
P rof. Andrzej Januszaj-
tis obchodził 18 sierp-
nia tego roku 90. uro-

dziny. Jest doktorem fizyki,
miłośnikiem i wybitnym
znawcą dziejów grodu nad
Motławą, autorem kilkunastu
książek i kilkuset artykułów
poświęconych jego historii,
Honorowym Obywatelem
Miasta Gdańska oraz społecz-
nikiem działającym w intere-
sie zachowania gdańskiego
dziedzictwa historycznego.
Jest też przewodniczącym
Stowarzyszenia „Nasz
Gdańsk”. Odznaczony Krzy-
żem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. Od roku 2009
publikuje swoje historyczne
artykuły w „Kuryerze Gdań-
skim”.

Podczas uroczystości w
wielkiej hali Dworu Artusa,
honorującej jubilata, Paweł
Adamowicz, prezydent Gdań-
ska, powiedział, że prof. An-
drzej Januszajtis jest postacią
legendarną, w której życiory-
sie Gdańsk został wpisany na
stałe złotymi głoskami. Ob-
chody tak zacnego jubileuszu
są okazją do wyrażenia
wdzięczności profesorowi za
dotychczasowe działania i do
poproszenia go o podejmowa-
nie kolejnych inicjatyw na
rzecz miasta.

Prof. Andrzej Januszajtis
urodził się 18 sierpnia 1928
roku w Lidzie, leżącej na tere-
nie ówczesnego wojewódz-
twa nowogródzkiego (dziś
Białoruś). W okresie okupacji
niemieckiej i w pierwszych
latach po zakończeniu drugiej
wojny światowej przebywał
w Lublinie. Lata okupacji by-
ły dla jego rodziny tragiczne.
Ojciec zginął w niemieckim
obozie zagłady w Oświęci-
miu, a matka musiała sama
zajmować się trójką dzieci.

Po przeprowadzce na Wy-
brzeże prof. Andrzej Janu-
szajtis najpierw zamieszkał w
Sopocie, ale od 60 lat pozo-
staje mieszkańcem Gdańska.
Grodem nad Motławą i jego
przeszłością zainteresował się
bliżej od osiedlenia się w nim
na stałe. Zwłaszcza że historia
i architektura zawsze go fa-
scynowały. Jego dziadkowie
spędzili wiele czasu na podró-
żach i posiadali duży zbiór
przewodników i pocztówek,
obrazujących panoramy
miast, które przeglądał i two-
rzył z nich albumy. Jednakże
już latem 1946 roku, będąc na
obozie harcerskim w Gdyni
Orłowie, zdobył sprawność
przewodnika po wielkim mie-
ście. Wiedzę o Gdańsku, leżą-
cym wtedy w gruzach, czer-

pał z przedwojennych prze-
wodników i opracowań.

W 1948 roku zaczął studio-
wać na Wydziale Mechanicz-
nym Politechniki Gdańskiej.
Ukończył studia w 1954 roku.
Mając 16 lat, zaczął naukę
gry na fortepianie, kontynu-
ując ją w latach 1953-1958 w
Państwowej Wyższej Szkole
Muzycznej w Gdańsku. Uznał
jednak, że wirtuozem już nie
zostanie, bowiem edukację
muzyczną zaczął zbyt późno.
Po otrzymaniu dyplomu inży-
niera, zgodnie z przepisami
obowiązującymi absolwen-
tów uczelni w czasach stalini-
zmu, otrzymał nakaz pracy.
Skierowany został do miej-
scowości pod Koszalinem, do
Państwowego Ośrodka Ma-
szynowego przy Państwo-
wym Gospodarstwie Rolnym.
Przed przymusowym zatrud-
nieniem w PGR uchroniło go
zwolnione miejsce w Kate-
drze Fizyki na politechnice, w
której w końcu znalazł zatrud-
nienie. Zawdzięczał to prof.
Ignacemu Adamczewskiemu,
jej kierownikowi. W ten spo-
sób rozstał się ze swoim za-
wodem mechanika, a poświę-
cił nowemu - fizyka.

Pracując na uczelni, obronił
pracę doktorską z fizyki. W
1968 roku uzyskał tytuł do-

centa. Był współzałożycielem
Wydziału Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej Po-
litechniki Gdańskiej oraz jego
pierwszym dziekanem, ale
tylko przez trzy lata. Jako
bezpartyjny nie mógł pozosta-
wać na tym stanowisku, bo ta-
kie w PRL należały do zare-
zerwowanych dla członków
PZPR. Opracował trzy tomy
książki „Fizyka dla politech-
nik”, wydanej w 1977 roku,
uznanej za najlepszy spośród
polskich podręczników fizyki
dla uczelni technicznych. Na
politechnice przepracował
łącznie 39 lat.

W latach 1990-1994 prof.
Andrzej Januszajtis, jako rad-
ny i przewodniczący Rady
Miasta Gdańska I kadencji,
wyznawał zasadę kierowania
się w działalności samorządo-
wej interesem mieszkańców,
bez ulegania naciskom ugru-
powań politycznych. Nie
wszystkie jego inicjatywy
znalazły zrozumienie władz
miasta, jak choćby przywró-
cenie funkcji przeprawy zwo-
dzonej Mostowi Zielonemu,
który gruntownie remontowa-
no.

Osobiste zaangażowanie
prof. Andrzeja Januszajtisa
uratowało przed rozebraniem
historycznego budynku War-
towni nr 1 na Westerplatte. Je-
go zasługą jest renowacja i
uruchomienie w 1990 roku
cennego i unikatowego na
skalę światową zegara astro-
nomicznego z XV stulecia w
gdańskiej bazylice Mariac-
kiej, którego rekonstrukcja
jest kontynuowana. Uczestni-
czył też w staraniach na rzecz
odtworzenia carillonu na wie-
ży kościoła św. Katarzyny w
Gdańsku. Nieustannie propa-
guje wiedzę o dawnym Gdań-
sku i działa na rzecz odtwo-
rzenia jego architektury oraz
wyglądu sprzed wieków, bez
ingerencji obiektów kolidują-
cych wielkością czy formą z
zabytkową zabudową miasta.

Jacek Sieński
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o prof. Andrzeju Januszajtisie mówi
grzegorz Pellowski

Jest

Przede wszystkim

sPołecznikiem
- Profesor Andrzej

Januszajtis jest naszym
sąsiadem - przypomina
Grzegorz Pellowski,
właściciel firmy Pie-
karnia-Cukiernia „Pel-
lowski” w Gdańsku. -
Mieszka przy ulicy
Stolarskiej, skrzyżo-
wanej z ulicą Podwale
Przedmiejskie, przy
której znajdują się na-
sze piekarnia, sklep i
kawiarnia. Od wielu lat
małżonka profesora i
sam profesor należą do
stałych klientów za-
równo sklepu, jak i ka-
wiarni. Profesor chęt-
nie odbywa u nas spo-
tkania przy małej czar-
nej ze znajomymi lub
osobami, które zgłasza-
ją się do niego w ró-
żnych sprawach. Mogę
powiedzieć, że przyjaźnimy się z profesorem. Kiedy przed
dziewięciu laty zaproponowaliśmy mu współpracę z wyda-
wanym przez nas czasopismem „Kuryer Gdański”, zgodził
się na nią bez wahania. Jego historyczne artykuły dotyczące
Gdańska cieszą się ogromnym zainteresowaniem Czytelni-
ków, a wielu z nich nawet poszukuje zaległych numerów te-
go czasopisma.

Grzegorz Pellowski zaznacza, że jego bliższa znajomość z
prof. Andrzejem Januszajtisem rozpoczęła się w momencie
utworzenia i rozpoczęcia działalności Stowarzyszenia „Nasz
Gdańsk”. Wielokrotnie spotykaliśmy się z nim i rozmawiali-
śmy o Gdańsku oraz jego problemach, wymieniając uwagi i
spostrzeżenia. Członkiem tego stowarzyszenia jest mój syn
Łukasz, który czynnie uczestniczy w jego działalności. Pro-
fesor, jako znawca dziejów Gdańska, bardzo dba o przywra-
canie mu dawnego wyglądu, tak jak robiono to podczas po-
wojennej odbudowy miasta, i przypominanie wszystkich je-
go miejsc historycznych. Do zapomnianych i nieistniejących
miejsc należą niektóre gdańskie uliczki.

- Dzięki profesorowi dowiedzieliśmy się, że przy naszej
piekarni przebiegała uliczka Oborniki, boczna od ulicy Pod-
wale Staromiejskie. Pod koniec lat 50. ubiegłego wieku zosta-
ła ona zlikwidowana. W trakcie prac budowlanych przy na-
szej piekarni odsłoniliśmy oryginalną, brukowaną nawierzch-
nię uliczki. Odtworzyliśmy jej krótki odcinek, a na naszym
budynku umieściliśmy ozdobną tablicę wyrzeźbioną z pia-
skowca, z dawną nazwą, wzorowaną na tablicach, jakie znaj-
dują się na kamieniczkach na Głównym Mieście - dodaje
Grzegorz Pellowski.

(JAS)

Prof. Andrzej Januszajtis obchodził 90. urodziny

Jubileusz nAszego
wybitnego AutorA

Prof. Andrzej Januszajtis obchodził jubileusz 90-lecia
Fot. Przemysław Świderski

Grzegorz Pellowski, właściciel fir-
my Piekarnia-Cukiernia „Pellowski”
w Gdańsku

Fot. Przemysław Świderski
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z teki prof. Jerzego sampa

stogi - nie tylko PlAżA

Mieszkać o krok od morza i
nie zanurzyć się w jego wo-
dach nawet w najbardziej
upalne letnie dni - wydaje się
dzisiaj czymś zgoła niepoję-
tym. Tymczasem jeszcze
dwieście lat temu kąpiele pod
gołym niebem uchodziły u
nas za coś nieprzyzwoitego i
gromko były ganione przez
rozmaitych stróżów moralno-
ści. Nagość - głosili średnio-
wieczni myśliciele - była raj-
skim przywilejem pierwszych
rodziców. Wraz z ich grze-
chem pierworodnym i wygna-
niem z Edenu dar ten został
człowiekowi na zawsze ode-
brany. Przeto paradowanie w
adamowym stroju na łonie
przyrody traktowane było w
czasach minionych jako ro-
dzaj pychy i przekory wobec
samego Stwórcy.

Wielu podróżników, którzy
zapisali swoje wrażenia z po-
bytu w Gdańsku, zwracało
uwagę na pewną swobodę
obyczajową mieszkańców te-
go bogatego miasta. Jednak
swoboda ta z reguły nie wy-
kraczała poza pewne granice.
Bez względu na stan i pozycję
społeczną nie wypadało po
prostu gdańszczanom nurzać
się w falach Bałtyku. Kiedy
zaś pewien tutejszy rajca, nie-
jaki Karl Ehler, udawszy się

latem 1686 roku do wioski
Sopot zażył tam morskiej ką-
pieli i... utonął - uznano to za
widomy znak gniewu Boże-
go.

W tym duchu wychowywa-
no całe pokolenia młodzieży
uczęszczającej m.in. do tutej-
szego Gimnazjum Akademic-
kiego. Siedemnastowieczny
statut tej sławnej szkoły lute-
rańskiej wyraźnie zabraniał
jej uczniom (prócz spożywa-
nia alkoholu) właśnie kąpieli
w „otwartej wodzie”.

Dopiero schyłek następne-
go stulecia, a właściwie po-
czątek wieku XIX, przyniósł
zapowiedź pewnych zmian w
tej dziedzinie. Stało się tak
głównie za sprawą frywol-
nych Francuzów z armii Na-
poleona. Zająwszy w roku
1807 Gdańsk niewiele liczyli
się z tutejszymi zwyczajami.
Nie bacząc więc na zgorsze-
nie, korzystali, ile tylko się
dało, z bliskości morza.

Zresztą do częstych kąpieli
zachęcał ich nie byle kto, bo
sam gubernator - generał hr. J.
Rapp (przyjaciel doktora J.
Haffnera, któremu sopocki
kurort zawdzięcza swe po-
wstanie).

W tym to właśnie czasie w
mieście nad Motławą zaczęło
być coraz głośniej o niewiel-
kiej rybackiej osadzie zwanej
Stogami. Swoją nazwę za-
wdzięcza ona temu, iż służyła
niegdyś Krzyżakom za bazę
paszową. Położona wśród gę-
stych lasów, była tradycyj-
nym miejscem polowań. W
jednym z nich, na zaproszenie
patrycjuszy gdańskich, wziął
nawet udział bohater wiktorii
wiedeńskiej - król Jan III So-
bieski. Niewielka odległość
od miasta, przede wszystkim
zaś walory klimatyczno-kra-
jobrazowe tej miejscowości,
od lat kusiły bogatych
gdańszczan. Jeśli jednak ocią-
gali się z budową na tym tere-

nie wykwintnych letnich re-
zydencji, to z obawy przed
niszczącym działaniem wydm
nadmorskich. Nieujarzmione
ruchome piaski systematycz-
nie bowiem przesuwały się w
głąb lądu, zmieniając żyzną
ziemię w jałową pustynię.

I oto znalazł się w Gdańsku
człowiek, który wymyślił
sposób na powstrzymanie te-
go żywiołu. Był nim pewien
osiadły w nadmotławskim
grodzie Duńczyk - Saren
Bjarn. Ów przybysz, pojąw-
szy za żonę urodziwą córkę
kaznodziei z Wisłoujścia, po-
rzucił swe kupieckie rzemio-
sło i z pasją oddał się studiom
przyrodniczym. Fascynowało
go nie tylko pochodzenie
bursztynu, ale i uprawa na po-
zór mało przydatnych roślin,
takich choćby jak olchy,
wierzby i rozmaite odmiany
traw, przede wszystkim zaś
trzciny wydmowej. Właśnie
ta ostatnia, zwana potocznie

dzikim żytkiem, wzbudziła
jego ogromne zainteresowa-
nie i ją właśnie wykorzystał
przy obsadzaniu nadmorskich
wydm. Nowa metoda po-
wstrzymania wędrujących
piasków odniosła pełny suk-
ces. Stogi zostały uratowane.

Bjarn ogromnie polubił tę
urokliwą miejscowość. Wkrót-
ce osuszył grząskie tereny wo-
kół tutejszego Pustego Stawu i
urządził w tym miejscu prze-
piękny park. Ten wybitny,
choć niestety zapomniany dziś
przyrodnik gdański zgroma-
dził tu nadzwyczaj bogatą ko-
lekcję minerałów z całego
świata; piaski z wielu egzo-
tycznych wysp i wybrzeży,
próbki skał, kamienie szla-
chetne i półszlachetne, ogrom-
ny zbiór muszli, a także pereł.
W jego botanicznym ogrodzie
na Stogach, który w roku 1816
zwiedziła, a potem opisała jed-
na z pierwszych polskich pisa-
rek Konstancja Biernacka, by-
ła m.in. ptaszarnia pełna rzad-
kich okazów. W odpowiednich
terrariach uczony hodował na-
wet pancerniki i sprowadzone
hen z dalekiego Paragwaju (!)
gatunki fauny. Prócz zwie-
rzyńca, oranżerii i ptaszarni
można tam było podziwiać
również chatkę Eskimosów
pokrytą skórami z reniferów,
wewnątrz zaś, na ławie z wie-
loryba, gospodarz umieścił
odziane w focze skóry kukły
wyobrażające mieszkańców
dalekiej Północy. W parku
znajdowała się ponadto
sztuczna grota z autentyczny-
mi stalaktytami, fragmentami
raf koralowych i wypchanym
wężem parometrowej długo-
ści.

Twórca tej jakże osobliwej
enklawy zmarł w roku 1819,
zapisując większość swoich
zbiorów Gdańskiemu Towa-
rzystwu Przyrodniczemu, któ-
rego był aktywnym człon-
kiem i dobroczyńcą. Posia-
dłość na Stogach przeszła w
ręce jego syna, ten zaś wybu-
dował tu komfortową restau-
rację. W połowie XIX stulecia
lokal pełnić zaczął funkcję
pierwszego w tej miejscowo-
ści domu kuracyjnego. Wów-
czas także wytyczono poprzez
wydmy wygodne dojście do
morza i wzorem Sopotu oraz
Brzeźna wzniesiono tu drew-
niane „Łazienki”. Nieopodal
plaży, przy której powstała li-
powa promenada, zbudowano
z czasem przestronny lokal
gastronomiczny. W głąb mo-
rza biegł zaś niezbyt długi po-
most drewniany, przy którym
cumowały regularnie co 20

minut (!) dowożące ludzi z
gdańskiej przystani parostat-
ki.

Ów okres pierwszego wiel-
kiego rozkwitu Stogów przy-
padł na ostatnie ćwierćwiecze
minionego stulecia. Tak oto
plażowanie i kąpiele morskie
stały się nagle niezmiernie po-
pularne, a wszelkie bariery
moralne i tradycyjne uprze-
dzenia poszły szybko w niepa-
mięć. Nastała nawet moda na
tzw. kąpiele familijne, a więc
dostępne dla wszystkich bez
względu na wiek i płeć. Jesz-
cze w roku 1905 publicysta
krakowskiego „Czasu” Witold
Noskowski narzekał wpraw-
dzie na rozpanoszenie się tu
nad Bałtykiem tej francusko-
-belgijskiej „zarazy”, lecz na
próżno.

Tętniące życiem Stogi, które
w roku 1910 rozrosły się do
ponad trzech tysięcy miesz-
kańców, przyjmowały już w
sezonie letnim ponad 50 tysię-
cy gości. Ulubionymi lokalami
były wówczas: restauracja
Krolla, leśna kawiarnia Al-
brechta i gospoda Kramera.
Oczywiście, niesłabnącym po-
wodzeniem cieszył się wciąż
miejscowy „kurhaus” tuż przy
Pustym Stawie (niem. Heid-
see) z jego imponującą kolum-
nadą, licznymi przybudówka-
mi i wykwintną salą bankieto-
wą. Wśród pensjonariuszy wy-
jątkowo dobrą renomą cieszy-
ły się przed I wojną światową
wille: Silvana i Wictoria.

Kiedy u progu naszego stu-
lecia komunikacja wodna
okazała się już niewystarcza-
jąca, przystąpiono do budowy
wielkiego zwodzonego mostu
Siennickiego - nieopodal
słynnej Gęsiej Karczmy, w
której gościł niegdyś sam car
Piotr Wielki. Oddano go do
użytku w 1912 roku. Piętna-
ście lat później natomiast uru-
chomiono czynną do dziś li-
nię tramwajową.

Któż jednak, pędząc w za-
tłoczonym zwykle ponad mia-
rę wagonie, pomyśli dziś o
Stogach jako o starej osadzie
rybackiej pamiętającej czasy
krzyżackie. Kto wspomni
króla Sobieskiego, który w tu-
tejszych lasach polował na
grubego zwierza. Któż wresz-
cie z tych, co bezmyślnie tra-
tują tutejsze wydmy, idąc na
przełaj, pomyśli sobie, z ja-
kim to mozołem pewien
gdańszczanin rodem z Danii
zmagał się przed dwustu bez
mała laty z wędrującymi pia-
skami, by uchronić Stogi
przed zasypaniem...

Jerzy Samp

Przystań Stogi, parowiec bocznokołowy (około roku 1916)

Fot.2. Leśne jezioro, Pusty Staw, kompleks parku, początek XX wieku
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Stare świątynie dawnego
Gdańska straciły większość
swoich dzwonów. Przypo-
mnijmy, kościół Mariacki
miał ich niegdyś 10, dziś 3,
kościół św. Katarzyny - 8 (nie
licząc karylionu), św. Jana - 6,
św. Bartłomieja i św. Piotra -
po 5, św. Brygidy i św. Barba-
ry - po 4, a pozostałe miały z
reguły co najmniej po trzy
dzwony. W kościele św. Mi-
kołaja do ostatniej wojny za-
chowało się pięć dzwonów, z
których do dziś przetrwały
trzy, łaskawie pozostawione
przez ówczesne władze - mo-
że dlatego, że były małe i nie-
wiele materiału by się z nich
uzyskało po przetopieniu w
hucie. Najstarszy z nich ma u
wylotu 38,5 cm średnicy. Jego
szyję (tak się nazywa górna
część pod zasklepiającą
dzwon „czapką”) zdobi gir-
landa owoców, pod nią do-
okoła czytamy: BW ME FE-
CIT ANNO 1704. BW to mo-
nogram wybitnego gdańskie-
go ludwisarza Beniamina
Wittwercka, który go wyko-
nał. Na pierścieniu odserco-
wym (tak nazywa się otacza-
jący wylot u dołu pas metalu,
w który od wewnątrz uderza
serce dzwonu) napisano: SE-
DATE MORTIS ANGORES

JESV MATRISQVE DOLO-
RES, czyli „Niech lęk przed
śmiercią uśmierzą cierpienia
Jezusa i Matki”. Rozumiem to
w ten sposób: dawne cierpie-
nia Jezusa i Jego Matki przy-
czyniają się do naszego zba-
wienia; śmierć przestaje być
straszna. Drugi dzwon jest
większy, ma 63 cm średnicy.
Kabłąki korony, przeznaczo-
ne do mocowania dzwonu na
belce, są ozdobione grotesko-
wymi wąsatymi maskami.
Napis nad ozdobnym fryzem
głosi: SIT NOMEN DOMINI
BENEDICTVM FVDIT ME
JOHANN GOTTFRIED AN-
THONY 1756, tzn. „Niech
Imię Pańskie będzie pochwa-
lone, ulał mnie Jan Gotfryd
Anthony (w roku) 1756”. An-
thony należał do sławnej „dy-
nastii” gdańskich ludwisarzy,
jego dzwony można znaleźć
w kościołach całej Polski.
Trzeci dzwon ma zaledwie 29
cm wysokości, 31 cm średni-
cy u dołu, jest więc właściwie
sygnaturką. Napis na szyi gło-
si: SOLI DEO GLORIA ME
FECIT IMMANVEL WIT-
TWERCK GEDANI ANNO
1779 („Jedynemu Bogu
chwała, wykonał mnie Ema-
nuel Wittwerck w roku
1779”). Pozostałe dwa dzwo-
ny oddano w czasie ostatniej
wojny na cele wojskowe.
Pierwszy z nich, dzieło Jo-
hanna Meyera z roku 1825,
przetopiono na łuski armat-
nie. Nie zdążono przetopić
najstarszego i największego z
dzwonów kościoła, nazywa-
nego Świętym Mikołajem.
Odnaleziony na „cmentarzy-
sku dzwonów przy hucie w

Hamburgu Wilhelmsburgu, w
1952 roku został „użyczony”
przez angielskie władze oku-
pacyjne (to była strefa brytyj-
ska) katolickiemu kościołowi
MB Różańcowej w Kassel (w
samym środku FRN, niedale-
ko Getyngi). Wysokość
dzwonu wraz z koroną wyno-
si 1,23 m (bez korony - 0,92
m), średnica u wylotu - 1,34
m, masa - 1375 kg. Wydaje
ton D. Także i jego kabłąki
były ozdobione wąsatymi ma-
skami. Na szyi jest wypisana
dużymi literami łacińska in-
skrypcja, z licznymi skrótami
utrudniającymi odczytanie:
PROTVNC PRIORIS GE-
DANEN DEN ME REPARA-
VIT LARGA MANVS PO-
PVLI CVRAQVE CONTVS
SVB REGIMINE OR P. F.
IVSTI SLOWIKOWSKI
CONGREGA S. F. H. B. AD
ME POPVLVM VT
AVDIANT SERMONES ME-
OS DEDIT ANNO 1679
MEN DECEM, czyli: „W
czasie, gdy mnie naprawił
zmarły przeor gdański, hojna
dłoń społeczeństwa i troska
konwentu pod rządami brata
Zakonu Kaznodziejskiego Ju-
stusa Słowikowskiego, kon-
gregacja dała mnie ludowi, by
słuchał mojej mowy roku
1679 w miesiącu grudniu”.
Niżej jest kartusz z napisem:
MIT GOTTES HVLFE GOS
MICH ABSALOM(!) WI-
TWERK G(E)DANI („Z Bo-
żą pomocą odlał mnie Absa-
lon Wittwerck w Gdańsku”)
oraz trzy ozdobne plakietki z
mnichem trzymającym ksią-
żkę, Chrystusem Zmartwy-
chwstałym i ze św. Mikoła-
jem. Justus Słowikowski był
sławnym krakowskim teolo-
giem, późniejszym prowin-
cjałem zakonu. Dzwon, będą-
cy niewątpliwą własnością
naszego kościoła, już 66 lat
pozostaje „na wygnaniu” w
Kassel. Tyle dzwonów już
wróciło: do Stegny (w roku
2005), Łęgowa (oba w 2008
roku) i Cedrów Wielkich (w
roku 2011). Kościoły ewange-
lickie oddawały powierzone
sobie dzwony do kościołów
dzisiaj katolickich. Kiedy
„Św. Mikołaj” wróci na swoje
miejsce w Gdańsku? Oba ko-
ścioły: MB Różańcowej w
Kassel i nasz św. Mikołaja by-
ły i są katolickie. Czy dlatego
jest trudniej? Czy trzeba to
załatwiać przez Watykan?
Może warto się zwrócić do
Łęgowa, gdzie sytuacja była
podobna i zobaczyć, jak się to
robi? Wszystkie zwrócone
dzwony są dziś Dzwonami
Pojednania.

Andrzej Januszajtis

Dzwon „Św. Mikołaj” jeszcze na dawnymmiejscu.

Kościół MB Różańcowej w Kassel Fot. Andrzej Januszajtis Ekumeniczny uścisk dłoni w Stegnie, 16 września 2005 roku.



Właściwie zbilansowane
śniadanie odżywia ciało, sty-
muluje metabolizm, zwiększa
odporność, pobudza do pracy
mózg, pomaga w koncentracji
i procesach podzielności uwa-
gi, dokładnie tak jak każdy in-
ny posiłek w ciągu dnia. Dla-
czego jest nam niezbędne?
Głównie dlatego, że jest czę-
ścią żywieniowego planu
dnia, na który powinno skła-
dać się 5, a czasem nawet 6
posiłków, i do tego ma być
zdrowe. Warto wybierać pro-
dukty jak najmniej przetwo-
rzone: pełnoziarniste płatki i
pieczywo, dobre i wartościo-
we białko - jaja, ryby, chude
mięsa, strączki, ziarna, pestki
dyni, orzechy, a także warzy-
wa i owoce oraz zdrowe tłusz-
cze. Zatem słodkie naleśniki
czy klasyczne angielskie śnia-
danie - bekon, jajka, parówki,
francuskie rogaliki - to nie
najlepsze rozwiązanie. Prze-
prowadzone badania donoszą,
że aż 40 proc. dzieci wycho-
dzi z domu bez śniadania. To
przerażające dane, gdyż mło-
dy organizm musi bezwzględ-
nie otrzymać poranny posiłek,
by wytrwać w szkole przez
wiele godzin, koncentrować
się, utrzymywać wysoką ak-
tywność zarówno umysłową,
jak i fizyczną, uniknąć zmę-
czenia, zniechęcenia, radzić
sobie ze stresem. Poza tym,
jaką mamy gwarancję, że
dziecko zje zdrowy posiłek w
szkole, skoro nie spożyło go
rano w domu? Poranne posił-
ki możemy przygotować już
wieczorem poprzedniego
dnia, ugotować kaszę czy ryż
oraz warzywa, w weekend
warto zrobić domową grano-
lę, trzymać ją w słoiku, a rano
tylko połączyć z jogurtem i
owocami. A do szkolnego
lunchboksa oprócz kanapki
włożyć warzywa i zdrowe, sa-
modzielnie przygotowane
owsiane ciasteczka. Przykład
bowiem idzie z góry, a dziec-
ko od najwcześniejszych mie-
sięcy życia chce jadać to, co
rodzice. Jeśli my dobrze i
zdrowo się odżywiamy, to i
nasze dziecko będzie doma-

gało się takich produktów. Już
co czwarte polskie dziecko
ma nadwagę lub otyłość, a
wskaźniki zdrowotne narasta-
ją w zastraszającym tempie,
przestrzega Ministerstwo
Zdrowia. Otyłość to ciężka
choroba, prowadzi do wystą-
pienia licznych chorób cywi-
lizacyjnych: cukrzycy, mia-
żdżycy, chorób kardiologicz-
nych, ortopedycznych, nowo-
tworowych, depresji, skraca
nasze życie… Jeżeli nie uda
nam się zatrzymać tej niebez-
piecznej tendencji, już wkrót-
ce co drugie dziecko może
być narażone na wysokie ry-
zyko problemów zdrowot-
nych. Wszyscy zdajemy sobie

sprawę z tego, iż za otyłość i
nadwagę wśród dzieci odpo-
wiedzialna jest zła dieta i brak
ruchu, ale - niestety - problem
jest bardziej złożony. Dzieci
tyją, bo mają na to przyzwole-
nie już od najmłodszych lat, a
wciąż żywe jest przekonanie,
że zdrowe dziecko to pulchne
dziecko!

Przyzwyczajenia żywienio-
we rozwijają się zwykle w cią-
gu pierwszych lat życia, wte-
dy to najważniejsze jest odpo-
wiednie zbilansowanie posił-
ków i wykształcenie zdro-
wych nawyków, a można je

wyrobić w dziecku - własnym
przykładem. Naśladując nas,
wyrobi ono w sobie pozytyw-
ne nastawienie do właściwych
produktów żywnościowych.
Podając dziecku różne, zdro-
we i smaczne potrawy, spra-
wimy, że będzie po takie same
sięgało w życiu dorosłym. Na-
leży jednak pamiętać, iż zapo-
trzebowanie energetyczne
młodego organizmu jest różne
na różnych etapach rozwojo-
wych, a między 2. i 20. ro-
kiem życia zmienia się nie do
poznania. Zwiększa się masa i
siła mięśni, kości się wydłuża-
ją, wzrost zwiększa się ponad-
trzykrotnie, a masa ciała na-
wet dziesięciokrotnie. Dlatego

właśnie ilość pokarmu, jaką
potrzebuje nasze dziecko, aby
zaspokoić potrzeby ustrojowe,
zależy głównie od jego wzro-
stu, wagi, płci, wieku, pozio-
mu aktywności fizycznej, a ta-
kże od jego temperamentu.
Dziecko przebywa w szkole
codziennie od 6 do 9 godzin,
stanowi to dla młodego orga-
nizmu ogromny wysiłek, za-
równo fizyczny, jak i umysło-
wy. Poza tym dziecko prowa-
dzi bardzo aktywny i ruchliwy
tryb życia, jest w okresie
wzrostu i dojrzewania, a te
wszystkie składniki przekła-

dają się na zwiększone potrze-
by energetyczne oraz budul-
cowe. Skąd dzieci mają czer-
pać energię na te wszystkie
aktywności? Odpowiedź jest
prosta - z pełnowartościowych
i zdrowych posiłków. Dzieci
w wieku szkolnym muszą
przede wszystkim jadać regu-
larnie i nie pomijać żadnego z
posiłków. Najważniejszym z
nich jest, oczywiście, śniada-
nie. Zapewnia ono organizmo-
wi 25-30 proc. potrzebnej
energii, dostarcza niezbęd-
nych składników odżyw-
czych, witamin i mikroele-
mentów, a dzięki temu pozwa-
la na szybsze przetwarzanie
informacji i przyswajanie wie-

dzy. Zmniejsza także ryzyko
podatności na stres, poprawia
nastrój i koncentrację oraz po-
maga utrzymać dobrą kondy-
cję i stałą masę ciała. Przez
poranny pośpiech często o
nim zapominamy! A może nie
jesteśmy świadomi, jak ważny
jest to posiłek, który dostarcza
nam nie tylko energii, ale po-
zwala zachować zdrowie i do-
bre samopoczucie, ma wpływ
na jakość wykonywanej przez
nas pracy, nauki, wydolności
ogólnoustrojowej.

Maria Fall-Ławryniuk
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