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Piekarnia - Cukiernia
"Pellowski" Grzegorz

Pellowski poleca

Firma „Pellowski”
na Żabiance

N
owoczesny punkt
małej gastronomii i
sprzedaży pieczy-
wa uruchomiła fir-

ma „Pellowski” Łukasz Pellow-
ski w Gdańsku. Mieści się on w
boksie zlokalizowanym w prze-
budowanym i odnowionym tu-
nelu przystanku Szybkiej Kolei
Miejskiej Gdańsk Żabianka -
AWFiS. Stoisko już cieszy się
dużym zainteresowaniem
klientów.

- Nasz boks ma powierzchnię
12 metrów kwadratowych - mó-
wi Łukasz Pellowski. - Wyposa-
żając go, położyliśmy nacisk na
estetykę i funkcjonalność, a
także - nowoczesność urzą-
dzeń małej gastronomii.
Klienci mogą zaopatrywać się
na stoisku w wyroby piekarni-
cze i cukiernicze od ponie-
działku do soboty, w godzinach
od 6 do 18. Staraliśmy się, aby
nasza oferta skierowana była
do podróżnych, korzystających
z przewozów SKM, wśród któ-
rych są przede wszystkim
mieszkańcy Żabianki oraz stu-
denci Akademii Wychowania
Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Oliwie. Oferujemy pełen asor-
tyment pieczywa firmy Piekar-
nia-Cukiernia „Pellowski”
Grzegorz Pellowski w Gdańsku,
a więc 20 gatunków chleba oraz
popularne pszenne bułki wro-
cławskie i poznańskie; bułki

fitness, grahamki, musli oraz
rogale i bułki maślane. Świe-
żość pieczywa gwarantują jego
codzienne trzy dostawy. Wyro-
by te wypiekane są przy wyko-
rzystaniu tradycyjnych recep-
tur i naturalnych surowców,
bez konserwantów i polepsza-
czy piekarskich. Na życzenie
krojone są na miejscu bochenki
chleba. Klienci mają możliwość
wyboru grubości kromek.

Oferta cukiernicza na sto-
isku jest ograniczona do naj-
popularniejszych ciastek i
ciast, ale tak, aby mieszkańcy
Żabianki mogli kupić jakieś
słodkości na podwieczorek
czy na uroczystość rodzinną.
Natomiast podróżni mogą ku-
pić na drogę drożdżówkę lub
pączka.

Na stoisku w kolejowym tu-
nelu można otrzymać też cie-
płą przekąskę śniadaniową al-
bo napój chłodzący. Przekąska-
mi są bułki z kotletem mielo-
nym, świderki pikantne czy za-
piekanki. Na produkty te nie
trzeba długo czekać, bo są one
podgrzewane błyskawicznie w
piecyku elektrycznym nowej
generacji sterowanym elektro-
nicznie, z termoobiegiem i sys-
temem zapobiegającym utracie
ciepła. W witrynie z systemem
podgrzewania podtrzymywana
jest temperatura ciepłych pro-
duktów przywożonych wprost
z piekarni. Na stoisku można
także nabyć gorącą kawę na
wynos, w firmowych kubecz-
kach. Jest ona zaparzana w ci-
śnieniowym ekspresie kolbo-

wym, takim, jakich używają re-
nomowane kawiarnie i lokale
gastronomiczne. Napar sporzą-
dza się wyłącznie z ziaren kawy
arabica najwyższej jakości,
mielonych na stoisku. Gwaran-
tuje to świeżość napoju, a tym
samym - jego niezrównane
smak i aromat. Producentem
ziarnistej kawy jest znana na
świecie włoska firma Illy.

- Liczymy na to, że zarówno
podróżni, jak i mieszkańcy Ża-
bianki będą zadowoleni z ofer-
ty naszej firmy. W najbliższym
czasie postaramy się ją uatrak-
cyjnić, aby klienci mieli więk-
szą możliwość wybierania róż-
nych produktów, w tym w pro-
mocyjnych zestawach - dodaje
Łukasz Pellowski.

(JAS)

* Pieczywo: popularny chleb oliwski; chleb kaszubski,
chleb morski, foremkowy o wydłużonym okresie przydatności
do spożycia; żytni; trójkątny, wypiekany z ciasta na zakwasie;
litewski, razowy, razowy na miodzie, graham, wieloziarnisty,
musli; chleb wiejski oraz bułki wrocławskie, poznańskie,
grahamki, musli, fitness, żytnie i wieloziarniste.

* Wyroby cukiernicze: tradycyjne serniki, strucle makowe
i makowce, pączki z różnymi nadzieniami, faworki (chruściki),
bezy, kokosanki, drożdżowe baby, babki oraz placki ze
śliwkami i z kruszonką, babki piaskowe, ciasta piernikowe,
torty i bloki tortowe oraz pierniczki brukowce gdańskie i
zwiebacki, czyli gdańskie sucharki.

* Kanapki: przyrządzane z kromek chleba razowego lub
pszennego albo bułek z różnymi dodatkami - wędlinami,
serami żółtymi, jajkami na twardo, owocami i warzywami.

* * *

Zapraszamy do sklepów i kawiarni firmy "Pellowski": w
Gdańsku - Podwale Staromiejskie 82, plac Dominikański -
Hala Targowa, ul. Długa 40/42, ul. Rajska 10, ul. Rajska 5, ul.
Podwale Grodzkie 2 (tunel do dworca PKP), ul. Długie Ogrody
11, ul. Nowe Ogrody 36, ul. Łagiewniki 8/9, ul. Kartuska 126, ul.
Hallera 133, al. Grunwaldzka 126, stoisko w tunelu przystanku
SKM Gdańsk Żabianka-AWFiS oraz w Gdyni - ul. Wójta
Radtkego 36/40 (Hala Targowa, boks 204) i ul.
Nowowiczlińska, pawilon 22 (Tesco).

Przyjmujemy zamówienia na nasze wyroby piekarskie i
cukiernicze we wszystkich naszych sklepach. Zamówienia
można składać również telefonicznie - tel. nr 58 301 45 20

Piekarnia - Cukiernia "Pellowski" Grzegorz Pellowski
ul. Podwale Staromiejskie 82, 80 - 844 Gdańsk
tel. 58 301 45 20, fax 301 04 24
E-mail: biuro@pellowski.net
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Znajome sądy

P
od koniec tegorocz-
nych wakacji ogłoszo-
no, że najsłynniejszy i
zarazem najcenniej-

szy zabytek Gdańska zniknie na
jakiś czas z ekspozycji w tutej-
szym Muzeum Narodowym.
Trafi mianowicie na wielką wy-
stawę malarstwa flamandzkiego
w Rzymie. Zarówno publicyści
„Dziennika Bałtyckiego“, jak i te-
lewizyjni nie kryli, iż kontrower-
syjne to przedsięwzięcie może
wywołać kolejną falę dyskusji o
planowanych podróżach tak wy-
jątkowego i sędziwego ekspona-
tu.

Podobnie przecież zdarzyło
się, gdy słynny tryptyk Hansa
Memlinga wysłano kilka lat te-
mu na wystawę do Stanów Zjed-
noczonych. Skąd tyle obaw, sko-
ro bezcenny obraz mimo prób
odebrania go nam w przeszłości
jakoś za każdym razem powracał
na swoje miejsce. Tak było w
czasach napoleońskich, u schył-
ku drugiej wojny światowej oraz
wtedy, gdy trafił po wojnie do
Leningradu. Złożyły się na to za-
równo przyczyny obiektywne,
jak i subiektywne. O tych pierw-
szych napisano już bardzo wiele.
Te drugie, ze względów na ich
nienaukowy charakter, zupełnie
zbagatelizowano. Chodzi zaś o

pewien epizod związany rzeko-
mo ze słowami wypowiedziany-
mi półszeptem przez zdobywcę
gdańskiego klejnotu - kapitana
korsarzy Pawła Benekego. Od-
chodząc z tego świata w swojej
kamienicy na rogu ulic Węglar-
skiej i Świętego Ducha, miał on
ogłosić zamiast testamentu sło-
wa przestrogi skierowane do
umiłowanych gdańszczan:

- Obraz, który jako hanzeatyc-
ki kaper legalnie złupiłem na
wodach lanału LaManche, niech
na zawsze już będzie ozdobą tu-
tejszej fary Mariackiej. Wysłan-
nicy różnych nacji już teraz ma-
nifestują chęć odebrania nam
dzieła. Tak będzie zapewne jesz-
cze przez setki lat. Być może za-
kusy obcych przyniosą nawet
swoje rezultaty. Prędzej czy póź-
niej obraz powracać będzie
wszakże do grodu nad Motławą.
I potrwa to dopóty, dopóki nie
trafi on do Italii. Przecież jego
pierwotnym przeznaczeniem
była słoneczna Florencja.

Po tych słowach stary kaper
wyzionął ducha i udał się do Pa-
na na wieczną wachtę. W owych
latach, a także kilku następnych
stuleciach Gdańsk należał do
najzamożniejszych miast Euro-
py. Przybywali tu królowie, wiel-
cy bogacze i koneserzy sztuki.
Nie brakowało również monar-
chów pragnących siłą zdobyć
stare emporium.

* * *
Nic nie dały jednak wszelkie

próby przekupstwa, pogróżki
oraz procesy w sądach świeckich
i duchownych. To, co nie udało
się nawet carowi (Piotrowi I),
zrealizował dopiero cesarz (Na-
poleon Bonaparte).

W ciągu tych setek lat olbrzy-
mia fara Głównego Miasta stała
się świątynią luterańską. Nie
brakowało wszakże nigdy chęt-
nych do zwiedzenia jej wnętrza,
bez względu na ich przekonania
religijne. Wielu przybywało tu
przede wszystkim, by podziwiać
"Sąd Ostateczny". Był on nie tyl-
ko ozdobą, ale zobrazowaniem
eschatologicznej nauki o tym, co
czeka zbawionych i potępionych
po śmierci. Kamienna, na swój
sposób, twarz Archanioła Mi-
chała – postaci z wagą w ręce,
stanowiła zaś groźne "memen-
to" dla każdego grzesznika, bez
względu na jego kolor skóry czy
oznakę władzy, wieńczącą jego
skroń.

Wielu goszczących tu arty-
stów traktowało dzieło fla-
mandzkiego mistrza jako niedo-
ścigniony wzorzec. Ludzie po-
dziwiali dobrze przemyślaną
kompozycję składającego się z
trzech części obrazu. Nawet w
stosunkowo mrocznym wnętrzu
kaplicy, gdzie obraz był ekspo-
nowany, zastosowane barwniki
nabierały dziwnej świeżości i
blasku.

O zmroku oświetlał go jedynie
blask woskowych świec odbity
we wklęsłych zwierciadłach mo-
siężnych blakierów. Dopiero naj-
nowsze badania przeprowadzo-
ne w ostatnich latach przez za-
granicznych ekspertów wykaza-
ły składniki farb, wśród których
nie brakowało substancji droż-
szych niż złoto. Odkryto też pod
warstwą przemalowań niektóre
tajniki warsztatu mistrza, który
tworząc obraz - miał około 36
lat.

Aż do połowy XIX wieku my-
lono go z różnymi twórcami,
głównie wskazując na analogie z
Rogierem van der Weydenem
(nauczycielem Memlinga). Nie-
którzy jednak badacze trafnie
przypisywali autorstwo dzieła
właśnie Hansowi Memligowi, co
zostało potwierdzone ostatecz-
nie w XIX stuleciu. Wielu mala-
rzy bezskutecznie próbowało
mu w przeszłości dorównać. In-
ni, lepiej lub gorzej, naśladowali
XV-wiecznego artystę z Brugii.
Nic dziwnego, że we wnętrzach
pomorskich świątyń znalazły się
kopie lub naśladownictwa słyn-
nego gdańskiego obrazu.

Mało znanym przykładem
może tu być gotycki kościół p.w.
św. Urszuli w miejscowości Lich-
nowy na Żuławach. To właśnie
tam na ziemi malborskiej ścianę
południową nawy zdobi sporych
rozmiarów obraz olejny. Niewie-
le wiemy o okolicznościach jego
powstania. Ukazuje on także Sąd
Ostateczny i być może namalo-
wany został przez któregoś,
mnichów oliwskich z konwentu
cysterskiego. Można przyjąć, że
w lewym dolnym rogu ukazana

została postać fundatora tego
dzieła. Całość kompozycji i Ar-
chanioł Michał to wyraziste na-
wiązanie do gdańskiego arcy-
dzieła. Jednak już postać ukaza-
na na lewej szali wagi (po stronie
zbawionych) ma zakrytą nagość.

Z ziemi wyłaniają się też gru-
py, których nie ma u Memlinga.
Takich postaci jest więcej. Nie-
którzy z przedstawionych to jak-
by współcześni tamtemu arty-
ście. Dobrze zachował się rów-
nież tekst łaciński, którego gdzie
indziej nie znajdziemy. Zawiera
on prośbę do "dającego się prze-
błagać" Jezusa, by "nie wtrącał
tam mnie". Rzecz sygnowana
jest datą „1635”. Wedle przeka-
zów, ten osobliwy obraz był
wcześniej własnością klasztoru
oliwskiego i dopiero w wieku
XIX tutejsi zakonnicy (być może
w związku z kasatą) podarowali
go katolickiej świątyni w Lichno-
wach. Wspomniane dzieło to
niejedyny element świadczący
o związkach tej miejscowości z
dawnym Gdańskiem. Do czasu
pożaru kościoła w 1894 r. z jego
wieży rozlegało się bicie dzwonu
odlanego przez gdańszczanina
Hermanna Bennigka w 1566 ro-
ku.

* * *
Wracając zaś do replik intere-

sującego nas dzieła Memlinga,
należy tu koniecznie wspomnieć
o Waplewie. Tam, w niewielkim
kościółku, nieopodal Pałacu Sie-
rakowskich znalazła swoje miej-
sce znakomicie wykonana nie-
duża rozmiarami, lecz wyjątko-
wo wierna kopia "Sądu Osta-
tecznego". Oprócz autentycznej
drewnianej figury szczytowej
późnogotyckiego ołtarza z bazy-
liki Mariackiej w Gdańsku oraz
rzeźby św. Barbary stanowi ona
bardzo cenne wyposażenie ka-
meralnego wnętrza.

Od odzyskania w roku 1956
przez Gdańsk dzieła brugijskie-
go twórcy i po przeprowadzeniu
niezbędnych prac renowacyj-
nych w Leningradzie bezcenny
średniowieczny obraz zdobi
otwarte Muzeum Narodowe w
Gdańsku w pofranciszkańskim
klasztorze. Do kościoła Mariac-
kiego klejnot ten nigdy już nie
powrócił. Niewielką kaplicę pod
wieżą świątyni, w której podzi-
wiać można gotycką Pietę, zdobi
natomiast wierna (także pod
względem wymiarów) kopia ob-
razu. W wieku XIX została ona
wykonana w bliżej nam niezna-
nych okolicznościach. Badacze
przyjmują, że jej autorem jest
malarz Louis Friedrich Rudolf.
Był on tutejszym konserwato-

rem dzieł sztuki i kustoszem (do
1887 r.), a jego obrazy ozdobiły
m.in. świątynie oliwskie. Stwo-
rzył też wiele udanych portretów
olejnych. Sądzę, iż walory arty-
styczne tej kopii nie doczekały
się jak dotąd należytej i w pełni
obiektywnej oceny.

Symbolem nadziei gospoda-
rzy bazyliki Mariackiej na odzy-
skanie kiedyś autentyku jest
kosztowna gablota umieszczona
za głównym ołtarzem oraz
wmurowana w ścianę kamienna
plakieta z wykutym w niej napi-
sem. Nieopodal w transepcie
(kaplica św. Jerzego naprzeciw
zegara astronomicznego) wisi
zaś budzący mieszane uczucia
obraz. Ukazuje wnętrze jakiejś
gotyckiej świątyni z domalowa-
nym do niego detalem, jakim jest
właśnie "Sąd Ostateczny".

A zatem już wkrótce nasz ory-
ginał obrazu Memlinga, za zgodą
dyrekcji gdańskiego muzeum
oraz wojewódzkich władz kon-
serwatorskich, trafi po raz
pierwszy z ziemi polskiej do
włoskiej. Oby tylko nie spraw-
dziła się przepowiednia, a zara-
zem przestroga kapra Benekego.
Addio amico! i - do zobaczenia
(oby).

Jerzy Samp
Fot. Christian Samp

Waplewo - kopia „Sądu Ostatecznego“ H. Memlinga

Lichnowy - fragment XVII-wiecznego obrazu

Bazylika Mariacka w Gdańsku, fragment obrazu wnętrza świątyni z tryptykiem („Sąd Ostateczny“)
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Po
z w i e d z e n i u
w s p a n i a ł e g o
zespołu fran-
ciszkańskiego

wracamy uliczką św. Trójcy do
Rzeźnickiej. Skrzyżowanie
ulic, zwane w XVIII wieku Pi-
kietą, było miejscem spotkań
studentów Gimnazjum Aka-
demickiego. Idziemy Rzeźnic-
ką obok kościoła, by się za-
trzymać przy ogrodzeniu
dawnego klasztoru. Płyty
przedprożowe wystawione na
wąskim podwóreczku świad-
czą o jego funkcji muzealnej.
Po drugiej stronie ulicy, na
placu, dziś pustym (jeżeli nie
liczyć parkujących samocho-
dów), funkcjonowała od 1874
roku drukarnia Sauera, dru-
kująca książki, papiery warto-
ściowe i sławne „tuty” - papie-
rowe torby, rozdawane w
szkołach pierwszoklasistom
po napełnieniu łakociami. Z
dawnego szeregu kamieniczek
jakimś cudem ocalały dwie -
nr 65 - z ładnym portalem - i
64 (numeracja ciągła zaczyna-
ła się od Podwala Przedmiej-
skiego, szła do południowego
końca ulicy, gdzie przeskaki-
wała na drugą stronę i rosła
dalej aż do ostatniej parceli nr
93, naprzeciwko nr. 1).

Między kamieniczką nr 64 i
następną (nr 63 – niezachowa-
ną) było wejście do jednego z

malowniczych gdańskich za-
ułków z domami dla biedoty,
w których każde mieszkanko
miało osobne wejście od ulicy
lub z galerii. Każdy miał swoją
nazwę, w tutejszym, zapisa-
nym w 1643 roku jako Biały
Miś, przekształconym później
w Niedźwiedzi Dwór, było 10
mieszkań i 5 stajni (dziś były-
by to garaże). Gdyby nie woj-
na, wyglądałby jak któryś ze
sławnych zaułków Lubeki.
Czyste, zadbane, nadal za-
mieszkane, są wielką atrakcją
turystyczną.

* * *
Dochodzimy do przebitego

po wojnie przedłużenia ul. To-
ruńskiej i skręcamy w prawo.
Przed wejściem do muzeum
uczczono dwujęzyczną tablicą
pamięć ostatniego niemiec-
kiego dyrektora, Willego Dro-
sta. Przypomnijmy historię
gmachu. Po otrzymaniu par-
celi franciszkanie rozpoczęli
budowę klasztoru - od 1431 ro-
ku w cegle. Po rozbudowie w
latach 1481 - 1514 w skrzydle
od Rzeźnickiej powstały mały
refektarz, biblioteka i sala ka-
pituły, a od dzisiejszej Toruń-
skiej kuchnia i duży refektarz.
Wirydarz okalały krużganki.
W wyniku reformacji konwent
upadł. W 1555 roku ostatni
przeor przekazał klasztor
miastu. W 1558 roku powstało
gimnazjum, od roku 1580 -
akademickie. W okresie roz-
kwitu liczba studentów do-
chodziła do 600. Poziom był
wysoki, zagraniczne uniwer-
sytety przyjmowały absol-
wentów na III rok studiów.
Działali tu tacy profesorowie
jak Bartłomiej Keckermann
(1572 - 1609) - jeden z naj-

wszechstronniejszych uczo-
nych Europy, prowadzący wy-
kłady z filozofii, nawigacji, au-
tor rozpraw z logiki, matema-
tyki, geometrii, optyki, astro-
nomii i geografii, etyki, polity-
ki, ekonomii, metafizyki, re-
toryki, fizyki i teologii! Piotr
Krüger (1580 - 1639), nauczy-
ciel Heweliusza, sformułował
twierdzenie cosinusów i opra-
cował tablice logarytmów –
pierwszy raz oddzielnie dla
funkcji trygonometrycznych i
dla liczb. Joachim Oelhaf (1570
- 1630) dokonał tutaj pierw-
szej publicznej sekcji zwłok w
Europie Środkowej. Paweł Pa-
ter (1656 - 1724) założył w 1711
roku pierwszą szkołę tech-
niczną. Henryk Kühn (1690 -
1769) skonstruował prototyp
wagi analitycznej. Jakub Teo-
dor Klein (1685 - 1759) stwo-
rzył niezależną od Linneusza
systematykę zoologiczną. Mi-
chał Hanow (1695 - 1773) był
pionierem meteorologii i de-
mografii.

* * *
Gimnazjum Akademickie

istniało do roku 1817. W
opuszczonym gmachu za-
mieszkał w 1848 roku rzeź-
biarz Rudolf Freitag i zaczął
gromadzić rzeźby z rozbiera-
nych domów i przedproży.
Dzięki jego staraniom w 1872
roku w wyremontowanym
gmachu zaczęło działać Mu-
zeum Miejskie. W 1945 roku
gmach spłonął, a zbiory uległy
rozproszeniu. Dziś muzeum
(obecnie mające status naro-
dowego) wróciło do świetno-
ści. W krużgankach i salach
parteru wystawia się gdańskie
meble, kraty, rzeźby, snycerkę
i złotnictwo, na I piętrze - ob-

razy dawnych mistrzów, także
gdańskich. Zbiory malarstwa
holenderskiego należą do naj-
lepszych w Polsce. Jedyna w
swoim rodzaju jest kolekcja
183 szat kościelnych i para-
mentów z kościoła Mariackie-
go (dalszych 101 obiektów wy-
wiezionych w czasie wojny
dotąd nie wróciło z Lubeki i
Norymbergi). Tutaj też ekspo-
nuje się największy skarb
Gdańska - tryptyk z Sądem
Ostatecznym Hansa Memlin-
ga, o którego losach można by
nakręcić film. Przypomnijmy:
w 1473 roku, w czasie wojny
Hanzy z Anglią, zdobył go dla
Gdańska kapitan Paweł Bene-
ke. Na udział gdańskich okrę-
tów w tej wojnie zgodził się
Kazimierz Jagiellończyk. Przy
okazji trzeba sprostować roz-
powszechniony pogląd, jako-
by był to rabunek. Beneke
działał zgodnie z ówczesnym
prawem, na podstawie listu
kaperskiego, wystawionego
przez gdańską Radę, upoważ-
nioną do tego przez króla.
Włosi, do których należał
zdobyty statek, zamiast pro-
sto do Florencji, płynęli -
wbrew ogłoszonej blokadzie -
do Londynu, by zarobić na
przemycie. Na maszt wciągnę-
li fałszywą flagę neutralnej
Burgundii. Niezależnie od te-
go po długotrwałych proce-
sach otrzymali odszkodowa-
nie. Beneke przekazał ołtarz w
darze do kościoła Mariackie-
go, gdzie z wyjątkiem okresu
od 1807 do roku 1817 znajdo-
wał się aż do ewakuacji w cza-
sie ostatniej wojny. Twierdze-
nie, jakoby już przed nią zna-
lazł się w muzeum, opiera się
na jednej anonimowej notatce

w Marburgu, podczas gdy w
Gdańsku rok po roku mamy
udokumentowaną jego obec-
ność w kościele Mariackim.
Ewakuowany w 1943 roku do
Turyngii, zagarnięty przez Ar-
mię Czerwoną, trafił do ów-
czesnego Leningradu. Zwró-
cony w 1956 roku do Gdańska,
jest od tej pory w muzeum.
Próby odzyskania go dla ko-
ścioła jak dotąd nie dały re-
zultatu. Dodajmy: nie powi-
nien więcej wyjeżdżać. Naj-
większy skarb miasta powi-
nien być oglądany tylko na
miejscu. Nieobecność obniża
atrakcyjność miasta.

Na koniec ciekawostka: w
nastrojowym wirydarzu (nie-
kiedy udostępnianym pu-
bliczności) była kunsztowna
fontanna, ustawiona w roku
1877 na przyjazd cesarza.
Przed 1914 rokiem ustąpiła
miejsca prostszej, zachowanej
do ostatniej wojny (doprowa-
dzenie zapewne zachowało
się do dziś). Jej przywrócenie
nie kosztowałoby wiele, a do-
dało do starych zbiorów
atrakcję - ciekawszą niż pla-
nowane przykrycie wirydarza
szklanym dachem.

Andrzej Januszajtis

Tryptyk Memlinga - jeszcze w kościele Mariackim (rys. z roku 1940)

Portal domu, Rzeźnicka 65 Fot. Andrzej Januszajtis

Fontanna w wirydarzu w 1914 roku



Rowerem lub pieszo -
rajd Harpagan Lipusz 2014

N
atura, piękne kra-
jobrazy, szum lasu
oraz dawka adre-
naliny i sportowej

rywalizacji - czy to nie świetne
połączenie? Takie emocje pro-
ponuje nam 48 edycja Ekstre-
malnego Rajdu na Orientację
Harpagan. Może warto raz na
pół roku odstawić samochód
do garażu i wsiąść na rower
bądź założyć porządne buty i
sprawdzić swoją wytrzyma-
łość oraz orientację w terenie?

* * *
Harpagan jest rajdem pole-

gającym na odnalezieniu
punktów kontrolnych rozrzu-
conych w lesie na dystansie
200 km dla rowerzystów i 100
km - dla pieszych lub 150 km,
jeśli ktoś chciałby połączyć te
dwie dyscypliny. Jedyne, czym
kierują się uczestnicy, to ma-
pa, którą otrzymują w chwili
startu. Rowerzyści mają 12 go-
dzin na przejechanie trasy, na-
tomiast piesi - 24 godziny.
Drogę każdy wybiera sam i nie
ma co się spodziewać, że naj-
krótsza będzie najłatwiejsza -
jest wręcz przeciwnie! Ekstre-
malnie, prawda? Dla kogoś,
kto jeszcze nie miał okazji
sprawdzić się w takich warun-
kach, to idealne pole, by prze-
testować swoje możliwości, a
dla kogoś, kto miał styczność z
tego rodzaju rozrywką, to
świetny moment na bicie swo-
ich rekordów. Za pokonanie
trasy w całości uczestnicy
otrzymują dumny tytuł Harpa-
gana.

Jeśli nie czujesz się na si-
łach, by zmierzyć się z aż ta-

kim, możesz wybrać również
krótsze, mniej wymagające
trasy – piesze 50 km, 25 km, 10
km oraz rowerowe 100 km i 50
km. Oczywiście, poza symbo-
licznym tytułem „najwytrwal-
szych” przewidziane są prze-
różne nagrody dla zwycięz-
ców poszczególnych kategorii.
Trasy prezentują się następu-
jąco:

Trasa piesza 10 km (TP10)
Harpuś: 10 km w 5 godzin,
charakterystyka trasy: 1 pętla
10 km, kolejność potwierdza-
nia PK obowiązkowa. Trasa
piesza 25 km (TP25): 25 km w
8 godzin, charakterystyka tra-
sy: 1 pętla 25 km, kolejność
potwierdzania PK obowiązko-
wa. Trasa piesza 50 km (TP5-
0): 50 km w 12 godzin, charak-
terystyka trasy: 1 pętla 50 km,
kolejność potwierdzania PK
obowiązkowa. Trasa piesza
100 km (TP100): 100 km w 24
godziny, charakterystyka tra-
sy: 2 pętle po 50 km, kolejność
potwierdzania PK obowiązko-
wa. Uczestnicy, którzy ukoń-
czą całą trasę, otrzymują tytuł
HARPAGANA. Trasa rowero-
wa 50 km (TR50): 50 km w 6
godzin, charakterystyka trasy:
50 km, kolejność potwierdza-
nia PK dowolna - scorelauf,
obowiązuje punktacja dodat-
nio-ujemna (wagowa). Trasa
rowerowa 100 km (TR100):
100 km w 9 godzin, charakte-
rystyka trasy: 100 km, kolej-
ność potwierdzania PK dowol-
na - scorelauf, obowiązuje
punktacja dodatnio-ujemna
(wagowa). Trasa rowerowa
200 km (TR200): 200 km w 12

godzin, charakterystyka trasy:
200 km, kolejność potwier-
dzania PK dowolna - score-
lauf, obowiązuje punktacja
dodatnio-ujemna (wagowa).
Uczestnicy, którzy ukończą
całą trasę, otrzymują tytuł
HARPAGANA. Trasa rowero-
wa (TM150): 50 km pieszo +
100 km rowerem w 18 godzin,
charakterystyka trasy 1 pętla
50 km pieszo - kolejność po-
twierdzania PK dowolna - sco-
relauf, następnie 100 km ro-
werem - kolejność potwier-
dzania PK dowolna - score-
lauf.

* * *
Od kilku edycji w rajdach

Harpagan startuje ponad 1000
osób - w kwietniu tego roku
było ich prawie 1400! Uczest-
nicy zjeżdżają się z całego kra-
ju, a od jakiegoś czasu nawet
spoza granic, by co pół roku
spróbować się na nowej trasie,
z nowymi trudnościami oraz
poznać nowe leśne drogi.
Wszystkich tych zawodników
obsługuje około 170 wolonta-
riuszy - dorośli i młodzież, na
co dzień studenci, harcerze i
pozytywni turyści. Są oni w
bazie oraz na każdym punkcie
w lesie, zapewniając profesjo-
nalną pomoc i uśmiech. Z
punktu informacyjnego, prze-
chowalni czy sklepików
uczestnicy mogą korzystać
przez cały czas trwania im-
prezy.

Wszystko to sprawia, że
Harpagan stał się największą
tego typu imprezą w Polsce.
Rajd nie jest tworzony z obo-
wiązku, jest on tworzony z pa-

sji, przez co w trakcie trwania
rajdu atmosfera jest niepowta-
rzalna.

Mamy już za sobą wiele edy-
cji, podczas których impreza
przeobraziła się niemal nie do
poznania. Pierwszy Harpagan
był pieszą, harcerską wędrów-
ką między Sopotem a Koście-
rzyną, zorganizowaną przez
paru miłośników Kaszub w
1989 roku, aż 25 lat temu! Wy-
ruszyło wtedy zaledwie kilka
osób, które, mimo że nie do-
tarły do mety, rozpoczęły raj-
dową tradycję.

* * *
Najbliższą okazją, żeby po-

czuć, czym jest Harpagan, bę-
dzie 48 edycja w dniach 17 - 19
października bieżącego roku,
która odbędzie się w sercu Ka-
szub, w Lipuszu. Lipusz poło-
żony w powiecie kościerskim,
nad rzeką Wdą. Okolice Lipu-
sza oferują nam ogrom jezior i
krajobrazów nie do zapomnie-
nia, odpoczynek od zgiełku
miasta i szumu samochodów.

Przed nami impreza jedyna
w swoim rodzaju, dla której
warto wskoczyć na weekend w
sportowe ubrania, nawet jeśli
nie robimy tego na co dzień.
Nic nie zastąpi satysfakcji z
pokonania własnych granic i
ukończenia tak ekstremalnego
rajdu. Każdy z nas może zmie-
rzyć się z trasami przygotowa-
nymi przez ekipę Harpagana!

Po więcej informacji zapra-
szamy na stronę internetową:
www.harpagan.pl.
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