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„Zieleniak” 31 grudnia 2020/1 stycznia 2021 
- noworoczna widokówka dla gdańszczan

Fot. Urząd Miasta Gdańska

Opowieść o gdańskich szatach kościelnych

Dwie rocznice

Taniec i muzyka dawna



Noworoczna widokówka dla gdańszczan

Przestrzenne obrazy 
Podczas tegorocznego wieczoru sylwestrowego i w Nowy Rok na gdańskim „Zieleniaku” wyświetlany był efektowny pokaz 
multimedialny z wykorzystaniem techniki mappingu 3D. Projekcja obrazów na powierzchni około 3 100 m2 to bezpieczna 
forma symbolicznego świętowania wejścia w 2021 rok, a zarazem doskonała okazja, aby życzenia noworoczne dotarły 
do gdanszczanek i gdańszczan.

Giovanni Bernardino Bonifacio - patronem 
tramwaju

Giovanni Bernardino Bonifacio, 
markiz d’Oria (1517 – 1597), włoski hu-
manista i bibliofil, 4 grudnia 2020 roku, 
został patronem tramwaju Pesa Jazz 
Duo o numerze bocznym 1066. 

Potomek starego neapolitańskiego rodu, 
po opuszczeniu ojczyzny przez wiele lat 
wędrował po całej Europie. Podczas podró-
ży na Litwę w roku 1591 jego statek zatonął  

u wejścia do gdańskiego portu, a on sam 
utracił wzrok; zdecydował się wówczas 
osiąść na stałe w grodzie nad Motławą. 
Hojność władz miasta zapewniła mu miesz-
kanie w budynku Gdańskiego Gimnazjum 
Akademickiego. W zamian za dożywotnie 
utrzymanie przekazał Gdańskowi na wła-
sność zgromadzony w trakcie wędrówek, 
szczęśliwie ocalony z katastrofy renesanso-

wy księgozbiór. Bezcenny dar ponad tysią-
ca ksiąg stał się podstawą zbiorów otwartej  
w 1596 roku Biblioteki Rady Miasta Gdań-
ska (Bibliotheca Senatus Gedanensis) – 
obecnej PAN Biblioteki Gdańskiej przy  
ul. Wałowej 15 i 24. Zapewnia ona ciągłość 
tradycji gdańskiej nauki, zgodnie z zade-
klarowaną przez markiza w akcie darowi-
zny wolą, by księgozbiór stał się pomocą 
do zdobywania wiedzy przez uczonych  
i młodzież. Po dziś dzień w budynku Bi-
blioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 15 
przechowywanych jest około pół tysiąca 
książek z oryginalnych zbiorów Bonifa-
cia – część ze wciąż widocznymi śladami 
wody – jak również odpis aktu erekcyjnego 
Biblioteki Rady Miasta. Czytelnię Zbiorów 
Historycznych ozdabia portret markiza 
pędzla wybitnego gdańskiego malarza 
Antona Möllera. 

 – Kolekcja Bonifacia jest skatalogowa-
na, zinwentaryzowana i prawie w całości 
zdigitalizowana – powiedziała Anna Wal-
czak, dyrektor PAN Biblioteki Gdańskiej. 
– Czynimy starania, by wprowadzić ją do 
Narodowego Zasobu Bibliotecznego. 

Giovanni Bernardino Bonifacio pochowa-
ny został w gdańskim kościele Świętej Trójcy. 

Z materiałów Urzędu Miejskiego  
w Gdańsku 

W wydarzeniu uczestniczyli Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochro-
ny klimatu, dr Anna Walczak, dyrektor PAN Biblioteki Gdańskiej, o. Tomasz Jank, gwardian 

klasztoru i rektor Kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku i Andrzej Stelmasiewicz, przewodniczący 
Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska. Fot. Materiały promocyjne UMG

2020 rok z powodu pandemii był niety-
powy, wyjątkowe było także wejście w nowy 
rok. Widokówki z gdańskimi motywami  
o charakterze noworocznym były wyświetla-
ne 31 grudnia 2020 roku w godzinach 16:30 
– 19:00 i 1 stycznia 2021 roku w godzinach 
16:30 – 23:59 na budynku przy ul. Wały Pia-
stowskie 1 w Gdańsku, tzw. „Zieleniaku”.

Jako atrakcję przygotowano video map-
ping 3D ściśle wpasowany w strukturę archi-
tektoniczna budynku. Podczas projekcji wi-
dzowie mieli możliwość obejrzenia animo-

wanych widokówek z najbardziej charakte-
rystycznych miejsc Gdańska przeplatanych 
efektownymi abstrakcyjnymi animacjami 
i przekształceniami bryły budynku w 3D. 
Kolorowe animacje poruszały się płynnie po 
fasadzie, a dzięki sugestywnej grze świateł 
i cieni budowla została podzielona na prze-
suwające się względem siebie wirtualne seg-
menty.

Prace od momentu przygotowania maski 
i bryły 3D obiektu trwały ponad 40 dni. Do 
wyświetlenia zastosowano 2 potężne video 

projektory, każdy o mocy 31000 ANSI lu-
menow w rozdzielczości 4K. Warto wspo-
mnieć, że projektory te nie posiadają tra-
dycyjnych lamp wyładowczych, a źródłem 
światła jest laser-fosfor, co poprawia nasy-
cenie barw. Wyświetlany z połączonych pro-
jektorów obraz miał wymiary około 47 m. na 
66 m., co daje ponad 3100 metrów kwadra-
towych powierzchni projekcji.

Marta Formella.  
Urząd Miejski w Gdańsku 
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Kolekcja, niemająca sobie równych w Europie

Opowieść o gdańskich szatach 
kościelnych 

Sławimy gdański kościół Mariacki, jako największy (w rzeczywistości, jak dziś wiemy, drugi – po San Petronio  
w Bolonii) ceglany kościół świata, ale rzadko zdajemy sobie sprawę z jego historycznej wspaniałości. Na początku 
XVI wieku, w przededniu reformacji, 128 księży odprawiało w nim msze przy 47 ołtarzach.

Opowieść o gdańskich szatach kościelnych.  
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Fasady OdNowa - edycja 2019 zakończona. Piotr Grzelak: „Nie ustaniemy  
w staraniach i mamy nadzieję, że uda nam się znaleźć kompromis,  
który pozwoli wznowić projekt.” ........................................................... str. 15, 16

Wiecha na oranżerii. W Parku Oliwskim ............................................... str. 17, 18

Będzie zbiornik retencyjny Jaśkowa Dolina.  
Zapobieganie opadom i rekreacja ............................................................... str. 18

Każdy musiał mieć do dyspozycji 
zestaw szat dostosowany do wszystkich 
okresów roku liturgicznego i rodzaju 
świąt kościelnych. 

Liczba szat znacznie przekraczała tysiąc

Potrzebne były także paramenty 
– różne drobniejsze tkaniny i sprzęt li-
turgiczny. Łączna liczba szat liturgicz-
nych głównego kościoła miasta znacznie 
przekraczała tysiąc. Większość z nich 
powstała poza Gdańskiem. Fundato-
rzy ołtarzy, do których były przypisane 
– Rada Miejska, cechy, gildie i ofia-
rodawcy prywatni – prześcigali się w 
hojności na rzecz kościoła. Bogaci kup-
cy, zarazem armatorzy, prowadzący 
rozległy handel z krajami całej Europy 
– przywozili je przede wszystkim z Ita-
lii, która słynęła wówczas z wysokiego 
poziomu tkactwa artystycznego. W XIV  
i XV wieku jednym z najwybitniejszych 
ośrodków produkcji szat kościelnych 
była Lukka i głównie stamtąd płynęły 
do naszego kościoła, choć zaopatrywano 
się w nie także w Anglii, Skandynawii 

i bratnich miastach han-
zeatyckich. Specjalnością 
włoskich mistrzów były 
również przepiękne hafty  
i wykończenia drogich ma-
teriałów sprowadzanych  
z krajów Bliskiego Wscho-
du, a nawet - za ich pośred-
nictwem - z Chin. 

Nie niszczono,  
tylko odkładano do szaf

W wyniku religijne-
go zapału gdańszczan po-
wstała kolekcja, niemająca 
sobie równych w Europie. 
Zamieszki reformacyjne, 
które tu przebiegały stosun-
kowo łagodnie, uszczupliły 
ją tylko w niewielkim stop-
niu. Obrazoburcy omijali 
kościół Mariacki, którego 
oficjalnym patronem był 
polski król – nawet po prze-
jęciu świątyni przez prote-
stantów. Związane z kultem 

Rok 1944. Skrzynia z paramentami opuszcza kościół  
Mariacki. Instytut Herdera
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katolickim szaty i paramenty stopniowo 
wycofywano z użycia, ale ich nie nisz-
czono, tylko odkładano do szaf, gdzie  
z czasem uległy zapomnieniu. Część 

przechowywano w zamienionej na skar-
biec kaplicy św. Barbary, gdzie czasem 
pokazywano je możnym gościom.

Przypomniano sobie o tych skarbach 

w XIX wieku. W 1820 roku otwarto szafy 
w zakrystii, w 1833 wyciągnięto obiek-
ty ze skarbca, w 1855 z tzw. „Rozmów-
nicy”. Kolejne odkrycia, w latach 1861  
(w kaplicach Wszystkich Świętych i Win-
terfeldów – św. Jakuba), 1863 (w Izbie 
Tajnych Narad Rady) i 1864 (w wieży) 
wzbudziły sensację liczbą i wspaniałością 
znalezionych arcydzieł. Zainteresowali 
się nimi specjaliści, wśród nich kanonik 
Franz Bock z Akwizgranu, autor wydanej 
latach 1859-61 historii średniowiecznych 
szat liturgicznych, w której zwrócił uwagę 
na niezwykłą wartość gdańskich skarbów. 

Katalog Waltera Mannowsky’ ego  
z 1929 roku

Tak się nimi zachwycił, że część  
z nich przyłączył do swojego prywatne-
go zbioru. Posunął się nawet do tego, że 
wycinał próbki i sprzedawał różnym mu-
zeom. Po jego śmierci kolekcję kupiło 
londyńskie Muzeum południowego Ken-
singtonu - późniejsze Wiktorii i Alberta. 
W Gdańsku, jeżeli pominąć stare in-
wentarze, zbiór mariackich szat kościel-
nych i paramentów opisał jako pierwszy  
w 1870 r. kustosz kościoła Johann Au-
gust. Hinz. Wspomniał o nich w broszu-
rze z 1899 roku Arthur Brausewetter, ale 
szczegółowego opracowania doczekały 
się dopiero z okazji wystawy w Muzeum 
Miejskim przy ul. Rzeźnickiej. Autorem 
wydanego w 1929 roku katalogu był 
dyrektor Muzeum Walter Mannowsky. 
W latach 1931 do 1937 ukazało się pięć 
tomów jego pełnego katalogu wszyst-
kich obiektów. Mimo działalności takich 
zbieraczy jak kanonik Bock, zbiór liczył 
wówczas jeszcze 541 obiektów: 31 kap, 
82 ornaty, 19 dalmatyk i 409 mniejszych 
paramentów – stuł, manipularzy, alb, hu-
merałów, sudariów itp. Ważna była nie 
tylko ich liczba, ale także wiek, mistrzo-
stwo wykonania i różnorodność krajów 
pochodzenia. Wszystkie pochodziły 
ze średniowiecza, głównie z XIV i XV 
wieku. Najcenniejsze były eksponowane  
w Muzeum Miejskim jako depozyty.

Wojenne i powojenne peregrynacje

Dzieje wojennych i powojennych 
peregrynacji naszych skarbów są tak nie-
zwykłe, że warto je choć w skrócie opo-
wiedzieć. Przed 1939 rokiem większość 
była (poza obiektami eksponowanymi  
w muzeum) przechowywana w kościele. 
Po wybuchu wojny podjęto zarządzenia 
mające ochronić dzieła sztuki i rzemio-
sła artystycznego przed zniszczeniem. 

Nasze skarby w  kościele Mariackim w Lubece w 1975 roku. Fot. Andrzej Januszajtis

Ornat M84 (nr w katalogu Mannowsky’ego) z jedwabnego adamaszku (Włochy, około 1400 
roku), dziś w Norymberdze
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Ich wywożenie na ustalone miejsca prze-
chowania w okolicy zaczęło się w 1943 
roku. W 1944 roku ewakuowano najcen-
niejsze obiekty gdańskiego „skarbu pa-
ramentów” wyjątkowo w głąb Niemiec, 
do podziemnych wyrobisk piaskowca 
w Bösenburgu, kolo Halle i do Helmer-
shausen w Turyngii. Część pozostałych 
ostatni niemiecki proboszcz kościoła 
Mariackiego dr Gerhard Gülzow, wraz  
z niektórymi członkami gminy kościel-
nej, wywiózł na Zachód. Po wojnie zgro-
madzono je głównie w Lubece. W 1958 
roku 103 obiekty znalazły się na wysta-
wie w Muzeum Germańskim w Norym-
berdze. W 1964 roku, w odbudowanym 
kościele Mariackim w Lubece, wydzie-
lono pomieszczenie, w którym miałem 
okazję je oglądać w 1975 roku. Zdąży-
łem jeszcze wtedy poznać dr Gülzowa 
(zmarł w 1980), który przekazał mi wiele 
informacji. Straty ewakuacyjne były sto-
sunkowo małe. Kilka skrzyń w piecza-
rach Bösenburga zostało splądrowanych. 
Dwie skrzynie, zawierające „Gdański 
zbiór tkanin zabytkowych” (broń Boże 
nie kościelnych!), władze sowieckie 
przekazały rządowi NRD, który w 1961 
roku zwrócił je Polsce. Najpierw trafiły 
do Muzeum Narodowego w Warszawie, 
potem do jego oddziału w Gdańsku, 
gdzie są do dziś. 

Brakuje 253 obiekty

W odniesieniu do całego ewakuowa-
nego zasobu brakuje w sumie (wg infor-
macji od dr Gülzowa) 21 sztuk, w tym  
4 kap, 7 ornatów i 1 alby. W porównaniu 

z pełnym stanem przedwojennym straty 
są o wiele większe. W Muzeum mamy 
obecnie 186 obiektów z tego zbioru,  
w Lubece i Norymberdze co najmniej 
103, czyli razem 288, brakuje więc 253. 
Niektóre miały trafić przez Szwajcarię 

Aniołowie z kadzielnicami na kapie M22 bractwa  
św. Jerzego z początku XV wieku, dziś w Lubece

Kaptur kapy M28 z XV wieku z haftem reliefowym,  
dziś w Lubece

Dalmatyka M114 z XIV wieku, z napisami arabskimi, dziś w gdańskim Muzeum
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Ma rację papież Franciszek ucząc nas, jak ważne i niezbędne są: pokój, braterstwo  
i przyjaźń społeczna  

*50. rocznica Grudnia’ 70 *40. rocznica 
odsłonięcia Pomnika Poległych 
Stoczniowców 1970 w Gdańsku  

14 grudnia 1970 roku, w poniedziałek, pracownicy Stoczni Gdańskiej im. Lenina ogłosili strajk. W krótkim czasie 
strajki i protesty ogarnęły całe Wybrzeże, od Elbląga po Szczecin. Strajki były odpowiedzią na bezduszne podwyżki 
cen żywności - na 10 dni przed Świętami Bożego Narodzenia!? Władze PRL z Władysławem Gomułką na czele,  
już drugiego dnia użyły broni.

do prywatnych kolekcjonerów w USA  
i Australii. Mogły też już wcześniej ulec 
zniszczeniu.

Pomijając kwestie prawne (w moim 
przekonaniu całość jest odwieczną wła-
snością kościoła Mariackiego w Gdań-
sku), mamy w sumie skarb niezwykłej 
wartości, rozdzielony niestety na dwie 
części. Nasza jest trochę większa, ale 
jakże różna dostępność! Tam większość 
jest wystawiona w Muzeum św. Anny  
w Lubece, w idealnych warunkach,  
z wydanym ostatnio świetnym katalo-

giem – u nas od czasu do czasu oglą-
damy parę sztuk, przy okazji innych 
wystaw. Ostatnio pojawiło się kilka 
cennych prac, m.in. związanych z kon-
serwacją kilku obiektów. To cieszy, ale 
to o wiele za mało. Bezcenne klejnoty 
średniowiecznego tkactwa artystyczne-
go leżą stłoczone w magazynach i nawet 
nie znamy ich stanu – oby był dobry!  
A chodzi m.in. o szaty kościelne z naj-
droższych materiałów, niekiedy z chiń-
skim wzorami i arabskimi napisami 
(także kopiami napisów), sławiącymi 

mameluckich sułtanów w Egipcie, dla 
których je wykonano. Gdy znalazły się 
w rękach chrześcijańskich, mistrzowie 
włoscy, czescy, angielscy, gdańscy ozdo-
bili je cudownymi haftami, których pięk-
no wymyka się opisom. Tego skarbu, 
jedynego, niepowtarzalnego, nie wolno 
zmarnować. Należy o niego zadbać, co 
najmniej tak, jak to zrobiono w Niem-
czech. Dopiero potem będzie można się 
upomnieć o swoje.

Andrzej Januszajtis

Manifestantów, robotników, mło-
dzież potraktowano jak „kontrrewolu-
cjonistów”. W ciągu kilku dni wojsko  
i milicja zastrzeliły 45 osób, a setki od-
niosły rany. Pomnik Poległych Stocz-
niowców 1970 w Gdańsku odsłonięto 
już 16 grudnia 1980 roku. Zryw wolno-
ściowy Grudnia 70 – stał się preludium 
zwycięstwa „Solidarności” w 1980 roku. 

Najważniejsza publikacja źródłowa  
o Grudniu 1970. 

Formalnie jest ich całkiem dużo. 
Pragnę zwrócić uwagę na, jak się wy-
daje, najważniejszą z nich – „GRU-
DZIEŃ 1970. Dokumenty, relacje”. Ma 
ona fundamentalne znaczenie źródłowe. 
W trakcie budowy Pomnika Poległych 
Stoczniowców 1970 w Gdańsku jesie-
nią 1980 roku zrodziła się idea przy-
gotowania solidnej, profesjonalnej pu-
blikacji. Jej organizatorem był Bogdan 
Borusewicz. Z jego inicjatywy powoła-
no Zespół historyków pod przewodnic-
twem absolwenta Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego Janusza Krupskie-
go. W skład Zespołu wchodzili: Janusz 
Krupski, Wiesława Kwiatkowska, Ewa 
Dering, Aleksander Klemp i Krzysz-

tof Żurawski (pracował w Szczecinie). 
Miałem zaszczyt być doradcą Zespołu 
w „moim” Biurze Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” w prawie całym 
1981 roku. W tym Biurze debatowano  
i podejmowano decyzje. To był wciąż 
wyścig z czasem. Od listopada 1980 
roku do 13 grudnia 1981 roku zbiera-
no relacje, wspomnienia i dokumenty  
o Wydarzeniach Grudniowych. Zaufa-
nie ludzi było wtedy ogromne. Nagry-
wano i spisywano z taśm setki stron 
dokumentów (w trzech egzempla-
rzach). Szczęśliwie jeden z nich udało 
się przerzucić na Zachód. Historycy  
i sędziowie wiedzą, iż najważniejsze 
są wspomnienia i relacje pierwszych 
świadków, uczestników wydarzeń. 
Opublikowano je najpierw w podziem-
nym czasopiśmie „Spotkania”, a następ-
nie w Paryżu w 1986 roku w dużym, 
profesjonalnym wydaniu książkowym 
pod redakcją Piotra Jeglińskiego – pt. 
„GRUDZIEŃ 1970. Dokumenty, rela-
cje”. To wciąż najważniejsza i najbar-
dziej źródłowa książka. I tak już pozo-
stanie. Oprawcom stanu wojennego nie 
udało się zniszczyć prawdy o Grudniu 
1970 roku. Moralnie sprawcy zbrodni 
Grudnia 70 zostali osądzeni, począwszy 

od Władysława Gomułki, Józefa Cyran-
kiewicza, Wojciecha Jaruzelskiego, Ze-
nona Kliszki i Stanisława Kociołka, po 
wojskową i milicyjną generalicję.

Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 
w Gdańsku i jego przesłanie 

Pomnik ten na zawsze pozostanie 
bardzo wyrazistym i konkretnym świa-
dectwem i ostrzeżeniem dla sprawców 
masakry grudniowej. To, że w niespełna 
100 dni wzniesiono Pomnik Poległych 
Stoczniowców 1970 w Gdańsku przed 
placem historycznej Bramy nr 2 Stocz-
ni Gdańskiej, stanowi fenomen i niemal 
cud. Dnia 16 grudnia 1980 roku mia-
ło miejsce uroczyste odsłonięcie tego 
historycznego Pomnika. Lech Wałęsa 
i Henryk Jabłoński (Przewodniczący 
Rady Państwa) reprezentowali najwyż-
sze władze, NSZZ „Solidarność” i pań-
stwowe. Przybyły setki delegacji z ca-
łego kraju. W uroczystość wprowadziła 
nas nadzwyczajna kompozycja żałobna 
Krzysztofa Pendereckiego pt. „Lacri-
mosa”. Podczas uroczystej mszy św., 
której przewodniczył kardynał Franci-
szek Macharski, w czasie przekazywa-
nia znaku pokoju, chyba prawie każdy 
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z nas miał poczucie, że sprawiedliwości 
stało się zadość! I oczywiście te wielkie 
słowa na Pomniku z 11 Psalmu Dawi-
dowego (w przekładzie Czesława Miło-
sza): „Pan da siłę swojemu ludowi/ Pan 
da swojemu ludowi błogosławieństwo 
pokoju”. Odczytał je Daniel Olbrych-
ski. Miałem wtedy szczęcie jako pra-
cownik Zarządu Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność” zdobyć przepust-
kę i stać tuż za VIP-mi. Miałem po-
czucie uczestnictwa w historycznym 
wydarzeniu. To wszystko było wielkim 
oskarżeniem zbrodniczego systemu, ale 
nie tylko. Albowiem Błogosławieństwo 
Wielkiego (uniwersalnego) Pokoju, 
uzewnętrzniało tysiącletnie dziedzictwo 
chrześcijaństwa w Polsce!

Refleksje z Grudnia 70, nie tylko  
dla młodego pokolenia 

Można rzec, iż „złoty jubileusz” tej 
bolesnej rocznicy (to już naprawdę mi-
nęło 50 lat), przypadł na trudny i skom-
plikowany czas we współczesnej Pol-
sce. Rządzący i opozycja polityczna w 
polskim parlamencie, uczestnicy wielu 
manifestacji, spierali się w poważnych  
i głośnych konfliktach. Być może na ten 
okres powinno mieć miejsce swoiste 
zawieszenie broni! – i wspólne oddanie 

szacunku i hołdu bohaterom Grudnia 
1970. A sprawcy zbrodni grudniowej, 
jak wiadomo, uniknęli jakiejkolwiek 
kary w wolnej Polsce. Tu nie chodzi  
o zemstę, ale wręcz o elementarną spra-
wiedliwość. Przyjęcie wniosku (chyba 
nie przypadkowe) o przesłuchaniu kilku 
tysięcy świadków Wydarzeń Grudnio-
wych nie dawało żadnych szans wy-
miarowi sprawiedliwości w III Rzecz-
pospolitej. A może nie doceniono też 
polityków i spadkobierców z dawnego 
PRL!? A na ile w ostatnich 5 latach, 
zbliżyliśmy się do sprawiedliwości 
dziejowej? Oto jest pytanie.

Ofiara grudnia 1970 roku nie była 
daremna. W istocie szło wtedy o „chleb, 
wolność i nową Polskę”. Dziś wiado-
mo, że dzięki konsekwencji Wydarzeń 
Grudniowych, wyrosło nowe pokolenie. 
Pojawili się rozważni politycy, wspiera-
ni przez intelektualistów i niemało księ-
ży – dojrzało przekonanie, że etapami 
i ewolucyjnie można zmienić nawet 
tak totalitarny system, jak „komuna”  
w PRL. Nie zapominajmy o ówcze-
snych realiach politycznych na świecie. 
Moskwa i podległe jej państwa kontro-
lowały blisko 1/3 ówczesnego politycz-
nego świata. Pamięć Grudnia 70 - pozo-
stanie na zawsze głęboka i autentyczna, 
pozostanie zarazem wielkim historycz-

nym ostrzeżeniem. Gdyby użyć trzech 
zwięzłych i wymownych słów o tam-
tych wielkich i niedaremnych wydarze-
niach, powiedziałbym tak: Prawda-Pa-
mięć-Nadzieja!

Mają rację historycy, iż bez Grudnia 
70, nie byłoby wielkiego zwycięstwa 
„Solidarności” w 1980 i 1989 roku. 
Ale współczesna refleksja (15 grud-
nia 2020 roku) nie może być wolna 
od głębokiego i trudnego spojrzenia w 
przyszłość. Trzeba myśleć co najmniej  
o następnym pokoleniu. Wolność za-
wsze kosztuje. Wolność i demokrację 
trzeba umieć rozważnie i skutecznie 
zagospodarowywać. A jaki jest stan 
demokracji parlamentarnej w naszym 
kraju, jaka ranga i znaczenie Polski  
w Europie i świecie?! Długa tutaj dro-
ga przed nami. Ale nie tylko dla wie-
rzących pozostaje wiara i nadzieja,  
i osobiste poczucie odpowiedzialności -  
za Ojczyznę i Dobro wspólne (Pro 
publico bono). A ku temu wszystkim 
polecam mądrą i wartościową lektu-
rę: Encyklikę papieża Franciszka pt.  
„O braterstwie i przyjaźni społecznej”. 
Ma rację papież Franciszek, ucząc nas, 
jak ważne i niezbędne są: pokój, brater-
stwo i przyjaźń społeczna. 

Jan Kulas

Plakat Grudzień '70
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DOM SĄSIEDZKI NA OSIEKU otworzył  
LOKALNY PUNKT POMOCY w ramach programu

 
„Gdańsk Pomaga – Wspieraj Seniora”

Punkt prowadzi lokalne wsparcie dla osób pozostających w domach 
w wieku 70+ lub osób szczególnie narażonych na zakażenie  

COVID-19, które powinny pozostać w domu.

Telefoniczne zgłoszenia potrzeb w godz. 10:00-18:00 od poniedziałku do piątku 

tel; 517-800-985 ( Koordynator Lokalnego Punktu)

tel; 512-417-256 (Z -ca Koordynatora )

dodatkowo telefon stacjonarny 58/765-19-76 w Fundacji Forum 
czynny w poniedziałki i czwartki w godz: 10;oo – 16;oo 

1. Świadczymy podstawową pomoc i usługi społeczne dostarczając ciepłe  
 posiłki, lub produkty żywnościowe przyznane wcześniej w ramach innych   
 świadczeń 

2. Współpracujemy z lokalnymi grupami wolontariackimi ze Śródmieścia
3. wsparcie realizujemy w ciągu 48 h od momentu zgłoszenia telefonicznego
4. Zgłaszającym się osobom zapewniamy usługę wsparcia, polegającą  
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 na zrobieniu i dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej   
 potrzeby np.; artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zrealizowania  
 recepty, możemy też wyprowadzić na spacer psa
 Oczekujemy na zgłoszenie osób którzy potrzebują pomocy 
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Projekt Pigułka dla Seniora – zakończony  

Taniec i muzyka dawna  
Prezentacja tańca i muzyki dawnej w wykonaniu, odzianych w stylowe patrycjuszowskie stroje, mieszkanek 
Gdańska, które na co dzień skupione są wokół Domu Sąsiedzkiego na Osieku, odbył się 7 grudnia, w siedzibie 
Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego, przy al. Grunwaldzkiej 138.

Występ zarejestrowali uczniowie 
szkoły, dostępny jest na YouTubie na 
portalu WWW.gdańsk.pl 

Wieczór zwieńczył projekt Pigułka 
dla Seniora, sfinansowany przez Miasto 
Gdańsk, zrealizowany przez Fundację 
Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Fo-
rum. W ramach projektu, którego celem 
było zaktywizowanie starszych miesz-
kańców Śródmieścia do poznawania 
historii Gdańska i czynnego uczestnic-

twa w kulturze, odbyły się zajęcia pla-
styczne pod kierunkiem artysty plasty-
ka, Stanisława Olesiejuka, zakończone 
wystawą malarstwa pt. „Mandala”, oraz 
wykład Andrzeja Januszajtisa na temat 
dzielnicy Osiek. Działania przyciągnę-
ły ponad czterdzieści osób, prezes fun-
dacji, Anna Staruszkiewicz, włączyła 
do współpracy Pałac Młodzieży, Dzia-
łe Edukacji Teatru Szekspirowskiego, 
Muzeum Gdańska, Stowarzyszenie 

„Nasz Gdańsk”, Stowarzyszenie Nowy 
Port Sztuki.

K.K.
Na zdjęciach:
Prezentacja tańca i muzyki dawnej 

w ramach projektu Pigułka dla Seniora. 
7 grudnia 2020 roku, siedziba Państwo-
wych Szkół Budownictwa im. prof. Ma-
riana Osińskiego

Fot. Marta Polak
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5 grudnia na całym świecie obcho-
dzony jest Międzynarodowy Dzień Wo-
lontariusza – święto ustanowione przez 
Zgromadzenie Ogólne Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych w 1985 roku. Od 
kilku lat to szczególne wydarzenie jest 
celebrowane także w Gdańsku.

To jest służba

W tym roku, z powodu pandemii, gala 
na zakończenie Gdańskiego Tygodnia Wo-
lontariatu, która podsumowuje także cały 
rok działalności wolontariuszy z naszego 
miasta, odbyła się on-line. Dowiedzieli-
śmy się także, że to Gdańsk otrzymał tytuł 
Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022.

 – Międzynarodowy Dzień Wolonta-
riusza to od wielu lat ważny dzień w na-
szym mieście, bo Gdańsk wolonatriatem 
stoi. To ten moment, kiedy mogę Wam, 
drogie wolontariuszki i drodzy wolonta-
riusze podziękować za cały rok waszej 
służby. Bo nie można przecież powiedzieć, 
że to jest praca, to jest służba. To, że dzie-
licie się tym co macie najcenniejsze, swo-
im czasem. To, że ktoś może się podzielić 
swoim czasem, umiejętnościami i sercem 
jest najpiękniejsze – mówiła podczas gali 
Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdań-
ska.

Podczas gali przyznano nagrody  
w konkursie „Aktywni społecznie”  
za działania i projekty, które w tym roku 
szczególnie się wyróżniły. Konkurs to też 
sposób, by podziękować wolontariuszom, 
koordynatorom, organizacjom pozarzą-
dowym za bezinteresowną pracę na rzecz 
drugiego człowieka.

Kapituła przyznała nagrody  
w 4 kategoriach:

Inicjatywa, która przyniosła naj-
więcej dobra w czasie kwarantanny 
Akcja #ngosyszyjąmaski, którą repre-
zentowała Magdalena Jabłońska. 

Kilkanaście fundacji i stowarzyszeń 
zrzeszyło w tym celu już ponad 1000 
wolontariuszy. Materiał do szycia zapew-
niają im inne organizacje pozarządowe. 
Efektem koprodukcji są maski wielora-
zowego użytku bawełniane z kieszonką 
na filtr hepa oraz jednorazowe wykonane  
z kilku warstw flizeliny. Maski te przeka-
zywane są do szpitali i ośrodków opieki 
w tym również do hospicjów z terenu wo-
jewództwa pomorskiego.

Wolontariusz/Wolontariuszka roku 
– Klaudia Suliborska.

Pierwszą i najważniejszą grupą jakiej 
poświęca się Klaudia są podopieczni Fun-
dacji Mam Marzenie. Mimo natłoku za-
równo zawodowych, jak i fundacyjnych 
obowiązków Klaudia nie zrezygnowała 
z osobistych spotkań z dziećmi, podczas 
których poznaje ich marzenia i dąży do 
ich spełnienia. Klaudia odznacza się nie-
pohamowaną motywacją i wiarą we wła-
sne siły, co niejednokrotnie bezpośrednio 
wpłynęło na spełnienie dziecięcego ma-
rzenia. Podopieczni fundacji stanowią dla 
niej najważniejszą grupę i to im bezbrzeż-
nie się poświęca, co napawa ją dumą  
i napędza do dalszego działania. Ponadto 
Klaudia zawsze pozostaje do dyspozycji 
i służy pomocą innym trójmiejskim Wo-
lontariuszom. Potrafi nawiązać kontakt  
z nowymi kandydatami, chcącymi speł-
niać marzenia i wspierać ich w zdobywa-
niu niezbędnego doświadczenia. Jej wie-
loletnia działalność jest dla nich podporą 
i niesłabnącą inspiracją.

Koordynator/Koordynatorka roku 
– Liliana Tarasow

Pani Liliana jest głównym koordyna-
torem szkolnego koła wolontariatu, któ-
re nazywa się Pomocne Elfy To grupa, 
dla której wolontariat jest bardzo ważną 
częścią ich życia, traktują się wzajem-

nie jak mała rodzina, a Pani Liliana stoi 
na jej czele. Dlatego właśnie stara się 
w miarę swoich możliwości działać we 
wszystkich możliwych akcjach na tere-
nie Gdańska, jednocześnie motywując 
całą wolontariacką rodzinkę. Dla szkol-
nego koordynatora działalność tylko na 
terenie swojego ukochanego miasta to 
za mało, dlatego wielokrotnie wycho-
dzi ze swoimi akcjami wolontariackimi 
poza obszar miasta. Przykładem jest 
między innymi pomoc schronisku dla 
bezdomnych zwierząt w Dąbrówce koło 
Wejherowa. Pani Liliana Tarasow działa 
systematycznie przez cały rok, również 
w weekendy. Nie zdarzył jej się miesiąc, 
w którym nie brałaby udziału w akcji 
wolontariackiej.

Specjalne wyróżnienie za działanie 
na rzecz innych trafiło do – Joanny 
Łysikowskiej za akcję #zupodobro

Nagrodzona wolontariuszka od jakie-
goś czasu prowadzi tą akcję #zupodobro 
praktycznie sama. Ta akcja ma na celu 
wspierać żywieniowo ludzi. Dokarmiają 
mamy w trudnej sytuacji, ojców samotnie 
wychowujących dzieci, rodziców dzieci 
niepełnosprawnych, dorosłych niepeł-
nosprawnych i seniorów. Pani Joanna 
przygotowuje zupy własnym kosztem, 
zaangażowała wolontariuszy do rozwo-
żenia posiłków, swego czasu wspierała 
ratowników medycznych organizując im 
posiłki. Akcja się rozwija (plan na dowóz 
rowerami) i nie kończy się! Pani Joanna 
wciąż gotuje zupy, szuka wsparcia w roz-
wożeniu żywności. Ostatnio do słoików 
z zupą dołącza pampersy dla dzieciaków 
potrzebujących. Aby pozyskać dodatko-
we środki powstał ebook z przepisami  
na pożywne zupy; powstała też zrzutka  
na potrzebne produkty.

W Międzynarodowy Dzień Wolon-
tariatu, 5 grudnia, po gdańskich torach 
jeździł zabytkowy tramwaj Bergmann, 

Bezinteresowna praca na rzecz drugiego człowieka  

Gdańsk Europejską Stolicą 
Wolontariatu w 2022!  

Solidarność, aktywność obywatelska i działania wolontariuszy w naszym mieście zostały docenione na arenie 
międzynarodowej. Gdańsk Europejską Stolicą Wolontariatu 2022! O decyzji kapituły dowiedzieliśmy się  
w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, podczas gali Aktywni w mieście, która transmitowana była na portalu 
gdansk.pl.
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który kursował na trasie Oliwa – Sie-
dlce. W koszulkę wolontariusza ubrany 
był napis Gdańsk na Ołowiance, a o Ty-
godniu Wolontariatu przypominał spe-
cjalnie podświetlony stoczniowy dźwig.

Gdańsk Europejską Stolicą 
Wolontariatu!

Także dziś odbywała się gala Euro-
pejskiego Centrum Wolontariatu w Pa-
dwie, podczas której ogłoszono miasto, 
które otrzymało tytuł Europejskiej Stoli-
cy Wolontariatu 2022. W trakcie łączenia 
na żywo dowiedzieliśmy się, że ten wy-
jątkowy tytuł trafił właśnie do naszego 
miasta i to Gdańsk został Europejską Sto-
licą Wolontariatu 2022.

 – Mamy to! Gdańsk jest Europejską 
Stolicą Wolontariatu 2022. Z całego ser-
ca gratuluję wszystkim wolontariuszkom  
i wolontariuszom działającym w naszym 
mieście, w naszej metropolii. To duży za-
szczyt, duży honor, ale też wiele zadań 
przed nami. Ten tytuł przypadł nam w 
naprawdę w roku szczególnym – z jed-
nej strony właśnie panuje pandemia ko-
ronawirusa, ale z drugiej mamy 40-lecie 
powstania Solidarności. I to jest właśnie 
bardzo ważne, że Solidarność, nie jest 
zamkniętym znaczkiem w muzeum, ale 
czymś, co mamy na co dzień. Duża radość 
i wiemy, że będziemy działać dalej. Żeby 

wolontariuszek i wolontariuszy było jesz-
cze więcej – cieszyła się po ogłoszeniu 
wyników prezydent Dulkiewicz.

#EVCapital to ogólnoeuropejski 
otwarty konkurs, którego celem jest 
promowanie i docenienie wolontariatu 
i organizacji angażujących wolontariu-
szy z danego regionu. Konkurs składał 
się z trzech etapów: złożenia aplikacji, 
a następnie przygotowania filmu poka-
zującego zaangażowanie wolontariuszy 
oraz prezentacji miasta, która odbyła się 
22 października. Z tej okazji powstał  
w naszym mieście wyjątkowy film. Lau-
reatów wyłoniło międzynarodowe jury,  
w skład którego wchodzą kluczowe 
osobistości związane z wolontariatem.  
W jury zasiadali m.in. przedstawicie-
le NGO oraz instytucji unijnych, ale też 
osoby prywatne, zaangażowane w dzia-
łalność wolontaryjną.

Tradycja od 2013 roku

Tytuł Europejskiej Stolicy Wolonta-
riatu po raz pierwszy przyznano Barce-
lonie w 2013 roku. W kolejnych latach 
wyróżnienia te otrzymały: Lizbona, Lon-
dyn, Sligo, Aarhus, Koszyce, Padwa oraz 
Berlin. Tytuł przyznawany jest przez Eu-
ropejskie Centrum Wolontariatu (CEV).  
W 2022 roku do grona europejskich 
miast, które zostały wyróżnione za zaan-

gażowanie, inicjatywę, działanie i możli-
wości niesienia wsparcia i pomocy innym 
dołączył Gdańsk.

Pod hasłem Wolontariat kryją się dwa 
wymiary tego samego działania. Pierw-
szy z nich to ten indywidualny, oddzia-
łujący na jednostkę, która się w niego 
angażuje i drugi to ten społeczny, oddzia-
łujący na lokalną społeczność i przestrzeń 
publiczną. W Gdańsku od zawsze zaan-
gażowanie obywateli w wolontariat we 
wszystkich obszarach życia społecznego 
było jednym z najwyższych w skali kraju, 
zostało to też dostrzeżone na arenie mię-
dzynarodowej, stąd pomysł ubiegania się 
o tytuł ESW.

Gotowi, by promować kulturę 
wolontariatu…

Gdańsk jest gotowy, by promować 
kulturę wolontariatu i swoimi inicjatywa-
mi inspirować innych na arenie między-
narodowej. Jednym z planowanych dzia-
łań po otrzymaniu tytułu jest stworzenie 
specjalnej strony internetowej, na której 
będą komunikowane wszelkie działania 
Gdańska jako Europejskiej Stolicy Wo-
lontariatu 2022.

Gdańsk od lat wspiera wolontariuszy 
i inicjatywy obywatelskie. Zapewnia stałe 
finansowanie aktywności wolontariackich 
i prowadzenie Regionalnego Centrum 
Wolontariatu z bazą ofert dla wolontariu-
szy i indywidualnym oraz szkoleniowym 
wsparciem. Aktywni obywatele na swoje 
inicjatywy mogą uzyskać od miasta spe-
cjalne fundusze lub minigranty. To u nas 
odbywa się Gdański Tydzień Wolontaria-
tu i w naszym mieście powstała pierwsza 
w Polsce aplikacja mobilna do pośrednic-
twa wolontariatu WolontariApp. Według 
badań satysfakcji życia mieszkańców 
Gdańska ponad 60 procent mieszkańców 
deklaruje swój udział w wolontariacie.

Marta Formella.  
Urząd Miejski w Gdańsku 
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Przedstawiciela darczyńcy reprezen-
tował Bogdan Radys ze Rady Społecznej 
Centrum Pamięci o Polakach z Wolnego 
Miasta Gdańska im. Brunona Zwarry. 

Gdańsk to idea

– To niezwykle wzruszający mo-
ment, który ilustruje hasło „Łączy nas 
Gdańsk” – powiedział Piotr Grzelak, 
Zastępca Prezydenta Gdańska. – Dar 

rodziny Szmelterów, Polaków związa-
nych z Gdańskiem, to cenny gest, który 
pokazuje, że Gdańsk to idea, która łączy 
ludzi (…) To właśnie dzięki tej pięknej 
idei mogliśmy się dziś razem potkać  
i podziwiać obrazy tak uznanego artysty 
jak Wojciech Kossak oraz świętować 
powrót dzieł do Gdańska, tym bardziej, 
że oba mają ciekawą i piękną historię. 
Nie tylko tę, która doprowadziła do ich 
powrotu, ale także związaną z historią 

Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku 
Przekazane do Muzeum Gdańska, 

oprawione w ramy obrazy Wojciecha 
Kossaka, były osobistym darem artysty 
dla państwa Marii (Hildegardy) i Fran-
ciszka Szmelterów. Na obu widnieją 
charakterystyczne dla twórczości mala-
rza sceny kawaleryjskie. Pierwszy z nich 
przedstawia żołnierza napoleońskiego 
na koniu, a drugi to najprawdopodob-
niej autoportret malarza w stroju Uła-

na 3. Pułku Ułanów Śląskich, za czym 
przemawia treść listu Kossaka do Marii 
Szmelterowej. 

Historia rodziny Szmelterów  
i powrotu obrazów 

Angażujące się w życie gdańskiej 
Polonii małżeństwo z powodzeniem 
prowadziło w okresie międzywojennym 
restaurację w gmachu obecnego dwor-
ca głównego w Gdańsku. Franciszek 
Szmelter był nie tylko przedsiębiorcą, 
najprawdopodobniej działał w polskim 
wywiadzie na terenie Wolnego Miasta 
Gdańska. Wszystko przerwał wybuch  
II wojny światowej.

Franciszek Szmelter został przez 
Niemców aresztowany i osadzony  
w obozie Stutthof, gdzie zginął w 1941 
roku. W tym samym obozie przetrzymy-

Dwa obrazy Wojciecha Kossaka  

Dar dla Muzeum Gdańska  
Do zbiorów Muzeum Gdańska trafiły dwa obrazy Wojciecha Kossaka, które artysta podarował w 1939 roku Marii 
Szmelterowej, Polce z Wolnego Miasta Gdańska. W uroczystości przekazania dzieł, które przyleciały do Gdańska  
z Toronto, wzięli udział zastępca prezydent Gdańska Piotr Grzelak, dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar Ossowski.

Na odwrocie obrazu „Ułan z 3. Pułku Ułanów Śląskich” dedykacja i dołączony list  
Wojciecha Kossaka, wraz z kopertą, datowany na 4 stycznia 1939

Wojciech Kossak „Żołnierz napoleoński na koniu”, ok. 1938,  
obraz olejny, wymiary: ok. 40 x 50 cm

Wojciech Kossak „Ułan z 3. Pułku Ułanów Śląskich”, ok. 1938, 
obraz olejny, wymiary: ok. 40 x 50 cm
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wany był również jego syn, Kazimierz, 
któremu w 1940 roku udało się odzyskać 
wolność. Zmuszony do wyjazdu do Ge-
neralnego Gubernatorstwa, zaangażował 
się w działalność konspiracyjną w Sza-
rych Szeregach i Armii Krajowej. Po 
zakończeniu wojny, z uwagi na groźbę 
aresztowania, wyemigrował do Szwecji, 
a stamtąd do Kanady, gdzie mieszkał  
z żoną, Leontyną. – Małżeństwo było 
bezpotomne, stąd wola Leontyny Szmel-
ter, aby po jej śmierci obrazy Kossaka 
powróciły do Gdańska – powiedział 
Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum 
Gdańska.

Realizacja woli Leontyny Szmeltero-
wej była możliwa dzięki zaangażowaniu 
inż. Jerzego Grodeckiego z Toronto oraz 
pana Bogdana Radysa, członka Rady 
Społecznej Centrum Pamięci o Polakach 
z Wolnego Miasta Gdańska im. Brunona 
Zwarry.

„Oddany przyjaciel – Wojciech Kossak”

Franciszek i Maria Szmelterowie 
musieli dosyć dobrze znać Wojciecha 
Kossaka. Potwierdzeniem ich przyjaź-
ni z artystą jest datowany na 4 stycz-
nia 1939 roku list Wojciecha Kossaka,  
w którym opisał on kulisy powstania 
jednego z podarowanych obrazów i pe-
rypetie związane z jego wysyłką w for-
mie prezentu noworocznego.

Już ze trzy tygodnie temu, chcąc  
w części chociaż odwdzięczyć się  
za tyle uprzejmości i ambarasu mojem 
lekarstwem drogiej Pani pozwoliłem 
sobie przesłać obrazek mojej ręki. Ułan 

z mojego 3 pułku Ułanów, melduje że 
przyprowadził konia dla Pani Szmelte-
rowej od p. majora Kossaka. Wysłałem 
go pocztą, i dotąd nie znając słówka od 
Pani że doszedł do Jej ręki, zaczynam się 
obrażać czy nie zaginął. Załączam list 
pocztowy, w razie gdyby trzeba reklamo-
wać. Bo przecie obrażać się o tę formę 
kawaleryjską chyba Pani nie przyszło do 
główki. Zanadto Pani nie z jakim sza-
cunkiem i wszelką przyjaźnią jestem dla 
obojga Państwa. Jeszcze raz najlepsze 
życzenia na ten rok całemu domowi – pi-
sał Wojciech Kossak w liście.

Obrazy zostaną poddane konser-
wacji. W przyszłych latach zostaną za-
prezentowane na nowej wystawie stałej  
w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku.

* 
Franciszek Szmelter (1892 – 1941) 

urodził się 8 marca 1892 roku w Świe-
ciu nad Wisłą w rodzinie głęboko pa-
triotycznej. Wstąpił w szeregi I Brygady 
Legionów Komendanta Piłsudskiego  
i przeszedł całą kampanię galicyjską Le-
gionów. Po I wojnie wrócił do Świecia. 
Pod koniec lat dwudziestych Franciszka 
Szmeltera wezwał do siebie Józef Pił-
sudski, nakazując byłemu legioniście 
wyjazd do Wolnego Miasta Gdańska.  
W roku 1933 (po krótkim okresie prowa-
dzenia gabinetu dentystycznego) Franci-
szek Szmelter otworzył na terenie Dwor-
ca Głównego w Gdańsku własną restau-
rację, która była również przykrywką 
dla działań wywiadowczych słynnej 
„Dwójki” oraz organizacji polonijnych 
działających na terenie WMG. Po wybu-

chu wojny uciekł do Warszawy. Tam zła-
pany przez Gestapo. Zginął w Stutthofie 
15 kwietnia 1941 roku. Jest pochowany  
na Cmentarzu Zasłużonych na Zaspie.

Maria Hilda Szmelter (1899 – 1987) 
pochodziła z zasymilowanej żydow-
skiej rodziny Ritterman z bośniackiego 
Mostaru. Jako młoda, niezwykle 
piękna dziewczyna przyjechała tuż 
przed wybuchem I wojny światowej do 
Gdańska... na zakupy w renomowanych 
domach mody Sternfelda, Brzezińskiego 
i Braci Freymann w związku z plano-
wanym ślubem. Nad Motławą dotarła 
do niej wiadomość o wybuchu wojny, 
a nieco później o śmierci narzeczonego. 
Zrozpaczona, załamana, odcięta od ro-
dziny i swojego kraju pozostała w Gdań-
sku. Franciszek Szmelter zaopiekował 
się Marią Rittermanówną i pomógł urzą-
dzić się w Gdańsku. Z czasem pokochali 
się. Ślub wzięli w Gdańsku. Owocem 
małżeństwa było dwóch synów: Ka-
zimierz (żonaty z Leontyną, uciekł po 
wojnie przez Szwecję do Kanady) oraz 
Zygmunt. Po wojnie Maria Hilda wró-
ciła do jeszcze płonącego Gdańska. Od-
budowała restaurację i prowadziła ją do 
połowy lat pięćdziesiątych XX wieku. 
Zmarła w 1987 roku.

Biogramy w oparciu o tekst Mieczy-
sława Abramowicza w kwartalniku „Był 
sobie Gdańsk, nr 3, 1997”.

Andrzej Gierszewski. Muzeum Gdańska
Fot. Agnieszka Grabowska.  

Muzeum Gdańska

Piotr Grzelak: „Nie ustaniemy w staraniach i mamy nadzieję, że uda nam się znaleźć 
kompromis, który pozwoli wznowić projekt.”  

Fasady OdNowa - edycja 2019 zakończona  
Fasady OdNowa, to projekt, który wpisał się w charakter Głównego Miasta. Co roku, dzięki tej wspólnej inicjatywie 
władz miasta i wspólnot mieszkaniowych, kilka a nawet kilkanaście kamienic zyskiwało wyremontowane elewacje  
i artystyczne zdobienia. Ubiegłoroczna edycja, zakończona na początku grudnia 2020 roku, odbiegała już 
charakterem od poprzednich.

Zabrakło ozdobnych elementów 
– taką decyzję podjął Pomorski Woje-
wódzki Konserwator Zabytków.

Odremontowane, ale – bez dekoracji

Jednak kamienice przy ul. Straga-
niarskiej i Powroźniczej nad Motławą 

cieszą oko odmalowanymi elewacjami.
 – Edycja 2019 została właśnie za-

kończona. Jednak zarówno w tym, jak i 
w przyszłym roku musieliśmy odstąpić 
od realizacji projektu. Efekty samego 
odmalowania fasad stanowczo odbie-
gały od zamierzonego efektu. Niestety 
nie udało się nam otrzymać zgody Po-

morskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków na działania artystyczne,  
a jedynie na odmalowanie. Jednak to 
właśnie warstwa artystyczna, wyjątkowe 
zdobienia, były ogromną wartością całe-
go projektu. Od 2013 roku 155 kamie-
nic zostało odremontowanych, a wiele  
z nich zyskało dekoracje. Mimo przerwy 
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w realizacji kolejnych edycji, będziemy 
próbowali rozmawiać z konserwatorem. 
Nie ustaniemy w staraniach i mamy na-
dzieję, że uda nam się znaleźć kompro-
mis, który pozwoli wznowić projekt – 
mówi Piotr Grzelak zastępca prezydenta 
Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju.

W 2019 roku zaplanowano odno-
wienie fasad i dekoracje na kamienicach 
przy ulicy Powroźniczej od strony mia-
sta i od strony Motławy o numerach 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22A, 22B, 24 oraz ulicy Straganiarskiej 
o numerach 51-52 i 53-54. I choć nie 
udało się wykonać artystycznego wy-
kończenia fasad, łączna powierzchnia 
odmalowanych elewacji to prawie 3,5 
tys. metrów kwadratowych.

Cel projektu

Odbudowane po wojennych znisz-
czeniach kamienice, w bardzo uprosz-

czonej formie, bez zdobień, często  
w kształcie odbiegającym od przedwo-
jennych oryginałów, nie zostały wpisane 
indywidualnym wpisem do wojewódz-
kiego rejestru zabytków. Ich mieszkańcy 
nie mają możliwości pozyskania środ-
ków na konserwację z urzędu Pomor-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Również środki w postaci 
dotacji na cele związane z ociepleniem 
budynków i inne dotacje celowe znajdu-
ją się poza zasięgiem wspólnot mieszka-
niowych. Jednocześnie z powodu złego 
stanu wizualnego i technicznego prywat-
nych kamienic cierpiał wizerunek całe-
go Głównego Miasta, będącego jednym  
z najpopularniejszych celów turystycz-
nych w Polsce.

Projekt Gdańskie Fasady OdNowa 
wychodzi naprzeciw potrzebom zwią-
zanym z poprawą jakości przestrzeni 
Głównego Miasta. W efekcie prowadzo-
nych działań odremontowano, poma-

lowano i nadano dekoracje artystyczne 
ponad 150 elewacjom oraz wprowadzo-
no na ulice elementy małej architektury. 
To radykalnie zmieniło wizerunek takich 
ulic jak Ogarna, Szeroka, Warzywnicza, 
Rybackie Pobrzeże czy Świętojańska.

Wspólny sukces

W tym roku zamiast tradycyjnego 
spaceru śladami projektu organizatorzy 
zaproponowali wirtualny spacer.*

 – Ten wirtualny spacer wspaniale 
pokazuje skalę przedsięwzięcia. Przy-
znam, że bardzo się cieszę, że miałam 
możliwość uczestniczyć w tym projek-
cie i mam nadzieję, że nie po raz ostatni. 
Myślę, że jest to odpowiednia chwila, 
aby złożyć serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy od powstania projek-
tu, aż do zakończenia tej edycji przy-
czynili się do wspólnego sukcesu Fasad 
OdNowa. Fundacja Urban Forms, ASP, 
artyści i rzemieślnicy, wspólnoty miesz-
kaniowe, służby konserwatorskie, fir-
my budowlane, FRAG, Dział Rozwoju 
Przestrzeni Publicznej (GZDIZ), Gdań-
ska Organizacja Turystyczna i wielu 
pracowników UMG – wszyscy byliśmy 
zaangażowani w ten projekt i możemy 
sobie tylko pogratulować wspaniałych 
efektów współpracy – mówi Monika 
Nkome-Evini, menadżer Śródmieścia.

Joanna Bieganowska.  
Urząd Miejski w Gdańsku

Zdjęcia: Kamienice przy ul. Straga-
niarskiej i Powroźniczej – w ramach pro-
jektu Fasady OdNowa 2019 – odmalo-
wane,  ale bez dekoracji. Fot. Materiały 
Urzędu Miasta Gdańska

*Filmowy spacer nakręcony z per-
spektywy drona obejrzeć można na stro-
nie WWW.gdansk.pl
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 – Zawieszenie wiechy jest symbo-
licznym momentem na budowie, świad-
czy o tym, że osiągnęliśmy najwyższy 
punkt. Widać postępy w pracach, a ich 
koniec jest faktycznie długo wyczeki-
wany przez mieszkanki i mieszkańców 
Oliwy – powiedziała Aleksandra Dul-
kiewicz, prezydent Gdańska. – Teraz 
przyszedł czas na kolejne etapy, zgodnie  
z obietnicami wykonawców, jeśli 
wszystko ułoży się według planu, to na 
Mikołajki 2021 zapraszamy odwiedzają-
cych do rotundy i oranżerii.

Kompleks palmiarni w Parku Oliw-
skim składa się z 4 budynków: rotundy, 
oranżerii, budynku socjalno-technicz-
nego i szklarni. Budowa obiektu socjal-
nego już się zakończyła, rotunda jest  
w trakcie odbiorów, a przebudowa oran-
żerii jest na etapie kładzenia dachu. Na 
realizację czeka jeszcze budynek szklar-
ni. Rewitalizacja zabytkowych parko-
wych budynków oprócz zabezpieczenia 
ich przed degradacją, poprawą stanu 
technicznego, ma na celu wyekspono-
wanie wartości kulturowych historycz-
nego Parku Opackiego.

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 salę kon-
ferencyjną lub dydaktyczną. Ponadto 
zamontowany zostanie system sterowa-
nia klimatem, który zapewni roślinności 
odpowiednie warunki. Ostatnim elemen-
tem prac będzie zagospodarowanie tere-
nu wokół rotundy. Obecnie trwają prace 
związane z budową dachu, wykonywa-
ne są obróbki blacharskie oraz łacenie 
(układanie listew pod dachówki).

 – Na tę chwilę mamy zamknięty 
dach, a do Świąt Bożego Narodzenia 
zostanie on pokryty dachówką – infor-
muje Radosław Tomczykowski, kierow-
nik kontraktu i budowy z firmy Kamaro  
Sp. z o.o. Sp.k. – Kolejne etapy to pra-
ce konstrukcyjne: nowe schody , nowe 
wejście oraz instalacje wodno – sanitar-

ne. Wiosną rozpoczniemy oczyszczanie  
i tynkowanie elewacji. To plan na naj-
bliższe miesiące.

Palmiarnia 

Prace w 2017 roku rozpoczęto od 
przesadzenia roślin do parkowych 
szklarni. Następnie, w celu ochrony po-
zostałej roślinności – w tym 180-letniego 
daktylowca – wykonano specjalny tym-
czasowy tunel z foli. Po zabezpieczeniu 
roślin wykonawca rozpoczął rozbiórkę 
starej rotundy, wykonano fundamenty 
pod nową konstrukcję i przystąpiono 
do montażu stalowych słupów tworzą-
cych konstrukcję budynku palmiarni.  
Z uwagi na nietypowy kształt realizo-
wanego obiektu, projekt rotundy podda-
no dodatkowym analizom wytrzymało-
ści konstrukcji na obciążenia wiatrem,  
z uwzględnieniem wzmożonej jego 
intensywności. Przeprowadzone na 
specjalnym modelu ekspertyzy, opra-
cowane przez Politechnikę Gdańską, 
wykazały, iż w celach dodatkowego 
zabezpieczenia tak nietypowej bryły, 
wskazane jest wzmocnienie jej stalo-

wej konstrukcji. Z początkiem kwietnia 
wykonawca rozpoczął szklenie stalowej 
konstrukcji palmiarni. Docelowo za-
montowanych zostało 1400 szt. punk-
tów podtrzymujących szyby, z których 
każdy jest indywidualnie dopasowany. 
Dzięki temu każda z szyb montowana 
jest odrębnie i pracuje niezależnie, co w 
przypadku ewentualnego uszkodzenia 
szyby pozwala na jej bezproblemową 
wymianę.

Do oszklenia rotundy wykorzystano 
420 szt. szyb, z których największe mają 
powierzchnię ok. 2,6 m kw. Stara rotun-
da miała ok. 19 m, nowa rotunda jest  
o 6 m wyższa. Do rotundy będzie wcho-
dzić się przez przebudowywany obecnie 
budynek 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. W październiku, aby umożliwić 
odwiedzającym oglądanie palmiarni  
z bliska, ogrodzenie terenu budowy 
zostało przesunięte umożliwiając zwie-
dzającym dojście do rotundy. Obecnie 
trwają odbiory techniczne budynku.

W Parku Oliwskim  

Wiecha na oranżerii  
Zakończył się kolejny etap prac przy oranżerii w Parku Oliwskim. 14 grudnia 2020 roku zawieszono wiechę  
na konstrukcji dachu. W tradycyjnej uroczystości wzięła też udział Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Wiecha na oranżerii w Parku Oliwskim. 14 grudnia 2020 rok.  
Fot. Materiały promocyjne UMG



18

Nr 1/2021         Nasz GDAŃSK

Budynek Socjalny 

W lipcu 2019 r. zakończyła się bu-
dowa budynku socjalno – techniczne-
go, będącego II etapem rewitalizacji i 
przebudowy kompleksu budynków pal-

miarni. Oprócz zaplecza socjalnego, w 
budynku znajdują się ogólnodostępne 
toalety oraz węzeł ciepła, niezbędny do 
utrzymania odpowiedniej temperatury w 
palmiarni. Wykonawcą robót była rów-
nież firma Kamaro Sp. z o.o. Sp. k. reali-

zacja trwała od listopada 2018 do lipca 
2019 r.

 Izabela Kozicka-Prus. 
Urząd Miejski w Gdańsku 

Zapobieganie opadom i rekreacja  

Będzie zbiornik retencyjny  
Jaśkowa Dolina  

Do końca listopada 2021 r. powstanie zbiornik retencyjny Jaśkowa Dolina. Koszt inwestycji wyniesie ponad  
9,5 mln złotych.

Umowę na jego budowę podpisano 
11 listopada 2020 roku.

Zbiornik Jaśkowa Dolina będzie 
miał pojemność 9261 m3. Założeniem 
budowy zbiornika jest czasowe zreten-
cjonowanie i powrotne odprowadzenie 
wody z opadów nawalnych do istnieją-
cej kanalizacji deszczowej. Obiekt bę-
dzie zlokalizowany w obszarze potoku 
Jaśkowego.

 – Zbiornik będzie podzielony na 
dwie części. Pierwszą część 
stanowić będzie piaskownik, 
gdzie nastąpi proces osadza-
nia zawiesin i piasków dla 
ochrony zbiornika przed za-
mulaniem. Następnie woda 
będzie przelewać się do czę-
ści dolnej zbiornika tj. zbior-
nika właściwego. Główna 
czasza zbiornika w części 
dolnej będzie zasilana wo-
dami gruntowymi. Nadmiar 
wody będzie odprowadzany 
przelewem szczelinowym 
do koryta potoku Jaśkowe-
go – wyjaśnia Włodzimierz 
Bartosiewicz, dyrektor Dy-
rekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska.

Otoczenie zbiornika bę-
dzie spełniało funkcję rekre-
acyjną. Zostanie wykonany 
pomost widokowy na brze-
gu południowym, którego 
krawędź wchodzić będzie 
nad lustro wody. Na brzegu 
północnym powstanie cy-
pel, na którym wykonana 
zostanie drewniana altana 
oraz ławki parkowe. We-

dług umowy prace potrwają do końca 
listopada 2021 roku. Wykonawcą prac 
będzie konsorcjum firm, którego lide-
rem jest firma Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno – Usługowe „BIMEL” Sp.  
z o.o. Koszt inwestycji wyniesie ponad 
9,5 mln złotych. Inwestycja jest czę-
ścią programu „Systemy gospodaro-
wania wodami opadowymi na terenach 
miejskich – Miasto Gdańsk – etap II”.  
W ubiegłych latach zakończyły się inne 

elementy programu: budowa kanaliza-
cji deszczowej w rejonie ul. Grottgera, 
Bażyńskiego, Tetmajera, Kasprowi-
cza, budowa zbiornika retencyjnego 
Strzelniczka II wraz z regulacją potoku 
Strzelniczka pomiędzy zbiornikami re-
tencyjnymi Strzelniczka II i Budowla-
nych II oraz budowa Rowu M-4.

Aneta Niezgoda.  
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

Tu powstanie zbiornik retencyjny. Fot. Materiały promocyjne DRMG






