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Muzeum Gdańska stuknęło 50 lat

Ołtarze

Koszyczek wielkanocny



Wykłady prof. Andrzeja Januszajtisa

Wstrzymane 
Zaplanowane wykłady prof. Andrzeja Januszajtisa z cyklu „Gdańskie 

skarby w kraju i za granicą”, które miały się odbywać w Sali Mieszczań-
skiej Ratusza Staromiejskiego, siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultu-
ry, przy ulicy Korzennej 33/35 w Gdańsku zostały wstrzymane z powodu 
epidemii.

Serdecznie wszystkich zainteresowanych zapraszamy w późniejszych 
terminach, o których poinformujemy

Wstęp wolny! 
Na zdjęciu: Andrzej Januszajtis. Fot. arch.          

K.K. 

Nadal zamknięte zostają siłownie na 
wolnym powietrzu, ogródki jordanowskie 
i place zabaw. Wciąż jednak należy ogra-
niczać wyjścia do niezbędnego minimum. 
Jeśli wyjście nie jest konieczne, bezpiecz-

niej będzie zostać w domu. Należy także 
pamiętać, że w miejscach publicznych 
konieczne jest zachowanie odpowied-
niego dystansu, a także zasłanianie ust  
i nosa. Pamiętajmy też o stosowaniu za-

sad higieny: częstym myciu rąk i używa-
niu płynów antybakteryjnych. (…)

Zuzanna Gajewska  
Urząd Miejski w Gdańsku 

Fot. Materiały UMG

Od 20 kwietnia 2020 roku

Spacerujemy, ale ostrożnie 
Miejskie parki, tereny zielone i  rekreacyjne, a także plaże, molo i falochron od poniedziałku, 20 kwietnia ponownie 
są otwarte dla spacerujących. 
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Wśród nich wyróżniały się ołtarze. 

Główny w archikatedrze oliwskiej 

Oprócz omówionych starych ołtarzy, 
w większości średniowiecznych, mamy 
w Gdańsku późniejsze obiekty tego ro-
dzaju wysokiej rangi. Chronologicznie 
pierwszy jest wśród nich dawny ołtarz 
główny obecnej archikatedry oliwskiej. 
Od 1688 roku stoi w północnym ramie-
niu transeptu. Wyróżnia się rozmiara-
mi (7 na 5 m!), oryginalnym ujęciem  
i opracowaniem detali. Powstał w la-
tach 1604-1606. Autora nie znamy, 
polichromią ozdobił go gdański ma-
larz, Wolfgang Sporer. Jest utrzymany  
w stylu niderlandzkiego renesansu (orna-
mentyka), z nawiązaniem formalnym do 
gotyku (predella, tryptyk z zamykanymi 
skrzydłami, rzeźbione kwatery). Predel-
la przedstawia Arkę Przymierza. Trójpo-
dział głównej kondygnacji wyznaczają 
korynckie kolumny. W środku znajdu-
je się przedstawienie Trójcy Świętej,  
w kwaterach skrzydeł – Boże Narodzenie, 
Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie  
i Zesłanie Ducha Św. Po bokach stoją fi-

gury św. Piotra i Pawła. Po zamknięciu 
skrzydeł pokazują się namalowane po-
stacie czterech Ewangelistów oraz ale-
gorie Kościoła i Religii. Centralne miej-
sce głównej kondygnacji zajmuje wnęka 
z postacią Matki Boskiej, przedzielająca 
(!) płaskorzeźbioną scenę Zwiastowania. 
Po bokach stoją figury Mojżesza (z Tab-
licami Przykazań) i św. Jana Chrzciciela 
(z księgą). W trzeciej kondygnacji, we 
wnęce, klęczy św. Bernard z Clairvaux 
– założyciel zakonu cystersów (z kie-
lichem). Szczyt ołtarza zajmuje grupa 
Ukrzyżowania z zakazanym tuż przed-
tem przez Sobór Trydencki wyobraże-
niem ulatujących wokół Krzyża aniołów, 
zbierających do kielichów cieknącą z ran 
krew Chrystusa. 

W kościele św. Jana

Do gdańskich arcydzieł tego czasu 
należy także ołtarz główny w kościele 
św. Jana. Powstał w latach 1599-1611, 
jego twórcą był wybitny rzeźbiarz i ar-
chitekt, Abraham van den Block. Mate-
riały, to gotlandzki piaskowiec, wapień  
i marmur. Wolnostojąca nastawa, szero-

ka na 5,30 m, wznosi się na wysokość  
12 m (największy renesansowy ołtarz ka-
mienny w Polsce). Ostatnią wojnę prze-
trwał w kościele, późniejsze zaniedba-
nie omal nie doprowadziło go do ruiny.  
Po pieczołowitym odremontowaniu  
w 2019 roku odzyskał pierwotną świet-
ność.

W predelli, stanowiącej całość  
z nastawą, wyrzeźbiono żydowską ucztę 
Paschy i Ostatnią Wieczerzę. W głównej 
kondygnacji jest w środku piękna sce-
na Chrztu w Jordanie, po bokach stoją  
św. Jan Chrzciciel i św. Paweł. W drugiej 
kondygnacji są sceny: Św. Jan na pustyni 
i Salome z jego głową na tacy. Po bo-
kach stoją św. Piotr i św. Jan Ewangeli-
sta, bardziej na zewnątrz prorocy Enoch 
i  Eliasz. Wyżej, w owaluj przedstawiono 
Zmartwychwstanie Chrystusa, między 
czterema hermami (żeńskie postacie, 
podtrzymujące gzyms), jeszcze wyżej 
Mojżesz z Tablicami, na których wypi-
sano Dziesięć Przykazań. Całość wień-
czy symbol Miłości Chrystusa –  pelikan  
z rozłożonymi skrzydłami. Warto zwró-
cić uwagę na fryz nad główną kondyg-
nacją, z typową gdańską triadą herbów: 

Chryste, ten ołtarz i to złoto,/ Piękne obrazy, są nie po to,/ By do nich samych wznosić modły,/ 
Bo tylko Bóg jest tego godny 

Gdańskie skarby w kraju i zagranicą (4)

Ołtarze (ciąg dalszy) 
Mieszkańcy dawnego Gdańska, przez wiele wieków największego i najbogatszego miasta 

Rzeczypospolitej, szczególną troską otaczali kościoły, które stały się prawdziwymi skarbnicami dzieł sztuki  
i rzemiosła artystycznego.
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Polski w środku, Prus Królewskich 
czyli Polskich po lewej, i Gdańska po 
prawej. Ciekawie potraktowano tylną 
ścianę nastawy. Nie ma na niej obra-
zów, są tylko napisy złotymi literami na 
czarnym tle – niezwykła lektura, zasłu-
gująca na szczegółowe rozpatrzenie. Tu 
przytoczę tylko wierszowany fragment  
w moim przekładzie: Chryste, ten ołtarz 
i to złoto,/ Piękne obrazy, są nie po to,/ 
By do nich samych wznosić modły,/ Bo 
tylko Bóg jest tego godny.

U św. Katarzyny

I jeszcze jeden obiekt wyjątkowej 
wartości – ołtarz główny u św. Kata-
rzyny z lat 1609-1613, niezachowany, 
co prawda, w komplecie, ale z pew-
nością zasługujący na uwzględnienie  
w tym cyklu. W księgach rachunkowych 
odnotowano nazwiska wykonawców: 
malarza Antoniego Möllera i snycerza 
Szymona Herlego. Wiosną 1611 roku 
Möller zmarł. Próbowano powierzyć 
dokończenie obrazów różnym wyko-
nawcom – bezskutecznie. W końcu,  
w 1612 roku, Rada Starego Miasta zleciła 
Izaakowi van den Blockowi malowanie  
i sztafirowanie górnej części ołtarza 
wraz ze szczytem za 500 grzywien. 
„Sztafirowanie” oznaczało upiększenie, 
czyli malowanie i złocenie ornamentów. 
Po skończeniu mistrz Izaak dostał drugie 
500 grzywien. Szymon Herle otrzymał 
jeszcze 900 grzywien. Łączne koszty 
wyniosły przeszło 3265 grzywien.

W czasie wojny nastawa ołtarza ule-
gła zniszczeniu, obrazy, ewakuowane  
w okolice Gdańska, wróciły do kościoła 
w 1986 roku. Umieszczono je na szkie-
lecie konstrukcyjnym ołtarza w dawnym 
układzie, Zdjęte po pożarze w 2006 
roku, ostatnio wróciły na swoje miejsca. 
W predelli jest Ostatnia Wieczerza z nie-
zwykłym efektem blasku świec, uzyska-
nym przez wydrążenie i pozłocenie. 

Pierwszy krok do pełnej rekonstrukcji

Apostołowie ucztują w niej na spo-
sób rzymski – w pozycji półleżącej. 
Centralne miejsce ołtarza zajmuje ude-
rzające dynamicznym realizmem  Ukrzy-
żowanie: Maria omdlewa, Magdalena 
obejmuje Krzyż, żołdacy grają w kości 
o Szatę, w tłumie widzów stoi mężczy-
zna w turbanie. W tle widnieje panora-
ma Gdańska, symbolizującego Jerozoli-
mę. Pozostałe obrazy namalował Izaak 
van den Block. Nad wszystkim góruje 
Zmartwychwstanie: Chrystus w jasnej 

Ołtarz Św. Trójcy, dawny główny, w katedrze oliwskiej. Fot. Andrzej Januszajtis

Ołtarz Abrahama v. d. Blocka w kościele św. Jana. Fot. Andrzej Januszajtis
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poświacie unosi się z grobu, po lewej, 
w bramie, stoją żołnierze z Judaszem. 
Owal po lewej stronie przedstawia Ze-
słanie Ducha Św. z Marią wśród aposto-

łów, owal po prawej 
– Wniebowstąpie-
nie, w którym z po-
staci Chrystusa wi-
dać tylko stopy(!), 
a główny nacisk 
położono na klę-

czącym z przodu mężczyźnie. Po bokach, 
między korynckimi kolumnami, stały 
wyrzeźbione postacie czterech Ewange-
listów, całość wieńczył Chrystus Zmar-

twychwstały. Z obrazów na tylnej stronie 
nastawy zachowały się Śmierć i Świato-
wa Próżność. Mierzący 12 m wysoko-
ści, bogato pozłocony, ołtarz był jednym  
z najświetniejszych dzieł renesansu. 
Jego obecna postać, to pierwszy krok 
do pełnej rekonstrukcji, która przywróci 
światu arcydzieło – oby jak najszybciej!  
(c.d.n.)

 Andrzej Januszajtis 

Ołtarz główny kościoła św. Katarzyny na dawnym zdjęciu.. Fot. Arch.

Ukrzyżowanie z panoramą Gdańska w tle (A. Möller, 1611).  
Fot. Arch.
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BID są geograficznie zdefiniowanymi 
obszarami w wielu miastach USA (naj-
więcej ma ich Nowy Jork – ponad 70.

Wybrany spośród 1700 utworów

W USA jest ich ponad 1000 Business 
Improvement District, w których usługi, 
wydarzenia i różne programy, są opłaca-
ne przez specjalny podatek, pobierany od 
wszystkich podmiotów gospodarczych 
na danym obszarze, w celu równomier-
nej dystrybucji otrzymanych korzyści. 
BID może zapewniać każde usługi, które 
nie są w gestii władz danego miasta. Pra-
wo USA pozwala na tworzenie BID tyl-
ko na obszarach komercyjnych, a nie na 
mieszkalnych. Dzielnica Golden Trian-
gle w Waszyngtonie ma kształt zbliżony 
do trójkąta między Białym Domem a Du-
pont Circle.

Mój angielski wiersz haiku znalazł 
się - wśród 91 utworów, wybranych z po-
nad 1700, nadesłanych z 40 krajów, 32 
stanów USA i Dystryktu Kolumbii - do 

wyeksponowania na zewnętrznej wysta-
wie w Golden Triangle.

(…)płynący dźwięk fletu (…)

nagrodzony wiersz Jolanty Kajzer  
w wersji angielskiej i polskiej:

long evening
the sound of a flute
at an empty subway station

Po polsku:
długi wieczór
płynący dźwięk fletu
w pustej stacji metra

Stephanie Stebich – gościnna poetka

Wyboru dokonała trójka jurorów: 
Abigail Friedman (przez ponad 25 lat dy-
plomatka USA, doradczyni w latach 90. 
XX wieku ambasadora USA w Japonii, 
Waltera Mondale, byłego wiceprezyden-
ta USA), Kit Pancoast Nagamura (była 

współgospodarz programu Haiku Ma-
sters w japońskiej telewizji NHK World) 
i John Stevenson (były prezydent Ame-
rykańskiego Towarzystwa Haiku).

Tegoroczna wystawa Golden Haiku 
zawierała jedno dodatkowe gościnne ha-
iku poetki Stephanie Stebich, dyrektor-
ki Smithsonian American Art Museum 
(Smithsońskiego Muzeum Sztuki Ame-
rykańskiej) w Waszyngtonie, jednego 
z najstarszych amerykańskich muzeów 
sztuki. Stephanie Stebich powiedziała 
Golden Haiku jest wysoko cenionym, 
międzynarodowo uznanym konkursem 
sztuki literackiej” – „Jest zaszczytem 
uczestniczyć w nim jako gościnna poetka 
i pomóc przybliżyć sztukę poezji tak sze-
rokiej publiczności”.

Na tablicach dla tysięcy przechodniów

Wszystkie 92 wiersze były wyeks-
ponowane od lutego do końca kwietnia 
2020 roku na zewnętrznej wystawie na 
ponad 350 dużych kolorowych ulicznych 
tablicach w różnych miejscach central-
nej dzielnicy biznesowej Waszyngtonu, 
rozjaśniając zimowy krajobraz dla tysię-
cy przechodniów i przypominając im,  
że wiosna jest tuż za rogiem.

„Konkurs poezji Golden Haiku stał się 
jednym z najbardziej znanych wydarzeń 
BID” – powiedziała dyrektorka Golden 
Triangle BID Leona Agouridis. Golden 
Triangle BID powstał pod koniec lat 90. 
XX wieku i zajmuje się zapewnianiem 
czystego, bezpiecznego i tętniącego ży-
ciem środowiska miejskiego oraz zatrzy-
maniem i przyciągnięciem biznesu na ten 
obszar. W 2019 roku jego budżet wyno-
sił ponad 5,6 miliona dolarów (45 proc.  
z tego przeznaczono na programy bezpie-
czeństwa, 12 proc. na przestrzeń publicz-
ną, 20 proc. na badania, rozwój ekono-
miczny, marketing i wydarzenia, 2 proc. 
na administrację).

Jolanta Kajzer, poetka i lokalna 
przewodniczka, członkini 

Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”Tablica z wierszem Jolanty Kajzer w konkursie Golden Haiku 2020 (Waszyngton, USA)

Po międzynarodowym konkursie Golden Haiku w stolicy USA  

Wiersz Jolanty Kajzer  
w centrum Waszyngtonu 

18 lutego 2020 roku rozstrzygnięto 7. edycję konkursu poetyckiego Golden Haiku w waszyngtońskiej dzielnicy 
Golden Triangle. Organizatorem jest korporacja Golden Triangle Business Improvement District (BID)..
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Poniżej zamieszczamy kolejny roz-
dział książki pt. „Kościół Karmelitów”

Eliasz i jego następca Elizeusz
  
 Według tradycji karmelitańskiej pre-

kursorem zakonu było znane ze Starego 
Testamentu zgromadzenie uczniów pro-
roków, którego pierwszymi duchowymi 
przywódcami byli Eliasz i jego następca 
Elizeusz. Ulubionym miejscem pobytu 
Eliasza była wysoka na 545 m góra Kar-
mel w Ziemi Świętej (nad morzem, na 
południe od Haify). Tutaj pokazał mu się 
kończący długotrwałą suszę życiodajny 
obłok, interpretowany jako prorocza wi-
zja Matki Boskiej. Do tradycji tych na-
wiązał św. Bertold, który w 1155 r. założył 
na Karmelu zgromadzenie pustelników  
o bardzo surowej regule, zatwierdzone  
w 1226 r. przez papieża Honoriusza 
III. W 1237 r., wobec zniszczenia przez 
Turków większości klasztorów w Zie-
mi Świętej, zgromadzenie postanowiło 
przenieść się do Europy. W 1245 r. pa-

pież Innocenty IIII złagodził regułę. Do 
kolejnego złagodzenia doszło w 1432 r. 
za Eugeniusza IV. Obecny podział na 
karmelitów bosych i trzewiczkowych po-
chodzi z czasów wielkich reformatorów 
zakonu: św. Teresy z Avili (1515-1582)  
i św. Jana Od Krzyża (1542-1591). Za-
kon zasłynął z głębokiego kultu Matki 
Boskiej i wprowadzenia szkaplerza.

W Gdańsku pojawili się najpierw

W Gdańsku karmelici pojawili się 
wcześniej, niż w jakimkolwiek innym mie-
ście naszego kraju. Pierwsze wiadomości 
o nich pochodzą z roku 1391. Bawiący 
wówczas w Prusach książę Henryk Lan-
caster hr. Derby, wnuk Edwarda III, któ-
ry sam w przyszłości miał zasiąść na an-
gielskim tronie jako Henryk IV, dwukrot-
nie ofiarował jałmużnę „dwóm braciom 
karmelitom” – pierwszy raz 10 lutego  
w Braniewie (pół grzywny pruskiej), 
a drugi między 15 lutego i 26 marca  
w Gdańsku (8 szylingów sterlingów, czy-

li mniej więcej tyle samo, co 
poprzednio). Kolejna infor-
macja, pochodząca z 1395 r., 
potwierdza istnienie klaszto-
ru, który już na tyle okrzepł, 
że zaczął promieniować na ze-
wnątrz. Przeor Albert Wege-
ner wysłał wówczas do księcia 
Albrechta Meklemburskiego 
(byłego króla Szwecji) braci 
Jana Mergeburga i Mikoła-
ja Wiselburga, dla zbierania 
jałmużny i kierowania zakła-
danymi tam klasztorami. List 
wysłano „z góry Karmel pod 
Gdańskiem”. Pieczęć podaje 
wezwanie: „Świętej Bogaro-
dzicy Maryi”. Zatwierdzenie 
istnienia klasztoru, „z koś-
ciołem, dzwonnicą, dzwonem 
cmentarzem zbudowanego”, 
przez papieża Benedykta 
IX nastąpiło 25 maja 1399 
r. Warto zwrócić uwagę, że 
klasztor karmelitów w Kra-
kowie, uważany niekiedy za 
najstarszy w Polsce, powstał  

w r. 1397, a zatwierdzenie przez papie-
ża uzyskał dopiero w cztery lata później. 
Przed rozbiorami nikt nie miał wątpli-
wości, kto był „starszy”: we wspólnych 
procesjach karmelici gdańscy szli za-
wsze pierwsi.

Gdzie stał? Dokładne ustalenie trudne

Klasztor należał do Młodego Miasta, 
założonego przez Krzyżaków w 1380 r. 
jako konkurencja dla coraz bogatszego 
i potężniejszego Prawego (obecnego 
Głównego) Miasta. Dokładne ustale-
nie, gdzie stał, jest trudne, bo w 1455 r. 
Młode Miasto zostało przez gdańszczan 
zniszczone, a jego mieszkańcy przesied-
leni do innych dzielnic. Przed zniszcze-
niem dzielnica zajmowała teren nad 
Wisłą, na północ od Starego Miasta, 
sięgający od ulicy Łagiewniki u zbiegu 
z Wałową aż poza dzisiejszy przystanek 
Gdańsk-Stocznia. Szpital Św. Michała  
i Wszystkich Aniołów Bożych, zwany 
potocznie „Aniołkami” (rejon czołgu  
w Alei Zwycięstwa) stał już poza mia-
stem. Ostatnio gruntownie przeanalizo-
wał źródła pod tym kierunkiem Piotr Sa-
mól. Położenie zespołu karmelitańskiego 
określano jako „przy drodze zachod-
niej”, „na przedmieściu” itp. Z punktu 
widzenia autorów wpisów w księgach 
zarówno szpital Wszystkich Aniołów Bo-
żych, jak i istniejący od 1415 r. szpital 
św. Jakuba na „Nowej Grobli” (Łagiew-
nikach) znajdowały się „poza Białymi 
Mnichami”, z czego wynika, że „Biali 
Mnisi”, jak nazywano u nas karmelitów, 
rezydowali bliżej centrum Młodego Mia-
sta niż one.  Musiało to być mniej więcej 
w połowie drogi między oboma szpitala-
mi, czyli gdzieś w rejonie ul. Jana z Kol-
na, niedaleko mostu nad koleją. 

Co roku 2 grzywny dla klasztoru

Dzięki obficie płynącym datkom i po-
parciu władz, klasztor szybko się rozbudo-
wywał. W latach 1401-1409 stałą pozycją 
w wydatkach zakonu krzyżackiego były co 
roku 2 grzywny dla klasztoru karmelitów. 
W 1408 r. wydano dodatkowo 10 grzy-Św. Eliasz na fresku w kościele na Górze Karmel

„Kościół św. Józefa w Gdańsku. Dzieje i zabytki” – nowa książka Andrzeja Januszajtisa

W oczekiwaniu na promocję 
Nowa książka Andrzeja Januszajtisa, pt. „Kościół św. Józefa w Gdańsku. Dzieje i zabytki” ukazała się w marcu  
2020 roku nakładem Wydawnictwa Marpress. Zapowiadaną promocję trzeba było odłożyć na czas po epidemii. 
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wien na „szklane okno” (zapewne witraż) 
i ½ grzywny na ołtarz „dla Białych Mni-
chów”, w następnym roku 2 skojce (1/12 
grzywny) na ołtarz, być może drugi, a w 
1407 r. 40 grzywien dla czterech klaszto-
rów, z czego karmelici zapewne otrzyma-
li 10. W 1410 r. przeor i bracia zakupili 
od Młodego Miasta 100 tys. cegieł. W 8 
lat później Jakub Kuersener, przeor kon-
wentu „braci zakonu Panny Maryi z góry 
Karmelu na Młodym Mieście w Gdańsku” 
za 100 grzywien przyznał prebendę księ-
dzu Mikołajowi Tregerowi. W 1421 r. oj-
cowie Kacper Schüler, Jan Zalefeld i kon-
wers Mikołaj uzyskali zgodę na publiczne 
zbieranie datków. Jako przybliżoną datę 
zakończenia budowy przyjmuje się rok 
1422. W 1433 r., 2 lub 3 września, klasz-
tor i kościół spalili grasujący w okolicy 
husyci. Aby go uchronić przed dalszymi 
zniszczeniami, po raz pierwszy zapropo-
nowano przeniesienie na objęty palisadą 
teren Starego Miasta, ale po odejściu hu-
sytów zrezygnowano z tego planu.

Ołtarz z obrazem  
św. Eryka

W latach 1438-1439 
z inicjatywy kupców 
gdańskich i szwedzkich 
ufundowano kaplicę Św. 
Eryka. Przedsięwzięcie 
uzyskało poparcie ar-
cybiskupa Upsali Olafa 
Laurentiusa Larssona  
i jego następcy Miko-
łaja Ragwalda (Nilsa 
Ragvaldssona). W myśl 
zawartej umowy karme-

lici udostępnili miejsce „przed wyso-
kim chórem, po południowej stronie”  
i zobowiązywali się do odprawiania co-
dziennej mszy „za wszystkich, którzy są 
w bractwie Św. Eryka i je popierają”. 
Mieli również, co roku odprawiać mszę 
„za dusze żyjących i zmarłych członków 
bractwa”, a także zapewniać im bezpłat-
ny pochówek na własnym cmentarzu. 
Zarządcy kaplicy byli wybierani przez 
bractwo, wspólnie z gildiami kupiecki-
mi w Gdańsku i Sztokholmie. Bractwo  
Św. Eryka, o którym mowa, było pierwsze 
w Europie – poza Szwecją. Dokumenty 
związane z fundacją ołtarza Św. Eryka 
zawierają nazwiska przeorów: Diderika 
Boetmakera (1438) i Jana Gherdenera 
(1439), lektorów: Jana Wollyna i Micha-
ła Unrowa, zastępcy przeora Michała 
Hasentreta i zakrystiana Kaspra Salvelta. 
Kaplica otrzymała ołtarz z obrazem św. 
Eryka. Ciekawie rozwiązano sprawy ma-
jątkowe: ofiary „na ołtarz” (dzisiaj po-
wiedzielibyśmy „na tacę”) miały przypa-

dać konwentowi, natomiast kosztowności 
i datki do skarbonki należało przeznaczyć 
na budowę i remonty. Sprzęt liturgiczny 
miał być na przechowaniu u kapłana.  
W razie zagubienia lub kradzieży kon-
went gwarantował wyrównanie strat. 

Nie tylko wierni, ale także goście 
– kupcy i żeglarze

Gdyby wystąpił spór między konwen-
tem i bractwem i nie było można się po-
rozumieć, umowa przewidywała podział 
majątku po połowie. Jeden z punktów 
porozumienia dotyczył dnia św. Eryka 
(18 maja): należało go uczcić uroczystą 
procesją, w czasie której niesiono otrzy-
mane z Upsali relikwie świętego, a prze-
łożeni bractwa zobowiązywali się do ob-
darowania w tym dniu zakonników tuszą 
baranią i beczką gdańskiego piwa. 

Klasztor stał się wkrótce uczęszcza-
nym miejscem kultu i sanktuarium Matki 
Boskiej. Schodzili się tu nie tylko wierni 
z trzech gdańskich miast: Prawego, Sta-
rego i Młodego, ale także goście – kupcy 
i żeglarze. I właśnie z ich powodu w roku 
1449 bawiący wówczas w Rzymie biskup 
włocławski, wydał karmelitom specjalne 
zezwolenie na słuchanie ich spowiedzi  
i udzielanie rozgrzeszenia. Z czasem do-
szedł do tego, przynoszący konwentowi 
dochody, odpust.

Andrzej Januszajtis,  
rozdział książki „Kościół św. Józefa  

w Gdańsku. Dzieje i zabytki”
*
Śródtytuły pochodzą od Redakcji

Nowe nazwy na miejskiej mapie

Park Ferberów i skwer im. Stefana Eleka 
27 lutego 2020 roku, podczas sesji Rady Miasta, gdańscy radni zaakceptowali dwie nowe nazwy na miejskiej 
mapie. Od tego momentu oficjalnie spacerować można po Parku Ferberów i przejechać obok skweru im. Stefana 
Eleka.

Park Ferberów to kompleks ogro-
dowy w pobliżu rezydencji gdańskiego 
burmistrza Konstantego Ferbera (oko-
lice traktu św. Wojciecha 226-314 nad 
Kanałem Raduni).  Od 1984 roku całość 
wpisana jest do rejestru zabytków. Choć 
nazwa używana była powszechnie, obec-
nie została prawnie usankcjonowana  
z inicjatywy mieszkańców i Rady Dziel-
nicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce. 
Teren jest rewitalizowany przy pełnym 

zaangażowaniu społeczności oruńskiej. 
Skwer im. Stefana Eleka znajduje się 
przy Al. Grunwaldzkiej w pobliżu Stawu 
Młyńskiego. Ma upamiętnić wielkiego 
żołnierza i miłośnika Gdańska, Węgra, 
który swoje życie związał z grodem 
nad Motławą. Pracował przy powojen-
nej odbudowie Gdańska, odbudowie  
i rewitalizacji Parku Oliwskiego, pasa 
nadmorskiego i gdańskiego ZOO. Został 
uhonorowany wieloma odznaczenia-

mi państwowymi, wśród nich znajdu-
ją się Krzyż Oficerski Orderu Zasługi 
nadawany przez Prezydenta Węgier  
i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski przyznawany przez Prezydenta 
RP. Wniosek o nadanie nazwy złożyli 
prezydent Gdańska, ambasador Węgier  
i mieszkańcy Oliwy.

Izabela Kozicka-Prus  
Urząd Miejski w Gdańsku 

Młode Miasto z kościołami: Karmelitów (K), Aniołów Bożych 
(A), św. Bartłomieja (B) i św. Jakuba (J) – wg P. Samóla
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Miałem zaszczyt na początku 1982 
roku być gościem Lecha Bądkowskiego, 
a chodziło o pomoc dla mnie. Takie spot-
kania się pamięta.

Coraz bliżej

Obchody traktuję więc także jako 
osobiste zobowiązanie. Po raz pierwszy 
zobaczyłem Lecha Bądkowskiego 31 
sierpnia 1980 roku w Telewizji Polskiej 
podczas podpisywania Porozumień 
Gdańskich. Z kolei w końcu września 
miałem już okazję  czytać w „Dzien-
niku Bałtyckim”  jego autonomiczną 
rubrykę pt. „Samorządność”. Tytuł był 
znakomity i niezwykle inspirujący.  
W końcu 1981 roku wyrósł z kolumny 
ogólnokrajowy tygodnik społeczno-
kulturalny „Samorządność”  o ćwierć 

milionowym nakładzie. Do wybuchu 
stanu wojennego wyszły trzy numery. 
Każdy miał znamiona wydarzenia nie 
tylko czytelniczego.

Stan wojenny był dużym i drama-
tycznym zaskoczeniem dla wielu Pola-
ków. Niemało z nas zeszło do podziemia. 
Dla mnie, jako etatowego pracownika 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”  
w Gdańsku, był to oczywisty obowią-
zek. Współdziałałem z współpracowni-
kami Lecha Bądkowskiego. Obok dzia-
łalności ulotkowej pojawiła się inicjaty-
wa czasopisma „Motywy”, zakończona 
jednak niepowodzeniem. 

Rozmowa

W połowie lutego 1982 roku spot-
kałem się z Lechem Bądkowskim przy 
ul. Mariackiej w Gdańsku, w lokalu 
będącym w dyspozycji stowarzysze-
nia „Pax”. Nie było łatwo o dostęp do 
lokali publicznych, ale on miał przyja-
ciół w wielu środowiskach, był znany, 
rozpoznawalny, cieszył się autorytetem. 
Kontakt z nim nie tylko dla mnie był 

wyróżnieniem. Rozma-
wialiśmy około pół go-
dziny, pytał skąd jestem, 
jak mi się w Tczewie 
mieszka, czym się in-
teresuję. O działalności 
konspiracyjnej nie mu-
siałem mówić.  Zaintere-
sowało go moje miasto,  
a szczególnie środowi-
sko społeczno-literackie. 
W latach 70. z okazji Dni 
Kultury, Oświaty, Książ-
ki i Prasy spotkał się  
z czytelnikami w Miej-
skiej Bibliotece Publicz-
nej w Tczewie, z sympa-
tią wspominał poznane  
indywidualności. 

W sercu i pamięci

Pytać o moje moż-
liwości pracy zawodo-
wej i polecił spotkać się  
z Romanem Landow-

skim, dyrektorem tczewskiej biblioteki, 
pisarzem, poetą, gdy wychodziłem po-
wiedział: „Wy, młodzi, musicie pracować  
i rozwijać się, bo jeszcze będziecie Pol-
sce potrzebni”. Podbudowany na duchu, 
a był to bardzo trudny czas, po stłumie-
niu oporu „Solidarności”, kiedy nadzieja 
obumierała, pojechałem oczywiście wy-
konać zalecenie. I chociaż nie udało się 
dostać pracy w tej placówce, Bibliotece, 
spotkanie z nim  pozostało mi w sercu  
i pamięci. Pomyślałem sobie, że w bar-
dzo bolesnym czasie, gdy „komuna” 
tryumfowała prawie wszędzie, szukał 
pracy dla mnie. A znając jego szlachet-
ność i wrażliwość, nie miałem wątpli-
wości, że nie byłem wyjątkiem wśród 
młodych bezrobotnych.

Zobowiązanie spełnione 

Pomyślałem, że mam wobec niego 
moralne zobowiązanie. Jego przed-
wczesna śmierć w lutym 1984 roku 
wstrząsnęła wieloma z nas. Tak szybko? 
Jak to możliwe? W jego pogrzebie na 
Cmentarzu Srebrzysko, prosolidarnoś-
ciowej manifestacji, uczestniczyło pięć 
tysięcy osób, byłem wśród nich W lu-
tym 1984 roku dla „Solidarności” wciąż 
zanikała nadzieja, ale to odejście Lecha  
i poczucie wspólnoty, więzi pomor-
skich, stało się wydarzeniem dla każ-
dego z nas. Jego idee i wskazania pozo-
stawały żywe, mądre i aktualne. Trzeba 
zatem było iść z nadzieją. 

Po latach miałem okazję, jako rad-
ny Sejmiku Województwa Pomorskie-
go, wywiązać się z postanowienia.  
W 2005 roku, dowiedziałem się, że od 
ponad dwóch lat leży w rękopisie bio-
grafia Lecha Bądkowskiego autorstwa 
Pawła Zbierskiego. Z prof. Brunonem 
Synakiem zorganizowaliśmy wsparcie 
finansowe i w 2006 pozycja „Na włas-
ny rachunek. Rzecz o Lechu Bądkow-
skim” ukazała się na rynku wydawni-
czym. 

Druga kwestia okazała się trudniej-
sza i bardziej złożona. Jako radnemu 
Sejmiku i posłowi  bardzo mi zależało 
na nadaniu imienia Lecha Bądkowskie-
go naszej regionalnej instytucji. Doszed-Lech Bądkowski. Fot. autor nieznany. Ze zbiorów ECS

2020 Rok Lecha Bądkowskiego 

Refleksje 
Rok Lecha Bądkowskiego, ustanowiony z okazji stulecia urodzin wybitnego działacza społecznego, jest okazją  
do przypomnienia zasług jego oraz uczniów, współpracowników.  
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Jak podkreślają w uchwa-
le senatorowie, w ten sposób 
pragną oddać hołd Lecho-
wi Bądkowskiemu, żołnie-
rzowi II wojny światowej, 
działaczowi kaszubskiemu 
i pomorskiemu, orędowni-
kowi samorządności. Lech 
Bądkowski to również pi-
sarz, aktywista i uczestnik 
wydarzeń sierpnia 1980.  
3 maja 2006 roku prezydent 
RP odznaczył go pośmiert-
nie Krzyżem Komandorskim  
z Gwiazdą Orderu Odrodze-

nia Polski. Uchwała  zostanie opubliko-
wana w Monitorze Polskim. Równolegle 
z podjęciem uchwały otwarto w Senacie 
wystawę poświęconą Lechowi Bądkow-
skiemu, przygotowaną przez Europejskie 
Centrum Solidarności. Przypominamy, 
że Rada Miasta Gdańska w październiku 
ubiegłego roku ustanowiła rok 2020 Ro-
kiem Lecha Bądkowskiego. 24 stycznia 
obchodziliśmy setną rocznicę urodzin 
znanego społecznika.

Izabela Kozicka-Prus  
Urząd Miejski w Gdańsku 

łem do przekonania, iż najwłaściwszym 
miejscem będzie Sala Okrągła regional-
nego parlamentu. Parokrotnie dyskuto-
waliśmy o tym ze Sławiną Kosmulską, 
jego córką. Pierwsza próba nie powiod-
ła się, nie rezygnowaliśmy, zadbaliśmy  
o bliższą współpracę Sejmiku ze Zrze-

szeniem Kaszubsko-Pomorskim. I tak 
od 28 marca 2011 roku audytorium 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego jest Salą im. Lecha 
Bądkowskiego, laudację wygłosił mar-
szałek Mieczysław Struk. W podsumo-
waniu wydarzenia napisano: „Pomy-

słodawcą był poseł na Sejm Jan Kulas,  
a inicjatorem prof. Brunon Synak”. 
Radni Sejmiku kontynuują dzieło wiel-
kiego samorządowca.

Jan Kulas

Senat RP uczcił pamięć  
Lecha Bądkowskiego 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej 12 marca 2020 roku, podjął uchwałę upamiętniająca 100-lecie urodzin Lecha 
Bądkowskiego. Uchwała powstała z inicjatywy Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego. 

Fragment wystawy w Senacie poświęconej  
Lechowi Bądkowskiemu, przygotowanej  

przez Europejskie Centrum Kultury. Fot. Arch.

Józef Wybicki, wielki Polak, działacz polityczny i społeczny, generał,  
poeta, szlachetny człowiek

Czcimy pamięć 
Żyjemy w czasach trudnych dla Polski, Europy i świata, jednak członkowie Stowarzyszenia 

„Nasz Gdańsk, nieustannie, od  momentu zawiązania organizacji przed dwudziestu sześciu laty, działania wpisują  
w historię Ojczyzny.

Ta nasza mała Pomorska Ojczyzna 
jest bliska każdemu z nas.

10 marca 2020 roku

Dlatego, nawet w czasie pandemii, 

przypominamy świetlane postacie wpi-
sane w historię, często niedoceniane 
przez współczesnych, a zasługujące na 
wdzięczną pamięć wszystkich Polaków. 
I tak, ku pokrzepieniu ducha, Stowa-
rzyszenie „Nasz Gdańsk” oraz Koło 
Inżynierów i Pasjonatów „Nasza Oru-
nia” (IKO) przygotowały uroczystości 
upamiętniające 198. rocznicę śmierci 
Józefa Wybickiego, syna ziemi kaszub-
skiej, urodzonego niedaleko Gdańska,  
w Będominie. 

W porozumieniu z proboszczem 
parafii św. Ignacego Loyoli, ks. Hen-
rykiem Kilaczyńskim, 10 marca 2020 
roku  zorganizowaliśmy Dzień Pa-

mięci o Józefie Wybickim. W Kole-
giacie, po wprowadzeniu sztandarów, 
ksiądz proboszcz, w asyście dwóch 
kapłanów, odprawili uroczystą mszę 
świętą. Wygłoszone przez księdza 
proboszcza słowo boże pokrzepiło 
nasze serca, bo w treści nawiązało za-
równo do okresu Wielkiego Postu, jak 
i przywołało historię życia i działal-
ności Józefa Wybickiego. W imieniu 
organizatorów zabrał głos prezes To-
warzystwa Przyjaciół Gdańska  Piotr 
Mazurek, który omówił wkład Józefa 
Wybickiego w walkę o niepodległość 
Rzeczpospolitej.
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Przed 200. rocznicą śmierci 

W imieniu Stowarzyszenia „Nasz 
Gdańsk” oraz IKO Orunia Krystyna 
Ochędzan odczytała program przygo-
towań związanych z obchodami przy-

padającej za dwa 
lata 200. rocznicy 
śmierci Józefa Wy-
bickiego.

Na zakończenie 
uroczystości przed 
fasadą kolegiaty – 
pod popiersiami pa-
pieża Jana Pawła II 
i Józefa Wybickie-
go zostały złożone 
kwiaty, odśpiewany 
został Hymn Polski 

oraz przejmująco zabrzmiała, odegrana 
na trąbce, melodia „Cisza”.

Po tych wzniosłych chwilach ksiądz 
proboszcz Kilaczyński zaprosił przedsta-
wicieli uczestników do sali parafialnej, 
gdzie zostaliśmy poczęstowani herbat-

ką i ciasteczkami. W serdecznej i miłej 
atmosferze toczyły się rozmowy. Wspo-
mnieniom historycznym i osobistym nie 
było końca, tym bardziej że przerywa-
ne były śpiewem pieśni patriotycznych 
przy akompaniamencie na akordeonie 
Stanisława Kujawskiego.

Dopiero późna pora zmusiła uczest-
ników do rozejścia się. Pozostały wspo-
mnienia...

Uczył się blisko nas

Nie od dziś przygotowujemy się do 
godnego uczczenia pamięci twórcy Ma-
zurka Dąbrowskiego, polskiego Hymnu 
Narodowego 10 marca w 2022 roku, kie-
dy przypadnie  200. rocznica śmierci. 

Nie wszyscy wiedzą, że na Starych 

Wprowadzenie sztandarów do Kolegiaty Słowo boże wygłosił  ks. Henryk Kilaczyński

Piotr Mazurek mówił o życiu i działalności Józefa Wybickiego

Program obchodów 200. rocznicy śmierci twórcy polskiego Hymnu 
Narodowego odczytała Krystyna Ochędzan

W sali parafialnej toczyły się rozmowy

Śpiewaliśmy pieśni patriotyczne przy akompaniamencie  
Stanisława Kujawskiego

Józef Kubicki (stoi) i Jan Kulas
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Ale już teraz warto przyjrzeć się nie-
łatwym początkom muzeum. Czy o tym, 
że dziś w mieście działa jedno z więk-
szych w Polsce muzeów zdecydował… 
przypadek?

30 marca 1870 roku - początek

Początki muzealnictwa w Gdańsku to 
fascynująca historia ludzi pełnych pasji 
i gromadzonych przez nich przedmio-
tów. 150 lat temu, 30 marca 1870 roku, 
wspólnym wysiłkiem wielu gdańszczan 
udało się stworzyć Muzeum Miejskie 
(Stadtmuseum) z siedzibą w połowie 
pofranciszkańskiego klasztoru (gmachu 
Gimnazjum Akademickiego). Trzon mu-
zealnych zbiorów do 1939 roku stanowi-
ła kolekcja Jacoba Kabruna (1759–1814) 
złożona z kilku tysięcy obrazów, rysun-
ków i rycin mistrzów europejskich od 
końca XV do początków XIX wieku.

W trakcie działań wojennych w 1945 
klasztor pofranciszkański uległ częścio-
wemu zniszczeniu. Trwający 9 dni pożar 
(20–29 marca) zniszczył 60–65 proc. 

części muzeum miejskiego wraz z po-
zostawionymi we wnętrzach zbiorami, 
urządzeniami i wyposażeniem. W 1946 
Muzeum Miejskie zostało przekształco-
ne w Muzeum Państwowe w Gdańsku, 
a cztery lata później w Muzeum Pomor-
skie w Gdańsku. Instytucja miała pełnić 

funkcję muzeum okręgowego – placów-
ki o charakterze naukowo-badawczym  
i oświatowym nadzorującej pozostałe.

Muzeum miejskie mogło powstać tuż 
po 1945?

Z ideą utworzenia placówki muzeal-
nej dokumentującej historię miasta wy-

Muzeum Gdańska stuknęło pięćdziesiąt lat  

Jakie były początki? 
2 kwietnia 1970 roku udostępniono zwiedzającym Ratusz Głównego Miasta, siedzibę główną dzisiejszego Muzeum 
Gdańska, które obecnie liczy dziesięć oddziałów i jest jedną z chętniej odwiedzanych placówek muzealnych  
w Gdańsku. Z powodu koronawirusa uroczystości jubileuszowe przeniesiono na 24 września 2020 roku.

Figura Zygmunta Augusta z wieży Ratusza 
Głównego Miasta. 1950 – 1951.  

Fot Kazimierz Lelewicz.  
Ze zbiorów Muzeum Gdańska

Szkotach kilkunastoletni Józef Wybicki 
pobierał nauki w Kolegium Jezuickim, 
położonym w pobliżu kościoła jezuitów,  
w gmachu tym dziś funkcjonuje Kolegiata  
p.w. św. Ignacego Loyoli. Na frontonie 
świątyni widnieje jego popiersie. Obok 
umieszczono popiersie wielkiego, Pola-

ka – Papieża Jana Pawła II, którego 15. 
rocznicę odejścia uczciliśmy 2 kwietnia 
o godzinie 21.37 jedynie zapalając w ok-
nach naszych domów świece pamięci.

 
Mamy nadzieję, że uda się zorgani-

zować i przeprowadzić wszystkie zamie-

rzone cele – w tym szczególnie budowę 
pomnika Józefa Wybickiego.

Jarosława Strugała
Fot. Jacek Piekara

Odbudowa Ratusza Głównego Miasta  
po 1945 roku. Fot Kazimierz Lelewicz.  

Ze zbiorów Muzeum Gdańska

Listy do Redakcji  

Zenon Gołaszewski: Wspaniała inicjatywa! 
Włączenie się  lokalnej społeczności w upowszechnianie wiedzy o życiu i działalności  Józefa Wybickiego, w przededniu 

200. rocznicy jego śmierci, to wspaniała inicjatywa! Zawsze mnie nieco irytowało, że wszyscy znamy słowa naszego Hymnu 
Narodowego, a równocześnie tak niewiele wiemy o jego twórcy. W końcu irytacja zaowocowała wydaniem Pamiętników Jó-
zefa Wybickiego w nowym opracowaniu, pod moją redakcją. 

Cieszy mnie, że działania w celu upamiętnienia wielkiego Polaka podjęli mieszkańcy Oruni, dzielnicy mi bliskiej, gdyż 
mieszkałem w niej bez mała dwadzieścia lat, a mój syn ukończył tamtejsze VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybi-
ckiego. W miarę możliwości (a są ograniczone, bowiem stan zdrowia nie pozwala mi wychodzić z domu, no i ten nieszczęsny 
koronawirus!), włączę się do przygotowań służąc wiedzą i doświadczeniem. 

Pozdrawiam serdecznie
Zenon Gołaszewski,  

od urodzenia mieszkający w Gdańsku historyk, tłumacz, publicysta, pisarz, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
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stąpił w 1945 dyrektor Muzeum Narodo-
wego w Warszawie – prof. dr Stanisław 
Lorentz. Na siedzibę wskazał Ratusz 
Głównego Miasta. Na przeszkodzie stał 
jednak stan budynku. Skomplikowane  
i złożone prace nad jego odbudową, 
mimo priorytetowego statusu, trwały  
z przerwami niemalże 25 lat. Kwestia po-
wołania w Ratuszu „Muzeum Historycz-
nego Gdańska” odżywała w tym okresie 
w prasie lokalnej. W 1955 Franciszek 
Mamuszka zaproponował stworzenie 
ekspozycji ukazującej historię miasta, 
także tej powojennej. Ideę powołania 
muzeum, w ramach Muzeum Pomorskie-
go, postulował prof. Andrzej Zbierski.

Włodarze i urzędnicy chcieli, by bu-
dynek spełniał różne funkcje. W 1949 
roku planowano, że w przyziemiu znaj-
dzie się Urząd Stanu Cywilnego, a wy-
żej będą urzędować prezydenci miasta. 
Podobne plany, obejmujące również 
urządzenia archiwum i Sali Ślubów, 
podtrzymywane były prawie do końca 
lat 60. XX w. Na drugim piętrze pla-
nowano urządzić „Salę Konserwatora 
Zabytków” oraz sale wystawowe, zaś 
na poddaszu chciano urządzić pokoje 
gościnne, a wieżę… udostępnić na cele 
turystyczne.

Bunt społeczników, czy konsensus?

Dyskusje przyspieszyło zakończe-
nie w 1965 roku prac konserwatorskich  
w Wielkiej Sali Wety, która była prze-
znaczona do organizacji oficjalnych 
uroczystości. Głównym użytkownikiem 
reprezentacyjnego piętra Ratusza miał 
zostać Urząd Stanu Cywilnego. Wiel-
ką Salę Rady przeznaczono do „bardzo 
uroczystych ślubów”, a do ślubów „zwy-
kłych” służyć miała Mała Sala Rady 
(Sala Zimowa).

W maju 1966 roku 
odbyło się spotka-
nie Gdańskiej Komi-
sji Ochrony Zabytków 
Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznaw-
czego. Komisja, wraz  
z przewodniczącym Maciejem Kilarskim, 
oraz dr. arch. Januszem Ciemnołońskim 
i doc. Andrzejem Januszajtisem, podjęła 
uchwałę o powołaniu w Ratuszu muzeum 
historycznego. Wystąpiła także do władz 
miasta z wnioskiem, by opracowanie pro-
jektu organizacji nowej placówki przeka-
zać Komisji Ochrony Zabytków.

We wrześniu 1969 w urzędzie Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków 
opracowano dokument określający pro-
gram funkcjonalny Ratusza. Koncepcja 
zespołu, pod kierownictwem 
inż. arch. Tadeusza Chrzanow-
skiego, zakładała umieszczenie 
wystaw czasowych na pierw-
szym piętrze. Właściwa wysta-
wa stała miała znaleźć się na 
drugim piętrze i obejmować 
okres od wczesnego średnio-
wiecza do zakończenia II wojny 
światowej. Ekspozycję znisz-
czeń Gdańska, opracowaną  
w oparciu o fotogramy Kazi-
mierza Lelewicza, planowano 
umieścić na trzecim piętrze. 
Miała się tu znajdować pocze-
kalnia dla grup zwiedzających 
wieżę. W przyziemiu przewi-
dziano kawiarnię i pomieszcze-
nia klubowe…

Epilog

Muzeum ostatecznie po-
wołano 31 marca 1970 roku, 
choć akt jego powołania da-

towany jest na 2 kwietnia tego roku,  
i to właśnie tę drugą przyjęto jako wy-
znacznik powołania muzeum. Zbiega 
się on z otwarciem Ratusza Głównego 
Miasta oraz wernisażem wystawy „25 
lat ochrony zabytków w Gdańsku”.  
W samodzielną placówkę Muzeum 
Historii Miasta Gdańska zostało prze-
kształcone uchwałą Prezydium WRN  
z 22 marca 1971 roku. Pierwszym dy-
rektorem został Józef Kuszewski. Zaląż-
kiem zbiorów stało się zabytkowe wypo-

Dawną świetność miasta przywracali konserwatorzy zabytków.  
1945 rok. Fot. Kazimierz Lelewicz. Ze zbiorów Muzeum Gdańska

Ratusza Głównego Miasta po 1945 roku z charakterystyczną 
wyrwą. Fot Kazimierz Lelewicz. Ze zbiorów Muzeum Gdańska

Wielka Sala Wety w1945roku. Grafika Stanisława 
Żukowskiego. Ze zbiorów Muzeum Gdańska
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W oczekiwaniu na wernisaż wystawy Then & Now 2 w Zielonej Bramie

Fotografia alternatywna  
i otworkowa 

Wystawa wybranych prac, które wzięły udział w konkursie fotografii alternatywnej Then & Now 2, przygotowana jest 
do udostępnienia w  Zielonej Bramie, siedzibie Gdańskiej Galerii Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku.

sażenie Ratusza ukryte w czasie II wojny 
światowej przez niemieckich konserwa-
torów, kierowanych przez Ericha Volma-
ra, oraz kolekcja ponad 200 monet prze-
kazanych z Muzeum Pomorskiego.

Bez zaangażowania wymienionych 
wyżej osób i wielu innych w Gdań-
sku nie powstałoby muzeum miejskie  
w obecnej skali. Dziś Muzeum Gdańska 
opiekuje się blisko 70 tysiącami obiek-
tów archeologicznych, historycznych, 

artystycznych oraz przyrodniczych 
przechowywanych i pokazywanych  
w dziesięciu oddziałach. Muzeum utrwala  
i udostępnia 6700 cyfrowych kopii ry-
cin, map, czy starych fotografii, a także 
udostępnia niematerialne, ustne świa-
dectwa historii. Instytucja, obok mu-
zeów z Krakowa i Warszawy, jest jed-
ną z największych muzeów miejskich  
w Polsce.

Uroczystości obchodów jubileuszu 

50-lecia Muzeum Gdańska zostają prze-
niesione na 24 września 2020 roku, na-
tomiast otwarcie towarzyszącej jej wy-
stawy „Co daje Muzeum?” odbędzie się  
w Ratuszu Głównego Miasta po zniesie-
niu stanu epidemii i ponownego otwarcia 
placówek zarządzanych przez instytucję 
dla zwiedzających.

Dr hab. Waldemar Ossowski, prof. UG, 
dyrektor Muzeum Gdańska

Na wernisaż, zaplanowany na 19 
marca 2020 roku, będziemy musieli -  
z powodu trwającej pandemii - poczekać. 

Powrót do dawnych technik 

Przez dziesięciolecia fotografia roz-
wijała się w kierunku coraz większego 
poziomu automatyzacji, industrializacji, 
początkowo opierając się na fabrycz-
nych, żelatynowo-srebrowych materia-
łach, a później przyjmując postać cy-
frową. Z jednej strony doprowadziło to 

do niezwykłej wprost demokratyzacji 
fotografii, ponieważ robienie zdjęć i to 
zdjęć niezłej jakości technicznej stało 
się dostępne właściwie dla każdego,  
z drugiej – do zaniku dawnego rzemio-
sła fotograficznego, do sytuacji, gdzie 
wszystkie procesy, inne niż fotografia 
żelatynowo srebrowa i cyfrowa, popad-
ły w zapomnienie. Więcej, nie tak daw-
no, bo wraz z bankructwem Kodaka, 
nastąpił moment, gdy zdawało się, że 
i tak zwana fotografia analogowa odej-
dzie w niepamięć. Tymczasem zupełnie 

niespodziewanie rozpoczął się wielki 
powrót do dawnych, stricte manual-
nych technik fotograficznych, zwanych 
dziś historycznymi. 

Marc Osterman, John Bladen Bentley…

Rozpoczęli go pojedynczy twór-
cy, ci nieliczni, którzy nigdy dawnych 
technik nie porzucili, jak choćby Ame-
rykanin Marc Osterman, Kanadyjczyk 
John Bladen Bentley czy (na krajowym 
podwórku) gumiści, na przykład Konrad 

Marcin Lilla, Motławska czasoprzestrzeń: Gdańsk – Miasto Aniołów. 
Fot. © Marcin Lilla

Marcin Lilla, Motławska czasoprzestrzeń: Zielona Brama.  
Fot. © Marcin Lilla



15

Nasz GDAŃSK            Nr 5/2020

Polesch i Henryk Rogoziński. Po nich 
pojawili się kolejni twórcy na nowo od-
krywający magię dawnych, manualnych 
procesów fotograficznych, aż doszliśmy 
do chwili, w której możemy mówić  
o zjawisku masowym. Dziś dawne pro-
cesy fotograficzne praktykują już nie 
tysiące, lecz dziesiątki tysięcy osób 
na całym świecie, prace wykonywane 
manualnie święcą triumfy w galeriach,  
a ich estetyka inspiruje również twórców 

posługujących się medium cyfrowym,  
w tym fotografów tworzących reklamy.

Ponad osiemdziesiąt prac ze świata

Organizowane przez Trójmiejską 
Szkołę Fotografii i Muzeum Narodowe 
w Gdańsku / Gdańską Galerię Fotogra-
fii wydarzenie o charakterze biennale to 
jedyne w swoim rodzaju podsumowa-
nie tego niezwykłego zjawiska. „Then 

& Now 2 (Wczoraj i dziś 2). Wysta-
wa fotografii alternatywnej i otworko-
wej” jest  przeglądem prac tworzonych 
przez współczesnych artystów z uży-
ciem do niedawna zapomnianych tech-
nik alternatywnych, historycznych bądź 
szlachetnych. Jest to również świetna 
okazja, by zobaczyć ponad osiemdzie-
siąt prac przesłanych przez twórczynie  
i twórców z całego świata, stanowiących 
świadectwo swoistej i chyba jedynej  

Michalina Hendrys, Odpodobnienie. Fot. © Michalina Hendrys Michalina Hendrys, Odpodobnienie. Fot. © Michalina Hendrys

Strzoda Krzysztof, Modeling. Fot. © Strzoda Krzysztof Strzoda Krzysztof, Modeling. Fot. © Strzoda Krzysztof
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w swoim rodzaju twórczej kontrrewo-
lucji, jaka ewidentnie zachodzi dziś  
w światowej fotografii. 

Pejzaże, portrety, akty, oniryczne 
kreacje…

Fotografie zostały wyselekcjonowa-
ne spośród ponad 417 prac zgłoszonych 

do konkursu m.in. 
z Polski, Czech, 
Litwy, Turcji, Ro-
sji, USA, Wiel-
kiej Brytanii czy 
Korei przez jury  
w składzie: dr hab. Witold Jurkiewicz, 
dr Adam Mazur, Małgorzata Taraszkie-
wicz-Zwolicka i Radosław Brzozow-

ski. Prace te są połączeniem 
twórczych poszukiwań  
i sprawności posługiwania 
się dawnymi technologia-
mi. Tematycznie spotkamy 
tu pejzaże naturalne i in-
dustrialne, portrety ludzi  
i zwierząt, akty i oniryczne 
kreacje z pogranicza abs-
trakcji, ale także fotografie 
odnoszące się z dużą wraż-
liwością do historii, czasem 
poprzez stylizację, częściej 
wykorzystujące walory 
czasu w medium, np. foto-
grafii otworkowej. Wiele 
prac dotyka tak istotnych 
tematów, jak ekologia czy 
kwestie wolności, dlatego 
ekspozycja łączy prezenta-
cję technik z mistrzowskim 
ich artystycznym wykorzy-
staniem. 

Podczas wernisażu zo-
staną wręczone nagrody: 

Grand Prix Nagroda Mar-
szałka Województwa Pomor-
skiego dla Michaliny Hendrys  

za pracę pt. Odpodobnienie. 

Pierwsza Nagroda w kategorii Fo-
tografia otworkowa dla Marcina Lilly 
za zestaw Motławska czasoprzestrzeń: 
Brama Żuraw, Zielona Brama, Gdańsk 
– Miasto Aniołów.

Pierwsza Nagroda w kategorii Tech-
niki alternatywne dla Krzysztofa Strzo-
dy za zestaw Modeling.

Projekt został zrealizowany dzięki 
finansowemu wsparciu Samorządu Woje-
wództwa Pomorskiego i Miasta Gdańska 

*
Organizatorzy: Trójmiejska Szkoła 

Fotografii, Szlachetna Fotografia 

Partner: Muzeum Narodowe w Gdań-
sku

Kuratorka: Małgorzata Bardoń 

Współpraca: Radosław Brzozowski, 
Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka, 
Maja Bieńkowska, Maria Szymańska-
Korejwo, Jan Sieńkowski

Tekst i zdjęcia - materiały Muzeum 
Narodowego w Gdańsku

Strzoda Krzysztof, Modeling. Fot. © Strzoda Krzysztof

Barbara Yoshida, Block Island Gull. Fot. © Barbara Yoshida

Magdalena Wdowicz-Wierzbowska, Byłam w Ravensbruck.  
Fot. © Magdalena Wdowicz-Wierzbowska
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Nadszedł smutny okres izolacji od 
świata zewnętrznego z obawą, podsy-
caną przez hiobowe wieści ze świata,  
o rozprzestrzenianiu się śmiercionośne-
go wirusa. 

Wielka niespodzianka

W tym niewesołym nastroju ocze-
kiwaliśmy nadchodzących Świąt 
Wielkanocnych. Tuż przed Świętami  
w domach „klubowiczów” odezwały się 
domofony. Radosny młody głosik anon-
sował: proszę otworzyć mam przesyłkę 
od pani Heleny Turk! Powołanie się na 
szefową Klubu Seniora „Motława” było 
niewątpliwą wskazówką, że nie jest  
to pomyłka. Okazało się, że za drzwia-
mi czekała na nas wielka niespodzianka 
w postaci ślicznego, kolorowego ko-
szyczka ze świątecznymi „zajączkami”, 
przygotowanego przez młodzież harcer-
ską z naszej Chorągwi Gdańskiej ZHP! 
Uśmiechnięci wolontariusze roznosili  

te niespodzianki członkom naszego 
klubu, wnosząc je jak promyki słońca  
w szarą rzeczywistość. Koszyczki za-
wierały małe makowce, batoniki cze-
koladowe i baranki lub zajączki wielka-
nocne. Ze wzruszeniem znaleźliśmy tam 
też karteczki z serdecznymi życzeniami 
od Heleny i harcerzy, którymi kierowała 
Beata Matyjaszkiewicz, a także ofertę 
ewentualnej pomocy przy zakupach od 
młodzieży. Przypomniały mi się moje 
czasy harcerskie. 

Ludzie dobrej woli,  
którzy chcą pomagać

W domach wielu z nas - samot-
nych i smutnych - tego dnia zrobiło się 
radośniej. Otrzymaliśmy przekaz do-
brej energii, otuchy, życzliwości, któ-
re oznaczały „nie jesteś sam, jesteśmy 
z Tobą, pomożemy!”. Wielki dzięki!  
To bardzo krzepiące, że tak wiele jest 
sygnałów od ludzi dobrej woli, któ-

rzy chcą pomagać. Widzimy w telewi-
zji panie szyjące maseczki, słyszymy  
o przekazywaniu darów od różnych firm, 
organizacji, osób prywatnych, niesieniu 
pomocy personelowi medycznemu, bę-
dącemu na pierwszej linii frontu walki 
z pandemią, jaka ogarnęła świat. Za-
częto organizować różne formy wspar-
cia, które objęły również nasze grono 
klubowiczów. Osoby, niosące pomoc, 
czerpią informacje o naszych potrzebach 
w klubach seniorów.  Ich pomoc trafia 
do mniej samodzielnych osób, które ze 
względu na: wiek, niepełnosprawność 
lub brak w sąsiedztwie opiekuńczej ro-
dziny, stają się bezradni wobec obecnej 
rzeczywistości. Nie można się opierać 
na pozorach, kluby mają najlepsze ro-
zeznanie o rzeczywistej sytuacji senio-
ra. Nadszedł czas sprawdzianu znanego 
powiedzenia: „Prawdziwych przyjaciół, 
poznaje się w biedzie”. 

Tekst zdjęcie Krystyna Tylman

Otrzymaliśmy przekaz dobrej energii, otuchy, życzliwości, które oznaczały „nie jesteś sam, 
jesteśmy z Tobą, pomożemy!”. Wielki dzięki! 

Klub Seniora „Motława” działa!

Koszyczek wielkanocny 
Od połowy marca Klub Seniora „Motława” zawiesił działalność. Zgodnie z apelami o ograniczenie 

kontaktów międzyludzkich, w obawie przed zarażeniem koronawirusem, przestaliśmy odbywać cotygodniowe 
spotkania. Pozostały nam tylko sporadyczne kontakty telefoniczne wśród bliskich znajomych.

Takie koszyczki wielkanocne przynieśli seniorom harcerze z Gdańskiej Chorągwi ZHP
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Inwestorem przedsięwzięcia jest 
miejska spółka Gdańska Infrastruktura 
Wodociągowo - Kanalizacyjna. 

Krzewy iglaste i liściaste

– Nowy spacerowy obszar będzie 
miał powierzchnię prawie 5 000 m. 
kw. - informuował pod koniec lutego 
2020 roku Krzysztof Molęda, dyrektor 
ds. techniczno - operacyjnych GIWK.  
– W najbliższych dniach rozpocznie 
się porządkowanie terenu i istniejącej 
zieleni, a w drugim kwartale bieżącego 
roku przystąpimy do nowych nasadzeń. 
Projekt architektoniczny poprzedzony 
był szczegółową inwentaryzacją zieleni,  
w której wzięto pod uwagę jest stan i wa-

lory estetyczne. Zaprojektowany układ 
zieleni to wielogatunkowa kompozy-
cja krzewów iglastych oraz liściastych  
(w tym zimno zielonych oraz utrzymują-
cych liście na zimę) połączona z trzema 
gatunkami traw ozdobnych. 

Aleja włazów 

Obszar północnego cypla Oło-
wianka to atrakcyjne miejsce dla spa-
cerowiczów. Wzdłuż zachodniego na-
brzeża przebiega ścieżka widokowa 
na wschodnie nabrzeże Motławy oraz 
Główne Miasto. Od strony północ-
nej wyeksponowany jest szlak wodny 
Motławy, który stanowi główne wej-
ście dla jachtów i żaglowców wpływa-

jących do Gdańska. Nowym terenom 
spacerowym będzie towarzyszyła także 
aleja włazów, składająca się z trzech 
części – alei włazów historycznych, 
pochodzących z różnych okresów 
dziejów Gdańska, włazów pochodzą-
cych z różnych miast polskich oraz 
włazów z zagranicy. Wszystkie aleje 
mają zamkniętą kompozycję, poza ale-
ją włazów zagranicznych, która będzie 
uzupełniana o kolejne eksponaty pozy-
skane w przyszłości. Szacowany koszt 
przedsięwzięcia to 1 500 000 zł netto.

Agnieszka Klugmann,  
Gdańska Infrastruktura  

Wodociągowo-Kanalizacyjna

Tak wyglądać będą tereny spacerowe na Ołowiance (wizualizacja) i mapa. Materiały promocyjne GIWK

GIWK upiększa i inwestuje  

Nowe tereny spacerowe  
na Ołowiance 

Obecnie północny cypel wyspy Ołowianka nie jest zagospodarowany. Do końca 2020 roku zyska nową, zieloną 
przestrzeń spacerową, w którą wkomponowana będzie także aleja włazów kanalizacyjnych.

Laurowiśnia wschodnia






