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Widok na wieże Ratusza Głównego Miasta 
i Bazyliki Mariackiej, na pierwszym planie 

budynek dawnego gimnazjum  
przy Targu Maślanym

Fot. Sławomir Lewandowski 

Widoki zachwycające

Szlakiem Stanisława Michela

Niezrealizowane wizje i projekty …



Muzeum Tradycji Szlacheckiej - zaprasza 
Od 1 lipca 2020 roku Muzeum Narodowe w Gdańsku uruchomiło kolejny oddział - Muzeum Tradycji Szlacheckiej  
w Waplewie Wielkim. 

Majątek Waplewo Wielkie do końca 
XVI wieku był częścią dóbr rycerskich. 
Następnie przeszedł w ręce polskich ro-
dów szlacheckich: Niemojewskich, Za-
wadzkich, Chełstowskich, Bagniewskich 
i Sierakowskich. Od 1759 roku Waple-
wem władała zasłużona dla kultury pol-
skiej na Powiślu rodzina Sierakowskich 

herbu Ogończyk. Obecny pałac powstał  
w XVII wieku, w XVIII wieku otoczo-
no go parkiem krajobrazowym, a w XIX 
wieku rozbudowano. Ostatnim właścicie-
lem był Stanisław hrabia Ogończyk-Sie-
rakowski, ożeniony z Heleną z książąt 
Lubomirskich. Za czasów Sierakowskich  
w majątku istniała biblioteka, wnętrze 

dworu zdobiły obrazy Tycjana, Petera 
Paula Rubensa, Albrechta Dürera, Alek-
sandra Orłowskiego, Franciszka Smugle-
wicza, Andrzeja Stecha i in. oraz grafiki, 
rzeźby, przedmioty rzemiosła artystyczne-
go, dawne stroje, wykopaliska i militaria. 

K.K.

Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim. Fot. Anna Wojdat-Zielińska. Materiały promocyjne Muzeum Narodowego w Gdańsku
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Żegluga Gdańska serdecznie zaprasza na wakacyjne podróże spod Zielonej Bramy. 
Rejsy wycieczkowe statkami białej floty to nasza specjalność!
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W NUMERZE:

wybitny architekt, autor ponad stu budynków na terenie Gdańska, współtwórca dzisiejszej postaci historycznego Śródmie-
ścia. Do ostatnich dni życia nieugięcie walczył o jego piękno.  Odszedł najlepszy przyjaciel i znakomity artysta, pozostał trwały 
dorobek twórczy, świadectwo pasji w dążeniu do piękna, który będzie nam zawsze o nim przypominać. Tu, na ziemi, będzie żył 
w swoich dziełach i naszych wspomnieniach. Panie, świeć nad Jego duszą!

Zarząd Stowarzyszenia i Redakcja miesięcznika „Nasz Gdańsk”

W dniu 30 czerwca 2020 roku zmarł w wieku 93 lat nasz wieloletni członek

śp. Stanisław Michel 

Fot. Marek Zarzecki
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Gdyby wprowadzić do repertuaru 
turystycznych atrakcji spacer szla-
kiem dzieł Stanisława Michela, byłoby  
co oglądać. 

Domek Młynarzy, Dom Werkmistrza 

To lepsze niż siedzieć i płakać.  
W ten sposób obcujemy dalej z nim sa-
mym,  z tym, co dla nas zostawił.

Zaczniemy od mostu Chlebowego, 
na Kanale Raduni, między ulicami Ko-
walską i Korzenną. Widać stąd dobrze 
prawdziwą perełkę w jego dorobku 
– Domek Młynarzy na wyspie Młyń-
skiej, zwanej niegdyś Tarczą, pięknie 
zrekonstruowany w 1997 roku. Domek 
stał niegdyś w tzw. Młyńskim Dworze, 
na terenie obecnego skweru na północ 
od Wielkiego Młyna, mniej więcej na 
miejscu obecnego zegara słoneczne-
go. Obecny kształt i rozmiary uzyskał  
w 1754 roku. W 1893 roku został prze-
niesiony na wyspę, gdzie zniszczyła go 
ostatnia wojna. Po odbudowie stano-
wi znowu, wraz z młynem i górującą 
nad nim wieżą św. Katarzyny, jeden  
z najpiękniejszych widoków, jaki moż-

na sobie wyobrazić. Niedaleko, obok 
kościoła (oficjalnie Rajska 2, prawi-
dłowo: Wielkie Młyny 5), jest drugie 
dzieło Michela z tego samego okresu – 
dawny Dom Werkmistrza czyli kierow-
nika Wielkiego Młyna. Wnęki szczytu 
przypominają o gotyckim rodowodzie, 
wnętrze mieści sklep. 

Kamieniczki przy Sierocej,  
siedziba NFZ

Przechodzimy na Osiek, na ulicę 
Sierocą, by uradować oczy widokiem 
osiemnastowiecznych kamieniczek  
nr 3, z większym budynkiem za nimi, 
tak dobudowanym i dopasowanym,  
że ich nie przytłacza, tylko w natural-
ny sposób uzupełnia. Wraz ze stojącą 
obok wyższą kamieniczką powstał har-
monijny zespół (dziś hotel „Bonum”) – 
świadectwo prawdziwego mistrzostwa.

Przenosimy się na Podwale Staro-
miejskie, odwieczną granicę między 
Starym Miastem i Miastem Prawym 
(dziś Głównym). U wylotu ulicy Ole-
jarnej (ściśle w tym miejscu: Sołeckiej) 
stoi kolorowy budynek z wdzięczną 

wieżyczką, urozmaicający swą ma-
lowniczością szare sąsiedztwo z cza-
sów PRL. Zbudowany w 1999 roku dla 
Narodowego Funduszu Zdrowia, jest 
przykładem, jaka może być współcze-
sna architektura – barwna i radosna, 
wyróżniająca się formą, bez agresji,  
a przy tym w pełni funkcjonalna. Oglą-
da się ją z przyjemnością, pracuje  
w niej z satysfakcją.

Ryglowe pięterko – siedziba  
„Górki”, hotel

Czas przejść na Główne Miasto, 
do kościoła św. Mikołaja. Dziełem 
Michela jest tu odbudowane w 1977 
roku ryglowe pięterko przybudówki do 
prezbiterium, miejsce działania Dusz-
pasterstwa Akademickiego „Górka”, 
które w czasie stanu wojennego było 
schronieniem dla działaczy ówczesnej 
opozycji. Piszę „odbudowane”, bo ist-
niało w przeszłości – pojawiło się po 
zniszczeniu klasztoru w czasie oblęże-
nia miasta przez wojska napoleońskie 
w 1807 roku. Widać je m.in. na sztychu 
Manna z 1855 roku. Natomiast całko-

Domki przy Sierocej. Fot. Andrzej Januszajtis

Kiedy umiera twórca, pozostają dzieła

Szlakiem Stanisława Michela 
Kiedy umiera twórca, pozostają dzieła. W przypadku architekta są to stworzone przez niego 
budynki. Mieszkamy w nich i pracujemy, chodzimy wśród nich, jesteśmy otoczeni tworami jego 

fantazji i pasji, nacechowanej wrażliwością i poczuciem piękna. W przypadku Michela rzadko zdajemy sobie sprawę 
z ich liczby: ponad 60 obiektów w całym historycznym Śródmieściu Gdańska, najwięcej na Głównym Mieście.

Domek Młynarzy. Fot. Andrzej Januszajtis
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wicie oryginalnym dziełem Stanisława 
Michela jest wzniesiony w tym samym 
czasie dla gdańskiego rzemiosła obiekt 
po drugiej stronie kościoła, między 
Świętojańską i Szeroką (nr 119/120, 
dziś hotel „Apartamenty”). Szkiele-
towy budynek przypomina cztery ka-
mieniczki. W parterze są usługi, górne 
piętra i poddasze wykorzystuje hotel 
„Apartamenty”.

W odbudowanej pierzei na drugim 
końcu Szerokiej warto zwrócić uwagę 
na zrekonstruowaną w 1964 roku kla-
sycystyczną fasadę kamieniczki nr 79, 
ozdobioną u góry fryzem z kamiennych 
rozetek, zamkniętą poziomym gzym-
sem, na którego końcach stoją dwie 
wazy. Ostatnia „rewitalizacja” nie była 
dla niej zbyt korzystna.

Wschodnia pierzeja Grobli I

   Cofniemy się teraz, by skręcić 
w Groblę I i przyjrzeć się jej wschod-
niej pierzei, powstałej na nowo w roku 
1969. Z inicjatywy Michela odchylo-
no ją ukośnie, by odsłonić piękną Ka-
plicę Królewską (z dawnej ulicy było 
widać tylko jej fragment od zachodu). 
Ówczesne „pryncypia” zabraniały od-
twarzania fasad, niestojących na daw-
nym miejscu, więc trzeba było zapro-
jektować coś innego. Mimo to udało 
mu się przemycić dwie fasady, nr 13  
i 13 B (historycznie 19), które korzyst-
nie ożywiają ciąg fasad, w sumie dość 
jednolity, mimo starań urozmaicenia 
sgrafitami w polach (fachach) między 
ryglami. Pierwszą, ceglaną, zwieńczył 
„niderlandzkim” szczytem, na którym 
ustawił kobiecą postać, pomyślaną jako 
królowa „Marysieńka” (w nawiązaniu 
do ufundowanej przez jej męża Ka-
plicy Królewskiej). Drugą, utrzymaną  
w formach rokoka, ozdobił bogatym 
portalem, z przeszklonym nadświe-
tlem.

Fasady przy Świętego Ducha

   W pięknym zespole kamienic  
w dolnej części ulicy Świętego Ducha 
mamy odtworzone przez niego w 1965 r. 
fasady nr 119, 121, 123 i 127 (dawniej 
77, 76, 75 i 73). Pierwszą z nich, z 1573 
roku, przypisywaną Hansowi Kramero-
wi, odbudowano z autentycznych ho-
lenderskich cegiełek, z zachowaniem 
układu i fryzów między kondygnacja-
mi. Piękny ceglano kamienny szczyt 
wieńczy trójkątny naczółek z szysz-
ką. Na zachowanej barokowej płycie 

Szczyty kamieniczek ul. Piwnej na tle Wieży Mariackiej. Fot. Andrzej Januszajtis

Grobla I. Fot. Andrzej Januszajtis
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przedproża młodzieniec próbuje obła-
skawić bułką psa, który nie dopuszcza 
go do ukochanej! W szczycie drugiego 
domu, z 1690 roku, zwracają uwagę 
wielkie kamienne woluty, po bokach 
pilastrów z korynckimi kapitelami.  
W przedprożu są Nabuchodonozor 
w łańcuchach i Daniel w lwiej jamie. 
Trzecia fasada ma spokojną postać  
z około 1760 roku. W czwartej wita nas 
znowu niderlandzki szczyt i pozbierane 
z gruzów cegiełki.  Wszystkie te rekon-
strukcje można uznać za doskonałe.

Kamieniczki 1, 2 i 3 przy Mariackiej

Stąd już niedaleko na ulicę Mariac-
ka, powszechnie uznaną za najpiękniej-
szą, najbardziej nastrojową w Gdań-
sku. Wkład Michela w stworzenie tego 
nastroju był liczbowo niewielki, ale 
ważny. Z jego ręki wyszły kamieniczki 
nr 1, 2 i 3 – wszystkie ceglane, nale-
żące niegdyś do kościoła Mariackiego. 
Pierwsza z nich ma najstarszą w Gdań-
sku fasadę gotycką z 1451 roku, dru-
ga jest wczesnobarokowa (ok. 1650), 
trzecia (1608) reprezentuje nider-
landzki renesans – tzw. „manieryzm”. 
Wszystkie mają przedproża, przed  
nr 1 stoją pionowe płyty (stele) z XVI 
wieku, zrekonstruowane na podstawie 
fragmentów, znalezionych w gruzach 
ul. Chlebnickiej. W przedprożu domu  
nr 2 widnieje m.in. Miłosierny Samary-
tanin, stylowe amorki na płytach przed-
proża nr 3 zaprojektował Michel.

Kamieniczki przy Piwnej

Najwięcej „michelów” posiada 
ulica Piwna. Niezwykle piękną grupę 
tworzą zrekonstruowane w roku 1955 
fasady kamieniczek nr 48/49 do 52.  
W sumie tylko pięć fasad, a jakaż  
w nich różnorodność! Pierwsze dwie, 
to klasycystyczny trójkondygnacyjny 
„bliźniak” z ok. 1840 roku. Fotogra-
fując górującą nad ulicą potężną wieżę 
Mariacką znajdujemy rysujące się na jej 
tle ich kanciaste szczyty, zwieńczone 
spłaszczonymi trójkątnymi naczółka-
mi. Następne kamieniczki mają przed-
proża, w znacznej części autentyczne, 
wykorzystywane wraz z piwniczka-
mi przez gastronomię. Fasada domu  
nr 50 (ok. 1620) wykazuje cechy epoki, 
nieco zmodyfikowane przez otynkowa-
nie. Portal, swobodnie zaprojektowany 
przez Michela, z nadświetlem, którego 
strzegą dwie postacie rycerzy, odzna-
cza się doskonałym wyczuciem stylu. 

W przedprożu, dziś często zasłoniętym 
odtworzono rokokowe alegorie sztuk 
wyzwolonych. Ceglana fasada nr 51,  
z autentycznym XVI-wiecznym por-
talem i ścianami parteru, reprezentuje 
częste w Gdańsku formy z czasów roko-
ka (ok. 1760). W nowo zaprojektowa-
nym przedprożu zwraca uwagę zejście 
do piwnicy (wnętrza również projektu 
Michela) z figurą Bachusa. Dominantą 
całej pierzei jest czterokondygnacyjna 
fasada nr 52 z drobnych holenderskich 
cegiełek, zrekonstruowana według sta-
nu z ok. 1600 roku. Kamienną oprawę 
nadświetla częściowo autentycznego 
portalu zdobią hermy i kobiece popier-
sie, drugie popiersie spogląda na nas  
z wysokiego szczytu. Także i tu mamy 
zrekonstruowane przedproże.

Też Piwna – ta najwcześniejsza  
i zespół za rogiem Kaletniczej

Po drugiej stronie ulicy, na pozio-
mie wieży kościoła, stoi wysoka ka-
mieniczka nr 24, chyba najwcześniej-
sze z jego dzieł Stanisława Michela 
(1952 roku). Dopiero co ukończył 
studia na Politechnice Gdańskiej i od 
razu został wciągnięty w wielkie dzieło 
odbudowy. Tutaj starannie odtworzył 
fasadę wraz ze szczytem z 1648 roku, 
ozdobionym tzw. żabkami (pełzanka-
mi) na ukośnych „spływach”. Za ro-
giem Kaletniczej wyłania się zespół nr 
28 do 31, zaprojektowany przez niego 
w 2006 roku. Widać tu odejście od ści-
słej rekonstrukcji na rzecz swobodnego 
projektowania, zawsze jednak utrzy-
manego w ryzach stylu i skali. Te domy 
świetnie wpasowują się w otocze-
nie, nie rażą obcymi formami, nie ma  
w nich jaskrawych efektów formalnych 
i przestrzennych, naruszania zasad ładu 
i piękna, częstego, niestety, u obecnych 
architektów. Wystarczy przejść się da-
lej, na Targ Wąchany (za Dworem Artu-
sa), by zobaczyć, jak bardzo widoczne 
stąd szczyty zbyt wysokich budynków 
na Wyspie Spichrzów zakłócają cu-
downą harmonię historycznego krajo-
brazu dolnej części ulicy Chlebnickiej. 
A wystarczyłoby obniżyć o trzy metry 
trzy z nich! Po co psuć dzieło poprzed-
ników?

Na Królewskiej Drodze

Przyjrzyjmy się jeszcze realizacjom 
Michela na Królewskiej Drodze. Na 
początek Długi Targ nr 29. Rokokowa 
fasada z drugiej połowy XVIII wieku 

została przebudowana w 1888 roku.  
W 1954 r. odtworzono ją w postaci, 
jaką miała przed przebudową. Jest to 
(jak prawie wszędzie) dzieło zespoło-
we, Michel opracował projekt fasady 
na podstawie rysunku rekonstrukcyj-
nego Janusza Ciemnołońskiego. Roko-
kowe detale szczytu są zachwycające, 
równie piękny jest zrekonstruowany 
portal (pochodzący z ul. Piwnej 13),  
z czuwającym żurawiem w kracie nad-
świetla, a także to, co za nim: uroczy 
wystrój rokokowej kawiarni (dziś ka-
wiarenka internetowa) na parterze ka-
mienicy. Na Długim Targu trzeba jesz-
cze obejrzeć zrekonstruowaną przez 
niego w 1952 roku, również rokokową, 
fasadę z portalem pod nr 37. Na Dłu-
giej - Dom Uphagena (nr 12), w którym 
odbudował skrzydło boczne i oficynę, 
z rekonstrukcją całego domu. Zrobił to 
z właściwą sobie dbałością o szczegó-
ły, np. wcięcie ściany przy kamienicy 
frontowej (dla lepszego oświetlenia) 
czy zróżnicowanie pomieszczeń – 
wyższych dla „państwa”, niższych dla 
służby.

Między Zielonym i Krowim,  
blok przy Stągiewnej

Przenieśmy się teraz nad Motła-
wę, by podziwiać kolejne jego dzie-
ło – zespół spichlerzy między mosta-
mi Zielonym i Krowim, odbudowany  
w 1992 r. dla ZUS. To świetny przy-
kład odtworzenia historycznych bu-
dowli, z pełnym przystosowaniem do 
dzisiejszych potrzeb. Nad rzeką stoją 
malownicze fasady, zaopatrzone w ta-
bliczki z nazwami dawnych spichlerzy: 
„Kozioł”, „Fortuna”, „Włocławek”, 
„Rudy Wół”, „Bociek”, „Chart” i „Ko-
rzec”, a wewnątrz ludzie siedzą przy 
komputerach! Równie znakomity przy-
kład stanowi blok przy ul. Stągiewnej, 
między nią a Spichrzową (do czasów 
hitlerowskich Żydowską), którego Mi-
chel był współautorem. Od zewnątrz 
mamy odtworzone w 1997 roku fa-
sady kamieniczek, przebudowanych  
w XIX i XX wieku z dawnych spichlerzy,  
a wewnątrz różnorodne lokale usłu-
gowe. To, co najbardziej niezwykłe,  
to niewidoczne z zewnątrz patio na 
wysokości II piętra, które przenosi nas 
w świat prawdziwie baśniowy. Jest to 
rodzaj wewnętrznej uliczki, z trawni-
kami, na których kwitną rododendro-
ny i maleńką sadzawką z pływający-
mi rybkami. Są tu ławki do siedzenia,  
a obok plastyczne godła spichlerzy.  
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Po bokach, w górnych częściach ka-
mieniczek są luksusowe mieszkania. 
Szkoda, że architekci, kontynuujący 
zabudowę Wyspy Spichrzów nie poszli 
podobną drogą!

Na przekór przemijaniu

To na pewno nie wszystko. Na Dłu-
gim Pobrzeżu zaprojektował dla siebie 
i rodziny dom nr 3. Jego rękę widać 
też w malowniczej pierzei między bra-
mami Mariacką i Żurawiem. Był także 
współautorem zrealizowanego w 2000 
roku nowoczesnego kompleksu na po-
czątku Długich Ogrodów. Nie byłby 
sobą, gdyby nie dodał przy ul. Szopy  
(od strony Nowej Motławy) pięciu 
kamieniczek, przypominając w ten 
sposób, jaki charakter ten piękny nad-
brzeżny bulwar nosił przed zniszcze-
niem. 

Nad wejściem do jednej z nich spo-
gląda na nas jego podobizna. Na prze-
kór przemijaniu. Wielki artysta żyje 
nadal w swoich dziełach! 

*
Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk”, 

wraz z Muzeum Gdańska, uhonoro-
wało Stanisława Michela zaszczytnym 
tytułem Zasłużony w Historii Miasta 
Gdańska. Laur przyznawany jest 
osobom, które w sposób szczególny 
zapisują w dziejach miasta, ale nie za-
biegają o rozgłos i sławę. Uroczystość 
odbyła się 17 października 2017 roku 
w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głów-
nego Miasta przy ulicy Długiej. 

Laureat powiedział wtedy: „Ar-
chitektura to sztuka, miłość, harmo-
nia i szacunek do ludzi.” 

Andrzej Januszajtis

Ulica Szopy. Fot. Andrzej JanuszajtisPatio przy Stągiewnej. Fot. Andrzej Januszajtis

Stanisław Michel z Małgorzatą Chmiel po wręczeniu tytułu Zasłużony w Historii Miasta 
Gdańska. Wielka Sala Wety Ratusza Głównego Miasta przy ulicy Długiej, 17 października 

2017 roku. Fot. Tomasz Miatkowski
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Z czasem został posłem. 

Silny i moralnie wyrazisty charakter
 
Alojzy Szablewski urodził się  

w Tczewie 4 lipca 1925 roku w rodzinie 
kolejarskiej jako syn Franciszka i matki 
Franciszki (z domu Dunajskiej). Z domu 
rodzinnego wyniósł „głęboką religijność 
i patriotyzm”. Uczęszczał do Publicznej 
Szkoły Powszechnej przy ul. 30 Stycznia 
(obecnie LO nr I) w Tczewie. Do wybu-
chu wojny w grodzie Sambora ukończył 
pierwszą klasę Państwowego Męskiego 
Gimnazjum Humanistycznego.

Okres okupacji rodzina Szablew-
skich spędziła w Generalnej Guberni, 
w Legionowie. Tutaj Alojzy uczęszczał 
legalnie do Szkoły Handlowej, uczył się 
też na tajnych kompletach. Wiosną 1943 
roku wstąpił w szeregi Armii Krajowej. 
Służba w AK ukształtowała jego silny  
i moralnie wyrazisty charakter.

Po zakończeniu wojny powrócił do 
Tczewa. Postanowił zostać zawodowym 
żołnierzem. W peerelowskiej rzeczywi-
stości było to niezwykle trudne i nad-
miernie ambitne wyzwanie. Wstąpił do 
Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu, 
którą ukończył z bardzo dobrymi wyni-
kami. W sumie w Wojsku Polskim, cho-
ciaż kontrolowanym politycznie, służył 
pełne 5 lat. W grudniu 1950 roku został 
usunięty z wojska za otwarte przekona-
nia religijne. Musiał życie zaczynać zu-
pełnie od nowa.

Wytrwale pracował i systematycznie 
uczył się

 
W 1952 roku Alojzy Szablewski za-

trudnił się w biurze konstrukcyjno – pro-
jektowym Stoczni Gdańskiej. Ukończył 
kurs kwalifikacyjny dla młodych kon-
struktorów. W systemie zaocznym zdał 

ponownie maturę (pierwszą w wojsku)  
i uzyskał dyplom technika. Nawet  
w trudnej rzeczywistości stalinowskiej 
zdobycie konkretnego zawodu, dawało 
pewne szanse rozwoju. W 1955 roku 30 
letni Alojzy rozpoczął studia na Politech-
nice Gdańskiej. Dwa lata później szczę-
śliwie ożenił się z lekarką, Adelą Nikiel, 
z którą doczekał się dwóch synów, Jacka 
i Gabriela. Wytrwale pracował i systema-
tycznie uczył się. W 1962 roku zdobył 
dyplom magistra inżyniera na specjal-
ności budowy okrętów w Politechnice 
Gdańskiej. W sumie blisko 40 lat prze-
pracował w Stoczni Gdańskiej. W swojej 
pięknej karierze zawodowej doczekał się 
14 pochwał i listów gratulacyjnych.

Wielki autorytet i uznanie
 
W sierpniu 1980 r. Alojzy Szablew-

ski reprezentował Stocznię Gdańską  
w Międzyzakładowym Komitecie Straj-
kowym. Blisko współpracował z Le-
chem Wałęsą. Jesienią 1981 roku wy-
brano go na przewodniczącego Komi-
tetu Zakładowego NSZZ „Solidarność”  
w Stoczni Gdańskiej. W stanie wojen-
nym dochował wierności Związkowi. Za 
działalność związkową został skazany 
na 2 lata więzienia w zawieszeniu. Dzia-
łał później również w tajnej Komisji Za-
kładowej NSZZ „Solidarność”.

Do wielkiej historii przeszedł podczas 
strajków majowych i sierpniowych 1988 
roku w Stoczni Gdańskiej, którymi fak-
tycznie kierował. Zdobył wtedy wielki 
autorytet i uznanie. Po przejściu na eme-
ryturę, w styczniu 1991 roku, zajął się 
obroną zagrożonej Stoczni Gdańskiej. 

Poseł na Sejm RP, działacz „Godności”

W latach 1991–1993 sprawował 
mandat posła na Sejm I kadencji, wy-

branego z listy Wyborczej Akcji Kato-
lickiej. Wstąpił do Klubu Parlamentar-
nego ZCHN. W Sejmie dał się poznać 
jako skromny, pracowity i prospołeczny 
parlamentarzysta. Jego drogi z Lechem 
Wałęsą rozeszły się w 1992 roku, po 
obaleniu rządu Jana Olszewskiego. Po 
1993 roku Alojzy Szablewski nie konty-
nuował działalności politycznej. Aktyw-
nie działał w Stowarzyszeniu Osób Re-
presjonowanych „Godność” w Gdańsku. 
Dziedzictwo wielkiej „Solidarności” 
było zawsze dla niego bardzo ważne,  
i tym właśnie zajmował się w stowa-
rzyszeniu „Godność” do końca życia. 
Bardzo wysoko ceniono jego współpra-
cę z Funduszem Stypendialnym NSZZ 
„Solidarność”. Dla młodzieży zawsze 
znajdował czas. Chętnie prowadził mło-
dzież pod historyczną bramę nr 2 Stocz-
ni Gdańskiej im. Lenina. 

Alojzy Szablewski zmarł 30 kwiet-
nia 2017 roku, w 92. roku życia. Zawsze 
miał na uwadze dobro człowieka i Oj-
czyzny. W życiu publicznym ujmowa-
ła jego skromność i bezinteresowność.  
W polityce nie ukrywał wyrazistych, czę-
sto krytycznych poglądów wobec trans-
formacji ustrojowej. „Solidarność” była 
dla niego wielkim ruchem ideowym, jak 
również zadaniem i wyzwaniem. 

P. S. 
Kilka istotnych faktów pozyskałem 

od Alojzego Szablewskiego goszcząc 
u niego w domu przy ul. Kupały 16  
w Gdańsku – Oliwie przy ul. Kupały 16. 
Bliżej poznaliśmy się podczas I kadencji 
Sejmu RP. Miał sentyment do Tczewa, 
gdzie się urodził i wychował. Zaprosi-
łem go na spotkania z młodzieżą liceal-
ną, z którą nawiązał znakomity kontakt. 

Jan Kulas

Bohater „Solidarności” rodem z Tczewa

Alojzy Szablewski 
      Zaledwie 3 miesiące dzieliły Alojzego Szablewskiego od ukończenia 92. roku życia. Wychował się w kolejarskiej 
rodzinie w Tczewie. Od 1952 roku związał się z Gdańskiem i Stocznią Gdańską. W „Solidarności” był od początku. 
W maju i sierpniu 1988 roku kierował strajkami w Stoczni Gdańskiej.
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Wakacje w Gdańsku

Widoki zachwycające 
Lato w pełni, najwyższy czas na wakacje, oczywiście w granicach, podyktowanych przez „koroniaka” (wolę  
tę nazwę niż, sprzecznego z duchem języka polskiego, „koronawirusa”). Walory rekreacyjne Gdańska są tak 
bogate, że odpocząć można wszędzie.

Tutaj ograniczę się do plaż i przypla-
żowej promenady. 

23 km piaszczystych plaż 

Wszyscy wiemy, że Gdańsk leży nad 
morzem, ale w mieście nie odczuwamy 
tego na co dzień, tak jak np. w Sopo-
cie czy Gdyni. Dzieje się tak, mimo iż 
mamy największy w Polsce port, z naj-
większym terminalem kontenerowym 
nad Bałtykiem i z całym zapleczem, 
niezbędnym do funkcjonowania. Na-
sze Śródmieście leży 7 kilometrów od 
brzegu morza i dlatego niespodzianką 
dla wielu z nas jest odkrycie, jak dłu-
gie jest to morskie wybrzeże obszaru 
miejskiego Gdańska: 27,5 km, w tym 
23 km piaszczystych plaż! Szukałem 

dłuższego łańcucha plaż miejskich  
w Europie i znalazłem tylko jedną, długą 
na 33 km plażę w Jurmale, 20 km na za-
chód od Rygi. Uchodząca za najdłuższą 
w Europie grecka plaża Monolithi (25 
km) w rzeczywistości przebiega przez  
4 miejscowości. Gdybyśmy u nas po-
dobnie dodali plaże w Sopocie (4,3 km), 
Kamiennym Potoku i Orłowie (razem, 
do klifu 3,2 km), to otrzymalibyśmy 30,5 
km piaszczystej plaży, w tym od Nowego 
Portu 15,5 km bez przerwy! W Europie 
w rachubę wchodzi poza tym długa na 13 
km Velika Plaža miasta Ulcinj w Czar-
nogórze, przy granicy z Albanią. Naj-
dłuższe miejskie plaże francuskie, hisz-
pańskie i portugalskie nie przekraczają 
9 km. Wśród najdłuższych wymienia się 
czasem 125 km nadmorskich piasków od 

ujścia Girondy pod Bordeaux do granicy 
z Hiszpanią, albo 98 km na Mierzei Ku-
rońskiej (z tego 52 na Litwie), ale trudno 
je uważać za plaże miejskie. Możemy 
śmiało powiedzieć, że nasze gdańskie 
plaże należą do najdłuższych w Europie. 
Niezrównany jest też nasz piasek, zło-
ty, drobnoziarnisty, usiany bursztynem,  
a w niektórych miejscach wydający me-
lodyjne dźwięki pod stopami idących. 
Śpiewające piaski! No i morze, któ-
rego wody nie są w żadnym wypadku 
tak zimne, jak straszą nasi konkurenci.  
W gorące lato przy brzegu temperatura 
24 stopni Celsjusza nie należy do rzad-
kości, a w chłodniejszych okresach lip-
ca czy sierpnia praktycznie nie spada 
poniżej 18. Na całej długości gdańskie-
go brzegu funkcjonuje osiem miejskich 

Po konkursie Merit Book Awards 2020  

Jurorzy komentują wiersze 
Jolanty Kajzer  

W czerwcu 2020 roku Amerykańskie Towarzystwo Haiku w USA opublikowało komentarze jurorów do nagrodzonych 
książek w konkursie Merit Book Awards 2020. Tomik Jolanty Kajzer „Chleb przy chlebie / Bread by Bread” otrzymała 
Honorowe Wyróżnienie.

Poniżej publikujemy tłumaczenie ko-
mentarza na język polski. Jurorami byli 
Marilyn Hazelton i dr Rebecca Lilly.

Miasto Gdańsk powierzyło napisa-
nie książki haiku utytułowanej nagro-
dami polskiej poetce Jolancie Kajzer, by 
uczcić 100. rocznicę urodzin gdańszcza-
nina Brunona Zwarry (1919-2018). Kaj-
zer znalazła inspirację dla swoich haiku 
we wspomnieniach Zwarry i jego uko-
chanych miejscach. To, że był więźniem  
w dwóch przerażających niemieckich 
obozach koncentracyjnych podczas  
II wojny światowej jest wspomniane we 
Wprowadzeniu. Wiersze przypomina-
ją temat długotrwałego gojenia się ran 
ukochanego miasta Zwarry (i Kajzer).

świt 
dotyka dachów 
od różu do różu

dawn 
touches roofs 
from pink to pink

pełnia księżyca 
kopanie ziemi 
kartofel przy kartoflu

harvest moon 
digging the soil 
potato by potato

deszcz ze śniegiem 
muzyka Chopina 
gdzieś gra

sleet 
Chopin’s music 
playing somewhere

(…) Przetłumaczone na język angiel-
ski przez Jolantę i Adama Kajzer haiku 
są eleganckie i odzwierciedlają skupie-
nie na powracającej do życia lokalnej 
społeczności po trudnym lub katastrofal-
nym czasie. Fotografie Adama Kajzera 
pogłębiają doświadczenie czytania tomi-
ku „Chleb przy chlebie”.

Tłumaczenie: Jolanta i Adam Kajzer
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kąpielisk, zaopatrzonych we wszystko, 
czego można sobie życzyć, strzeżonych 
przez doświadczonych ratowników. 

 Osiem kilometrów piechotą,  
lub rowerem

Jeśli ktoś nie ma ochoty na morską 
kąpiel, może wybierać z przysłowiowego 
gdańskiego „morza możliwości”. Jedną  
z nich jest spacer lub przejażdżka rowe-
rem po ciągnącej się wzdłuż plaż zna-
komicie przygotowanej promenadzie, 
obfitującej w dodatkowe atrakcje. Za-
praszam! (Uwaga: trasa liczy ok. 8 km 
długości. Nie ma żadnej konieczności, 
by przejść ją jednym ciągiem, od począt-
ku do końca. Do Jelitkowa i Brzeźna jest 
wygodny dostęp komunikacją miejską.  

W obu miejscach są lokale gastronomicz-
ne i toalety. Od każdego można zacząć  
i iść w dowolnym kierunku. Wszędzie są 
ławki i inne miejsca do odpoczynku.)

Wejścia na plaże są numerowane, 
począwszy od ujścia Wisły w Gdańsku 
Świbnie aż do Sopotu. Spacer zacznie-
my od wejścia nr 78 (za hotelem Mari-
na) przy granicy z Sopotem. Od plaży 
oddziela trasę pas niewysokich wydm, 
porośniętych utrwalającą je roślinnością 
i drzewami, między którymi otwierają 
się widoki na morze. Cztery wejścia da-
lej, przy nr 74, po prawej stronie pojawia 
się cienisty park Jelitkowski, ze stawem 
młyńskim, którego środek zajmuje ma-
lownicza wyspa, raj dla wodnych ptaków. 
Młyn, niestety zniszczony w 1945 roku, 
napędzany wodami potoku Oliwskiego, 

pracował tu od 1609 roku, rybacka wieś 
Jelitkowo istniała już w 1480. Potok, nad 
którym od czasu osiedlenia się w Oliwie 
cystersów w 1186 roku działały, wraz  
z dopływami, 23 młyny, uchodzi do 
morza przy wejściu nr 68. Tutaj w XIX 
wieku powstało kąpielisko, które w 1875 
roku zaczęło się intensywnie rozwijać. 
Ryglowa restauracja jest skromną po-
zostałością zbudowanego w 1907 roku 
Domu Kuracyjnego. 

Zespół domków rybackich  
i rajski ogród…

Przed nim w 1909 roku powstało 
drewniane molo długości 200 m (znisz-
czone w 1945 roku), przy którym sta-
wały statki z Gdańska i Sopotu. Przy  
ul. Bałtyckiej zachował się zespół dom-
ków rybackich z początków XIX wieku. 
Wracamy na promenadę. Począwszy 
od wejścia 62 przez 1,8 km będzie nam 
towarzyszył po prawej stronie park im. 
Ronalda Reagana, sięgający aż do arte-
rii Czarnego Dworu. Są tu stare drzewa, 
zielone łąki nad uroczymi jeziorkami, są 
ogródki działkowe i place zabaw, jest też 
pomnik Reagana i Jana Pawła II, uchwy-
conych na wspólnym spacerze. Urzą-
dzając ten rajski ogród rekreacji przez 
nieświadomość zasłonięto historyczny, 
jedyny w swoim rodzaju na świecie, wi-
dok na morze z Parku Oliwskiego. Żeby 
go nie naruszać, tak wytyczono tuż przed  
I wojną biegnącą w jego osi ulicę „Ksią-
żęcy Widok” (dziś Bolesława Krzywo-
ustego), że rozszerza się w kierunku mo-
rza – od około 12 m przy Droszyńskie-
go do około 50 m przy Chłopskiej. Na 
szczęście niewielką przecinką można go 
będzie przywrócić. 

Molo na Świętym Piotrze 

Dalsza droga prowadzi przez grunty 
dawnej wsi Zaspa, dzisiejszej wielkiej 
dzielnicy Gdańska. W pewnej odle-
głości od brzegu możemy tu zaobser-
wować powyżej ulicy Czarny Dwór 
niewielki uskok terenu – ślad dawnego 
brzegu morskiego. Tuż za wejściem  
nr 53 dochodzimy do mola w Brzeźnie 
– w rzeczywistości na Świętym Piotrze. 
Nazwa upamiętniała działającą tutaj  
co najmniej od roku 1769 fabrykę sale-
try (Salpeter, stąd przez zniekształcenie 
Sankt Peter). Fabryka upadła po roz-
biorach Polski, pozostała nazwa o za-
bawnej etymologii, godna zachowania. 
Zbudowane w 1997 roku molo wkrótce 
obrosło różnymi usługami. Można tu Nadmorska promenada. Fot. Andrzej Januszajtis

Gdańsk - 23 km piaszczystych plaż. Fot. Andrzej Januszajtis
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zjeść (polecam rybę!), wypić, zapar-
kować samochód, dojechać do miasta 
tramwajem. Przede wszystkim warto 
jednak przejść się po molu (wstęp wol-
ny). Na jego końcu, 130 m od brzegu 
(planuje się przedłużenie), czujemy się 
jak na morzu. Widok złocistej plaży  
i granatowego morza jest zachwycają-
cy. Wzrok sięga od Gdyni do falochro-
nów Nowego Portu, a przy przejrzy-
stym powietrzu na horyzoncie można 
dojrzeć Hel. Zawsze pełno tu morskich 
ptaków. Plaża w Brzeźnie cieszy się 
nieodmiennie bardzo wysoką oceną. 
Samo Brzeźno istniało już w 1480 
roku jako wieś rybacka, rozbudowana 
wzdłuż dzisiejszej ulicy Pułaskiego.  
W rejonie wejścia nr 48 do dziś za-
chowała się stara siatka ulic i charak-
terystyczna zabudowa, nastawiona 
na letników. W roku 1808 przybyły  
z wojskami napoleońskimi dr Haffner 
założył kąpielisko, pierwsze w naszym 
regionie, z ośrodkiem przy dzisiejszym 
wejściu nr 41. W 1813 roku spalili je 
Rosjanie. Odżyło po roku 1832, w któ-
rym powstał nowy zakład kąpielowy  
i pod koniec XIX wieku było już kon-
kurencją dla Sopotu. 

W 1936 roku  wczasowało tu  
168 tysięcy gości

W 1892 roku zbudowano zachowany 
do dziś Dom Kuracyjny (przy ul. Zdro-
jowej 2), w 1899 piękną Halę Plażową 
(zniszczona w 1945 roku, ma być od-
budowana), w 1900 stumetrowe molo, 
przedłużone później do 200 m (również 
zniszczone). W 1936 roku  wczasowa-
ło tu 168 tysięcy gości – więcej niż  
w modnym Sopocie. Od wejścia nr 41 
zaczyna się Lasek Brzeźnieński, kry-
jący niezwykle ciekawe pozostałości 
XIX i XX-wiecznych fortyfikacji. Od 
wejścia nr 34 jesteśmy już na terenie 
Nowego Portu. Od niedawna można iść 
dalej na koniec osłaniającego wejście  
do portu długiego na 80 m Falochronu 
Zachodniego. Stoi na nim niewielka 
latarnia z zielonym światłem. Mamy 
stąd wspaniały widok na poszerzone 
do 90 m wejście i na długi na 754 m 
Falochron Wschodni: z latarnią morską 
z 1843 roku z czerwonym światłem. 
Zmęczeni przechadzką mogą odpocząć 
na betonowych ławach. Obserwacja 
statków, wchodzących i wychodzących 
z portu, nigdy nie nuży. Tu nasz spacer 
się kończy. 

Andrzej Januszajtis

Pomnik w Parku Reagana. Fot. Andrzej Januszajtis

Molo na Św. Piotrze. Fot. Andrzej Januszajtis
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29 sierpnia 2020 roku - historyczny festyn w Kamieńcu Suskim

Tam, gdzie Napoleon z Walewską… 
Kamieniec, niedaleko Iławy koło Susza, blisko 100 km od Gdańska. W latach 1716-1720 powstał 
tu, na zlecenie Albrechta Konrada Fincka von Finckensteina, pałac w stylu francuskiego baroku.

Od 1 kwietnia do 6 czerwca 1807 
roku biło tu serce kontynentalnej Europy.

Zapadały najważniejsze decyzje po-
lityczne. W pałacu, zwanym Pruskim 
Wersalem, rezydował, wraz ze swoją 
Gwardią Cesarską, Napoleon Bonaparte, 
do którego zawitała incognito Maria Wa-
lewska. Wspólnie spędzili trzy tygodnie 
romantycznych uniesień w pałacowych 
przepięknych ogrodach oraz komnatach 
z kominkami. 

Właśnie w tym miejscu rodziły się 
plany utworzenia Księstwa Warszaw-
skiego i Wolnego Miasta Gdańska. Dla 
upamiętnienia tych wydarzeń Fundacja 
Napoleona wraz z Wojciechem Myśliń-

skim - obecnym właścicielem terenów 
pałacowych, w sobotę, 29 sierpnia 2020 
roku, od godziny 10.00 organizuje festyn 
z udziałem rekonstruktorów i miłośni-
ków epoki napoleońskiej. 

W programie będzie zapoznanie  
z historią, musztra, manewry, potyczka 
wojenna, zwiedzanie namiotu cesarza  
i obozu wojsk napoleońskich, konkur-
sy, ognisko, śpiew oraz pokazy „światło  
i dźwięk”. Zainteresowanych gorąco za-
praszamy.

Wojciech Mienik,  
wiceprezes Fundacji Napoleona

Tak wyglądał pałac rodu Finckensteinów w Kamieńcu Suskim. Fot. arch. Napoleon Bonaparte. Fot. arch.
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Niezrealizowane wizje  
i projekty… 

(…) Działalność architektoniczna 
Stanisława Michela to także niezre-
alizowane wizje i projekty kluczo-
wych rejonów śródmieścia Gdańska 
(np. rejon Targu Węglowego czy pół-
nocnego cypla Wyspy Spichrzów), o 
które potrafi walczyć do utraty tchu, 
przeciwdziałając realizowanej sza-
rzyźnie, godzącej w piękno Grodu nad 
Motławą. Ten bezinteresowny wysiłek 
i upór, dyktowany bezgraniczną miło-
ścią do Gdańska, wielokrotnie bywał 
krytykowany czy wyśmiewany, a sam 
Stanisław Michel spychany do roli 
konserwatysty walczącego z nowocze-

sną architekturą. Jednakże jak pokazał 
czas, źle pojęta nowoczesność nie ma 
nic wspólnego ze sztuką i pięknem, 
a pozbawiona detalu staje się jedynie 
ponurym  budownictwem. Głos Stani-
sława Michela jest tu niczym latarnia, 
która nie pozwala rozbić się architek-
turze o skały antysztuki i kieruje ją 
do macierzystego portu. Głos ten nie 
wzywa do ślepej rekonstrukcji, lecz 
chce uczynić także to co nowoczesne 
pięknym w skali dorównującej dzie-
łom dawnych epok. Piękno i tradycja 
kulturowa Grodu nad Motławą stanowi 
wartość nadrzędną wobec osobistych 

ambicji twórcy czy inwestora. Warto 
aby ta myśl Stanisława Michela przy-
świecała włodarzom i mieszkańcom 
naszego Miasta. (…)

Architekt Tomasz Miatkowski

Fragment laudacji wygłoszonej na 
cześć architekta Stanisława Michela 
podczas nadania mu 17 październi-
ka 2017 roku w Wielkiej Sali Wety 
Ratusza Głównego Miasta przy ulicy 
Długiej uroczystego tytułu Zasłużony 
w Historii Miasta Gdańska

Wyniki konkursu ogłoszono: 14 li-
stopada 2008 roku.

– Nasza praca konkursowa była 
nieklasyfikowana z powodów regula-
minowych (rzuty budynku były w skali 
1: 200 a nie 1: 250 - wynikało to z ko-
nieczności zaprezentowania koncepcji 
na planszach), ale prezentowana była na 
wystawie pokonkursowej – przypomina 
Tomasz Miatkowski. - O ile dobrze pa-
miętam nagród nie przyznano (na pewno 

nagrody głównej), tylko wyróżnienia. 
Wkrótce po rozstrzygnięciu konkurs 
chyba unieważniono lub zastosowano 
inną procedurę i pojawiła się decyzja o 
ponownym przeprowadzeniu konkursu, 
do czego formalnie dotąd nie doszło.

– Prace nad koncepcją podjęliśmy 
praktycznie w ostatniej chwili, przez co 
nie zdołaliśmy skompletować większe-
go zespołu i bardziej dopracować samej 
koncepcji (stąd częściowo wykorzystane 
wcześniejsze rysunki Stanisława Miche-

la – kontynuuje Tomasz Miatkowski. 
– W tak krótkim czasie wykonaliśmy 
wręcz tytaniczną pracę aby złożyć pro-
jekt w terminie. Docelowa koncepcja 
pozostała dotąd w wersji nieukończonej 
(na cele konkursu wykorzystaliśmy wer-
sję pierwotną), czekając na ogłoszenie 
kolejnego konkursu. Michel uznał za 
sukces możliwość prezentacji koncepcji 
na wystawie pokonkursowej.

K.K. 

Nowy Ratusz Gdański 
Na konkurs architektoniczny, jednoetapowy, na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i budowy 
nowej części Urzędu Miejskiego w Gdańsku, zorganizowany przez Gminę Miasta Gdańsk, pracę zgłosił zespół 
projektowy: Stanisław Michel, Tomasz Miatkowski. 
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PROJEKT ROZBUDOWY OBECNEGO  
URZĘDU MIEJSKIEGO 

W GDAŃSKU

„BUDOWA NOWEGO RATUSZA GDAŃSKA”
Budowa Nowego Ratusza  wraz z koncepcją przedłużenia 

na zachód „Drogi Królewskiej” jest realizacją planowaną od 
półwiecza przez pionierów odbudowy zniszczonego Śródmie-
ścia Gdańska. Główna, centralna bryła ratusza, dominująca 
nad całą nową i istniejącą zabudową ma wieńczyć i zamykać 
oś części „Drogi Królewskiej”. Wzdłuż tej osi, przekraczają-
cej bezkolizyjnie trasy komunikacyjne zlokalizowane są bu-
dowle o funkcji odpowiadającej randze tej drogi oraz akcenty 
rzeźbiarskie związane z Gdańskiem i jego historią – jak po-
stać konna króla Kazimierza Jagiellończyka niosącego koronę 
jagiellońską na krzyże herbu Gdańska oraz postacie władców  
Polski: Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Władysława IV  
i Jana III Sobieskiego wieńczące przejście nad parkingiem 
zlokalizowanym na przykryciu torów kolejowych. Parking 
ten zabezpieczy miejsca postojowe dla klientów urzędu miej-
skiego, mieszkańców i turystów. 

W pobliżu trasy „Drogi Królewskiej” zostanie, na za-
mknięciu placu Targu Siennego, zlokalizowana funkcja 
Dworca SKM Gdańsk Śródmieście połączonego tunelem  
z peronami kolejowymi, dostępnymi także od strony al. Armii 
Krajowej.  

Dawny Ratusz przy ul. Długiej, zamieniony na muzeum, 
jest bryłą wieżową – koncepcja nasza proponuję dominantę 
nowej bryły  w formie szklanej złocistej kopuły. 

Elewacje mają nawiązywać w formie współczesnej do tra-
dycji renesansu gdańskiego z czasów van Obberghena oraz do 
wspaniałych osiągnięć  z XIX  i początków XX wieku, takich 
jak np. gmach Politechniki Gdańskiej. Elewacja bryły głów-
nej ozdobiona będzie wspaniałym herbem naszego Miasta 
oraz medalionami z wizerunkami królów polskich i sławnych 
Gdańszczan narożniki skrzydeł  całego założenia  od strony 
Nowych Ogrodów i ul. Rogaczewskiego zaakcentowane są 
herbami Gdańska i Pomorza, a dawne główne wejście od No-
wych Ogrodów ozdobione jest płaskorzeźbami nawiązujący-
mi do historycznych wydarzeń w naszym Mieście.

Projekt urzędu miejskiego pod względem funkcjonalnym 
dzieli się na część istniejącą i część projektowaną obejmują-
cą: centralną część wejściową zamykającą oś „Drogi Królew-
skiej”, poprzedzoną reprezentacyjnym dziedzińcem i skrzydło 
południowe mieszczące poszczególne wydziały. Wejście do 
centralnej części ratusza usytuowano w poziomie pierwszego 
piętra wskutek przejścia nad ul. 3-go maja. Pierwsze i drugie 
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NOWY  BUDYNEK

 PIWNICA   3780 m2:
 • ARCHIWA        1630 m2
 • PARKING PODZIEMNY       2150 m2

 PARTER    2850 m2:
 • HOL (CZ. CENTRALNA)       550 m2
 • POWIERZCHNIA HANDLOWA (CZ. CENTRALNA)   670 m2
 • WYDZIAŁ GEODEZJI       1630 m2

 I  PIĘTRO   3240 m2:
 • HOL (CZ. CENTRALNA)       720 m2
 • STREFA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW (CZ. CENTR.)   980 m2
 • WYDZIAŁ SKARBU       1480 m2
 • HOL  (SKRZYDŁO PD.)       60 m2

 II  PIĘTRO   3330 m2:
 • HOL (CZ. CENTRALNA)       720 m2
 • STREFA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW (CZ. CENTR.)   980 m2
 • WYDZIAŁ URBANISTYKI, ARCHITEKTURY I OCHRONY ZABYTKÓW 1630 m2

 III  PIĘTRO   3330 m2:
 • HOL (CZ. CENTRALNA)         890 m2
 • KANCELARIA PREZYDENTA (CZ. CENTR.)      810 m2
 • BIURO ROZWOJU GDAŃSKA      1630 m2

 IV  PIĘTRO   2440 m2:
 • GŁÓWNA SALA KONFERENCYJNA  (CZ. CENTRALNA)   660 + 150 m2 [HOL]
 • ZESPOŁY POMIESZCZEŃ V-CE PREZYDENTÓW     560 m2
 • WYDZIAŁ ŚRODOWISKA      1070 m2

STARY  BUDYNEK

 PIWNICA   3180 m2:
 • ARCHIWA WYDZIAŁOWE     2150 m2
 • POMIESZCZENIA TECHNICZNO-GOSPODARCZE   820 m2
 • HOL           210 m2

piętro centralnej części mieści reprezentacyjny hol i Salę Ob-
sługi Mieszkańców, której centrum stanowi kolista otwarta na 
dwie kondygnacje przestrzeń otoczona kolumnadą, na środ-
ku której umieszczono wertykalną kompozycję rzeźbiarską. 
Najniższa kondygnacja centralnej części mieści przestrzenie 
handlowe i hol wejściowy z poziomu parkingu. Na czwartej 
kondygnacji części centralnej zlokalizowano Kancelarię Prezy-
denta, zaś na ostatniej, otwartej na szklaną kopułę znajduje się 

reprezentacyjna Sala Audytoryjna z możliwością wykorzysta-
nia jej jako Salę Rady Miasta, wyposażona w empory dla pu-
bliczności. W starej części urzędu zachowano dawne główne 
wejście (teraz jako boczne) z małą Strefą Obsługi Mieszkań-
ców oraz obecną siedzibę banku. Wyższe kondygnacje części 
istniejącej mieszczą poszczególne wydziały urzędu. Ponadto, 
ostatnią kondygnację starego budynku podwyższono i zaadap-
towano na cele administracyjne.
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 PARTER     2945 m2:
 • BANK        1100 m2
 • WYDZIAŁ KADR I ORGANIZACJI     530 m2
 • POCZTA, PRASA        110 m2
 • HOL GŁÓWNY         150 m2
 • SALA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW      350 m2
 • WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO    705 m2

 I  PIĘTRO    2800 m2:
 • BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH     330 m2
 • WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ  1870 m2
 • HOL GŁÓWNY         100 m2
 • BIURO INFORMATYKI       500 m2

 II  PIĘTRO    2970 m2:
 • WYDZIAŁ EDUKACJI        700 m2
 • WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH   2170 m2
 • HOL GŁÓWNY         100 m2

 III  PIĘTRO    2690 m2:
 • BIURO KONTROLI        420 m2
 • ZESPÓŁ AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH    270 m2
 • WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH   1430 m2
 • BIURO PREZYDENTA DS. SPORTU I REKREACJI   470 m2
 • HOL GŁÓWNY         100 m2

 IV  PIĘTRO    2290 m2:
 • WYDZIAŁ FINANSOWY     2190 m2
 • HOL GŁÓWNY         100 m2

 V  PIĘTRO    1250 m2:
 • WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ     750 m2
 • WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH    400 m2
 • HOL GŁÓWNY         100 m2

ZBIORCZE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NOWY  BUDYNEK       18 970 m2
STARY  BUDYNEK       18 125 m2
RAZEM         37 095 m2

ZESTAWIENIE  KOSZTÓW REALIZACJI

DLA NOWEGO BUDYNKU PRZEWIDZIANO STAWKĘ:   3 500 PLN/m2

KOSZT          18 970 m2 x 3500PLN = ~66,4 miliona PLN

DLA STAREGO BUDYNKU PRZEWIDZIANO STAWKĘ:   1 000 PLN/m2

KOSZT          18125 m2 x 1000PLN = ~18,1 miliona PLN
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Pomysł zagospodarowania obszaru 
Targu Węglowego zrodził się w pracow-
ni p. Stanisława Michela w końcu lat 90-
tych XX wieku jako pokłosie organizo-
wanego wówczas nieudanego konkursu 
na projekt zabudowy zachodniej części 
Targu.   Pomysł ten poprzedzony został 
analizą historyczną i urbanistyczną tego 
terenu, zgromadzony został materiał ar-
chiwalny ukazujący możliwie dokładnie 
dawną zabudowę i proces jej kształtowa-
nia. Na podstawie tych analiz przyjęto 
założenia wyjściowe, mające jak naj-
efektywniej nawiązywać do historyczne-
go kontekstu miejsca, szczególnie jako 
przedpola ekspozycji sylwety Głównego 
Miasta:

1. Teren Targu Węglowego powi-
nien stać się jedną z głównych przestrze-
ni publicznych Gdańska, miejscem orga-
nizacji miejskich imprez o znaczeniu lo-
kalnym i ponadlokalnym – zakładało to 
likwidację parkingu (przeniesienie go do 

podziemia), stworzenie nowej kompozy-
cji nawierzchni i tzw. małej architektury.

2. Zachowany kontekst histo-
ryczny (układ urbanistyczny, sylweta 
Głównego Miasta oraz zachowane cenne 
obiekty zabytkowe) powinny być wy-
znacznikiem wszelkich działań w zakre-
sie wprowadzanych współczesnych roz-
wiązań architektonicznych.

3. Współczesna zabudowa nie 
powinna zdominować historycznego 
kontekstu miejsca. W związku z po-wyż-
szym postanowiono przywrócić histo-
ryczne elementy zabudowy stanowiące  
o niezbywalnym charakterze tego miej-
sca i jego podstawowych wartościach 
kulturowych. Przeznaczono do rekon-
strukcji gmach dawnego hotelu „Dan-
ziger Hof” oraz dwie najwartościowsze 
kamienice w zachodniej pierzei Targu 
Węglowego (celem rozbicia dominacji 
współczesnej architektury). Ponadto na-
wiązano do historycznego zamknięcia 

Targu od strony północnej, gdzie pier-
wotnie zlokalizowany był tzw. Targ Gro-
chowy, stanowiący strefę przejściową do 
Targu Drzewnego.

4. Podkreślono priorytetowe zna-
czenie kompozycyjne sylwety od stro-
ny ulic Wały Jagiellońskie - Okopowa, 
którego centrum stanowiła Brama Wy-
żynna, ujęta odpowiednio zaprojektowa-
nymi gmachami: obecnego NBP (d. Re-
ichsbank) oraz hotelu „Danziger Hof”. 
Stało się to postulatem do przywrócenia 
pierwotnego wyglądu tego pierwszego 
oraz rekonstrukcji drugiego, celem peł-
nego odtworzenia jakże charakterystycz-
nego dla Gdańska układu urbanistyczne-
go. Wspomnieć tu należy, że powstały 
kilka lat później gmach obecnego NBP 
został zaprojektowany jako nawiązujący 
kompozycyjnie do istniejącego już hote-
lu „Danziger Hof” – jego brak powoduje 
niemożność uzasadnienia kompozycji 
istniejącego gmachu banku.

Targ Węglowy 

Makieta Targu Węglowego. Autor Stanisław Michel z zespołem

Architekt Stanisław Michel  
i jego walka w Targ Węglowy
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Targ Węglowy potraktowany został 
tu jako przestrzeń historyczna o zna-
czeniu priorytetowym, stanowiąc jeden  
z głównych placów miejskich oraz 
podstawową strefę wejściową na teren 
Głównego Miasta – zespół Bramy Wy-
żynnej stanowi element historycznej 
Drogi Królewskiej. Historyczna archi-
tektura została uzupełniona współcze-
sną, w sposób harmonijny a nie agre-
sywnie kontrastowy.

Rzeczony projekt został dopracowa-
ny w biurze arch. Stanisława Michela, już 
we współpracy ze mną, w latach 2004-
2005. Zaowocował on wykonaniem ma-
kiety całego założenia w skali 1: 200, 
prezentującej szczegółowo kompozycję 
zabudowy w kontekście urbanistycz-
nym i architektonicznym, w nawiązaniu 
do w/w założeń. Rozpoczęła się walka  
o realizację niniejszej koncepcji, pod-
jęto rozmowy z właścicielami gruntów,  
w tym także z władzami miasta. Ponie-
waż ich rezultat był mało zadowalający, 
zdecydowano się na prezentację rzeczo-
nej koncepcji na forum publicznym. Ma-
kieta pojawiała się na wielu spotkaniach, 
imprezach, publicznych dyskusjach. 
Przez kilka lat prezentowana była w Ba-
zylice Mariackiej.

Ogłoszony wiosną 2017 roku przez 
firmę Elfeko konkurs stał się dla zespołu 
arch. Stanisława Michela impulsem do 
podjęcia kolejnych działań mających na 
celu realizację wcześniejszej koncepcji. 
Podjęte zostały prace przygotowawcze 
związane ze szczegółową rekonstrukcją 
fasad hotelu „Danziger Hof” oraz wstęp-
ne prace nad koncepcją konkursową. 
Wspomniana rekonstrukcja fasad uka-
zała nam elementy procesu twórczego 
autorów projektu hotelu i wyjaśniła sens 
i celowość poszczególnych rozwiązań 
architektonicznych, umożliwiających 
harmonijne wpisanie tak dużego gmachu 
w kontekst historyczny, przy jednocze-
snym uniknięciu wrażenia dominacji i 
monotonii (niestety, takiego podejścia 
nie dostrzegłem w innych zaprezento-
wanych w konkursie pracach, przez co 
efekt przytłaczającej ciężkości i monoto-
nii stał się faktem). Ponieważ założenia 
konkursowe uniemożliwiały rekonstruk-
cję fasad hotelu, przyjęto założenie, że 
zaprojektowane zostaną elewacje współ-
czesne możliwie najbardziej nawiązują-
ce do oryginału, zarówno pod względem 
architektonicznym jak i kompozycji 
bryły obiektu. Postanowiono jednak, iż 
jako wariant zostanie przedstawiona tak-
że wersja z rekonstrukcją fasad hotelu,  
a sama wersja podstawowa przystoso-

wana będzie do ewentualnej alternatyw-
nej zamiany na wersję rekonstrukcyjną. 
Obie wersje miały być przedstawione 
w pełnej sylwecie z Bramą Wyżynną  
i gmachem NBP celem ukazania koncep-
cji w szerszym historycznym kontekście 
urbanistycznym.

Wymagane warunkami konkursu 
dokumenty zostały złożone w przepi-
sowym terminie. W następstwie, otrzy-
maliśmy wezwanie do uzupełnienia 
rzeczonych dokumentów o pełną listę 
zrealizowanych na przestrzeni ostatnich 
pięciu lat  obiektów. Wykaz ten zawierać 
miał co najmniej dwa obiekty (na etapie 
uzyskania pozwolenia na budowę i reali-
zacji), z czego jeden o Pu min. 2000 m2 

zrealizowany na obszarze pełnej ochro-
ny konserwatorskiej, drugi o Pu min. 
4000 m2 poza takim obszarem. Wniosek 
o dopuszczenie w konkursie został uzu-
pełniony w terminie – pierwszy z obiek-
tów został wykazany, drugi zaś jedynie 
w zakresie adaptacji. Nadmienić tu na-
leży, że podany w warunkach konkursu 
okres pięciu lat i zakres powierzchniowy 
zaprojektowanych wcześniej tak du-
żych obiektów znacząco utrudniał udział  
w konkursie i tak naprawdę był zbyt ry-
gorystyczny w stosunku skali konkurso-
wego projektu. Architekt Stanisław Mi-
chel ma w swoim bogatym i wieloletnim 
dorobku wymagane obiekty, wskazujące 
na jego doświadczenie w tym temacie, 
lecz nie koniecznie na przestrzeni ostat-
nich pięciu lat. Ponadto, osiągnięcia 
zawodowe arch. Stanisława Michela, 
sięgające jeszcze odbudowy śródmie-
ścia Gdańska, ogrom zrealizowanych na 
przestrzeni lat inwestycji, szczególnie  
w środowisku pełnej ochrony konser-
watorskiej, inwestycji, które przecież 
znakomicie wpisały się w historyczny 
kontekst urbanistyczny Gdańska, są naj-
lepszym gwarantem pełnej znajomości 
specjalistycznego warsztatu twórczego.

Niestety, po złożeniu rzeczonego 
uzupełnienia nie otrzymaliśmy zapro-
szenia do udziału w konkursie, ani też 
żadnej informacji o fakcie czy przyczy-
nach wykluczenia. Podjęte przez nas 
próby wyjaśnienia zaistniałej sytuacji 
napotkały blokadę informacyjną ze stro-
ny sądu konkursowego. Próbowaliśmy 
interwencji w SARP o. Wybrzeże, który 
był formalnym organizatorem konkursu. 
SARP stwierdził, że umowa z inwesto-
rem nie daje mu możliwości ingerowa-
nia w decyzje sądu konkursowego i jest 
bezradny wobec zaistniałej sytuacji. 
Analiza regulaminu konkursu wykaza-
ła, że takie możliwości ma właściciel/

inwestor, który zresztą miał przewagę 
głosów w sądzie konkursowym. Kontakt 
ze wskazanymi  przez właściciela/inwe-
stora osobami reprezentującymi go w 
rzeczonym zamierzeniu inwestycyjnym 
nie dostarczył żadnych nowych informa-
cji, a osoby te nie podjęły się wyjaśnienia 
zaistniałej sytuacji.  W związku z powyż-
szym, skontaktowaliśmy się z zarządem 
firmy Elfeko, w wyniku czego dotarliśmy 
do wiceprezesa zarządu pana Kazimie-
rza Piwko oraz prezesa pana Tomasza 
Feil. W podjętych negocjacjach wnio-
skowaliśmy o warunkowe (na wniosek 
właściciela/inwestora) dopuszczenie do 
udziału w konkursie (żeby nie ingerować 
we wcześniejsze postanowienia sądu 
konkursowego), z uwagi na szczególne 
doświadczenie i zasługi arch. Stanisła-
wa Michela w kształtowaniu wizerunku 
architektonicznego śródmieścia Gdań-
ska. Okazało się, że zarząd firmy Elfe-
ko zna postać arch. Stanisława Michela  
i jego dokonania twórcze. Pomimo próśb 
i nalegań, popartych solidną argumenta-
cją, sympatyczne skądinąd rozmowy nie 
zaowocowały podjęciem konkretnych 
działań, mimo wstępnego uznania na-
szych racji. W związku z powyższym i ze 
względu na znaczny upływ czasu, który 
uniemożliwiłby wywiązanie z terminów 
konkursowych, zaprzestaliśmy dalszych 
działań. Przerwane prace nad projektem 
konkursowym nie zostały podjęte, gdyż 
wskutek  wykluczenia z konkursu anga-
żowanie tak dużych nakładów finanso-
wych i pracy stało się bezcelowe.

Jako współpracownicy arch. Stani-
sława Michela, twórcy znanego ze swych 
licznych gdańskich dzieł, uważamy,  
że wykluczenie jego osoby z udziału  
w rzeczonym konkursie stanowi nie-
chlubny precedens negujący dokonania 
tak zasłużonych dla Gdańska architek-
tów. Stoimy na stanowisku, iż oparta  
o w/w założenia koncepcja arch. Stani-
sława Michela mogłaby znacząco wzbo-
gacić efekt niniejszego konkursu i pozy-
tywnie wpłynąć na dalsze pokonkursowe 
działania, niezależnie od tego która pra-
ca okazałaby się najlepsza. W związku  
z tym powstaje pytanie, czy inwestorowi 
faktycznie zależy na wypracowaniu naj-
korzystniejszych dla wizerunku Gdańska 
rozwiązań (co deklaruje), czy też chce 
przeprowadzić własną, opartą wyłącznie 
o wskaźniki ekonomiczne wizję niniej-
szej inwestycji, a zainteresowanie pięk-
nem naszego Miasta to jedynie łudzące 
opinię publiczną pozory.

Tomasz Miatkowski, architekt






