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Widok z dziedzińca kościoła św. Mikołaja

Fot. Sławomir Lewandowski

Chcemy być razem

Ze spuścizny Stanisława Michela

Każdy może pomóc



Gdańsk w żółtej strefie 

Od 26 września 2020 – 31 stycznia 2021 w Zielonej Bramie

Witold Węgrzyn – fotografia

Gdańsk znajduje się w żółtej strefie 
epidemicznej. Obowiązują nowe zasa-
dy zachowania w przestrzeni publicznej.  
W dalszym ciągu należy zasłaniać usta i 
nos, a także zachowywać dystans społeczny. 

Przypominają o tym specjalne komunika-

ty wyświetlane na stacjonarnych i mobilnych 
tablicach zmiennej treści.

Ograniczenia dotyczą przede wszystkim 
liczby osób, które mogą przebywać jedno-
cześnie podczas różnego rodzaju wydarzeń 
czy uroczystości rodzinnych, a także w lo-

kalach gastronomicznych. W dalszym ciągu 
obowiązuje konieczność utrzymywania dy-
stansu społecznego, a także zasłaniania ust  
i nosa w zamkniętych przestrzeniach publicz-
nych.

K.K.

O podstawowych zasadach bezpieczeństwa przypominają komunikaty wyświetlane na tablicach zmiennej treści  
Zintegrowanego Systemu TRISTAR. Fot. UMG

„Każde zdjęcie jest czymś więcej niż 
tylko istniejącą materialnie kartką papie-
ru pokrytą światłoczułą substancją. I au-
tor, i odbiorca mogą uczynić z fotografii 
wehikuł własnych obserwacji, emocji, 
refleksji. Mogą w fotografii kodować  
i dekodować zmieniające się w czasie 
znaczenia. Materialność fotografii staje 
się więc nośnikiem czegoś, co materialne 
nie jest, a tym samym wymyka się pro-
stym opisom, staje się nieuchwytna. Do-
skonale widać to w twórczości Witolda 
Węgrzyna.”(…) czytamy w zapowiedzi 
wystawy fotografii „Nieuchwytna mate-
rialność” Witolda Węgrzyna, która czyn-
na jest od 26 września 2020 – 31 stycznia 
2021 w Muzeum Narodowym w Gdań-
sku / Gdańska Galeria Fotografii, przy  
ul. Długi Targ 24, 80-828 Gdańsk (Zielo-
na Brama). Kuratorka: Maja Bieńkowska 
(Gdańska Galeria Fotografii), współpra-
ca: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka, 
Joanna Kwiatkowska.

K.K.Witold Węgrzyn, Sytuacje II, Ingerencje,interwencje. PAMIĘĆ II, 1997
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W NUMERZE:

Ze spuścizny Stanisława Michela

Zrealizowane\Niezrealizowane 
Po naszym przedwcześnie zgasłym Stanisławie Michelu pozostały nie tylko zaprojektowane 
przez niego kamieniczki i budynki, takie jak siedziba Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia przy Podwalu Staromiejskim, cieszące oko, umilające nam otaczającą rzeczywistość.

Jest także sporo dzieł niezrealizowa-
nych, stanowiących jego duchowy testa-
ment. 

Wokół kościoła św. Mikołaja

Wiele z nich poznaliśmy dzięki ma-
kietom, jakie przedstawiał na różnych 
wystawach. Weźmy jako przykład zespół 
w sąsiedztwie kościoła św. Mikołaja, 
między nim a ulicą Szeroką. Projektując 
w roku 1977 zajmujący zachodnią część 
terenu (od strony ulicy Pańskiej) zespół 
budynków dla gdańskiego rzemiosła, 
liczył się z tym, że na pozostałej części 
może nie być zabudowy i odpowiednio 
ukształtował wschodnią pierzeję – tak, 
że spełnia funkcję frontu. Po latach po-
jawiła się możliwość zagospodarowania 
terenu przez o.o dominikanów i powstał 
projekt zabudowy, zgodnej z ideą konse-
kwentnej odbudowy Głównego Miasta, 
jakiej zawsze był wierny. Nie chodziło 
mu o dokładną rekonstrukcję wszystkich 
tutejszych kamieniczek, choć tam, gdzie 
była dokumentacja, na niej się opierał, 
tylko o zachowanie dawnego charakteru 
zabudowy – podziału na działki, zróżni-
cowania wysokości i szerokości fasad, 

z wykorzystaniem stylowego zdobnic-
twa i odtworzeniem szczytów, z całym 
ich formalnym bogactwem. Przy tym 
wszystkim nigdy nie przekraczał skali, 
decydującej o harmonii krajobrazu daw-
nego Gdańska. 

Ogląda się z przyjemnością

Makietę zabudowy ogląda się z przy-
jemnością. Od strony ulicy Szerokiej 
było, według planu Buhsego, w sumie 
17 wąskich działek, czyli 17 fasad. Na 
makiecie jest ich 14, ale pozostawiono 
przejście na wprost wejścia do kościoła. 
Ta luka w zabudowie ma zresztą oparcie 
w historii – mniej więcej w tym miejscu 
była uliczka Małe Szklary, zaznaczana 
na planach w latach 1763-1810, potem 
znowu zabudowana. Jej przywróce-
nie zachowuje dostęp do wspomnianej 
wschodniej pierzei dawnego Banku 
Rzemiosła (dziś hotel „Apartamenty”)  
i pozwala utrzymać jej sens. Równie 
starannie opracowano pierzeję od strony 
uliczki Szklary (od 1763 do 1810 Wiel-
kie Szklary). Jak przed zniszczeniem jest 
tu 7 fasad, zróżnicowanych wielkością  
i kształtem. W obu widokach uderza 

zachowanie narożnej kamieniczki przy 
Szerokiej 108, która przetrwała wojnę, 
nazywanej czasem przez niego „naj-
brzydszym budynkiem w Gdańsku”. 

Całe piękno Gdańska

Zachował go, upiększył ceramicz-
nym dachem, pokazując swój stosunek 
do tak częstych u nas rozbiórek auten-
tycznych obiektów, pod pozorem, że są 
brzydkie (co często jest skutkiem wojen-
nego okaleczenia). Rozbierać łatwo, ale 
niszczymy w ten sposób ostatnie resztki 
Starego Gdańska. 

W tej makiecie utrzymane jest całe 
piękno Gdańska. Niektóre kamienicz-
ki, może nawet większość, mogły przed 
1945 rokiem wyglądać inaczej, ale nie 
piękniej, bo obie te pierzeje są po pro-
stu piękne. O wiele piękniejsze niż fo-
rowane od dłuższego czasu tak zwane 
„nawiązania”, skrajnie uproszczone,  
w dodatku zwykle przeskalowane, co 
często niekorzystnie się odbija na kra-
jobrazie pięknie zrekonstruowanego 
sąsiedztwa. Naprawdę warto zrealizo-
wać w tym miejscu ten projekt! Te ka-
mieniczki, niezależnie od tego co się  

Zrealizowane\Niezrealizowane. Ze spuścizny Stanisława Michela ............. str. 3, 4
Zbiór imponujący! Po wystawie „Gdańsk i okolice w malarstwie  
od XVII do XX wieku” w kościele św. Jana ........................................... str. 4, 5, 6
81. rocznica rozstrzelania Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.  
5 października na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu na Zaspie.............................. str. 7
Tadeusz Matusiak (1933 – 2020) ................................................................. str. 8
Rondo Ofiar Firogi i Klukowa 1939-1945. 4 października 2020 –  
uroczyste nadanie nazwy   ........................................................................ str. 8, 9
Chcemy być razem. Klub Seniora „Motława”–  
z rozwagą - wznowił działalność   ........................................................... str. 9, 10 
Nietypowa rotunda. W Parku Oliwskim ................................................ str. 10, 11
Edward Kajdański (1925-2020) ............................................................ str. 12, 13
Koniec sezonu. Z gdańskich fontann przestała tryskać woda ............... str. 14, 15
Książnica prof. Gerarda Labudy – otwarta ............................................ str. 15, 16
Przewodnik po Wyspie Sobieszewskiej. Pobierz i spaceruj  
z Lokalnymi Przewodnikami i Przewodniczkami ................................... str. 16, 17
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Wchodzimy do kościoła i zanurza-
my się w niezwykłej atmosferze tego 
wnętrza, tak cudownie przywróconego 
do świetności, po wojennym katakli-
zmie. 

Warte głębszego poznania!

Po prawej wita nas sławny ołtarz 
mistrza Abrahama, na wprost cudowny 

prospekt bocznych organów, wszystko 
przyciąga wzrok. Nie czas jednak na 
zwiedzanie, idziemy prosto do nawy 
północnej, gdzie wystawiono obrazy 
z kolekcji Andrzeja Walasa. Zbiór to 
zaiste imponujący, tylko gratulować! 
Wydany w tym roku album „Gdańsk  
i okolice w malarstwie od XVII do 
XX wieku” prezentuje 118 dzieł, a to  
z pewnością tylko część kolekcji. Pra-

wie wszystkie pochodzą z XIX i XX 
wieku, z epoki, w latach „jedynie słusz-
nej ideologii” pomijanej i – z wyjątkiem 
kilku twórców – odsądzanej od wszel-
kich wartości. Wystawa pokazała, jak 
mylny był to pogląd. Pokazane tu dzieła 
(ponad 50) cechuje wysoki kunszt. To 
na prawdę świetne malarstwo, warte 
głębszego poznania! 

w nich będzie mieściło, pięknie współ-
grają nie tylko z odbudowanymi w po-
dobnym duchu kamieniczkami ulicy 
Szerokiej i Świętojańskiej, ale także  

z bryłą kościoła, podkreślają jej piękno, 
nie osłabiając jej monumentalności. Go-
rąco apeluję o taką zabudowę całego tere-
nu, o wypełnienia duchowego testamentu 

Stanisława Michela! Nie dla niego, dla 
nas, zwykłych mieszkańców Gdańska!

Andrzej Januszajtis

Zabudowa przy kościele św. Mikołaja od strony ul. Szerokiej...  
(Stanisław Michel). Fot. Andrzej Januszajtis

Widok Oliwy (Julius Gottheil). Fot. domena publiczna

...i od strony Szklarów (Stanisław Michel). Fot. Andrzej Januszajtis

Widok Pucka (Erich Mercker). Fot. Andrzej Januszajtis

Po wystawie „Gdańsk i okolice w malarstwie od XVII do XX wieku” w kościele św. Jana

Zbiór imponujący! 
Pogoda niezła, ale to już jesień w pełni, z właściwą sobie melancholią i coraz krótszą jasnością dnia (nie licząc 
innych zmartwień). Cofnijmy się wspomnieniem do pełnego słońca dnia w końcu sierpnia. Wystawa gdańskiego 
malarstwa w kościele św. Jana wkrótce się kończy, idziemy zatem, by ją obejrzeć.
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Jeden z najstarszych widoków Oliwy

Na przedstawienie wszystkich ob-
razów, które nam się podobały, brakuje 
miejsca, więc ograniczę się do kilku naj-
piękniejszych (według mojej subiektyw-
nej oceny) obrazów olejnych. Zacznę od 
jednego z najstarszych – widoku Oliwy 
Juliusa Gottheila (1810-1868, uwaga:  
w albumie podano błędnie 1883-1958!). 
Stoimy wraz z twórcą na wzgórzu nad 
dzisiejszą ulicą Świerkową, jeszcze 
wówczas nieistniejącą, niżej, za poro-
śniętą trawą pochyłością, wystają zza 
drzew dachy domów przy ul. Kwietnej 
(wówczas Różanej). Dalej błękitnieje 
woda wielkiego stawu IX Młyna (Wój-
towskiego) przy Spacerowej. W głębi 
czarują nas zabudowania Oliwy, z domi-
nującymi wieżami katedry i kościoła św. 
Jakuba. Po lewej obramowuje widok stok 
wzgórza Pachołek, po prawej porośnięty 
drzewami fragment zbocza późniejszego 
„Pawełka” (Paulshöhe). Na horyzoncie 
widnieje błękitna wstęga wód Zatoki, na 
których twórca nie omieszkał umieścić 
rzadkiego jeszcze wówczas elementu no-
woczesności, dymiącego parowca.

Puck od strony portu

Wśród wielu pięknych obrazów 
przyciągnął moją uwagę widok Pucka 
od strony portu, namalowany przez Eri-
cha Merckera (1891-1973). Malownicze 
miasteczko pociągało mnie zawsze swo-
im wdziękiem i bogatą historią. Można 
je oglądać z różnych stron, ale ten widok 
wydaje się jego najlepszą wizytówką. 
Cichy port rybacki o prastarej metryce 
(podwodne pozostałości sięgają IX wie-
ku) z górującą nad nim piękną sylwetą 
średniowiecznej Fary. Patrzę na obraz, 
utrzymany w ciepłych kolorach, wchła-
niam jego urok i przychodzą mi na myśl 
sceny z barwnej historii Pucka. Wspo-
minam szwedzkiego króla-wygnańca 
Karola Knudsona, który się tu schronił 
w czasie wojny trzynastoletniej, w 1456 
roku. Nie na długo, w 4 lata później zajęli 
Puck Krzyżacy  i trzymali do roku 1462, 
w którym, po zwycięskiej bitwie pod 
Świecinem, udało się go odzyskać. My-
ślę o chlubnej obronie w czasie oblęże-
nia przez Szwedów od listopada 1655 do 
marca 1656, w którym odznaczył się wej-
herowski franciszkanin ojciec Grzegorz 
Gdański, nazywany puckim Kordeckim. 
Opisując ów „potop” szwedzki, zawsze 
wymienia się obronę Lwowa, Zamościa, 
Jasnej Góry, a nie pamięta o tym, co się 
działo w naszym regionie – o Gdańsku, 

Gdański port na Motławie (Gerhard Graf). Fot. Andrzej Januszajtis

Na Kanale Raduni (Berthold Hellingrath). Fot. Andrzej Januszajtis
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który nie wpuścił wroga w swoje mury, 
ani o bohaterskiej obronie Pucka. Nie-
równo rozdzielamy wspomnienia dawnej 
chwały!

Gdański port na Motławie

Trzecim obrazem, który tak mocno 
wbił mi się w pamięć, że nie mogę go 
pominąć, był widok gdańskiego portu 
na Motławie, pędzla berlińczyka Ger-
harda Grafa (1888-1958). To, co w nim 
frapuje, to mistrzowskie oddanie chmur 
i gry świateł na wodzie. Twórca wybrał 
sobie jeden z najpiękniejszych widoków 
Gdańska (jeszcze nie było zakłócającej 
go kładki) i genialnie go przedstawił. 
Chciałoby się mieć taki obraz w domu; 
nie dziwię się, że nasz znakomity ko-

lekcjoner zdobył go na jednej z aukcji, 
na których dzieła Grafa dość często się 
pojawiają - nawet w nie zawrotnych ce-
nach.

Z nieistniejącego mostku  
na Kanale Raduni

A oto Berthold Hellingrath (1877-
1954), którego miłośnikom Gdańska nie 
trzeba przedstawiać, bo go dobrze znają 
– przede wszystkim z grafik. Tutaj mamy 
znowu namalowany farbami jeden z naj-
piękniejszych krajobrazów naszego mia-
sta – widok z nieistniejącego dziś drew-
nianego mostku na Kanale Raduni, przy 
ulicy Na Piaskach. Mamy przed oczami 
coś, co Holendrzy nazwaliby grachtem – 
kanał obrzeżony rosnącymi na nabrzeżu 
drzewami, dziś, niestety, trochę przerze-
dzonymi. W głębi, za mostkiem Chle-
bowym, cieszy oko malowniczy Domek 
Młynarzy, z wznoszącą się nad nim ścianą 
Wielkiego Młyna, i górującą nad otocze-
niem cudowną wieżą świętej Katarzyny. 
Do pełni wrażenia brakuje tylko melodii 
dzwonów. Oto serce Gdańska, w tym 
przypadku Starego Miasta, namalowane 
z głębokim wyczuciem przez Mistrza!

Portret Marszałka Piłsudskiego

Na koniec coś zupełnie niezwykłe-
go, niewielki portret Marszałka Piłsud-
skiego, namalowany akwarelą – dzieło 

Ottona Herdemertensa (1891-1960). 
Nazywany mistrzem akwareli, cza-
rodziejem kolorów, najlepsze swoje 
dzieła tworzył w tej technice. Urodził 
się i tworzył w Gdańsku, a po wojnie  
w Hamburgu. Portret budzi wspomnie-
nie z czasów wojny. Był rok 1940. Wy-
siedleni z mieszkania dziadków w Lu-
blinie znaleźliśmy schronienie w lokalu 
Związku Rezerwistów, który oczywiście 
przestał funkcjonować. Nie byliśmy tam 
jedyni, w każdym z trzech pomieszczeń 
zamieszkała jedna rodzina. Nie mogło to 
jednak trwać długo. Któregoś dnia poja-
wili się Niemcy, by sprawdzić stan loka-
lu przed jego przejęciem. Przygotowu-
jąc się do ich wizyty zdjęliśmy wiszący  
na ścianie portret Piłsudskiego i schowali 
w kącie. Prowadzący inspekcję Niemiec 
oczywiście go znalazł, postawił przy 
ścianie i patrzył chwilę w milczeniu, po 
czym powiedział, z niezwykłą powagą: 
– Der alte Marschall (stary marszałek). – 
Ten objaw szacunku wobec nieżyjącego 
już Marszałka był dla nas zaskoczeniem.

***
   Obrazów u św. Jana już nie ma, ale 

z pewnością będą jeszcze wystawiane  
w różnych miejscach Trójmiasta. Każ-
dego, kto ich nie widział, zachęcam  
do obejrzenia, przy pierwszej takiej oka-
zji. Na pewno nie będą żałowali!

Andrzej Januszajtis

Marszałek Piłsudski (Otto Herdemertens). 
Fot. Andrzej Januszajtis
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Wyrok wykonano około godziny 
czwartej nad ranem, na poligonie poli-
cji gdańskiej na Zaspie. Dopiero w 1991 
roku robotnicy prowadzący prace ziem-
ne odkryli szczątki pomordowanych 
Pocztowców. 

Wzorem najwyższego poświęcenia

Obchody, które poprzedziła msza 
św. w intencji Pocztowców i ich rodzin 
w kościele św. Brygidy w Gdańsku, od-
były się przy mogile Obrońców Poczty 
Polskiej w Gdańsku na Cmentarzu Ofiar 
Hitleryzmu na Zaspie. Odegrano hymn 
państwowy.

– Dziś, w XXI wieku, pocztowcy, 
jesteście dla nas, współczesnych gdańsz-
czanek i gdańszczan, wzorem najwyż-
szego poświęcenia – mówiła podczas 
uroczystości w poniedziałek, 5 paździer-
nika, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska. – Nie tylko dlatego, że mężnie 
broniliście swojego urzędu, ale również 

dlatego, że latem 1939 roku nie zrejtero-
waliście dla ochrony swojego prywatne-
go bezpieczeństwa. A przecież w latach 
trzydziestych Gdańsk brunatniał z dnia 
na dzień. W 1938 roku Niemcy anek-
towali Austrię, pół roku później, także 
wbrew postanowieniu Traktatu Wer-
salskiego, zajęli część Czechosłowacji  
i wcielili ją do Trzeciej Rzeszy. Przed  
2 września wielokrotnie naruszali grani-
ce Rzeczypospolitej Polskiej. W tragedii, 
którą wspominamy dziś, boleśnie splata 
się historia mocarstwa bezwzględnie 
idącego po władzę, z losami zwykłych 
ludzi.

W błękit, aż się całkiem rozwidni

Ks. prałat ppłk. Wiesław Okoń, pro-
boszcz parafii pw. Matki Odkupiciela  
w Gdańsku – Wrzeszczu przeczytał 
wiersz Stanisława Podgórskiego „Bez 
pożegnania”.

 Odejść tak, żeby nikt nie słyszał,
Żeby drzwi nie skrzypnęły,
Nie zapłakał na ścieżce kamień, 
Zostawić dom, jak skrzypce sprzeda-

ne ciszy, 
Jak bezpieczną, zagojoną już ranę.
 A potem, potem iść długimi krokami.
W błękit, aż się całkiem rozwidni.
Ciało? Cóż, nie nadążało za snami. 
Wróciło do ziemi. 
Na trzy dni!

 – Niech przykład pracy, cierpienia  
i ofiary życia pocztowców, których pro-
chy kryje ta ziemia, zawsze będą wzo-
rem uczciwego wypełniania obowiąz-
ków do końca – zakończył ksiądz.

Złożono kwiaty, zapalono znicze.
Uroczystość, z uwagi na epidemię, 

odbyła się z udziałem niewielkiej gru-
py osób, jej przebieg transmitowany był  
na portalu WWW.gdansk.pl

Red.

5 października na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu na Zaspie  

81. rocznica rozstrzelania Obrońców  
Poczty Polskiej w Gdańsku  

Władze miasta uczciły pamięć rozstrzelanych Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. 38  Pocztowców, po procesie 
uznanym później za zbrodnię sądową, zostało skazanych na śmierć za „działalność partyzancką”. 

Przy mogile Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu na Zaspie. Fot. Dominik Paszliński/WWW.gdansk.pl
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Zmarł Tadeusz Matusiak, wybitny 
gdański muzealnik, harcerz i działacz 
społeczny. 

Urodził się w roku 1933, w Warsza-
wie. Ukończył Wydział Historyczny  
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, studiował też na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim.
W 1949 roku związany był z organi-

zacją harcerską „Szczerb”, która sprzeci-
wiała się powojennym, komunistycznym 
zmianom w polskim harcerstwie. W mar-
cu 1954 roku za swoją działalność, w tym 
za namalowanie kotwic Polski Walczącej, 

został skazany na rok pozbawienia wol-
ności, konfiskatę majątku oraz pozbawie-
nie praw publicznych. 

W latach 1963 - 1972 był pierwszym 
dyrektorem Muzeum Stutthof. Stworzył 
tę instytucję od podstaw. Zwieńczeniem 
jego pracy w tamtym okresie stało się 
odsłonięcie 12 maja 1968 roku Pomnika 
Ofiar Stutthofu, na które przybyło około 
70 tysięcy osób.

W latach 1972 - 1974 pełnił funkcję 
dyrektora Muzeum Historycznego Miasta 
Gdańska (obecnie Muzeum Gdańska).

W 2012 roku sąd unieważnił wyrok  
i go zrehabilitował. Postanowienie miało 
wymiar jedynie honorowy i nie wiązało 
się z odszkodowaniem. Wystąpił o reha-
bilitację po przeczytaniu publikacji histo-
rycznej „Dobry człowiek” na jego temat, 
autorstwa dwójki uczniów Zespołu Szkół 
w Sztutowie.

Tadeusz Matusiak 29 maja 2012 roku, 
jako pierwszy, uhonorowany został tytu-
łem Zasłużony w Historii Miasta Gdańska 
przez Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk”, 
we współpracy z Muzeum Gdańska.

Red.

Tadeusz Matusiak (1933 – 2020) 

Tadeusz Matusiak. Źródło: Facebook/Tadeusz Matusiak

4 października 2020 – uroczyste nadanie nazwy

Rondo Ofiar Firogi i Klukowa  
1939-1945 

Rondo Ofiar Firogi i Klukowa w ciągu ul. Słowackiego (w sąsiedztwie firmy Intel) upamiętnia losy mieszkańców, 
zamordowanych przez Niemców i Rosjan, utrwala nazewnictwo starych, kaszubskich miejscowości, na których 
stoją osiedla Gdańska.

Uroczyste odsłonięcie tablicy z na-
zwą odbyło się 4 października 2020 
roku. 

Inicjatorami – działacze ZK-P i radni 
dzielnicy Matarnia

Stosowną uchwałę podjęli radni pod-
czas majowej sesji Rady Miasta Gdań-
ska. W wydarzeniu weźmie uczestniczy-
ła Agnieszka Owczarczak, przewodni-
cząca Rady Miasta.

Z propozycją nadania nazwy Ofiar 
Firogi i Klukowa 1939-1945 wystąpiło 

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz 
Rada Dzielnicy Matarnia.

 – Nazwa ronda, znajdującego się  
w centralnym punkcie starej kaszubskiej 
wioski – Firogi, upamiętnia wszystkie 
ofiary: mieszkańców Firogi i Klukowa, 
których zamordowali Niemcy w Pia-
śnicy bądź w lasach kaliskich pod Kar-
tuzami, oraz w innych miejscach, jak  
i tych, którzy zginęli walcząc na frontach  
II Wojny Światowej oraz tych, którzy 
zginęli z rąk sowieckich „wyzwolicie-
li” w 1945 roku – powiedział Wojciech 
Konkel, prezes zarządu gdańskiego od-

działu Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego.

Między Polską a Wolnym Miastem 
Gdańsk

Firoga i Klukowo to miejscowości 
pogranicza w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego. Granica między Pol-
ską a Wolnym Miastem Gdańsk prze-
biegała mniej więcej wzdłuż dzisiejszej 
obwodnicy. W Matarni znajdował się 
punkt graniczny. Kaszubi od wieków 
byli tutejsi, zamieszkiwali te tereny pie-
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Widać to w sprawozdaniach telewi-
zyjnych. 

Kto nosi maseczki, kto nie

Na szklanych ekranach oglądamy 
wysoko postawione osoby bez maseczek 
na twarzach i nie zachowujących wobec 
siebie odpowiedniego dystansu. Nieste-
ty, skutkuje to dużym wzrostem liczby 
zachorowań. Jednakże zmęczenie tą 
sytuacją w połączeniu ze zniecierpliwie-
niem w oczekiwaniu na powrót do nor-
malności, powoduje chęć podejmowania 
prób większej aktywności społecznej. 
Początkowe hiobowe wieści o czają-
cym się na nas wszędzie wirusie ustąpiły 
miejsca informacjom o uzdrowieniach,  
o skuteczności ochrony przed zaraże-
niem, o ile zachowamy podstawowe za-
sady: dezynfekcja, mycie rąk, ochronne 
maseczki i rękawiczki, a przede wszyst-
kim dystans społeczny. 

Urodziny Heleny w realu

To nastraja optymistycznie i po-
zwala na inicjowanie różnych działań. 
W Klubie Seniora „Motława” zaczęto 
powoli rozkręcać działalność. Pierwsze 
spotkanie w siedzibie Klubu odbyło się 
na początku września z okazji okrągłych 

urodzin naszej niestrudzonej liderki, 
Heleny. W konspiracji przed nią zorga-
nizowano małą uroczystość, w czasie 
której wzruszona niespodzianką Helena 
odebrała życzenia od obecnych osób, 
składane w imieniu wszystkich klubowi-
czów. W kolejnym tygodniu powtórzo-
no spotkanie w podobnym, nielicznym, 
gronie, a informacja o wznowieniu na-

szych klubowych spotkań zaczęła się 
rozchodzić wśród koleżanek i kolegów.

Policjanci instruowali

W końcu września mieliśmy spotka-
nie z udziałem przedstawicieli policji. 
Omawiano zachowania pieszych w prze-
strzeniach publicznych i związane z tym 

lęgnując przywiązanie do wiary katolic-
kiej i Polski. Przyczynili się do włącze-

nia tych ziem do odradzającej się w 1918 
roku Polski – pierwotnie granica miała 

bowiem przebiegać mniej korzystnie dla 
Polski, tak jak w przypadku pierwszego 
Wolnego Miasta za czasów napoleoń-
skich. Miejscowa ludność kaszubska 
potrafiła współegzystować na tych tere-
nach z sąsiadami pochodzącymi z róż-
nych stron. Mieszkali tu Niemcy, Polacy, 
w tym również Górale, przyjeżdżający 
tu na gospodarstwa powstające z parce-
lowanych, dużych majątków ziemskich 
(po powrocie Pomorza w granice Polski 
w 1920 roku). 

Joanna Bieganowska Urząd Miejski  
w Gdańsku 

Opr. Red. 
Fot. Materiały UMG

Chór „Mieszczki Gdańskie” wznowił próby. Fot. Sylwia Szulc

Klub Seniora „Motława”– z rozwagą - wznowił działalność  

Chcemy być razem 
Mimo ciągle wysokiej liczby nowych zachorowań epidemicznych, w społeczeństwie nastąpiło 
pewne oswojenie i zobojętnienie w stosunku do panoszącej się zarazy.
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 – Długo oczekiwany przez miesz-
kańców Oliwy i Gdańska oraz odwie-
dzających piękny Park Oliwski, remont 
rotundy powoli dobiega końca – powie-
działa Aleksandra Dulkiewicz, prezy-
dent Gdańska. – Był to bardzo skompli-
kowany projekt architektoniczny, wy-
magający nie lada sztuki inżynierskiej  
i to właśnie spowodowało, że prace 
trwały tak długo.

Obejrzymy z zewnątrz

Tej jesieni rotunda zostanie już 
ukończona oraz udostępniona częścio-
wo do oglądania z zewnątrz. Kompleks 
palmiarni w Parku Oliwskim składa się  
z 4 budynków: rotundy, oranżerii, bu-
dynku socjalno-technicznego i szklarni. 
Budowa budynku socjalnego już się za-
kończyła, w rotundzie na ukończeniu jest 

szklenie obiektu, a przebudowa oranżerii 
jest na etapie prac rozbiórkowych. Na re-
alizację czeka jeszcze budynek szklarni. 
Rewitalizacja zabytkowych parkowych 
budynków oprócz zabezpieczenia obiek-
tów przed degradacją, poprawą stanu 
technicznego, ma na celu wyeksponowa-
nie wartości kulturowych historycznego 
Parku Opackiego.

Wszystkie rośliny przeżyły

Stara rotunda liczyła około 19 me-
trów wysokości, rotunda po przebudo-
wie będzie wyższa o 5 metrów. – Należy 
podkreślić, że wszystkie rośliny wsadzo-
ne w grunt, przeżyły, szorstkowce nawet 
kwitły – poinformował Piotr Rutkow-
ski, kierownik Pracowni Geobotaniki 
i Ochrony Przyrody, który dba o roślin-
ność w rotundzie w czasie remontu. – Ta 
palmiarnia jest cała bezcenna, nie tylko 
najstarszy daktylowiec, ale także po-
zostałe rośliny. Jedna z nich, araukaria, 
była praktycznie uschnięta, gdy prace się 
rozpoczęły, a teraz ma piękny przyrost.

Analizy wytrzymałości konstrukcji

Z uwagi na nietypowy kształt re-
alizowanego obiektu, projekt rotundy 
poddano dodatkowym analizom wy-
trzymałości konstrukcji na obciążenia Aleksandra Dulkiewicz podczas wizyty w Palmiarni

różne formy używania światełek odbla-
skowych. Począwszy od opasek na rękę 
aż do kamizelek odblaskowych. Do-
wiedzieliśmy się również o korzystnym 
zmniejszeniu się liczby niebezpiecznych 
wypadków z udziałem pieszych, jeśli 
używają oni elementów odblaskowych. 
Szczególnie ważne jest to w obecnym 
czasie, gdyż wcześnie zapadają ciemno-
ści. Poinstruowano nas również o zacho-
waniu się na przejściach dla pieszych. 
Spotkanie, z udziałem sympatycznej 
pary policjantów, odbywało się na świe-
żym powietrzu, w parku przy Gdańskim 
Teatrze Szekspirowskim, a zakończyło 
wspólnie wypitą kawą i herbatą w na-

szym Klubie. Miło było usłyszeć podzię-
kowania naszych gości z podkreśleniem 
życzliwej, a nawet serdecznej atmosfery 
panującej w Klubie. 

Z rozwagą

Ten obecny wśród nas klimat od-
zwierciedla pragnienie spotykania się  
i bycia razem nawet w tych epidemicz-
nych czasach. Oczywiście, z zachowa-
niem wszelkich zasad bezpieczeństwa. 
Był płyn dezynfekcyjny, maseczki i mie-
rzenie temperatury wszystkim wchodzą-
cym. Działalność będzie odbywać się  
w naszych poszczególnych sekcjach, 

które w małych gronach zaczynają się 
aktywizować. Rozpoczął próby nasz 
zespół śpiewaczy – słynne „Mieszczki 
gdańskie”, koleżanki z kółka robótek 
ręcznych i pozostałe. Zwiększanie liczby 
uczestników uzależnione będzie od roz-
woju sytuacji i wymaganych zachowań.
Jesteśmy przekonani, że choć w zwol-
nionym tempie i może tylko w akcjach 
sporadycznych, działając z rozwagą, 
przetrwamy, do zniesienia wszystkich 
ograniczeń, czyli do końca pandemii.

Krystyna Tylman

W Parku Oliwskim  

Nietypowa rotunda 
Na jakim etapie jest przebudowa kompleksu palmiarni w Parku Oliwskim, w jakim stanie jest roślinność  
w remontowanej rotundzie i kiedy będzie można podziwiać palmę, sprawdzała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska.
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szczególnie silnym wiatrem. Przeprowa-
dzone na specjalnym modelu ekspertyzy, 
opracowane przez Politechnikę Gdańską, 
wykazały że dla tak nietypowej bryły, 
wskazane jest wzmocnienie jej stalowej 
konstrukcji. Zmiana projektu rotundy, 
zmieniła także zakładaną w przetar-
gu technologię wykonania oszklenia. 
Podjęta została decyzja o zakończeniu 
współpracy z wykonawcą po zakończe-
niu prac konstrukcyjnych. Szkleniem 
rotundy miała zająć się firma wyspe-
cjalizowana w tym zakresie. W lipcu 
2019 umowa z wykonawcą konstrukcji 
została rozwiązana, następnie ogłoszo-
no przetarg na oszklenie obiektu, który 
wygrała firma WGsystem Paweł Jedlecki  
z Gorlic. Koszt realizacji 8,5 mln złotych.

Przesadzili rośliny do parkowych 
szklarni

Jednak pierwsze prace rozpoczęto od 
przesadzenia roślin do parkowych szklar-
ni. Następnie, w celu ochrony pozostałej 
roślinności – w tym 180-letniego dakty-
lowca – wykonano specjalny tymczaso-
wy tunel z foli. Po zabezpieczeniu roślin, 
wykonawca rozpoczął rozbiórkę starej 
rotundy, wybudowano fundamenty pod 
nową konstrukcję i przystąpiono do mon-
tażu stalowych słupów tworzących kon-
strukcję budynku palmiarni. Po zmianie 
wykonawcy rozpoczęto szklenie stalowej 
konstrukcji palmiarni. Prace te pozwoliły 
również sprawdzić czy nowatorski sys-
tem montowania szkła za pomocą konsoli 
i rotul jest właściwy i czy nie wymaga 
udoskonalenia. Z uwagi na nietypowy 
kształt rotundy montaż szyb jest bardzo 
trudny i czasochłonny. Wszystkie szklane 
elementy fasady muszą być bardzo precy-
zyjnie dopasowane by zamknąć ją w ca-
łość. Na teren budowy trafiają już gotowe 
szyby z zamontowanymi wewnątrz tzw. 
rotulami, czyli elementami łączącymi 
szybę ze stalową konstrukcją palmiarni.

Każda z szyb montowana odrębnie

Docelowo na stalowej konstruk-
cji zamontowanych będzie 1400 sztuk 
punktów podtrzymujących szyby, z któ-
rych każdy jest indywidualnie dopaso-
wany. Dzięki temu każda z szyb monto-
wana jest odrębnie i pracuje niezależnie, 
co w przypadku ewentualnego uszko-
dzenia szyby pozwala na jej bezproble-
mową wymianę. W sumie do oszklenia 
rotundy potrzebnych jest 420 szt. szyb, 
z których największe mają powierzchnię 
ok. 2,6 m2. Do rotundy będzie wchodzić 

się przez przebudowywany obecnie bu-
dynek oranżerii. Z uwagi na to, że oba 
obiekty są połączone, pełne udostępnie-
nie szklanej rotundy możliwe będzie do-
piero po zakończeniu prac w oranżerii, 
które planowane jest pod koniec 2021 
roku. Jednak, aby umożliwić odwie-
dzającym oglądanie palmiarni z bliska, 
ogrodzenie terenu budowy zostało prze-
sunięte, tak by zwiedzającym mogli po-
dejść do rotundy. Łączny koszt realizacji 
szklanej rotundy to 11,4 mln zł.

Oranżeria

Założeniem przebudowy oranżerii jest 
wyeksponowanie znajdujących się w niej 
roślin. W obiekcie znajdować się będzie 
przestrzeń przeznaczona na kawiarnię 
oraz pomieszczenie, które może zostać 
wykorzystane na sale konferencyjną lub 
dydaktyczną. Ponadto zamontowany zo-
stanie system „sterowania klimatem”, 
który zapewni roślinności odpowiednie 
warunki. Ostatnim elementem prac bę-
dzie zagospodarowanie terenu wokół 

rotundy. Umowa na realizację zadania 
podpisana została w połowie lipca 2020 
roku. Wykonawcą jest firma Kamaro Sp. 
z o.o. Sp.k. a koszt to ok. 7,9 mln złotych. 
Obecnie trwają prace rozbiórkowe.

Budynek Socjalny

W lipcu 2019 roku zakończyła się 
budowa budynku socjalno – technicz-
nego, będącego II etapem rewitalizacji 
i przebudowy kompleksu budynków 
palmiarni. Oprócz zaplecza socjalnego, 
w budynku znajdują się ogólnodostępne 
toalety oraz węzeł ciepła, niezbędny do 
utrzymania odpowiedniej temperatury 
w palmiarni. Wykonawcą robót była fir-
ma Kamaro Sp. z o.o. Sp. k. realizacja 
trwała od listopad 2018 do lipca 2019 r. 
a jej kosz to ok. 3.5 mln. zł.

 Izabela Kozicka-Prus  
Urząd Miejski w Gdańsku

Fot. Materiały promocyjne UMG 

Śródtytuły pochodzą od Redakcji

Rośliny mają teraz odpowiednie warunki

Nowa, imponująca, kopuła
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 Na XX Targach Książki Kaszubskiej 
i Pomorskiej Costerina książka uhonoro-
wana została II Nagrodą, Nagrodę otrzy-
mało także Wydawnictwo Bernardinum.

Oto fragmenty rozdziału „Z Harbina 
do Wrzeszcza” poświęconej Edwardowi 
Kajdańskiemu.

(…) Sowieci nie uznawali małżeństw 
mieszanych, śluby zawarte przez obywa-
teli sowieckich z cudzoziemcami, były 
traktowane jako nieważne. Ale w Chi-
nach od 1945 do 1949 roku, to jest przez 
pięć lat, jeszcze zanim powstała Chińska 
Republika Ludowa, w każdej prowincji 
powstawały lokalne rządy, nie zawsze 

podporządkowujące się dyrektywom  
z centrum, nie znajdującym się jeszcze 
w Pekinie. Nasze miejscowe władze wy-
dawały świadectwa małżeństwa cudzo-
ziemcom zamieszkałym w Mandżurii. 
Więc myśmy w 1950 roku dostali taki 
chiński ślub, który uznała Chińska Re-
publika Ludowa i honorowały go władze 
polskie, ale nie respektowały władze so-
wieckie. (…)

(…) Ponieważ chciałem ukończyć 
studia i pozostawałem w Harbinie, by-
łem ostatnim przewodniczącym koła 
Związku Młodzieży Polskiej w Man-
dżurii. Ówczesny przewodniczący Zrze-

szenia Obywateli Polskich, pan Le-
towt, przed swoim wyjazdem do Polski  
w 1949 roku zobowiązał mnie, abym, 
wyjeżdżając do Polski, rozwiązał koło 
i przekazał jego sztandar do Zarządu 
Głównego ZMP w Warszawie. Sztandar 
był piękny, haftowany przez zakonnice, 
na jednej stronie miał czerwono – biały 
krzyż konfederacki, na drugiej - wizeru-
nek Matki Boskiej. I ja ten sztandar do 
ZMP w Warszawie przywiozłem i wrę-
czyłem władzom. Zrobiło to piorunujące 
wrażenie.(…)

(…) Popełniałem bardzo różne gafy. 
Gdy pracowałem w fabryce „Bałtyk”, 

Fragmenty książki Katarzyny Korczak „Ślad. Opowieści gdańszczan”  

Z Harbina do Wrzeszcza  
Edward Kajdański był jednym z dwadzieściorga dwojga bohaterów mojej książki „Ślad. Opowieści gdańszczan”, 
która ukazała się nakładem Wydawnictwa Bernardinum w Pelplinie w 2018 roku.

Urodził się w 1925 
roku w Harbinie w Man-
dżurii na terytorium 
północno – wschodnich 
Chin, gdzie istniała ko-
lonia polska związana z 
budową Kolei Wschod-
niochińskiej. Ukończył 
Gimnazjum Polskie im. 
Henryka Sienkiewi-
cza w Harbinie (absol-
wentem tej szkoły był 
między innymi pisarz 
Teodor Parnicki) i Po-
litechnikę Harbińską.  
W 1951 roku, wraz z 
żoną i matką, jako re-
patriant, przybył do 
Gdańska, zamieszkali 
przy ulicy Sobótki we 
Wrzeszczu, a następnie 
w Oliwie. Pracował w 
Ministerstwie Handlu 
Zagranicznego, w biu-
rze radcy handlowego 
i w ambasadzie w Pe-
kinie, był konsulem  
w Kantonie w Chinach, 

wiceprzewodniczącym Rady Progra-
mowej Centrum Studiów Azji Wschod-
niej Uniwersytetu Gdańskiego. Laureat 
Odznaki Honorowej Bene Merito oraz 
kilku nagród i tytułów Chińskiej Repu-
bliki Ludowej.

Pisał na temat Chin i Polaków 
działających w Chinach. Ma w swoim 
dorobku blisko dwadzieścia fascynu-
jących książek, które niejednokrotnie 
sam ilustrował. We „Wspomnieniach 
z mojej Atlantydy” opisał ukochany, 
utracony kraj dzieciństwa, młodości  
i początków dojrzałego życia, sięgnął 
do zawikłanych losów swojej rodziny. 
W książce „Jak odkrywałem Michała 
Boyma – polskiego Marco Polo” przy-
bliżył Polsce i światu postać i osią-
gnięcia polskiego jezuity, misjonarza, 
jednego z ważniejszych europejczyków 
w historii Państwa Środka, gdzie nazy-
wany jest polskim Marco Polo.

Publikował artykuły w czasopi-
smach „Poznaj Świat”, „Wiedza i Ży-
cie”, „Kontynenty” i in.

K.K.Edward Kajdański. Fot. Ze zbiorów prywatnych  
rodziny Kajdańskich

Edward Kajdański (1925-2020) 
10 września 2020 roku zmarł Edward Kajdański –pisarz, dziennikarz, dyplomata, badacz, znawca i pasjonat kultury 
Dalekiego Wschodu.
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pytali mnie o Harbin. Jak zeszło na je-
dzenie, opowiadałem, że mieliśmy pie-
karnie, w których chleb pieczono biały, 
wysoki i miękki, Polacy mówią, że taki 
chleb jest jak wata. Jak przyjechaliśmy, 
oliwski chleb mnie nie smakował, bo 
wydawał się być jak glina, paryska buł-
ka dobra była, ale droższa. Coś na ten 
temat palnąłem i się rozeszło, że się Kaj-
dańskiemu polski chleb nie podoba. (…)

(…) W Harbinie zupełnie ina-
czej byliśmy wychowani, jeżeli chodzi  
o współżycie z cudzoziemcami. Sąsia-
dami naszymi byli ludzie innych naro-
dowości i innych religii i to nie dzieliło. 
Zwróciło moją uwagę po przyjeździe,  
że w Gdańsku na przykład Polacy, 
przybyli z centralnej Polski, niezbyt 
akceptowali Polaków repatriowanych  
z obszarów wschodnich. Nie czułem się 
w Gdańsku u siebie. U siebie to ja się 
czułem w Harbinie, w tamtym klimacie, 
w tamtej temperaturze, wśród tamtych 
ludzi, przy tamtych możliwościach spę-
dzania wolnego czasu. (…)

(…) Gdzie jest moja Ojczyzna? Py-
tanie trudne, bo mam ich dwie. Ja się 
urodziłem w Mandżurii, a na wschodzie 
pojęcie ojczyzny nie jest tożsame z tym, 
jakie ukształtowało się na Zachodzie. Za 
mojego dzieciństwa i w latach młodości 
Mandżuria należała wprawdzie do Chin 
(stanowiła trzy ich północno – wschod-
nie prowincje), ale bardzo różniła się od 
chińskiego interioru, tego z drugiej stro-
ny Wielkiego Muru Chińskiego. Sami 
Mandżurowie bardzo długo pozostawali 
koczownikami, Chińczycy zaś od wie-
ków byli rolnikami, prowadzili osiadłe 
życie. Rządzący Chinami od 1644 roku 
Mandżurowie aż do końca XIX wieku 
nie pozwalali Chińczykom na osiedla-
nie się na swoich odwiecznych terenach. 
Dlatego zresztą przyroda Mandżurii tak 
długo pozostawała dziewicza i dzika.

Koczownicy określali mianem Oj-
czyzny nie ziemie ojców, tylko miejsce, 
w którym pierwsza kropla ich krwi wsią-
kła w ziemię… Pierwsza kropla tej mo-
jej wsiąkła tam, w dalekiej i tak mało 

znanej Polakom, Mandżurii. Tęsknię 
za tamtą dziką przyrodą, za szeroką na 
kilometr rzeką Sungari, za czystymi gór-
skimi potokami nieskażonymi działalno-
ścią człowieka. Znajomi w Polsce mó-
wią: „płaczące wierzby”, dla państwa 
to coś znaczy, to jest symbol polskości, 
Chopin. Wiem o tym. Niestety, nie mam 

skojarzeń z płaczącymi wierzbami, za to 
bliski jest mi widok mandżurskich orze-
chów, fioletowych irysów, tamtejszych 
jesiennych wrzosów, zapach kwitnącej 
czeremchy… (…)

Fragmenty książki Katarzyny Kor-
czak „Ślad. Opowieści gdańszczan”

Edward Kajdański z matką, Heleną. Zdjęcie wykonane przez ulicznego fotografa ok. 1941 rok. 
Odbitka z liczącego 70 lat papierowego negatywu. Z archiwum rodzinnego  

Edwarda Kajdańskiego
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Na urlop udały się już fontanny na 
zbiornikach retencyjnych Spacerowa, 
Grunwaldzka, Srebrniki, Jeleniogórska  
i Świętokrzyska, a także 111-letnia Jaś-
kowa Dolina, fontanna Bremeńska - któ-

ra jako jedyna na okres zimowy jest nie 
tylko zabezpieczana, ale też demontowa-
na oraz ta przy ul. Szerokiej. W piątek 
9 października wyłączona zostanie fon-
tanna w Parku Oruńskim i fontanna Gre-

nadierów, a także najstarsza i najbardziej 
rozpoznawalna – fontanna Neptuna, co 
ciekawe, uruchomiona po raz pierwszy 
właśnie w październiku, a dokładnie  
9 października 1634 r. Najdłużej, bo co 
najmniej do połowy miesiąca, popracuje 
urządzenie na Pustym Stawie (Stogi).

Jak wyprawić fontannę na zimowy 
wypoczynek?

W pierwszej kolejności zamykany 
jest dopływ wody. W tym celu należy 
dostać się do pomieszczenia techniczne-
go, wchodząc przez właz. Następnie bie-
żącą wodą z węża pod ciśnieniem płucze 
się filtry i otwiera zawór spustowy zbior-
nika fontanny. Zbiornik jest czyszczony 
i płukany, a pompy – wyciągane i zabez-
pieczane przed wpływem niskich, zimo-
wych temperatur. Fontanny pływające 
są demontowane i przez okres zimowy 
konserwowane.

Sezon inny niż wszystkie

Obecnie w Gdańsku funkcjonuje 18 
miejskich fontann. Jedna z nich - fontan-

Fontanna przy ulicy Jaśkowa Dolina z 1909 roku

Fontanna na zbiorniku retencyjnym Mokra Fosa

Z gdańskich fontann przestała tryskać woda  

Koniec sezonu  
Ze względu na epidemię w tym roku mogliśmy nacieszyć oczy wodnym strumieniem tylko części gdańskich fontann. 
Po kilku miesiącach wytężonej pracy przyszedł dla nich czas odpoczynku.
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Każdy może się z nimi zapoznać 
odwiedzając Muzeum Piśmiennictwa  
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie.

W 10. Rocznicę śmierci

Uroczyste otwarcie Książnicy odby-
ło się 1 października 2020 roku, w 10. 
rocznicę śmierci prof. Gerarda Labudy. 
Nowa placówka stanowić będzie cen-
trum upowszechniania wiedzy na temat 
dorobku naukowego prof. Labudy oraz 
dziedzictwa kulturowego Kaszub i Po-
morza.

– Wszyscy chyba mamy to przeko-
nanie, że spłacamy w ten sposób w pew-
nym stopniu dług, jaki mamy u prof. Ge-
rarda Labudy. Wiele lata swojej owoc-
nej pracy naukowej poświęcił przecież 
badaniu przeszłości średniowiecznej 
Europy, Polski i przede wszystkim Po-

morza. Jest naszą wspólną chlubą, że to 
placówce z naszego regionu, jego małej 

ojczyzny, podarował też zasoby swo-
jej przebogatej biblioteki, które od dziś 

Otwarcie Książnicy prof. Gerarda Labudy, na zdjęciu marszałek Mieczysław Struk

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie  

Książnica prof. Gerarda Labudy - otwarta  
Książnica prof. Gerarda Labudy obejmuje unikatowe zbiory biblioteczne i archiwalne wybitnego historyka 
pochodzącego z Kaszub. To ponad 26 tysięcy publikacji i pamiątek rodzinnych: książek, czasopism, rękopisów, 
zdjęć oraz nagród.

na przy ul. Rajskiej jest pod opieką spół-
ki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo
-Kanalizacyjna, pozostałymi administruje 
spółka Gdańskie Wody. Niektóre zloka-
lizowane są na zbiornikach retencyjnych 
(Mokra Fosa, Świętokrzyska I, Jeleniogór-

ska, Grunwaldzka, Spacerowa, Srebrniki) 
– ich dodatkową ważną funkcją jest napo-
wietrzanie wody. W tym roku w związku  
z restrykcjami spowodowanymi epide-
mią koronawirusa uruchomione zosta-
ły tylko wybrane obiekty, a ich sezon 

rozpoczął się później niż zwykle – nie  
z początkiem maja, a w drugiej połowie 
czerwca.

Agnieszka Kowalkiewicz Gdańskie Wody 
Fot. Materiały Gdańskie Wody 

Profesor Gerard Labuda (1916-2010)

Gerard Labuda urodził się 28 grudnia 1916 r. w Nowej Hucie koło Kartuz. Edukację rozpoczął już w rodzinnym domu,  
a następnie w szkole powszechnej w Luzinie. Po jej ukończeniu uczęszczał do gimnazjum w Wejherowie.

W 1936 r. rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim. W roku akademickim 1938-1939 był stypendystą 
Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Studia przerwał mu wybuch II wojny światowej, kontynuował je na tajnym Uniwersytecie 
Ziem Zachodnich z siedzibą w Warszawie. Tam w 1943 r. otrzymał tytuł magistra, a rok później obronił doktorat. Po wojnie 
rozpoczął pracę na Uniwersytecie Poznańskim oraz habilitował się na podstawie rozprawy „Studia nad początkami państwa 
polskiego”, w większej części napisanej w czasie okupacji.

W 1950 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Poznańskiego, a następnie pełnił funkcję dyrektora In-
stytutu Zachodniego. Od 1962 r. do 1965 r. piastował stanowisko rektora Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Ponadto, w latach 1984-1989 był wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk, a w latach 1989-1994 prezesem Polskiej Akademii 
Umiejętności.

Poza swoją działalnością naukową znany był także jako niezapomniany wychowawca pokoleń studentów. Wypromował 
ponad 100 magistrów i kilkudziesięciu doktorów. Uzyskał też tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocław-
skiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zmarł 1 października 2010 r. Został pochowany w Luzinie na Kaszubach.
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 Przewodnik po Wyspie Sobieszew-
skiej opisuje trzy trasy, po których moż-
na zwiedzać dzielnice: w okolicach Gó-
rek Wschodnich i rezerwatu Ptasi Raj, po 
centrum Sobieszewa, po okolicach portu 
w Świbnie i rezerwatu Mewia Łacha. 

Siódma publikacja 

To już siódma publikacja przygoto-
wana przez Lokalnych Przewodników  
i Przewodniczki. Na stronie: http://www.
ikm.gda.pl/lokalniprzewodnicy dostęp-
ne są przewodniki – najnowszy o Wy-
spie Sobieszewskiej – oraz po Biskupiej 
Górce, Nowym Porcie, Oruni, Dolnym 
Mieście, Oliwie i Zaspie. Do odbioru  

w IKM, oprócz przewodnika po Wyspie 
Sobieszewskiej, wciąż są te po Zaspie  
i Oliwie. Drukowany bezpłatny przewod-
nik można odebrać w siedzibie IKM przy 
ul. Długi Targ 39/40 w godz. 9.00 – 17.00 
oraz siedzibie GAK Wyspa Skarbów przy 
ul. Turystycznej 3, w godz. 10.00 – 15.00. 

 
Trasa Pierwsza: Górki Wschodnie. 
Oprowadzają: Alicja Bielska, Marta 

Sołtys, Magdalena Urbańska
 
Pierwsza część przewodnika przybli-

ża nam wschodnią część Wyspy Sobie-
szewskiej. Poznajemy architekturę naj-
starszych domostw i siedlisk, ptaki bytu-
jące w Rezerwacie Ptasi Raj (sieweczkę 

obrożną, rokitniczkę), charakterystykę 
wybrzeża wydmowego, historię Stacji 
Biologicznej Wydziału Biologii Uni-
wersytetu Gdańskiego, która była kie-
dyś portem hydroplanów lądujących tu  
w pierwszej połowie XX wieku, działal-
ność Stacji Ornitologicznej MIIZ PAN 
oraz dawne budynki wędzarni funkcjo-
nujące obecnie jako hotel i restauracja. 

 
Trasa Druga: Sobieszewo. 

Oprowadzają: Paweł Jarczewski  
i Krzysztof Szumański

 
Wjeżdżając do Sobieszewa widzimy 

kościół Matki Bożej Saletyńskiej. Pierw-
sze wzmianki o świątyni w tym miejscu 

będą dostępne dla badaczy i szerokiego 
grona pasjonatów historii – powiedział 
marszałek województwa pomorskiego 
Mieczysław Struk podczas uroczystości 
w Wejherowie.

Co znajdzie się w nowym obiekcie?

Książnica prof. Gerarda Labudy 
została utworzona w budynkach na-
leżących do Muzeum Piśmiennictwa  
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie przy ul. Zamkowej. W obiekcie 
działa także ekspozycja prezentującą 
życie i działalność wybitnego historyka 

oraz miejsca, w których przebywał, stu-
diował i pracował, a także kolekcję jego 
pamiątek rodzinnych, m.in. rękopisy, 
zdjęcia, medale czy nagrody. Wystawa 
wyposażona jest w elementy multime-
dialne i interaktywne.

Wejherowska Książnica będzie rów-
nież pełnić funkcję miejsca spotkań  
i pracy studentów, pracowników nauko-
wych, których zainteresowania badaw-
cze dotyczą wiedzy o regionie, zwłasz-
cza z zakresu historii i kultury Pomorza  
i Kaszub. Dodatkowo, w nowym obiekcie 
działać będzie informacja turystyczna.

Projekt utworzenia Książnicy prof. 

Gerarda Labudy zrealizował powiat wej-
herowski we współpracy z miastem Wej-
herowo w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020. Jego wartość 
wyniosła 5,7 mln zł, z czego ponad 1, 
46 mln zł stanowiło dofinansowanie ze 
środków unijnych.

Michał Piotrowski
Rzecznik Prasowy  

Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego

Opr. Red.
Fot. Materiały promocyjne UMWP

Książnica prof. Gerarda Labudy – fragment wystawy

Pobierz i spaceruj z Lokalnymi Przewodnikami i Przewodniczkami  

Przewodnik po Wyspie Sobieszewskiej  
Wyspa Sobieszewska to wyjątkowa dzielnica Gdańska. Otoczona ramionami Wisły i wodami Zatoki Gdańskiej 
jest miejscem sprzyjającym aktywnemu wypoczynkowi i spokojną lokalizacją do życia. Znajdziemy tu nadmorskie 
plaże, piaszczyste łachy, wydmy, jeziora przymorskie, łąki i lasy. 
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sięgają już końca XVI wieku. W pobliżu 
kościoła można zauważyć stele ewange-
lickie – ostatnie pamiątki po nieistnieją-
cym już w tym miejscu cmentarzu pa-
rafialnym. Jednym z kultowych miejsc 
Sobieszewa jest dawny Ośrodek Wy-
poczynkowy „Drogowiec” i przepiękna 
mozaika z mapą Wyspy Sobieszewskiej. 
Domów wczasowych na Wyspie było 
swego czasu bardzo dużo: Relaks, Ko-
twica – to tylko niektóre z nich. Do tej 
pory dawni wczasowicze przyjeżdżają 
na Wyspę, gdyż tu nawiązali przyjaźnie 
z mieszkańcami i wciąż mają sentyment 
do Sobieszewa. Ważne miejsca to także 
siedziba Gdańskiego Archipelagu Kul-
tury Wyspa Skarbów, która kiedyś była 
hotelem, razem ze znajdującą się tam 
Izbą Pamięci Wincentego Pola (podróż-
nika i historyka, który również opisy-
wał Wyspę Sobieszewską) czy ostatnie 
odtworzone ślady Przedwojennej Stacji 
Ratownictwa Brzegowego, które moż-
na odnaleźć na Tawernie Robinson. 
Podczas tego spaceru dowiadujemy się 
więcej na temat poławiania bursztynu 
i stacjonującym tu w latach 1963-1999 
23. dywizjonie rakietowym Obrony Po-
wietrznej Gdańsk-Sobieszewo.

 
Trasa Trzecia: Świbno i okolice. 

Oprowadzają: Alicja Bielska  
i Waldemar Nocny 

 
Zachodni brzeg Wyspy Sobieszew-

skiej to Świbno. Znajduje się tu przepra-

wa promowa przez Ujście Wisły prowa-
dząca do Mikoszewa, rezerwat przyro-
dy Mewia Łacha, w którym spotkamy 
biegusa zmiennego i rybitwę czubatą, 
a w oddali, na łachach możemy obser-
wować wygrzewające się w słońcu foki. 
Podczas spaceru ożywa pamięć o Porcie  
w Świbnie i powstaniu Przekopu Wi-
sły, którego otwarcie datujemy na 31 
marca 1895 roku. Pomiędzy Świbnem 
a Mikoszewem kursował nie tylko prom 
linowy, ale także prom kolejowy! W tej 
części Wyspy Sobieszewskiej znajdują 
się również przepiękne historyczne bu-
dynki gospodarcze. Ważny obiektem hy-
drologicznym jest Śluza w Przegalinie, 
która łączy Martwą Wisłę z Ujściem Wi-
sły. Przenosząc się nieco w głąb Wyspy,  
do Orlinek, poznajemy jeszcze dwa waż-
ne miejsca: Zbiornik Wody Kazimierz.  
Z tarasu wieży ciśnień, który dostęp-
ny jest dla zwiedzających rozpościera 
się przepiękny widok na Wyspę Sobie-
szewską. Ukrytą w lesie naprzeciwko 
Zbiornika Wody Kazimierz znajdziemy 
Forsterówkę – zamkniętą i niedostępną 
dzisiaj willę, w której swoją siedzibę 
miał w latach 30. i 40. XX wieku gaule-
iter Gdańska – Albert Forster.

 
---
Lokalni Przewodnicy i Przewod-

niczki to entuzjaści dzielnic, lokalni 
znawcy historii i dziejów miejsc, z któ-
rymi związane są ich dziecięce i do-
rosłe wspomnienia. Latem bezpłatnie 

oprowadzają mieszkańców Trójmiasta 
i turystów alternatywnymi, miejskimi 
szlakami – po Kolekcji Malarstwa Mo-
numentalnego na Zaspie, Dolnym Mie-
ście, Biskupiej Górce, Nowym Porcie, 
Oruni, Oliwie i Wyspie Sobieszewskiej. 
Więcej informacji: http://www.ikm.gda.
pl/lokalniprzewodnicy. 

 
Organizator: Miasto Gdańsk, Insty-

tut Kultury Miejskiej

Partnerzy: Stowarzyszenie Bisku-
pia Górka, Stowarzyszenie Opowiada-
cze Historii Dolnego Miasta w Gdań-
sku, grupa Od wyzwolenia do wolności, 
Fundacja Wspólnota Gdańska, GAK 
Stacja Orunia, GAK Wyspa Skarbów, 
GAK Plama.

Patroni medialni: Gazeta Wybor-
cza Trójmiasto, Trójmiasto.pl, Radio 
Gdańsk, Poznaj Świat.

 
Dofinansowano ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji Kul-
tury. 

Marta Bańka,  
Kierownik Działu Komunikacji 

Instytutu Kultury Miejskiej
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W związku z epidemią tegoroczna 
akcja prowadzona jest z zachowaniem 
szczególnych środków bezpieczeństwa i 
obostrzeń sanitarnych. 

Upominki pod drzwi

Z tego właśnie względu prezenty 
od darczyńców nie zostaną przekazane 
dzieciom podczas świątecznej imprezy, 
co było tradycją akcji „Każdy może po-
móc”. W tym roku bowiem zabawa się 
nie odbędzie. Natomiast przed święta-
mi upominki dostarczą dzieciom pod 
drzwi mieszkań wolontariusze (ubrani 
w maseczki i rękawiczki ochronne). Do-
dajmy, że prezenty te zgodnie z wytycz-
nymi sanitarnymi „przeczekają”, zanim 
trafią do najmłodszych podopiecznych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Gdańsku.

- Dla tej fantastycznej akcji w którą 
angażuje się tak wiele gdańszczanek i 
gdańszczan w okresie pandemii musie-
liśmy szukać nowych możliwości do-
tarcia do najmłodszych. Przygotowane 
przez Was paczki zostaną dostarczone 

pod wskazane adresy. Choć nie będzie 
wspólnej zabawy, jednak uśmiech po-
winien zagościć na twarzach i w oczach 
obdarowanych – mówi Piotr Kowal-
czuk, zastępca prezydenta ds. edukacji i 
polityki społecznej.

Do włączenia się w IX edycję ak-
cji „Każdy może pomóc” pracownicy 
MOPR zachęcają wszystkich, którzy 
chcą sprawić potrzebującemu dziecku 
gwiazdkową niespodziankę. Na upo-
minek czekają najmłodsi m.in. z rodzin 
dotkniętych społecznymi problemami, 
uboższych czy mniej zaradnych opie-
kuńczo.

Pobierz list elektronicznie  
i przygotuj prezent

Pracownicy socjalni przygotowali 
ponad 650 listów o najmłodszych pod-
opiecznych. Zawierają m.in. informację 
o imieniu, wieku, płci oraz o pasjach 
dziecka. Każdy opatrzony jest kodem 
przypisanym dziecku. Darczyńca po-
biera list i na podstawie danych tam 
zawartych przygotowuje upominek. Nie 

pozna nazwiska dziecka, maluch zaś – 
ofiarodawcy. 

Uwaga, listy można pobrać wyłącz-
nie drogą elektroniczną, pisząc na adres: 
kmp@mopr.gda.pl 

Przygotowane, oznaczone kodami 
upominki trzeba dostarczyć od 7 do 11 
grudnia lub w dniu 14 grudnia br. (termin 
ostatni), w godz. 8.00-16.00 do siedziby 
Międzynarodowych Targów Gdańskich 
– AmberExpo, przy ul. Żaglowej 11 w 
Gdańsku. Z zachowaniem zasad reżimu 
sanitarno-epidemicznego (dot. wyposa-
żenia w maseczki, rękawiczki ochron-
ne, płyny dezynfekujące), przyjmą je od 
Państwa pracownicy gdańskiego MOPR.

Pomysłodawcą akcji „Każdy może 
pomóc” jest gdański MOPR. Podczas 
poprzednich edycji projektu udało się 
obdarować łącznie blisko 4,5 tysiąca 
gdańskich dzieci. 

Sylwia Ressel Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie w Gdańsku 

Fot. Materiały promocyjne MOPR

Ruszyła świąteczna akcja dla gdańskich dzieci  

Każdy może pomóc  
Spełnij marzenie dziecka i podaruj mu świąteczny upominek. W tym roku na taki „prezent od serca” czeka ponad 
650 najmłodszych podopiecznych gdańskiej pomocy społecznej.






