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Nowa siedziba, nowe eksponaty

Muzeum Bursztynu pozyskuje skarby
Wraz z otwarciem nowej Siedziby Muzeum Bursztynu, Oddziału Muzeum Gdańska, zaplanowanym na 28 czerwca 2021 roku,
w zaadaptowanym Wielkim Młynie, udostępnione zostaną zwiedzającym nowe okazy, liczące ponad 400 milionów lat. Gekon,
chwytówka
modliszkowata
i czterocentymetrowy pająk trafią do kolekcji dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w programie Rozbudowa
kolekcji muzealnych. Eksponaty są unikatami na skalę światową. Na zdjęciu chwytówka
modliszkowata, owad z rodziny Mantispidae, znajdująca się
w bursztynie o wymiarach 65 x
40 mm, długość inkluzji wynosi 17 mm. Eksponat znaleziono
w bursztynie bałtyckim. Gatunek obecnie nie występuje we
współczesnej faunie Polski,
a okaz zatopiony w bursztynie
reprezentuje nieznany nauce
dotąd gatunek z eoceńskiego
lasu bursztynowego.
Inf. i zdjęcie
z materiałów Muzeum Gdańska
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(…) powietrze w postaci niewiasty w białe szaty przybranej na wysokim wozie
o dwóch kołach objeżdżało wszystkie sioła (…)

O pokonywaniu Złego Ducha czy Dziewicy Moru

Z legend czasu zarazy
Zarazy gnębią rodzaj ludzki od początków jego istnienia. W naturze człowieka leży chęć i radość utrzymywania
kontaktów międzyludzkich, a te w razie choroby sprzyjają jej rozprzestrzenianiu.
Żaden kraj ani prowincja nie był od
niej wolny.
(…) człowiek niosący na plecach
wielką skrzynię (…)
Dotyczy to także Pomorza, nie tylko
Gdańskiego (tzw. Małego), lecz całego
regionu nadmorskiego – wraz z Pomorzem Zachodnim. Gdy inne środki przeciwdziałania zarazie nie skutkowały,
powstawały legendy, niekiedy wstrząsające, ale zawsze kończące się pokonaniem Złego Ducha czy Dziewicy Moru.
W miarę postępu wiedzy medycznej
stare wierzenia ustępowały miejsca nowym, wśród których nie brakło teorii
spiskowych. Takim przykładem jest poniższa opowieść, zaczerpnięta ze zbioru
J.D.H. Temmego „Legendy ludowe Pomorza i Rugii” (Volkssagen von Pommern und Rügen) z 1840 roku:
Cholera. Jeszcze dziś na Pomorzu
są ludzie, święcie wierzący, że cholera
w 1831 r. została wprowadzona rozmyślnie, mianowicie mieli to zrobić Francuzi, aby wyludnić kraj i móc go znowu

zdobyć. Żeby zrealizować to przedsięwzięcie, Francuzi musieli się wszelkimi
sposobami i pod wszelkimi postaciami
tutaj wkraść. Tak tedy opowiada się
mianowicie o Szczecinie co następuje:
Któregoś dnia wszedł do miasta przez
bramę Berlińską człowiek niosący na
plecach wielką skrzynię. Rozglądał się
trwożliwie na wszystkie strony i starał
się przejść niezauważony koło strażnika. Strażnik jednak zauważył go; i został
zatrzymany i wprowadzony na odwach.
Tam kazano mu otworzyć skrzynię: początkowo wprawdzie się wzbraniał,
musiał jednak w końcu posłuchać. I oto
w skrzyni znaleziono drugą mniejszą,
w niej była jeszcze jedna i tak szło jakiś
czas dalej, że za każdym razem natrafiano na jeszcze mniejszą skrzynkę. Gdy
w końcu otwarto najmniejszą, był w niej
całkiem mały, malutki człowieczek, to
był Francuz, który chciał wnieść cholerę do Prus.
Brama Berlińska, to dzisiaj – wbrew
lokalizacji – brama „Portowa”.

Mnich spryskał filar wodą
święconą (…)
Przenieśmy się teraz, wraz z A. Haasem, który w 1912 roku wydał zbiór
„Legendy pomorskie” (Pommersche Sagen), na Pomorze Środkowe:
Połczyn Zdrój, kościół Mariacki. Według legendy także w Połczynie
szalała dżuma. Pewien mnich, urodzony w Połczynie, próbował zwalczyć
śmiertelną chorobę. Mrucząc liturgiczne formuły szedł z wodą święconą
od drzwi do drzwi. Przed nim unosiła
się mała niebieska chmurka, kierująca
się w stronę kościoła. Po jego południowej stronie był filar, jeszcze niewymurowany do końca. Mnich spryskał filar wodą święconą i gdy mała
niebieska chmurka na nim osiadła, robotnicy szybko wymurowali go aż ponad dach kościoła. Połczyn był odtąd
wolny od zarazy, ale mnich przestrzegł
połczynian, by nigdy nie zniszczyli filaru. Połczynianie stosują się do tego
do dziś dnia.
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Kościół Mariacki w Połczynie – Zdroju
Brama Berlińska w Szczecinie w 1873 roku

Ostatnie zdanie nie odpowiada prawdzie: Obecny kościół, neogotycki, zbudowany w 1870 roku, jest trzecim na
tym miejscu. Z pierwszego, zniszczonego przez pożar w 1700 roku, zachowała się tylko płyta biskupa Manteuffla
z 1544 roku.
(…) trzy dziewice wyorały głęboką
bruzdę dookoła wsi (…)
A oto sposób na zarazę, zastosowany
w okolicach Połczyna (z tego samego
zbioru):
Wiele lat temu zaraza szalała na Pomorzu i nawiedziła także okręg drawski.
Gdy jednak zagroziła dotarciem do wsi
Wierzchowo pod Złocieńcem, zebrali się
starsi we wsi i pospiesznie zarządzili,

by trzy dziewice wyorały głęboką bruzdę
dookoła wsi: dwie panny musiały ciągnąć
pług, a trzecia musiała nim kierować.
Przez tak wyoraną bruzdę zaraza nie mogła się przedostać; ale słyszano, zwłaszcza nocami, jak wyje w Wysokich Górach.
Nazwy „Wysokie Góry” (Hohe
Berge) na mapach nie znajdziemy. Być
może chodzi o widoczną z daleka Górę
Raczą (Hochratzenberg, 211 m npm).
(…) jednym zamachem uciął straszydłu
rękę (…)
Dodajmy do tego legendę, zamieszczoną w 1845 roku w zbiorze L. Siemieńskiego „Podania i legendy polskie,
ruskie i litewskie.”:

Zaraza w mieście (Benedetto Bonfigli, 1464)
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Morowa dziewica. We wsi jednej
na Litwie zjawiła się morowa dziewica
i według zwyczaju przez drzwi lub okno
wsuwając rękę i powiewając czerwoną
chustką rozwiewała śmierć po domach.
Mieszkance zamykali się warownie, ale
głód i inne potrzeby wkrótce zmusiły do
zaniedbania takowych środków ostrożności; wszyscy więc czekali śmierci.
Pewien szlachcic, lubo dostatecznie
opatrzony w żywność i mogący najdłużej wytrzymać to dziwne oblężenie, postanowił jednak poświęcić się dla dobra
bliźnich: wziął szablę Zygmuntowską,
na której było imię „Jezus”, imię „Maria”, i tak uzbrojony otworzył okno do
domu. Szlachcic jednym zamachem uciął
straszydłu rękę i chustkę zdobył. Umarł
wprawdzie i cała jego rodzina wymarła,
ale odtąd nigdy we wsi nie znano morowego powietrza. Chustka owa miała
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być zachowaną w kościele jakiegoś miasteczka.
Śpijcież na wieki! – i całe wymierało
domostwo
Powiadają także, że powietrze w postaci niewiasty w białe szaty przybranej
na wysokim wozie o dwóch kołach objeż-

dżało wszystkie sioła. A gdy przed który
dom przybyła, pokazując zapytywała:
– Co robicie? Gdy odpowiedziano: – Nic
nie robimy, tylko Boga chwalimy – ponurym dodawała głosem: – Chwalcież go
na wieki – i w tym domu zaraza nie panowała. Gdy wieczorem gdzie przybyła,
a na zapytanie: – Czy śpicie?, odpowiadano: – Śpimy. Wtedy rzekła: – Śpijcież
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na wieki! – i całe wymierało domostwo.
Powyższe legendy dla Państwa wybrał, te które trzeba przetłumaczył i komentarzem opatrzył
Andrzej Januszajtis

11 listopada 2020 roku w Gdańsku

Narodowe Święto Niepodległości
102. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Gdańsk uczcił w zmienionej formie
Nie odbyła się Gdańska Parada Niepodległości.
Wystawa fotograficzna
i radio na UKF
Warto przypomnieć, że była ona
pierwszą i jest jedną z największych
manifestacji patriotycznych organizowanych w dniu 11 listopada w Polsce.
Jest wynikiem inicjatywy setek organizacji społecznych, szkół, klubów i grup
przyjaciół. Stowarzyszenie SUM, które od 2003 roku przygotowuje Paradę
Niepodległości w Gdańsku, udostępniło wystawę fotograficzną, ukazującą
paradę na przestrzeni lat, oraz przybliżającą historię pomnika Jana III Sobieskiego i jego znaczenie dla gdańszczanek i gdańszczan.
Plansze ze zdjęciami oglądać można było do 30 listopada 2020 roku w
miejscu, gdzie zwykle zaczynała się
uroczysta Parada Niepodległości – na
placu przy ul. Podwale Staromiejskie,
przy pomniku Tym co za polskość
Gdańska oraz dodatkowo, w okolicach pomnika Jana III Sobieskiego.
W dniach 11-30 listopada również
uruchomione było specjalne radio na
falach UKF 91.30 MHz, gdzie emitowano audycję radiową poświęconą
okolicznościowa audycja radiowa poświęcona historii gdańskich obchodów
Dnia Niepodległości.

symbolicznych uroczystości rozległa
się salwa honorowa z repliki armaty Elżbieta. Wydarzeniu towarzyszył
koncert mobilnego carillonu i trębaczy.
W uroczystościach wzięła udział Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
Przebieg zdarzeń transmitował i udokumentował portal WWW.gdansk.pl
– Szukajmy tego, co nas łączy
i budujmy razem silny Gdańsk, silne
Pomorze i silną Rzeczpospolitą zakorzenioną w Unii Europejskiej. – powiedziała między innymi na uroczystości
Aleksandra Dulkiewicz, prezydent
Gdańska.
O godzinie 12 zabiły serca dzwonów Bazyliki Mariackiej i kościoła św.
Katarzyny, odprawiona została uroczysta msza w Bazylice Mariackiej.
11 listopada i w kolejnych dniach
składano także kwiaty w miejscach
ważnych dla naszej Niepodległości.

Kotyliony w narodowych barwach
Kotyliony w narodowych barwach
ozdobiły kładkę nad Motławą prowadzącą na Wyspę Oławiankę, zieleń na Placu Kobzdeja, latarnie na Długim Targu.
Biało-czerwone barwy znalazły się także na przedprożach Ratusza Głównego
Miasta, budynku Rady Miasta i Urzędu
Miejskiego. Kotyliony zyskały pomniki
Jana III Sobieskiego i marszałka Józefa Piłsudskiego. Kotylion zawisł też na
ogrodzeniu fontanny Neptuna.
Wiele gdańszczanek i gdańszczan
przystroiło swoje balkony i okna na biało-czerwono.
Koncerty i wspólne śpiewanie
Z wieży Ratusza Głównego Miasta
mieszkańcy wysłuchali koncertu w wykonaniu Moniki Kaźmierczak, carillonistki miejskiej, w programie znalazły się

Na Górze Gradowej, w Bazylice
Mariackiej i kościele św. Katarzyny
Dzień Niepodległości w Gdańsku
uczciło wciągnięcie flagi państwowej
na znajdujący się na Górze Gradowej,
najwyższy w mieście maszt. Podczas

Pomnik Jana III Sobieskiego na Targu Drzewnym. 11 Listopada 2020.
Fot. Materiały promocyjne UMG
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pieśni patriotyczne oraz utwory muzyki
polskiej i gdańskiej, nie zabrakło Mazurka Dąbrowskiego, hymnu narodowego.
Na portalu gdansk.pl transmitowane
były: Koncert Weterana w wykonaniu
Cappelli Gedanensis i Bałtyckiej Filharmonii Młodych, pomiędzy utworami

muzycznymi nadawano między innymi
wystąpienia kombatantów.
Wieczorem odbył się koncert pieśni
patriotycznych w wykonaniu Cappelli
Gedanensis. Wspólne śpiewanie z artystami umożliwiło Hevelianum, które
przygotowało i udostępniło „Śpiewnik

Pieśni Patriotycznych” (dostępny do
wydruku na stronie Hevelianum).
Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku
Opr. Red.

Klub Seniora „Motława” działa

Rozważania świąteczno –
pandemiczne
Grudzień to miesiąc szczególny. Po wesołych Mikołajkach w dniu 6 grudnia, następują smutne rocznice: masakra
robotników w 1970 roku na Wybrzeżu i wprowadzenie stanu wojennego w 1981 roku.
Druga połowa miesiąca to już krzątanina związana ze Świętami Bożego
Narodzenia i nadchodzącym Nowym
Rokiem.
Tak było w ostatnich latach
Dużo zajęć, dużo spraw do załatwienia, ale, jak dotąd, w podniosłym,
radosnym nastroju. Szukanie pomysłów
na ciekawe i przydatne prezenty, ustalanie listy zakupów żywnościowych, co
można kupić wcześniej, a co zostawić
na ostatnią chwilę. Strategia, taktyka
i planowanie jak przed operacjami wojskowymi. Tak było w naszym życiu
w ostatnich latach. W Klubie Seniora
„Motława” też trwały przygotowania do
wspólnej Wigilii, szykowanie kreacji na
uroczyste spotkanie z koleżankami i kolegami.
Seniorzy z liczną rodziną organizowali często Święta zbiorowo, umawiając
się, kto co przygotowuje, i można było
skupić się tylko na swoich zadaniach.
Nierzadko na Wigilię jedzie się nawet
gdzieś dalej, byleby móc spotkać się
z rodziną, podzielić opłatkiem, przyjrzeć
kochanym osobom, które widzi się tylko
od czasu do czasu, zarejestrować zmiany
w wyglądzie. Ktoś w nowych okularach,
ktoś posiwiał, albo zmienił kolor włosów. Było wesoło, serdecznie i optymistycznie.
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W sytuacji niepewności
W tym roku mamy epidemię. Trudno
o radosny nastrój w aurze niepewności,
zagrożenia i koniecznych obostrzeń w zachowaniach społecznych. Nie można się
gromadzić, nie będzie wspólnych Wigilii.
Trzeba też wiele czynności wykonywać
inaczej, niż do tej pory. Nie zawsze możemy robić zakupy w ulubionych, sprawdzonych, miejscach, trzeba je czynić najbliżej
domu, unikając korzystania z komunikacji miejskiej. A jak będzie teraz, w sytuacji, gdy nawet tak ważny dla nas dzień,
Wszystkich Świętych, musiał być inaczej
obchodzony?Próbujemy myśleć pozytywnie. Przygotowujemy Święta, choć wielu
z nas deklaruje ograniczenia w zakupach
i przygotowaniach. Nie ma pewności, czy
uda nam się spędzić Święta w tych gronach rodzinnych, które zwykle łączyły się
przy stołach wigilijnych. Pewnie będzie
się trzeba ograniczyć do najbliższych razem mieszkających.
W małym gronie, samotnie
Nie wszystkie seniorki i seniorzy mogą
się pochwalić wystarczającą sprawnością
potrzebną do przygotowania świątecznych
dań. Jest łatwiej, jeśli jest to rozłożone na
kilka pań z rodziny. To też pewnie spowoduje, że święta będą skromniejsze. Zwiększy się liczba niewielkich – dwu, lub trzy
osobowych Wigilii, a nawet samotnych.

Te niewesołe myśli towarzyszą nam w obliczu coraz więcej liczby osób zarażonych.
Możliwość spotkania w gronie rodzinnym
jest bardzo ważna dla seniorów, bo ich życie jest w większym stopniu skoncentrowane na rodzinie, dzieciach, wnukach, niż
młodych osób, które są bardziej pochłonięte otaczającym światem.
Zaproś samotnego seniora na Święta
Dobrze by było, by każdy starszy
człowiek, przynajmniej w Wigilię, nie
pozostał samotny. Jeśli nie we własnej
rodzinie, to wśród życzliwych ludzi.
Może hasło: „Zaproś samotnego seniora
na Święta” wywoła pozytywny oddźwięk
u ludzi dobrej woli, którzy wobec sytuacji konieczności rezygnacji ze spotkania
w swoim licznym gronie rodzinnym,
pomyślą o samotnym sąsiedzie, lub znajomym, którego pandemia pozbawiła
możliwości podróży do krewnych. Osób
wrażliwych na potrzeby innych nie brakuje, wykazały to pamiętne akcje pomocowe na rzecz seniorów w początkach pandemii. Obecnie również różne instytucje
zaczynają angażować się w pomoc.Trzeba mieć nadzieję i optymizm. Nie poddawać się ponurym myślom o czarnych
scenariuszach przyszłości, tylko wierzyć
w pomyślne perspektywy, robić swoje
i z otuchą czekać na normalne czasy.
Krystyna Tylman
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Nowa książka Andrzeja Januszajtisa ukaże się w wydawnictwie Marpress

„W Gdańsku i w szerokim świecie”
Publikujemy dwa felietony z nowej książki Andrzeja Januszajtisa „W Gdańsku i w szerokim świecie”, która,
nakładem Wydawnictwa Marpress, ukaże się na rynku czytelniczym przed Świętami Bożego Narodzenia 2020 roku.

Okładka książki Andrzeja Januszajtisa
„W Gdańsku i w szerokim świecie”
z fragmentem malowidła „Niebo Polskie”
Bolesława Cybisa i Jana Zamoyskiego

„Wyjątkowe miasto, jakim jest
Gdańsk, ponownie oglądamy okiem
Andrzeja Januszajtisa. Tym razem autor
poświęcił sporo miejsca historii „mniej
oczywistych” dzielnic, takich jak Chełm,
Siedlce czy Orunia. Nie zabraknie też
wizyt w różnych zakątkach Śródmieścia,
a także w kilku krajach europejskich,
między innymi we Włoszech, w Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii. Sto jeden felietonów zawartych w tym zbiorze to sto
jeden okazji do odkrywania Gdańska.”
– czytamy w zapowiedzi wydawniczej.
Kim był Frank S.N. Dunsby?
Tak czasem bywa, że szukając informacji na jakiś temat, znajdujemy coś
innego, nieoczekiwanego, wręcz sensacyjnego. Na tym polega urok historii. Tak właśnie zdarzyło mi się ostatnio
przy zbierania informacji o działającym
w przedwojennym Gdańsku anglikańskim duchownym, Franku S. N. Dunsbym. Daty ani miejsca jego urodzenia
w Anglii nie udało mi się znaleźć. Według własnych jego informacji przyjechał tu w 1898, jako misjonarz i kaznodzieja założonego w tym roku Domu
Marynarza (The Seamen’s Institute)

w Nowym Porcie, związanego z kościołem angielskim przy ulicy Św. Ducha.
Ciekawe, że wychodzące wówczas co
roku księgi adresowe wymieniają jego
i ów „instytut” po raz pierwszy dopiero
w roku 1901 – pod adresem: Weichselstrasse (od 1945 Starowiślna) 17. Budynek dziś nie istnieje, stał przy nabrzeżu,
w rejonie obecnej działki Oliwska 2.
W księgach Dunsby bywa też określany jako pastor lub proboszcz. Obok brytyjskiego Domu Marynarza pojawia się
wkrótce podobny niemiecki (Deutsches
Seemannsheim), pod nr 18 – połączonym ze Śluzową 13. Wszystkie te adresy są dziś nieaktualne, bo podobnie jak
w wielu innych miejscach w Gdańsku
tak i tu po wojnie zmieniono numerację. W 1903 roku gazeta „Daily Mail”
informuje, że 23 sierpnia „w Gdańsku,
w Niemczech” urodził się Dunsby’emu
syn. O jego żonie wiemy tylko, że była
Niemką. W 1905 roku Dunsby organizuje pierwsze w Gdańsku międzynarodowe rozgrywki piłki nożnej. W 1908
roku Dunsby poświadcza autentyczność
kopii amerykańskiego patentu na maszynę do cięcia brył superfosfatu, udzielonego Fritzowi Grieselowi, pracownikowi fabryki chemicznej na Młyniskach,
co świadczy, że cieszył się szacunkiem.
Tu dochodzimy do sensacji: w tym samym czasie aktywnie zbierał informacje
dla brytyjskiego wywiadu! Philip Dumas, brytyjski attachë w Berlinie nazywa go w swoich dziennikach „jednym
z tych cichych i niepozornych bohaterów, którzy prowadzą szlachetne życie, wykonując pracę za dwudziestu
i schodzą do grobu niezauważeni.” Dalej
stwierdza, że uzyskał od niego mnóstwo
cennych informacji. Autor książki o szpiegach brytyjskich w przededniu I wojny
Matthew Seligmann przytacza raport
Dunsby’ego z 19 stycznia 1910 roku, w
którym czytamy: „Pytanie I. U3 jest najnowszą łodzią podwodną, którą widziałem
jak przepływała. Ale kiedy szedłem przez
Stocznię Cesarską, zrozumiałem że budują cztery, w czterech miejscach odgrodzonych płotami! Co do pytania II, to dok dla
łodzi podwodnych wydaje się nieukończony. Są dwa wejścia, nad każdym wybudo-

wano szopę, przykrytą dachem z falistej
blachy stalowej, i to nasuwa mi na myśl,
że łodzie podwodne będą podniesione
i nie pozostaną w basenie, gdzie groziłoby
im zamarznięcie. Będę się starał uzyskać
potwierdzenie.” Pastor szpiegiem? Niesłychane! Zresztą wkrótce się to skończyło. Władze nabrały podejrzeń i wzięto go
pod obserwację. Był ostrożny, nie dał się
złapać, ale musiał przerwać działalność,
przydatną dla swojej ojczyzny (dla nas
w owym czasie też). Pozostało mu duszpasterstwo. Po wybuchu wojny figuruje w „adresówkach” do roku 1915,
po czym na pewien czas znika. W 1917
roku asystuje biskupowi Herbertowi Bury’emu w czasie wizyty w niemieckim
obozie jeńców brytyjskich w Ruhleben
(ze wspomnień biskupa nie wynika czy
był tam osadzony).
W 1922 roku jest znowu w Gdańsku,
przy Schleusenstrasse (Zamknięta) 4, na
rogu Oliwskiej, gdzie w trzy lata później
powstaje od nowa Międzynarodowy Dom
Marynarza (International Seamen’s Institute). Budynek również nie przetrwał
II wojny. Dunsby mieszka z synami Percym i Stanleyem. Od 1926 roku uczy angielskiego w Polskich Szkołach Handlowych przy Trojangasse (Seredyńskiego).
W 1931 jest rezydentem przy kaplicy anglikańskiej na Św. Ducha 80 (dziś 113)
i jest to ostatnia o nim wiadomość. Zapewne niedługo potem zmarł.
P. S. Tyle wiedziałem w momencie
pisania felietonu. Niedługo potem, dzięki
pani Elizabeth Turek, (thank you!) dotarłem do numeru Timesa z czwartku 18
kwietnia 1935 roku z następującą informacją: „Nasz gdański korespondent depeszuje, że p. Frank S. N. Dunsby, który
był przez 32 lata misjonarzem Kościoła
Anglikańskiego w Gdańsku, zmarł w sobotę w wieku 60 lat. Był również czynny
w Domu Marynarza aż do jego przymusowego zamknięcia z powodów finansowych kilka lat temu.” Jak stąd wynika
musiał umrzeć 13 kwietnia 1935 roku.
Miał wtedy 60 lat, to znaczy, że urodził
się w roku 1875. Placówkę w Gdańsku
objął w wieku 23 lat! Z archiwów brytyjskich dowiedziałem się, że z żoną
Marthą mieli czwórkę dzieci, a także,
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że w 1915 roku był jednak zatrzymany
przez ówczesne władze.

Frank. S. N. Dunsby około 1926 roku

Kościół Anglików
Po informacjach o jednym z ostatnich
pastorów anglikańskich w przedwojennym Gdańsku, Franku Dunsbym, czas
na mniej sensacyjne – o kościele jego
współwyznawców przy ulicy Św. Ducha, pod dawnym nr 80 (dziś 113). Piszę
„kościele”, choć jak to pięknie wyraziła,
urodzona w sąsiedniej kamieniczce Pod
Żółwiem, Joanna Schopenhauerowa „nie
był on właściwie niczym innym, jak miłą
domową kaplicą, którą tylko z uprzejmości nazywano kościołem”. Początek
dało w 1706 roku zakupienie od Daniela Fremauta domu za 6 tysięcy talarów.
Formalnie obcokrajowcy nie mogli posiadać domów ani gruntów i dopiero
w 1711 roku zapisano dom w księgach
jako „własność miejską do użytku kupców brytyjskich żyjących w Gdańsku
dla uprawiania kultu Bożego i odprawiania nabożeństw.” Rozpoczęta wcześniej zbiórka pieniędzy przyniosła 14551
złotych, z których większość poszła na
przebudowę domu frontowego. Jakie
nastroje ożywiały donatorów, pokazuje
zapis w zachowanych do ostatniej wojny
księgach kościoła: „Ku Chwale Boga, ku
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czci wielkiej Anny, pierwszej władczyni
Wielkiej Brytanii, ku pomyślności narodu, na zbudowanie i błogosławieństwo
dla dusz i na budowę Wielkobrytyjskiej
Kaplicy wpłaca całym sercem trzysta
złotych ten, który jest wielce zobowiązany królestwom, nazywanym dotychczas
Anglią i Szkocją, a obecnie Imperium
Wielkiej Brytanii.” Jak widać przeprowadzone w 1707 roku zjednoczenie
obu królestw, zrobiło na mieszkających
w Gdańsku Brytyjczykach (800 rodzin!)
wielkie wrażenie.
W trakcie przebudowy domu „poświęcono jego najlepszą część, bel-étage,
i przebito nad nim strop. Powstała w ten
sposób wysoka, jasna i dość przestronna
kaplica.” (J. Schopenhauerowa). W antresoli urządzono zakrystię. W 1768 roku
zainstalowano organy, dzieło gdańskiego
organmistrza Fryderyka Rudolfa Dalitza,
tego samego, który później nadał mistrzowski szlif wspaniałemu instrumentowi w katedrze oliwskiej. Autorem pięknego herbu brytyjskiego był rzeźbiarz Jerzy
Söwert. W fasadzie kamieniczki pojawiły
się cztery wąskie wysokie okna. Polichromia fasady, dzieło malarza Michała Sommera, była poważna, ale w żadnym wypadku nie smutna, szare pole ściany urozmaicały białe detale. Drzwi były zielono
- białe, framugi okien niebieskie, a cyfry
daty (1707) na plakietce pod trójkątnym
tympanonem pokryto złotem. W tej postaci fasada przetrwała do roku 1861,
w którym przebudowano ją w duchu
neogotyku, co kosztowało 2586 talarów.
Okna i drzwi otrzymały ostrołukowe zamknięcia i bogate maswerki, a pod okapem dachu pojawił się arkadkowy fryz.
W 1945 roku wszystko uległo zniszczeniu. W trakcie odbudowy przywrócono
wcześniejszą postać fasady.
Historię tego miejsca kultu, aż do kresu działalności, jaki przyniosła ostatnia
wojna, trafnie streścił jeden z ostatnich
jego kapłanów, F. S. N. Dunsby, o którym
pisałem w zeszłym tygodniu: „Kościół
Angielski został założony w 1706 roku,
był to dom mieszkalny, zaadaptowany do

obecnych wymagań; herb jest królowej
Anny z 1707 roku. Jest (wewnątrz) pięknie rzeźbiona ambona, organy, wyszukany złocony stół, używany jako ołtarz;
a dołączona jest część mieszkalna.
W 1898 roku został założony Dom Marynarzy w Nowym Porcie, powiązany
z kościołem. Kościół miał żywot bogaty w wydarzenia, często był zamykany
z braku funduszów; przy wielu okazjach
na skutek wojen i oblężeń; a raz, bo kolonia czyli Faktoria stopniała. Był wykorzystywany przez Francuzów jako szpital
i przez nich jako kościół, a także przez
niemieckich nonkonformistów”. Dziś
jest to część domu mieszkalnego z odbudowaną fasadą w dawniejszym kształcie.
Szkoda, że żadna tablica nie przypomina
dziś, że był tu kościół, niewielkie ale
cenne świadectwo wielonarodowej kultury naszego miasta i zgodnego współżycia wielu religii.

Gdański Kościół Anglików
na przedwojennym zdjęciu
Andrzej Januszajtis
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„Sens życia i wiara w człowieka nie bierze się z pustki, lecz z pielęgnowania tradycji
i ocalania pamięci zbiorowej”
Jerzy Waldorff

273. rocznica urodzin Józefa Wybickiego

Sztafeta pokoleń
Przypadająca 29 września rocznica urodzin Józefa Wybickiego miała w tym roku niezwykłą oprawę dzięki wspólnym
działaniom członków Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” oraz nauczycieli i uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego im.
Józefa Wybickiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2.
Ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły w tym roku miało charakter
wyjątkowy.
Wzruszające gesty i przemowy
Uroczystość połączono z pożegnaniem starego sztandaru, nadanego
placówce w roku 1977. Zanim uczniowie klas pierwszych oficjalnie weszli
do społeczności szkoły, uczestniczyli
w podniosłej ceremonii pożegnania starego sztandaru oraz powitania nowego,
ufundowanego przez Gminę Miasta
Gdańska. Wśród znamienitych gości
znaleźli się: Bogdan Oleszek, radny
Rady Miasta Gdańska, Iwona Kossakowska, inspektor Wydziału Rozwoju
Społecznego, a także przedstawicielka
Rady Rodziców, Katarzyna Koseda i reprezentanci Samorządu Uczniowskiego
szkoły.
Młodzież z klas pierwszych złożyła
przysięgę już pod nowym sztandarem,
który przekazał dyrektorowi VII Liceum
Ogólnokształcącego radny Bogdan Oleszek. Wzruszające gesty i przemowy dy-

rektora Marcina Hintza i zaproszonych
gości przypomniały uczniom, że biorą
udział w wielkiej sztafecie pokoleń i są
zakorzenieni w długiej szkolnej tradycji, która bierze swój początek w roku
1947, od którego datuje się powstanie
VII Liceum Ogólnokształcącego. Historię szkoły oraz jej sztandaru przedstawił
Andrzej Matyjaszczyk, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, a nad
właściwym przebiegiem ceremonii pożegnania starego sztandaru i powitania
nowego czuwali Sławomir Rut i Jarosław Kovacs.
Po złożeniu ślubowania uczniowie
klas pierwszych obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez kolegów
ze starszych klas pod okiem polonistki,
Marioli Rautenberg oraz Bartłomieja
Łyzińskiego.
W kościele św. Ignacego Loyoli
Dopełnieniem uroczystości była wieczorna msza święta w Kolegiacie Staroszkockiej czyli w kościele pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli przy ul. Brze-

gi, w czasie której ksiądz infułat Henryk
Kilaczyński poświęcił nowy sztandar.
W mszy św. uczestniczył dyrektor, nauczyciele i uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego,
a także dyrekcja i uczniowie Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku pod opieką wychowawcy internatu Tomasza Duszki.
Obecność uczniów i pocztu sztandarowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 związana jest
z wieloletnią siedzibą VII Liceum Ogólnokształcącego. W latach 1955 - 2007
VII Liceum Ogólnokształcące mieściło
się w budynku przy ulicy Smoleńskiej
6/8 na Oruni, gdzie obecnie kształcą się
uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku.
O patronie fakty znane i nieznane
W imieniu Stowarzyszenia „Nasz
Gdańsk” głos zabrała pani Krystyna Ochędzan, która przypomniała dokonania Józefa Wybickiego, także mniej znane fakty
z jego biografii. Prawnik z wykształcenia

Dla społeczności VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego
29 września 2020 roku był dniem wyjątkowym
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Wzruszająca ceremonia pożegnania starego sztandaru, który szkole towarzyszył
od 1977 roku

Nowy sztandar powitał dyrektor Marcin Hinz

Przyrzeczenie uczniów klas pierwszych

i reformator praw w Polsce przedrozbiorowej, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej i wojen napoleońskich – był
przecież Wybicki także poetą, autorem
wspomnień, wielu pism politycznych
i utworów literackich, a prywatnie – ojcem dwóch synów, dbającym o ich wykształcenie i patriotyczne wychowanie.
Dla milionów Polaków pozostaje jednak
przede wszystkim twórcą Mazurka Dąbrowskiego – pieśni, która przyniosła
nadzieję na odzyskanie niepodległości,
a ostatecznie stała się hymnem narodowym wolnej już Polski.
Tu mieściło się Kolegium Jezuickie
Kolegiata Staroszkocka to szczególne miejsce – tu mieściło się w XVIII
wieku Kolegium Jezuickie, do którego
uczęszczał Józef Wybicki. Tutaj także,
przy ul. Brzegi 52/54, rozpoczęła się historia VII Liceum Ogólnokształcącego
- w budynkach wzniesionych w I połowie XIX wieku, w miejscu zniszczonego
w czasie wojen napoleońskich w 1807
roku Kolegium Jezuickiego - utworzono
Szkołę Powszechną (1947), która dała
początek liceum. 29 września to miejsce
połączyło wszystkich, którym bliski jest
etos Wybickiego. Po mszy św. w zakrystii spotkali się radni Miasta Gdańska –
Joanna Cabaj, Piotr Gierszewski, dyrektorzy szkół – Barbara Mizerska, Marcin
Hintz oraz członkowie Stowarzyszenia
„Nasz Gdańsk”. Pod przewodnictwem
honorowego prezesa IKO Józefa Kubickiego rozmawiano na temat przygotowań do obchodów 200. rocznicy śmierci
autora „Mazurka Dąbrowskiego”.
A podsumowaniem tego niezwykłego dnia niech będą słowa Jerzego Waldorffa, zamieszczone jako motto uroczystości nadania nowego sztandaru VII
LO: „Sens życia i wiara w człowieka nie
bierze się z pustki, lecz z pielęgnowania
tradycji i ocalania pamięci zbiorowej”.
*
Szczegółową relację z tego dnia,
a także film złożony z archiwalnych
materiałów, przygotowany przez pana
Janusz Klemensa, można obejrzeć na facebooku VII LO
https://www.facebook.com/lo7gda/
videos/341912110379590
https://www.facebook.com/lo7gda/
videos/948467738990498

Część artystyczną zaprezentowali uczniowie starszych klas
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Głos zabrał Bogdan Oleszek, radny Miasta Gdańska

W kościele p. w. św. Ignacego Loyoli mszę dziękczynną odprawił
i poświęcił nowy sztandar ks. infułat Henryk Kilaczyński

Poczty sztandarowe: Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” w składzie
Jolanta Stworzyjanek, Tadeusz Widawski, Krystyna Ochędzan oraz
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr. 2 w składzie
Karolina Podbielska, Michał Kunicki, Oliwia Ciołak

O zasługach Józefa Wybickiego mówiła Krystyna Ochędzan

Po 74. Festiwalu Basho w mieście Iga w Japonii

Adam Kajzer z Grand Prize
Po raz pierwszy Polak otrzymał główną nagrodę w prestiżowym konkursie Basho Memorial English Haiku Contest
na festiwalu sięgającym tradycjami XVII wieku.
Matsuo Basho (1644-1694) był wybitnym japońskim poetą
i podróżnikiem.
Konkurs poezji haiku w języku angielskim
12 października 2020 roku odbyła się 74. edycja Festiwalu
Basho, którego poprzednikiem w latach 1694-1946 był Shigure Memorial Day. W ramach festiwalu organizuje się konkurs
poezji haiku w języku angielskim Basho Memorial English
Haiku Contest. We wszystkich kategoriach konkursu zgłoszono 37161 haiku, w tym 1384 w kategorii angielskiej, prawie
dwa razy więcej niż rok wcześniej. Najwięcej wierszy otrzymano z Indii (243), USA (198) i Australii (185). W tej kategorii
wyboru dwóch głównych nagród Grand Prize i 20 honorowych
wyróżnień, dokonywał profesor Hidetake Kawaraji.
Epicentrum wybuchu bomby atomowej(…)
Gdańszczanin Adam Kajzer otrzymał Grand Prize za wiersz:

A-bomb blast centre
long row of lanterns flows
on the Motoyasu River
Po polsku:
Epicentrum wybuchu bomby atomowej
długi rząd lampionów płynie
po rzece Motoyasu
Modlitwy za zmarłych i o pokój
W 2020 roku minęła 75. rocznica zrzucenia bomby atomowej nad Hiroszimą. Wiersz nawiązuje do ceremonii odbywającej się od 1947 roku w Hiroszimie 6 sierpnia. Kilkadziesiąt
tysięcy osób z Hiroszimy i całego świata, w tym wiele prominentnych, zbiera się tam, żeby się modlić za zmarłych i o pokój.
O godzinie 8:15 rano dzwony biją w świątyniach, w mieście
wyją syreny i mieszkańcy chwilą ciszy upamiętniają tragedię
150 tys. ofiar Hiroszimy. Tego dnia wieczorem odbywa się
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Po polsku:
księżycowa rzeka
tak długa jak
podróż Basho
(…) dziecko uchodźca płacze (…)
W 2020 roku Muzeum Pamięci Yamadera Basho zorganizowało 12. edycję konkursu Yamadera Basho Memorial Museum English Haiku Contest. We wrześniu w antologii pokonkursowej opublikowano moje dwa haiku:
dandelion
refugee child cries
into Mother’s hands
Po polsku:
Okolicznościowa kolorowa kartka pocztowa przedstawiająca Matsuo
Basho wręczana laureatom na Festiwalu Basho

ceremonia pływających lampionów z przesłaniem pokoju. Każdy może napisać swoje przesłanie pokoju na lampionie, który
popłynie, razem z tysiącami innych, w dół rzeki Motoyasu.
księżycowa rzeka (…)
Po raz pierwszy Polska otrzymała główną nagrodę na
tym festiwalu. Drugą Grand Prize otrzymała Kyoko Shimizu
z Japonii. W 2019 roku na 73. Festiwalu Basho Adam Kajzer,
współtłumacz na angielski i autor zdjęć w mojej nagrodzonej
w konkursie Merit Book Awards 2020 książce „Chleb przy
chlebie”, otrzymał honorowe wyróżnienie za wiersz:

dmuchawiec
dziecko uchodźca płacze
w ręce Mamy
first lark singing
releases
my imagination
Po polsku:
pierwszy śpiew skowronka
uwalnia
moją wyobraźnię
Jolanta Kajzer, poetka i lokalna przewodniczka,
członkini Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”

moon river
as long as
the Basho’s journey

Perełka pasa nadmorskiego w rewitalizacji

Dom Zdrojowy w Brzeźnie
Prace przy Domu Zdrojowym idą pełną parą. Na jakim etapie się znajdują, sprawdzała Aleksandra Dulkiewicz,
prezydent Gdańska. Zrewitalizowany obiekt ponownie otworzy podwoje w 2021 roku.
Obiekt stanie się miejscem edukacji
ekologicznej, wydarzeń kulturalnych
i spotkań mieszkańców.
Będzie filia Hevelianum
Dom Zdrojowy, to perełka nie tylko
Brzeźna, ale całego pasa nadmorskiego –
powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Po tej wizycie widać,
że zasadnicze prace są ukończone. Teraz
przed nami żmudna praca wykończeniowa z dbałością o detale architektoniczne.
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Wiele elementów udało się zachować
oryginalnych, ale sporo jest też do odtworzenia. Stworzone miejsce będzie służyło
nie tylko lokalnej społeczności Brzeźna,
ale nam wszystkim. Mamy z tego budynku piękny widok na morze, na zatokę
Gdańską, tylko go pielęgnować.
Dom Zdrojowy, który powstał pod
koniec XIX wieku na potrzeby letników
na terenie najstarszego kąpieliska nad
Zatoką Gdańską, po rewitalizacji stanie
się nadmorską filią Hevelianum. Jego powierzchnia użytkowa to 1670 m. kw.

Miejsce edukacji i spotkań
Z ogromną radością i dumą na
nowo odkrywamy brzeźnieńską perłę
architektury. Trwają prace budowlane
i wykończeniowe, a my przygotowujemy program odpowiadający nowej
funkcji obiektu. Stawiamy na ekologię,
będzie tu przestrzeń warsztatowo-wykładowa dla działalności z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska
– zapowiada Paweł Golak, dyrektor
Hevelianum.
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W nowym Domu Zdrojowym znajdą się m.in. ogólnodostępne sale warsztatowo-wykładowe, pokoje noclegowe,
wspólna przestrzeń wypoczynkowa,
a także restauracja z sezonowym menu.
To nawiązanie do menu dawnych kuracjuszy, ale też nowego programu, który
zakłada popularyzację wiedzy i odpowiedzialności społecznej w dziedzinie
ochrony środowiska. Program Domu
Zdrojowego będzie więc odpowiedzią
na wyzwania dzisiejszych czasów.
Oprócz prac koncepcyjnych dotyczących programu Domu Zdrojowego,
przygotowywana jest aranżacja wnętrz
oraz konkurs na operatora części hotelowej i gastronomicznej, który zostanie
rozstrzygnięty jeszcze w tym roku.
Praca na wielu frontach
Kończy się układanie poszycia dachu wraz z dociepleniem, na finiszu jest
też montaż odrestaurowanej stolarki
okiennej, a równocześnie trwa renowacja elewacji szachulcowej od strony
morza. Na zewnątrz kontynuowane są
prace związane z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi. Wewnątrz budynku zakończono układanie ogrzewania podłogowego, aby na okres zimowy
podłączyć instalacje do sieci grzewczej.
Na parterze rozpoczęto prace związane
z wylewkami posadzek oraz montażem instalacji sanitarnych. Równolegle trwają prace na parkingu za torami
tramwajowymi. Miasto Gdańsk podpisało umowę na przebudowę i zmianę
sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w czerwcu 2019 roku. Generalnym
wykonawcą jest gdańska firma Poleko
z dużym doświadczeniem w realizowaniu remontów zabytkowych obiektów.
Wszystkie prace prowadzone są pod
nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Modernizacja i przystosowanie Domu Zdrojowego do nowych
celów, wraz z zagospodarowaniem otaczającego go ogrodu, to koszt około
26,7 mln zł, które pochodzą z budżetu
miasta.

Fasada Domu Zdrojowego w Brzeźnie w restauracji. Fot. Dominik Paszliński

Historia w pigułce
Pierwszy zakład kąpielowy powstał
w Brzeźnie latem 1803 roku. Burzliwe
dzieje sprawiały, że co rusz płonął i stawiano go na nowo. W latach 1840–1842
znacznie obiekt rozbudowano i w tej
postaci przetrwał pół wieku. Spłonął ponownie 27 grudnia 1892 roku. Kolejne
otwarcie odbyło się 15 czerwca 1893
roku, a trzy dni później zorganizowano
we wnętrzach pierwszy koncert. Nowy
Kurhaus oferował 25 pokoi dla letników, urządzono też dla rodzin większe
pokoje wyposażone w kuchenki i balkony. Chlubą była duża sala koncertowa
o wysokości 10 m, mieszcząca 400–500
osób. Brzeźno reklamowano jako „idyllicznie położone” i „gwarantujące spokój” kąpielisko. Jego sercem był Dom
Zdrojowy i położona obok, oddana
w 1899 roku, hala plażowa. W tym samym czasie zbudowano molo (wkrótce
przedłużone), łazienki na plaży i skrzydło hotelowe Domu Zdrojowego. Na
przełomie XIX i XX wieku na uwagę
zasługiwała bogata oferta różnych diet
zdrowotnych, w tym wegetariańskiej,
masaży i kąpieli leczniczych. Był kort
do tenisa ziemnego i miejsce do gry

w krykieta. Regularnie występowały
też zespoły muzyczne, głównie kapele wojskowe miejskiego garnizonu.
W 1914 roku Brzeźno zostało włączone
w granice Gdańska, a kąpielisko stało
się miejskie. Na początku lat 30. Dom
Zdrojowy oferował 50 miejsc noclegowych. Cena za pokój z wyżywieniem
wynosiła 8–11 guldenów gdańskich, co
było standardową ceną w dobrej klasy
hotelach gdańskich. Działania wojenne
Dom Zdrojowy przetrwał bez większych
zniszczeń, w przeciwieństwie do pobliskiej hali plażowej, zabudowy łazienek
czy molo. W pierwszych powojennych
latach w dawnym Kurhausie odbywały się szkolenia dla pielęgniarek, sporadycznie organizowano koncerty czy
inne wydarzenia, np. referendum ludowe
z 30 czerwca 1946 roku. Przez pewien
czas (do ok. 1950) w Domu Zdrojowym
działał Hotel Garnizonowy. Ostatecznie,
w 1959 roku w Domu Zdrojowym urządzono mieszkania socjalne. Funkcję taką
pełnił do końca 2016 roku. W 1993 roku
zespół dawnego Domu Zdrojowego został wpisany do rejestru zabytków.
Izabela Kozicka-Prus
Urząd Miejski w Gdańsku
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Gdańsk bez plastiku

Nowy mural z ekologicznym przesłaniem
Drugi mural w ramach kampanii Gdańsk bez plastiku ozdobił szkołę na gdańskiej Oruni. Pokazuje on, co może
się stać, gdyby pewnego dnia z naszego otoczenia zniknęły zwierzęta. Czy jak dziewczynka z muralu Looneya
karmilibyśmy powiewające na wietrze, przypominające ptaki jednorazowe foliówki?
Wielkoformatowa praca ma w metaforyczny sposób zwracać uwagę na ekologię i problem nadmiaru plastikowych
śmieci.
Nie używajcie worków foliowych
Tym razem płótnem, niosącym ekologiczne przesłanie, została jedna ze
ścian Szkoły Podstawowej nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza przy ul. Emilii
Hoene 6 w Gdańsku. W poniedziałek,
2 listopada na symbolicznym odsłonięciu muralu obecna była Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
– Gdańsk bez plastiku to kampania,
która trwa już prawie 2 lata, ma wciąż
kolejne odsłony i co najważniejsze,
przynosi wymierne efekty. Badania prowadzone w Zakładzie Utylizacyjnym

w Gdańsku pokazują, że coraz więcej
gdańszczan poprawnie segreguje odpady. Kampania Gdańsk bez plastiku to
także wyjście w przyszłość. Cieszę się,
że możemy połączyć siły z wrażliwością
zdolnego artysty i w oryginalny sposób,
za pomocą muralu, przemówić do młodzieży. To nowoczesna forma przekazu w nowoczesnym mieście. – mówiła
podczas wydarzenia Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
Efekty działań i ekologicznych
warsztatów prowadzonych w szkołach
są zauważalne. Dzieci i młodzież znają
zasady segregacji odpadów i stosują je
w praktyce. Warto też pamiętać, że na
ekologiczne zachowania składają się
małe gesty i zmiana przyzwyczajeń.
– Mam nadzieję, że dzieci, uczniowie, nauczyciele i rodzice widząc ten

mural zastanowią się w sklepie kilka
razy zanim skorzystają z jednorazowych siatek foliowych. Będą pamiętali,
jakie to ma konsekwencje, szczególnie
dla świata przyrody. – mówił Krzysztof
Dudek, dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza,
która zyskała mural.
Wizja miast bez zwierząt
Zwierzętom trudno odróżnić pokarm
od plastikowych odpadów, które stanowią dla nich zagrożenie. O swojej przewrotnej wizji i spojrzeniu na ekologię
opowiedział także autor muralu.
– Namalowana na ścianie szkoły
dziewczyna karmi jednorazowe foliówki jak ptaki. Przy nadmiarze plastiku,
nadużywaniu go i nie utylizowaniu

Mural na morze Szkoły Podstawowej nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza przy ul. Emilii Hoene 6 w Gdańsku Oruni
tuż po odsłonięciu, 2 listopad 2020. Fot. Materiały promocyjne UMG
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w prawidłowy sposób, siatki foliowe
mogą fruwać po naszym mieście jak
ptaki i przestaniemy je rozróżniać. Brak
dbania o środowisko może spowodować z czasem też wyginięcie zwierząt.
Ten mural to ostrzeżenie, ale pokazane
w łagodny i mam nadzieję ciepły sposób.
– mówił Marek Looney Rybowski, twórca wielkoformatowego przekazu.
Cykl działań, które będą kontynuowane
Poza odsłonięciem muralu w Szkole
Podstawowej nr 19 odbyło się rozstrzygniecie zorganizowanego przez miasto
ekologicznego konkursu plastycznego
dla klas 0-III. Każdy uczeń otrzymał
także plakat z wizerunkiem muralu i 10
zasadami bez plastiku.
– Z pewnością będziemy nasz ekologiczny projekt kontynuować i rozwijać. Przypomnę, że to nie tylko zasady

dla gospodarstw domowych, ale także
wskazówki dla firm, zakładów pracy,
a takim zakładem pracy jest także szkoła. Nie tylko mówmy o ekologii, ale
także w praktyce dbajmy o środowisko,
bo to pomoże nam ocalić naszą planetę.
– mówiła podczas wydarzenia prezydent
Dulkiewicz.
Pierwszy mural z cyklu prac powstał
na budynku SP nr 27, przy ul. Srebrniki
10 w Gdańsku. Przedstawia chłopczyka,
który wystrzela z procy plastikową butelkę. Tym samym w przewrotny, symboliczny sposób pozbywa się szkodliwego plastiku z otoczenia.
Autorem prac jest Marek LOONEY
Rybowski, przedstawiciel sztuki graffiti działający od 1995 roku. Współzałożyciel pierwszej trójmiejskiej grupy
zrzeszających artystów graffiti (DSC).
W 2008 roku ukończył Wydział Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
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w Gdańsku. Maluje na ścianach i płótnach posługując się przy tym sprayem,
szablonem i pędzlami.
„Gdańsk bez plastiku” to kampania
miejska, która wystartowała w lutym
2019 roku. Ma na celu propagowanie
i wspieranie proekologicznych postaw
wśród mieszkańców i przedsiębiorców.
Prowadzone działania mają stopniowo edukować i zachęcać do zauważenia problemu i zmiany przyzwyczajeń.
W czytelny sposób spisano 10 zasad dla
mieszkańców i 5 zasad dla przedsiębiorców. Są to jasne wskazówki do zmiany
codziennych nawyków i postaw gdańszczanek i gdańszczan, przedsiębiorców
oraz turystów – zarówno tych z Polski,
jak i z zagranicy.
Marta Formella
Urząd Miejski w Gdańsku

Konkurs Fotograficzny „Pomorskie w kadrze” – rozstrzygnięty

Anna Melzacka – laureatką
Nagrody Głównej
W ramach tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu rozstrzygnięto Konkurs Fotograficzny
„Pomorskie w kadrze”.
Organizatorem jest Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, patronat
honorowy sprawuje marszałek województwa pomorskiego Mieczysław
Struk.
Promują walory regionu
Na konkurs wpłynęło 869 autorskich fotografii promujących walory
naszego regionu. Prace zgłaszane były
w czterech kategoriach. Najwięcej, bo
aż 530, nadesłano w kategorii Krajobraz
– przyroda, prezentującej zdjęcia obiektów i krajobrazów przyrodniczych. Popularna okazała się również kategoria
Krajobraz – architektura i urbanistyka,
promująca układy, obiekty oraz detale
architektoniczne, w której złożono 225
prac. Natomiast zdecydowanie bardziej
wymagającymi kategoriami okazały się
Krajobraz – kultura i tradycja regionu,
w ramach której przysłano 66 fotografii, oraz Krajobraz – z lotu ptaka, do
której zgłoszono 48 fotografii.
– Otrzymaliśmy zdjęcia zarówno od

osób zajmujących się fotografią, jak i
od amatorów, którzy chcieli podzielić
się swoim spojrzeniem na pomorski
krajobraz – informuje Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura
Planowania Regionalnego. – Analizując szeroki przekrój zgłoszonych prac
można powiedzieć, że spojrzenie to jest
bardzo zróżnicowane, co w połączeniu
z dużym zainteresowaniem konkursem
jest wyraźnym sygnałem, że temat krajobrazów Pomorza z pewnością nie jest
obojętny.
– Dla nas jako organizatora konkursu, a jednocześnie zespołu przygotowującego audyt krajobrazowy województwa pomorskiego, jest to bardzo ważny
i pozytywny sygnał – dodaje Jakub Pietruszewski.
Wyspa na Jeziorze Straszyńskim
Nagrodę główną zdobyła Anna Melzacka, autorka zdjęcia zatytułowanego
„Cisza”, które prezentuje niewielką
wyspę na Jeziorze Straszyńskim. Jest to

jednocześnie najlepsza praca nadesłana
w kategorii Krajobraz – przyroda. Laureatka otrzymała bon na zakup urządzeń lub akcesoriów fotograficznych
o wartości 2 tys. zł.
Autorzy najlepszych prac w każdej
z trzech pozostałych kategorii zostali
nagrodzeni bonami w wysokości 500 zł
każdy. W kategorii Krajobraz – architektura i urbanistyka zwycięstwo przypadło Paulinie Borysik za zdjęcie zatytułowane „Geometria Gdańsk Brzeźno”. Jako najlepsze zdjęcie w kategorii
Krajobraz – kultura i tradycja regionu
komisja konkursowa uznała fotografię Wojciecha Dulskiego pod tytułem
„Vivat Wasa”. Natomiast w kategorii
Krajobraz – z lotu ptaka nagroda trafiła
do Jakuba Kłosa, autora zdjęcia przestawiającego „Molo otoczone przez
Bałtyk”.
Osiem wyróżnień
Wśród ośmiu wyróżnionych prac,
których autorzy zostali uhonorowani
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upominkami, znalazły się:
„Las” Kamila Gozdana, „Poranne pola” Przemysława Pancera oraz
„Stworzenie” Dawida Biskupa nadesłane w kategorii Krajobraz – przyroda,
„Gdy stare patrzy na nowe…” Sylwii Chęć, „Piękno potężne” Adama
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Kiełszni oraz „Wielki Młyn w Gdańsku” Emila Gawkowskiego złożone
w kategorii Krajobraz – architektura
i urbanistyka,
„Ręczna robota” Karoliny Hanuszewicz przysłana w kategorii Krajobraz –
kultura i tradycja regionu,

„Rezerwat Przyrody Żurawie Chrusty” Jakuba Mikruty zgłoszony w kategorii Krajobraz – z lotu ptaka.
Dorota Patzer – Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
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Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Apel prezydentów miast
16 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Prezydenci i burmistrzowie polskich i zagranicznych
miast wystąpili ze wspólnym apelem solidaryzując się ze wszystkimi dyskryminowanymi i wykluczonymi
przypominając, jaką rolę i znaczenie ma tolerancja w życiu małych ojczyzn.
W Gdańsku, z okazji obchodów
Międzynarodowego Dnia Tolerancji,
na tęczowo podświetlono Nowy Ratusz
– siedzibę Rady Miasta.
Samorządy z Polski i zagranicy
We wspólnych tegorocznych obchodach wzięli udział m.in. członkowie Unii
Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza oraz samorządy ze Związku Miast
Polskich. Do akcji włączyły się także
liczne miasta z zagranicy – Düsseldorf,
Praga, Budapeszt, Bratysława, Madryt,
Kopenhaga, Florencja, Gandawa, Birmingham i Reykjavik.
– Zabieramy w tej sprawie głos,
żeby okazać solidarność z wszystkimi,
którzy na co dzień borykają się z wykluczeniem, dyskryminacją i nierównym traktowaniem. Tymi, których głos
wymaga wzmocnienia i tymi, którzy
z determinacją walczą o swoje prawa,
stając się obiektem ataków werbalnych,
a w ostatnim czasie również fizycznych.
– mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.
Harmonia
w różnorodności
W piątek, 13 listopada prezydenci polskich i zagranicznych
miast wystosowali specjalny apel w sprawie
poszanowania
zasad
równości i tolerancji
wobec
mniejszości
i dyskryminowanych
grup. W oficjalnym
piśmie, jego autorzy
przytaczają także fragment Deklaracji na Temat Zasad Tolerancji,
pod którą podpisały
się kraje członkowskie
UNESCO, ustanawiając to międzynarodowe
święto:
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Tolerancja to szacunek, akceptacja
i uznanie bogactwa różnorodności kultur
na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej
wiedza, otwartość, komunikowanie się
oraz wolność słowa, sumienia i wiary.
Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek,
ale także prawny i polityczny warunek.
Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.
W zgodzie z własnymi przekonaniami
ale bez szkody dla innych
Władze Gdańska także aktywnie
uczestniczą w obchodach Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Podkreślają
tym samym, że solidarność, wsparcie
słabszych i wykluczonych oraz tolerancja jest na stałe wpisana w DNA naszego
Miasta.
– Jestem dumna z mojego miasta,
z gdańszczanek i gdańszczan, że dla
wielu jesteśmy symbolem i przykładem tolerancji. Historycznie i mentalnie
uwarunkowana otwartość na różnice

sprawia, że potrafimy czerpać z różnorodności i budować na jej fundamentach.
Tolerancja to poszanowanie prawa do
życia innych według ich własnych potrzeb, ich patrzenia na świat i sposobu na
życie, funkcjonowania w zgodzie z własnymi przekonaniami ale bez szkody dla
innych. – mówi Agnieszka Owczarczak,
przewodnicząca Rady Miasta Gdańska.
Na tęczowo laserem fosforowym
W poniedziałek, 16 listopada, o godzinie 16.00 z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji siedziba Rady Miasta
została podświetlona tęczowymi barwami. Do iluminacji wykorzystano jeden
z najlepszych dostępnych video projektorów na rynku. Źródło światła
w projektorze, zamiast tradycyjnej lampy, zastąpiono laserem fosforowym
gwarantującym bardzo nasycone i głębokie kolory.
Daniel Stenzel
Urząd Miejski w Gdańsku

Tytuły i śródtytuły
pochodzą od redakcji

Siedziba Rady Miasta Gdańska. Fot. Dominik Paszliński. Materiały promocyjne UMG

