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Główne miasto, widok z gmachu  
dawnego gimnazjum przy Targu Maślanym

Fot. Sławomir Lewandowski 

W ogrodzie biblijnym

Wakacje dawnych gdańszczan

Refleksje w czasie pandemii



Medal 100-lecia 
„Cudu nad Wisłą” 
Podczas uroczystości z okazji Święta Wojska 

Polskiego oraz 100-lecia Bitwy Warszawskiej, 
Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej 
nadał Miastu Gdańsk Medal 100-lecia „Cudu 
nad Wisłą”. Odznaczenie przyznano w podzię-
kowaniu za krzewienie idei i czynów marszałka 
Józefa Pilsudskiego, a także kultywowanie tra-
dycji piłsudczykowskich.  Tradycyjnie w Gdań-
sku uroczystości odbyły na Pl. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, pod pomnikiem marszałka. Byli 
przedstawiciele władz wojewódzkich, wojska,  
a także kombatanci. Miasto Gdańsk reprezento-

wał zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych Piotr Kowalczuk, który odebrał przyznany 
medal. 

Referat Prasowy 
Urząd Miejski w Gdańsku 

Związek Piłsudczyków R. P. Miastu Gdańsk

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REJSACH NA TRASIE:

GDAŃSK - SOPOT 
GDAŃSK -  HEL   
GDAŃSK - WESTERPLATTE Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

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

WWW.ZEGLUGA.PL FACEBOOK.COM/ZEGLUGA.GDANSKA

Fot. J. Pinkas. Materiały prasowe UMG
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W ciemnych szpalerach, gdzie wysokie drzewa oranżerii czarownie 
pachniały w świetle księżyca, jaśniały posągi

Wakacje dawnych gdańszczan 
Wakacji w dzisiejszym znaczeniu tego słowa dawni gdańszczanie nie znali. Nie wiedzieli,  

co to regularny, coroczny urlop od pracy czy szkoły. Odpoczywali w soboty i niedziele. W sezonie letnim „dobrze 
urodzeni” przenosili się do podmiejskich rezydencji i letnich domów w ogrodach, z których Gdańsk słynął.

Wyjeżdżały tylko rodziny, „panowie 
domu” zostawali w mieście, by pilno-
wać interesów, do żon i dziatek dołączali  
w soboty i niedziele. 

Jednym z najwspanialszych – park 
Oruński

Ogrody zakładano począwszy od XIV 
wieku, najpierw na najbliższych terenach, 
które wkrótce weszły w obręb miasta. Tak 
powstały przedmieścia: Długie Ogrody 
- liczące ich w 1415 roku 145, i Nowe 
Ogrody z 45 ogrodami w 1430, co nie zna-
czy, że nie było ich w pozostałych dzielni-
cach Śródmieścia. Potem przyszła kolej 
na Siedlce i dalsze posiadłości: Wrzeszcz, 
Strzyżę, Piecki, Polanki po drodze  
do Oliwy itd. a w drugą stronę na Oru-
nię. W wielu z nich mamy do dziś ich 
pozostałości – stare dwory i ogrody, dziś 
niestety rzadko dobrze utrzymane. Ich 
świetność przypominają dawne opisy, 
np. pióra Charlesa Ogiera (czyt. Szarla 
Ożjera), sekretarza posła francuskiego, 
który tu bawił na przełomie lat 1635 
– 1636. Jednym z najwspanialszych 
był park Oruński, należący wówczas  

do burmistrza Jana Zierenberga: 
„Łagodne pagórki wznoszą się tam  
i opadają, strzelają w górę lasy, rozpo-
ścierają się łąki, kwitną drzewa i rośliny, 
a gdzieniegdzie spływają strumyki i za-
pełniają rozmaite stawy; jedne sposobne 
do spłukania się i kąpieli, inne do rybo-
łówstwa, a wokół tego tu oto, po któ-
rym pływają dwa bielusieńkie łabędzie, 
krążą – z góry nań spozierając – dwa 
okrutnie pyszniące się pawie i polatuje 
nad nim zmieszane stado innych pta-
ków... Nie brak ci i szczególnej sztuki 
w ukształtowaniu owego wspaniałego 
ogrodu, ale ponieważ wszelką sztukę, 
skądkolwiek by ją zaczerpnąć można, 
natura przewyższa, dlatego głoszę ja 
chwałę naturalnego tego miejsca ge-
niusza. Są tam bowiem osobne kwatery 
kwiatowe, są tarasy i dróżki, pod sznur 
wymierzone, są ścieżynki i labirynty 
naturalne i pospolite, jest co niemiara 
drzew szczepionych i oczkowanych. Nie 
brak również studzien z ociosanego ka-
mienia zbudowanych i ukrytych małych 
rur, które nieostrożnych wodą opryskują 
i zraszają. Ale wyższa przecież ponad to 
wszystko jest, moim zdaniem, natura.”

Dwory między Strzyżą i Oliwą 

A oto późniejszy opis Polanek: 
„Wśród gdańskich rezydencji ziem-
skich niezwykle pięknie położone dwo-
ry między Strzyżą i Oliwą, przed któ-
rymi biegła stara droga pocztowa, były 
najbardziej znane i dostarczały wspa-
niałego przykładu sławnej gdańskiej 
pielęgnacji ogrodów. Dawniej Polan-
ki były wsią, zwaną Polana, należącą  
do klasztoru oliwskiego. Wszystkie te 
piękne rezydencje na Polankach nada-
wano protestantom i zawsze je jako ta-
kie potwierdzano; bowiem sąsiedzkie 
stosunki między katolicką Oliwą i prote-
stanckim Gdańskiem były prawie zawsze 
życzliwe. Nietolerancji religijnej zakon-
nicy nie znali; przy oddawaniu gruntów  
w dzierżawę nie brano pod uwagę różni-
cy wyznania. Wszystkie dwory, płacące 
niewielki czynsz w urzędzie domeno-
wym w Oliwie, były objęte nazwą Po-
lanka.

Gdańszczanie upiększali ogrody 
swoich rezydencji ozdobnymi założe-
niami; obok nich znajdowały się często 
małe mleczarnie. Las był stale dosadza-
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ny, a parki podobne do raju. Niektóre  
z tych siedmiu pięknych rezydencji par-
kowych przypominały pałace. Szeroko 
rozłożone, proste, biało otynkowane,  
z czerwonymi mansardowymi dachami 
dopasowywały się do pochyłego terenu. 

Miały niezwykle interesu-
jące położenie, bo po lewej 
stronie przylegały do nie-
wielkich wzgórz i opierały 
się na gęsto rosnących dzi-
kich krzakach. Ogrody mia-
ły piękny regularny układ  
na wzór holenderski i pa-
trzyły ponad zieloną równiną  
w stronę morza. Każdy z nich 
miał swoje indywidualne 
piękno. Wspólny dla wszyst-
kich dworów był widok  
na gdańską redę z wzno-
szących się za budynkami 
wzgórz, obsadzonych wspa-
niałymi bukami, należą-
cymi do najpiękniejszych, 
jakie można w ogóle spo-
tkać. Ogrody były niezwy-
kle ozdobne. W ciemnych 
szpalerach, gdzie wysokie 
drzewa oranżerii czarownie 
pachniały w świetle księży-
ca, jaśniały posągi. Można 
było zobaczyć w melan-
cholijnych promenadach  
i alejkach pod szumem alei 
lip najróżniejsze postacie: 
hermy faunów, Florę, Dianę  
i Pory Roku, uszeregowane 

na tarasach i wyglądające z krzaków, jak 
je przedstawiał Chodowiecki. Ogród był 
często otoczony szerokim rowem, które-
go stojącą wodę przykrywała jak zielony 
aksamitny dywan wodna rzęsa” (Bruno 
Pompecki).

Święta Studzienka. Podróże nie dla 
rozrywki 

Wyjeżdżano za miasto także dla roz-
rywki. Oto, co pisał na ten temat stu-
diujący w Gdańsku w latach 1616-1618 
Marton Csombor: „W sąsiedztwie Gdań-
ska, od zachodniej strony, jest mała wio-
ska, zwana od pobliskiego źródła Świętą 
Studzienką. Latem zwykli się tam zaba-
wiać gdańszczanie, albowiem w oberży 
można dostać wszelkiego jadła i napit-
ków. W ogrodzie pod drzewami owoco-
wymi jest wiele stołów, a przygrywają tu 
skrzypkowie, lutniści, harfiści oraz inni 
muzykanci.” Takich gospód było pod 
miastem bardzo dużo. Zwyczaj odświęt-
nych wycieczek w podmiejskie okolice, 
np. do Jaśkowej Doliny, był w Gdańsku 
powszechny jeszcze przed ostatnią woj-
ną.

Inną formą aktywności dawnych 
gdańszczan były podróże. „(Gdańsz-
czanie) .... synów swoich do obcych 
wysyłają krajów – kto nie posmakował 
świata, nie jest tu w poważaniu” (Csom-
bor). Na ogół nie były to jednak po-
dróże dla rozrywki; urządzane z reguły  
po studiach na zagranicznym uniwersy-
tecie, miały służyć umocnieniu zdoby-
tej wiedzy i nawiązaniu pożytecznych 
kontaktów. Taką korzyść przyniosły np. 
naszemu wielkiemu astronomowi Hewe-
liuszowi, który nawiązane po studiach 
znajomości i przyjaźnie z europejskimi 
uczonymi podtrzymywał listownie przez 
całe późniejsze życie. Relacjonował im 
swoje odkrycia, publikował je zagranicą, 
dowiadywał się o osiągnięciach innych, 
sprowadzał najnowsze książki i wysy-
łał własne. Między innymi dzięki tej 
wymianie informacji został pierwszym  
w Polsce członkiem sławnego Kró-
lewskiego Towarzystwa Naukowego 
(The Royal Society) w Londynie. Byli 
i tacy, którzy karierę naukową zamiast 
w Gdańsku robili zagranicą. Takim był 
na przykład urodzony w 1580 roku w 
Gdańsku Filip Clüver, który po studiach 
i różnych przygodach życiowych, prze-
wędrował i poznawał z autopsji różne 
kraje, by potem zostać profesorem geo-
grafii na uniwersytecie w Lejdzie, który 
jako pierwszy za granicę między Europą 
i Azją uznał Ural. 

Takie naukowe podróże raczej trud-
no uznać za wakacje. A może jednak? 
Wyznajemy dziś przecież zasadę aktyw-
nego wypoczynku.

Andrzej Januszajtis

Wielki staw w Parku Oruńskim. Fot. Andrzej Januszajtis

III Dwór na Polankach w 1826 roku (C.G. Ludwig)
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Wymienione tu są tylko dwa gatun-
ki, których oczywiście, po wygnaniu z 
Edenu w żadnym ziemskim „sadzie” nie 
znajdziemy. 

„Tedy weźmiecie sobie pierwszego 
dnia owoce …”

Ale w późniejszych wersetach Pisma 
Świętego nie brak wzmianek o innych 
roślinach  „wdzięcznych na wejrzenie”, 
a zwłaszcza „smacznych ku jedzeniu”. 
Liczba roślin, wymienionych w Biblii 
wynosi co najmniej 230. Siedem z nich 
uznano za najważniejsze. Werset: „Al-
bowiem Pan Bóg twój wprowadzi cię...  
do ziemi obfitej w pszenicę, i w jęczmień,  
i w wino, i w figi, i w jabłka granatowe; 
do ziemi hojnej w oliwę i miód” wymie-
nia sześć, jako siódmą dodaje się palmę 
daktylową, dającą wytchnienie: „I przy-

Tablice Mojżeszowe Nazaret

Widok w stronę doliny

Albowiem Pan Bóg twój wprowadzi cię... do ziemi obfitej w pszenicę, i w jęczmień,   
i w wino, i w figi, i w jabłka granatowe; do ziemi hojnej w oliwę i miód

W ogrodzie biblijnym 
Pierwszym ogrodem, opisanym w Biblii, był ogród rajski. W Biblii Gdańskiej z 1632 roku czytamy: „I wywiódł Pan 
Bóg z ziemi wszelkie drzewa wdzięczne na wejrzeniu, i smaczne ku jedzeniu; i drzewo żywota w pośrodku sadu; i 
drzewo wiadomości dobrego i złego. A rzeka wychodziła z Eden dla odwilżenia sadu...”
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szli do Elim, gdzie było dwanaście źró-
deł wód, i siedemdziesiąt palm, i położy-
li się tam obozem nad wodami.” Palmy 
były również potrzebne dla świętowania: 
„Tedy weźmiecie sobie pierwszego dnia 
owoce z drzewa co najpiękniejszego,  
i gałązek palmowych, i gałązek drzewa 
gęstego, i wierzbiny od potoku, i weselić 
się będziecie przed Panem Bogiem wa-
szym przez siedem dni.”

Od wieków botanicy interesowali się 
roślinami biblijnym i włączali je do swo-
ich kolekcji. Szwedzi wspominają Fre-
dericka Hasselquista, ucznia Linneusza, 
który podróżował po krajach „Lewantu”, 
w tym Ziemi Świętej, i zbierał prób-
ki roślin w latach 1749-52. Poniósł tam 
śmierć, ale w 1766 opublikowano jego 
relacje. 

Na stokach Siedlec i Chełmu - dobrze 
prosperujące winnice

Jan Wigand - w ukończonej w 1583 
roku pracy o florze naszego regionu - 
wśród egzotycznych drzew wymienia 
figowiec (ficus), chowany na zimę do 
domów. Aptekarz Jakub Platocomus 
miał w swoim ogrodzie roślin leczni-
czych (założonym w 1615 roku za zgodą 
Rady „na pustym miejscu za ogrodem 
śp. p. von Holtena”) „dojrzałe i smacz-
ne figi i winne grona niedojrzałe, które 

oni – mimo niesprzyjającej tu 
gleby – troskliwością swoją  
i uprawą doprowadzają prze-
cie do pewnej dojrzałości.” Tak  
w październiku 1635 roku 
oceniał je Francuz Charles 
Ogier. Z drugiej strony wie-
my, że w XV wieku na nasło-
necznionych stokach Siedlec i 
Chełmu były dobrze prospe-
rujące winnice. Nie brakło 
roślin śródziemnomorskich 
w kolejnych gdańskich ogro-
dach botanicznych Jakuba  
i Filipa Breynów (ten drugi 
na Brabanku), Jakuba Teodo-
ra Kleina (na Długich Ogro-
dach) i Gotfryda Reygera  
(w Parku Oruńskim). Wsła-
wiony wyhodowaniem owo-
cującego drzewka kawowego 
Klein miał w swoim ogrodzie 
także palmę daktylową. Ża-
den z nich nie specjalizował 
się jednak we florze biblijnej. 
Zresztą i poza Gdańskiem 
moda na to przyszła znacz-
nie później. Pierwszą wy-
stawę roślin wymienionych  

w Biblii (34 gatunków)  zorganizo-
wał w 1884 roku ogród botaniczny  
w St. Louis.

W Carmel-by-the-Sea koło Monterey  
w Kalifornii

W 1935 roku podobną wystawę urzą-
dziła St. Fernando Valley w Kalifornii.  
W 1941 roku ogród botaniczny w Nowym 
Jorku wystawił 75 gatunków. Pierwszy 
„ogród biblijny” powstał w amerykań-
skim Carmel-by-the-Sea koło Monterey 
w Kalifornii) w 1940 roku. Dzieje tej 
miejscowości są tak niezwykłe, że nie 
mogę odmówić sobie (i Czytelnikom) 
krótkiego ich przedstawienia. Odkryli ją 
w 1603 roku Hiszpanie. W 1771 powstała 
zachowana do dziś „misja” z niewielkim 
kościołem i przyległymi zabudowania-
mi. Nazwa upamiętnia uczestniczących 
w tym trzech braci karmelitów. W 1902 
dwóch przedsiębiorców zasadziło 100 cy-
prysów i zaczął się napływ osiedleńców, 
szczególnie nasilony po zniszczeniu San 
Francisco przez trzęsieni ziemi w 1906 
roku. Niedługo potem Carmel stał się 
miastem i zaczął ściągać pisarzy, arty-
stów i innych celebrytów. Trwa to do dziś 
– dość wspomnieć, że merem miasta był 
przez jedną kadencję aktor Clint Eastwo-
od. Wszyscy dbają, by to romantycz-
ne miejsce nie straciło swojego uroku,  

do którego doszedł wspomniany ogród 
biblijny. W 1957 roku podobny ogród po-
wstał w Ojai, niedaleko Los Angeles. 

W Bangor w Walii, Canberze  
w Australii, Krakowie, Lublinie…

Pierwszy biblijny ogród w Europie 
urządziło w 1961 roku, w parku przy 
jednej z najstarszych brytyjskich katedr, 
uniwersyteckie miasto Bangor, położo-
ne w Walii, nad cieśniną Menai, za którą 
leży słynąca z łagodnego klimatu  wyspa 
Anglesey. Przewodnik wymienia w nim 
148 gatunków roślin. Tuż potem, w 1966 
roku, pojawił się pierwszy taki ogród  
w Australii – w Canberze. Pierwszym  
w Azji, przy tym największym ze wszyst-
kich (250 ha), noszącym status Rezerwatu  
Krajobrazowego, szczyci się od 1968 r. 
Neot Kedomim w Izraelu. W sumie jest 
dziś w świecie co najmniej 180 ogrodów 
biblijnych. Nie sposób ich wszystkich wy-
mieniać (zrobiła to wspaniała propagator-
ka tej idei prof. Zofia Włodarczyk), więc 
wrócimy do Polski. 

Pierwsze polskie kolekcje roślin  
z Pisma Świętego powstały przy ogro-
dach botanicznych Uniwersytetów Jagiel-
lońskiego i Rolniczego w Krakowie (obie  
w 2000 roku) i UMCS w Lublinie (na 
Sławinie, w 2003 roku). Potem zaczęły 
powstawać ogrody biblijne w ściślejszym 
znaczeniu tego słowa. Oto ich wykaz: Bo-
lestraszyce koło Przemyśla (2006), Pro-
szowice (2008), Myczkowce (2010), Cho-
rzów (2012), Muszyna (2015), Puławy 
(2015), Stara Wieś k. Brzozowa (2016).
Lidzbark Warmiński (2018). 

Na Siedlcach u sióstr pallotynek

W 2019 roku dołączył do nich 
Gdańsk, urządziły go przy swojej sie-
dzibie na Siedlcach siostry pallotynki. 
Jest nieduży, ale piękny. Położenie na 
zboczu, opadającym na północ do doli-
ny Potoku Siedleckiego, umożliwiło po-
dział na tarasy połączone schodkami. Na 
każdym poziomie powstały zespoły, re-
prezentujące podstawowe krainy Ziemi 
Świętej. Poszczególne kwatery poświę-
cono wybranym wydarzeniom biblij-
nym. Mamy więc dwie ścianki z białego 
kamienia, przestawiające wody Morza 
Czerwonego, między którymi  może-
my bezpiecznie przejść, by znaleźć się  
na skalistym Synaju i pokłonić się ta-
blicom Mojżeszowym z Dziesięcioma 
Przykazaniami, obok jest Meriba (Horeb)  
z kamieniem, z którego spływa woda,  
a przy nim laska – przypomnienie słów: 

Rośliny w ogrodzie biblijnym
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Głównym założeniem inwestycji było 
ułatwienie mieszkańcom dzielnic Orunia 

– Św. Wojciech – Lipce i Chełm, korzy-
stania z terenu pobliskiego parku i z ko-

munikacji miejskiej. Kładka połączona 
jest z istniejącymi drogami rowerowymi,  
co pozwala na swobodne przemieszcza-
nie się z jednej strony Kanału Raduni na 
drugą, również rowerzystom.

Kładka ma 15 m długości i 2,5 m sze-
rokości, jej konstrukcja wykonana jest  
z żelbetu. Wygląd barierek nawiązuje 
stylistyką  do historii  pobliskiego Dworu 
Ferberów. Projekt obiektu konsultowany 
był z konserwatorem zabytków.

Roboty budowlane trwały ok. 7 mie-
sięcy. Wykonawcą kładki była firma Sa-
feroad Kabex z Gdańska. Koszt inwesty-
cji wyniósł ok. 179 tys. złotych.

Referat Prasowy  
Urząd Miejski w Gdańsku 

Fot. Materiały promocyjne UMG

„I uderzysz w skałę, a wynijdą z niej 
wody, które będzie pił lud.” To wszystko 
w otoczeniu roślin, opisanych na staran-
nie opracowanych tabliczkach. Niedale-
ko stamtąd stajemy na Skale Kuszenia,  
a widoczne na horyzoncie wieże Gdań-
ska obrazują wielkość świata, który ma 
leżeć u naszych stóp. Parę kroków dalej 
spoczywa Łódź Chrystusowa, otoczona 
różnobarwnymi kępami kwitnących ro-
ślin z epoki lub podobnych. Ten ogród 
naprawdę pobudza wyobraźnię! Gorąco 
zachęcam do odwiedzenia go! 

A może piękne cedry?

Godna uwagi jest też, również na-
leżąca do sióstr, dawna willa Grunen-
berga z 1936 roku, z wystawą prezen-
tującą historię zgromadzenia w Polsce  
i w Gdańsku, oraz na misjach w Afryce. 
Jedno, czego w tym ogrodzie brakuje, 
to starodrzewu. Rośnie tam wprawdzie 
okazały świerk srebrzysty i para mo-
drzewi, ale (jak nam powiedziano) cho-
rują. Przydałyby się nowe. Pamiętam 
jak w Bangor, w którym byłem kiedyś 

na konferencji, zachwyciły mnie piękne 
cedry z Atlasu. Jestem pewien, że dały-
by sobie radę i w naszym nadmorskim 
klimacie (jest jeden w Parku Oliwskim), 
w którym praktycznie zanikły ostre 
zimy. 

Na koniec uzupełnienie: w bieżącym 
roku (2020) do listy polskich ogrodów 
biblijnych doszedł kolejny: w Gorzko-
wie koło Kazimierzy Wielkiej.

Tekst i zdjęcia Andrzej Januszajtis

Dla pieszych i rowerzystów  

Nowa kładka nad Kanałem Raduni  
W ramach Budżetu Obywatelskiego na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego w Lipcach powstała kładka 
pieszo-rowerowa nad Kanałem Raduni. 13 sierpnia 2020 roku obiekt udostępniono dla ruchu.
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Święto Wolności i Demokracji

40. rocznica Porozumień Sierpniowych 
– za nami 

Święto Wolności i Demokracji – pod takim hasłem w dniach 14 – 31 sierpnia 2020 roku odbyły się w Gdańsku 
uroczystości jubileuszowe, z okazji 40. rocznicy wielkiego strajku w Stoczni Gdańskiej i podpisania Porozumienia 
Gdańskiego.

Nie tak hucznie, jak z okazji ubiegło-
rocznej 30. rocznicy wyborów 4 czerwca 
i mniej wspólnotowo, bowiem pandemia 
zobowiązała nas do zachowania szcze-
gólnych warunków bezpieczeństwa, 
ale mamy za sobą znaczące wydarzenia  
w Europejskie Centrum Solidarności, 
wokół budynku i wielu punktach miasta.

– To jest trudny czas, epidemia 
cały czas panuje, uważamy, że zgodnie  
z gdańską dewizą „Nec temere, nec ti-
mide”, „Odważnie, ale z rozwagą”, nie 
możemy zapomnieć o 40. rocznicy pod-
pisania porozumień zapowiadała Alek-
sandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. 
- Sspotkałam się z prezydentem Lechem 
Wałęsą, który będzie w obchodach 
uczestniczył. 

Znak graficzny obchodów 40. rocz-
nicy podpisania Porozumień Sierpnio-
wych zaprojektował Jerzy Janiszewski, 
ten sam grafik, spod którego ręki wyszło 
logo Solidarność.

 31 sierpnia o godz. 10.00 tradycyj-
nie już odbyło się uroczyste otwarcie hi-
storycznej stoczniowej Bramy nr 2, któ-
ra w czasie strajku oddzielała protestu-

jących od tłumu czekającego po drugiej 
stronie na wieści o przebiegu negocjacji. 
Następnie rozpoczęły się m.in. Forum 
Obywatelskie i spotkanie świadków wy-
darzeń.

Stanęła Strefa Społeczna, czyli prze-
strzeń dla organizacji pozarządowych. 
W pięciu halach aktywiści prezentowali 
swoje aktywności, a w największej hali, 
liczącej 600 m2, toczyły się będą debaty.

W trakcie jubileuszowych dni w au-
dytorium ECS odbyła się również Uro-
czysta Sesja Rady Miasta Gdańska, 
podczas której zostały przyznane tytuły 
Honorowego Obywatela Miasta Gdańska 
Halinie Winiarskiej-Kiszkis i Jerzemu 
Kiszkisowi – małżeństwu aktorów, spo-
łeczników i pedagogów, oddanych spra-
wie Solidarności. W sierpniu 1980 roku 
wspierali strajkujących stoczniowców 
recytacjami w Sali BHP, w stanie wojen-
nym zostali internowani.

Europejską Poetką Wolności 2020 
została irlandzka autorka, Sinéad Mor-
rissey, uhonorowana za zbiór wierszy  
„O równowadze”, w tłumaczeniu Mag-
dy Heydel. Tom to kkkopowieść o nie-

oczywistej równowadze świata, zarów-
no tego obserwowanego, jak i tego in-
tymnego - kobiecego. 

– Wiersze Morrissey mówią jedno-
cześnie lirycznie i dyskursywnie. To 
książka konsekwentna i spójna w niemal 
surrealnym bogactwie swych obrazów. 
Jury Nagrody doceniło sposób, w jaki 
poetka podróżuje między różnymi kul-
turami, jej imponującą wiedzę o świecie 
oraz umiejętność mówienia językami 
różnych form poetyckich, w których po-
brzmiewa zarówno fascynacja wyobraź-
nią ludową, jak i nowoczesną nauką – 
powiedziała Aleksandra Szymańska. 

W stylistykę i rozważania wierszy 
Morrissey wpisuje się skomponowana 
przez Aleksandra Nowaka w 2018 roku 
opera „ahat-ilī – siostra bogów. Powstała 
do libretta Olgi Tokarczuk na podstawie 
powieści polskiej noblistki „Anna In  
w grobowcach świata”. Opowieść in-
terpretuje na nowo jeden z najstarszych 
mitów – historię o zejściu do podziemi, 
o stoczonej tam walce oraz o konse-
kwencjach tych wydarzeń. Opera została 
przedstawiona w wersji koncertowej.

Na scenie Polskiej Filharmonii Bał-
tyckiej wystąpili uznani polscy artyści. 
W rolę tytułową Ninszubur wcieliła się 
Urszula Kryger. Joanna Freszel wystą-
piła jako bogini życia Inanna, Ewa Bie-
gas jako siostra Inanny, bogini śmierci 
Ereszkigal, a Jan Jakub Monowid jako 
kochanek Inanny, Dumuzi. Sebastian 
Szumski, Bartłomiej Misiuda i Szymon 
Kobyliński to w operze bogowie–oj-
cowie. Towarzyszył im, przygotowany 
przez Annę Szostak-Myrczek, Zespół 
Śpiewaków Miasta Katowice Camerata 
Silesia w rolach tłumu ludzi i demonów 
oraz AUKSO Orkiestra Kameralna Mia-
sta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia.

Opr. red.
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Nasi autorzy natrafili na fascynujące 
niepublikowane materiały.

Jak wyglądała  
gdańska samorządność

Są to wspomnienia byłych mieszkań-
ców, relacje zagranicznych i rodzimych 
autorów opisujących walory przyrod-
nicze i historyczno-architektoniczne. 
Nasi przodkowie umieli z tych zasobów 
czerpać siły do twórczej pracy, radość  
i korzyści materialne lepiej niż my  
i nasze współczesne władze samorządo-
we.

Warto mówić i przypominać o naszej 

rodzimej GDAŃSKIEJ SAMORZĄD-
NOŚCI, która nie zawsze była godna 
naśladowania i zgodna z oczekiwaniem 
władzy królewskiej. Warto też uzmy-
słowić czytelnikom, że nawet brutalne 
zlikwidowanie buntu pospólstwa, ja-
kiego dokonał w 1526 roku król polski 
Zygmunt  Stary wprowadził oczekiwane 
pozytywne zmiany w ówczesnym Pra-
wie Samorządowym.

Andrzej Januszajtis,  
Zenon Gołaszewski, Jerzy Samp

Współcześnie o fascynujących dzie-
jach Oruni i jego mieszkańcach opowia-

da i pisze profesor Andrzej Januszajtis. 
Przepiękne powieści historyczne zwią-
zane z okolicami Oruni pisze Zenon Go-
łaszewski (od 20 lat mieszkaniec Oruni) 
– autor „Pamiętników Józefa Wybickie-
go”, wydanie 1. Gdańsk 2018.

Złotymi zgłoskami, nie tylko dla 
Oruni, zapisał się również swoją przebo-
gatą twórczością, nieżyjący już, profesor 
Jerzy Samp (były mieszkaniec Oruni).

 
 Kanał Raduni – jest ściek,  
powinien być szlak wodny

Trzeba uzmysłowić sobie i władzom 
samorządowym Gdańska i Pruszcza 
Gdańskiego jak małym kosztem można 
naprawić poczynione błędy w wyko-
rzystaniu infrastruktury przyrodniczej  
i technicznej.

Oto przykłady zadań do zrealizowa-
nia.

1) Kanał Raduni – obecny zarasta-
jący ściek zamienić w spławny 

 HIT TURYSTYCZNY – jako 
część kajakowego szlaku bursztynowe-
go Gdańsk – Pruszcz Gdański (Fakto-
ria), dostępny dla sprzętu pływającego  
z napędem ręcznym lub elektrycznym, 
oczywiście z możliwością realizacji 
przystanków w takich miejscach jak:

a)  Kościół Menonitów,
b) Kościół Św. Ignacego (Szaniec 

jezuicki, historyczny cmentarz, Kole-
gium jezuickie),

c) Park i Starówka Oruni oraz 
Zbiornik Stara Orunia

Koło Inżynierów i Pasjonatów IKO „Nasza Orunia” – działa

Cenimy przeszłość, chcemy, 
by było coraz lepiej i piękniej 

Z inicjatywy Koło Inżynierów i Pasjonatów IKO „Nasza Orunia”, działającego przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdańsk”, 
zainicjowano zbieranie materiałów do artykułów o Oruni.

Przykro patrzeć na zarastający Kanał Raduni, w tle siedziba Polsko Japońska Akademia 
Technik Komputerowych. Fot. Jerzy Korzeniecki
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d) Lipce (Park, Dwór Ferberów, 
Stadnina, Ogrody Justyny)

e) Św. Wojciech (Park, Droga 
Krzyżowa, zabytkowy kościół i histo-
ryczny cmentarz

f) Pruszcz (Faktoria).
Proponuję rozpisać konkurs, a realiza-

cję powierzyć powołanemu w jego wyni-
ku Podmiotowi Prywatno- Publicznemu. 
(PPP)

2) Nie dopuścić do realizacji budo-
wy napowietrznej linii wysokiego napię-
cia w strefie obecnej i przyszłej zurbani-
zowanej Oruni - co zakłóci cenne walory 
krajobrazu przyrodniczego (pogranicze 
Żuław i wzgórz morenowych) i zablo-
kuje na przyszłość możliwość używania  
w tym obszarze: dronów transporto-
wych, taksówek powietrznych, moto-
lotni, konkursów latawcowych i innych 
sportów. Linię energetyczną wysokiego 
napięcia należy poprowadzić w ziemi 
(można to było zrobić przy okazji budo-
wy Obwodnicy Południowej)

3) W planach rewitalizacji Oruni 
uwzględnić Park Schopenhauera oraz 
dokończyć frontową elewację Domu 
Kultury według projektu Stanisława Mi-
chela.

4) Podjąć skuteczne przedsię-
wzięcia związane z opracowaniem 
projektów budowy 3-4 bezkolizyj-
nych przejazdów przez tory kolejowe  
na odcinku Gdańsk – Św. Wojciech wraz  
z planowaną linią SKM.

Józef Kubicki,  
Orunia 16 sierpnia 2020 roku

Przedstawiciele społeczności oruńskiej IKO Krystyna Ochędzan i Józef Kubicki 15 sierpnia 
w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej i uzyskania niepodległości złożyli kwiaty w barwach 
narodowych i zapalili znicze przed popiersiem Jana Pawła II i popiersiem Józefa Wybickie-
go umieszczonych na frontonie kościoła św. Ignacego Loyoli w Starych Szkotach (Orunia). 

Fot. Zbigniew Petrak

Wyjątkowej urody wnętrze, klasyczna jezuicka fasada, bardzo interesujący 
prospekt organowy, świetnie zachowane katakumby i urokliwy, najstarszy gdański 
cmentarz - to wszystko znajdziecie Państwo wybierając się na Stare Szkoty  

Z dziejów Jezuitów i Kolegiaty 
Oruńskiej  

Pierwszy kaznodzieja jezuicki, Piotr Phaue, dotarł do Gdańska około 1567 roku. Jego zadaniem było wprowadzenie 
jezuitów do protestanckiego Gdańska w celu umocnienia miejscowej diaspory katolickiej, a w dalszej perspektywie 
– zmiana preferencji wyznaniowych mieszkańców miasta nad Motławą.

Zwolennikami lokowania jezuitów 
w Gdańsku byli – biskup kujawski Sta-
nisław Karnkowski oraz jego następca 
Hieronim Rozdrażewski.

Działalność misyjna,  
kościół p.w. św. Ignacego Loyoli

Od samego początku widzieli oni  

w zakonie siłę zdolną pokierować akcją 
rekatolizacji Prus Królewskich – uznając 
osiągnięcia zakonu w innych krajach. Je-
zuici, nie posiadając własnej rezydencji 
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w mieście, rozpoczęli działalność misyj-
ną, początkowo w kościele św. Brygidy, 
kościele i probostwie Najświętszej Maryi 
Panny oraz kaplicy królewskiej – współ-
fundowanej przez Jana III Sobieskiego. 
Z uwagi jednak na opór protestanckich 
władz miejskich próby uruchomienia 
fundacji kolegium w samym Gdańsku 
zakończyły się niepowodzeniem.

W roku 1592 jezuici musieli opuścić 
luterański Gdańsk przenosząc się, dzię-
ki legatowi biskupa Rozrażewskiego, 
na gdańskie przedmieścia, Stare Szkoty. 
Właśnie tu, w graniczących z miastem 
dobrach biskupa włocławskiego, na po-
czątku XVII wieku jezuici wznieśli ka-
tolicki kościół p.w. św. Ignacego Loyoli.

Kolegium Gdańskie

 Dokładnie w roku 1621 otwarto tu 
5 klasową szkołę średnią (nazywaną 
Kolegium Gdańskim) o profilu huma-
nistycznym, ale wykładano tu również 
arytmetykę, retorykę, poetykę i łacinę. 
Oczywiście dominujące było również 
wychowanie w wierze katolickiej. Jed-
nak funkcjonowanie – zarówno kole-
giaty jak i szkół – było bardzo trudne, 
na skutek pożarów oraz decyzji władz 
miejskich jezuici kilkakrotnie byli zmu-
szeni do odbudowy tutaj swoich kościo-
łów oraz zabudowań szkolnych. Czę-
sto te niekorzystne wydarzenia miały 
związek z realizacją zarządzeń Rady. 
I tak Rada Miasta zaleciła zniszczenie 
w 1656 roku kościoła jezuickiego oraz 
budynków szkoły w Starych Szkotach  

w ramach palenia podmiejskich osad,  
by nie stały się przyczółkami dla Szwe-
dów szturmujących miasto. Z jednej stro-
ny takie postępowanie było zgodne z dy-
rektywami królewskimi, z drugiej – Rada 
Miasta konieczność spalenia jezuickich 
budynków argumentowała współpracą 
zakonników ze Szwedami i przechowy-
waniem prochu, który miał być rzekomo 
wykorzystany przeciwko miastu. 

Uczelnia pełniła funkcję akademii

Jednakże znajdujący się niedale-
ko Szaniec Jezuicki utrzymywany był  
i zarządzany przez jezuitów, którzy od-
powiadali za jego stan techniczny, utrzy-
manie załogi, a w efekcie – bezpieczeń-
stwo miasta od strony wschodniej.

Konflikt dotyczył również kwestii 
formalnych i ekonomicznych: władze 
miejskie nie uznawały metryk chrztów 
i ślubów wydawanych przez gdańskich 
jezuitów, wprowadzono też zakaz (de-
kretem władz miejskich z 1649 roku) 
wwozu i sprzedaży w mieście piwa po-
chodzącego z dóbr zakonnych. 

W roku 1710 w szkole rozpoczęto 
również naukę teologii, dwa lata później 
wprowadzono filozofię, geografię i języ-
ki: francuski i niemiecki. Uczelnia pełni-
ła funkcję akademii, choć formalnie nią 
nie była. Wysoki poziom nauczania oraz 
znakomici wykładowcy – to wszystko 
wpływało na bardzo dużą popularność 
tej szkoły, zarówno wśród polskiej elity 
i szlachty pomorskiej - tu kształciły się 
kolejne pokolenia młodzieży, między 

innymi Józef Wybicki, twórca Mazurka 
Dąbrowskiego, będącego obecnym hym-
nem Rzeczpospolitej. Również młodzież 
mieszczańska znalazła tu dobre miejsce 
do nauki. 

Trzykrotnie podejmowano próby 
utworzenia w Starych Szkotach semi-
narium duchownego. Ostatecznie podję-
ło ono działalność w 1722 roku i prze-
trwało do kasaty zakonu w 1780 roku  
(w Państwie Pruskim nastąpiło to 7 lat 
później niż w innych rejonach).

 
Kasata zakonu jezuickiego,  

koniec Kolegium Gdańskiego 

Niestety, niestabilna sytuacja poli-
tyczna w Rzeczpospolitej i państwach 
ościennych, miała ogromny wpływ na 
funkcjonowanie szkoły. Pierwszy roz-
biór Polski w roku 1773 oraz kasata 
zakonu jezuickiego 1773 spowodowa-
ły przyłączenie ziem biskupstwa wło-
cławskiego do Królestwa Pruskiego. 
Koniec działalności kolegium gdań-
skiego to ogłoszenie brewe kasacyjnego  
w 1780 roku oraz zniszczenie w wyni-
ku wojen napoleońskich (oblężenia ro-
syjskiego) budynków kolegium w 1813 
roku.

Nowe budynki szkoły średniej, 
Drukarnia Gdańska, ostoja polskości

 
Dopiero w roku 1826 powstały nowe 
budynki szkoły średniej, z których część 
wejdzie w skład zabudowań parafii  
Św. Ignacego, pozostającej już wówczas 
pod innym zarządem.

Orunia i jej przedmieścia zamieszki-
wane były przez wielu Polaków gdań-
skich, którzy bardzo dbali o pielęgnowa-
nie polskości - nieopodal, po przeciwnej 
stronie kolegiaty funkcjonowała słyn-
na Drukarnia Gdańska, znana przede 
wszystkim z druku prasy codziennej, 
wydawanej w języku polskim. Działały 
tu również towarzystwa śpiewacze, chór 
i inne organizacje skupiające Polaków.

Z samym kościołem związany był 
przez pewien okres Prefekt Gimna-
zjum Polskiego w Wolnym Mieście 
Gdańsku – ksiądz Leon Miszewski.  
Na przyległym do kościoła cmentarzu 
znalazł swe miejsce spoczynku po na-
głej śmierci w roku 1935.

Na nieistniejącym już, pierwszym 
cmentarzu przykościelnym spoczął 
też założyciel sopockiego uzdrowiska  
– Jan Jerzy Haffner.

Kościół św. Ignacego Loyoli w Starych Szkotach. Fot. Jerzy Korzeniecki
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Nowożeńcy w białych rękawiczkach

Ciekawym zwyczajem, związanym 
z samym kościołem i jego zabudowa-
niami, było uruchamianie dzwonów  
w drewnianej XVII wiecznej, znajdują-
cej się tuż przed kościołem dzwonnicy, 

w momencie otwierania wrót kościel-
nych przez nowożeńców podążających 
na uroczystości ślubne – musieli być 
odziani koniecznie w białe rękawiczki…

Wyjątkowej urody wnętrze, klasycz-
na jezuicka fasada, bardzo interesujący 
prospekt organowy, świetnie zachowane 

katakumby i urokliwy, najstarszy gdań-
ski cmentarz - to wszystko znajdziecie 
Państwo wybierając się na Stare Szkoty.

 
Piotr Mazurek

20 września 2020 roku Fundacja Napoleona zaprasza na uroczyste odsłonięcie 
kamienia poświęconego pamięci zasłużonego dla Gdańska oraz Sopotu 
lekarza

Jan Jerzy Haffner 
Jan Jerzy Haffner urodził się w Colmar (Alzacja) 20 września 1775 roku. Studia medyczne 

odbywał w Strasburgu, gdzie 20 marca 1803 roku uzyskał tytuł lekarza medycyny. 

Okres nauki przeplatany był prak-
tykami w szpitalach i uczestnictwem  
w zmaganiach wojskowych na licznych 
frontach. 

Z armią napoleońską do Gdańska

Brał między innymi udział w bitwie 
pod Austerlitz, a później pierwszej kam-
panii polskiej Napoleona 1806-1807. 
Za swoją działalność odznaczony został 
orderem Legii Honorowej. Do Gdańska 
przybył wraz z żołnierzami armii napo-
leońskiej w połowie 1807 roku. W lipcu 
1808 roku poślubił właścicielkę kamie-
nicy przy ulicy Kotwiczników, Reginę 
Karolinę Böttcher, wdowę z siedmior-
giem dzieci. Kilkukrotnie występował  
o dymisję z funkcji lekarza wojskowego, 
aby móc poświęcić się rodzinie i miesz-
kańcom miasta, co uzyskał w 1809 roku. 

Utworzył dom zdrojowy i kąpielisko, 
łaźnię miejską

W tym samym  roku, w celu wyko-
rzystania leczniczych właściwości wody 
morskiej, za namową swojego przy-
jaciela z lat młodości generała, Jeana 
Rappa, gubernatora Gdańska, utworzył 
w Brzeźnie dom zdrojowy i morskie 
kąpielisko. Najpierw w domu małżon-
ki przy ulicy Kotwiczników, a później  
od 1811 roku przy ulicy Żabi Kruk, bli-
sko kościoła pw. Św. Piotra i Pawła, urzą-
dził i prowadził kuracyjną łaźnię miej-
ską. Podczas oblężenia miasta w 1813 
roku przeniósł się z rodziną do domu na 
Długich Ogrodach, gdzie leczył bronią-
cych miasta towarzyszy broni. Po za-
kończeniu obrony miasta, wycofaniu się 
Francuzów i przejęciu miasta przez Pru-

saków, w 1814 roku pozostał w Gdańsku  
i nadal pracował rozbudowując leczni-
czy biznes. 

Uzdrowiskowy zakład kąpielowy…

W 1822 roku podjął rozmowy  
z władzami pruskimi, starając się o wy-
dzielenie działki w Sopocie, a w 1823 
roku uruchomił pierwszy na gdańskim 
wybrzeżu nowoczesny uzdrowiskowy 
zakład kąpielowy. Pomimo obietnicy 
władz pruskich nie otrzymał na jego 

budowę i prowadzenie żadnych fun-
duszy publicznych i wszystkie koszty 
ponosił sam. Od samego początku so-
pockie kąpielisko coraz bardziej zy-
skiwało na popularności i przyczyniło 
się do rozwinięcia życia towarzyskiego 
mieszkańców oraz szybkiej rozbudo-
wy kurortu. W organizację kąpieliska 
zaangażowana była cała jego rodzina.  
Do końca życia doktora powstały jesz-
cze inne obiekty związane z obsługą 
kąpieliska: dom kąpielowy, dom kura-
cyjny, przebieralnie, nadmorski park 

Pomnik Jana Jerzego Haffnera autorstwa  Zbigniewa Jóźwika w Sopocie. Fot Arch.
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Spacery z lokalnymi przewodnikami w 2020 roku  

Biskupia Górka i Zaroślak  
Dobiega końca kolejny sezon, w którym Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki oprowadzają 
gdańszczan i turystów po unikatowych częściach Gdańska.

29 września 2020 roku w kościele  Św. Ignacego Loyoli

Pamięć i wdzięczność 
Z okazji 273. rocznicy urodzin twór-

cy Józefa Wybickiego, Hymnu Polskie-
go Narodowego we wtorek, 29 września 
2020 roku, o godzinie 18.30, w kościele 
Św. Ignacego Loyoli w Starych Szkotach 
na Oruni, odprawiona zostanie uroczysta 
Msza Dziękczynna.

Mszę zamówili członkowie Koła In-
żynierów i Pasjonatów IKO „Nasza Oru-
nia” (IKO), reprezentujący społeczność 

dzielnicy. 
Nasze stowarzyszenie od dawna 

przygotowuje się do obchodów 200. 
rocznicy śmierci Józefa Wybickiego 
przypadającej w 2023 roku. Program za-
planowaliśmy bogaty, dziewięć punktów 
programu opisywaliśmy w Nr 4/2020 
miesięcznika „Nasz Gdańsk”. Jednak 
epidemia koronawirusa zahamowała  
w dużym stopniu naszą pracę. Będziemy 

musieli jeszcze raz przemyśleć w jaki 
sposób i w jakim zakresie podjąć reali-
zację zamierzeń.

Po mszy przewidujemy, w niedużym 
gronie, spotkanie integracyjne osób, któ-
re zadeklarują swój odział w realizacji 
zamierzeń.

Za Zarząd IKO – Józef Kubicki

W tym roku zabierają oni w podróż 
po Biskupiej Górce, Dolnym Mieście, 
Nowym Porcie, Oliwie, Oruni, Wyspie 
Sobieszewskiej, Zaspie i Stoczni Gdań-
skiej. Spacery organizuje Instytut Kultu-
ry Miejskiej.

Adam Wybe, Brunon Zwarra

Jako przewodniczka i gdańszczan-
ka jestem blisko związana z Biskupią 
Górą i Zaroślakiem (dawna Peterszawa). 
Urozmaicam spacery, przywdziana w hi-
storyczne stroje, co, widzę, turystom się 
podoba. 

Na uwagę zasługuje siedem postaci 
związanych z Biskupią Górą i Zarośla-
kiem, o których opowiadam na space-
rach.

Zwiedzanie zaczynam przy kościele 
mennonitów. Słynnym mennonitą był 
inżynier Adam Wybe (1584-1653), który 
w 1644 roku skonstruował, uruchamia-
ną przez konie, kolej linową z Biskupiej 

Górki na plac budowy bastionu, cud ów-
czesnej światowej techniki (pozostałości 
bastionu odkryto w 2018 roku w pobliżu 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
przy ul. Okopowej).

Nieopodal, na ul. Biskupiej 2 urodził 
się i mieszkał Brunon Zwarra (1919-
2018), autor wybitnych książek o historii 
Gdańska.

Nathaniel Wolf

Wspinając się do góry ulicą Biskupią 
dochodzimy w pobliże Bastionu Ostro-
róg, gdzie światowej sławy astronom  
i lekarz, Nathaniel Wolf (1724-1784) 
zbudował największe prywatne obser-
watorium astronomiczne w Polsce w 
XVIII wieku (zniszczone w czasie wo-
jen napoleońskich w 1813 roku). Był 
członkiem The Royal Society w Lon-
dynie, któremu w 1776 roku podarował 
kopię obrazu Mikołaja Kopernika autor-
stwa Lohrmanna. Rezultaty jego badań 

zostały opublikowane w książce „Obse-
rvationes astronomicae factae Dantisci, 
ab anno 1774 ad annum 1784”, wydanej 
w 1785 roku, określił w niej między in-
nymi różnicę czasu między Greenwich  
a obserwatorium w Gdańsku. 

Wilhelm August Stryowski, Stanisława 
Przybyszewska

U podnóża Biskupiej Góry, na Peter-
szawie (obecnie Zaroślak) mieszkał nad 
kanałem Raduni wybitny profesor i ma-
larz Wilhelm August Stryowski (1834-
1917). Jego obrazy znajdują się w Mu-
zeum Narodowym w Gdańsku.

Prawie dokładnie w linii prostej od 
miejsca urodzenia Stryowskiego, po dru-
giej stronie kanału Raduni, mieszkała 
Stanisława Przybyszewska (1901-1935), 
autorka wybitnego dramatu pt. „Spra-
wa Dantona” (1929). Żyła i tworzyła  
w bardzo skromnych warunkach na tere-
nie Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkol-

i tereny spacerowe, a także pierwsze 
drewniane molo o długości 60 metrów.  

Spoczął na cmentarzu  
w Starych Szkotach

Jan Jerzy Haffner zmarł na gruźlicę 
20 kwietnia 1830 roku w swoim domu  

w Gdańsku. Ciało wystawiono w Ka-
plicy Królewskiej w Gdańsku, a pocho-
wano w dniu 26 kwietnia na cmentarzu  
w Starych Szkotach, nieopodal obecne-
go kościoła pw. Św. Ignacego Loyoli. 

 Fundacja Napoleona podjęła stara-
nia o upamiętnienie miejsca pochówku 
Jana Jerzego Haffnera, wielce zasłużo-

nego dla Gdańska oraz Sopotu i w dniu 
20 września 2020 roku, w rocznicę jego 
urodzin, zostanie uroczyście odsłonięty 
kamień poświęcony jego pamięci.

Wojciech Mienik
Wiceprezes Fundacji Napoleona
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nej przy obecnej ul. Augustyńskiego. Jej 
listy ukazały się w trzech tomach.

Idąc na północ Promenadą Południo-
wą nad kanałem Raduni dojdziemy do 
byłego cmentarza Salwator (ul. Na Sto-
ku). Pochowany był tu Stryowski. 

Krzysztof Celestyn Mrongowiusz

Na cmentarzu Salwator leży Krzysz-

tof Celestyn Mrongowiusz (1764-1855) 
– znakomity uczony, językoznaw-
ca, poliglota, nauczyciel i kaznodzie-
ja w kaplicy św. Anny przy kościele  
św. Trójcy, autor memoriału do króla 
pruskiego w obronie języka polskiego 
(Gdańsk 1842), krzewiciel i obrońca pol-
skości w Gdańsku, na Pomorzu i Mazu-
rach. W 1852 roku w uznaniu jego zasług, 
na wniosek Adama Mickiewicza, Towa-

rzystwo Historyczne Polskie w Paryżu 
ofiarowało mu medal wybity na cześć 
księcia Adama Czartoryskiego i przyzna-
ło członkostwo Towarzystwa.

Jacob Kabrun

Na cmentarzu Salwator pochowany 
został również Jacob Kabrun (1759-
1814), kupiec i bibliofil, twórca zna-
komitej kolekcji rycin i rysunków. (…) 
„jako przedstawiciel lokalnej elity, anga-
żował się osobiście w sprawy społecz-
ności Gdańska, przekazując środki ma-
terialne na rzecz potrzebujących i włą-
czając się aktywnie w ważne inicjatywy 
społeczne i kulturalne. Do tych ostat-
nich należała budowa teatru miejskiego  
w dużej mierze przez niego sfinansowana.  
(…) napisała Kalina Zabuska w książce 
„Ryciny Daniela Chodowieckiego. Ko-
lekcja Jakuba Kabruna. Zbiory Muzeum 
Narodowego w Gdańsku”, część 2.

Wymienione osoby mocno wpisują 
się w historię Gdańska i są warte przypo-
mnienia przy każdej wizycie w tej części 
miasta.

Jolanta Kajzer, poetka i lokalna 
przewodniczka, członkini 

Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” 

Autorka opowiada gościom o  Nathanielu Wolfie. Jeden ze spacerów, lato 2019. Fot. arch. 

Na pamiątkę 81. rocznicy bohaterskiej obrony Westerplatte  

Siedem haiku Jolanty Kajzer  
nagły wstrząs
na wrzosowym niebie
wojna

sudden quake
in the heather sky
the war

jeszcze nie świt
kula ognista
na Westerplatte

not yet dawn
a fireball
on Westerplatte

dryfująca mgła
walczący żołnierze
na spopielonej ziemi

drifting mist
fighting soldiers
on the ashed ground

ruchome piaski
perły rosy w oczach
bohaterów

shifting sands
pearls of dew 
in the eyes of the heroes

i strzał
trzepot skrzydeł
Niemiec robi zdjęcie

and a shot
fluttering wings
the German takes a picture



15

Nasz GDAŃSK            Nr 9/2020

jeszcze nie jesień
zapachu kwiatów
nie poczuł nikt

not yet autumn
the scent of flowers
no one smelled

Westerplatczyk
zatrzymany perfekcyjną ciszą
biały orzeł na czole

Westerplatte soldier
stopped in the perfect silence
white eagle on the forehead

Tłumaczenie na język angielski:  
Adam Kajzer, Jolanta Kajzer

Sprostowanie

W numerze sierpniowym miesięcznika „Nasz Gdańsk” (nr 229) w artykule o tomiku Jolanty Kajzer „Chleb przy chlebie / 
Bread by Bread”, pt. „Jurorzy komentują wiersze Jolanty Kajzer. Po konkursie Merit Book Awards 2020” na stronie 9 drugie 
zdanie powinno brzmieć: Przetłumaczone na język angielski przez Jolantę i Adama Kajzer haiku są cicho eleganckie i odzwier-
ciedlają skupienie na powracającej do życia lokalnej społeczności po trudnym lub katastrofalnym czasie.

Red. 

Seniorzy Klubu „Motława” aktywni  

Refleksje w czasie pandemii  
W oczekiwaniu na powrót do pełnej aktywności część członków Klubu Seniora „Motława”, 
skupionych wokół liderki Heleny, utrzymuje ze sobą kontakt, podejmując od czasu do czasu 

wspólne akcje.

Staramy się, jak tylko to jest możli-
we, nie tracić ze sobą kontaktu, jesteśmy 
czynni.

Pamiętamy, gesty życzliwości  
i wsparcia

Było kilka spotkań koleżanek z gru-
py „robótkowej”, złożyliśmy kwiaty  
na grobie Prezydenta Pawła Adamo-
wicza w Bazylice Mariackiej oraz na 
Cmentarzu Łostowickim w dniu wybu-
chu Powstania Warszawskiego. Wzięli-
śmy także udział w smutnej uroczysto-
ści pogrzebu męża jednej z koleżanek. 
Mimo tych niewielu bezpośrednich 
kontaktów nie zapominamy o sobie,  
o naszym klubie, licząc na rychłe od-
mrożenie bardziej licznych i aktywnych 
działań. Nasze klubowe koleżanki, Bo-
żena Szczepaniak i Bernadeta Macjon, 
poświęcają swój czas koleżance z Rady 
Dzielnicy Śródmieście, pomagając jej  
w rehabilitacji po przebytym udarze. 
Jest to kolejny gest życzliwości i wspar-
cia. Nasza Helena jest w kontakcie  
z władzami miasta, prowadząc rozmo-
wy i przygotowując podstawy przyszłej 
działalności Klubu.

Opieka nad ojcem, matką,  
jeszcze trudniejsza

Życie w okresie pandemii, które 
zostało podporządkowane rygorowi 
ochrony przed zarażeniem, niejedno-
krotnie niosące wielkie utrudnienia, 
zmieniło nasze nastawienie do spraw 
codziennych. Jeszcze poważniejszym 
stał się problem konieczności organizo-
wania opieki nad samotnym ojcem czy 
matką. W sytuacji gdy rodzina nie ma 
możliwości na wspólne zamieszkanie  
i objęcie staruszków całodobową opieką, 
wymusza to konieczność szukania płat-
nej opiekunki lub domu opieki. Opie-
kunka sprawdza się wówczas, gdy rów-
nocześnie jest też kontrola i współpraca  
ze strony rodziny. Dom opieki to pew-
niejsze, trwałe i bardziej fachowe za-
pewnienie wszystkich starań o bezpiecz-
ne życie seniora, wyłączając oczywiście 
przypadki patologii, które czasem mogą 
wystąpić. Pytanie: jakie domy opieki? 
W czasie pandemii mieliśmy ogniska za-
razy w dużych skupiskach zbiorowego 
zamieszkania. Lepiej było w niewielkich 
willowych pensjonatach dla seniorów 
i mogło to skutkować preferowaniem 

obecnie tej bezpieczniejszej formy orga-
nizacji domów dla seniorów. 

Widziałam jak to wygląda  
w Skandynawii

Ja natomiast przypomniałam sobie 
zwiedzanie ciekawego osiedla dla senio-
rów, które miało miejsce podczas jedne-
go z wyjazdów szkoleniowych Towarzy-
stwa Urbanistów Polskich, tym razem do 
Skandynawii. Wizytę poprzedziła dys-
kusja na ten temat z urbanistami skan-
dynawskimi, podczas której mówiono 
o zmieniającej się strukturze demogra-
ficznej kraju, z rosnącą grupą wiekową 
emerytów. To, co obecnie obserwujemy 
u nas. Osiedle dla seniorów, (niestety 
nie zapamiętałam gdzie się znajdowało) 
było zabudowane niewielkimi domkami 
z ogródkami, w których mieszkali senio-
rzy w parach lub pojedynczo, mając do 
dyspozycji centralny ośrodek admini-
stracyjny, a w nim wszystkie potrzebne 
usługi: ochrona zdrowia, żywienie, zaję-
cia sportowe i kulturalne. System opie-
ki w dostosowaniu do indywidualnych  
(i zmieniających się) potrzeb pensjona-
riuszy. Chętni mieli kawiarnię, basen, 
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Gdańsk, Elbląg, Tczew, Kwidzyn, 
Malbork. 

Po niemiecku, po polsku i po łacinie

Z miast dzisiejszego województwa 
pomorskiego wywodziło się wielu zna-
komitych malarzy trzech ostatnich stule-
ci. Byli to twórcy różnych nacji. Posługi-
wali się językiem niemieckim, polskim  
i łaciną. Wszyscy mieli później wkład  
w malarstwo europejskie swojej epoki. 
Wystawa prezentowała wyselekcjono-
wane obrazy z prywatnych zbiorów An-
drzeja Walasa. Bogata kolekcja mogłaby 
stanowić osobny dział niejednego mu-
zeum. W ostatnich latach część z tych 
dzieł prezentowana była na ośmiu wy-
stawach w prestiżowych galeriach na Po-
morzu. W kościele św. Jana zaprezento-
wano ponad 50 prac - nowo zakupionych 
oraz znanych już z poprzednich wystaw. 
Ambicją kolekcji jest jak najszersza 
prezentacja miejscowych malarzy, tym 
razem również i tych pochodzących  
z okolic Gdańska: Kwidzyna, Malborka, 
Tczewa i Elbląga. – Z Elbląga wywodzi 
się liczna reprezentacja doskonałych ma-
larzy, między innymi: Berthold Hellin-
grath, Harry Schultz, Emil Gabel, Dora 
Grabosch czy Erich Scholtis. – mówi 
Stanisław Seyfried, kurator wystawy.  
– Drugim ciekawym miejscem był Kwi-

dzyn, z którego wywodzili się nie mniej 
znani artyści jak: Thuro Balzer, Gustav 
Meissner, Wilhelm Carl Räuber, Eugen 
Windmüller, Ernst Kolbe czy Georg 
Knorr. Natomiast w pobliskim Malborku 
urodził się znakomity niemiecki malarz, 
ekspresjonista, przedstawiciel Berliń-
skiej Secesji, Bruno Krauskopf (1892-
1960). To wielki twórca, którego losy 
rzucały po świecie od Niemiec przez 
Polskę, Francję, Szwajcarię, Norwegię, 
Stany Zjednoczone, aż do powrotu do 
Niemiec, a dokładniej Berlina, gdzie żył 
tuż przed śmiercią. 

Cenieni w świecie europejskiej sztuki 

– W Nowym Stawie, niedaleko Mal-
borka, urodziła się ilustratorka i gra-
ficzka, studiująca w Gdańsku, a później  
w Lipsku, Eva van Blericq, a w pobli-
skim Sztumie - malarz i grafi, Robert As-
smus – kontynuuje Stanisław Seyfried. 
– Inny znany przedstawiciel niemieckiej 
sztuki pochodził z Tczewa. Był to pej-
zażysta Alfred Bachmann, stały bywalec 
największych europejskich aukcji sztu-
ki, uczeń prof. Maximiliana Schmid-
ta z Królewieckiej Akademii Sztuki.  
Z Tczewa pochodzili również malar-
ka Dorota Stroschein i malarz Theodor 
Dietrich. Wystawa obejmuje trzy ostat-
nie stulecia, z kilkoma wyjątkami dzieł 

namalowanych wcześniej. – Obrazy te 
stworzyli artyści doskonale wykształce-
ni. Ekspozycja prezentowała dość szero-
kie spektrum, reprezentujące różne nurty 
w malarstwie, dzieła o dość zróżnicowa-
nym charakterze i wymiarze artystycz-
nym. W większości są to obrazy, które 
mogły się podobać i dekorować zasobne 
domy. Jednak ambicją właściciela ko-
lekcji jest kupowanie dzieł na wysokim 
poziomie artystycznego kunsztu, jak 
ostatnio nabyte obrazy Roberta Reinic-
ka, Wilhelma Alexandra Meyerheima, 
Eduarda Hildebrandta, Alfreda Bach-
manna czy Juliusa Gottheila, malarzy 
cenionych w świecie europejskiej sztuki, 
wysoko notowanych na aukcjach sztuki.

Wojna i jej konsekwencje przerwały 
tradycje kolekcjonerskie na Pomorzu

Warto zauważyć, zwraca uwagę 
kurator Stanisław Seyfried, że wojna 
i jej konsekwencje przerwały tradycje 
kolekcjonerskie na Pomorzu. Powojenna 
degermanizacja po Wolnym Mieście 
Gdańsku wykluczyła niektóre okre-
sy gdańskiej sztuki i przerwała pro-
ces jej naturalnego rozwoju. Dużą rolę  
w kształtowaniu gdańskich artystów 
odegrało kilka znaczących faktów z ży-
cia XIX - wiecznego miasta: założenie 
Królewskiej Szkoły Sztuk Pięknych  

boisko sportowe, a niepełnosprawni – 
wózki do transportu i czujniki reagujące  
na nagłe przypadki. W niektórych dom-
kach mieszkali najmniej sprawni pensjo-
nariusze w towarzystwie opiekunów. Po-
dobny system „razem ale osobno” może 
występować w budynkach wielopiętro-
wych, ale dostosowanych do obsługi  
w zakresie opieki zdrowotnej, żywienia, 
a także organizacji imprez rozrywko-
wych i kulturalnych dla mieszkańcó-
w-seniorów.

Marzenia o odrębności, intymności…

Na Wybrzeżu w swoim czasie było 
głośno o spółdzielni „Za falochronem”, 
która w podobny sposób organizowa-
ła opiekę dla seniorów. System ten po-
zwalał na odrębność, intymność i pew-
ną izolację, co w czasie zarazy jest ta-
kie istotne. Gdyby jeszcze realizowane  
to by było w ramach jakiś dotacji finan-
sowanych z funduszy unijnych, fundacji 
dobroczynnych czy innych sposobów 
umożliwiających obniżenie opłat, to są-

dzę, że takie formy pojedynczych miesz-
kań lub małych domków, cieszyłyby się 
dużym powodzeniem. Mieszkańcy mie-
liby również szansę na organizowaniu 
się w Kluby Seniora, co zmniejszało by 
poczucie osamotnienia. Byłoby wspa-
niale, gdyby seniorzy mieli szansę wy-
boru optymalnej dla siebie formy spę-
dzania końcówki swojego życia również 
w sytuacji skromniejszych możliwości 
finansowych.

Krystyna Tylman

Bogata kolekcja Andrzeja Walasa może być kontynuacją tradycji dawnych prywatnych 
zbiorów gdańszczan, które są w większości rozproszone  

Gdańsk i okolice w malarstwie  
od XVII do XX wieku  

Wystawa „Gdańsk i okolice w malarstwie od XVII do XX wieku”, zorganizowana przez Nadbałtyckim Centrum 
Kultury, czynna była od 1 do 31 sierpnia 2020 roku w Centrum św. Jana.
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i Rzemiosła (1804), powstanie Towarzy-
stwa Pokoju (1816), powołanie Towa-
rzystwa Sztuk Pięknych (1835), założe-
nie Stowarzyszenia Ochrony Dawnych 
Budowli i Pomników Sztuki (1856), 
Powstanie Muzeum Miejskiego (1872). 
Czołową postacią tych wszystkich dzia-
łań był Johann Carl Schultz, wybitny 
malarz i grafik zakochany w Gdańsku.

Powracali do rodzinnego Gdańska

– Te sprzyjające warunki do rozwo-
ju sztuki w trudnym XIX wieku miały 

wielki wpływ na wykształcenie olbrzy-
miej rzeszy artystów w regionie – mówi 
kurator. – Większość z nich, po studiach 
w renomowanych ośrodkach akademic-
kich ówczesnej Europy, powracała do 
rodzinnego Gdańska. Rodzi się zatem 
pytanie, na ile ich umiejętności wzboga-
ciły rozwój sztuki. Może choć w części 
wystawa w Centrum św. Jana da na nie 
odpowiedź. Bogata kolekcja malarstwa 
Andrzeja Walasa może być kontynuacją 
tradycji dawnych prywatnych zbiorów 
gdańszczan, które w większości zostały 
rozproszone. 

– Wystawa niewątpliwie nawiązu-
je do znakomitych gdańskich kolekcji 
Jacoba Kabruna, Friedricha Basnera 
czy Lessera Giełdzińskiego. – pointuje 
Stanisław Andrzej Walas, kolekcjoner  
z wielką pasją śledzi aukcje najwięk-
szych europejskich domów aukcyj-
nych. Poszukuje unikatowych dzieł 
związanych z regionem i sprowadza je  
do Gdańska, gdzie powinno być ich stałe 
miejsce.

Źródło: Nadbałtyckie Centrum Kultury 
Opr. red.

Umowy są już podpisane.

Dasz rzeczom drugie życie

– Z jednej strony PSZOK to realizacja 
wymogów Unii Europejskiej i rozporzą-
dzenia Ministerstwa Środowiska, a z dru-
giej też potrzeba – mówi Piotr Grzelak, 

zastępca prezydenta do spraw zrówno-
ważonego rozwoju. – PSZOK to miejsca, 
gdzie mieszkańcy będą mieli możliwość 
wywiezienia odpadów wielkogabaryto-
wych czy elektronicznych. Tu też będzie 
można dać tym rzeczom drugie życie, 
zostawić coś, co dla kogoś może stano-
wić wartość, na przykład stary mebel, 

nieużywany komputer, element wyposa-
żenia domu.PSZOK to niewielkie budyn-
ki, które mają umożliwiać mieszkańcom 
łatwe, szybkie i bezpieczne pozbywanie 
się odpadów problemowych, np. gruzu, 
opon, zużytych farb czy starych mebli. 
- Punkty te umożliwią mieszkańcom do-
starczanie zużytych przedmiotów i od-

PSZOK przy ul. Meteorytowej i Elbląskiej coraz bliżej  

Na odpady wielkogabarytowe i elektroniczne, 
rzeczy, które komuś się przydadzą  

Dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) powstaną  2021 roku przy ul. Meteorytowej  
i ul. Elbląskiej w Gdańsku. Zadania będą realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Bruno Paetsch „Spojrzenie na Gdańsk”
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padów bez konieczności jazdy na drugi 
koniec miasta. Obecnie w Gdańsku funk-
cjonuje jeden PSZOK, który znajduje 
się na terenie Zakładu Utylizacyjnego. 
Sytuacja zmieni się w przyszłym roku. 
Właśnie finalizujemy umowy na zapro-
jektowanie i budowę dwóch kolejnych 
punktów – mówi Włodzimierz Barto-
siewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy 
Miasta Gdańska.

Wybuduje REMBUD.
PSZOK przy ul. Meteorytowej

Punkt Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych przy ul. Mete-
orytowej wybuduje firma REMBUD. 
Inwestycja pochłonie ponad 3,6 mln 
złotych. W pierwszej kolejności powsta-
nie dokumentacja projektowa, na której 
opracowanie wykonawca będzie miał 
9 miesięcy. Kolejnych sześć miesięcy 
zajmie budowa magazynu rzeczy prze-
znaczonych do ponownego użycia wraz 

z częścią socjalno-biurową. Ponadto wy-
budowane zostaną dwa magazyny od-
padów. Wykonawca wybuduje również 
drogę dojazdową wraz z parkingiem dla 
klientów obiektu. Przewidziano także 
ścieżkę edukacyjną, oświetlenie i zago-
spodarowanie terenu.

PSZOK przy ul. Elbląskiej

Drugi PSZOK powstanie przy ul. 
Elbląskiej. W tym przypadku, także naj-
pierw przygotowany zostanie projekt,  
a następnie rozpocznie się budowa, któ-
ra zakończy się w ciągu 15 miesięcy  
od daty podpisania umowy. To zadanie 
również zrealizuje firma REMBUD. 
Koszt inwestycji to ponad 2,2 mln zło-
tych. W ramach budowy powstanie ma-
gazyn rzeczy przeznaczonych do po-
nownego użycia wraz z częścią socjalno
-biurową oraz dwa magazyny odpadów. 
Wykonawca wybuduje również drogę 
dojazdową wraz z parkingiem dla klien-

tów obiektu. Teren wokół obiektu zosta-
nie zagospodarowany. Oba zadania prze-
widują także wykonanie sieci podziem-
nych: sieci wodociągowej, kanalizacji 
deszczowej, sieci elektroenergetycznej 
wraz z przyłączami.

Środki z Funduszy Europejskich  
i własne

Zadania ze środków Funduszy Euro-
pejskich współfinansuje Narodowy Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej z siedzibą w Warszawie w ra-
mach działania 2.2 Gospodarka Opadami 
Komunalnymi oś priorytetowa II Ochro-
na Środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Aneta Niezgoda Dyrekcja Rozbudowy 
Miasta Gdańska

Ps. Śródtytuły pochodzą od Redakcji 

Tak wyglądać będzie PSZOK przy ulicy Meteorytowej. Materiały DRMG






