Hampton Court
To naprawdê warto zobaczyæ

Hampton Court  g³ówna fasada, widoczne zdobienia kominów,
charakterystyczne dla epoki Tudorów

N

a pocz¹tku Hampton Court by³ chlub¹ kardyna³a Thoma
sa Wolseya (arcybiskupa Yorku, póniejszego Lorda Kanclerza), luksusow¹ rezydencj¹ po³o¿on¹ nad Tamiz¹, z dala od
zgie³ku Londynu. Niestety, czêsto posiadacze czego piêknego
i wyj¹tkowego chc¹ siê tym publicznie pochwaliæ, pe³ni dumy
robi¹ to i... maj¹ pecha. Tak te¿ by³o z Wolseyem. Po zakoñczeniu przebudowy pa³acu zaprosi³ do siebie dwór. Henryk VIII
by³ zachwycony  rezydencja o icie królewskiej prezencji, blisko na polowania i przede wszystkim daleko od ¿ony, a romans
z Ann¹ Boleyn rysowa³ siê ju¿ na horyzoncie. Król zapragn¹³
pa³acu i w krótkim czasie sta³ siê jego w³acicielem  dosta³ go
w prezencie w 1524 roku. Wolsey w sumie mia³ szczêcie,
wprawdzie straci³ Hampton Court, ale ocali³ ¿ycie. Zreszt¹ król
pozwoli³ mu mieszkaæ w nim a¿ do 1529 roku (Wolsey zmar³ w
nie³asce w rok póniej). No có¿, w owych czasach król by³ w³adc¹ prawie absolutnym, a prawo w³asnoci wcale nie by³o takie
wiête.
Pa³ac w Hampton Court przetrwa³ szczêliwie do naszych
czasów. Obecnie jest jedn¹ z bardziej znanych atrakcji turystycznych Anglii. Dodatkow¹ s³awê zyska³ dziêki filmowcom
 krêcono tu sceny do wielu filmów historycznych, m.in. do
Anny tysi¹ca dni.
Przy okazji pobytu w Londynie latem 1999 roku, postanowi³am skonfrontowaæ wyobra¿enia z rzeczywistoci¹.
Na dziedziñcu  zaskoczenie: kobieta ubrana w renesansow¹ sukniê damy dworu
udziela informacji i pozuje do
fotografii. W rozmowie zdradza, ¿e nie jest pracownic¹
pa³acu, ani tym bardziej przewodnikiem  to jedna z entuzjastek, która swój czas wolny powiêca na przybli¿enie
turystom historii pa³acu. Jak
mówi, chce pobudziæ wyobraniê
turystów, by  tak jak
Wielbicielki Hampton Court
ona

zobaczyli
królewsk¹ rew stosownych strojach
zydencjê pe³n¹ nieustannego
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ruchu i gwaru. By ulegli wra¿eniu, ¿e za chwilê zza drzwi wyjdzie Henryk VIII ze swoj¹ wit¹, a przez okno wyjrzy Anna
Boleyn. By ulegli urokowi tego miejsca  miejsca, gdzie przez
wiele lat tworzono historiê. W moim przypadku czar zadzia³a³.
Mijam kolejne dziedziñce, korytarze, komnaty i mam wra¿enie, ¿e jestem mile widzianym gociem w têtni¹cym ¿yciem
pa³acu. ¯a³ujê tylko, ¿e nie mogê naprawdê przenieæ siê w czasie  niestety, nie mam stosownego stroju. W dalszych pomieszczeniach spotykam jeszcze kilka przebranych osób, ka¿da z nich
nosi strój pochodz¹cy z innej epoki, podobno przygotowany
w³asnorêcznie. Nie ukrywam, ¿e jestem pe³na podziwu. Swoj¹
drog¹, osobn¹ dziedzinê sztuki stanowi chyba umiejêtnoæ samodzielnego za³o¿enia takiego ubrania!
Pa³ac, po³o¿ony zaledwie 15 mil od centrum Londynu, by³
od pocz¹tku obiektem powszechnej zazdroci. W trakcie przebudowy (która tak naprawdê trwa³a nieustannie w czasie panowania Henryka VIII) do budynków doprowadzono  ruroci¹gami biegn¹cymi pod Tamiz¹  bie¿¹c¹ wodê ze róde³ oddalonych o trzy mile. Zainstalowano nowoczesne, jak na owe czasy,
toalety i system odprowadzania cieków. Komnaty mieszkalne
by³y wyposa¿one z niezrównanym wrêcz przepychem: wspania³e meble, obrazy, gobeliny, srebrne lub poz³acane dzbanki
do piwa i wina, kubki, taka¿ taca, srebrne wieczniki.
Po mierci Wolseya Henryk VIII przekszta³ci³ pa³ac w rezydencjê królewsk¹ i na dobre zaj¹³ siê rozbudow¹. Dziêki niemu
mo¿emy dzi podziwiaæ Wielki Hall z jego absolutnie zachwycaj¹cym drewnianym sklepieniem, Kaplicê Królewsk¹ ze s³ynnym z³oconym sufitem. Na jednej z wie¿ zainstalowano w 1540
roku s³ynny zegar astronomiczny (na wskazówce znajduje siê
symbol S³oñca, które, przemierzaj¹c Zodiak, okr¹¿a Ziemiê).
Król ceni³ sobie tê¿yznê fizyczn¹ i na jego polecenie w ogrodach pa³acowych zbudowano prawdopodobnie pierwszy na
wiecie kryty kort tenisowy. Legenda mówi, ¿e w czasie egzekucji Anny Boleyn Henryk VIII rozgrywa³ mecz.
Pa³ac s³u¿y³ kolejnym monarchom a¿ do roku 1760. Wielokrotnie zmieniano wystrój wnêtrz, wiêkszoæ zmian wprowadzi³ Sir Christopher Wren na prze³omie XVII i XVIII wieku.
Zaprojektowa³ równie¿ po³udniowe skrzyd³o pa³acu i po³¹czy³

Zegar astronomiczny z 1540 roku
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Wielki Hall

je z budynkami z czasów Wolseya. G³ówne wejcie do Królewskich Apartamentów na pierwszym piêtrze prowadzi monumentalnymi Królewskimi Schodami (The Kings Staircase), przez
Komnatê Stra¿y, gdzie zgromadzono ponad 3000 sztuk najró¿niejszej broni. Obecnie w królewskich komnatach mo¿na podziwiaæ unikatow¹ kolekcjê oryginalnych mebli, rzeb, gobelinów, ciennych malowide³ i obrazów, których autorami byli:
Rafael, Holbein, Tintorett, Tycjan, Verrio, Bassano, Carraccio,
Dossi, Rousseau, Correggio i wielu innych mistrzów.

Oczywicie, jak na prawdziw¹ rezydencjê królewsk¹ przysta³o, Hampton Court ma swoich lokatorów z zawiatów. Duch
Katarzyny Howard, pi¹tej ¿ony Henryka VIII, skazanej na mieræ
za niewiernoæ, regularnie przechadza siê Nawiedzan¹ Galeri¹
(The Haunted Gallery). Zjawy nie widzia³am, za to Galeria przetrwa³a kolejne przebudowy w oryginalnej postaci z czasów
Wolseya, a zgromadzone w niej gobeliny prawdopodobnie by³y
w³asnoci¹ El¿biety I.
Chyba najwiêksze wra¿enie robi¹ kuchnie z epoki Tudorów,
które  zgodnie ze ród³ami historycznymi  serwowa³y 1500
posi³ków dziennie! Trudno w to uwierzyæ, ale gdy stoi siê naprzeciw ogromnego paleniska, o rozmiarach umo¿liwiaj¹cych
upieczenie na ro¿nie wo³u w ca³oci, lub te¿ przy garnku na
zupê o pojemnoci ponad 350 litrów, to niewiara jako sama
ustêpuje. Wszystko jest kwesti¹ skali!
Oczywicie pa³ac otoczony jest ogrodami, sukcesywnie powiêkszanymi w kolejnych wiekach. Prawie ka¿dy w³adca wzbogaca³ ogrody o nowe roliny, aleje, stawy i fontanny. Dzi tworz¹ unikatow¹ ca³oæ, na któr¹ sk³ada siê zadziwiaj¹ca mieszanina stylów: mo¿na podziwiaæ tam grz¹dki warzywne, rozarium,
gaj cytrusowy, ogród angielski, arboretum z kaktusami, zatopiony ogród z rolinami wodnymi, klomby z ró¿nymi gatunkami kwiatów... A jednak najwiêksze wra¿enie robi Wielka
Winorol (The Great Vine), uprawiana od ponad 200 lat, która
wci¹¿ rodzi ponad 600 kici winogron rocznie!
I jeszcze rolinny Labirynt (The Maze), najdowcipniej chyba opisany przez Jeromea w Trzech panach w ³ódce. Autor
opisuje prze¿ycia bohaterów, którzy na ca³y dzieñ utknêli w
tutejszym labiryncie. Có¿, mimo przestróg Jeromea i teoretycznej wiedzy z dziedziny sztuki pokonywania labiryntów,
uda³o mi siê zgubiæ ju¿ po pierwszych kilku zakrêtach. Mia³am
za to wiêcej szczêcia  nie musia³am czekaæ na pomoc przez
kilka godzin, bo zbli¿a³a siê pora zamkniêcia i obs³uga dokonywa³a rutynowego przeszukania i wyprowadza³a zb³¹kanych nieszczêników.
I tak, zanim siê zorientowa³am, dzieñ powiêcony na obejrzenie Hampton Court dobieg³ koñca. Szkoda, ¿e trwa³ tak krótko, bo to miejsce naprawdê warto zobaczyæ!
Beata Kajtanowska
Dzia³ Organizacyjno-Prawny

Wielka Winorol

Kaplica Królewska (sklepienie z XVI w., wystrój z XVIII w.)
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LISTY DO REDAKCJI
Do Redakcji Pisma PG

Gdañsk, 19.04.2001 r.

Szanowna Redakcjo!
W nawi¹zaniu do piêknego artyku³u p. M. S. Wilgi Królestwo za kota, który ukaza³ siê w lutowym numerze Pisma PG, zwracam
siê z uprzejm¹ prob¹ o zamieszczenie (o ile jest to mo¿liwe) krótkiej notatki informuj¹cej Czytelników Pisma, ¿e:
1) W Gdañsku powsta³o Stowarzyszenie Przyjació³ Bezdomnych Kotów (SPBK), którego g³ównym celem jest uruchomienie schroniska dla kotów. Skarbnikiem SPBK jest pani E. To³³oczko (Firma EB w Bratniaku )  bêdziemy wdziêczni za ewentualne
wsparcie finansowe w postaci wolnych datków, oraz chêtnie powitamy nowych cz³onków!
2) Na terenie przylegaj¹cym do budynku Chemii B s¹ 3 malutkie oswojone bia³e kotki, które bêd¹ bardzo wdziêczne ka¿demu, kto
je przygarnie, bowiem inaczej nie maj¹ one wiêkszych szans na przetrwanie! Gdyby znalaz³ siê jaki litociwy Czytelnik, mo¿e
zapytaæ o nie pod numerem telefonu 19 49 lub rozejrzeæ siê uwa¿nie po terenie miêdzy budynkami Chemii A i C.
£¹czê wyrazy szacunku
Swiet³ana Bia³³ozór

Drogowit Janaszewski
Dipl. Ing  rocznik 1932

Warszawa 30 kwietnia 2001 r.

Adres autora listu
Ustawa o ochronie dóbr iosobistych, 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. nr 133, poz. 883
PT Redakcja Pisma PG
Gdañsk-Wrzeszcz
Politechnika
Drodzy m³odzi Koledzy!
Od d³u¿szego ju¿ czasu zabiera³em siê do napisania kilku s³ów do Was, aby Wam podziêkowaæ za regularne nadsy³anie mi
Waszego, naprawdê interesuj¹cego i wspaniale redagowanego miesiêcznika o piêknej szacie graficznej.
Dobre chêci by³y, ale jak siê cz³owiek legitymuje tak dostojnym Peselem (1908-09-06), nale¿y mu ten brak stanowczoci
wybaczyæ, uwzglêdniaj¹c dodatkowo trudnoci z pisaniem, wynikaj¹ce z niesprawnych ju¿ oczu. Z czytaniem w zasadzie nie mam
trudnoci, bo wspania³¹ pomoc¹ s¹ specjalne prostok¹tne lupy. Ale ad rem!
Ka¿dy numer Waszego Pisma przypomina mi, ¿e nale¿ê do Rodziny Gdañszczan i czêsto myli biegn¹ w dalek¹ ju¿ niestety
przesz³oæ  wiêcej ni¿ pó³ wieku  do czasów piêknej mojej m³odoci w okresie studiów na  Politechnice Gdañskiej bo tak
mymy J¹ nazywali.
Zdecydowanym bodcem do napisania tego listu by³ artyku³ Teresy Soko³owskiej i Czes³awa Wojnowskiego Tu pracowali...
w grudniowym numerze 2000 roku Pisma PG. Numer ten wpad³ mi do rêki dopiero krótko przed Wielkanoc¹, po d³u¿szej
nieobecnoci w kraju.
Artyku³ ten, powiêcony piêciu profesorom Wydzia³u Chemicznego z lat przedwojennych, dotyczy dwóch moich profesorów, a
mianowicie prof. Hansa von Wartenberga i prof. Alfreda Wohla. Profesor Alfred Wohl by³ wród braci studenckiej znany jako
Geheimrat Wohl.
Ci dwaj profesorowie byli w³aciwie w³adcami gmachu Chemii (dzisiejszego gmachu Starej Chemii). Sala wyk³adowa przy tym
gmachu by³a do roku 1928 Auditorium maximum Politechniki. Nastêpnym Auditorium maximum by³a sala wyk³adowa przy
Instytucie Fizyki.
U profesora Wartenberga robi³em pracê dyplomow¹. Profesor Wohl by³ w roku akademickim 1931/1932 dziekanem Wydzia³u
Chemii. Jego podpis figuruje na moim dyplomie, którego zmniejszon¹ kserokopiê za³¹czam. Orygina³ mojego dyplomu powinien
znajdowaæ siê w Izbie Pamiêci przy G³ównej Bibliotece PG, której go ofiarowa³em w lipcu 1987 roku, wraz z innymi pami¹tkami z czasu moich studiów.
Projekt umieszczenia tablicy pami¹tkowej w portalu Starej Chemii z nazwiskami tych profesorów wydaje mi siê byæ bardzo
s³usznym, tym bardziej, ¿e profesorowie ci byli zdecydowanie apolityczni i odnosili siê do nas Polaków z du¿¹ sympati¹.
Jeszcze raz serdecznie dziêkujê szanownym kolegom za pamiêæ o mnie i ¿yczê dalszych sukcesów w redagowaniu tego wartociowego pisma.
Przesy³am bardzo serdeczne pozdrowienia dla ca³ej Redakcji.
PS. List ten ujrzy wiat³o dzienne dziêki mojemu mi³emu m³odszemu koledze  kaszubskiej proweniencji, który moje kolawe pismo przekaza³ swojemu komputerowi, a ten ca³oæ wyg³adzi³.

Drogowit Janaszewski
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