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Gdańsk upamiętnił 81. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej. Prezydent Aleksandra 
Dulkiewicz na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu 

na Zaspie. 1 września 2020 roku

Fot. Michał Wlazło.  
Materiały promocyjne UMG

Zagadki z historii Jasienia

Przywrócony skarb u św. Mikołaja

Napoleon w Kamieńcu



Nagrody im. Lecha Bądkowskiego za 2019 rok 

Baltic Sail Gdańsk 2020 

Fundacja Wspólnota Gdańska otrzy-
mała nagrodę główną Prezydenta Miasta 
Gdańska im. Lecha Bądkowskiego za 
umiejętne wspieranie rozwoju społecz-
ności lokalnych poprzez kulturę, sztukę 
i edukację. Dwa wyróżnienia odebrali 
przedstawiciele fundacji Instytut Metropo-

litalny i Fundacji dla Rodziny Ogniska Na-
dziei. Tytuł Gdańskiego Społecznika Roku 
otrzymała Aneta Baczyńska-Rostkowska, 
liderka społeczna z Osowy, nominowana 
przez swoich sąsiadów. Laury wręczała 
prezydent Gdańska Aleksandra Dulkie-
wicz podczas obchodów Święta Wolności 

i Demokracji. Nagrodę ustanowił w 2001 
roku prezydent Gdańska Paweł Adamo-
wicz.

K.K.
Fot. Materiały promocyjne  

Urzędu Miasta Gdańska

20 tradycyjnych jednostek (Generał 
Zaruski, Libava, Kapitan Borchardt, Ark, 
Antica, Gedania, Bonawentura, Olan-
der, Dar Szczecina i in.) oraz 76 jach-
tów żaglowych i motorowych, głównie 
pod polską banderą, uczestniczyło w 24. 
święcie żeglarskim Gdańska, które trwało 
od 4 do 7 września 2020 roku. Pomimo 
wprowadzonych ograniczeń związanych 
z epidemią, największa międzynarodo-

wa impreza w Gdańsku wypełniona była 
atrakcjami. Parada wszystkich jednostek 
odbyła się na wodach Zatoki Gdańskiej. 
Siedem jednostek zabierało na przejażdż-
ki mieszkańców i turystów. Chętni mogli 
także żaglowce zwiedzać. Trzy nieduże 
inscenizacje historyczne zaprezentowali 
rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Gar-
nizon Gdańsk. Odbył się XXI Ogólnopol-
ski Festiwal Szanty pod Żurawiem. Dla 

najmłodszych przygotowano występy, 
warsztaty, zabawy i prelekcje.

K. K.

Żaglowiec Bryza płynący  
po wodach Portu

Fot. Materiały promocyjne  
Fundacji Gdańskiej
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Słynny pulpit ze stanisławowskim Orłem wraz z okazałym postumentem  
i kompletną tarczą z herbem Gdańska

Przywrócony skarb u św. Mikołaja 
Po wielomiesięcznej przerwie odwiedziłem kościół św. Mikołaja. Była to wizyta zaimprowizowana, 

przechodząc mimo zdecydowaliśmy się wejść do środka. Nie wiedzieliśmy czy jest otwarty, byliśmy akurat pod 
murem od strony ulicy Pańskiej, więc postanowiliśmy spróbować.

Wystarczyło nacisnąć ozdobną klam-
kę i pchnąć furtkę.

Zachwycająca przestrzeń prezbiterium

I po paru krokach jesteśmy w wą-
skim dziedzińcu między kościołem  
i murem od strony hali. Przechodzimy 
obok wejścia do północnej nawy – za-
mknięte, więc idziemy dalej do drzwi 
w ryglowym domku, odbudowanym 
według projektu nieodżałowanego Sta-
nisława Michela. Są otwarte, trzeba 
przejść korytarzem w prawo, potem parę 
stopni w dół, przechodzimy przez kolej-
ne drzwi po prawej, szczęśliwie otwarte 
i otwiera się przed nami zachwycająca 
przestrzeń prezbiterium, z wielkim ołta-
rzem, stallami i innymi wspaniałościami. 
Tyle razy w życiu oglądałem te skarby,  
a zawsze czuję się tak, jakbym to czynił 
po raz pierwszy. Są w świetnym stanie, 
błyszczą kolorami, cieszą oko harmonią 
kształtów. Można przy nich zapomnieć 
o epidemii i innych zmartwieniach co-
dziennego życia, znaleźć prawdziwe 
ukojenie.

 Lecz co to? Na środku stoi coś no-

wego. Podchodzę bliżej i rozpoznaję –  
to jeden z największych skarbów tego 
kościoła, słynny pulpit ze stanisławow-
skim Orłem, w pełnej krasie, wraz z oka-
załym postumentem i kompletną tarczą  
z herbem Gdańska. W takim stanie zna-
łem go dotąd tylko z dawnych zdjęć  
i opisów, jeszcze niedawno w kościele 
był tylko orzeł i uszkodzona tarcza, po-
tem i ona gdzieś znikła. 

Ptak, z wysoką, wąską koroną  
na głowie…

Ileż lat czekałem na tę chwilę! 
Pierwszy raz pisałem o nim w latach 70.. 
To wielka radość! Przypomnijmy, co  
o nim wiadomo: Wydana w 1958 roku  
w Niemczech monografia kościoła po-
daje opis przedwojennego stanu: „Pulpit 
do czytania w postaci mosiężnego orła, 
datowany 1764, w kącie (prezbiterium) 
na północ od wielkiego ołtarza (wys. 
2,07 m, szer. 1,5 m, wys. orła 0,82 m). 
Orzeł spoczywa na czworobocznym 
drewnianym postumencie, obłożonym 
mosiężną blachą. Ptak, z wysoką, wąską 
koroną na głowie, trzyma w prawej ła-

pie skrzyżowane ze sobą miecz i berło  
i ma przed sobą opartą na rodzaju gałąz-
ki tarczę herbową Gdańska. Służąca jako 
pulpit tarcza ma swobodnie symetrycz-
ny obrys, złożony z esowatych krzywizn  
i pokazuje w swoim polu koronę z mo-
siężnej blachy i dwa krzyże z żelaza. 
Pięknie wyrobiony korpus ptaka z gło-
wą mocno zwróconą w prawo, pokazuje 
bardzo bogate i subtelne opracowanie 
upierzenia. Na cokole wyryto rocaillo-
wy element i inskrypcję (wybitą dużymi 
literami) ERNST FRIEDRICH KOCH. 
ANNO 1764. Na lewej stronie cokołu 
jeszcze raz: Fecit. Ernst. Frider. (dużymi 
literami).” (W. Drost)

Stanisław August Poniatowski wstąpił 
na tron

Rok 1764, to czasy króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, który wła-
śnie wstąpił na tron. Ernest Fryderyk 
Koch był gdańskim ludwisarzem. Pul-
pit wykonał z porywu serca, na własny 
koszt. Jakie nadzieje pokładali ówcześni 
gdańszczanie w nowym władcy, który 
bawił tu w dzieciństwie przez siedem 
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lat i pobierał nauki u gdańskiego hi-
storyka Gotfryda Lengnicha, pokazuje 
tekst wierszowanych życzeń w języku 
niemieckim, wypisanych przy tej okazji 
w Księdze Czeladników cechu bułka-
rzy: „Najjaśniejszy Królu Stanisławie! 
Najpotężniejszy Auguście, radosnym 
sercem składa Ci hołd gdańska groma-
da, przysięga Ci wierność, która zawsze 
trwać będzie, jak długo oddech przetrwa 
w tym kręgu i tych murach. Z jakimż 
wzruszeniem chwalimy Boga, który  

o nas pamiętał i najroztropniejszego 
dał na króla, obrońcę naszego miasta, 
najlepszego ojca, w przeciwieństwach 
najdroższego doradcę. Dlatego wszyscy, 
którzy tu są, wraz wykrzykują: Niech 
żyje August! Niech żyje Stanisław!” 

(…) „marzyłam o przyszłości  
mojej Ojczyzny i modliłam się za nią.” 

Podobne uczucia orzeł budził po 
rozbiorach u odwiedzających nas gości  
z głębi kraju. Oto fragment relacji hra-
biny Walerii Tarnowskiej, napisanej po 
odjeździe z Gdańska, 29 czerwca 1817 
roku: „Żałuję tylko mszy, na których 
bywałam codziennie u dominikanów, oł-
tarza św. Wincentego z Ferrary (ściśle: 
Wincentego Ferrero – AJ), gdzie ją dla 
mnie odprawiano i gdzie z mojej ławki 
na wprost niego widziałam naszego Bia-
łego Orła z pozłacanego brązu, zajmu-
jącego środek nawy, który jest zawsze 
ozdobiony girlandami kwiatów, a które-
go słońce właśnie około dziewiątej go-
dziny, o której zwykle byłam w koście-
le, wieńczyło proroczymi promieniami.  
Za każdym razem te niosące otuchę pro-
mienie sprawiały, że marzyłam o przy-
szłości mojej Ojczyzny i modliłam się  
za nią.”Jakie to symptomatyczne, że tu, 
w Gdańsku, oderwanym wówczas od 
Polski, ktoś zawsze ubierał ten narodo-
wy symbol w kwiaty! 

Jedyne, czego brak, to insygnia 
królewskiej władzy 

Nieco bardziej melancholijnie opi-
sał go jej wnuk, Stanisław Tarnowski, 
późniejszy rektor Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, który zwiedzał kościół wiele 
lat po kasacie klasztoru, w 1881 roku: 
„Dziś nie ma królów i dominikanie nie 
strzegą ich sprawy w Gdańsku, a po 
jednych i drugich została tylko pamiąt-
ka, symbol: wielki, ślicznie z brązu ula-
ny Orzeł, stojący pośród chóru, który 
kiedyś służył za pulpit pod kancjonały.”

Dziś Orzeł, pięknie odnowiony, 
znowu króluje w prezbiterium z wy-
sokości szczęśliwie odnalezionego po-
stumentu. Jedyne, czego jeszcze brak,  
to insygnia królewskiej władzy – skrzy-
żowane berło i miecz, ale znając ener-
gię obecnego przeora Ojca Michała, 
można mieć pewność, że i one niedługo 
zostaną przywrócone. Ich kształt do-
brze widać na przedwojennym zdjęciu. 
Mimo wielkich trudności, związanych 
z zagrożonymi sklepieniami w nawie 
południowej, udało się udostępnić po-
zostałe nawy i przywrócić prezbiterium 
jego największy skarb, radujący serce 
każdego Polaka.

 
Andrzej Januszajtis 

Znowu króluje z wysokości postumentu. 
Fot. Andrzej Januszajtis

Zagadki z historii Jasienia 
W historii podgdańskiego Jasienia jest sporo zagadek, które ostatnio próbuję rozwiązać. Oto niektóre z nich.

Zagadka 1.

„Jasień albo Nynkowy, niem. Nen-
kau, szlach. dobra, pow. gdański, na 
bitym trakcie gdańsko-kartuskim, po-
siadają znaczną cegielnię i karczmę.” 
Tak zaczyna się hasło „Jasień” w wyda-
nym w 1882 r. w Warszawie III tomie 
„Słownika Geograficznego Królestwa 
Polskiego i innych krajów słowiań-
skich”. W tomie VII z roku 1888 poja-
wiło się uzupełniające hasło „Nynko-
wy”, w którym między innymi czytamy:  
„R. 1284 nadaje N. Mestwin Piotrowi, 
synowi Glabuna, wolne od wszelkich cię-
żarów. W dok. zapisano Gnanowo (Gna-
nouo), ale domyślają się, że to są właśnie 
Nenkowy (ob. Perlbach: Pom. Urk. B. 
str 339).” Przywołany tutaj, opracowa-
ny przez gdańskiego historyka Maxa 

Perlbacha zbiór dokumentów gdańsko
-pomorskich „Pommerellisches Urkun-
denbuch” (obecnie stosowany skrót, to 
PUB) ukazał się drukiem w 1882 roku. 
Odnośny fragment łacińskiego dokumen-
tu, zachowanego w odpisie, ma postać:   
„...my, Mestwin, z łaski Bożej ksią-
żę całego Pomorza, w uznaniu wiernej 
służby hrabiego Glabuny [nie „Glabu-
na” – AJ], nadaliśmy jego synowi Pio-
trowi ... dwa dobra dziedziczne Liniscza 
i Gnanouo...”. Z tekstu wynika, że były 
położone w pobliżu Gdańska. Pierw-
sze z nich Perlbach identyfikuje z Lise-
wem w parafii Pręgowo, o drugim pisze  
w odnośniku „być może Nynkowy na za-
chód od Gdańska.” A więc było to tylko 
przypuszczenie, powtarzane odtąd za nim 
jako pewnik przez wszystkich autorów 
(także przeze mnie!). Jeżeli nie ma in-

nych dowodów, utożsamianie Gnanowa z 
Jasieniem jest co najmniej wątpliwe.

Zagadka 2. 

W tym samym zbiorze jest doku-
ment, wydany w Gdańsku 23 listopa-
da 1289 r., a w nim następujący passus: 
„Tedy my (Mściwój) ... przekazuje-
my opatowi i konwentowi w Oliwie  
i na wieki ich następcom połowę wspo-
mnianej ziemi z majątkami w niej po-
łożonymi mianowicie... Cossakowitz, 
Ninechow, Dambogora... z wszelkimi 
pożytkami, jakie w niej są lub będą mo-
gli mieć w przyszłości.” Wydaje się więc, 
że jest to pierwsze świadectwo istnienia 
Jasienia pod nazwą Nynkowy. Tymcza-
sem wystarczy się dobrze przyjrzeć treści 
dokumentu, by stwierdzić, że dotyczy 
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przekazania cystersom oliwskim poło-
wy ziemi oksywskiej, o którą toczył się 
spór z klasztorem w Żukowie. Rzekome 
Nynkowy występują w tekście wśród 
tamtejszych miejscowości, np. Cossako-
witz to dzisiejsze Kosakowo, Dambogora 
to Dębogórze. Wszystkie nazwy pochodzą  
z Kępy Oksywskiej. W dokumentach, do-
tyczących tego rejonu w tamtym czasie, 
można znaleźć miejscowość Nimechow 
(Nimichowo), która później weszła w 
skład Dębogórza. Najwidoczniej skryba 
zamiast Nimechow zapisał Ninechow, a 
może sam Perlbach źle to odczytał? Po-
nieważ chodzi o jedną literę, mógł to być 
również błąd drukarski, niezauważony w 
korekcie. Jeżeli dodamy do tego, że cały 
ten akt jest późniejszym fałszerstwem, 
to także rok 1289 staje się wątpliwy. Tak 
czy inaczej zapis nie dotyczy gdańskiego 
Jasienia. 

Zagadka 3. 

Z niektórych publikacji na temat hi-
storii Jasienia można się dowiedzieć, że 
na początku XIV wieku powstała przy  
nim wieś, występująca w 1342 roku pod 
nazwą Nynechow. Niestety, nie podano 
źródła tej informacji. Jak dotąd najwcze-
śniejsze świadectwa tej nazwy, jakie uda-
ło się znaleźć, pochodzą z pierwszych lat 
wieku XV (w Księdze Komturii Gdań-
skiej): „Nynekov ma 30½ włóki 3 morgi 
każda daje ½ mr. Takoż 1 karczma daje 
½ mr. Suma 15 mr. 19 sc. 6 den. (czynsz 
na Oczyszczenia NMP)” (s. 225). „Nyn-
nekov obrabia 1 włókę i 13 mórg.” (Od-
płatne świadczenia za sianokosy, s. 232). 
i „...przy ogrodzie różanym czwinsschen 
Wonneberg und Ninnekaw” (między Uje-
ściskiem a Nynkowami, s. 233). Wiek 
XIV jest oczywiście możliwy, ale brakuje 
potwierdzenia (oczywiście mogę go nie 
znać).

Zagadka 4. 

Zestawiając podawane przez róż-
nych autorów nazwiska dzierżawców 
majątku Nynkowy, czyli Jasień, (tak 
go nazywano już w 1765 roku) natra-
fiamy na sprzeczności. Czasem wydaje 
się, jakby było ich za dużo. Gruntow-
ny zazwyczaj John Muhl informuje, że  
w 1472 roku gdańszczanin Jürgen Bock, 
właściciel Siedleckiego Młyna Świą-
tynnego (Tempelmühle, później Tem-
pelburg – dziś Krzyżowniki), otrzymał 
w dzierżawę jezioro Nynkowskie (Ja-
sień), należące do królewskiej posiadło-
ści Nynkowy (Nenkau). Tymczasem,  

w czasie lustracji majątku przez królew-
skich komisarzy w 1624 roku, ówcze-
śni dzierżawcy, gdańszczanin Georgius 
Hein z małżonką Brygidą ze Schwartz- 
waldów, przedstawili im dokument  
z 13 maja 1472 roku, w którym król nadał 
jego przodkowi Tilmanowi Heinowi wieś 
i jezioro Ninkow, jako zastaw za poży-
czonych 100 węgierskich złotych. Król 
pieniędzy nie zwrócił, więc drogą dzie-
dziczenia Heinowie mieli do nich pełne 
prawa.

Zagadka 5. 

Są też inne niejasności. W jednym 

z najnowszych opracowań czytamy,  
że w 1600 r. dziedzic Maciej Konopacki 
wystawił przywilej potwierdzający wła-
sność położonej tu karczmy Hanusowi 
Szacha-Dembowskiemu. Protokół lu-
stracji z 1664 r. mówi nam coś całkiem 
innego: „Karczmę trzyma w tej wsi Ha-
nus Szach Dęmbowski za przywilejem od 
pana Macieja Konopackiego, podkomo-
rzego Chełmińskiego [jak dotąd wszystko 
się zgadza, ale tu następuje różnica] Mar-
cinowi Molerowi in anno [w roku] 1600, 
die 27 januari [dnia 27 stycznia] danym 
i za confirmacyą [potwierdzeniem\ króla 
jmci Zygmunta III de data Varsaviae die 

Dworek w Jasieniu z połowy XIX wieku w obecnej postaci. Fot. Arch.

Jasień na mapie z 1780 roku. Oprac. Andrzej Januszajtis
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27 mensis aprilis anno 1600 [z datą dnia 
27 miesiąca kwietnia roku 1600] i za na-
byciem prawa od Balcera Prusa, sukceso-
ra tegoż wyżej mianowanego.” Jak stąd 
wynika prawo na karczmę otrzymał w 
1600 r. Marcin Moler, po którym odzie-
dziczył ją Balcer Prus, a dopiero po nim 
ów Szach Dęmbowski, którego w 1600 
roku pewnie jeszcze nie było na świecie.

Zagadka 6. 

Czasem zdarzają się zabawne niepo-
rozumienia, na przykład takie: „W 1664 
folwark, obejmujący dwór, stodołę, bro-
war oraz cztery chałupy, dzierżawiony 

przez Engliego Szulcowa.” Porównajmy 
to z protokółem lustracyjnym z tegoż 
1664 roku: „Wieś Ninkowy....Mieszka 
też tam Engli Szulcowa z najmu, która 
daje z domu ... fl. 6.” Była to więc ko-
bieta (!), mieszkanka jednej z dwóch za-
mieszkanych chałup – cztery pozostałe 
stały puste. Kto wobec tego „trzymał” 
dzierżawę całego majątku? Odpowiedź 
znajdujemy na początku protokółu: 
„Dzierżawa Ninkowska. W tej wsi zasta-
liśmy possessorów jmci pana Samsona 
Garczyńskiego, chorążego Chełmińskie-
go i małżonkę jmci, jmć panią Barbarę 
z Werdów...” Właściwą dziedziczką była 
Barbara, córka podkomorzego pruskie-

go Jana Werdena, prawnuka sławnego 
gdańskiego burmistrza Jana Werdena,  
w którego domu przy Długim Targu 
gościł w 1552 roku Zygmunt August.  
Ów wnuk otrzymał Jasień w dzierża-
wę w 1640 roku, za pożyczkę udzielo-
ną Władysławowi IV. Jak to się miało 
do potwierdzonego w 1615 roku pra-
wa Georgiusa Heina, który jeszcze żył 
(zmarł w 1641 roku)? W takich przy-
padkach regulowano wówczas stosun-
ki prawne, ustalając kolejność praw  
do dziedziczenia. Można też było spłacić 
dotychczasowego dzierżawcę. 

Andrzej Januszajtis 

 – Dziś samorządy wymagają jeszcze 
bliższej współpracy i solidarności. Potrze-
bujemy miejsca nie tylko wymiany infor-
macji, ale także ciała, które pozwoli nam 
wspólnie reprezentować interesy wsi, ma-
łych miasteczek i dużych miast – powie-
działa Aleksandra Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska.

Do Zarządu stowarzyszenia weszli: 
Jacek Karnowski – prezydent Sopotu, Do-
rota Zmarzlak – wójt gminy Izabelin, Ta-
deusz Truskolaski – prezydent Białegosto-
ku, Mirosław Lech – wójt gminy Korycin  

i Artur Kozioł – burmistrz Wieliczki. 
Do Rady stowarzyszenia weszli: Rafał 

Trzaskowski – prezydent Warszawy, pre-
zes Unii Metropolii Polskich, Aleksandra 
Dulkiewicz – prezydent Gdańska, Jacek 
Jaśkowiak – prezydent Poznania, Jacek Su-
tryk – prezydent Wrocławia, Hanna Zda-
nowska – prezydent Łodzi, Marcin Krupa 
– prezydent Katowic, Arkadiusz Chęciński 
– prezydent Sosnowca, Rafał Bruski – pre-
zydent Bydgoszczy, Anna Mieczkowska – 
prezydent Kołobrzegu, Olgierd Geblewicz 
– marszałek woj. zachodniopomorskiego, 

prezes Związku Województw RP, Mie-
czysław Struk – marszałek województwa 
pomorskiego, Andrzej Płonka – starosta 
bielski, prezes Związku Powiatów Pol-
skich, Patryk Gabriel – wicestarosta sta-
rogardzki, Małgorzata Matusiak – starosta 
trzebnicka, Krzysztof Iwaniuk – wójt Te-
respola, prezes Związku Gmin Wiejskich 
RP, Małgorzata Kołodziejczak – wójt gmi-
ny Pruszcz Gdański, Damian Raczkowski 
– radny miasta Łodzi. 

K.K.

40. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych  

Samorządy dla Polski  
31 sierpnia 2020 roku, w 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych - wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, 
starostowie i marszałkowie z całej Polski powołali do życia stowarzyszenie Samorządy dla Polski.

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie i marszałkowie z całej Polski powołali do życia stowarzyszenie Samorządy dla Polski.  
31 sierpnia 2020 roku, 40-lecie podpisania Porozumień Sierpniowych. Fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl
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Było to 14 września 2020 roku  
w Dworze Artusa podczas uroczystej 
sesji Rady Miasta Gdańska.

Uchwała w sprawie nadania ty-
tułu Honorowego Obywatela Miasta 
Gdańska Halinie Winiarskiej-Kiszkis 
i Jerzemu Kiszkisowi jest wspólną ini-
cjatywą przewodniczącej Rady Miasta 
Gdańska Agnieszki Owczarczak, klu-
bów radnych Koalicji Obywatelskiej  
i Wszystko dla Gdańska, prezydent Alek-
sandry Dulkiewicz i wielu środowisk. 
Uchwałę podjęto 27 lutego 2020 roku 
na Sesji Rady Miasta Gdańska większo-
ścią głosów (za: Koalicja Obywatelska  

i Wszystko dla Gdańska, przeciw: PiS). 
Agnieszka Owczarczak odczytała 

list wicemarszałka Senatu Bogdana Bo-
rusewicza: „Dla mnie, tak jak dla więk-
szości gdańszczan, Halina Winiarska  
i Jarzy Kiszkis to nie tylko wspaniali 
aktorzy, ale też wzór zaangażowania 
obywatelskiego (…)

– Dziękujemy naszemu wspania-
łemu, wyjątkowemu miastu, naszemu 
Gdańskowi – powiedział między inny-
mi podczas wystąpienia Jerzy Kiszkis.  
– Podejmując decyzję o wyborze miej-
sca ponad pół wieku temu nie mogliśmy 
sobie wyobrazić, ile w Gdańsku przeży-

jemy, jak miasto nas zmieni, ile nam da. 
I patrząc na przeżyte tutaj lata myślę, 
że przede wszystkim powinniśmy dzię-
kować Bożej Opatrzności, że natchnęła 
nas myślą o wyborze tego wyjątkowego 
miejsca. 

– Dziękuję za brawa i zrozumienie 
wszystkiego, co mówił mój mąż, do-
brze, że się tak wygadał, będę miała 
spokój w domu – żartowała Halina Wi-
niarska

Opr. K. K.

14 września 2020 roku w Dworze Artusa  

Halina Winiarska i Jerzy Kiszkis – 
Honorowymi Obywatelami Miasta Gdańska  

– Gdyby nie ludzie tacy, jak wy, którzy czterdzieści lat temu zawierzyli sile idei, losy naszego kraju mogłyby potoczyć 
się zupełnie inaczej – powiedziała do Haliny Winiarskiej i Jerzego Kiszkisa Aleksandra Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska, wręczając im tytuły Honorowych Obywateli Miasta Gdańska.

Halina Winiarska i Jerzy Kiszkis po odebraniu tytułów Honorowych Obywateli Miasta Gdańska.  
Fot. Materiały promocyjne Urzędu Miasta Gdańska
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Gdańsk upamiętnił 81. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej  

W rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, Gdańsk oddał hołd ofiarom i bohaterom pierwszych dni 
września 1939 roku. Miejskie uroczystości odbyły się m.in. na Westerplatte, przy dawny budynku Viktoriaschule 
oraz na Placu Obrońców Poczty Polskiej i Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu na Zaspie.

Gdańskie obchody rozpoczęły się 
31 sierpnia od uroczystego złożenia 
wieńców i zapalenia zniczy na Cmen-
tarzu Żołnierzy Wojska Polskiego na 
Westerplatte, gdzie hołd obrońcom od-
dała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska.

Dzwon Pax et Reconciliatio

 – Spotkaliśmy się tutaj, by w 
przededniu 81. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej uczcić pamięć ofiar 
heroicznej obrony granic Polski. Troska 
o pielęgnowanie dziedzictwa przeszło-
ści w partnerstwie z teraźniejszością to 
zobowiązanie, które ponad 20 lat temu 
zaciągnął prezydent Paweł Adamowicz. 
Dziś, jak co roku, to zobowiązanie skru-
pulatnie wypełniamy. Chylimy czoła 
przed obrońcami Wybrzeża, pracowni-
kami wojskowej składnicy, którzy mieli 
bronić się przez kilka godzin, a broni-
li się przez 7 dni – mówiła prezydent 
Gdańska.

1 września, godz. 4.45 miejskie 
uroczystości rozpoczęło bicie dzwonu 
o symbolicznej nazwie Pax et Recon-
cilatio, czyli Pokój i Pojednanie. Uru-
chomili go dwaj członkowie gdańskiej 
konfraterni dzwonników, nieformalnej 
kilkunastoosobowej grupy skupionej 
wokół kościoła św. Katarzyny, której 
przewodzi Mirosław Koźbiał. Dzwon 
Pax et Reconciliatio jest drugim pod 
względem wielkości dzwonem tej świą-
tyni. Jego dźwięk popłynął nad gdań-
skimi dachami od godz. 4.45.

W tym czasie przewodnicząca Rady 
Miasta Gdańska Agnieszka Owczar-
czak z radnymi oraz prezydent Aleksan-
dra Dulkiewicz ze swoimi zastępcami, 
uczestniczyli w porannych uroczysto-
ściach na Westerplatte. Po raz pierwszy 
od 21 lat gospodarzem miejsca był nie 
prezydent Gdańska, lecz minister obro-
ny narodowej Mariusz Błaszczak. Pre-
zydent Gdańska nie mogła zabrać gło-
su. Gdańscy samorządowcy złożyli jak 
co roku kwiaty pod Pomnikiem Obroń-
ców Wybrzeża.

 Upamiętnienie harcmistrza  
Jana Ożdżyńskiego

O godzinie 9:00, na budynku Dy-
rekcji Kolei przy ul. Dyrekcyjnej 2-4 
odsłonięto tablicę upamiętniająca 
harcmistrza Jana Ożdżyńskiego, który 
był prawdopodobnie pierwszą ofiarą 
II wojny światowej w Gdańsku. Był 
współorganizatorem pruszkowskiego 
harcerstwa (razem z m.in. Aleksandrem 
Kamińskim, autorem „Kamieni na sza-
niec”), nauczycielem w tamtejszym re-
nomowanym Gimnazjum im. Tadeusza 
Zana oraz podoficerem rezerwy Wojska 
Polskiego.

Uroczyście złożono wieńce i za-
palono znicze, a w okolicznościowym 
przemówieniu prezydent Gdańska 
powiedziała. – Jesteśmy w miejscu 
upamiętniającym harcmistrza Jana 
Ożdżyńskiego. Często spotykamy się 
z takim stwierdzeniem, że wojna to 
wielka przygoda, szkoła odwagi i mę-
stwa. W tych stwierdzeniach jest tylko 
część prawdy. Jak napisała amerykań-
ska pisarka Janice Rottenberg „wojna 
jest słodka dla tych, którzy nigdy nie 
wojowali”, bo wojna to ból, śmierć, łzy 
i wielkie ludzkie tragedie. Przecież na-
turalną rolą człowieka jest budowanie 
szczęścia, życia rodzinnego, lepszej 
przyszłości swoich bliskich, małych  
i większych ojczyzn.

 Viktoriaschule

Godzinę później, o 10:00 przed bu-
dynkiem przy ul. Kładki 2, upamięt-
niono tragedię pierwszych dni wrze-
śnia 1939 roku związana z budynkiem 
Viktoriaschule, obecnie należącym do 
Uniwersytetu Gdańskiego. To tutaj w 
dniach 1-15 września 1939 roku Niem-
cy torturowali i zamęczyli przedstawi-
cieli Polonii gdańskiej. Szacuje się, że 
liczba aresztantów sięgała nawet 3 ty-
siące osób. Część z nich została później 
przetransportowana między innymi do 
niemieckiego nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego w Sztutowie.

We wspólnej modlitwie i złożeniu 
kwiatów przy tablicy upamiętniającej 
torturowanych i zamęczonych Polaków 
wzięli udział zastępca prezydenta gdań-
ska Piotr Grzelak i prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Gdańska Piotr Mazurek.

 – Wspominamy pierwszą śmiertel-
ną ofiarę Niemców w Victoriaschule – 
Romana Ogryczaka – działacza Gminy 
Polskiej oraz wszystkie inne tu kato-
wane ofiary, które niezależnie od po-
chodzenia i wyznania przeszły straszną 
gehennę. Wspominamy tysiące więzio-
nych, a wśród nich Antoniego Lendzio-
na – posła Volkstagu i prezesa Zjedno-
czenia Zawodowego Polskiego (aresz-
towanego wraz z dwoma synami), Wie-
sława Arleta – urzędnika Komisariatu 
Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku; 
księży: Bronisława Komorowskiego, 
Franciszka Rogaczewskiego, Mariana 
Góreckiego, Alfonsa Muzalewskiego, 
Władysława Szymańskiego, Leona 
Droszyńskiego – pracownika Polskich 
Kolei Państwowych. To tylko kilka na-
zwisk spośród wielu więzionych pod-
czas dwóch pierwszych tygodni wrze-
śnia. Wśród nich osobiście wspominam 
swoich pradziadków – mówił zastępca 
prezydenta Gdańska Piotr Grzelak. – 
Ten czerwony gmach, obok którego 
stoimy, jest świadkiem niemieckiego 
bestialstwa. Jest również uniwersalnym 
symbolem, czym kończy się przyzwole-
nie na pełzające w życiu społeczności, 
wślizgujące się w niepostrzeżenie, zło. 
Polscy mieszkańcy Gdańska doświad-
czyli tego w sposób szczególny. My, ich 
potomkowie, jak co roku gromadzący 
się w tym miejscu, jesteśmy szczegól-
nie zobowiązani, by przypominać o wy-
jątkowym, bo codziennym, heroizmie 
Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku. 
Mamy też wobec nich szczególne zada-
nie: zadanie przeciwstawiania się choć-
by najdrobniejszym przejawom niena-
wiści do drugiego człowieka – podkre-
ślał zastępca prezydenta Gdańska.

dokończenie na str. 12
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Historyczny festyn „Napoleon w Kamieńcu” – za nami  

Pokazy, nauka, zabawa  
Miejsce, gdzie biło serce kontynentalnej Europy, podejmowano decyzje polityczne, klarowały się 
plany utworzenia zalążka państwa polskiego, jakim było Księstwo Warszawskie, a także Wolnego 

Miasta Gdańska.

Kamieniec, niedaleko Iławy, koło 
Susza, ówczesny Finckenstein.

Dwa wieki później

W pałacu, zwanym wschodniopru-
skim Wersalem, rezydował od 1 kwietnia 
do 6 czerwca 1807 roku, wraz z żołnier-
ską awangardą, cesarz Napoleon Bona-
parte. Odwiedziła go Maria Walewska, 
przez trzy tygodnie spędzali romantyczne 
chwile w pałacu z pięknymi kominkami 
oraz w okolicznym parku. 

Dla upamiętnienia wydarzeń Fun-
dacja Napoleona 29 sierpnia 2020 roku 
zorganizowała historyczny festyn „Na-
poleon w Kamieńcu”. W żołnierzy 
napoleońskich wcielili się rekonstrukto-
rzy z całej Polski. Postać Napoleona kre-
ował Piotr Zawada, w Marię Walewską 
wcieliła się Marta Miziołek.

„Nie ma rzeczy niemożliwych”

Odsłonięto kamień – pomnik ku czci 
dzielnych polskich żołnierzy, poświęce-
nia dokonał ksiądz Wojciech Skibicki, 
biskup elbląski

– Dla moich Polaków nie ma rzeczy 
niemożliwych – zacytował słowa Napo-
leona aktor.

Festyn uświetniło Wojsko Polskie.  
W ciągu dnia pięciokrotnie przeleciała 
eskadra samolotów „Biało - Czerwone 
Iskry” z Dęblina, a w nocy efektownie 
rozświetlili ruiny pałacu żołnierze z jed-
nostki wojskowej w Chełmnie nad Wisłą. 

Festyn zaszczyciło obecnością kilka-
set osób, byli wśród nich przedstawiciele 
kościoła, władz samorządowych, organi-
zacji społecznych oraz pasjonaci historii.

 Pokazy musztry, taniec i śpiew  
z epoki…

Karetą, przed szpalerem wojska i pu-
bliczności, przejechali Napoleon z Marią 
Walewską. Były pokazy XIX wiecznej 
musztry i manewrów wojskowych. Re-
konstruktorzy zainscenizowali potyczkę 
wojenną, której towarzyszyły odgłosy 
walki. Uczestnicy zapoznali się z histo-

rią okolicy i pięknem pałacowego parku, 
zaglądali do namiotu sztabowego cesarza 
i obozu żołnierzy napoleońskich. Uwa-
gę przyciągnęły pokazy strojów z epoki, 
powodzeniem cieszyły się konkursy wie-
dzy historycznej i rysunkowy dla dzieci. 
Chętni ćwiczyli kroki tańca XIX wiecz-
nego, próbowali śpiewać pieśni z epoki. 

Promocja książki, ognisko

Odbyła się promocja książki Piotra 
Zawady „Victor za Blüchera”, traktująca 
o ciekawym epizodzie wojennym. Spo-
tkanie zakończyło się ogniskiem i piecze-

niem kiełbasek. Na stoisku serwowano 
ciepłą i zimną strawę i lody dla dzieci. 

Powodzenie festynu w dużej mierze 
zawdzięczamy właścicielowi pałacu w 
Kamieńcu, Wojciechowi Myślińskiemu, 
który nie tylko udostępnił tereny pałaco-
we, ale także uczestniczył w przygotowa-
niach. Mamy nadzieję, że po pierwszym, 
tak udanym festynie, Fundacja Napole-
ona zorganizuje następny w przyszłym 
roku, w którym przypada 200. rocznica 
śmierci Napoleona Bonaparte.

Wojciech Mienik,  
wiceprezes Fundacji Napoleona

Wciąganie flagi na maszt. Fot. Wojciech Mienik
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Historyczny festyn „Napoleon  
w Kamieńcu” w obiektywie Wojciecha Mienika  

Namioty biwaku wojskowego

Ruiny pałacu, pozostałości po kominku, przy którym ogrzewał się 
Napoleon z Marią Walewską

Napoleon z Marią Walewską w otoczeniu dworu na tle ruin pałacu  
w Kamieńcu

Wjazd karetą Napoleona z Marią Walewską Tablica na kamieniu z tekstem wypowiedzianym przez Napoleona  
o Polakach po zdobyciu Samosierry 

Przegląd wojsk przed cesarzem
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Napad obcych na obóz, potyczka wojskowa

Marsz żołnierzy przed cesarzem Przelot samolotów wojskowych „Biało Czerwone Iskry”

Odparcie ataku na obóz 

Biskup Wojciech Skibicki w namiocie u Napoleona i WalewskiejWojciech Myśliński - właściciel terenów pałacowych, Piotr Zawada, 
córka właściciela
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dokończenie ze str. 8 

Uroczystości na Placu Obrońców Poczty 
Polskiej

1 września 1939 roku atak na budy-
nek Poczty Polskiej nastąpił równocze-
śnie z rozpoczęciem ostrzału Westerplat-
te przez pancernik Schleswig-Holstein.

Pomimo przeważających sił nieprzy-
jaciela – użycia miotaczy ognia, ładun-
ków wybuchowych i wsparcia artyle-
ryjskiego budynek Poczty Polskiej bro-
niono przez czternaście godzin. Decyzja 
o kapitulacji została podjęta dopiero  
o godz. 19.00. Miejsce egzekucji Obroń-
ców Poczty Polskiej nie było znane aż 
do 28 sierpnia 1991 r. Na zbiorowy grób 
natrafiono przypadkowo podczas pro-
wadzenia prac ziemnych na pasie starto-
wym na gdańskiej Zaspie.

W samo południe 1 września 2020 
roku pod Pomnikiem Obrońców Pocz-
ty Polskiej odbyła się uroczysta msza 
święta w intencji poległych pocztowców 
z modlitwą międzywyznaniową. Po jej 
zakończeniu odbyły się oficjalne wystą-
pienia i oddanie hołdu poległym Pocz-
towcom oraz złożenie wieńców.

 – Sztab Główny Wojska Polskiego 
zakładał, że pocztowcy – broniąc dostę-
pu do budynku przez około 6 godzin – 
doczekają wsparcia Wojska Polskiego. 
Minęło dziesięć godzin, a pomoc nie na-
deszła. O tym, co działo się w trzynastej 
godzinie obrony, trudno mówić bez ści-
śniętego gardła. Późnym popołudniem 
po odparciu kolejnego szturmu, Niemcy 
zdecydowali o podpaleniu budynku. Do 
piwnic wpompowali łatwopalny benzol, 
po czym go podpalili. Pożar przesądził 
o kapitulacji – przypominała prezy-
dent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. 
– Wziętych do niewoli obrońców za-
mknięto w więzieniu i osądzono. Za nic 
mając Konwencję Haską, a nawet prawa 
III Rzeszy, Niemiecki sąd polowy skazał 
38 pocztowców na karę śmierci. Wyrok 
wykonano na Zaspie, 5 października 
1939 roku.

 – 1 września chylimy głowy na 
znak pamięci o ofiarach żołnierskich  
i cywilnych. Pamiętamy o tych, którzy 

ginęli pod biało-czerwoną flagą, jak i o 
tych, których rozstrzelano i zamęczono  
w więzieniach i obozach. Pamięć na-
leży się również wszystkim cywilnym 
ofiarom wojny, z których historia zro-
biła żołnierzy, jak bohaterscy obrońcy 
Poczty Polskiej w Gdańsku, koleja-
rze z Szymankowa, powstańcy z getta  
w Warszawie, powstańcy warszawscy… 
– mówiła prezydent Dulkiewicz.

 Cmentarz Ofiar Hitleryzmu na Zaspie

Ostatnim miejscem miejskich obcho-
dów wybuchu II wojny światowej był 
Cmentarz Ofiar Hitleryzmu na Zaspie, 
który od września 1939 roku do marca 
1945 roku stał się miejscem grzebania 
ofiar reżimu hitlerowskiego. W okresie 
tym pochowanych zostało na Zaspie 
około 17 000 więźniów i ofiar mordów 
i egzekucji. Po 1945 roku na Cmentarz 
Zaspa w Gdańsku, będącym miejscem 
martyrologii Polaków i obywateli wielu 
innych państw Europy, dokonano kilku 
ekshumacji ofiar II wojny światowej, m. 
in. pomordowanych w Szymankowie 
kolejarzy i celników polskich, pomor-
dowanych w Stutthofie duchownych  
i działaczy Towarzystw Polonii Gdań-
skiej oraz odnalezionych w 1991 roku 
szczątków, rozstrzelanych 5 październi-
ka 1939 roku obrońców Poczty Polskiej 
w Gdańsku.

Dziś o godz. 16:00 w tym miejscu 
wspólnie odśpiewano hymn państwowy 
z udziałem Cappelli Gedanensis, która 
wykonała także wiązankę pieśni patrio-
tycznych. Po modlitwie i uroczystym 
złożeniu wieńców, nastąpiło zapalenie 
zniczy.

 – Wspominamy wszystkich spo-
czywających na tym cmentarzu. A jest 
ich prawie 20 tysięcy. Łącznie 65 naro-
dowości! Są wśród nich: ksiądz Broni-
sław Komorowski, Antoni Lendzion, Alf 
Liczmański – wielcy polscy działacze 
społeczni Wolnego Miasta Gdańska, jest 
dowódca obrony Poczty Polskiej – Kon-
rad Guderski i Małgorzata Pipkowa – 
uczestniczka obrony Poczty i opiekunka 
Erwinki Barzychowskiej poparzonej  
w czasie niemieckiego ataku. Ma ona 

tutaj swój grób, podobnie jak inni boha-
terowie Poczty Polskiej – mówiła pre-
zydent Aleksandra Dulkiewicz podczas 
swojego przemówienia.

 – Są tysiące innych, którzy każdego 
dnia z narażeniem życia dawali przykład 
patriotycznej i obywatelskiej postawy. 
Właśnie tu w Gdańsku, gdzie patrio-
tyzm nie był frazesem, pustym słowem. 
Tu w Gdańsku, gdzie wcielano w życie 
wykluczające hasła: „Gdańsk tylko dla 
Niemców”. Wspominamy też inne ofiary 
hitleryzmu: Żydów, jeńców wojennych  
i wszystkich, których Niemcy uznali  
za zbędnych, również własnych roda-
ków, bo bywały sytuacje, że oni także 
mieli odwagę sprzeciwić się Hitlerowi 
– mówiła prezydent Gdańska. – Trudno 
nam to pojąć, tu w Gdańsku tętniącym 
dziś życiem. W mieście, które zaleczy-
ło swe wojenne rany i otwiera się na 
świat, bo wierzy, że wszyscy ludzie są 
braćmi. Nie traćmy jednak czujności, 
bo wiemy, że coś, co wydarzyło się raz, 
może wydarzyć się znowu. Mówił o tym  
w przejmujących słowach Marian Tur-
ski, więzień Auschwitz podczas rocznicy 
wyzwolenia obozu w styczniu tego roku. 
Ostrzegał nas wtedy, że „Auschwitz nie 
spadł nagle z nieba”. Biorę do serca jego 
wezwanie – jego „11 przykazanie”: „Nie 
bądźmy obojętni”. Na nienawiść, wyklu-
czenie i pogardę.

 – Gdańsk nigdy nie zapomni o tej 
prawdzie. Nie zapomni o swojej prze-
szłości, o Polakach, harcerzach, dzia-
łaczach społecznych i ich skrzywdzo-
nych rodzinach. Gdańsk wyciąga naukę  
ze strasznej wojennej lekcji. Jako pre-
zydent miasta budującego przyszłość 
swoich mieszkańców w dialogu i so-
lidarności – ze wszystkim narodami  
w zjednoczonej Europie, nisko pochy-
lam głowę na Cmentarzu Ofiar Hitlery-
zmu.

Dariusz Wołodźko  
Urząd Miejski w Gdańsku

P.S. W gdańskich obchodach 81. 
Rocznicy wybuchu II wojny światowej 
uczestniczył poczet sztandarowy Stowa-
rzyszenia „Nasz Gdańsk”. 
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Zaangażowanie na morzu wymiarem bezpieczeństwa Państwa Polskiego  
i Pomorza  

Bezpieczeństwo indywidualne 
jako czynnik spajający narody  

Potrzeba bezpieczeństwa należy do podstawowych czynników warunkujących życie każdego człowieka na Ziemi. 
Zagadnienie jego posiadania jest niezwykle istotnym bodźcem motywującym działalność całej ludzkości. 
Bezpieczeństwo jako stan świadomości, pewności i gwarancji zachowania dotychczasowych osiągnięć, towarzyszy 
każdemu z nas.

Niezależnie od rejonu geograficzne-
go, klimatu czy rasy – egzystencja każ-
dego człowieka polega na dokonywaniu 
najkorzystniejszych/najbardziej optymal-
nych wyborów. 

Zdobycie dobrego wykształcenia  
i opłacalnej pracy, doboru najlepszego 
życiowego partnera/partnerki, znale-
zienie wymarzonego miejsca stałego 
zamieszkania, posiadanie rodziny i wy-
chowanie potomstwa czy gromadzenie 
dóbr materialnych i zabezpieczenie god-
nej starości – to najważniejsze decyzje 
przed którymi staje każdy z nas. 

W obliczu lęków, przeciwności  
i niebezpieczeństw

Wszystkim decyzjom życiu towa-
rzyszą kalkulacje ryzyka. Nawet, jeśli 
sobie do końca nie zdajemy sprawy, 
każdy z naszych wyborów obarczony 
jest codziennym ryzykiem i lękiem czy 
to, co dotychczas osiągnęliśmy, będzie-
my mogli dalej zachować. Niezależnie 
od religii, kultury, czy tradycji, każdy 
człowiek, zarówno w wymiarze indy-
widualnym, jak i zbiorowym, dąży do 
zaspokojenia własnych potrzeb i bycia 
szczęśliwym. Szczęście w swojej po-
wszechności najczęściej wynika z faktu 
posiadania ukochanej rodziny, satys-
fakcjonującej pracy, statusu społeczne-
go, zgromadzonych dóbr materialnych, 
czy miejsca zamieszkania. Im więcej 
posiadamy i im większą ma to dla nas 
wartość, tym większy lęk towarzyszy 
nam każdego dnia, by to, co daje nam 
zadowolenie i spełnienie w życiu, było 
trwałe i nieprzemijalne. „Człowiek jest 
kowalem własnego losu” – to prawda, 
ale bywają sytuacje, gdzie pojedyncza 
osoba nie jest w stanie poradzić sobie  
z przeciwnościami losu. 

Strach przed niemożnością sa-
modzielnej obrony swoich dóbr jest 
czynnikiem równie destrukcyjnym, co 
spajającym. Lęk i niepewność przed 

tym, co przyniesie los, ogranicza nasze 
działania, skłaniając ludzi do postawy 
nadmiernie asekuracyjnej. To ogranicza 
rozwój w każdym aspekcie. Człowiek 
jednak w obliczu lęków, przeciwności  
i niebezpieczeństw zaczął tworzyć 
wspólnoty. Dawne plemiona, klany, 
rody, ludy, większe społeczności, dały 
początek współczesnym państwom. 
Pierwotnym czynnikiem łączenia się 
ludów w całe państwa zawsze, prócz 
języka, była wspólnota interesów. Nie-
przemijalną wspólną korzyścią całych 
społeczności, tak dawnych ludów, jak  
i nowoczesnych państw, jest zjednocze-
nie wobec wspólnych zagrożeń. Trywial-
ne porzekadło iż „W grupie siła” jest jak 
najbardziej aktualne. Wspólne działanie 
w obliczu niebezpieczeństw jest zawsze 
silnie rozumiane wtedy kiedy dotyczy 
każdego z nas. Obrona własnych rodzin, 
wartości kulturowych, miejsc pracy, za-
sobów naturalnych, strategicznych prze-
pływów czy terytorium, na którym żyje-
my, jest skuteczniejsza, gdy nie działamy 
w pojedynkę, a skoordynowani jesteśmy 
w silnej społeczności. 

Ludzie chcą być częścią zbiorowości

Samodzielna obrona i zabezpiecze-
nie własnych praw jest z góry skazana 
na niepowodzenie w obliczu starcia  
z silniejszym i licznym przeciwnikiem, 
chcącym ograniczyć nasze dobra. Fakt 
ten, choć na pozór niewidoczny, jest 
pierwotnym kamieniem węgielnym, 
leżącym u podstaw każdego społeczeń-
stwa i państwowości. Bezpieczeństwo  
w warunkach państwowości należy ro-
zumieć jako powszechne poczucie sta-
bilizacji indywidualnego obywatela, jak  
i całej populacji. Ludzie chcą być czę-
ścią zbiorowości, która stwarza warun-
ki bezpieczeństwa, stabilizacji i jej od-
porności niezależnie od tego co może 
się zdarzyć. Rolą państwa i czynników 
decyzyjnych sprawujących rządy jest 

zapewnienie realnego bezpieczeństwa 
i powszechnego przeświadczenia, że 
takowe istnieje. Faktem jest, iż stabi-
lizacja wynika z szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa, i stanowi decydujący 
czynnik rozwoju populacji, jej trwałości 
i zamożności. W interesie państwa leży 
konieczność nieustannego utrzymania  
i rozbudowy bezpieczeństwa w każdym 
jej aspekcie – gospodarczym, militar-
nym czy społecznym.

Klimat odpowiedni dla rolnictwa, ży-
zne gleby, dostęp do wody, złoża natural-
ne, czy ukształtowanie terenu, to ważnie 
czynniki środowiskowe, wpływające na 
jakość życia człowieka. Ludzie zakła-
dają rodziny, budują domostwa, prowa-
dzą wszelką działalność gospodarczą 
wszędzie tam, gdzie znajdują się właśnie 
optymalne dla danej społeczności warun-
ki. Jest zrozumiałe, że najatrakcyjniejsze 
i najchętniej zamieszkiwane tereny to 
te, odznaczające się wyżej wymienio-
nymi cechami. Każdy by chciał żyć na 
wygodnych i zasobnych w bogactwa  
i skomunikowanych terytoriach. Na prze-
strzeni stuleci o najatrakcyjniejsze tereny 
stoczono wiele konfliktów i wojen. Pod 
względem strategicznym – utrzymanie 
najlepszych terenów wymagało zawsze 
budowania bezpieczeństwa militarnego 
– silnego tak, by można było utrzymać 
posiadane terytoria i wpływy w regionie. 

Jedni są silni, wysocy, pięknej urody, 
mądrzy…

Rosnące zaludnienie, wyczerpywa-
nie złóż, połączone ze wzmożoną indu-
strializacją sprawiło, że tereny dotych-
czas mniej atrakcyjne, bądź niedostępne, 
stały się przedmiotem sporów i konflik-
tów. Rolą nowoczesnego państwa stało 
się umiejętne połączenie sfery militarnej 
z aspektami gospodarczymi i społecz-
nymi. Powszechne napięcia polityczne 
i zaostrzenia konkurencji w strategicz-
nych domenach gospodarczych wymu-
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siło niejako na wielu krajach praktyki 
dalekosiężnego planowania strategicz-
nego. Wszystkie państwa rozwinięte, 
chcąc zachować podmiotowość swoich 
społeczeństw, muszą wykorzystywać jak 
najlepiej posiadane atuty. Każdy kraj, 
podobnie jak każdy człowiek, jest inny. 
Jako ludzie posiadamy swoje indywidu-
alne uwarunkowania. Jedni są silni, wy-
socy, pięknej urody, mądrzy, szlachetni, 
kreatywni czy odważni, inni natomiast 
posiadają tylko część tych cech. Każdy 
człowiek dąży do tego by wykorzystać 
jak najbardziej posiadane dobre cechy 
tak by stały się jego osobistym atutem w 
złożonym świecie. Analogicznym dzia-
łaniem posługują się państwa. Patrząc na 
geopolityczną mapę świata – nie każde 

państwo jest rozległe obszarowo, za-
sobne we wszelakie bogactwa naturalne  
i leżące w optymalnych strefach klima-
tycznych. Państwa o mniejszym areale 
powierzchni czy niewielkiej liczbie lud-
ności od swojego początku skazane są na 
więcej przeciwności i niebezpieczeństw 
– nie jest to jednak z góry przesądzona 
rola. Mądre i przewidujące społeczeń-
stwa mniejszych państw, gdzie właści-
wie zdefiniowano mocne strony położe-
nia geopolitycznego, mogą się rozwijać 
równie bogato, a czasem i dynamiczniej, 
niż państwa znacznie większe i z pozo-
ru silniejsze. Podstawowym podglebiem 
rozwoju każdego państwa jest utrzyma-
nie bezpieczeństwa oraz wynikającej 
z niej stabilizacji. Jak to zrobić? Nie 

ma społeczeństwa i panujących, którzy 
w historii świata nie zadawali by sobie 
tego pytania. Pewną podpowiedzią staje 
się geografia i położenie względem mórz 
i oceanów.

Morze wymiarem bezpieczeństwa 
państwa – rys historyczny

Państwa wykorzystują mechanizmy 
zmierzające do poprawy swojego bez-
pieczeństwa ekonomicznego czy mili-
tarnego. Jednym z najważniejszych jest 
położenie geograficzne, a przede wszyst-
kim dostęp do wybrzeża morskiego, czy 
dużych rzek. Właściwe zdefiniowanie 
roli morza i jego wykorzystania dla spo-
łeczeństwa, stanowi kluczowy czynnik 

Silna narodowa flota i prężne stocznie są równie ważne jak siła militarna. Statek MV Koszalin należący do Polskiej Żeglugi Morskiej i pełne doki 
Gdańskiej Stoczni Remontowej. Fot. Marcin Głośkiewicz 

Gotowy Holownik dla PMW ze stoczni Remontowa Shipbuilding
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wpływający na bezpieczeństwo wszyst-
kich ludzi w państwie, niezależnie od 
tego, czy żyją na wybrzeżu, czy daleko, 
steki kilometrów w głębi lądu. Umiejęt-
ne i całościowe wykorzystanie atutów 
morza w sposób kompleksowy z kraju 
małego i pozornie bezbronnego stwo-
rzyć może silny gospodarczo i militarnie 
organizm, mający wpływ na gospodarkę 
i politykę regionalną państw trzecich na 
innych kontynentach. Historia zna i uka-
zuje długą listę przykładów państw do 
dziś doskonale funkcjonujących według 
tego schematu. 

Patrząc z perspektywy Europy – lwia 
cześć państw wysokorozwiniętych z 
tego kontynentu swoją historyczną, jak i 
współczesną pozycję, osiągnęły właśnie 
dzięki wykorzystaniu położenia geo-
graficznego i dostępu do morza i rzek. 
Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, 
Portugalia, Włochy, Dania, czy Holandia 
to kraje, które, mimo relatywnie ogra-
niczonych macierzystych/rdzennych 
obszarów lądowych, zdolne były przez 
stulecia do panowania nad większością 
obszarów lądowych na całych konty-
nentach. Wielkie odkrycia, zakładanie 
zamorskich baz wojskowych i miast, ko-
lonializm i pozyskiwanie bogactw natu-
ralnych – wszystko to nie było by moż-
liwe bez silnej orientacji tych państw 
w kierunku spraw morskich. Pomijając 
ogromną negatywną stronę kolonializmu 
(cierpienia i wyzysku ludów podbitych 
kontynentów) – wielkie odkrycia mor-
skie doprowadziły do wzrostu zamożno-
ści i dynamiki rozwoju przemysłowego 
na niespotykaną światu skalę. Dziedzic-
two morskie państw kolonizatorskich 
niewątpliwie zapewniło siły finansowe 
i współczesną pozycję w gronie państw 
zamożnych, rozwiniętych i militarnie 
bezpieczniejszych od tych, które w od-
kryciach i podbojach zamorskich lądów 
nie uczestniczyły. 

Ośrodki rdzenne ówczesnych mo-
carstw morskich pełniły rolę światowych 
centrów handlu, przemysłu, nauki i kul-
tury. To do centrów w Europie zachod-
niej płynęły statki z niezliczoną ilością 
cennych kruszców, surowców mineral-
nych, drogich przypraw i produktów rol-
nych. Dalszy obrót tymi towarami i ich 
przetwórstwo uczyniło ze społeczeństw 
tych państw organizmy zamożne, stabil-
ne i o silnym poczuciu bezpieczeństwa  
i patriotyzmu. Poczucie patriotyzmu 
społeczeństwa i jego dumy wynikającej 
ze stabilizacji życia i rozkwitu gospodar-
czego wynikało w dużej mierze właśnie 
z orientacji światłych państw w kierunku 

wykorzystania morza do swoich celów 
militarno – gospodarczych. 

Szansą – orientacja pro-morska

Handel zamorski oraz rozbudo-
wana flota wojenna i towarowa były 
od wieków dodatkowym narzędziem  
w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa 
rozwiniętego państwa. Idąc w ślad pre-
kursorów, coraz więcej państw, których 
gospodarki i bezpieczeństwo społeczne 
zależne były od państw silniejszych mi-
litarnie – (swoją szansę na osiągnięcie 
niepodległości i uniezależnienie od bru-
talnej wykładni silniejszych) – widziało 
właśnie w orientacji pro – morskiej. Idąc 
tym tropem, państwa małe, o znikomej 
sile militarnej, nie posiadające tak pożą-
danej głębi strategicznej, powiększały ją 
właśnie dzięki budowaniu zamorskich 
baz i utrzymywaniu rozbudowanej floty 
handlowej i wojennej. Ciekawym przy-
kładem tej tezy jest Królestwo Belgii 
– państwa, mającego współcześnie po-
wierzchnię niespełna 31 tysięcy km2 i 11 
milionów obywateli. Dzięki wykorzy-
staniu swoich atutów: prężnego przemy-
słu i dostępu do morza, zdolne było pod-
porządkować sobie krainę ówczesnego 
Konga o powierzchni 2,5 milionów km2 
z blisko 90 milionowym ludem. Jakim 
sposobem mały kraj, wciśnięty między 
dwie XIX wieczne europejskie potęgi, 
Francję i Cesarstwo Niemieckie, zdol-
ny był oprzeć się ich silnym wpływom 
militarno – gospodarczym, podbijając 
przy tym krainę 80 krotnie większą od 
państwa z którego władano? Odpowie-
dzią jest właśnie wykorzystanie atutu 
rozbudowanego przemysłu i skoncentro-
waniu go na produkcji okrętowej i mi-
litarnej. Sektor okrętowy, wsparty odpo-
wiednimi mechanizmami inicjującymi 
budowę nowych jednostek handlowych  
i militarnych, przeznaczonych do ob-
sługi nowych akwenów, był chętnie 
lokowaną opcją kapitałową przez inwe-
storów. Państwo, poprzez jasną, kon-
sekwentną i dalekowzroczną politykę 
morską, dawało gwarancję opłacalności 
inwestycji angażowanych w budowę  
i eksploatację statków handlowych. Po-
datki z tytułu obsługi nowych połączeń 
do (zakładanych) baz zamorskich, wy-
korzystywane były do refinansowania 
budowy floty wojennej i wzmacniania 
jej potencjału dla ochrony państwa ma-
cierzystego i nowych szlaków komuni-
kacyjnych z koloniami. Rosnące obro-
ty handlowe z państwami zamorskimi  
i koloniami generowały środki potrzebne 

na rozwój kraju macierzystego. Finanse 
wykorzystywano do prowadzenia badań 
naukowych, wspierających przemysł, 
medycynę i gospodarkę zbrojeniową – 
wykorzystujące nowe sposoby przewagi 
technologicznej i gospodarczej dla obro-
ny niewielkiego państwa o małym „bu-
forze terytorialnym obszaru rdzennego”. 

Bufor strategiczny i obszar 
niezależności

Podobnych przykładów organizmów 
państwowych w historii świata jest bez 
liku, począwszy choćby od średniowie-
cza z „Republiką Wenecką” na czele,  
a kończąc na wieku XX i XXI, z pań-
stwami, jak: Singapur, Tajwan, Monako, 
Katar, Izrael czy Korea Południowa. To, 
co łączy te państwa, to niewielki rdzenny 
obszar lądowy – (pierwotnego zamiesz-
kania ludności) – na tyle mały, że może 
na niego „najechać” silna armia wroga w 
kilka godzin. Państwa małe i nie posia-
dające głębi strategicznej (obszaru lądu, 
na którego terenie można się wycofać  
i przegrupować do walki z wrogiem) – 
za swój atut w walce o utrzymanie su-
werenności obrały terytoria morskie, na 
których niezwykle sprawnie połączyły 
oręż wojskowy (w postaci marynarki 
wojennej) i handel międzynarodowy, 
realizowany przez żeglugę handlową, 
porty i systemy przesyłowe. Silny me-
chanizm obronny w postaci kombinacji 
militarnej, przemysłowej i handlu, nie 
mógłby być skuteczny bez spajającej 
go gospodarki morskiej, będącej od-
zwierciedleniem długotrwałej strategii 
zaangażowania rozwiniętego państwa 
na morzu. Niezależnie od tego, czy dane 
państwo jest wielkim obszarowo mocar-
stwem lądowym, czy małą ale prężną 
republiką – to korzyści płynące z tytułu 
bezpieczeństwa dla tych organizmów, 
mogą być równie mocne. Warunkiem 
jest optymalne wykorzystanie morskich 
aktywów dla rozwoju i bezpieczeństwa 
społeczno – gospodarczego. 

Bezpieczeństwo morskie państwa  
nie jedno ma imię

Sprawne i dynamicznie rozwijane 
państwo, dla utrzymania liczebności 
populacji i wzrostu zamożności swoich 
obywateli, musi bezwzględnie wykorzy-
stywać morskie położenie w kształtowa-
niu dalekosiężnej polityki bezpieczeń-
stwa. Niezależnie od zapatrywań poli-
tycznych, każda siła, aktualnie sprawują-
ca rządy w Rzeczpospolitej, musi mieć 
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to na uwadze. Bezpieczeństwo w ujęciu 
gospodarki morskiej naszego kraju, to 
temat niezwykle obszerny i, prócz do-
minanty militarnej, posiada wiele odnóg 
cywilnych, wspierających bezpieczeń-
stwo wojskowe i gospodarcze. Marynar-
ka Wojenna RP musi przejść gruntowną 
rozbudowę floty. Potrzeba budowy no-
wych jednostek nawodnych może być 
w znacznym stopniu zaspokojona pro-
dukcją krajowego przemysłu stocznio-
wego. Budowa okrętów wojennych, jak 
i pozostałych statków, ma wymiar kom-
plementarny, co oznacza zaangażowanie 
wielobranżowego przemysłu z głębi kra-
ju. Fakt ten oznacza, iż nieustanny pro-
ces wymiany floty wojennej o kolejne 
generacje nowych okrętów, to utrzyma-
nie strategicznego bezpieczeństwa pań-

stwa pod kątem zachowania potencjału 
technologicznego. Potencjałem techno-
logicznym musimy nazywać nie tylko 
utrzymaniem funkcjonujących parków 
przemysłowych, fabryk i stoczni. Inwe-
stycjom w zakup nowoczesnych maszyn, 
odpowiadającym współczesnym wymo-
gą światowych standardów technolo-
gicznych, musi towarzyszyć nacisk na 
kształtowanie odpowiednio wyszkolonej 
kadry specjalistów. Nawet najlepsze ma-
szyny nie są w stanie wszystkiego wy-
konać samodzielnie. Współcześnie do-
brze wyszkolony pracownik techniczny 
jest równie ważny dla bezpieczeństwa 
państwa, jak żołnierz broniący jego gra-
nic. Specjaliści starszego pokolenia, z 
cennym doświadczeniem zawodowym, 
powinni być motywowani finansowo do 

przekazywania wiedzy młodemu pokole-
niu. Równie ważnym jest motywowanie 
młodych pracowników do przejmowania 
wiedzy od starszych. Ma to kluczowe 
znaczenie dla zachowania dalszego funk-
cjonowania państwa w strategicznych 
dziedzinach technologicznych. Obecnie 
na świecie można zaobserwować wie-
le przykładów państw, gdzie luka po-
koleniowa w kształceniu specjalistów 
spowodowała paraliż i utratę intratnych 
gałęzi gospodarczych. Ten stan rzeczy, 
w sposób jaskrawy, odznaczył się także 
w branży okrętowej – borykającej się  
z deficytem nowych pracowników. Bu-
dowa okrętów i statków dla RP to – obok 
zapewnienia ciągłości produkcji w stocz-
niach – zadanie kształcenia nowej kadry 
specjalistów technicznych. Produkcja 
statków i obsługa samych jednostek pły-
wających, to domena szerokiej kadry 
wielu rodzajów specjalistów. Począwszy 
od pracowników produkcji, remontów, 
specjalistów przebudów, inżynierów, 
projektantów, a na kadrze menadżerskiej 
i zarządzającej kończąc – każdy jest 
ważnym ogniwem łańcucha produkcji 
okrętowej, bez których niemożliwa jest 
skuteczna realizacja skomplikowanych 
statków. Wykształcenie szerokiej kadry 
specjalistów, jak i implementacji no-
woczesnych technologii w przemyśle, 
jest niemożliwe bez silnej bazy uczelni 
i instytutów badawczych. Rolą państwa 
jest wspieranie współpracy i wymiany 
doświadczeń między przedsiębiorstwa-
mi, a ośrodkami eksperymentalnymi. 
Nowoczesna gospodarka morska to, 
oprócz flot handlowych, także i obszer-
na dziedzina Oceanotechniki. Górnictwo 
morskie i morska energetyka w swoim 
wielowymiarowym aspekcie i skompli-
kowaniu dla zapewnienia wydobycia 
surowców mineralnych i energetycznych 
wymaga stworzenia zaawansowanych 
technologii. Warto zaznaczyć, iż jest to 
dziedzina swoim skomplikowaniem do-
równująca technologiom kosmicznym, 
toteż zaangażowanie naukowe i gospo-
darcze w rozwój tej gałęzi przemysłu jest 
niezwykle korzystne dla rozwoju całej 
sfery gospodarczej kraju. Specjalistycz-
ne statki, roboty i instalacje podwodne, 
to przyszłość, w której Polska może od-
nieść sukces, o ile wcześniej zapewnimy 
wsparcie firmom badawczo rozwojo-
wym. Ten sam mechanizm powinien za-
istnieć w przypadku technologii statków 
autonomicznych (zdalnie sterowanych 
statków handlowych), czy bojowych 
okrętów – dronów bezzałogowych.Sfery Gospodarki Morskiej, mające wpływ na bezpieczeństwo Polski.  

Oprac. Marcin Głośkiewicz
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Porty i terminale – bramy na świat

Okręty wojenne i statki handlowe 
potrzebują baz i portów. Budowa portów  
i ich obsługa jest równie ważna. Nawet 
najlepiej wyszkoleni marynarze i żołnie-
rze nie będą mogli bezpiecznie eksploato-
wać statków bez odpowiedniej infrastruk-
tury technicznej i terminali. Porty i termi-
nale, metaforycznie określane bramą na 
świat, istotnie pełnią taką funkcję. Ciągle 
rozbudowywane porty i terminale muszą 
sprostać nieustannie rosnącej konkurencji 
portów innych państw na świecie. W wy-
miarze gospodarczym porty i terminale są 
składnikami ciągłej walki strategicznej – 
gdzie elementem walki jest zapewnienie 
zbytu i eksportu produktów wytwarza-
nych w kraju i dowóz strategicznych su-
rowców dla produkcji przemysłowej RP. 
Bezpieczeństwo gospodarki całego kraju 
zależy od siły portów i narodowej floty, 
jako łącznika krajowego przemysłu z za-
granicznymi partnerami gospodarczymi. 
Elastyczność i duża zdolność transporto-
wa narodowej floty jest niezwykle istotna 
dla rozwoju wymiany handlowej i zapew-
nienia strategicznych przepływów. By 
transport morski mógł się odbywać bez-
piecznie, musi być kontrolowany i zabez-
pieczany przez marynarkę wojenną i straż 
graniczną. Marynarka Wojenna RP działa 
w ramach paktów wojskowych NATO  
i handlowych UE. Wskutek tych porozu-
mień zobligowani jesteśmy (w przypadku 
wojny) do zapewnienia bezpieczeństwa 
mórz, po których pływają wszystkie statki 
państw sojuszu, a w czasie pokoju Polska 
musi zabezpieczać zewnętrzne morskie 
granice UE. Fakt ten ma dla nas wymiar 
militarny, polityczny i prestiżowy. Flota 

wojenna, to międzynarodowy synonim 
siły państwa. Dzięki prowadzonym wizy-
tom kurtuazyjnym nowoczesnymi okrę-
tami każde państwo jest demonstratorem 
siły swojej gospodarki i armii. Sygnał, wy-
syłany w ten sposób w świat, zawsze jest 
podwójnie odbierany przez potencjalnych 
wrogów RP – bardziej powściągliwych  
w swoich wrogich działaniach w stosunku 
do Polski. Porty, stocznie i flota, to wielo-
torowe nośniki informacji gospodarczych. 
Interakcje handlowe, technologiczne  
i biznesowe w środowiskach międzyna-
rodowych sprzyjają wymianie informacji 
i zdobywaniu świadomości gospodarczej 
i sytuacji polityczno – militarnej na are-
nie międzynarodowej. Dzięki dostępowi 
do informacji, zdobywanych na statkach 
i okrętach, państwa mogą wcześniej zare-
agować na agresywne akty militarne, czy 
gospodarcze innych podmiotów.

Bezpieczeństwo i stabilizacja  
w regionie

Silne porty polskie oraz liczna flota 
morska sprzyjają pozyskiwaniu kon-
trahentów wśród państw nie mających 
dostępu do morza. W ramach sojuszy 
wojskowych i militarnych w regionie Eu-
ropy Środkowo – Wschodniej stanowi to 
ważny atut negocjacyjny z potencjalnymi 
sojusznikami militarnymi. Zapewnienie 
swobodnego przepływu towarów z Bia-
łorusi, Czech, Słowacji, Ukrainy, Au-
strii, czy Węgier, w zamian za wsparcie 
militarne w przypadku konfliktów zbroj-
nych Polski z potencjalnym agresorem. 
Dzierżawa terminali i udział przestrzeni 
ładunkowej na polskich statkach dla wy-
mienionych państw będzie czynnikiem 

pozakulturowym, spajającym skoordy-
nowaną działalność polityczna na arenie 
międzynarodowej. Polska, jako przewoź-
nik i przedstawiciel eksportu państw Eu-
ropy Wschodniej, wspierając dynamizm 
rozwoju gospodarczego państw regionu, 
sama zapewni sobie wpływy finansowe 
i militarne w regionie jako partner gwa-
rantujący obopólne korzyści. Polska go-
spodarka morska, jako element symbiozy 
militarno – gospodarczej, na dziesięciole-
cia może zapewnić bezpieczeństwo i sta-
bilizację w regionie.

Nowoczesna gospodarka morska 
skupia, niczym w soczewce, wysiłek 
gospodarczy obywateli całego kraju. To 
w portach i na statkach przewożone są 
dobra materialne, będące efektem pracy 
mieszkańców Polski i krajów ościen-
nych. Trwałość, rozwój i bezpieczeństwo 
milionów polskich, czeskich i słowackich 
rodzin zależy od zaangażowania kraju 
w morski charakter państwa. Wsparcie 
produkcji stoczniowej, budowa nowocze-
snych okrętów dla marynarki wojennej, 
stymulacja inwestycyjna floty handlowej, 
modernizacja portów, system szkolnictwa 
i kształcenia specjalistów, to tylko skra-
wek tarczy, broniącej bezpieczeństwa 
państwa Polskiego i regionu. 

***
 Szanowni Czytelnicy, niniejszym ar-

tykułem pragnę rozpocząć cykl rozważań 
na temat konieczności większego zaan-
gażowania naszego państwa na morzu,  
ze szczególnym uwzględnieniem aspek-
tów bezpieczeństwa militarnego, go-
spodarczego i społecznego – ważnych 
dla każdego mieszkańca Polski. W serii 
artykułów przejdziemy długą i rzadko 
uczęszczaną wędrówkę przez zagadnie-
nia niechętnie podejmowane w debacie 
publicznej przez krajowe elity politycz-
ne. Czas jest ku temu najwyższy, bo oto 
najbliższa dekada może się stać kluczową 
dla dalszego niepodległego życia oby-
wateli naszego pięknego kraju. Rywali-
zacja mocarstw USA i Chin, agresywna 
polityka Rosji, przesilenia UE, kryzys 
gospodarczy, pandemie chorobowe i za-
nieczyszczenie środowiska, to wyzwania, 
przed którymi każdy naród na świecie 
stanie wcześniej lub później. Szansę na 
zachowanie bezpieczeństwa i niepodle-
głości obywateli zwiększyć może zaanga-
żowanie na morzu i rzekach – opowiemy 
jak. Zapraszam do lektury. 

Mgr inż. Marcin Głośkiewicz

Gotowy holownik dla Polskiej Marynarki Wojennej, a na pochylni montaż kadłuba kolejne-
go trałowca typu: Kormoran II – budowane w stoczni RSB w Gdańsku – Grupa Remontowa.
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Ale my się nie damy! 

Będą robótki ręczne, debaty  
o literaturze…

Często się słyszy o rozprzestrzenia-
niu wirusa podczas wesel lub innych 
dużych zgromadzeń, nawet rodzinnych, 
więc skutecznie to odstrasza od chę-
ci zorganizowania spotkania w naszej 
dużej „seniorskiej rodzinie”. Pozostaje 
nam czekać na wygaszenie pandemii by 
wrócić do naszych regularnych wspól-
nych rozmów przy kawie i do aktyw-
nych działań w gromadzie. Czy można 
będzie, mimo licznych ograniczeń, pro-
wadzić jakąś działalność? Na pewno nie 
w czasie zbyt dużej liczby zachorowań, 
ale może przy poprawie sytuacji uda się 
wznowić na początek pracę naszych sek-
cji. Planowane są zajęcia w mniejszym 
gronie w kółkach robótek ręcznych, li-
terackiego, gier i zabaw planszowych,  
a także zespołu śpiewaczego „Mieszczek 
Gdańskich”, oczywiście z 
zachowaniem wszelkich 
zasad ostrożności. 

A może na Wyspę 
Spichrzów?

Można by również 
zgodnie z tymi zasadami 
podjąć próby zorganizo-
wania małych wycieczek. 
Niestety tu ogranicza nas 
odległość, bo seniorzy po-
winni unikać środków ko-
munikacji masowej. Trze-
ba ograniczyć się do naj-
bliższej okolicy dostępnej 
w ramach spaceru. Moż-
liwości zwiedzania cieka-
wych miejsc w Gdańsku 
nie brakuje. Można by te 
małe wycieczki organi-
zować przy współpracy 
przewodników, którzy z 
pewnością chętnie sko-
rzystają z okazji zarobku 
przy drastycznym spadku 

liczby turystów. Zapoznalibyśmy się do-
kładniej z zabytkowym Śródmieściem, 
ale interesujące są nie tylko zabytki. 
Warto obejrzeć nowe inwestycje, na 
przykład na Wyspie Spichrzów, gdzie  
w ostatnim czasie sporo powstało no-
wych obiektów. Znikają bardzo za-
niedbane, istniejące od czasów wojny, 
resztki gruzów, ale nowa zabudowa 
może w nas wywołać mieszane odczucia 
i opinie, którymi w czasie wędrówki bę-
dziemy mogli się wymieniać.

 
Ulica Łąkowa, Długie Ogrody,  

Opływ Motławy…

Nie tak dawno nowy wystrój uzyska-
ła uprzednio zaniedbana ulica Łąkowa, 
na której kilka odnowionych przedwo-
jennych kamienic ozdobiło ulicę, a kilka 
nowych budynków przyczyniło się do 
zmiany wyglądu okolicy. W sąsiedztwie 
kościoła Św. Barbary na Długich Ogro-
dach również powstała nowa zabudowa. 

To wszystko mieści się w zasięgu pie-
szych wędrówek, a spacery są pożądane 
dla podtrzymania kondycji. Tereny spa-
cerowe to również Opływ Motławy, 
zielone otoczenie dawnych fortyfikacji 
wokół południowo-wschodniej części 
Śródmieścia. Takie spacery pozwoliły 
by nam poznać jak zmienia się Gdańsk. 
Można te zmiany akceptować, można 
je krytykować, ale na pewno dobrze 
jest oderwać się od codzienności i zająć 
uwagę innymi rzeczami, które sprawią, 
że na chwilę zapomnimy o bolączkach 
dnia codziennego. Warto także na różne 
możliwe sposoby podtrzymywać więź, 
która wytworzyła się przez lata w gro-
nie członków Klubu Seniora „Motława”, 
licząc tygodnie i miesiące do nadejścia 
lepszych czasów dla powrotu pełnej 
ożywionej działalności.

Krystyna Tylman

Nowa zabudowa na Wyspie Spichrzów. Fot. Arch.

Klub Seniora „Motława” nie poddaje się!  

Oderwać się od codzienności 
Kluby seniora w czasie panowania pandemii straciły możliwość pełnej działalności, która opiera się 
przede wszystkim na  zbiorowych akcjach, spotkaniach i wycieczkach w licznym gronie uczestników. 

Teraz należy unikać dużych zbiorowisk.






