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ie by∏o dotàd w dziejach cywilizacji ludzkiej stulecia tak pe∏nego sprzecznoÊci i wykluczajàcych
si´ wzajemnie kontrapunktów. Jego
symbolami pozostanà okopy Verdun, Hiroszima, Auschwitz, a z drugiej strony tak˝e takie wynalazki
jak: samolot, wahad∏owiec, mikroprocesor, internet, antybiotyki. Nie
mo˝emy
równie˝
zapominaç
o AIDS, nie rozwiàzanym problemie
g∏odu sporej cz´Êci populacji, skrajnych ró˝nicach mi´dzy bogatà Pó∏nocà a biednym Po∏udniem, konfliktach, re˝imach i wojnach lokalnych,
a tak˝e o ∏amaniu praw cz∏owieka,
z którym mamy do czynienia na
wszystkich kontynentach.
Gdaƒsk dwukrotnie w tym stuleciu stawa∏ si´ arenà wydarzeƒ
o znaczeniu nie tylko ponadregionalnym, ale wr´cz decydujàcym
o biegu historii w skali Êwiatowej.
By∏ to rok 1939 i 1980. Wkroczenie
III Rzeszy na obszar Wolnego Miasta Gdaƒska i starcia polsko-niemieckie na Westerplatte stanowi∏y
preludium II wojny Êwiatowej.
Nazwa „Gdaƒsk” by∏a a˝ nadto dobrze znana zachodnim dyplomatom. Kontrowersje wokó∏ przysz∏oÊci Pomorza Gdaƒskiego i samego
Gdaƒska skutecznie podzieli∏y mocarstwa obradujàce na konferencji
wersalskiej w 1919 roku. Utworzenie Wolnego Miasta Gdaƒska by∏o
zaiste salomonowym wyrokiem —
godzi∏o zwolenników w∏àczenia
Gdaƒska do Niemiec z opcjà oddania go niepodleg∏ej Polsce. Pomys∏
stworzenia samodzielnego, quasi-paƒstwowego organizmu, mia∏ ju˝
swój precedens w historii. W dobie
napoleoƒskiej, w latach 1807-1813,
Gdaƒsk by∏ Wolnym Miastem, zanim znów dosta∏ si´ pod panowanie
pruskie.
15 listopada 1920 roku zaczà∏ si´
˝ywot kalekiego organizmu, który
od samego poczàtku nie dawa∏ nadziei na d∏ugie i pomyÊlne ˝ycie.
Wysocy komisarze Ligi Narodów,
majàcy strzec postanowieƒ traktatu
wersalskiego i czuwaç nad uprawnieniami Polski w Wolnym MieÊcie
Gdaƒsku, nie stan´li na wysokoÊci
zadania. W wi´kszoÊci Brytyjczycy,
opowiadali si´ raczej po stronie niemieckich roszczeƒ do Gdaƒska,
przymykajàc oczy na ∏amanie praw
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Ostatnie chwile mijajàcego stulecia i tysiàclecia sprzyjajà podsumowaniom i namys∏owi nad wi´kszà i mniejszà
historià. By∏o to jedno z tragiczniejszych stuleci w dziejach ludzkoÊci, naznaczone pi´tnem wojny, cierpienia,
poni˝enia cz∏owieka, ale te˝ i stulecie odkrycia prze∏omowych technologii, zdobycia kosmosu, okie∏znania
energii atomowej, wielkich post´pów w medycynie
i znacznego wyd∏u˝enia ˝ycia cz∏owieka.

Gdaƒsk ˝egna
odchodzàcy
wiek dwudziesty
Polski w Wolnym MieÊcie Gdaƒsku.
Sytuacja pogorszy∏a si´ dramatycznie po 1933 roku, kiedy w∏adz´
w Niemczech obj´li naziÊci. Na ulicach Gdaƒska pojawi∏y si´ swastyki,
a mieszkajàca tu niemiecka ludnoÊç
jawnie sympatyzowa∏a z narodowym socjalizmem. W paêdzierniku
1938 roku, po haniebnej konferencji
monachijskiej zezwalajàcej, w majestacie prawa, na zaj´cie przez Niemcy czeskich Sudetów, wzmóg∏ si´ nacisk na Polsk´. Niemcy kategorycznie ˝àda∏y przy∏àczenia Gdaƒska do
Rzeszy. Presja ta zosta∏a zwielokrotniona po zaj´ciu przez Hitlera
ca∏ej Czechos∏owacji w marcu 1939
roku. Polska dyplomacja jednoznacznie dawa∏a do zrozumienia, ˝e
Gdaƒsk nigdy nie stanie si´ kartà
przetargowà w celu zachowania pokoju na niemieckich warunkach.
Opinia publiczna na zachodzie Europy, szczególnie we Francji, by∏a
bardzo nieprzychylna polskiej stanowczoÊci. Do historii przesz∏o has∏o francuskiego dziennikarza: ”Nie
b´dziemy umieraç za Gdaƒsk”. Nie
rozumiano i nie chciano zrozumieç,
dlaczego Polska wo∏a ustami ministra spraw zagranicznych Józefa
Becka: ”Polska od morza odepchnàç
si´ nie da” (przemówienie w Sejmie
z 5.05.1939 r.). Nie chciano zrozumieç, dlaczego to miasto, zamieszkane przecie˝ w wi´kszoÊci przez

Niemców, nie mia∏oby byç oddane
III Rzeszy. Powszechne by∏o przekonanie, ˝e ocali to Europ´ od nowej
wojny. Tak wi´c Gdaƒsk zosta∏ po∏o˝ony na szali razem z europejskim
pokojem. Gdaƒsk, za który nie
chciano umieraç w krajach zwiàzanych sojuszem z Polskà, by∏ w tych
przedwrzeÊniowych dniach na
ustach wszystkich. Miasto, które
w XIX wieku spad∏o do rangi prowincjonalnego portu pruskiego,
u progu XX wieku przekszta∏cone
w Wolne Miasto, sta∏o si´ ogniskiem
zapalnym najwi´kszego konfliktu
zbrojnego w dziejach ludzkoÊci, który poch∏onà∏ ponad 55 milionów istnieƒ ludzkich.
Ponad 40 lat póêniej, w 1980 roku, w diametralnie ró˝nej rzeczywistoÊci Gdaƒsk znów znalaz∏ si´ na
ustach ca∏ego Êwiata. Stocznia
Gdaƒska im. Lenina, jeden z wiodàcych zak∏adów przemys∏owych Polski Ludowej, rozpocz´∏a strajk okupacyjny pod has∏em obrony godnoÊci cz∏owieka, zwolnienia wi´êniów
politycznych i poprawy sytuacji bytowej robotników. Wydarzenia
sierpniowe przeora∏y ÊwiadomoÊç
zbiorowà nie tylko mieszkaƒców
Gdaƒska, sta∏y si´ równie˝ ˝ywà legendà dla wszystkich Polaków.
Dziesi´ç lat wczeÊniej, w grudniu
1970 roku, na Wybrze˝u pola∏a si´
dokoƒczenie na str. 11
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dokoƒczenie ze str. 3

krew niewinnych ludzi; tym razem
Gdaƒsk sta∏ si´ symbolem porozumienia, a dzieƒ 31 sierpnia 1980 roku uznany zosta∏ za znak ca∏ego
sierpniowego zrywu.
Widaç, ˝e historia „upodoba∏a”
sobie to miasto le˝àce u ujÊcia Wis∏y.
II wojna Êwiatowa przynios∏a Gdaƒskowi straszliwe zniszczenia i to dokonane sojuszniczà r´kà. Po wojnie
miasto zacz´∏o ˝yç zupe∏nie nowym
˝yciem. Dawni mieszkaƒcy opuÊcili
je, sta∏o si´ natomiast domem dla
tysi´cy repatriantów ze Wschodu,
dla mieszkaƒców kaszubskich wsi,
uczne obchodzenie
sylwestra jest zwyczajem m∏odym. Przyw´drowa∏o do nas dopiero
w XIX wieku z W∏och. Ca∏à uwag´ skupiano niegdyÊ
w Polsce na pierwszym
dniu nowego roku, przypisujàc mu magiczne znaczenie. Nowy rok witano wystrza∏ami z rusznic i muszkietów. Wiwaty mia∏y
chroniç dom przed piorunami, a domowników od
„wrzodu strzelanego”, czyli zastrza∏u.
1 stycznia gospodynie
wypieka∏y obrz´dowe ciasta. Na Kaszubach z màki
pszennej, wody i cukru,
pieczono koliste pieczywo
zwane „latkiem”, które
póêniej krajano na cztery
cz´Êci i jadano z miodem.
„Nowe latko” w Nowym
Roku mia∏o przekazaç
wszystkim zakl´tà si∏´,
która pokona z∏o, choroby
i wszelkie niemoce. Wypiekano te˝ ciasto w kszta∏cie
pierÊcienia, krzy˝a i figurki dziecka, a takie ciastka
s∏u˝y∏y pannom i kawalerom do wró˝b. Kto odkry∏
krzy˝ – temu przeznaczo-
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Gdaƒsk ˝egna
odchodzàcy wiek dwudziesty
dla powracajàcych z Zachodu ˝o∏nierzy. Losy Gdaƒska po 1945 roku
to przede wszystkim mozolna odbudowa tkanki materialnej i spo∏ecznej miasta. Niezale˝nie od ró˝norakich, cz´stokroç bardzo krytycznych ocen efektów odbudowy Starego i G∏ównego Miasta, trzeba uznaç
rang´ olbrzymiego wysi∏ku trwajàcego ponad 25 lat i uÊwiadomiç so-

ny mia∏ byç stan duchowny albo Êmierç, kto pierÊcionek — ma∏˝eƒstwo,
kto dziecko — doczekaç si´
go mia∏ przed Êlubem. Poniewa˝ zaÊ w czasach
przedchrzeÊcijaƒskich sàdzono, ˝e na prze∏omie
starego i nowego roku wychodzà z grobów i odwiedzajà swoje domy, w nowo-

bie, ˝e prace w tym zakresie sà jeszcze kontynuowane.
Jakà drogà podà˝y Gdaƒsk
w nadchodzàcym stuleciu, czy wykorzysta pojawiajàce si´ szanse? Ma
przecie˝ wszelkie atuty, by staç si´
miastem atrakcyjnym i nowoczesnym. Czy Gdaƒsk na powrót stanie
si´ „polskim oknem na Êwiat”? ■

wa∏o moc przetrzymania
wszystkich nieszcz´Êç.
W dzieƒ Nowego Roku
wstawano z ∏ó˝ek bardzo
wczeÊnie — chroni∏o to
przed ca∏orocznà ospa∏oÊcià i lenistwem. Wierzono
równie˝, ˝e wiele dobrego
spotka tego, kto w noworoczny poranek wstajàc rano dotknie pod∏ogi naj-

Noworoczne ˝yczenia
Nasi przodkowie wielkà
wag´ przyk∏adali do noworocznych ˝yczeƒ. Panowa∏o przekonanie, ˝e ˝yczenia te — jeÊli p∏ynà ze
szczerego serca — muszà
si´ spe∏niç. ˚yczono sobie
g∏ównie zdrowia i d∏ugiego
˝ycia. Ju˝ rano, w drodze

Noworoczne wró˝by
rocznà noc stawiano im
sto˝ek na Êrodku izby, ˝eby mogli odpoczàç.
Na powitanie goÊcia
Nocà gospodarze okr´cali s∏omà drzewa w sadzie, ˝eby wydawa∏y obfite
owoce. A potem jeden drugiego niós∏ na plecach do
domu niby ci´˝ki wór, ˝eby
jesienià nosiç tak samo
plony z sadu. W domu gospodynie rozrzuca∏y po kàtach
g∏ówki
czosnku
i przedmioty ˝elazne. Czosnek broni∏ przed chorobami i od uroków. ˚elazo da-

pierw prawà nogà. Wszyscy, którzy pragn´li, aby
trzyma∏y si´ go w nowym
roku pieniàdze, wrzucali
kilka monet do lnianego
woreczka i obiegali pola
dzwoniàc sakiewkà.
Dziewcz´ta
myÊlàce
o ma∏˝eƒstwie, nas∏uchiwa∏y z której strony szczeka pies, aby wiedzieç skàd
nadejdzie narzeczony. Aby
ca∏y zaczynajàcy si´ rok
by∏ szcz´Êliwy nale˝a∏o
w Nowy Rok zabraç cudzà
rzecz, choçby ˝artem, dlatego nierzadko tego dnia
by∏y kradzie˝e.

z koÊcio∏a do domów, ludzie sk∏adali krótkie ˝yczenia przysz∏orocznej szcz´ÊliwoÊci: „Do siego roku!”.
By∏o nawet na t´ okazj´
porzekad∏o: „Od siego do
siego, daj nam Bo˝e doczekaç albo takiego, albo lepszego”. Polecajàc si´ wzajemnie opiece boskiej mówili „Bóg ci´ stykaj”, czyli
„niech tobà Bóg kieruje we
wszystkich stycznoÊciach
z ludêmi”. Potem z ˝yczeniami odwiedzali si´ w domach, zapraszajàc do suto
zastawionych sto∏ów.
Katarzyna ˚elazek

