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Ołtarze
Samorządność - wielka przygoda
Jak się zmieni Wielki Młyn?
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Aleksandra Dulkiewicz i Jacek Starościak,
pierwszy po reformie samorządowej w 1990
roku prezydent Gdańska w Nowym Ratuszu.
27 maja 2020 roku
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Żegluga Gdańska serdecznie zaprasza na wakacyjne podróże spod Zielonej Bramy.
Rejsy wycieczkowe statkami białej floty to nasza specjalność!
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Radosne witacze w Gdańsku

Będzie dobrze!
Wielki, biało-pomarańczowy kot, który mówi nam, że będzie dobrze – to widok, na który natrafić można od połowy
maja 2020 roku.
Tymczasowe witacze stanęły na pasie zieleni u zbiegu ulic Łostowickiej
i Armii Krajowej. Instalacja powstała
w duchu recyklingu z kontenerów używanych podczas ubiegłorocznych obchodów Święta Wolności i Solidarności.

Teraz drugie życie podarował im
artysta Mariusz Waras. Mają wywołać uśmiech, dodać otuchy i w tym
trudnym czasie przypomnieć, zarówno gdańszczankom i gdańszczanom,
jak i osobom przyjeżdżającym do na-

szego miasta, że będzie dobrze.
Zuzanna Gajewska, Urząd Miejski w Gdańsku
Fot. Piotr Połoczański, materiały promocyjne UM
Oprac. K.K.
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Gdańskie skarby w kraju i zagranicą (6)

Ołtarze (dokończenie)
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. Wśród nich wyróżniały się ołtarze.
Pięknych ołtarzy mamy w Gdańsku
wiele, więc wybór nie jest łatwy. Najchętniej opisałbym wszystkie. Przejdźmy do tych rzadziej odwiedzanych.
W kościele Bożego Ciała
Oto na przykład ołtarz główny
w kościele Bożego Ciała – pierwotnie katolickim, od połowy XVI wieku
ewangelickim, dziś starokatolickim.
Według łacińskiej inskrypcji ufundowali go „na chwałę Bogu Najlepszemu, Najwyższemu i dla świątyni ozdobienia małżonkowie najściślejsi Jan
Rebeschke i Adelgunda Konnatówna”
w roku 1696. Ołtarz stał przy wschodniej
ścianie prezbiterium. Z dobudowanej
tuż przedtem prostopadłej nawy bocznej nie był widoczny, ale ówczesnym
wiernym to nie przeszkadzało – dla nich
ważniejsza była kazalnica, umieszczona
na rogu, doskonale widoczna ze starej
i nowej nawy. Dla katolików było to
trudne do przyjęcia i dziś ołtarz stoi na
wprost nawy bocznej. Wysoka na 8,5 m
nastawa ujmuje kolorystyką i harmonijnym układem elementów. Centralne
miejsce głównej kondygnacji zajmo-

wał pierwotnie półkoliście zamknięty
u góry obraz Andrzeja Stecha, przedstawiający Ukrzyżowanie z klęczącą
pod krzyżem Marią Magdaleną i widocznymi w dali po prawej wieżami
Gdańska. Obraz ten, zabrany po wojnie
do innego kościoła, leżał tam pod dziurawym dachem, przez co uległ częściowemu zniszczeniu. Dziś jest w muzeum,
w kościele zastępuje go zrekonstruowana kopia, ale w ołtarzu mamy kopię
Świętej Rodziny Rafaela z domu Camigianich z około 1507 roku (według
oryginału w Monachium), podarowaną
w 1800 roku przez „panią Behrendt”. Po
bokach, między czarnymi kolumnami
ze złoconymi kapitelami, stoją postacie
świętych Mateusza i Marka. Pozostali ewangeliści: Łukasz i Jan są piętro
wyżej. Między nimi pozostał szczęśliwie zachowany mniejszy obraz Stecha:
Wniebowstąpienie Chrystusa, w predelli
jest też jego Ostatnia Wieczerza. Ołtarz
wieńczy figura Chrystusa Zmartwychwstałego. Ornamentalne obramienia po
bokach ołtarza dodano w czasie remontu w 1768 roku. Zwróćmy jeszcze uwagę na zdobiące mensę antepedium z kurdybanu (wytłaczanej i polichromowanej

skóry), olśniewające bogactwem motywów. Wśród kwiatów, owadów i pereł
roi się od ptaków, jaszczurek, węży, motyli i ważek, są też uskrzydlone główki
aniołków. Zaiste, jest co podziwiać!
W kościele św. Apostołów Piotra
i Pawła
Wiele cennych ołtarzy powstało
w XIX wieku. Ich częsta u nas negatywna ocena jest bezsensowna. Jako
przykład może służyć kościół garnizonowy św. Apostołów Piotra i Pawła
we Wrzeszczu z 1899 roku (wówczas
Marcina Lutra). Zbudowany według
projektu Gotthilfa Ludwiga Möckla
(1838–1915), wsławionego znakomitą
restauracją kościoła cystersów w Bad
Doberan, zachował stylowy wystrój
z epoki. Neogotycki ołtarz główny nawiązuje do pierwowzorów z włoskiego
średniowiecza. W czterech kwaterach,
zwieńczonych trzema zdobionymi gotycką dekoracją szczytami (środkowy, wyższy, jest wspólny dla dwóch
kwater), są medaliony z rzeźbionymi
popiersiami czterech ewangelistów
w tradycyjnej kolejności. Ze środko-
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Ołtarz główny kościoła św. Piotra i Pawła we Wrzeszczu.
Fot. Andrzej Januszajtis

tarz w kształcie Drzewa
Żywota, ale nie dotrwał
do naszych czasów. Zamiast niego powstał w
1948 roku nowy ołtarz
główny, zaprojektowany przez prof. Jerzego
Hoppena z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Torunia (współzałoOłtarz kościoła Bożego Ciała. Fot. Andrzej Januszajtis
życiela Wydziału Sztuk
wego szczytu wyrasta stylowo dekoro- Pięknych), z wykorzystaniem elemenwany krzyż z figurą Chrystusa. Efek- tów rozebranej empory przy ścianie
tu dodają zachowane barwne witraże od południa. Na wznoszącej się stopwysokiej klasy. Nastrojowe wnętrze niowo do góry podstawie nadwiesza
tego kościoła lokuje go wysoko wśród się główna część ołtarza, nawiązująca
współczesnych mu zabytków sakral- do gotyckiego poliptyku. Centralny
obraz przedstawia Matkę Boską z Dzienych, nie tylko w Gdańsku.
ciątkiem, w srebrnej sukience i srebrnej oprawie, trzymającą w ręku berło.
W kościele NMP Królowej Polski
Ulatujące anioły podtrzymują nad Jej
Nieco młodszy od niego jest rów- głową koronę. Obraz jest w istocie ferenież neogotycki kościół cystersów, tronem, noszonym na procesjach, orgawzniesiony jako ewangelicki kościół nizowanych przez cystersów w Oliwie.
Pojednania, dziś pod wezwaniem NMP Pochodzi z roku 1754, jego twórcą był
Królowej Polski. Zaprojektował go Jan (Johannes) Bauerm, srebrne ozdoby
w 1912 roku profesor Politechniki dodali złotnicy Hansen i Hasse, całość
Gdańskiej Karl Weber, ale nie doczekał odnowiła w 1831 roku sławna gdańska
się skończenia trwającej do 1920 roku firma Moritza Stumpfa. Należący do
budowy, bo zginął w I wojnie. Dla mnie dawnego kościoła cystersów (dzisiejjest to najpiękniejsze w Gdańsku wnę- szej archikatedry) feretron przekazał w
trze sakralne z tego czasu, ukształtowa- 1945 roku, obejmującym ten kościół,
ne w duchu gotyku, a przecież całkowi- polskim zakonnikom ostatni niemiecki
cie indywidualne, niezwykłe w każdym biskup gdański, Karl Maria Splett. Po
szczególe. Wyjątkowy był również oł- bokach obrazu stoją we wnękach figu-
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ry świętych (od lewej): Benedykt, Jan,
Łukasz i Bernard z Clairvaux. Obaj
ewangeliści pochodzą z poprzedniego
ołtarza, postacie świętych, założycieli zakonów benedyktynów i cystersów, wyraźnie się od nich odróżniają.
Z wierzchu skrzyni, tego niby-poliptyku, strzelają w górę zróżnicowane sterczyny; wieńczący podwyższoną część
centralną wysoki ostrosłup przypomina
spiczasty hełm kościoła, zakończony
złotym krzyżem. Po obu stronach podstawy umieszczono znacznie większe
od poprzednio wymienionych figury
św. Piotra i Pawła. Całość niemal idealnie wpasowuje się w ostrołuki okien.
Kolorowe figury centralnej skrzyni
uzupełniają i wzbogacają ciąg postaci
przedstawionych na witrażach.
W kościele św. Brygidy
Na zakończenie wypada wspomnieć
o ołtarzach współczesnych. Są różne,
bardziej i mniej udane. Moim zdaniem
z oceną trzeba odczekać. Może jej dokonają przyszłe pokolenia. Jest jednak
wyjątek, tak niezwykły, że nie sposób
go pominąć – bursztynowy Ołtarz
Ojczyzny u św. Brygidy. Jeszcze nieukończony, a już przyciąga oczarowane
tłumy. Zaprojektował go prof. Stanisław
Radwański z gdańskiej Akademii Sztuk
Pięknych, w realizacji walny udział
ma, specjalizujący się w bursztyno-

Nasz GDAŃSK

Ołtarz kościoła NMP Królowej Polski. Fot. z archiwum o. cystersów

wych klejnotach, Mariusz Drapikowski.
W ołtarzu jest Matka Boska Jasnogórska, nad którą unosi się Biały Orzeł,
są ogromne postacie z brązu: kardynała Stefana Wyszyńskiego i św. Jana
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Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny u św. Brygidy.
Fot. Andrzej Januszajtis

Pawła II, i mniejsze, odziane w bursztyn: św. Brygidy
i, zasłużonej w ratowaniu uciśnionych,
szwedzkiej brygidki św. Elżbiety Hasselblad. Pnące się rozgałęzienia winne-

go krzewu można uznać za współczesną
formę Drzewa Życia.
Andrzej Januszajtis
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27 maja 2020 roku w Nowym Ratuszu

Samorządność - wielka przygoda
Z okazji 30. rocznicy wyborów samorządowych w Polsce zaproszono do Nowego Ratusza wszystkich prezydentów
Gdańska oraz pełniących funkcje przewodniczących Rady Miasta.
Wspominano początki samorządności i jej zasługi dla „małych ojczyzn”.
Odbyła się również debata on-line samorządowców z Polski.
Aleksandra Dulkiewicz:
„Moment przełomowy”
27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory w Polsce po
II wojnie światowej. – Tamte majowe
wybory były momentem przełomowym
w tworzeniu fundamentów odrodzenia
wolnej państwowości po 1989 roku, bez
wahania można tę zmianę nazwać zmianą
rewolucyjną – powiedziała Aleksandra
Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Samorządowa rewolucja wymagała wzięcia
odpowiedzialności nie tylko za samego
siebie, ale także za innych, dawała pierwszeństwo samoorganizacji i stawiała na
odnowę lokalnych więzi. Wszystko było
nowe, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, tworzenie wolnej przestrzeni
publicznej oraz debatowanie wokół tożsamości i pamięci lokalnej, powstawanie
pierwszych organizacji pozarządowych.
Taki nowy początek musiał być wielką
przygodą. – dodała prezydent.

W sali obrad rajców spotkali się prezydenci Gdańska oraz przewodniczący
Rady Miasta, a także samorządowcy
pierwszej kadencji. Całe spotkanie mogli
również śledzić internauci na gdansk.pl
Agnieszka Owczarczak:
„Odpowiedzialność za miejsce,
w którym się żyje.”
– Świętujemy dziś 30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce. Kiedy chcemy znaleźć definicję samorządności spotykamy się z wieloma jej odmianami, ale
zawsze bez żadnych wątpliwości jest ona
kojarzona ze wspólnotą, z jej członkami,
z odpowiedzialnością za miejsce, w którym się żyje – powiedziała na wstępie
Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca
Rady Miasta Gdańska. – Idea samorządności i demokracji na zawsze zmieniła
sposób myślenia o sprawach lokalnych,
o tym jak ważna jest dbałość o najbliższe
otocznie, dała mieszkańcom możliwość
decydowania o tym.
Przytoczono też historię samorządu,
jej początki oraz inicjatora i orędownika
idei samorządu – Lecha Bądkowskiego.

Aleksandra Dulkiewicz i Jacek Starościak, pierwszy
po reformie samorządowej w 1990 roku prezydent Gdańska
w Nowym Ratuszu. 27 maja 2020 roku.
Fot. Grzegorz Mehring. Materiały promocyjne UMG
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Grzegorz Grzelak:
„Musimy pamiętać
też o pewnych
niebezpieczeństwach”
Jak podkreślono, samorząd to nie tylko sukcesy „małych ojczyzn”,
ale też liczne niebezpieczeństwa.
– Musimy pamiętać
też o pewnych niebezpieczeństwach, które dotyczą samorządu – podkreślił Grzegorz Grzelak,
politolog,
samorządowiec,
wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego.
– Po pierwsze nadmierne
upartyjnienie, przedkładanie interesu partykularnego, politycznego,
a nawet osobistego nad

dobro wspólne, rozpowszechnienie
się zasady upolitycznionego podziału łupów – zwycięzca bierze wszytko,
kosztem standardów etycznych i kompetencyjnych. Po drugie przedmiotowe
traktowanie poszczególnych jednostek
samorządowych jako trybików w całościowym systemie przerzucania kosztów
na wspólnoty lokalne – przestrzegał.
Aleksandra Dulkiewicz: „Nie jesteśmy
antyrządowi ani antyprezydenccy
W debacie on-line na temat trzydziestolecia samorządności wzięli udział:
Aleksandra Dulkiewicz - prezydent
Gdańska, Rafał Trzaskowski - prezydent Warszawy, Tadeusz Truskolaski - prezydent Białegostoku, Dorota
Zmarzlak - wójt gminy Izabelin, Piotr
Kuczera - prezydent Rybnika, Olgierd
Geblewicz - marszałek Województwa
Zachodnio - Pomorskiego. Uczestnicy
wspominali czas pierwszych wyborów,
co w tym czasie robili i jakie było ich
zaangażowanie w pracę samorządu
w jego początkach. Podkreślano też zalety samorządności, sukcesy, które ze
sobą przyniosła, głównie w zakresie rozbudowy miast, rozwoju przedsiębiorstw
i gospodarki, Budżetu Obywatelskiego.
Coraz częściej władza centralna pomija
lokalną w podejmowaniu decyzji, które
dotyczą ich bezpośrednio, a szczególnie
budżetów. – Należy podkreślić, że nie
jesteśmy ani antyrządowi, ani antyprezydenccy, absolutnie nie, ale niestety,
prezydent RP i rząd są antysamorządowi, antyobywatelscy – powiedziała na
zakończenie Aleksandra Dulkiewicz.
– Nadzieja, to korzystanie z naszej wolności w odpowiedzialny sposób, karta
wyborcza to nasza nadzieja. Wybierając
prezydenta kraju, bierzemy odpowiedzialność za nasze małe ojczyzny.
Izabela Kozicka-Prus,
Urząd Miejski w Gdańsku

Śródtytuły pochodzą od Redakcji
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30 lat samorządności
27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce pierwsze po II wojnie światowej w pełni
wolne wybory. Były to wybory do odrodzonego samorządu terytorialnego. Polacy otrzymali w końcu szansę urządzenia swoich miast i wsi – swoich Małych Ojczyzn – zgodnie z własnymi oczekiwaniami i potrzebami. Od tego wydarzenia minęło 30 lat. Wiele lokalnych społeczności przez ten czas doskonale wykorzystało
zrodzone wówczas możliwości i doprowadziło do zmiany oblicza kraju oraz jego
rozwoju na wielu płaszczyznach.
Decentralizacja władz publicznych i upodmiotowienie lokalnych wspólnot opartych na zaangażowaniu tworzących je obywateli stało się jednym z fundamentów III Rzeczypospolitej. Było to katalizatorem głębokiej modernizacji Rzeczypospolitej i podniesienia jakości życia Polaków. Samorządy mają niekwestionowane osiągniecia. Piękniejące ulice i place naszych miejscowości, coraz lepiej wyposażone szkoły i szpitale, interesujące muzea, biblioteki i teatry, rozwinięta infrastruktura ochrony środowiska, zagospodarowane przestrzenie wspólne, prężnie
działające organizacje pozarządowe i rozwiązania włączające wszystkich mieszkańców do wspólnoty – to tylko niektóre widoczne znaki, które dowodzą, jak wiele przez te 30 lat się zmieniło i wciąż zmienia na lepsze. Są to oczywiste fakty, które przemawiają za potrzebą zachowania i dalszego wzmacniania samorządów terytorialnych jako efektywnej formy organizacji struktur państwa.
30 rocznica odrodzenia samorządu terytorialnego to sposobność do przypomnienia jak samorządy przyczyniły się do rozwoju naszych Małych Ojczyzn i tym samym całej Polski. Świadomi obecnych ograniczeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego, chcemy jednak Państwa zachęcić, aby pomorskie wsie, miasteczka i miasta w tym dniu jubileuszu przyozdobić flagami narodowymi, gminnymi i regionalnymi. Każdy z nas, na miarę swoich możliwości, niech w mediach
społecznościowych oraz na stronach internetowych urzędów i podległych jednostek informuje o istocie tego święta, znaczeniu samorządu i jego wpływie na jakość życia mieszkańców tworzących nasze wspólnoty lokalne.

Mieczysław Struk
marszałek województwa pomorskiego

Aleksandra Dulkiewicz
prezydent Gdańska
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Wspominam ten czas z wielkim wzruszeniem

O rocznicy wyborów samorządowych
Zagrożenie związane z zarazą nie pozwoliło mi na świętowanie tej rocznicy razem z dawnymi i obecnymi kolegami
radnymi, nagrałem tylko wypowiedź, którą tutaj powtarzam i uzupełniam.
Dzień wyborów samorządowych 27
maja 1990 roku był jednym z najważniejszych w naszej historii, (ważniejszym nawet od dnia wyborów do Sejmu
4 czerwca 1989 roku, chociaż bez niego
nie mógłby zaistnieć).
To była wielka przygoda
W tym dniu wolność i demokracja
dotarły do każdej gminy. Wspominam
ten czas z wielkim wzruszeniem. Zaangażowałem się wówczas dlatego, że już
wcześniej byłem aktywny, jeśli chodzi
o sprawy Gdańska. W Gdańskiej Komisji Ochrony Zabytków PTTK, działając
wbrew ówczesnym władzom, zdołaliśmy uratować przed wysadzeniem

w powietrze najcenniejszy obiekt na
Westerplatte, Wartownię nr 1. Nasz głos
przyczynił się również do tego, że w odbudowanym Ratuszu Głównego Miasta,
zamiast planowanych urzędów, powstało Muzeum Historii Gdańska. Wybór
na radnego, a później (od 11 grudnia
1990 roku) na Przewodniczącego Rady,
dał mi szansę skuteczniejszego działania dla mojego ukochanego miasta. To
była wielka przygoda. My wszyscy nie
należeliśmy do żadnych partii, byliśmy
z komitetów obywatelskich. Tylko jeden radny, popularny piekarz, był spoza nich. Robiliśmy wszystko na nowo.
Podjęliśmy 640 uchwał, które naprawiały popsuty przez „jedynie słuszną
ideologię” system komunalny.
Wielki podziw
i szacunek dla Polski
i Polaków

Gdańscy rajcy (w głębi, w czarnych strojach z kryzami)
na obrazie Antona Möllera z 1601 roku
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Do największych
osiągnięć należało zapewnienie miastu wody
pitnej wysokiej jakości, uporządkowanie
handlu ulicznego, powstanie kilku centrów
handlowych, uchwalenie szeregu planów
zagospodarowania,
reorganizacja komunikacji, ułatwienia dla
inwalidów,
remonty
domów i odbudowa zabytków. Nawiązaliśmy
wówczas także mnóstwo kontaktów zagranicznych, dzięki czemu
mogliśmy wykorzystać
doświadczenia innych
miast. Gdańsk wszedł
do międzynarodowych
programów ekologicznych. Zaczęły wracać,
wywiezione w czasie
wojny, dzieła sztuki – skrzydło ołtarza
z Hamburga, pierwsze
tomy
biblioteki
Towarzystwa

Przyrodniczego itp.). Powstał Związek Miast Bałtyckich z sekretariatem
w Gdańsku. Stworzyliśmy podwaliny do
obchodzonego w 1997 roku Tysiąclecia
Pierwszej Wzmianki o Gdańsku. Polska
i nasze przemiany cieszyły się wówczas
na świecie dużym uznaniem. Wszędzie,
dokąd jeździliśmy, czuliśmy wielki podziw i szacunek dla nas, dla Gdańska,
Polski i Polaków. To było niezwykłe
osiągnięcie. Tego kapitału, jaki wówczas
wypracowaliśmy, a po nas kontynuowali
i kontynuują to nasi następcy, nie wolno
zmarnować!
Nie było między nami wszechobecnej
dziś nienawiści
Ważne było wypracowanie zasad
obradowania. Spory bywały gorące, ale
nie było między nami wszechobecnej
dziś nienawiści. Przewodnicząc Radzie starałem się wdrażać (pół żartem,
pół serio) następujące „przykazania”,
godne zalecenia i dzisiaj: 1. Nikogo się
nie lękaj, nikogo nie obrażaj (maksyma
w portalu kamieniczki przy Chlebnickiej 29). 2. Pamiętaj, że spory nie trwałyby tak długo, gdyby brak słuszności
był tylko po jednej stronie (François
de La Rochefoucauld) 3. Nie stosuj wobec nikogo argumentów personalnych
(tzw. ad hominem). 4. Nie podważaj
tego, co Rada uchwaliła większością
głosów, nawet jeżeli głosowałeś przeciwko temu, tylko pomagaj w realizacji
(z ordynacji Rad dawnego Gdańska).
Na koniec 5. Gdy przegrałeś, pocieszaj się starym chińskim przysłowiem:
Trzeba się nauczyć boskiej obojętności
wobec nieuniknionego biegu wydarzeń.
Nie jest to łatwe, ale mnie zawsze pomagało rozładować stres.
Pozdrawiam radnych wszystkich
kadencji i życzę samych sukcesów we
wspólnych staraniach o dobro naszego
umiłowanego miasta. Bądźcie dla siebie życzliwi, uśmiechajcie się do siebie
– nawet gdy się spieracie. Szczęść Wam
Boże!
Andrzej Januszajtis
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Warto mówić i promować etos samorządowy - oparty na pracowitości, rzetelności,
jawności i umiłowaniu Małej Ojczyzny, od gminy po województwo

30 lat samorządności w Gdańsku,
Gdyni i na Pomorzu
Prawie wszyscy w Polsce są zgodni, iż reforma samorządowa należy do najbardziej udanych dzieł ustrojowych.
Symbolem odrodzenia samorządu terytorialnego były wybory do rad gmin z 27 maja 1990 roku.
Z czasem powstały samorządowe
powiaty i samorządowe województwa.
Andrzej Januszajtis - przewodniczący
Rady Miasta Gdańska od grudnia
1990 roku
Nie tylko Andrzej Januszajtis, nasz
prezes, może mieć poczucie pewnej dumy i satysfakcji - w jubileuszu
30 - lecia odrodzonego samorządu terytorialnego. Należy podkreślić, iż nasz
prezes zalicza się do współtwórców
samorządu gdańskiego i współtworzył
jego podstawy w I kadencji Rady Miasta Gdańska (RMG, od grudnia 1990
roku jej przewodniczący). Pierwszym
demokratycznie wybranym prezydentem Gdańska został Jacek Starościak,
ale pozostał na tym stanowisku niespełna rok czasu (do 14 czerwca 1991
roku). Z kolei Franciszek Jamroż zaczynał karierę polityczną od stanowiska przewodniczącego Rady Miasta
Gdańska (5 czerwca 1990 roku), ale
pół roku później postanowił zostać
prezydentem. I faktycznie 14 czerwca 1991 roku wybrano na prezydenta
Gdańska. Utrzymał się na stanowisku
do 7 lipca 1994 roku. Jego biografia jest
odbiciem kryzysu i sporów o władzę
w I kadencji samorządu miasta Gdańska. W drugiej kadencji samorządu
Gdańska (1994-1998) nastąpiło duże
uspokojenie i rozważne kierowanie
gdańską nawą polityczną. Prezydent
Gdańska Tomasz Posadzki i przewodniczący Rady Miasta Gdańska, Paweł
Adamowicz, dali przykład zgodnej
i harmonijnej współpracy.
Paweł Adamowicz - dwie dekady
prezydentury
26 października 1998 roku Paweł
Adamowicz (w II kadencji przewodniczący RMG) został wybrany Prezydentem Gdańska. Na początku 2019
roku wchodził w trzecią dekadę prezy-

dentury Gdańska. Ponad dwie dekady
jego prezydentury to, jak dotychczas,
najlepszy okres w dziejach rozwoju
Gdańska.
Losy władz samorządowych w Gdyni i Sopocie kształtowały się różnorodnie. W Gdyni przez pierwsze dwie
kadencje na stanowisku prezydenta
pozostawała Franciszka Cegielska. Ale
i ona doświadczyła próby odwołania
jej ze stanowiska w połowie pierwszej
kadencji. Z czasem wyrosła na jednego z liderów samorządu terytorialnego
w skali kraju. W czasach AWS była posłem, a w latach 1999-2000 ministrem
zdrowia. W Sopocie też nie było sielanki. W I kadencji prezydentami miasta
byli kolejno Henryk Ledóchowski i Jan
Kozłowski. Od jesieni 1998 stanowisko
prezydenta Sopotu piastuje Jacek Karnowski. Wyborcy okazali wielokrotnie
zaufanie J. Karnowskiemu, ostatnio
w wyborach samorządowych 2018 roku.
W regionie - wójtowie, burmistrzowie
i prezydenci
Po 27 maja 1990 roku z reguły liderzy Komitetów Obywatelskich objęli stanowiska wójtów, burmistrzów
i prezydentów w ówczesnym województwie gdańskim. Przez pewien czas
funkcjonowało ciało konsultacyjne pod
nazwą „Porozumienie Miast i Gmin Województwa Gdańskiego”. Z liderami samorządów Trójmiasta skutecznie mógłby konkurować Krzysztof Hildebrandt,
który w 1990 roku został wybrany radnym Rady Miejskiej w Wejherowie.
W 1998 roku radni powierzyli jemu stanowisko Prezydenta Wejherowa. W kolejnych wyborach bezpośrednich (2002,
2006, 2010, 2014, 2018) Krzysztof Hildebrandt bezapelacyjnie wygrywał wybory prezydenckie (nawet z posłami).
Cieszy się nadal szacunkiem i uznaniem.
Z kolei w Tczewie Zenon Odya przez
cztery kadencje (1994-2010) skutecznie
pełnił stanowisko prezydenta miasta.

Powstało województwo pomorskie
1 stycznia 1999 roku rząd Jerzego
Buzka powołał drugi i trzeci szczebel
samorządu terytorialnego. Samorządowe powiaty i samorządowe województwa - dopełniły kształt reformy samorządowej. Powstało województwo pomorskie, jego pierwszym marszałkiem
został Jan Zarębski (jeden z liderów pomorskiego biznesu). Niestety, powołano
województwa pomorskie bez Elbląga
i powiatu elbląskiego. A Ziemia Elbląska, geograficznie, gospodarczo i kulturowo była zawsze blisko związana
z Pomorzem. Gwoli historycznej prawdy przypomnijmy, że w latach 19751998 Elbląg stanowił stolicę województwa elbląskiego.
Na czele Województwa Pomorskiego
stoją ludzie rodem z samorządu gminnego. Zauważmy, iż Mieczysław Struk
w latach 1990-2002 sprawował urząd
burmistrza Jastarni, a w 2010 roku,
z rekomendacji Jana Kozłowskiego
(z Sopotu), wybrano go na Marszałka
Województwa Pomorskiego. Jako włodarz Pomorza cieszy się szacunkiem
i zaufaniem.
Wnioski i refleksje
Dekady wójtów, burmistrzów i prezydentów dobiegają końca. Stosowna zmiana ustrojowa została podjęta
w ustawie z 11 stycznia 2018 roku, gdzie
zapisano limit kadencji (najwyżej dwie
po sobie). Jednocześnie ta sama ustawa
wydłużyła długość trwania wszystkich
kadencji samorządowych do 5 lat. Zatem dotychczasowi włodarze na przykład
w Sopocie, czy Gdyni będą zobowiązani do
ustąpienia z swoich stanowisk najpóźniej
w 2028 roku, gdyż prawo nie może działać wstecz. Zresztą, zauważmy, te zmiany
ustroju samorządowego nie wywołały
większych dyskusji, ani tym bardziej konfliktów. Można zatem było się dogadać.
A opinii publicznej też stało się zadość.
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Próbę sformułowania kilku wniosków i podstawowych refleksji po 30
latach funkcjonowania samorządności terytorialnej:
1/ Trzeba zgodzić się, iż reforma samorządowa wciąż należy do najbardziej
udanych zmian ustrojowych w demokratycznej Polsce (1989-2020).
2/ Zgodnie z wolą ustawodawcy możliwe są korekty reformy samorządowej.
W moim przekonaniu, Elbląg i powiat
elbląski powinny „powrócić” do Województwa Pomorskiego. W latach 19451975 Elbląg należał do Woj. Gdańskiego.

3/ Po 30 latach doświadczeń ustanowienie limitu kadencji władz wykonawczych i jednoczesne wydłużenie
kadencji samorządowych do 5 lat, spotkało się z ogólnym zrozumieniem.
4/ Ostatnie lata dowodzą, iż samorządy terytorialne stały się ostoją demokracji i decentralizacji państwa. Są najbliżej
wyborców i najlepiej im służą.
5/ Być może warto by powrócić do
debaty publicznej na temat, na ile Senat
mógłby przejąć na siebie rolę Izby Samorządowej?!
6/ Na pewno warto wspierać drogę

kariery politycznej od samorządu gminnego, przez powiat i województwo, do
parlamentu i rządu. Tak, aby doświadczenie i konkretne sukcesy w samorządach,
wzorem państw zachodnich, współdecydowały o awansie i powinnościach
na szczytach władz państwowych.
7/ Warto mówić i promować etos
samorządowy - oparty na pracowitości,
rzetelności, jawności i umiłowaniu Małej Ojczyzny, od gminy po województwo.
Jan Kulas

28 czerwca 2020 roku otworzy podwoje Muzeum Bursztynu

Jak się zmieni Wielki Młyn?
W pełnym toku jest remont, modernizacja, przebudowa i adaptacja Wielkiego Młyna. W budynku, należącym do
Muzeum Gdańska, powstanie nowe Muzeum Bursztynu.
Do zwiedzania zostanie udostępnione w czerwcu 2021 roku.
Miejsce godne światowej
stolicy bursztynu
21 maja 2020 roku z postępem prac
zapoznała się Aleksandra Dulkiewicz,
prezydent Gdańska.
– Gdańsk jako światowa stolica
bursztynu potrzebował muzeum z prawdziwego zdarzenia – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
- Placówka, którą planujemy otworzyć
już w połowie przyszłego roku, ucieszy
zarówno turystów, jak i mieszkańców.
Nowe, imponujące oblicze zyska także

budynek Wielkiego Młyna. Bardzo się
cieszę z tej inwestycji.
Końcowy etap inwestycji w Wielkim Młynie obejmuje prace budowlano
- konserwatorskie – zabytkowych, ceglanych, wewnętrznych i zewnętrznych
elewacji Wielkiego Młyna – oraz prace
adaptacyjne, w tym kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania oraz wentylacyjno-klimatyzacyjnego wraz z automatyką. Przewidziane jest również wykonanie prac izolacyjnych murów Wielkiego
Młyna.
Siedziba nowego Muzeum Bursztynu
zmieni się nie do poznania. Dzięki dofi-

nansowaniu ze środków Gminy Miasta
Gdańska oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przestrzeń ma
zostać przygotowana „pod klucz”.
We wnętrzu Wielkiego Młyna będzie
dominować czerń, szkło oraz światła
LED. Podobne aranżacje można spotkać
w większości nowoczesnych muzeówikon, np. Victoria and Albert Museum
w Londynie, czy duńskim Moesgaard
Museum. Osiągnięty w ten sposób kontrast czerni z jasnym kolorem bursztynu
ma wydobyć jego piękno i skupić uwagę
widza i wciągnąć go w świat prezentowanych eksponatów.
Trzy piętra historii bursztynu
bałtyckiego
Do zwiedzania zostaną udostępnione trzy z czterech poziomów Wielkiego
Młyna o łącznej powierzchni około 2000
m kw, do których dostęp umożliwi winda
z panoramicznym widokiem na wszystkie poziomy obiektu oraz schody. Obiekt
ma być w pełni dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Wejście do budynku będzie zlokalizowane od strony ulicy Rajskiej. Na poziomie „0” ma się znaleźć kasa, szatnia,
sklepy, kawiarnia oraz sala wystaw czasowych. Zachowana zostanie również
ekspozycja archeologiczna pokazywana
przed zamknięciem centrum handlowego. Tu jednak dojdzie do drobnych
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towi artystki Anny Bocek. Część powierzchni zostanie oddana na potrzeby
gastronomii, która będzie dysponować
także własnym wyjściem na ulicę Rajską, funkcjonować będzie także sala edukacyjno-konferencyjna. Na poziomie „2”
zwiedzający zobaczą drugą część wystawy stałej, która pokazuje wątek bursztynu w kulturze. Znajdą się tu eksponaty
związane ze sztuką dawną i tą współczesną oraz, w wydzielonej części, pomieszczenia administracyjne. Wyżej będą już
tylko pomieszczenia techniczne.
Oszczędnie na energii.
Z zyskiem z działalności
Według przeprowadzanych audytów
zewnętrznych wykonane w II etapie termomodernizacji obiektu: izolacja dachu,
nowa stolarka okienna i drzwiowa oraz
nowe instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz grzewcze pomogą zredukować o 75 proc. roczne koszty energii
potrzebnej do ogrzewania zabytkowego
budynku.
Choć ich wysokość w porównaniu
z kosztami inwestycji jest niewielka,
to poniesione na przygotowanie zabytku
koszty zwrócą się w przyszłości. Przeniesienie do nowej siedziby, z innym
układem przestrzeni, ograniczy również
wydatki związane z obsługą obiektu oraz
prezentowanych w nim wystaw.
Wykonane analizy środowiskowe wskazały też, że o blisko 100 proc.
może wzrosnąć frekwencja odwiedzin
w obiekcie i planowo wynieść około
200 tys. zwiedzających rocznie. Dzięki
nowej, profesjonalnej sali warsztatowoedukacyjnej mają się ponieść również
przychody z prowadzonych lekcji muzealnych. Dodatkowe przychody mają
przynieść sklepy oraz gastronomia.
Termin zakończenia prac w Wielkim Młynie jest przewidziany na koniec
kwietnia 2021 roku. Wówczas Muzeum
Gdańska przystąpi do montażu wystawy
stałej poświęconej fenomenowi bursztynu bałtyckiego. Wystawa zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska – Rosja 20142020. Otwarcie nowego Muzeum Bursztynu przypadnie w Światowy Dzień
Bursztynu – 28 czerwca 2021 roku.
zmian, a same zabytki zostaną zabezpieczone nowymi, szklanymi balustradami.
Kondygnacja wyżej, na poziomie
„1”, zostanie poświęcona wystawie stałej i powiązaniu bursztynu z przyrodą.

Znany z obecnego Muzeum Bursztynu
„bursztynowy las”, który w plastyczny
sposób pokazuje w jaki sposób powstał
bursztyn bałtycki zostanie pokazany
w odświeżonej odsłonie dzięki projek-

Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska
Zuzanna Gajewska,
Urząd Miejski w Gdańsku
Fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl
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Konkurs Merit Book Awards 2020 - rozstrzygnięty

Tomik haiku Jolanty Kajzer wśród
siedmiu najlepszych na świecie!
Rozstrzygnięto konkurs Amerykańskiego Towarzystwa Haiku na najlepsze książki haiku 2019 roku. Wśród
nagrodzonych jest Jolanta Kajzer, członkini Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”.
Tomik haiku Jolanty Kajzer pt. Chleb
przy chlebie / Bread by Bread dedykowany Brunonowi Zwarze (zob. „Nasz
Gdańsk”, nr 2/2020) otrzymał Honorowe Wyróżnienie w głównej kategorii prestiżowego konkursu Merit Book
Awards 2020 (za książki wydane w 2019
roku), który Amerykanie porównują
do Nagrody Pulitzera w świecie haiku.
Organizatorem konkursu jest założone
w 1968 roku Amerykańskie Towarzystwo Haiku (Haiku Society of America) w USA. Jurorami byli poeci haiku:
Marilyn Hazelton i doktor filozofii (Uniwersytet Princeton) Rebecca Lilly. Tomik otrzymał jedno z czterech równole-

głych Honorowych Wyróżnień i znalazł
się wśród siedmiu najlepszych książek
haiku roku 2019 na świecie. Po raz
pierwszy książka polskiego poety otrzymała nagrodę w głównej kategorii tego
konkursu. Redaktorem, autorem zdjęć
i współtłumaczem książki na angielski jest Adam Kajzer. Trzecie miejsce
otrzymała książka pt. Whild Rhubarb
angielskiego poety Stuarta Quine’a,
który zmarł w marcu 2020 roku na COVID-19 w wieku 57 lat.
Na zdjęciu:
Okładka książki Chleb przy chlebie /
Bread by Bread

Po konkursie poezji haiku w Soka w Japonii

Jolanta Kajzer i Adam Kajzer
z wybitnymi haiku
Międzynarodowy konkurs Soka Matsubara International Haiku Competition zorganizowało miasto Soka (250 tys.
mieszkańców) położone 30 km od Tokio.
Soka jest miejscem, które odwiedził na początku swojej
wielkiej podróży w 1689 roku Matsuo Basho.
Festiwal Lalek (…) i pomnik Chopina(…)
Konkurs honorował 330. rocznicę tego wydarzenia.Soka
słynie z sosen i zachęcano do nadsyłania wierszy również
o tej tematyce. Sosna, wiecznie zielone drzewo, w poezji
japońskiej symbolizuje długowieczność i wytrzymałość.
4402 poetów zgłosiło łącznie 10824 haiku.
Do kategorii haiku w języku obcym (angielskim lub
francuskim) 200 poetów z 34 krajów nadesłało 637 haiku.
Jurorami byli profesor Kai Hasegawa i David Burleigh.
Wyniki ogłoszono 14 lutego 2020 roku.
Kai Hasegawa wybrał jedenaście haiku jako Outstanding
Haiku (Wybitne Haiku), w tym mój wiersz:
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Doll Festival
from mother to daughter
a rustling paper doll
Po polsku:
Festiwal Lalek
mama córce
szelest papierowej lalki
Taką samą nagrodę otrzymał Adam Kajzer za wiersz:
the Chopin’s statue
drenching brittle willow
floating in the wind
Po polsku:
pomnik Chopina
krucha wierzba w deszczu
płynie na wietrze

Nasz GDAŃSK
cykada (…), wiosna(…), pradawna sosna (…), zawsze
zielona sosna (…), cud na ziemi
Jedno moje haiku, którego tematem była sosna, otrzymało
Honorowe Wyróżnienie od Kaia Hasegawy:
cicada
playing in a pine
green by green

Cztery haiku Adama Kajzera też otrzymały Honorowe
Wyróżnienie od Kaia Hasegawy:

wiosna
pod pradawną sosną
młoda sosna na sośnie
primeval pine
as old as the amber
found after the storm

pradawna sosna
tak stara jak bursztyn
znaleziony po sztormie

Po polsku:

cykada
muzyka w sośnie
zieleń przy zieleni

Po polsku:

Po polsku:

always green pine
the scent of early autumn
migratory birds

Po polsku:

spring
under the primeval pine
young pine on pine

Nr 7/2020

zawsze zielona sosna
w zapachu wczesnej jesieni
migrujące ptaki
wonder on the ground
a pine mingled with
plum in blooming
Po polsku:
cud na ziemi
sosna w uścisku
kwitnącej śliwy
Adam Kajzer miał w konkursie najwięcej nagrodzonych
wierszy ze wszystkich 200 uczestników.
Jolanta Kaizer, poetka i lokalna przewodniczka,
członkini Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”

Jeden z symboli zmian w mieście

Tramwaj na alei Pawła Adamowicza
Tramwaj na torowisku wzdłuż al. Pawła Adamowicza, to element wieńczący tę inwestycję. Gdańszczanki
i gdańszczanie korzystają z nowego, ponad dwu i pół kilometrowego odcinka linii tramwajowej.
– To historyczna zmiana, Al. Pawła Adamowicza, zwana roboczo Nową
Bulońską to jeden z symboli zmian
w naszym mieście. – mówi Aleksandra
Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
„Wielu z Was może nie pamiętać”
– Ta symbolika ma szczególne znaczenie w czasie obchodów trzydziestej
rocznicy samorządności w Polsce. Kiedy rozglądamy się po Gdańsku wielu
z Was może nie pamiętać jak to wyglądało 30 lat temu, ale myślę że nikt
nawet nie wyobrażał sobie, że tu po-

wstaną osiedla a także droga i tramwaj
je łączące.
Kluczowym elementem inwestycji
łączącej ul. Bulońską z ulicą Jabłoniową jest linia tramwajowa o długości
2,6 km. Na trasie wybudowano 6 przystanków (od strony Migowa): „Królewskie Wzgórze”, „Łabędzia”, „Stolema”, ”Zabornia”, „Ujeścisko” – węzeł
integracyjny oraz „Lawendowe Wzgórze” – przystanek w pobliżu przedszkola nr 68. By ułatwić podróżnym
w przyszłości możliwość przesiadki
powstał węzeł integracyjny tramwajowo-autobusowy Ujeścisko wraz z par-

kingiem dla samochodów osobowych
i rowerów (167 miejsc parkingowych
samochodowych, w tym 11 dla niepełnosprawnych, 22 miejsca postojowe
rowerowe), a także budynek socjalny
z ogólnodostępną płatną toaletą. Aleją
Pawła Adamowicza w ciągu dnia pojadą tramwaje linii nr 12 – co 10 minut
w dni powszednie i co 20 minut
w weekendy. Nocą trasa będzie obsługiwana przez linię autobusową N2.
Obie linie zostaną uruchomione równocześnie. Rozkład jazdy „dwunastki”
nie zmieni się znacząco. Zostanie jedynie wydłużona jej trasa.
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około 320 metrów, tak aby umożliwić
dojazd tramwajem niemalże pod budynek szkoły i przedszkola. Ta decyzja zapadła ponad rok po tym, jak rozpoczęto
realizację inwestycji.
Z uwagi na konieczność przebudowy odcinka ul. Jabłoniowej, po uruchomieniu linii tramwajowej, prace drogowe prowadzone będą jeszcze w obrębie
skrzyżowania ul. Jabłoniowej z ul. Warszawską. W tym rejonie konieczne jest
wzmocnienie gruntów poprzez palowanie, co wpłynęło na czas realizacji robót
w obszarze skrzyżowania. Do wzmocnienia gruntu w obszarze ul. Jabłoniowej
wykorzystanych zostanie ponad 1000
pali, o łącznej długości ok. 10 100 m.
Z uwagi na technologię wykonywania
prac związanych z rozbudową odcinka
ul. Jabłoniowej roboty w tym obszarze potrwają do końca sierpnia. Ostatnim elementem inwestycji jest winda
przy przystanku w rejonie przedszkola
i szkoły przy ul. Lawendowe Wzgórze.
Z uwagi na opóźnienie w dostawach
spowodowane pandemią, zostanie dostarczona na budowę jesienią.
Konsorcjum firm, 243 mln zł.

Pierwszy tramwaj na węźle „Ujeścisko”. 25 maja 2020 rok. Fot. Sławomir Lewandowski

Nowa infrastruktura, nowe trasy,
nowy tabor
– Komunikacja miejska, jest dla
władz miast absolutnym priorytetem,
ta trasa jest elementem większej całości. – powiedział Piotr Borawski, zastępca prezydenta do spraw przedsiębiorczości i ochrony klimatu. – Nowa
infrastruktura, nowe trasy, w tym Nowa
Warszawska, trasa od Piecek-Migowa
do Wrzeszcza, by spiąć górny i dolnym
taras oraz pętla Ujeścisko, to właśnie
te elementy. Ta nowa rama komunikacyjna będzie stanowiła o rozwoju komunikacji w tej części miasta. Do tego
mamy nowy tabor, 15 tramwajów Pesa
Jazz Duo, w drugiej transzy kolejne 15
tramwajów, również nowe autobusy
i wspólny bilet. Na trasie linii tramwajowej wybudowano 159 słupów trakcyjnych wraz z fundamentami, wykorzystano 24 km kabli trakcyjnych.
Budowa linii tramwajowej wzdłuż
al. Pawła Adamowicza to jedna z największych inwestycji realizowanych
obecnie przez Miasto Gdańsk. Inwestycja obejmuje nie tylko budowę linii
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tramwajowej, ale również sieć dróg
i skrzyżowań wraz z infrastrukturą
towarzyszącą. W ramach inwestycji powstała dwukierunkowa jezdnia
z jednostronnym chodnikiem oraz drogą rowerową na całej jej długości. Trasa rowerowa została również oddana
do użytku w czerwcu.
W ramach inwestycji powstały drogi dojazdowe takie jak Nowa Wołkowyska, Myśliwska Południowa, przebudowano łącznice węzła z ul. Armii Krajowej, z tzw. Nową Warszawską i Nową
Jabłoniową.
Wzmocnienie gruntów
poprzez palowanie
Przy wybudowanym i funkcjonującym już Centrum Edukacyjnym Jabłoniowa początkowo planowano budowę jedynie układu drogowego, a linia
tramwajowa Nowa Bulońska Północna
miała kończyć się w pobliżu skrzyżowania ul. Jabłoniowej i Warszawskiej.
Po analizach możliwości finansowych
Miasto zdecydowało, by przedłużyć
powstającą linię tramwajową o odcinek

- Dotarliśmy do końca kolejnego
etapu przedsięwzięcia, które realizujemy od dwóch lat – powiedziała Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes NDI.
– Wkrótce będzie czynna linia tramwajowa, finiszujemy z pracami wykończeniowymi, robimy wszystko, aby
przed wakacjami można było przekazać
całość. Kolejna, nowa arteria jest praktycznie gotowa do użytkowania.
Budowa Al. Pawła Adamowicza
(roboczo zwanej Nowa Bulońska Północna) jest częścią opracowanego przez
władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe
na lata 2014-2020. Zadanie realizowane jest w ramach Gdańskiego Programu
Komunikacji Miejskiej – GPKM etap
IVa. Wykonawcą prac jest konsorcjum
firm, którego liderem jest firma NDI
S.A. z Sopotu. Realizacja Al. Pawła
Adamowicza to koszt 243 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na
lata 2014 - 2020. Zadanie to otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej
w kwocie około 58,5 mln zł.
Izabela Kozicka-Prus,
Urząd Miejski w Gdańsku
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Seniorzy Klubu „Motława” wobec pandemii

Chcemy działać
na pełnych obrotach
Żyjemy w zagrożeniu pandemią, ale wraz z upływem czasu stabilizują się nastroje w społeczeństwie. Zaczynamy
powoli oswajać się z tą niezwykłą sytuacją.
Zachowania, które początkowo były
dla nas szokujące, to jest ciągłe noszenie
maseczek na twarzy i unikanie wszelkich
kontaktów międzyludzkich, już stają się
rutynową koniecznością.
Swój sposób na życie
Nie bez znaczenia jest też fakt, że
wzrost zachorowań w Polsce nie jest taki
lawinowy, jak się początkowo obawiano.
Staramy się wypracować sobie styl życia
przystosowany do nowej rzeczywistości.
Nasi seniorzy zachowują się rozmaicie.
Jest to spowodowane różnymi warunkami życia, stanem zdrowia i stopniem
wrażliwości na grozę wizji zakażenia.
Wiele osób znalazło swój sposób na
życie w przymusowej izolacji. Łatwiej
kobietom, które z natury rzeczy zawsze
mają dużo zajęć domowych wypełniających dzień. Teraz jeszcze więcej czasu im
poświęcają. Są panie zajmujące się robótkami ręcznymi. Nawet te, które zdążyły
zapomnieć, że przed laty zrobiły sobie
kilka udanych włóczkowych sweterków
czy kamizelek, znów sięgnęły po druty
i włóczki, żeby sobie coś wydziergać.
Aktywność i melancholia
Nasze mistrzynie pióra tworzą
wiersze, piszą poematy. Marysia wysłała swój wiersz na doroczny konkurs
„Benefis dojrzałości”. Kibicujemy jej
w oczekiwaniu na werdykt jury. Są też
panie „ogrodniczki” – z jeszcze większym zaangażowaniem dbające o swoje
wewnątrz mieszkaniowe „ogrody” złożone z ciekawych okazów roślin i kwiatów. Ci z nas, którzy posiadają działki
ogrodnicze mają możliwość spędzania
tam czasu, oczywiście w zależności
od pogody. Są też osoby, które, mimo
wszystko, zachowują się dość aktywnie,
chodząc po zakupy czy na spacer. Większość spędza czas w izolacji, w domu,
czasem popadając w melancholię na granicy depresji. To seniorzy single, przeżywający w samotności ten trudny czas.

Gesty solidarności
Nie zabrakło w Klubie Seniora „Motława” gestów solidarności. Młodsi,
sprawniejsi, nieśli pomoc najstarszym.
Bernadeta i Antek roznosili posiłki obiadowe, koleżanka Irena na kilka dni zamieszkała u Marysi podczas jej choroby,
żeby nieść pomoc fizyczną i psychiczną.
Wiadomo, że dolegliwości chorobowe
w samotności są jeszcze bardziej trudne do zniesienia. Nasza liderka, Helena,
z dystansu, ale jednak czuwała nad swoją gromadką „klubową” – starając się
w kontaktach telefonicznych sprawdzać
czy ktoś nie potrzebuje pomocy. Takie
interwencje mają wielkie znaczenie dla
ludzi samotnych. W nowej rzeczywistości również wyizolowani czują się seniorzy, którzy przed wybuchem pandemii na co dzień mieli bardzo ożywione
kontakty z liczną rodziną, gdyż obecnie
dzieci, wnuki też nie odwiedzają ich tak
jak kiedyś. Członkowie rodziny przywożą dla nich zakupy, podają je przez drzwi
i żegnają.
Helena planuje spotkania w plenerze
Działalność klubu będzie też przystosowana do nowych warunków. Helena planuje organizować spotkania w plenerze. W parkach, ogrodach. To dobry
pomysł. Chodzi o zwiększenie dystansu
i stopniowe wypracowanie sobie metod
działania, które pozwolą na wznowienie
aktywności. Seniorzy są dzielni, wielu
pamięta swoje ciężkie zmagania z losem
w czasie okupacji, w czasie peerelowskich kłopotów z zaopatrzeniem, ale ich
kondycja psychiczna i fizyczna trudniej
reaguje na obecne trudności życiowe.
Trzeba wierzyć, że znowu nadejdą dobre czasy, zmniejszy się, a następnie
w ogóle wyeliminuje zagrożenie, i już
niedługo Klub Seniora „Motława” znowu będzie działał z uśmiechem i na pełnych obrotach. Oby!

Matka
Przychodzą w życiu takie dni
Gdy wszystko nas zawodzi
Gdy pociąg szczęścia
W dal odchodzi

Przychodzi zło
Rozsypuje się grunt pod nogami
Jak roztrzaskana kładka

Jest wtedy ktoś, kto ci pomoże
Obetrze łzy przytuli
To twoja Matka

Jej miłość nie chce wzajemności
Nie szczędzi ofiar
By przeprowadzić cię przez ciemność

Płacząc powraca
Miłością cię otacza
To twoja Matka

Gdy chcesz to zmieścić
W jednym słowie
Miłość do granic do ostatka

Uklęknij i wypowiedz
Ciepło i serdecznie słowo
Matka.

Stefania Stankiewicz,
członkini Klubu Seniora „Motława”.
26 czerwca 2020 roku

Krystyna Tylman
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Wprowadzi się biblioteka, rady dzielnic, organizacje pozarządowe

Ratusz oruński w rewitalizacji
25 maja podpisano umowę na przebudowę dawnego ratusza przy ul. Gościnnej 1 w Gdańsku Oruni. Adaptacja
budynku zostanie przeprowadzona w ramach Programu Rewitalizacji.
Koszt inwestycji to niecałe 5,9 mln
złotych.
We wrześniu 2021 roku – planowane
zakończenie prac
Wykonawcą
prac
związanych
z przebudową Ratusza jest firma ECOZET Sp. z. o. o., która zrealizuje zadanie za ok. 5,9 mln złotych. Inwestycja
zakończy się we wrześniu 2021 roku.
Decyzja o dostosowaniu Ratusza na
nowe potrzeby zapadła w roku 2016,
podczas konsultacji nad założeniami
Gminnego Programu Rewitalizacji.
Mieszkańcy Oruni wskazali jakie usługi można wprowadzić w to miejsce.
Dzięki temu w swoich murach Ratusz będzie mieścił filię Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Josepha Conrada Korzeniowskiego
w Gdańsku, Radę Dzielnicy Orunia,
Św. Wojciech, Lipce, oraz pomieszczenia na działania społeczne, prowadzone przez organizacje pozarządowe.
Wnętrze budynku zostanie przebudowane tak, by został on dostosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budynku zostanie zainstalowana
winda, która ułatwi poruszanie się po
obiekcie, a sam budynek przejdzie
gruntowny remont. Obiekt będzie również monitorowany. Teren wokół gmachu zostanie zagospodarowany. Pojawią się nowe ławki i stojaki na rowery.
Na samym budynku zostanie zamontowany podświetlany szyld „Ratusz
Oruński”.

Ratusz przy ul. Gościnnej 1 w Gdańsku-Oruni. Maj 2020 rok.
Fot. Materiały promocyjne Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku

Płaskorzeźby Temidy i Demeter
Dawny Oruński Ratusz został wybudowany w 1867 roku. Ceglaną elewację
frontową zdobią płaskorzeźby Temidy
i Demeter – patronek sprawiedliwości
i urodzaju. Budynek do końca II wojny
światowej mieścił siedzibę lokalnego
magistratu, potem urzędu stanu cywilnego, następnie komisariatu Milicji Obywatelskiej i Policji. Od 2010 roku budynek
stoi niezagospodarowany.
Zadanie jest elementem Programu
Rewitalizacji dzielnic Gdańska, współfinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskie-

go na lata 2014 - 2020. Zrewitalizowane
zostaną cztery obszary Gdańska: Nowy
Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem. Część kosztów inwestycji
zostanie pokryta dzięki dofinansowaniu
z Unii Europejskiej. Koordynatorem rewitalizacji czterech dzielnic Gdańska jest
Biuro Rozwoju Gdańska. Poszczególne zadania w ramach programu oprócz
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska
realizować będą także Gdańskie Nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe.
Izabela Kozicka-Prus,
Urząd Miejski w Gdańsku

Nowa Biblioteka Ratuszowa obejmować będzie 339 m. kw. na dwóch kondygnacjach. Na pierwszym piętrze powstanie czytelnia do cichej pracy, a poddasze zagospodarowane zostanie z nastawieniem na czytelnika dziecięcego i młodzieżowego. Docelowo księgozbiór nowej filii obejmować będzie 25 000 książek, w tym 2 500 audiobooków. Czytelnicy
będą mieli także dostęp do e-booków, Internetu i prasy.
– Ratusz Oruński będzie z pewnością ważnym miejscem tak dla dzielnicy, jak i dla całego miasta – powiedział Jarosław
Zalesiński, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku.
– Ogromnie cieszy, że wiemy już, od kiedy będzie można go odwiedzać. Cieszy nas oczywiście, że w tym nowym centrum społeczno-kulturalnym znajdzie się także biblioteka. Tak właśnie wyobrażamy sobie rozwój bibliotek w Gdańsku:
chcemy współpracować z innymi instytucjami, tak by możliwie najlepiej odpowiadać potrzebom mieszkańców.
Marcin Haftkowski,
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku
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Zwiedzaj pod hasłem #bezpiecznienaszlaku

Dwa historyczne, podziemne
rezerwuary wody oraz współczesna
wieża ciśnień
Po zimowej hibernacji nietoperzy na zwiedzających czekają podziemny Zbiornik Wody Stara Orunia, zbiornik
wieżowy Kazimierz oraz Zbiornik Stary Sobieski z wystawą stałą. Atrakcje są dostępne od 1 czerwca 2020 roku pod
hasłem #bezpiecznienaszlaku.
Sto pięcioro z pierwszych 150 zwiedzających odebrało nagrody w postaci
masek wielorazowych.
Gdański Szlak Wodociągowy
W tym sezonie, gdy wielu mieszkańców Gdańska rezygnuje z dalekich
podróży, pojawia się szansa aby odkrywać to, co jeszcze nieodkryte w mieście. Taką lokalną atrakcją jest Gdański
Szlak Wodociągowy. To oferta, która
łączy w sobie różne formy spędzania
czasu. Podróżując szlakiem można
obcować z przyrodą, poznać ciekawe,
nieznane zakątki miasta, korzystać z tarasów widokowych, by w końcu trafić
do dawnych i obecnych rezerwuarów
wody pitnej. Tam na zwiedzających
czekają przewodnicy – pasjonaci historii Gdańska, historii myśli technicznej
i miłośnicy przyrody.
Formuła zwiedzania Gdańskiego
Szlaku Wodociągowego od zawsze
polegała na kameralnych spotkaniach
niewielkich grup z przewodnikiem. Powierzchnia i charakter obiektów pozwalają na zachowanie wszystkich reguł
sanitarnych związanych z profilaktyką
związaną z COVID-19.

Zbiornik wody Stary Sobieski

Małe grupy, dezynfekuj ręce i buty
– Dla jeszcze większego komfortu
zwiedzania i poczucia bezpieczeństwa
zmniejszyliśmy liczebność grup zwiedzających. Pojawi się zatem możliwość
zwiedzenia obiektów z przewodnikiem
w kameralnej grupie 10 lub 15 osobowej
w zależności od zbiornika – podkreśla
Dorota Sawczyszyn, koordynator Szlaku z GIWK. By goście szlaku czuli się
w pełni bezpiecznie wprowadzony został obowiązek dezynfekowania rąk oraz
butów a także zasłanianie ust i nosa podczas wycieczki. Organizator, czyli miejska spółka GIWK zadba także o właści-

Wejście do zbiornika wody Stara Orunia

wą i regularną dezynfekcję powierzchni,
z którymi mogą mieć kontakt zwiedzający. Nowy grafik oraz wszystkie zasady

bezpiecznego zwiedzania są dostępne na
www.szlak.gda.pl.
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Zbiornik wody Stara Orunia

nacji zwierząt, czyli zimą. Ciekawostki
z życia latających ssaków można poznać
w pięknej, ceglanej scenerii wśród arkad
przypominających bardziej budowle sakralne, niż obiekty o funkcji technicznej.
To przyrodniczy element Gdańskiego
Szlaku Wodociągowego, dlatego wystrój obiektu jest surowy. Dla spokoju
i komfortu nietoperzy, wnętrze zbiornika zachowało swój pierwotny charakter
i naturalną „patynę”. Wewnątrz znajduje się woda, zwiedzanie odbywa się po
specjalnie przygotowanych pomostach.
Zbiornik Stara Orunia został zbudowany w 1869 roku i był jednym z kluczowych elementów kompleksowego
systemu wodociągowo-kanalizacyjnego,
wybudowanego na zlecenie Leopolda
von Wintera. Uczestniczył w tym znany specjalista od kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, Eduard Wiebe. Powstał
niezwykle nowoczesny, kompletny system – od ujęcia przez sieć wodociągową,
sieć kanalizacyjną, centralną pompownię
ścieków. Były to realizacje prototypowe
w naszej części Europy, często kopiowane przy budowie podobnych inwestycji.
Żelbetowy monolit.
Widok na Zatokę Gdańską

Zbiornik wody Kazimierz

3 wodociągowe obiekty,
3 tarasy widokowe
Wejście do zbiorników podziemnych
Orunia i Sobieski jest biletowane (koszt
biletu wynosi 9 zł). Zwiedzanie zbiornika wieżowego Kazimierz jest bezpłatne.
Najlepszym gwarantem zdobycia miejsca
w grupie jest rezerwacja oraz zakup biletu
na stronie internetowej www.szlak.gda.pl.
Jest to jednocześnie sposób zapewniający największe bezpieczeństwo. Istnieje
także możliwość zakupu biletu (w przypadku dwóch podziemnych zbiorników
wody) na miejscu za pośrednictwem karty płatniczej oraz gotówką.
Przystanki lokalnej, wodociągowej
i przyrodniczej podróży zlokalizowane
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są w trzech dzielnicach Gdańska – we
Wrzeszczu, Oruni i na Wyspie Sobieszewskiej. Szlak Wodociągowy to dwa
historyczne, podziemne rezerwuary
wody oraz współczesna wieża ciśnień.
Zwiedzając wszystkie trzy obiekty można skorzystać nie tylko z bogatej oferty
edukacyjnej ale także zyskać różne spojrzenia na miasto – na jego podziemia
oraz perspektywę z lotu ptaka. Szlak
to także trzy tarasy widokowe oraz popularne miejsce zimowania nietoperzy.
Na zlecenie Leopolda von Wintera
Zbiornik Wody Stara Orunia jest
największym w województwie siedliskiem tych zwierząt w okresie hiber-

Zbiornik Wody Stary Sobieski został wybudowany w 1911 roku w formie
żelbetowego monolitu, co na początku
XX wieku było imponującym osiągnięciem. Jest posadowiony na planie koła
o średnicy 50 m i składa się z kilku
współśrodkowych przestrzeni, tworzących zaskakujący podziemny labirynt.
Sercem obiektu jest podziemna fontanna,
do której wiedzie wystawa „Woda dla pokoleń – historia gdańskich wodociągów”.
Prezentujemy tutaj historię Gdańska
z perspektywy zaopatrzenia w wodę –
począwszy już od czasów krzyżackich
i pierwszych rurociągów drewnianych, po
znane nam dziś wodociągi nowoczesne.
Zbiornik Kazimierz to z kolei współczesna budowla wodociągowa, która służy mieszkańcom Wyspy Sobieszewskiej.
Z tarasu rozpościera się piękny widok
z wysokości 10 m ponad koronami drzew
na Zatokę Gdańską, Żuławy Gdańskie
oraz Wyspę Sobieszewską. Dla zwiedzających dostępna jest także multimedialna
wystawa poświęcona walorom przyrodniczym Wyspy Sobieszewskiej.
Agnieszka Klugmann,
Gdańska Infrastruktura
Wodociągowo-Kanalizacyjna
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