,
którego nieprzyjaciel, nie chcąc rozpraszać
do zbytku swych sił, należycie stróżować
nie mógł. Ucieczka tą stroną przedstawiała
jeszcze stosunkowo największe widoki powodzenia.
Stanisław, Monti i Steinflycht zgodzili
się na nią. Późnym wieczorem 27 czerwca
znaleźli się w mieszkaniu Monti'ego, który
króla przebrał na pospolitego człowieka,
zaopatrzył w odpowiednie przybranej roli
obuwie i znaczną, nieodpowiednią jej sumę
pieniędzy. Napisawszy pożegnalny, dzięk
czynny list do miasta Gda11ska, napisawszy
drugi podobny do panów polskich, opuścił
Stanisław tylnymi schodami mieszkanie posła francuskiego i poszedł ku okopom. Trzymający tu straż miejski podoficer poznał go
widocznie, salutowa ł i przepuścił.
Nad ranem dos tał się król wraz ze Steinflychtem do nędznej chaty, na której strych
się schował a przez otwór w dachu patrolującym w pobliżu Kozakom przypatrywał.
A tymczasem grzmiały od strony Gda11ska
ciągłe działa i wznosiły się czame dymy coraz to nowych pożarów! Pod wieczór udało
się królowi dostać przewoźnika, który go
znów po długiej błąkaninie przewiózł do wsi
Kasmarku nad Wisłą. Tutaj zszedł się znów
ze Steinflychtem. Nie wdając się w szczegóły tej romantycznej ucieczki, jako nie należące już do dziejów oblężenia gda11skiego,
powiemy tylko tyle, że po przebyciu wielu
ciła
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niesłychanych

niebezpiecze11stw i trudów,
wraz ze swym towarzyszem dostali ,;ię nareszcie dnią 3-go lipea do Kwidzyny, na neutralne terytorium pruskie,
skąd znów dalej przeniósł się na dłuższy
pobyt do Królewca.
Ucieczka ta znalazła swoją różową legendę, swoich powieścioph,arzy; malarz
Chodowiecki odtworzył s,vym znakomitym
pędzlem jeden z jej najcharakterystyczniejszych ustępów; przedstawił Stanisława
w ubiorze żuławskiego wieśniaka wsiadającego do łodzi, która go ma prze,v:ieźć na
przeciwległy, bezpieczny brzeg rzeki. Co do
nas, wyznajemy szczerze, nie możemy się
entuzjazmować ani dla tego czynu, ani dla
jego bohatera, jakkolwiek sprawa, którą
przech,tmv:iał, jest sprawą na,;zą. Ależ wła
śnie dlatego, że ją reprezentował, pmv:inien
był stanąć na ,vysokości jej majestat.n, poStanisław

gda11Ski w swych kłopotach i utrapieniach
a księżna nie wymówiła się od podjęcia żą
danej usługi.
Wieczorem, dnia 30 czerwca, wybrała się
księżna kurlandzka wśród okazałych, uwagę
powszechną zwTacających pozorów z miasta
do obozu księcia Adolfa Weissenfelskiego
pod Langfiihr. Księżna wsiadła do karety,
za nią postępowała z wolna świta, jacląea
w Rieclmiu towarzyszących jej powozach.
Bombardowanie ustało na chwilę, gdy
kawalkada wyjeżdżała do obozu saskiego.
Natomiast ozwały się zewsząd wyrzekania
i rozpaezliwe głosy gda11skiego pospólstwa,
które nie znając celu wycieczki księżnej
kurlandzkiej, było przekonane, że po wyjeź-

zostawić własnym przykładem wznioślejszy

dziejom i pamięci narodowej testament.
Niestety, bohaterem obrony gda11skiej pozostanie po wieczne czasy, nie król, który
w przebraniu ,vieśniaczym bombardowany
i tryskający płomieniami Gda11sk pokryjomn opuścił, ale ów Pielo, który nie za swoją
sprawę, wśród białego dnią, wolał z od,;ło
nioną piersią polec.
Wróćmy teraz do opuszczonego przez
Stanisława, bombardowanego ciągle Gda11ska. Wiadomość o ucieczce króla rozeszła
się dopiero po południu dnia następnego.
Około 4-ej została ofiejalnie zakomunikowaną radzie i magistratowi, stąd doszła
do głównej kwatery moskiewskiej w Obra.
Feldmarszałek Miinnich, który głównie na
połów Stanisława liczył, który myślał ze11
uczynić ozdobę swego tryumfalnego rydwanu, nie posiadał się z gniewu, nakazał
niesłychanie surowe traktowanie wszystkich znajdujących się w niewoli gda11skich
je11ców, pi,;al groźne i szorstkie listy do magistrat.n, domagał się surowego śledztwa
i uwięzienia wszystkich osób ,vplątanych
w ,;prawę królewskiej ucieczki, poroz,;yłał
na wszystkie strony patrole kozackie, aby
zgubę gdziekohviek bądź odszukać.
Magistrat gda11ski tymezasem i rada,
spełniwszy święcie swój obov.iązek z narażeniem własnym, aż do ocalenia osobistego
swego królewskiego gościa, znieśli z pewnym stoicyzmem objawy gniewu feldmarszałka rosyjskiego i przystąpili na serio do
układów kapitulacyjnych. (... )
Jak wiadomo przebywali od poezątkn
oblężenia w murach bombardowanego,
płonącego miasta księstwo kurlandzcy,
on stary Ferdynand Kettler, mający cztery lata później w tychże samych murach
gościnnych długi żywot zako11czyć; ona,
młoda jeszcze, zalotna, spokrewniona z oblegającym miasto księciem Adolfem Weissenfelskim. Do niej tedy udał ,;ię magistrat
~ 30dni

Flota rosyjska ostrzeliwuje obóz francuski na
Westerplatte i twierdzę Wisłoujście

dzie jej wszelkie zgrozy nieprzyjacielskiej
mściwości rozwścieklą się nad miastem.
Obawa ta nie była istotnie tak płonną, jakby
się zdawać mogło.
Rozdrażniony ucieczką Stanisława

feldMiinnich, postano\.\il naprawdę,
w razie gdyby kapitulacja miasta w przecią
gu 48 godzin nie nastąpiła, podwoić środki
i rozmiary bombardowania. (... ) Interwencja
księżnej knrlanclzkiej okazała się skuteczną;
„dobosz'' wysłany od magistrat.n z listem do
feldmarszałka Miinnicha przyniósł jak najbardziej formalne zaręczenie, że miasto gotowe ofiarowaną kapitulację przyjąć.
W nocy z dnia 30 czerwca na 1 lipca
ustało bombardowanie a miasto wyprawiło
deputatów swych: Wahla, Ferbera i sekretarza Kleina do obozu moskiewskiego pod
marszałek

Obrą, w celu ułożenia warunków kapitulacji. W pierwszym rzędzie ze strony nieprzyjacielskiej figurowąło żądanie, aby miasto
wykryło winnych ucieczki Stanisławowej
i zarządziło w tym celu surowe śledztwo,
następnie, aby wydało prymasa Potockiego
i posła francuskiego markiza cle Monti.
Obaj, dowiedziawszy się o tym żądaniu feldmarszałka Miinnicha, uprzedzili sami przykry ąkt, jakiego ,;pełnienie nałożono mia,;tu.
Dnia 1-go lipea wyjechał prymas poszóstną karetą w otoczeniu swych przybocznych dragonów i stawił ,;ię w obozie
moskiewskim pod Obrą. Feldmarszałek
Miinnich dodał mu straż 150 dragonów moskiewskich i kazał go odprowadzić później
do Torunia, gdzie w luźnym areszcie aż do
zawartego w r. 1735 pokoju pozostawał.
Dumny i energiczny, jak zawsze Monti,
ogłosiwszy silny protest przeciw pretensji
nieprzyjaciela, aby był uważanym za je11ca
wojennego, udał się dla oszczędzenia kło
potu nieszczęsnemu miastu, dnia 3 lipca,
również sam do obozu moskiewskiego i oddał się pod rozporządzenia feldmarsza łka
Miinnicha, który go podobnie do Torunia
och,tav.ić kazał, gdzie byt trzymany w ści
słej i surowej klauzurze. Za przykładem
prymasa i Monti'ego poszli wszyscy inni,
obecni jeszcze w Gda11sku panowie polscy:
podkanclerzy litewski Czartoryski, regimentarz Poniatowski, marszałek nadworny Bieli11ski, podskarbi Ossoli11ski, biskup
płocki Zaltrnki, nie wyliczając innych.
Było ich za wielu, zajmowali zbyt wysokie i wpływowe stanowiska., aby w zamian
uznania elektora saskiego królem polskim,
nie mieli byli od niego uzyskać skwapliwego
rozgrzeszenia swej dotychczasowej opozycji.
Najoporniejszy stosunkowo pośród załogi
miejskiej żywioł przedstawiały dwa pułki
koronne dragonów Stanislawowych. Nie
chciały w żaden ,;posób poddać się kapitulacji, złożyć broni przed Moskalami, uznać się
ichje11cami wojennymi. Nie chcieli się ruszać
z miasta.; przychodziło między żołnierzami
a oficerami do gwałtownych scen. Żołnierze
rzucali się na swych przełożonych, chcieli obracać armaty na kapitulujące miasto. Major
pev.ien, zagrożony przez jednego ze swych
podkomendnych, położył go wystrzałem
z pistoletu trupem. Mimo to wszystko było
położenie zniszczonego, odciętego od wszelkiej komunikacji z zewnętrznym świat.em
miasta zbyt rozpaezliwym, aby los jego
mógł liczyć na jakąkolwiek korzystniejszą
odmianę a rozpoczęte układy kapitulacyjne
postępowały niepowstrzymanym biegiem
i doprowadziły do następnego, ostatecznego
rezultatu. Gdy Sasi w dwustu ludzi zajmowali ze strony przedmieścia Neugarten Oliwską Bramę, gdy Sasi i Moskale dzielili się
je11cmni polskimi a osadzonych w osobnych
obozach za miastem otaczali silnymi straża-

PRZYPOMNIENIA
mi, podpisywali pełnomocnicy miasta zjednej strony, feldmarszałek Miinnich i książę
Adolf Weissenfelski z clmgiej strony, dnia
7 lipca objętą 21 artykułami kapitulację.
Najważniejsze wamnki kapitulacji były
następujące: Gcla11sk zobowiązał się uznać.
królem polskim Augusta III i ,vykonać. mu
przysięgę wierności. Oba polskie pułki koronne i wszyscy znajdujący się w służbie
gda11skiej cudzoziemcy stawali się je11cami
moskiewskimi, było im jednakże wolno oswobodzić. się z niewoli przyjęciem służby saskiej.
Załoga miejska ,vracała bezz,vłocznie po
ustąpieniu obu pułków polskich w posiadanie
sza11ców Winterschantze i Sommerschantze;
twierdza Weichselmiincle i Westschantze natomiast miały bez przeszkody komunikacji handlowej pozostać. w posiadaniu załogi
saskiej, co też trwało w istocie aż cło dnia
22 maja 173G roku. Miasto Gcla11sk miało
·wysłać. deputację do Petersburga z przeproszeniem carycy Anny. Twarde były wamnki
pieniężne, jakie kapitulacja z dnia 7-go lipca
nakładała Gcla11skowi. Nasamprzód miał
w przeciągu roku, w trzech ratach, jako
koszta wojenne ,vypłacić. Moskwie milion
talarów. Moskiewskiej generalicji, artylerii,
korpusowi inżynierów miało miasto zapłacić.
30,000 dukatów tak z,vanego clz,vonnego;
drugi milion talarów wreszcie złożyć. Moskwie, gdyby mu się nie powiodło dowieść.
niewinności w sprawie ucieczki króla Stanisława. Dodajmy zaraz przy tej sposobności,
że śledztwo ,vyprowadzone w tej sprawie
toczyło się ze wszelką ścisłością i surowością,
że akta jego razem z zeznaniami licznych,
przesłuchanych

świadków,

istnieją

dotąd

a że jako jedynie „winni" zostali ,vykl'yci
dwaj „wolni strzelcy", którzy króla prze1wowaclzili i włościanin Seicller, który królowi
swej siermięgi odstąpił. Winni ci zniknęli;
feldmarszałek Miinnich zażądał od miasta
rewersu, że ich ,vycla, skoro się pokażą; rada
miejska oświadczyła jednakże pod dniem 20
sierpnia 1734, iż się nie poczuwa cło obowiąz
ku ,vystawienia podobnego rewersu i ocaliła
w ten sposób swój zagrożony honor. (...)
W uzupełnieniu dodać. by jeszcze należało, że w kilka dni po opuszczeniu miasta przez pułki koronne polskie i oddziały
cudzoziemskie, że po złożeniu broni przez
załogę i obsadzeniu Bramy Oliwskiej i sza11ców zewnętrznych razem z twierdzą weichselmiinclzką przez Sasów i Moskali, odbyła
się w mieście samym, na tej samej widowni, która przez cały rok przeszło świeciła
tak pomnikowymi dowodami poświęcenia
i ofiarności dla sprawy Stanisława, jaskrawa zmiana dekoracji.
Dnia 11-go lipca nastąpiło wśród salw
działowych, wśród bicia w bębny i dźwięku
trąb w kościele farnym uroczyste naboże11stwo z odśpiewaniem „Te Deum" na cześć.
szczęśliwie dokonanej elekcji króla Au-

gusta III. Przyjechali na to naboże11stwo
do Gda11ska, witani u bram przez majora
Lunzberga i generała Viettinghoffa książę
Adolf Weissenfelski w otoczeniu dragonów
i huzarów, feldmarszałek Miinnich z eskortą 12 Kozaków i 12 Kałmuków, których niez,vykły widok ściągał tłumy zaciekawionego
pospólstwa. W kilka dni po oclprawieniu
tego dziękczynnego naboże11stwa, wśród
miasta przepełnionego rannymi, pozbawianego chwilowo rąk potrzebnych cło pracy,
zwłaszcza rzemieślniczej, sterczącego ruiną, noszącego na sobie w wielu miejscach
ślady pożogi, nastąpiła dnia 19 lipca inna
uroczystość..

Przed kilku miesiącami zajeżdżał w mury
gcla11skie zacny, poczciwy, podbijający sobie
wszystkich serca król Stanisław. Teraz zmiana dekoracji i pod tym względem.
Wieczorem dnia 19 lipca zajechał cło
klasztoru oliwskiego, witany uroczyście
przez miejscowych Cystersów, przyjmowany łukami tryumfalnymi z woniejących
kwiatów ów król pięknej postawy, zimnego temperamentu i serca, zakłopotanego
wzięcia i języka - August III. Wyjechali
naprzeciw niego książę Adolf Weissenfelski i feldmarszałek Miinnich, urządzili mu
mieszkanie w klasztornych komnatach, otoczyli strażą 100 grenadierów.
Po oclbyciu parady nad wojskami saskimi i moskiewskim, przyjął August III deputację miejską dnia 25 lipca w Oliwie, ,vysłu 
chał w otoczeniu senatorów, pod czerwonym
baldachimem mowy submisyjnej syndyka
miejskiego Rosenberga i oświadczył miastu
przez usta biskupa krakowskiego Lipskiego powrót swej łaski. Świetna uczta w Oliwie pod gołym niebem zako11czyła ten akt.
Z ,vyjątkiem jedynego starosty mereckiego Sapiehy, który bez złożenia przysięgi na
wierność. odjechał, asystowali mu wszyscy
najgorliwsi co dopiero stronnicy Stanisława :
biskup płocki Załuski, marszałek nadworny
Bieli11ski, podskarbi koronny Ossoli11ski
i wielu innych.( ...)
Pozostałoby nam teraz jeszcze pod koniec naszego opowiadania zamieścić. kilka
dat ze statystyki oblężenia, ,vymownych
swą treścią, stanowiących najlepszą miarę

przecierpianych przez miasto szkód, kłopo 
tów i uclręcze11. Od czasu przybycia generała
Lascy trwało oblężenie 145, bombardowanie G2 dni. Wrzucono cło miasta 44;30 bomb,
które zniszczyły w mniej lub więcej szkoclliwy sposób 1800 domów, zabiły lub raniły
1500 mieszka11ców, nie mających udziału
w obronie. Bombardowanie oszczędzało
niby publiczne gmachy, mimo to uderzyło
wiele bomb w arsenał miejski i farny kościół
Panny Maryi. Ogólna, pieniężna strata miasta wskutek oblężenia i przez kontrybucję
wojenną wynosiła blisko dwa miliony talarów.( ...)

***
(... ) Ów dmgi wybór Leszczy11skiego, owo oblężenie Gcla11ska w r. 1734, są
w dziejopisarstwie naszym clotychczaso,vym epizodycznie traktowanymi ,vypadkami, z których dziejowego i politycznego znaczenia nikt sobie nie zdał należycie sprawy.
Tymczasem jest to według nas fakt kulminacyjny, około którego w ciągu przeszłego
stulecia rozegrały się fatalnie losy dwóch
mocarstw europejskich, Francji i Polski.
Bohaterski Plelo miał słuszność., pisząc
cło Ludwika XV i cło kardynała Fleury, ,,że
w Gcla11sku i w Polsce rozgrywa się kwestia
przewagi francuskiej na kontynencie europejskim, że najświetniejsze z,vycięstwa jej
nad Renem i u podnóża Alp, nie są w stanie
zrównoważyć. klęski, jaką dla niej stanowić.
będzie upadek Gcla11ska i sprawy Stanisła
wowej w Polsce". Wszelkie późniejsze usiło
wania Francji, czy to za panowania Augusta
III, czy za konfederacji barskiej około utrzymania, czy odzyskania wpływu na widowni
polskiej, nie miały już znaczenia po chybionej próbie gcla11skiej z r. 1734. Klęska tego
roku prowadziła prostą drogą cło drugiej,
straszniejszej, roku 1772. Ani Ludwik XV,
ani Fleury nie stanęli na ,vysokości swego
zadania, nie rozumieli interesu Francji. Zamiast z Gcla11ska i z Polski uczynić. główną
widownię swej akcji, zamiast tamże roz,vinąć. oclpowieclnie ważności sprawy siły, bawili się w czcze obietnice i nędzne demonstracje, poświęcając męcze11sko-bohaterską
osobistość., jaką był Plelo ...
Dla Polski była to równ ież ostatnia sposobność. za pomocą energicznego ,vysiłku
wszystkich zasobów narodowych ,vywalczyć. sobie niezależne stanowisko. Mniejsza
o osobę Leszczy11skiego. Leszczy11ski nie
był tu zwyczajnym kandydatem korony, nie
był zwyczajnym pretendentem kłócącym
się o tron z clmgim, ale był ideą, był sztandarem sprawy, około którego skupić. się
należało. Ówczesna Polska nie zrozumiała
ani siebie, ani nie pojęła Leszczy11skiego
w podobnym znaczeniu . .Jeclni oświadczyli
się wręcz przeciw niemu, odstępcy dobrej
sprawy; clmclzy, stronnicy, nie umieją go czy
nie chcą bronić.. Wiele wrzawy i kurzawy,
czasem sporadycznej rycerskości połysk,
w gmncie rzeczy obojętność. i omdlenie.
Istne to społecze11stwo karłów niezdolne
udźwignąć. miecza i zbroi dzielniejszych
przodków. Nie rozumiejąc, nie korzystając
z ostatniej tej sposobności, stemje Polska
również nieubłaganie ku nieszczęsnej przystani roku 1772. Komu się tu jedynie laur
obywatelskiej i wojennej zasługi należy,
to owemu dzielnemu, wiernemu Rzeczypospoliej aż cło ostatniej godziny jej bytu
miastu Gcla11skowi. Wszystko, cośiny ,vyżej
opowiedzieli, pozostanie żywym wiecznie,
wspaniałym pomnikiem tej prawdy.( ... ) •

30dni

m

e·soria księdza Goedeke
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Gdańskiego ks iądz

ohannes Goedeke urodził się 13 czenvea 1914 rokn w Kłodawie pod Gda11skiem. Był najstarszym synem gospodyni domowej Elisabeth z domn Hildebrandt
i Philippa Goedeke, który w tamtym czasie
był kłodawskim nauczycielem i - co wówczas
było oezywiste, jeśli zdarzyło się być wiejskim nanezycielem - także organistą. Tak
\Nięe, w niedziele, śvvięta i przez wiele vvieczorów grał i śpiewał w kłodawskim kościele
pod wezwaniem św. Jakuba. Był to kościół
katolicki, a Goedekowie byli katolika.mi.
Philipp Goedeke przyjechał na Pomorze
z Turyngii. Był niemieckim patriotą o poglą
dach konserwatyvmych i w latach między
wojennych udzielał się w katolickiej Partii
Centrnm, za co spotykały go szykany ze
strony hitlerowców. Z tego powodu dwa razy
zmieniał pracę i adres zamieszkania ..Jego
żona Elisabeth urodziła się w Mechowej koło
Pncka w rodzinie niemieckiego restauratora, była spokrewniona z kaszubskimi rodami Konkolów i Piperów. Do Hildebrandtów
należała zachowana do dzisiaj kuźnia wodna
w Oliwie przy nlicy Bytowskiej. Z racji podwójnej pr ofesji Philippa - nanezyciela i organisty - w domn Goedeków częstymi gość
mi byli księża i inni lokalni oficjafo;ci.
W Kłodawie Polacy tworzyli liczną społeezność. ,Johannes Goedeke wspominał
przed laty, że podczas jednego z odpustów
poeznł głęboki smutek. Mógł mieć wtedy
około dziesięcin lat. Powodem była odpustowa procesja. Parafianie szli osobno w dwóch
grnpach - niemiecka i polska. Za polską orkiestrą, która grała ra źno na kapiących zło
tem instrumentach, kroezyli kłodawscy Polacy, za nimi zaś maszerowali równo Niemcy,
których zagrzewała charcząc-a fisharmonia,
na której z powagą grał nanezyciel Goedeke.
Ocldzieh1ie niesiono obrazy Matki Boskiej.
Z jednym szły dziewczęta polskie, z drugim
- niemieckie. Po latach, w swojej poezciwości
kf,iądz Goedeke nazywał tę manifestację odrębności „szlachetnym współzawodnictwem
narodowym''.
Z podgdań skiej Kłodawy Goedekowie
przenieśli się do kociewskiego Łęgowa
i stamtąd Johannes (także jego młodszy brat
i siostra) dojeżdżał do szkoły w Gda11skn.
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Johannes Goedeke podczas odwiedzin w Polsce
Uezył się w Gimnazjum Miejskim przy dawnym Winterplatz (obecnie Targ Maślany). Po
nko11czenin tej szkoły w 1933 rokn wstąpił do
seminarium duchownego w Branievrie. Dwa
lata później jego rodzice zostali zmuszeni do
opuszczenia Łęgowa jako niepewni politycznie i zamieszkali we Wrzeszczu. Tn Goedeke
senior został nauczycielem w Szkole Pestalozziego (Pestalozzisclrnle).
W maren 1939 rokn Johannes Goedeke
przyjął w Oliwie święcenia kapła11skie z rąk
biskupa Carla Marii Spletta. Był - jak powiadał - pierwszym i jedynym przedwojennym
kapłanem gda11skim wyświęconym przez
tego hierarchę. Biskup zatrzymał go w Oliwie jako ,,vikarinsza w kościele katedralnym.
Mieszkało tli wieln Polaków i przydawała
się jego znajomość'. języka polskiego. Jednak
nie to było głównym powodem, dla którego
biskup zatrzymał go blisko siebie. Młody wikary nie był mvikłany w żadne układy i to był
jego główny atnt.
Niemieckie władze wojskowe mało przejmowały się zapisami konkordatu, który chronił księży od służby wojskowej. I tak, w maren 1940 rokn ksiądz Goedeke został wcielony

jako sanitariusz do batalionu zastępezego
słnżb sanitarnych (Sanit.atsersatzbatallion).
Nie miał statnsn kapelana wojskowego, ale
kiedy sprzyjały okoliezności, namaszczał
chorych (a raezej rannych), słuchał spowiedzi
i odprawia! mszę Ś\.\iętą. Nie było to w pełni
legalne, ale raczej nie zabraniano mn sprawowania tych posług i odprawiania mszy Ś\.\ię
tej. Miał dobre kontakty z pastorami, którzy
dzielili z nim podobny los w wojskowej służ
bie szpitah1ej, a będąc z frontem na Ukrainie nie jeden raz poslngiwal spotykanym
potomkom niemieckich kolonistów. Również
tam nezestniezyl w naboże11stwie w cerkwi
prawosławnej, przy\.\ -róconej dla knltn za
zgodą władz niemieckich (wcześniej została
zamkni ęta przez władze kom1mistyezne).
Wiosną 1944 rokn szpitalna jednostka
Goedekego stru:jonowala w Kiszynio\.\ie.
Stamtąd sanitariusz Goedeke przyjechał
w rodzinne strony na ostatni wojenny nrlop.
Spędzał go we wsi Kolincz (Benkendorf) pod
Starogardem Gda11skim, n swojej młodszej
siostry Elisabeth, która była tam nanezycielką. Opodal, w zamieszkiwanej głównie pr zez
Polaków wsi Jabłowo (Gross Jablan), stal
1
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zamknięty na głucho kościół katolicki pod
wez,vaniem św. Wawrzy11ca. Ksiądz Goecleke w mundurze ruszył z wizytą cło proboszcza w Starogardzie, który miał pod opieką
tę świątynię. Przedstawił się i poprosił
o klucze cło tego kościoła. Proboszcz zdziwił
się, ale nie odmówił, a tym samym ,vyclał też
zgodę na odprawianie mszy ś,viętej. Trzeba
wspomnieć, że wcześniej, stacjonując w Ło
dzi, Goecleke postąpił podobnie i uzyskał ocl
miejscowego biskupa (był to Polak) dostęp cło
kościoła, by sprawować liturgię dla kolegów
ze szpitala.
Goecleke codziennie dojeżdżał z Kolincza
cło .Jabłowa rowerem. Wszędzie poruszał się
w mundurze. Był przekonany, że w ten sposób chroni się przed wścibskimi partyjnymi
cywilami, którzy czuli respekt dla wojsko,vych we frontowych uniformach. Odprawiał
msze święte (oczywiście, jak wszyscy w tamtym czasie po łacinie) z polskimi kazaniami
i spowiadał po polsku. Było to niebezpieczne,
bo publiczne posługiwanie się językiem polskim było zabronione. Pierwsza msza święta
przypadła na nie dzielę Zesłania Ducha Świę
tego, czyli na Zielone Świątki.
Szybko rozeszła się wieść. o niemieckim
wojskowym, który jest księdzem i prowadzi
naboże11stwa używając języka polskiego. Następnego dnia kościół był pełen. W kolejnych
coraz częściej brakowało miejsc w ławkach.
Na Boże Ciało ksiądz Goecleke poprowadził
procesję eucharystyczną, jeśli można tak
powiedzieć w pełnym ·wymiarze: były cztery
ołtarze, dziewczynki sypały kwiatki. Gdyby
władze niemieckie dowiedziały się o tych jego
działaniach, mogłoby sko11czyć się ciężkim

v.,yrokiem, nawet karą śmierci. Ksiądz wspominał, że towarzyszył mu wtedy lęk i obawa,
ale z,vyciężyło pragnienie niesienia ludziom
nadziei, która ·wynikała z jego powołania.
Kiedy miał wracać. do jednostki, mieszka11cy wsi w dowód wdzięczności przynieśli
mu masło, kiełbasy i szynki. Było tego tak
dużo, że nie był w stanie wszystkiego zabrać.
Żegnali księdza, ale też Niemca, którego nie-

Podoficer sanitariusz Goedeke w czasie wojny

proboszczem w latach 1960-1984. Kilkakrotnie przyjeżdżał cło Polski, by odwiedzać. bliskie sobie miejsca i ludzi. Włączył się w różne
działania. Wspierał gcly11skie i elbląskie karmelitanki, i wspomagał założenie karmelu
w Rosji, miał też swój wkład w oclbuclowę
kościoła św. .Jana w Gcla11sku, odwiedzał
i rozmaicie wspierał parafię w Łęgowie, gdzie
przez wiele lat mieszkał po przeprowadzce
z Kłodawy. Zmarł w Bad Soclen-Salmiinster
9 lutego 2012 roku w sędziwym wieku dziewięćclziesięciu ośmiu lat. W 1999 roku został
odznaczony Orderem Zasługi Rzeczypospolio
tej Polskiej, a w roku 201:3 pośmiertnie wyróżniony przez Archidiecezję Gcla11ską hono8 rowym tytułem „Człowiek Pojednania''.
'I'
Po wojnie bardzo wolno wygasała wrosi
o gość między Niemcami i Polakami. Bez
~
wątpienia ważnym głosem był pamiętny list
z Pomorza, Mazur, czy Śląska. W latach pięć biskupów polskich cło biskupów niemieckich
z 1965 roku ze słynną frazą: ,,udzielamy
dziesiątych w ramach tego duszpasterstwa
pracował w parafii Kassel-Nieclerz,vehren,
wybaczenia i prosimy o nie''. Szczególnie
a następnie w Neukirchen, gdzie ,vybuclował dużo nowych inicjatyw skierowanych ku
kościół. Nauczony w latach radzieckiej nieniemiecko-polskiemu pojednaniu pojawiło
woli cło współpracy z duchownymi ewange- się po 1980 roku, by przypomnieć choćby
lickimi i prawosławnymi, bez oporów nawią kilka stowarzysze11 chrześcija11skich, jak
zywał dobre relacje z księżmi ewangelickimi
Aktion Siihne Zeichen, Adalbertus-Werk,
w miejscu nowego zamieszkania, stwarzając Anna-Morawska-Gesellschaft. Niemcy i Poklimat dla rodzącej się współpracy ekume- lacy coraz więcej ze sobą rozmawiali coraz
nicZ11ej. Przez długie lata był duszpasterzem częściej się odwiedzali. Nie można wykluStowarzyszenia św. Wojciecha - Aclalbertus- czać, że jednym z ojców tego długiego pro-Werk - które skupia dawnych gda11szczan, cesu jest .Johannes Goedeke, ksiądz, który
ich dzieci i wnuki. Z tym stowarzyszeniem miał odwagę w .Jabłowie nałożyć ornat na
,vyjeżdżał na doroczne letnie seminaria cło
mundur ze swastyką i głosić Dobrą Nowinę
Gemen, a ocl 1990 roku również cło Gcla11ska w zakazanym języku. •
na seminaria niemiecko-polskie. Kiedy mówiono przy nim o wypędzeniach Niemców
Wykorzystano:
Goedeke Johannes, ,,Ich durfte uberlez Polski, zwracał uwagę, że wcześniej Niemcy
wypędzali Polaków i Żydów, mówił o prześla ben" (,,Pisane mi byto przeżyć", Dusseldorf
dowaniach Niemców przez Niemców, o obo- 2010;
zach koncentracyjnych, o paleniu książek.
Goedeke Johannes, relacja ustna z około
W 1975 przyczynił się cło powstania Domu 1999 roku ;
Maksymiliana Kolbe (Maximilian Kolbe
Rafiński Grzegorz, ,,Człowiek Pojednania
Hans) w Bad Soclen-Salmiinster, gdzie był 2013 i 2014", Łęgowo 2014.

I

1;
I

!
I

mieckość. okazała się jakoś pociągająca.

W 1945 roku Goecleke trafił cło rosyjskiej
niewoli, gdzie pracował w obozowych szpitalach. W ko11cu znalazł się w obozie pracy pod
Moskwą, a tu przypadła mu rola - między innymi - murarza i betoniarza. Wolność odzyskał w grudniu 1949 roku i udał się cło Kolonii
w Zachodnich Niemczech, dokąd przenieśli
się jego rodzice po opuszczeniu Wrzeszcza.
Niedługo potem włączył się w diecezji Fulda cło duszpasterstwa, które obejmowało
osoby przybyłe tam (ucieczki i ·wysiedlenia)
Msza św z okazji jubileuszu siedemdziesię
ciolecia kapłaństwa w kaplicy Domu Maksymiliana Kolbe; drugi z lewej ksiądz Goedeke,
po prawej proboszcz z Łęgowa, ks. Grzegorz Rafiński; marzec 2009

30dni ~

ulice

Tekst:

Paweł

Huelle

,

la oze a ybickieoo,

czyli Oskar na ławeczce
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Plac Wybickiego, widok od ulicy Lelewela w ki erunku alei Legionów

zapach. Dziwny, niecodzienny. Związany ze
do której - przez przypadek losu - chodziłem przez
cztery lata. Było to wówczas X Liceum Ogólnokształcą.ce lewe skrzydło ceglastego kombinatu przy Pestalozziego. Proszę nie
mylić go z istniejącym do dzif,iaj II Liceum. Zawsze muszę tłumaczyć,
że istniej ąca do dzisiaj „dwójka'' nie była „dziesiątką'', po prostu, oba
licea graniczyły ze sobą ściana w ścianę, dzieląc także aulę, salę gimnastyczną i boisko. Ale zapach był ponad numeracją . Codziennie rano,
gdy wędrowałem - albo przez wiadukt ulicą Kościuszki, albo przez
dworzec we Wrzeszczu i dalej ulicą Nad Stawem - ten zapach był
oszałamiający. Kaszubskie furmanki zaprzężone w ciężkie perszerony wywoziły co ranka z browaru tak zwane wytłoki. Resztki dymią
cej, parującej mazi szarego koloru. Kapało z tych furmanek, jesienią
a

N

początku był

szkołą,
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i zimą dymi ło jak z ruchomych ognisk - no, pachniało. Czy ja wiem
czym? Słodem? Piwem? Ówczesny browar gda11ski miał ,,vidocznie
umowę z podmiejskimi rolnikami: wytłoki pozbawione już wartości
produkcyjnej były świetną paszą dla świń, a tych w Osowej, Złotej
Karczmie, Rębiechowie, czy Firodze hodowano widocznie sporo, jeśli
rząd furmanek liczył codziennie rano do kilkunastu zaprzęgów.
Kto dzisiaj pamięta jeszcze furmanki? Końskie chrapy parują
ce na mrozie? Zapach ,,vytłoków? Zapach końskich zaprzęgów? Nie
miałem wówczas aparatu fotograficznego, aby uwiecznić ten codzienny moment. Żałuję, bo był to niepowtarzalny klimat tej części
miasta, dokład nie Wrzeszcza, naj dokładniej okolic browaru.
Nikt z nas, uczniów tamtejszego liceum, nie podejrzewał nawet, że
poruszamy się tropem Giintera Grassa. A zwłaszcza jego bohaterów.

HUELLE OPOWIADA~

To przecież tutaj - na stawie browarnym dzisiaj już zasypanym Tulla Pokl'iefke przyrządzała swoje ohydne zupy na ·wyspie w domku
dla łabędzi. Opisane z całą obrzydliwością w powieści „Idąc rakiem''.
Kiedy pracowałem nad sceniczną adaptacją tej książki dla mojego
teatru - Witolda Gombmwicza w Gdyni - odbyłem wędrówkę nad
stawem. .Jeszcze istniał, choć już cichaczem - za moment - pojawiły
się dźwigi, a dzisiaj rosną tam mury nowego centrum handlowego.
Cóż wie dzieliśmy o Grassie? Nic zgoła. Pierwszym ,vtajemniczeniem w jego twórczość była krótka powieść „Kot i mysz'', rozgrywająca
się w naszym Wrzeszczu, na naszych ulicach, tyle tylko, że ze zmienionymi naz,vami. Labesweg- to była Lelewela. Plac Wybickiego - nazywał się Neuer Markt. I był chyba ostatnim - w sensie urbanistycznym
- fragmentem ,vybuclowanego w latach trzydziestych miasta, które
miało zachować takie punkty jak kamienice, narożniki , rynek. Później
,vznoszono już tylko osiedla mieszkaniowe wedle przyjętej powszechnie mody. Neuer Markt, czyli Plac Wybickiego, został zaplanowany
właśnie jako mały rynek. Nigdy nie spełnił takiej roli, ale pierzeje kaRozbiórka zabudowań dawnego browaru

Panorama Neuer Markt, czyli Placu Wybickiego,

około

1928

mienie po obu stronach pomyślanej z rozmachem przestrzeni dawały
takie szanse. ,,Kot i mysz'' Grassa, przetłumaczona przez paiistwa
Naganowskich już w latach sześćdziesiątych, stała się „Biblią'' mojego
pokolenia ,vychowanego we Wrzeszczu po wojnie. Nagle i niespodziewanie otrzymaliśmy swoisty przewodnik po nieznanym, choć oswajanym mieście. Niejaki Mahlke - dziwadło i outsider - stał się jednym ze
znaków rozpoznawalnych naszej własnej dzielnicy.
.Jednak dopiero początek lat dziewięćdziesiątych - po uzyskaniu
przez Polskę niepodległości - spowodował znaczące zmiany w podejściu i cło Grassa, i cło tego, co określano eufemistycznie „niemiecką
przeszłością miasta nad Motławą''. Gdzieniegdzie można już było kupić
plany Wolnego Miasta. Zaczęło się kolekcjonowanie starych fotografii, które zaowocowało fantastyczną ideą ,vyclawniczą albumów „Był
sobie Gclaiisk''. Dawna przestrzeii - nie cło koiica oswojona - stawała
się coraz bardziej nasza, własna. Wreszcie na domu rodzinnym Grassa ,vmurowano tablicę, a bmdny i bmy Plac Wybickiego - gdzie ilość
miejscowych pijaczków konkurowała jedynie z ilością bezdomnych ko-
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HUELLE OPOWIADA ...
Tancerka na fontannie przypomina podobno

Tullę

Pokriefke

tów - uzyskał sławną ławeczkę Oskara i fontannę z tancerką, która
podobno przypominać ma Tullę Pokreiefke. Pałeczki najsłynniejszego
w Europie bębniarza wciąż są kradzione przez miejscowych złomia
rzy, lecz sam Oskar trzyma się dobrze. Zarówno turyści , jak miejsco,vi lubią robić sobie przy nim fotografie. Pisarz z Wrzeszcza, laureat
Nagrody Nobla, Niemiec z pmwincjonalnej ulicy Labesweg, stał się
elementem ożywczym dla sennej i zaniedbanej latami dzielnicy.
Co najbardziej zapamiętałem z „Blaszanego bębenka"? Wcale
nie sceny erotyczne, czy historyczne. ,Jedno wtrącone zdanie o „kaszubskim ekspresie", czyli kolei z Kaszub cło Wrzeszcza, którą babcia Oskara Mazherata dojeżdżała cło miasta z zapasami żywności.
Zwłaszcza w wojenny czas racjonowania i systemu kartkowego. Nie
wiem, czy w tamtym czasie kaszubskie furmanki - tak jak widziałem je w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia - opuszczały
bramę gcla11skiego browaru. Ale mogę to sobie wyobrazić. Podobnie
jak pędzącą parową ciuchcię nad ulicami Polanki, czy Wita Stwosza.
Czas zatacza powoli koło. Kolej już jest prawie gotowa i- jeśli Putin
nie strzeli nam rakiety - pierwszego września pojedziemy pierwszym
składem nowoczesnego kaszubskiego ekspresu. Myślę o tym, przechadzając się Placem Wybickiego, gdzie niejeden raz przysiadałem na
ławeczce nie z Oskarem, ale ze Zbigniewem Żakiewiczem. Pisarzem
rodem z Wile11szczyzny, który ocl lat siedemdziesiątych zamieszkał
we Wrzeszczu, przy ulicy Kościuszki. W jego mieszkaniu odbywały
się liczne - z,vłaszcza imieninowe - spotkania, podczas których śpie
wano przepięknie po polsku i białorusku. Czasami - dla żartu - mó,viliśmy cło siebie po rosyjsku, cytując klasyków: Bunina, Czechowa,
Dostojewskiego. ,Język niemiecki nie był używany, ale nie ze względów
patriotycznych. Po prostu, nikt z nas nie władał nim dostatecznie, choć
spotykaliśmy się w samym centrum Wrzeszcza, mateczniku Grassa.
.Jeszcze bez tablicy przy Lelewela i bez fontanny na Placu Wybickiego.
Na placu postawiono

ławeczkę

z

postacią
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Któż z nas przewidzi, jakim będzie to miejsce za piętnaście, dwadzieścia lat? Bez Zbigniewa Żakiewicza, bez Grassa, bez czytelników?
Tych ubywa w zastraszającym tempie. Wszystkiego ubywa, choć nie
jest to powód cło lamentu. Raczej cło refleksji, czym była, czym będzie
literatura, choćby dla takiej dzielnicy jak Wrzeszcz. To pisarze - tacy
jak Grass, czy Żakiewicz - nadali mu klimat. Niepowtarzalny i ,vyjąt
kowy. .Jest w tym coś pięknego: przedmiot prywatnych, intymnych odkryć, zapach browam i stawu, które już nie istnieją . •
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JERZY SAMP

Zmarł

profesor Jerzy Samp

16 lutego w warszawskim szpitalu
na Uniwersytecie

Gdańskim,

zator historii i kultury
miasto i

umożliwiał

ale znany

Gdańska.

poruszanie

profesor Jerzy Samp.
był

się

Był

historykiem literatury i pomorzoznawcą

przede wszystkim jako aktywny, ceniony i lubiany populary-

Dla wielu osób

erzy Samp urodził się 23 marca 1951
roku. Związany był z Orunią, gdzie
się wychował i gdzie mieszkał. Swoją
karierę naukową związał z Uniwersytetem
Gdańskim. Tu ukm'lczył studia z filologii
polskiej, obronił doktorat (w 1982 roku)
i uzyskał habilitację (w 1992). Przez wiele
lat był wykładowcą i pracownikiem naukowym uniwersytetu. Od 1994 roku kierował
Zakładem Pomorzoznawstwa.
N a pisał setki artykułów i kilkadziesiąt
książek, które przybliżały wiedzę o Gdań
sku i Kaszubach, by wspomnieć „Bedeker
gdański", ,,Legendy gdańskie", ,,Miasto
czterdziestu bram", ,,Miasto tysiąca tajemnic", ,,Miasto magicznych przestrzeni",
a ostatnio „Gdańsk znany i nieznany"
i „Gdańską kapsułę czasu".

J

zmarł

stał się najważniejszym

przewodnikiem, który

przybliżał

w jego dawnych i dzisiejszych przestrzeniach.

Współpracował

z Radiem Gdańsk i reW gdańskiej rozgłośni „opowiedział" około siedmiuset felietonów radiowych. Tworzył też scenariusze do filmów:
„Był sobie Gdańsk" (wspólnie z Donaldem
Tuskiem i Jackiem Sarnackim), ,,Tysiącletni
Gdańsk", ale też do widowiska plenerowego
„Ave Gedanum", przygotowanego z okazji
gionalną prasą.

tysiąclecia Gdańska.
Dzięki znajomości języków (niemiecki, angielski, kaszubski) mógł podejmować zajęcia
na uniwersytetach poza Polską. W charakterze wykładowcy odwiedził uniwersytety
w Bremie, Ostsee-Travemlinde i w Ottawie.
21 lutego profesor Jerzy Samp został pochowany na Cmentarzu Łostowickim.
We wstępie do wydanej niedawno „Gdań
skiej kapsuły czasu" znajdujemy zdania, któ-

re wiele mówią o sposobie, w jaki Jerzy Samp
przeżywał i rozumiał Gdańsk. Pisał tam, że
słowo „Gdańsk" jest na swój sposób magiczne.
,,Dlaczego magiczne? - mógłby ktoś zapytać.
Ano dlatego, że taki właśnie charakter zakła
da często dziś nadużywane pojęcie »ducha
miejsca« (genius loci). Można go w ten sposób
określać, ale nikt nigdy nie będzie w stanie
oddzielić tego, co racjonalne, od tego, co nadprzyrodzone, a niekiedy wręcz metafizyczne.
To miasto jest przecież rodzajem kapsuły czasu, w której pomieszczono co najmniej tysiąc
letnie dzieje - zarówno prawdziwe, jak i te bajeczne.(... ) Dotknięcie tego, co bezpowrotnie
odeszło, umożliwi przygodę z przemijaniem,
to jest z wiekami, których nie sposób przywrócić, gdyż taka właśnie jest natura czasu.
I nic na to nie poradzimy". •
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Miasto
i jego tożsamość
Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności

przygotował

antologię

tekstów, których autorzy snują
rozważania dotyczące gcla11skiej
tożsamości, gcla11skiej „mozaiki
pamięci", mającej tak wiele europejskich oclniesie11. Większość
zamieszczonych esejów była
wcześniej publikowana, głównie
w „Przeglądzie Politycznym".
Są to między innymi szkice:
Krzysztofa Pomiana, Stefana
Chwina, Pawła Huelle, Donalda
Tuska, Mieczysława Abramowi-

Kaszuby
w historii mówionej
,,Wojna na
Kaszubach",
wydana przez Muzeum II Wojny Światowej, jest
„efektem polsko-niemieckiego
projektu o dwudziestowiecznej
historii Kaszub". Badacze Roland Borchers i Katarzyna
Maclo11-Mitzner - dokumentowali „losy mieszka11ców tego
regionu, a zarazem kulturowego pogranicza, posługując się
metodą »orał history« (historii
mówionej)". ,,Kaszuby były
przez stulecia - piszą autorzy
bacla11 - regionem wieloetnicznym, zamieszkiwanym przez
Polaków, Niemców, Kaszubów
i Żydów. Utrwaliliśmy opowieści ludzi pamiętających jeszcze
tę wieloetniczność; była częścią
świata,

zmienił się

który radykalnie
w wyniku II wojny

światowej".

Czy NALEży YV../AĆ KONIEC?
pQWSTf<ZYM Gne n JankoWKZ
Arkadiusz G6m1s1eW1CZ

go

,,W naszym projekcie - za- chodzi nie tylko
o prawdę historyczną na poziomie faktografii (choć jest to
także niemal jedyne źródło cło
odtworzenia historii lokalnej na
poziomie konkretnej miejscowości i konkretnych rodzin), co
o procesy postrzegania, identyfikację, dyskursy pamięci i formy narracj i opowieści. Ważne
jest, jak opowiadają świadko
wie wyclarze11, a nie tylko to, co
opowiadają. Chodzi tu nie tyle
o his t orię wyclarze11, co o historię cloświaclcze11".

Inny z badaczy - Piotr Filipkowski - w ko11czącym ksią
żkę tekście wskazuje, jakie
znaczenie mają takie opowieści o doświadczeniu przeszło
ści i pisze: ,,Uznanie wiarygodności
tych różnorodnych
- polskich, niemieckich, kaszubskich - historii nie musi
prowadzić jedynie cło ogólnej

_.

AndrzeJ Serafin

CARL SCHMITT NAD WISŁĄ
M1eha1Warchala

I

ryna.

Bekeszk1na \za Chruśhńska
Roman Kabacz11

Łesia Hasyd~: Taras Wozniak
AndnJ Portno

Zabuzko

Timothy Snyder 01<:a p,otr Tyma Josyf Z1se\s

ROK.POMAJDANIE

nych wątków. Mam nadzieję, że
książka ta uświadomi czytelnikom, iż warto spojrzeć na dzieje
Polski i Europy przez pryzmat
Gcla11ska".
Ko11cząc wstęp , autor tego
wyborn esejów dodaje jeszcze:
„W otwartym demokratycznym
społecze11stwie

istnieją

różne

dla czytelników spoza Gcla11ska,
w zebranych tekstach
odnaleźć można wiele ponadregionalnych, wręcz uniwersał-

modele tożsamości. Gcla11ska
mozaika pamięci jest bogata,
a dzięki niniejszej antologii jak wierzę - będzie mogła poukładać się na nowo".
Zbiór „Gcla11skie tożsamości.
Eseje o mieście" wydany został
przez Instytut Kultury Miejskiej.

i dość banalnej konstatacji, że
w XX wieku - a w okresie wojennym i okołowojennym w szczególności - bardzo różnie bywało
na tym etnicznym i kulturowym
pograniczu. Wywiady, które tu
prezentujemy, zachęcają także
cło krytycznej lektury, cło stawiania nieoczywistych pyta11.
O to, co potrafią - a może nie
chcą - pamiętać i opowiadać
jego dawni i obecni mieszka11cy
urodzeni w latach dwudziestych
poprzedniego wieku. Dlaczego
pamięć o rodzicach i bliskich niezależnie ocl ich rozmaitych
zaangażowa11 - jest tak bardzo

afirmatywna, a t ak m a ło krytyczna? Dlaczego wojna i zło,
jakie ze sobą niesie, zawsze przychodzi z oclclali, czyniąc wszystkich miejscowych ofiarami- tyle
że nie w tym samym momencie?
W jakim stopniu wzory pamię
tania i opowiadania podobnych
cloświaclcze11 - albo społeczne
ramy pamięci o nich - zróżni
cowane są narodowo, a w jakim
pokoleniowo, klasowo, wyznaniowo, genclerowo? ,Jak utrata
domu i przymusowa emigracja,
jaka była udziałem większości
niemieckich rozmówców, wpły
wa na ich pamięć i tożsamość?
A jak wpływa na nią stałe »bycie
u siebie« Polaków i Kaszubów?
I wreszcie, jak dzisiejsze, znacznie bardziej stabilne tożsamości
narodowe rzutują na te przeszłe,
pograniczne? Te i podobne pytania warto zadawać podczas
lektury zebranych w niniejszym
tomie ,vywiaclów".

może być interesujący również
ponieważ

Z11aczają

książka

ich

cza, Petera Olivera Loewa, Artura Nowaczewskiego.
,,Antologia - pisze we ws tę
pie Basil Kerski - nie jest systematycznym zapisem publicystycznych czy naukowych debat
o mieście, ale czysto subiektywnym wyborem esejów o Gcla11sku, zbiorem oryginalnych,

nieuporządkowanych chronologicznie refleksji autorów stąd
i spoza regionu. Mimo subiektywnego charakteru zbioru ,vyclaje mi się, że książka ta dokumentuje ważne głosy o Gcla11sku
ostatnich lat, pokazuje, jak debata o tożsamości miasta rozwijała się w ciągu ostatnich dwóch
clekacl, jak obalano niektóre
mity i jak powstawały nowe".
,,.Jestem przekonany - pisze
dalej Kerski - że niniejszy tom

WY DAWNICTWA

Wydawnictwa
z Politechniki
Na swoje 110-lecie Politechnika Gdańska przygotowała
i wydała kilka publikacji. Dwie
z nich ukazały się w ostatnich
miesiącach.

,,Okno z widokiem na Politechto zbiór szkiców Barbary
Szczepuły, w których przybliża
blisko trzydzieści postaci w róż
ny sposób związanych z uczelnią
i miejscem jej działania. ,,Autorka tej książki - pisze we wstępie
rektor profesor Henryk Krawczyk - spoglądając oczyma swojej
wyobraźni na uczelniany kampus
z perspektywy jednego z okien
Gmachu Głównego, przenosi nas
w świat dawnej i współczesnej
historii Politechniki Gdańskiej,
ukazując czytelnikowi obrazy
z życia różnych postaci związa
nych z Uczelnią - głównie jej pracowników. Są to nie tylko osoby,
które zapisały się w szczególny
sposób w pamięci Autorki, ale
również te, które odegrały istotną rolę w różnych okresach funkcjonowania naszej Alma Mater".
nikę"

Losy
biskupa Spletta
Btachot von Darmg In schwentr Zeit

B1akup Odar\akl w

~

czasach

„Biskup Gdański w trudnych
czasach" to praca opisująca życie
i działalność drugiego gdańskie
go biskupa, Carla Marii Spletta.
W 1938 roku, w wieku czterdziestu lat, został biskupem, co było

Zainspirowane
Trójmiastem
Nakładem

Wydawnictwa
Jasne z Pruszcza Gdańskiego
ukazały się „Opowieści magicznego Trójmiasta". Jest to
nieduży zbiór krótkich opowiadań napisanych przez Dominikę Kraskę, z których każde
jest osnute wokół nieco tajemniczych, a czasem znanych trójmiejskich postaci.

I dalej: ,,Lista tych postaci nie
jest przypadkowa - ale i niewyczerpująca. Ich dobór i przyjęta
forma literacka odzwierciedlają
subtelny zamysł Autorki, ilustrując spontaniczne przemieszczanie
się ludzi i niekontrolowane nastę
powanie zdarzeń - postrzeganych z perspektywy jednej osoby
i jednego miejsca. Dopełnienie
tej całości stanowią subiektywne
odczucia Autorki. Jestem przekonany, że po lekturze niniejszej
książki, spoglądając przez dowolne okno na terenie Politechniki,
zobaczymy znacznie więcej niż
przedtem".
Druga z rocznicowych publikacji to praca Andrzeja Januszajtisa, zatytułowana „Z dziejów gdańskiej nauki i techniki".
„Pierwsza część niniejszej pracy
trudnym zadaniem w Wolnym
Mieście
Gdańsku,
politycznie
opanowanym przez narodowych
socjalistów. Autor tej pracy Gerhard Erb pisze, że jego „broszura
w szerokim kontekście historycznym przedstawia trudności prowadzenia biskupstwa w czasach
narodowego socjalizmu, a od
roku 1939 także administrowania w diecezji chełmińskiej. Opisano również okoliczności prowadzonego w latach 1945-1946
procesu pokazowego przeciwko
Splettowi, poprzedzające go aresztowanie i w końcu trwający do
1956 roku nieludzki areszt w odosobnieniu".
Swój pomysł na te opowiadania tak przedstawia sama autorka: ,,Do napisania zamieszczonych tu opowieści zainspirowało
mnie moje rodzinne Trójmiasto,
jego koloryt, historia, legendy,
tajemnice miejsc i ludzi. Bohaterami są postacie znane z wielu
szlaków spacerowych: kamienni Staruszkowie siedzący na
ławeczce w Gdyni, Parasolnik
z Sopotu, dziewczynka spoglą
dająca zza szkolnej szyby na

- pisze autor w słowie wstępnym
- stanowi próbę monograficznego
ujęcia osiągnięć nauki w dawnym
Gdańsku, ze szczególnym podkreśleniem tych dziedzin, które
mają największe znaczenie dla
techniki - nauk ścisłych i przyrodniczych. Druga część książki
jest poświęcona osiągnięciom
techniki. Jako cezurę przyjęto
rok 1945, chociaż w niektórych
przypadkach uwzględniono także rozwój współczesny".

ZDZIEJÓW

Autor stwierdza też we wstę
pie, że „w wielu dziedzinach nauki
(matematyka, fizyka, astronomia,
geografia, przyrodoznawstwo)
oraz techniki (budowa statków,
hydrotechnika, energetyka, architektura, budownictwo obronne, mechanika - także precyzyj„Trzy ostatnie rozdziały
- informuje autor - poświęco
no jego biskupiej dzia łalności
w latach 1957-1964 w Republice
Federalnej Niemiec, w szczególności w DUsseldorfie (gdzie
biskup został również pochowany, w kościele św. Lamberta),
postrzeganiu biskupich funkcj i
wobec wypędzonych gdańskich
katolików i jego udziale w soborze w 1963 roku, jak też pytaniu
pozostającemu wciąż bez odpowiedzi, na temat potrzeby rehabilitacji Spletta przez państwo
polskie".
Broszura jest dwujęzyczna tekst po polsku i po niemiecku.

na) Gdańsk i gdańszczanie byli
nieraz w awangardzie ludzkości.
W innych dziedzinach reprezentowali dobry europejski poziom.
Jego podstawą było dobrze rozwinięte szkolnictwo, z noszącym
charakter pół-uniwersytetu Gimnazjum Akademickim na czele.
Bogate miasto nie skąpiło pienię
dzy na wyjazdy młodzieży na dalsze studia na której ś z renomowanych uczelni zagranicznych.
Nie brakowało w Gdańsku ludzi
utalentowanych i pracowitych,
zdolnych do wielkich osiągnięć .
To oni budowali jego wielkość
materialną i duchową. Sylwetki wielu z nich znalazły się w tej
książce. Siłą rzeczy - zgodnie
z tytułem: »Z dziejów gdańskiej
nauki i techniki« - jest to tylko
wybór. Uwzględnienie wszystkich twórców, którzy na to zasługują, i wszystkich osiągnięć
w tej dziedzinie, wymagałoby
napisania wielotomowego dzieła .
Sądzę, że kiedyś takie opracowanie powstanie; zostanie także przedstawiony pełen obraz
ogromnych i zróżnicowanych
osiągnięć współczesnych".

Ilustrowana jest wieloma niepublikowanymi dotąd zdjęciami
i dokumentami pochodzącymi
z archiwum Stowarzyszenia Św.
Wojciecha (Adalbertus-Werk),
które jest wydawcą tej pracy.
Drugim wydawcą jest Verlag
Wilczek z DUsseldorfu (zamówienia: wilczek.verlag@t-online.
de).
Od tych samych wydawców
pochodzą wspomnienia ks. Johannesa Goedeke „Ich durfte
Uberleben" (,,Pisane mi było
przeżyć"), z których korzystaliśmy, przygotowując tekst o ks.
Goedeke (publikujemy na str.
52-53).
Zafascynowana
postaci i miejsc

Gdańsk,

Dyrygent Fal, gdyński
Zawacki, mieszkańcy
pewnej sopockiej willi. Bohaterem jest też samo Trójmiasto.
ksiądz

historią

tych

postanowiłam

trochę pofantazjować i wpleść
w ich życie magię ... ".
Fantazja i magia, które
autorka postanowiła wpleść
w życie wybranych przez siebie sylwetek, na tyle wiążą się
z rzeczywistością i różnymi ży
ciowymi konkretami, że tomik
opowiadań zamykają noty o postaciach, które inspirowały powstanie kolejnych opowiadań.

30dni ~

GALERIA

Na lewo: Budowa teatru „Wybrzeże" na miejscu dawnego Teatru Miejskiego na Targu Węglowym; ok. 1964
Powyżej: Montaż kopuły

na nowym gmachu teatru

„Wybrzeże";

1965

Kłka zdarzeń
sprzed pól wieku
30dni

m

GALERIA

W 1965 roku na Targu Drzewnym ustawiony został pomnik króla Jana Ili Sobieskiego (na zdjęciu montaż cokołu pomnika). Byt to pomnik,
który od 1898 roku do zakończenia li wojny światowej stał we Lwowie na Watach Hetmańskich. Około 1950 roku został przekazany polskim
władzom. Przechowywany byt w Wilanowie, by w 1965 roku trafić do Gdańska.
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dachu w ówczesnym Domu Prasy na Targu Drzewnym; 1964

~ 30dni

GALERIA

Powyżej:

Procesja

Bożego

Ciata na Podwalu Staromiejskim; 1964

stronach: Zakończenie prac niwelacyjnych i pona obszernym placu przy ulicy Rajskiej. Ulica, przy
której stoi widoczny na zdjęciu barakowóz, to ulica Heweliusza,
w gtębi - równolegle do niej - ulica Gnilna. Na placu między tymi
ulicami stoi dzisiaj centrum „Madison" i tzw. biurowiec „Proremu";
widok ze szczytu Wielkiego Mtyna, 1963
Na

następnych

rządkowych
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KORZYSTAJ
BO WARTO

o

OLIWSKA
AKADEMIA
SZTUKI

www.oas.edu.pl I www.galeriawarzywniak.pl

ZNAKOMICI PEDAGODZY
Wydział

Sztuk Plastycznych

Wydział

Literatury

Wydział

Robót Ręcznych

Wydział

Mody i Urody

Wydział

Przyrodni czy

Wydział

Oliwistyki

Międzywydziałowy

Instytut Rodzinny

już niedługo

Wydział

Filmowy

Wydział
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SWIETLICA

w RYBNYM

projekt współfinansowany
ze środków Miasta Gdańska
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