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Śladami legendy o śwlętym

Wo
ziś pojedzie-
my za miasto,
choć z miasta
praktycznie
nie wyjedzie-
my - dość

W enigmatycznie
przedstawia trasę spaceru
Piotr Mazurek przewodnik, z
którym razem poznajemy naj-
ciekawsze miejsca w Gdań-
sku.

Jedziemy do Świętego Woj-
ciecha. To tylko 7 km za bra-
mami miasta, jednak metro-
polia nie daje tutaj o sobie za-
pomnieć. Wzdluż trasy noszą-
cej imię patrona naszego dzi-
siejszego spacenr caly czas
ciągną się zaklady hurtownie,
firmy i firemki.

- SwiętyWojciech to jedna z
najstarszych osad przy miej-
skim trakcie wiodąqrm na po-
ludnie - opowiada Piotr Ma-
zurek. - Jak mówi legenda, w
pobliżu przechowylvano przez
trnl lata cialo św wojciecha.

Sluchamy opowieści o
Świętl.rn, od którego mieścina
wzięIa swą nazwę i stala się
jednlrm z najslynniejszych po-
morskich sanktuariów

Wojciech, nazywany też
Adalbertem, urodzil się ,ł
Czechach, okolo 956 roku. Od-
dany zostal przez ojca na Bożą

slużbę w zamian za cudowne
uzdrowienie. Opiekowali się
nim biskupi.

W końcu sam Wojciech
otrąymal pastoral arrybiskupa
Pragi. Porzucil jednak dosto-
jeństwa i wstąpil do zakonu
benedyktynów Stwierdzi], że
będzie misjonarzem.

Gdy przyby| na pomorską
ziemię, nauczać zacząl t:.;i.:ej-

szych Prusórłł Ci jednak krzy-
wo pahzyli zarówno na nie-
proszonego przybysza, jak i
gloszone przez niego treści.
Wiara i zasady jakie Adalber-
tus próbowal im wpoić na tyle
ich zdenerwowaĘ że radykal-
nie dali im odpór. Przy okazji
ubili też niezty interes. Sklute
ostrymi narzędziami wojcie-
chowe zwloki wykupil cesarz
niemiecki Otton III placąc ki-
logram zlota za każdy kilo-
gram misjonarskiego ciala.

Ęle legenda. Dziś do śrłl
Wojciecha przybywają piel-
grzymki. Sama osada ca}y czas
Ieczy rany zadane jej przez
wielką wodę w lipcu 2001 ro-
ku. Na budynku poczty
umieszczono pamiątkową ta-
bliczkę wskazującą poziom,
jaki osiągnęla Radunia, gdv
przerwala waly przeciwpowo-
dziowe.
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Nasz przewodnik prowadzi nas śladami św. Wojciecha, W tle kościól pod wezwaniem świętego.
Z dj ę ci a Kr zys ztof Mystkowski
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Schodzimy ze wzgórza mijając
po drodze stacje drogi krzyżo-
wej, Latem figury toną wśród
zieleni, zimą ogolocone z liści
drzewa pąpominają barwą po-
sągi pzedstawiające męczeń-
stwo Jezusa Chrystusa, Droga
wije się w dól i kończy swój bieg
u stóp zrujnowanych domków.


