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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

