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Gdańscy wolontariusze ustawili w czwartek,  
14 stycznia, wielkie serce z 36 tysięcy płonących 

zniczy przy Pomniku Poległych Stoczniowców

Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Gdańsk i Bałtyk

Gdańsk Dzieli Się Dobrem

Wigilia w czasie pandemii



Zbigniew Jujka (1935–2019)  – patronem tramwaju

Tytan pracy 
Tramwaj nr 1069 otrzymał 15 stycznia 2021 roku imię jednego z najwybitniejszych polskich rysowników satyrycznych.  
Od tego dnia w autobusach i tramwajach emitowane są clipy prezentujące jego rysunki.

 – Zbigniew Jujka to osoba, z którą 
chyba każdy z nas ma jakieś wspomnie-
nia. – powiedziała Aleksandra Dulkie-
wicz, prezydent Gdańska. – Chyba nie ma 
osoby związanej z Gdańskiem, która nie 
znałaby jego rysunków, nie znałaby jego 
cotygodniowego dzienniczka, który poja-
wiał się przez 56 lat w „Dzienniku Bał-
tyckim”. 

– Zbyszek był człowiekiem niezwy-
kłym, który nie potrafił nie pracować. Był 
tytanem pracy. Jak już zachorował martwił 
się co to będzie jak już nie będzie mógł ry-
sować. Cześć mu i chwała – mówiła żona 
Maria Aftanas – Jujka.

W uroczystości uczestniczyli także 
córka, syn, wnuczęta i prawnuk, siostry, 
przyjaciele artysty. 

Był aktywistą pierwszej Solidarności. 
Po upadku komunizmu piastował funkcję 
prezesa Stowarzyszenia Polskich Artystów 
Karykatury. Zdobył nagrody na konkur-
sach w Japonii, Belgii, Jugosławii. Uho-
norowany między innymi Srebrnym Me-
dalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”  
i Medalem św. Wojciecha. 

Red.

Uroczystość nadania tramwajowi imienia Zbigniewa Jujki. Fot. Dominik Paszlinski, Urząd Miejski w Gdańsku
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Zawijało tutaj do 2 tys. statków rocz-
nie. Dochody z portu stanowiły zwykle 
jedną czwartą, niekiedy nawet jedną 
trzecią przychodów miasta, sięgających 
do 350 tys. grzywien rocznie, a war-
tość przechodzących przez port towa-
rów przekraczała 6 milionów grzywien. 
Samego zboża przeładowywano tutaj  
w najkorzystniejszych latach do 100 ty-
sięcy łasztów (ponad 200 tys. ton!) rocz-
nie. Budżet miasta bywał w tym czasie 
porównywalny z (oficjalnym) budżetem 
Rzeczypospolitej. Rola Gdańska w rejo-
nie Bałtyku nie ograniczała się jednak do 
handlu i żeglugi. 

Tutaj zajmiemy się jego relacjami  
z innymi miastami nadbałtyckimi. Spró-
bujemy znaleźć, co w nich było wspól-
nego, jakie były między nimi podobień-
stwa i różnice.

Rzeki i miasta 

Główne szlaki transportowe wcze-
snego średniowiecza wiodły rzekami. 
Przy ich ujściach do Bałtyku wyrosły 
miasta portowe – ośrodki handlu i kul-
tury. Typowym miejscem nie było samo 

ujście. Miasta zakładano najczęściej  
w pewnej odległości od ujścia, nad rze-
ką lub jej dopływem o spokojnym nur-
cie. W ten sposób nad Wisłą i Motławą 
powstał Gdańsk, nad Odrą - Szczecin, 
nad Pregołą – Królewiec, nad Dźwiną 
– Ryga, nad Trawną Lubeka, nad War-
ną Roztoka, a nad Newą – znacznie 
później – Petersburg. Można tu dodać 
Sztokholm, który leży nad odnogą je-
ziora Mälar, na dawnym szlaku wodnym  
z głębi kraju do morza. W powstaniu 
innych portów większą rolę grały skrzy-
żowania szlaków lądowych i wodnych 
– jak w Rewalu (Tallinie), obecność cen-
nych surowców – jak sól w Kołobrzegu, 
lub wyjątkowo dogodne zatoczki czy 
cieśniny – jak w Visby, Stralsundzie  
i Kopenhadze.

Stosunki etniczne 

Miasta portowe i okoliczne rejony 
często były nawiedzane przez obcych, 
nie zawsze przybywających w pokojo-
wych zamiarach. Częściej też dochodziło 
tu do przemian etnicznych. W interesują-
cym nas zakresie czasowym pierwszymi 

migrantami, a niekiedy kolonizatorami 
byli Wikingowie, kolejnymi – Niemcy. 
Przykładem może być rejon ujścia Wisły.  
W I – II wieku po Chrystusie osiedlili się 
tutaj Goci, po których pozostały kręgi 
kamienne – najlepiej zachowane w Od-
rach niedaleko Gdańska. Po ich odejściu 
w IV wieku przybyli Słowianie, chociaż 
niektóre ich plemiona mogły tu miesz-
kać już wcześniej. W IX wieku płynący 
do Truso Wulfstan spotkał w tym rejonie 
Słowian i Prusów; granicą między nimi 
była Wisła. Gdańsk, którego początki 
sięgają VIII/IX wieku, miał pierwot-
nie ludność słowiańską (pomorską),  
a od około 980 roku należał do polskich 
władców. Od przełomu XII/XIII wieku 
zaczęli napływać osadnicy niemieccy. 
W 1227 mieli już własną gminę miejską, 
z książęcym sołtysem na czele. W 1308 
roku liczący 6-7 tysięcy mieszkańców 
Gdańsk zajęli Krzyżacy, niszcząc go  
i zabijając część mieszkańców. Po 
okresie zastoju zaczął się nowy na-
pływ Niemców, którzy jednak dopiero  
w XV weku uzyskali liczbową przewagę, 
zwłaszcza wśród bogatszych mieszczan. 
W 1454 roku Gdańsk wrócił do Polski, 
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ale ludność pochodzenia niemieckiego 
(nie licząc Niderlandczyków, Brytyj-
czyków i przedstawicieli innych nacji) 
stanowiła nadal 80-90% mieszkańców 
- do roku 1945, po którym większość 
pozostałych przy życiu niemieckich 
gdańszczan wysiedlono. Odwrotne pro-
cesy zachodziły w Kopenhadze (w 1375 
roku - 20% Niemców), Sztokholmie (w 
1389 roku - 50%, w 1525 - 21%), Rydze 
(w 1867 roku jeszcze 43% Niemców,  
w 1913 - 13%, w 1935 - 10%) i Tallinie 
(w 1871 - 34%, w 1910 - 16%, w 1939 
- 4,5%). Zdominowana przez Niemców 
rada miejska działała w Sztokholmie do 
1471 roku, w Rydze do 1889, w Gdań-
sku do 1945. Wspólnota języka niosła za 
sobą wspólnotę piśmiennictwa i obycza-
jów. Szczególną popularnością cieszy-

ły się nad Bałtykiem opowieści o królu 
Arturze (Artusie), który stał się patronem 
bractw mieszczańskich od Stralsundu 
po Rygę. Najwspanialszym z wznoszo-
nych przez nie Dworów Artusa chlubi 
się Gdańsk, niewiele ustępował mu Dom 
Czarnogłowych w Rydze.

Prawa miejskie 

Przybysze z Niemiec przywozili 
prawo, zwłaszcza w miastach. Wzo-
rem była przede wszystkim Lubeka, 
która uzyskała odpowiedni przywilej 
w 1188 roku. Za nią poszły Roztoka 
(Rostock 1218), Wismar (około 1226), 
Ryga (1226), Gdańsk (1227), Stralsund 
(1234), Szczecin (1243), Elbląg (1246), 
Tallinn (1248), Gryfia (1250), Stargard 

(1253), Kopenhaga (1254), Kłajpeda 
(1254), Kołobrzeg (1255), Visby (około 
1260), Tczew (1260), Koszalin (1266), 
Sztokholm („civitas” 1281, prawa miej-
skie 1349-57), Królewiec (1286) i tak 
dalej. Prawo miejskie było atrakcyjne 
dla wszystkich ze względu na swobody 
obywatelskie („powietrze miejskie czy-
ni człowieka wolnym”) i prywatną wła-
sność.

 
Powiązania handlowe 

Handlem bałtyckim zajmowali się 
kupcy i żeglarze narodów, mających 
dostęp do morza. W końcu XII wieku 
na Bałtyku dominację w tej dziedzinie 
uzyskali Niemcy. Decydującą rolę ode-
grała w tym bliskość produkującej suk-
no Flandrii i nowy typ statku – pojemna  
i szybka koga. Dysponujący większym 
kapitałem kupcy niemieccy wcześnie 
zaczęli się łączyć w związki zwane 
hanzami kupieckimi. Za pierwszą na 
Bałtyku uchodzi założona około 1160 
roku wspólnota kupców handlujących 
z Gotlandią. W ślad za hanzami kupiec-
kimi zaczęły powstawać związki miast, 
na przykład działający od 1264 roku 
związek miast wendyjskich (od Lubeki 
do Stralsundu). Za początek właściwej 
Hanzy, która miała w przyszłości objąć 
prawie 200 miast, także nie niemieckich, 
można uznać zjazd w 1356 roku w Lu-
bece. Statki hanzeatyckie przewoziły na 
Zachód surowce - zboże, drewno, futra  
i rudę żelazną, a na Wschód głównie 
sukna, wino i sól. Dopiero w XVII wie-
ku, po upadku Hanzy, dominację w że-
gludze bałtyckiej przejęli Holendrzy.

Wymiana artystyczna 

Oprócz surowców i towarów statki 
przewoziły dzieła sztuki, a rozwój że-
glugi ułatwiał wędrówkę ich twórców. 
Przykładem są dzieła Berndta Notkego 
(około 1435-1509), zdobiące kościoły 
w jego rodzimej Lubece (na przykład 
Ukrzyżowanie w katedrze), a także  
w Sztokholmie (Święty Jerzy w koście-
le Św. Mikołaja), Århus (ołtarz w kate-
drze), Tallinie (Taniec Śmierci w kościele 
Św. Ducha) i być może w Gdańsku (oł-
tarz Św. Barbary w kościele Mariackim).  
Z kolei ołtarz z 1475 roku w Warnemün-
de jest dziełem anonimowego snycerza 
gdańskiego. Zegar astronomiczny Miko-
łaja Lillienfelda z 1396 roku w kościele  
Św. Mikołaja w Stralsundzie jest 
najstarszym zachowanym z tzw. bałtyc-
kiej rodziny zegarów tego rodzaju (Do-

W gdańskim Dworze Artusa. Fot. Andrzej Januszajtis

W Domu Towarzystwa Szyprów w Lubece. Fot. Andrzej Januszajtis
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beran, Lund, Lubeka, Wismar, Sztok-
holm, Uppsala itp.). Mistrz Hans Dürin-
ger z Torunia, który w 1470 roku zbudo-
wał najwspanialszy z nich w Gdańsku, 
w 5 lat później ukończył zbliżony dla 
Roztoki. Kontakty hanzeatyckie wyko-
rzystywano też do importu materiałów 
budowlanych. Tak właśnie sprowadzono 
z Estonii wapień na cokół rozbudowy-
wanego kościoła Mariackiego w Gdań-
sku. Rada Miasta Gdańska prosiła o to 
w 1428 roku zaprzyjaźnioną Radę Mia-
sta Tallina. O kontaktach w tym czasie 
świadczy obecność kilku gdańskich mu-
zyków w Tallinie.

Koligacje dynastyczne

Elementem wspólnej historii są rów-
nież powiązania rodzinne między wład-
cami. Król Danii (i Anglii) Knut Wielki 
(około 995-1035) był synem Świętosła-
wy (Sygrydy), córki Mieszka I. Brata-
nica księcia gdańskiego Świętopełka, 
Małgorzata (1234-1282), była królową 
Danii - matką Eryka Klippinga i re-
gentką w czasie jego niepełnoletniości. 
Król Szwecji Jan III Waza (1537-1592) 
ożenił się z królewną Katarzyną Jagiel-
lonką (1526-1583). Ich syn Zygmunt III 
(1566-1632) był królem Polski i Szwe-
cji. Mimo że musiał opuścić Szwecję, 
nie zrezygnował z tronu szwedzkiego  
i przekazał roszczenia synom, którzy 
po nim panowali w Polsce. Prowadzone  
z tego powodu wojny położyły kres po-
tędze Polski i wyczerpały Szwecję, która 
po wejściu na scenę Rosji przestała się 
liczyć w walce o hegemonię na Bałtyku. 

Oddziaływania kulturalne 

Powiązania dynastyczne, paradok-
salnie także wojny, miały wpływ na 
wymianę dóbr kultury. Katarzyna Jagiel-
lonka przyczyniła się do przeniknięcia 
do Szwecji renesansu włoskiego, który 
zresztą wkrótce ustąpił miejsca stylowi 
niderlandzkiemu. Ze ścian kaplicy Ja-
giellońskiej w katedrze w Uppsali, gdzie 
ją pochowano, patrzą na siebie widoki 
Krakowa i Sztokholmu. Ciekawa jest hi-
storia nagrobka jej męża, Jana III Wazy, 
w tej samej kaplicy. Zygmunt III zamó-
wił go u gdańskiego rzeźbiarza Wille-
ma van den Blocka (około 1550-1628).  
W 1594 roku pomnik był gotowy, ale 
skłócony z królem rząd szwedzki od-
mówił zapłacenia umówionych 4 tys. 
talarów. Dzieło przeleżało w gdańskiej 
Zbrojowni aż do roku 1782, w którym 
wykupił je król Gustaw III. Na ustawie-

nie trzeba było czekać do roku 1818. 
Spod dłuta tego samego rzeźbiarza wy-
szedł także nagrobek rodziny Bielke  
w katedrze w Linköping. Inne dzieła wę-
drowały przez granice jako łup wojenny. 
W ten sposób trafił do katedry w Uppsali 
ważący 3,5 tony dzwon Thornan, zabra-
ny w 1703 roku z Torunia. W pobliskim 
Skokloster można oglądać wywiezioną 
z podgdańskiej Oliwy (zapewne w 1626 
roku) kazalnicę, ołtarz i chrzcielnica. In-
nym dziełem, łączącym miasta naszego 
regionu, jest słynna Bursztynowa Kom-
nata, wykonana przez mistrzów gdań-
skich i królewieckich według projektu 

Andrzeja Schlütera (około1650-1714), 
jednego z największych rzeźbiarzy ba-
roku, czynnego w Gdańsku, Warszawie, 
Berlinie i Petersburgu. Z kolei po ostat-
niej wojnie wiele obiektów z Gdańska 
znalazło się w Niemczech (między inny-
mi dzwony i słynny zbiór paramentów 
z kościoła Mariackiego) i Rosji, podob-
nie jak skarb bractwa Czarnogłowych  
z Rygi, obecnie eksponowany w Bremie.

Pokrewieństwa w budownictwie 

Przechadzając się ulicami miast nad-
bałtyckich możemy, niezależnie od cech 

Wejście do Domu Czarnogłowych w Tallinie. Nad oknami popiersia Zygmunta III Wazy  
i królowej Konstancji

Św. Jerzy w Sztokholmie. B. Notke
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lokalnych, dostrzec wyraźne podobień-
stwo architektury minionych epok. Jest 
to wynik oddziaływania tych samych 
ogólnoeuropejskich prądów stylistycz-
nych, a także wymiany twórców. Jak 
wszędzie, pierwsze kościoły budowano 
tu z kamienia, ale od XIII wieku zaczyna 
przeważać cegła. Znaczną rolę odegra-
li cystersi, których pierwsze klasztory  
w tym rejonie powstały w Szwecji 
(Alvastra - 1143) i Danii (Herivadum - 
1144), dopiero później na niemieckim i 
polskim Pomorzu (Kołbacz - 1173 i Oli-
wa –- 1186, jako filie duńskiego Esrom).  
W architekturze kościołów Wisma-
ru, Rostocku, Stralsundu i Rygi widać 
wpływy Lubeki, podobnie jak w Århus 
i Malmö. Odrębną drogą poszli twórcy 
kościoła Mariackiego w Gdańsku – jed-
nego z dwóch największych ceglanych 
na świecie, który zapoczątkował sys-
tem halowy z wciągniętymi do środka 
przyporami. Należy tu także wspomnieć  
o regule Św. Brygidy (prezbiterium od 
zachodu, okienka do spowiedzi itp.), 
wyrażonej w architekturze kościołów 
założonego przez nią zakonu w Vadste-
nie, Gdańsku, Tallinie (Pirita) i in.

Wspólni święci 

Łącznikiem kulturalnym między 
krajami nadbałtyckimi był także kult 
świętych. Szczególnym kultem cieszyło 
się tutaj dwunastu apostołów i czternastu 
świętych wspomożycieli. Popularnymi 
patronami kościołów byli – obok Naj-
świętszej Marii Panny – święci: Mikołaj, 
Katarzyna, Piotr, Jan, Jakub i in.. Ko-
ścioły szpitalne nosiły wezwania Świę-
tego Ducha, Jerzego, Gertrudy, Bożego 
Ciała itp. Z lokalnych świętych należy 
wymienić Olafa, któremu poświęcono 
kościoły w Tallinie i Gdańsku (w Wi-
słoujściu), Eryka (kaplice i ołtarze, np. 
w Gdańsku i Uppsali) i wspomnianą już 
Brygidę, szczególnie popularną w Gdań-
sku, gdzie powstał pierwszy po Vadste-
nie kościół i klasztor jej zgromadzenia. 

Wpływy niderlandzkie 

Po reformacji, która objęła cały re-
gion, zaczęli napływać tutaj uchodźcy 
z Niderlandów, przynosząc nowe idee. 
Jedną z nich był renesans niderlandzki, 
tak zwany manieryzm. Najpierw wpro-
wadzano go w rezydencjach władców  
i w wielkich miastach (w Gdańsku od lat 
1550-ych). Najwybitniejszym budow-
niczym był tutaj Antoni van Obberghen 
(1543-1611), twórca słynnego „zamku 

Hamleta” (Kronborg) w Helsingör. Każ-
de z jego gdańskich dzieł, z ukończoną 
w 1609 roku Wielką Zbrojownią na cze-
le, cechuje niderlandzka ornamentyka, 
malowniczy koloryt i wirtuozowskie 
traktowanie reguł symetrii. Obok niego 
pracowali czynni przedtem w Królew-
cu Willem (około 1550-1628) i Abra-
ham (1572-1628) van den Blockowie, 
a przez krótki czas także Jan Vredeman 
de Vries (1527-1604), autor popularnych 
wzorników. Ich wpływ można dostrzec  
w Rydze i Tallinie (domy Czarnogłowych)  
i w Sztokholmie (między innymi kamie-
niczka na Stortorget). Tutaj i w Uppsali 
reprezentantem nowego stylu był przede 
wszystkim Willem Boy (około 1525-
1592). 

Powiązania naukowe 

Region bałtycki obfitował w indywi-
dualności naukowe, których współpraca 
jest elementem tradycji. Ważne odkry-
cia wzbudzały chęć pracy i kontynuacji 
osiągnięć. Prace Tychona Brahe (1546-
1601) w obserwatorium na wyspie Hven 
kontynuował gdański astronom Jan He-
weliusz (1611-1687), wyznaczając z nie-
znaną dotąd dokładnością pozycje 1564 
gwiazd stałych. O kontynuacji świadczą 
nazwy obserwatoriów: „Gwiazdogród” 
i „Gród Uranii” Tychona oraz „Gwiaz-
dozbiór” Heweliusza. Gdański pionier 
termometrii Daniel Gabriel Fahrenheit 
(1686-1736), współpracował w Kopen-
hadze z Ole Römerem (1644-1710).  
W Amsterdamie odwiedzał Fahrenhe-
ita Karol Linneusz (1707-1778). Gdań-
ski uczony Henryk Kühn (1690-1769) 
był członkiem petersburskiej Akademii 
Nauk. Współpracowały ze sobą towa-
rzystwa naukowe. Szczególną aktyw-
ność na tym polu przejawiało Gdańskie 
Towarzystwo Przyrodnicze. Wśród 
bibliotek należy wymienić założoną  
w 1596 roku Bibliotekę Gdańską (dziś 
Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii 
Nauk) i niewiele młodszą (1620) Biblio-
tekę Uniwersytecką w Uppsali.

Muzyka 

Także i tu można znaleźć pokrewne 
nurty i wspólnych twórców. Gdańsz-
czanin Kaspar Förster (1616-1673), 
czynny także w Kopenhadze, tworzył 
kompozycje, zachowane głównie w 
Uppsali. Gdański kapelmistrz Valentin 
Meder (1649-1719) działał w Tallinie, 
Gdańsku, Królewcu i Rydze. Wśród 
jego dzieł znajdujemy suitę Polski Gra-

jek, opartą na polskich motywach lu-
dowych, a także operę Stałość Argenii, 
dedykowaną szwedzkiej parze królew-
skiej. W szwedzkiej muzyce ludowej 
do dziś popularny jest taniec polsk. 
Wspólne dla miast było zamiłowanie 
do instrumentów dzwonowych - ku-
rantów i karylionów. Sprowadzano je  
z Niderlandów - najpierw w Gdańsku,  
w którym od 1561 roku na wieży Ratusza 
wygrywał melodie 14-dzwonowy kurant 
Jana Moora z Hertogenbosch. Kolejnym 
był 16-dzwonowy kurant z 1621 roku  
w duńskim Frederiksborgu. Kurant braci 
Hemony z Amsterdamu zawisł w 1666 
roku na wieży kościoła Św. Gertrudy  
w Sztokholmie. Mikołaj Derck z Hoorn 
był twórcą karylionów w Kopenhadze 
(1736), Gdańsku (1738) i Petersburgu 
(1758). Po ostatniej wojnie na miejsce 
zniszczonych instrumentów powstały  
w Gdańsku dwa nowe: 50-dzwonowy  
na wieży Św. Katarzyny i 37-dzwonowy 
na Ratuszu Głównego Miasta – dzieła 
holenderskiej firmy Eijsbouts.

Podsumowanie

Jak widać, istnieje wiele wspólnych 
pierwiastków tradycji kulturalnej krajów 
i miast nadbałtyckich. Każdy z nadmor-
skich narodów wniósł i wnosi nadal do 
nich własny wkład. Czy to jednak wy-
starcza, by mówić o wspólnocie kultury? 
Mimo licznych powiązań między miesz-
kańcami naszego regionu w przeszłości, 
rozwój w XX wieku raczej pogłębił róż-
nice. Na Pomorzu Zachodnim i Środ-
kowym oraz w Prusach Wschodnich po 
1945 roku doszło do prawie całkowitej 
wymiany ludności. Oblicze kulturalne 
zdominowały kultury narodowe. Okrop-
ności minionej wojny wywołały szok  
i niechęć do wszystkiego, co niemiec-
kie. Najwyraźniej uwidaczniało się to  
w rosyjskiej enklawie wokół Królewca – 
obecnego Kaliningradu. Próby nawiąza-
nia do dawnych tradycji były tam rzad-
kie i niekiedy administracyjnie zwal-
czane. Najsilniej nawiązano do tradycji  
w Gdańsku, między innymi przez wspa-
niałą odbudowę zniszczonych zabytków 
i tutaj można mówić o pewnej ciągłości 
kultury, choć inaczej rozumianej niż  
w Szlezwiku-Holsztynie, Meklembur-
gii czy na Pomorzu Przednim. Sytuacja 
Gdańska jest jednak pod tym względem 
nietypowa. W czasach polskich (od 1454 
roku do rozbiorów) mówiący różnymi 
językami Gdańszczanie byli pełnopraw-
nymi obywatelami Polski. Każdy z nich 
dochodząc do pełnoletniości składał 
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Pomorską Radę FSNT NOT w Gdań-
sku – wnioskodawcę – reprezentował 
Wiceprezes Zarządu Henryk Paszkow-
ski.

Praktyk, teoretyk i sportowiec

Otwierając uroczystość, Aleksandra 
Dukiewicz, prezydent Gdańska, powie-
działa: 

 – Od kilku lat w świadomy sposób 
chcemy, aby tramwaj, poza wygodnym 
przemieszczaniem się po mieście, także 
skłaniał do refleksji, przypominał o waż-
nych obywatelkach i obywatelach nasze-
go miasta. Taką osobą niewątpliwie był 
prof. Jerzy Doerffer. 

Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. 
dr hab. inż. Krzysztof Wilde podkreślił 
wszechstronność Pana profesora Jerzego 
Doerffera, stwierdzając m.in.: 

 – Był praktykiem. Pracował między 
innymi w stoczni w Anglii i w innych 
miejscach, projektując i budując statki. 
Nie był to więc tylko naukowiec, któ-
ry zajmował się teorią, ale miał prak-
tyczną wiedzę i praktyczny wkład. Był 
również teoretykiem – miał licznych 
doktorantów, rozwiązywał wiele spraw 
naukowych. Był również prezesem Aka-
demickiego Związku Sportowego AZS 
Gdańsk i czynnym sportowcem, zajmo-
wał wysokie miejsca w rozgrywkach 
tenisowych. Także praktyk, teoretyk  
i sportowiec.

Zawsze uśmiechnięty

 – Był zawsze uśmiechniętym czło-
wiekiem, bardzo dbał o młodzież. Trud-
no znaleźć kogoś, kogo mielibyśmy bar-
dziej w sercu – podkreślił Henryk Pasz-
kowski, Wiceprezes Zarządu Pomorskiej 
Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo
-Technicznych Naczelnej Organizacji 
Technicznej w Gdańsku.

W imieniu licznie zgromadzonych 
członków rodziny głos zabrał syn patro-
na – prof. Piotr Doerffer: 

 – Chciałbym serdecznie podzię-
kować w imieniu rodziny, przyjaciół  
i znajomych, za to, że władze miasta 
zauważyły osobę naszego ojca. Nie-
wątpliwie był człowiekiem pracowi-
tym, a poza tym prostolinijnym. Poza 
swoimi zawodowymi zainteresowa-
niami, w których był specjalistą cenio-
nym, doceniał ludzi. Przez całe życie, 
które spędziłem w Gdańsku, spotyka-
łem i wciąż spotykam wielu ludzi, któ-
rzy wciąż go pamiętają.

przysięgę wierności królowi. Gdy przy-
chodziło zagrożenie, na przykład w cza-
sach oblężeń przez Niemców (1520), 
czy Rosjan (1734) konsekwentnie jej 
dotrzymywali. Nawet w wojnie z królem 
Stefanem Batorym (1577) podkreślali  
w przysiędze nienaruszalność „odwiecz-
nego wcielenia i zjednoczenia” z Koroną 
Polską. Z pełniejszą ciągłością kultury 
mamy do czynienia w krajach skandy-

nawskich, ale i tam dają o sobie znać 
uprzedzenia – na przykład do tradycji 
hanzeatyckich. Litwini, Łotysze i Es-
tończycy pielęgnują wyłącznie tradycje 
narodowe. Niezależnie od tego prawie 
wszystkie miasta nadbałtyckie należą 
dziś do założonej w 1980 roku Nowej 
Hanzy. W obliczu akcesji naszych kra-
jów do Unii Europejskiej, warto – nie re-
zygnując z dbałości o narodową kulturę 

– wrócić do wszystkiego, co nas łączyło, 
pielęgnować tradycje kulturalne i twór-
czo je rozwijać, dbać o zabytki archi-
tektury, sztuki i rzemiosła artystyczne-
go, zasoby bibliotek i archiwów, dzieła 
muzyczne i literackie. Są one niezwykle 
cenną spuścizną – wspólną cząstką na-
szej bałtyckiej tożsamości. 

Andrzej Januszajtis

Zasłużony dla przemysłu stoczniowego, polskiego okrętownictwa  
i szkolnictwa, środowisk naukowo – technicznych, społecznik

Prof. Jerzy Doerffer patronem 
tramwaju 

20 listopada 2020 roku nadano imię Profesora Jerzego Doerffera gdańskiemu tramwajowi. We wzruszającej 
uroczystości wzięli udział Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof 
Wilde, przewodniczący Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska Andrzej Stelmasiewicz, członkowie rodziny 
Profesora.

Od lewej: Andrzej Stelmasiewicz, prof. Krzysztof Wilde, Aleksandra Dulkiewicz, prof. Piotr 
Doerffer, Wiceprezes Zarządu PR FSNT NOT w Gdańsku, mgr inż. Henryk Paszkowski. 

Fot. www.gdansk.pl
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Wzór do naśladowania

Przewodniczący Komisji Kultury  
i Promocji Rady Miasta Gdańska An-
drzej Stelmasiewicz stwierdził: 

 – Dzisiejszy świat jest targany emo-
cjami, o wiedzy, o nauce nie mówi się 
za wiele. Dlatego właśnie tak ważne jest,  
że przedstawiciele gdańskiego świa-
ta nauki stają się patronami kolejnych 
tramwajów. Uważam, że to ma kapitalne 
znaczenie ze względu na popularyza-
cję właśnie wiedzy i nauki. Uczeni nie 
są znani szeroko poza swoim środo-
wiskiem, a ważne jest, aby byli znani 
wszystkim mieszkańcom Gdańska, żeby 
byli wzorem do naśladowania. Niby tyl-
ko tramwaj... To jest aż tramwaj, który 
będzie jeździł po gdańskich torach i lu-
dzie będą się zastanawiali – a kto to był 
ten prof. Doerffer? Może dzięki temu 
wiele osób się o nim dowie, może na-
wet – powiem szumnie – wybitna postać 
wpłynie na ich refleksje, zmieni życie.

 – Moim marzeniem jest, aby wszy-
scy podróżujący tym tramwajem, cho-
ciaż trochę zainspirowali się życiorysem 

Pana Profesora i żebyśmy razem budo-
wali lepszy, przyjazny, bezpieczniejszy 
Gdańsk, Pomorze i Polskę – podsumo-
wała Prezydent Gdańska Aleksandra 
Dulkiewicz.

Środowisko inżynierskie pamięta

Od wielu lat Pomorska Rada Federa-
cji Stowarzyszeń Naukowo – Technicz-
nych Naczelnej Organizacji Technicznej 
w Gdańsku zabiegała o należyte uhono-
rowanie Profesora Jerzego Doerffera. 
Postać ta odegrała istotną rolę w kształ-
towaniu i rozwoju Federacji Stowarzy-
szeń Naukowo-Technicznych na Ziemi 
Gdańskiej. 

W imieniu środowisk inżynierskich 
PR FSNT NOT postanowiła oddać hołd 
działalności oraz licznym zasługom 
Profesora Jerzego Doerffera, wmuro-
wując na Jego cześć tablicę pamiątkową  
w Domu Technika NOT w Gdańsku.  
W kwietniu 2015 roku w Domu Techni-
ka nastąpiło uroczyste odsłonięcie tabli-
cy upamiętniającej Profesora, który ode-
grał bardzo istotną rolę w kształtowaniu 

rozwoju Federacji Stowarzyszeń Nauko-
wo-Technicznych na ziemi Gdańskiej. 

W lipcu 2014 roku PR FSNT NOT 
zwróciła się do Przewodniczącego 
Rady Miasta Bogdana Oleszka z proś-
bą o nadanie imienia Profesora jednej 
z gdańskich ulic. Początkowo wniosko-
wano o ulicę pod roboczą nazwą „Nowa 
Wałowa”, następnie o nabrzeże Wyspy 
Ołowianka, przy którym cumuje statek 
muzeum „Sołdek”, którego budową kie-
rował Profesor Jerzy Doerffer. W lutym 
2017 roku Pomorska Rada otrzymała 
propozycję, by imię Profesora Jerzego 
Doerffera nadać jednej z ulic projekto-
wanych na terenie Portu Północnego, 
położonej na północny wschód od istnie-
jącej ul. prof. Witolda Andruszkiewicza. 
Wniosek złożono w marcu 2017 roku.

Serdecznie dziękujemy

W tym samym czasie Pomorska 
Rada wystąpiła z wnioskiem o przy-
znanie patronatu Profesora Doerffe-
ra jednemu z gdańskich tramwajów.  
W opinii Pomorskiej Rady jest to nie-
zwykle cenna inicjatywa, by mieszkań-
com Gdańska wskazywać ważne postaci 
dla naszej historii i przybliżać dokonania 
wielu wybitnych osobistości związanych  
z Gdańskiem w atrakcyjny, nietuzinko-
wy i zwracający uwagę sposób. Informa-
cję o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 
otrzymaliśmy w listopadzie 2018 roku.

Pragniemy serdecznie podziękować 
wszystkim osobom, które przyczyniły 
się do uhonorowania Profesora Jerzego 
Doerffera. Jesteśmy przekonani, że po-
stać Profesora, jego niewątpliwe zasługi 
dla przemysłu stoczniowego, rozwoju 
polskiego okrętownictwa i szkolnictwa, 
a także zaangażowanie społeczne – bę-
dzie wzorem dla młodego pokolenia.

Barbara Wiśniewska  
Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku

Przy nazwisku patrona tramwaju biało – czerwona szarfa. Fot. www.gdansk.pl
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Integracja  społeczna, edukacja, sport i kultura

Blisko 80 mln zł na działalność  
NGO-sów 

Blisko 80 mln w 2021 roku przeznaczone będzie na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe. O tym  
jak w 2021 będzie wyglądać współpraca NGO-sów z miastem rozmawiano podczas plenarnego spotkania gdańskich 
organizacji pozarządowych z prezydent Aleksandrą Dulkiewicz.

Wzięli w nim udział przedstawiciele 
ponad 80 gdańskich organizacji pozarzą-
dowych. Tym razem spotkanie odbyło 
się w formule online.

Organizacja pozarządowa (ang. non- 
government organization, popularny 
skrót NGO) – organizacja działająca na 
rzecz wybranego interesu i niedziałająca 
w celu osiągnięcia zysku.

Aleksandra Dulkiewicz: „Wierzę  
w zasadę współodpowiedzialności”

 – Za nami bardzo trudny dla wszyst-
kich rok, dlatego tym większe kieruję 
podziękowania dla wszystkich państwa 
za wytrwałość w realizacji swoich zadań 
oraz włączenie się w przeciwdziałanie 
skutkom pandemii też przez realizację za-
dań w tzw. „trybie covidowym” – zwróci-
ła się do przedstawicieli gdańskich środo-
wisk pozarządowych Aleksandra Dulkie-
wicz, prezydent Gdańska. W naszym bu-
dżecie na rok 2021 mamy niemal 80 mln 
zł przeznaczonych na przeróżne zadania 
zlecane organizacjom pozarządowym. 
Wielokrotnie powtarzam, że wierzę w za-
sadę współodpowiedzialności. Uważam,  
że zadania, które mogą być realizowane 
przez podmioty będące najbliżej środo-
wisk lokalnych, należy zlecać właśnie 

organizacjom społecznym – mówiła pre-
zydent Dulkiewicz.

W pierwszej części spotkania za-
prezentowane zostały główne założenia 
współpracy na rok 2021. Najważniejsze 
sfery współpracy wraz z kwotami, jakie 
będą przeznaczone na działania to: rozwój 
społeczny, na który przeznaczono kwotę 
4,31 mln, wsparcie społeczne, z kwotą 
50,97 mln, działania w zakresie kultury to 
6,63 mln oraz te realizowane w ramach 
zdrowia i sportu to 9,96 mln zdrowie + 
4,74 mln sport. Łącznie w 2021 roku 
zaplanowano zlecić organizacjom poza-
rządowym zadania na kwotę 79,63 mln 
zł. Celami strategicznymi wskazanymi 
na najbliższe lata są: aktywni obywatele  
i obywatelki – silne organizacje pozarzą-
dowe, przyjazne sąsiedztwa – animacja 
środowisk lokalnych oraz wysoka jakość 
usług publicznych – partnerstwo z organi-
zacjami i grupami aktywnych obywateli.

Podczas spotkania był również czas 
na wymianę doświadczeń oraz pracę 
warsztatową w grupach. O współpracy  
z miastem z perspektywy społecznika 
opowiedziała Aneta Baczyńska Rostkow-
ska, prezeska stowarzyszenia „INNe jest 
piękne”, ubiegłoroczna laureatka nagro-
dy im. Lecha Bądkowskiego w kategorii 
Społecznik Roku.

Ile NGO-sów jest w naszym mieście?

Na koniec roku 2019 na terenie Gdań-
ska zarejestrowanych było 1.386 stowa-
rzyszeń oraz 823 fundacje, w tym 590 or-
ganizacji to stowarzyszenia kultury fizycz-
nej i związki sportowe, w których zawiera 
się 109 uczniowskich klubów sportowych 
oraz 31 związków sportowych. Dane do-
wodzą, że najpopularniejszą formą są na-
dal stowarzyszenia 51%, 30% fundacje  
i 19% stowarzyszenia kultury fizycznej  
i związki sportowe. 207 z tych organizacji 
ma status pożytku publicznego.

Najwięcej organizacji działa w obsza-
rze szeroko pojętej integracji społecznej 
oraz edukacji, sportu i kultury. Ponad jedna 
piąta (23%) gdańskich organizacji określi-
ło swoją misję jako edukacyjną, populary-
zatorską (skierowaną najczęściej do dzieci 
i młodzieży – również niepełnosprawnej 
– oraz do dorosłych – również starszych  
i niepełnosprawnych), 21% definiuje ją 
jako upowszechnianie sportu i rekreacji, 
ponad 17% badanych organizacji zdefinio-
wało swoją misję jako działania na rzecz 
osób biednych, bezrobotnych, niepełno-
sprawnych, zagrożonych wykluczeniem, 
potrzebujących.

Referat Prasowy  
Urząd Miejski w Gdańsku 
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Druga rocznica zabójstwa  
Pawła Adamowicza

Dwa lata po zabójstwie Pawła Adamowicza wystosowano apel w sprawie przewlekania śledztwa. Na zdjęciu (od lewej) Jacek Karnowski, 
Piotr Adamowicz, Aleksander Hall, Magdalena Adamowicz, Aleksandra Dulkiewicz i Mieczysław Struk, 12 stycznia 2021 roku, przy tablicy 

upamiętniającej miejsce śmierci prezydenta w pobliżu Złotej Bramy. Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Serce z 36 tysięcy zniczy – dwa lata temu dokładnie tyle samo ustawili spontanicznie gdańszczanie na wieść o śmierci Pawła Adamowicza. 
14 stycznia 2021 roku. Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl



11

Nasz GDAŃSK           Nr 2/2021

Tym razem jednak akcji towarzyszy 
zbiórka pieniędzy na Funduszu Gdańsk 
Dzieli Się Dobrem.

W duchu idei zamordowanego 
prezydenta

Akcję zainicjowali: Magdalena Ada-
mowicz, Piotr Adamowicz, Aleksandra 
Dulkiewicz, Fundacja Gdańska i Komi-
tet Obrony Demokracji.

Zgromadzone fundusze przeznaczo-
ne zostaną na wsparcie działania orga-
nizacji społecznych, przede wszystkim  
w mniejszych miejscowościach.

Organizatorzy z Fundacji Gdańskiej 
powiązali zapalanie zniczy z datkami 
na Fundusz Gdańsk Dzieli Się Dobrem. 
Każdy znicz zapłonął w imieniu dar-
czyńców. Celem jest zebranie 100 tysię-
cy złotych.

 
– Dotychczas wpłynęło 85 tysię-

cy 691 złotych i 1 grosz – powiedziała 
gdańskowi.pl w czwartek, 14 stycz-
nia, wieczorem Milena Mieczkowska  
z Fundacji Gdańskiej. – Pieniądze wciąż 
można wpłacać. Kwota 100 tysięcy zło-
tych umożliwi nam utworzenie 20 gran-
tów. Jest to akcja wsparcia prowadzona  
w duchu idei zamordowanego prezyden-
ta Pawła Adamowicza. 

Na tym, co złe, razem wybudujmy coś, 
z czego wspólnie będziemy dumni

Organizatorzy piszą: Na tym, co złe, 
razem wybudujmy coś, z czego wspól-
nie będziemy dumni. Chcemy, żeby idee 

Pawła Adamowicza, jego wrażliwość 
społeczna, były podstawą do zmian spo-
łecznych tych małych, codziennych, ale 
jak ważnych. Zmian jakże potrzebnych 
w małych wspólnotach i wielkich ośrod-
kach miejskich. Upamiętnijmy ideę, któ-
rą przez ostatnie lata Paweł Adamowicz 
wdrażał w Gdańsku, ideę, która stała się 
mottem działań społecznych i obywatel-
skich w mieście, a w końcu ideę, którą 
podsumował klamrą w ostatnich swoich 
słowach na scenie WOŚP – 13 stycznia 
2019 roku o godzinie 19.55: „Gdańsk 
jest szczodry. Gdańsk dzieli się dobrem. 
Gdańsk chce być miastem solidarno-
ści… To jest cudowny czas dzielenia się 
dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest 
najcudowniejszym miastem na świecie. 
Dziękuję Wam”.

oprac. RDwww.gdansk.pl  
redakcja@gdansk.pl

Szczegóły jak wpłacać na stronie 
WWW.gdansk.pl

Trwa zbiórka pieniędzy dla organizacji społecznych

Gdańsk Dzieli Się Dobrem 
Gdańscy wolontariusze ustawili w czwartek, 14 stycznia, wielkie serce z 36 tysięcy płonących zniczy przy Pomniku 
Poległych Stoczniowców. Dokładnie tak samo spontanicznie zrobili gdańszczanie dwa lata temu, gdy zmarł 
prezydent Paweł Adamowicz.

Plac Solidarności. 14 stycznia 2020 roku. Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl
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Apel dotyczący przewlekania śledztwa w sprawie zabójstwa 
Prezydenta Pawła Adamowicza  

Olga Tokarczuk, prof. Andrzej Zoll, Agnieszka Holland, prof. Małgorzata Gersdorf, Andrzej 
Seweryn, Tymon Tymański, Jacek Sutryk, Mateusz Damięcki i wielu ludzi nauki, kultury, 
sportu, a także samorządowcy z apelem o niezwłoczne rozpoczęcie procesu w sprawie 
zabójstwa prezydenta Pawła Adamowicza.

Na portalu petycjeonline.com jest 
dostępny apel w sprawie pełnego wyja-
śnienia zabójstwa prezydenta Gdańska.

Apel o rozpoczęcie procesu

„OCZEKUJEMY niezwłocznego 
rozpoczęcia procesu w sprawie zabój-
stwa prezydenta Pawła Adamowicza  
i nie są to chyba zbyt wygórowane ocze-
kiwania, jeśli się zważy, że proces An-
dersa Breivika, który w ataku w Norwe-
gii zabił 77 osób, rozpoczął się dziewięć 
miesięcy po dokonaniu tamtej zbrodni.” 
– treść apelu została przedstawiona dzi-
siaj podczas spotkania z dziennikarzami 
przez prof. Aleksandra Halla, ministra  
w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, 
byłego posła i przyjaciela Pawła Ada-
mowicza.

 – Najważniejsze dzisiaj jest to,  
że wierzymy w poznanie prawdy i to, 
że sprawca zostanie osądzony przez 
niezawisłe, niezależne sady, tak jak być 
powinno – powiedziała Aleksandra Dul-
kiewicz, prezydent Gdańska. – Dlate-
go czuliśmy się w obowiązku, zwrócić 
uwagę na fakt, że przez te 2 lata wyda-
rzyło się bardzo niewiele, żebyśmy mo-
gli poznać prawdę. Stąd ten apel, który 
mam nadzieję, podpisze jak największa 
liczba ludzi.

Przeciągające się śledztwo

„Opinia biegłych z Krakowa, co do 
stanu psychicznego sprawcy wzbudziła 
wątpliwości samej prokuratury, która 
uznała ją za niejasną i niespójną we-
wnętrznie. Dlatego powołano inny ze-
spół biegłych pod kierownictwem prof. 
Janusza Heitzmana, który jednoznacz-
nie uznał, że zabójca może być sądzony. 
To orzeczenie przyjęła zarówno proku-
ratura, jak i – co wiadomo z mediów – 
obrońca sprawcy oraz sam sprawca. Na-
stępnie prokuratura przekazała podej-
rzanemu do zapoznania się akta sprawy, 
co wskazywało, że śledztwo zmierza do 
jego zamknięcia oraz do skierowania do 
sądu aktu oskarżenia.” – zwracają uwa-

gę autorzy apelu, wśród nich także Ja-
cek Karnowski, prezydent Sopotu.

 – Wielu z nas niestety nie ma zaufa-
nia do prokuratury. Nie mówimy tu o li-
niowych prokuratorach, o tych którzy na 
co dzień wykonują swoją ciężką pracę. 
Chodzi tu przede wszystkim o instytu-
cję prokuratury, a szczególnie o proku-
ratora generalnego, który niestety jest 
czynnym politykiem i jest stroną w wie-
lu sporach politycznych. Dlatego chcie-
libyśmy, aby ta sprawa jak najszybciej 
trafiła do niezależnego sądu. – mówił 
prezydent Sopotu.

Petycja ponad podziałami

Inicjatywa została przedstawiona 12 
stycznia 2021 roku przez najbliższą ro-
dzinę i przyjaciół zamordowanego pre-
zydenta. Wśród osób, które jako pierw-
sze podpisały się pod apelem, zanim 
trafił na stronę petycjeonline.pl znajdują 
się przedstawiciele świata nauki, kul-
tury, sportu, samorządu, gdańszczanie, 
przyjaciele miasta i poruszeni brutal-
nym zabójstwem Pawła Adamowicza  
w 2019 roku.

 – Wspominamy dzisiaj tamte go-
dziny, kiedy oczekiwaliśmy dobrych 
wiadomości w szpitalu. Pamiętamy 
później kolejne dni, kiedy tłumy miesz-
kańców Gdańska, mieszkańców Pomo-
rza chciało uczcić pamięć i działalność 
Pawła Adamowicza – mówił na dzi-
siejszej konferencji Mieczysław Struk, 
Marszałek Województwa Pomorskiego 
– Wydaje się, że te dziesiątki tysięcy 
osób uczestniczących w tamtych uro-
czystościach sprzed dwóch lat, mają 
prawo oczekiwać od organów państwa, 
od śledczych szybkiego rozpoczęcia 
procesu. Pod tym apelem podpisa-
ło się wielu ludzi – przedstawiciele na-
uki, kultury, świata sportu, polityki 
oraz zwykli mieszkańcy. Dziś otwie-
ramy możliwość, aby pozostali mie-
szańcy Gdańska i Polski również mogli 
się podpisać pod tym apelem. Niech ten 
społeczny nacisk spowoduje szybkie 
rozpoczęcie procesu. 

Magdalena Adamowicz: Musimy 
poznać motyw tej zbrodni

Za inicjatywę apelu i pierwsze pod-
pisy podziękowała najbliższa rodzina 
prezydenta, małżonka Magdalena Ada-
mowicz i brat Piotr Adamowicz.

 – Wciąż słyszę pytanie, czy śmierć 
mojego męża nas Polaków czegoś na-
uczyła. Jak mogła nas nauczyć, skoro 
nie możemy poznać odpowiedzi na naj-
ważniejsze pytanie: dlaczego człowiek, 
który zabił mojego męża, chciał to zro-
bić? Co lub kto go inspirowało? Z mo-
ralnego punktu widzenia motyw zbrod-
ni jest nawet ważniejszy niż to, kto 
trzymał narzędzie zbrodni. To motyw 
decyduje o winie i karze. – przypomnia-
ła Magdalena Adamowicz, małżonka 
zamordowanego prezydenta, europoseł 
– Wiemy kto i wiemy, jak zabił mojego 
męża. Wreszcie musimy poznać motyw 
tej zbrodni. Mówiąc precyzyjnie, ten 
motyw musimy usłyszeć. Sprawca sam  
w obszerny sposób już o tym opowie-
dział. Czas, aby usłyszeli to wszyscy 
Polacy, bo tylko wtedy możemy zro-
zumieć mechanizm tej zbrodni. Mu-
simy poznać przyczyny, żeby dobrać 
lekarstwo. Jeżeli uznamy, że niezrów-
noważony człowiek zabił przypadko-
wo innego człowieka, tylko dlatego, 
że ten nie miał ochrony, to zbliżamy 
się do najgorszych przykładów kraju, 
gdzie bez ochrony nie można wyjść na 
ulicę. Jeżeli uznamy, że słowo może 
zabić, to jest szansa, że siejących nie-
nawiść i podżegających do agresji spo-
tka zasłużona kara. Że politycy nisz-
czący demokrację kłamstwem i hejtem 
odejdą w niesławie, jak Donald Trump  
w Ameryce. I wtedy będzie bezpiecz-
niej.

 – Chciałem bardzo serdecznie –  
w imieniu własnym – ale przede 
wszystkim rodziców podziękować sy-
gnatariuszom tego apelu za wyrazy 
solidarności. Chciałbym zwrócić uwa-
gę i podziękować kilku osobom. Mam 
tu na myśli prawników: panią profe-
sor Małgorzatę Gersdorf, pana Adama 
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W kluczowych momentach życia 
wspierał go, urodzony w Gdańsku, ksią-
żę Adam Kazimierz Czartoryski (1734-
1823). 

Z listu Kościuszki o wizji Gdańska  
i Polski

Kościuszko pisał 19 lipca 1815 roku 
ze Szwajcarii do jego syna, księcia 
Adama Jerzego Czartoryskiego (1770-
1861), o swojej wizji Gdańska i Polski:

„Jasnym jest i każdy to widzi,  
że rozkwit narodu zależy od jak naj-
większej liczby osobników szczęśli-
wych. Szukajmy obecnie u siebie spo-
sobów, jak ich takimi uczynić. (...)

Aby zwiększyć ludność, tak potrzebną  
w naszym kraju, należy bezwarunkowo 
zwiększyć jego dobrobyt, który jest tego 
podstawą (...).

Dla podniesienia przemysłu, obudze-
nia niezbędnej ruchliwości i ożywienia 
handlu obumierającego jedynego nasze-
go portu w Gdańsku, rząd założy fabryki 
sukna, papiernie, fabryki blacharskie, 
huty szklane etc. Te nowe towary przy-
sporzyłyby również bogactwa narodowi, 
gdyby były sprzedawane, ale na to po-
trzeba, aby nasi włościanie mieli więcej 
środków do nabywania ich, aniżeli mają 
obecnie.”

Stefan Żeromski:  
„Czczę go jak bóstwo!”

Stefan Żeromski określił Kościusz-
kę „prawdziwym bohaterem wieku, 
Polski, Europy i wszechświata” i 16 
maja 1883 roku w swoim dzienniku za-
notował: „Uwielbienie moje względem 
niego posunięte jest teraz do najwyż-
szych granic. Czczę go jak bóstwo!”

Do dziś trwa spór o miejsce urodze-
nia Kościuszki (Mereczowszczyzna lub 
Siechnowicze). Próbę zanalizowania 
tego i innych faktów z życia Kościusz-
ki podjął ostatnio dr hab. Andrzej An-
toni Wawryniuk, autor wydanej z oka-

zji 275. rocznicy urodzin Kościuszki 
książki pt. „Droga do chwały. Młodość 
i krąg rodzinny Tadeusza Kościuszki”.

Jolanta Kajzer i Adam Kajzer

Strzębosza, profesora Zolla, pana pro-
fesora Rzeplińskiego i pana profeso-
ra Jerzego Zajadłę. Bardzo im dziękuję, 
bo to nie jest tylko wyraz poparcia dla 
rodziny i zwrócenie uwagi na poważny 

problem, który mamy ze śledztwem. 
Z ich strony jest to również przesłanie 
dla prokuratorów i prawników, którzy 
na co dzień pracują w naszym kraju. – 
podsumował Piotr Adamowicz, brat 

zamordowanego prezydenta, poseł na 
Sejm.

 Daniel Stenzel  
Urząd Miejski w Gdańsku 

Wspierał go, urodzony w Gdańsku, książę Adam Kazimierz Czartoryski

275. rocznica urodzin Tadeusza 
Kościuszki 

Tadeusz Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 roku. W lutym 2021 roku obchodzić będziemy 275. rocznicę urodzin 
„syna wolności”.

Portret Tadeusza Kościuszki. Karl Gottlieb Schweikart  (1772–1855). Data powstania  
po 1802 roku. Olej na płótnie. Wysokość: 88,0 cm; Szerokość: 69,0 cm. Ze zbiorów  

Muzeum Narodowego w Warszawie. Fot. domena publiczna
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W historycznym, ubiegłym roku  
z wielu tradycyjnych zwyczajów mu-
siano zrezygnować. 

Trzeba było zrezygnować

Zdarza się zapewne, że Święta 
przebiegają w odmienny sposób, niż za-
zwyczaj, ale dotyczy to jednej rodziny 
na skutek szczególnych wydarzeń. Tym 
razem dotyczyło to całego kraju i więk-
szości świata! Trzeba było zrezygno-
wać z jednej z najważniejszych tradycji, 
jaką jest spotkanie rodziny w szerokim 
gronie. To najbardziej charakterystycz-
ny wyróżnik tego Święta. Wigilie, które 
gromadziły dorocznie wielopokole-
niowe rodziny, były ograniczone tylko 
do najbliższych osób mieszkających 
wspólnie. Pasterka była odprawiana 

Klub Seniora „Motława” – działa  

Wigilia w czasie pandemii  
Święta Bożego Narodzenia w 2020 roku będą na długo zapamiętane nie tylko w Polsce, lecz 
wszędzie tam, gdzie zwykle są one obchodzone zgodnie z wielowiekową tradycją. 

Kolację Wigilijną, wraz z życzeniami, ofiarowali seniorom ludzie dobrej woli.
Fot. Z archiwum Klubu Seniora „Motława”

List Rady Dzielnicy Śródmieście Życzenia od sponsorów
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kilkakrotnie o różnych porach dnia  
i zdarzyło się to chyba po raz pierwszy. 
Na pewno więcej, niż zazwyczaj, było 
Wigilii samotnych, na przykład w przy-
padku osób, których rodziny wyjechały 
za granicę i, w dobie pandemii, nie mo-
gły wrócić do kraju. 

Przeżyli chwile wzruszenia

Ale też więcej, niż kiedyś, było 
akcji pomocowych dla osób potrzebu-
jących wsparcia oraz pozbawionych 
swych najbliższych. Gdańscy seniorzy 
przeżyli chwile wzruszenia przy okazji 
takich gestów życzliwości, jak „Pacz-
ka dla Seniora”, którą Miasto Gdańsk 
im oferowało jeszcze przed Świętami, 
a seniorzy ze Śródmieścia zostali mile 
zaskoczeni „Wigilią Senioralną”, jak 
określono dar przekazany w przed-
dzień Wigilii. Było to nawiązanie do 
- organizowanej przez Radę Dzielnicy 
Śródmieście w okresie bożonarodze-
niowym - specjalnej Wigilii dla senio-
rów. Wigilie te były spotkaniem przy 
wspólnych stołach seniorów z przed-
stawicielami Rady, co dawało okazję 

do zacieśnienia kontaktów, wymiany 
pomysłów na różne akcje, sondowania 
ewentualnych potrzeb i bolączek ludzi 
starszych, a przede wszystkim możli-
wość przebywania razem, w atmosferze 
życzliwości i radosnej odświętności.

Wizyta harcerskich wolontariuszy

Wszyscy zdawali sobie sprawę, 
że w roku „pandemicznym” będzie to 
niemożliwe. Tym bardziej radośnie po-
witano niespodziewaną wizytę harcer-
skich wolontariuszy, którzy wręczyli 
seniorom torby wypełnione starannie 
opakowanymi smakołykami. Dołą-
czone życzenia świąteczne rozgrzały 
serca pozytywną energią, a smakowite 
produkty, pieczołowicie przygotowane 
dania, wzbogaciły kolację Wigilijną  
w wielu domach.Seniorzy z Klubu Se-
niora „Motława”, którzy zwykle mieli 
także Wigilię we własnym gronie, teraz 
mogli mieć poczucie wzajemnej więzi 
poprzez spożywanie tych samych po-
traw. Wszystkie te wigilijne wspaniało-
ści przygotowano w restauracji „Chleb 
i wino”. Liczy się przede wszystkim 

życzliwość, która, okazana najstarszym 
mieszkańcom, cieszy ich serca oraz 
wzmaga poczucie wspólnoty. 

Wielkie podziękowania dla ludzi 
dobrej woli, wrażliwych na los senio-
rów!

Kwiaty przy urnie Prezydenta

W lepszych nastrojach wkroczy-
liśmy w Nowy 2021 Rok, mając na-
dzieję na koniec pandemii, zwalczonej 
masowym szczepieniami. Seniorzy, 
jak wiadomo, są szczepieni w .1 gru-
pie, co daje szansę na szybki powrót 
do normalności. W rozmowach obiecu-
jemy sobie wiele wspólnych spotkań, 
których obecnie tak brakuje. Oby już 
niedługo!A mimo pandemii i związa-
nych z nią ograniczeń, w 2. rocznicę 
tragicznej śmierci Prezydenta Pawła 
Adamowicza, delegacja Klubu Seniora 
„Motława” złożyła wiązankę kwiatów 
w Kościele Mariackim przy urnie Pre-
zydenta.

Krystyna Tylman

Kolacje wigilijne dla trzystu seniorów

Jesteśmy razem
Wigilia dla Seniorów Śródmieścia jest już wieloletnią tradycją Rady Dzielnicy Śródmieście. Z powodu pande-

mii zorganizowanie Wigilii, zwłaszcza dla starszych mieszkańców dzielnicy, którzy zaliczają się do grupy najwyż-
szego ryzyka, było niemożliwe, natomiast bardzo szybko zapadła decyzja, że w jakiejś formie należałoby tę Wigi-
lię i tak przeprowadzić. Z racji tego, że jako radni nie mogliśmy zaprosić seniorów do siedziby na spotkanie postanowi-
liśmy przynieść kolacje wigilijne bezpośrednio do nich. Dzięki współpracy z Piekarnią-Cukiernią „Pellowski”, re-
stauracją Chleb i Wino Gdańsk seniorzy mieli pyszne i urozmaicone kolacje w tradycyjnej formie, a dzięki Hufco-
wi ZHP Gdańsk-Śródmieście oraz firmie Retro Gdańsk udało się dowieźć wszystkie kolacje do aż trzystu seniorów.  
 
Należy podkreślić, że w dobie pandemii ten gest wspólnoty był szczególnie ważny. Seniorzy to grupa społeczna, która bardzo 
mocno odczuła niespodziewane nadejście pandemii. Istotnym jest, aby mieszkańcy naszej dzielnicy wiedzieli, że jesteśmy  
w tym wszystkim razem i że wszelkie problemy możemy pokonać wspólnie.

Maximilian Kieturakis 
Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Śródmieście 

Rada Dzielnicy Śródmieście
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Obiekt powstanie w połowie 2022 
roku 

Budynek i zagospodarowanie terenu

Budynek przy ul. Dworcowej 11 
powstanie na potrzeby realizacji usług 
społecznych jako m.in. siedziba domu 

sąsiedzkiego oraz wsparcia podwórko-
wego. Przy ul. Dworcowej wybudowa-
ny zostanie dwukondygnacyjny budy-
nek, który będzie dostosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt 
podzielony zostanie na dwie bryły A i B 
połączone łącznikiem. Budowa i mon-
taż szybu windowego umożliwi poru-

szanie się po obiekcie osobom z ogra-
niczoną mobilnością.

Inwestycja obejmie budowę budyn-
ku użyteczności publicznej wraz z wy-
konaniem nowego zagospodarowania 
terenu wokół obiektu. Powstaną nowe 
miejsca parkingowe, plac zabaw, boisko 
do gry w koszykówkę. Przy południowej 
granicy działki zlokalizowana została 
przestrzeń przeznaczona na ogród wa-
rzywny. Przewidziano miejsce do grillo-
wania, nie zabraknie także ławek i stoja-
ków na rowery. 

Otwarcie ofert nastąpiło w drugiej 
połowie stycznia. Prace potrwają do po-
łowy 2022 roku. Zadanie jest elementem 
Programu Rewitalizacji dzielnic Gdań-
ska.

Postępy przy adaptacji dawnego 
ratusza

 – To już kolejne zadanie w ramach 
Programu Rewitalizacji na Oruni, które 
koordynować będzie Dyrekcja Rozbu-
dowy Miasta Gdańska. Przy ul. Gościn-
nej obserwujemy postępy przy adapta-
cji dawnego ratusza. Na ukończeniu są 
także prace związane z zagospodarowa-
niem dwóch skwerów przy ul. Gościnnej 
i Związkowej – wyjaśnia Włodzimierz 
Bartosiewicz, dyrektor Dyrekcji Rozbu-
dowy Miasta Gdańska.

Program Rewitalizacji współfinan-
sowany jest z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014 – 2020. Zrewitalizo-
wane zostaną cztery obszary Gdańska: 
Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dol-
ne Miasto, Orunia oraz Biskupia Górka 
ze Starym Chełmem. Część kosztów in-
westycji zostanie pokryta dzięki dofinan-
sowaniu z Unii Europejskiej. Koordy-
natorem rewitalizacji czterech dzielnic 
Gdańska jest Biuro Rozwoju Gdańska. 
Poszczególne zadania w ramach progra-
mu oprócz Dyrekcji Rozbudowy Miasta 
Gdańska realizują także Gdańskie Nie-
ruchomości i wspólnoty mieszkaniowe.

Aneta Niezgoda 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 

Przy ulicy Dworcowej powstanie Dom Sąsiedzki  

Orunia pięknieje  
Ogłoszony został przetarg na realizację budynku przy ul. Dworcowej 11 w Oruni, który będzie pełnił m.in. funkcję 
domu sąsiedzkiego. Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach Programu Rewitalizacji.

Projekt domu sąsiedzkiego przy ul dworcowej. Materiały promocyjne DRMG
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Książka powstawała blisko 20 lat,  
a wśród jej autorów odnajdujemy 45 osób! 

Zaczęło się od ankiety biograficznej

Droga do wydania dzieła bywa nie-
kiedy kręta i wyboista. Tak właśnie było 
z pozycją „Lech Bądkowski jakiego 
znaliśmy. O sobie”. W posłowiu, redak-
torzy Iwona Joć i Marek Adamkowicz, 
przypominają genezę jej powstania.  
A mianowicie, pod koniec roku 2005,  
do redakcji czasopisma „Pomerania” 
wpłynęły pierwsze odpowiedzi na an-
kietę biograficzną o Lechu Bądkowskim, 
mojego autorstwa. Jestem wdzięczny 
redaktorom książki, iż nie tylko opra-
cowali wspomniane ankiety, ale nada-
li im szeroki i profesjonalny rozmach.  
W ciągu kilku kolejnych lat zbierano ko-
lejne wspomnienia, które publikowano 
do roku 2009 na łamach miesięcznika 
„Pomerania”. Wtedy jeszcze nie plano-
wano wydania książkowego. Po odejściu 
wymienionych redaktorów z „Pome-

ranii”, zaprzestano gromadzenia rela-
cji. Minęło blisko 10 lat, pomyślałem,  
że trochę zabrakło Lechowi Bądkowskie-
mu szczęścia. Jednak Iwona Joć i Ma-
rek Adamkowicz znów wzięli sprawę  
w swoje ręce i zainicjowali wydanie ma-
teriałów w formie książkowej. Wsparli 
przedsięwzięcie samorząd miasta Gdań-
ska i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie-
go. Rada Miasta Gdańska uchwaliła rok 
2020 - „Rokiem Lecha Bądkowskiego”. 
To było kluczowe wydarzenie.

Intelektualiści Pomorza, dziennikarze, 
pisarze…

W połowie listopada 2020 roku uka-
zała się książka „Lech Bądkowski ja-
kiego znaliśmy. O sobie”, zawierające 
czterdzieści dwa wspomnienia i relacje. 
Wypowiedzieli się intelektualiści Pomo-
rza , dziennikarze, pisarze, politycy,przy-
jaciele i współpracownicy bohatera. I to 
mogłoby wystarczyć za rekomendację do 
przeczytania książki. Ale nade wszystko 
trzeba podkreślić obecność jego córki, 
Sławiny Kosmulskiej, jej męża Sławo-
mira Kosmulskiego oraz Andrzeja Bąd-
kowskiego (bratanka). Z bliskich współ-
pracowników na pewno należy wymienić 
Zbigniewa Szymańskiego i prof. Józefa 
Borzyszkowskiego, Ewę Górską i Hen-
rykę Dobosz oraz Edmunda Szczesiaka. 
Z niemałej grupy zmarłych nie należy 
zapomnieć o Tadeuszu Bolduanie, Janie 
Zbrzycy (a właściwie Stanisława Pestki). 
Ze świata polityki wypowiadają się Alek-
sander Hall, Grzegorza Grzelaka, Tade-
usza Fiszbacha. I oczywiście obecnego 
Prezes ZKP, Jan Wyrowiński. 

Warto dalej poszukiwać

Kogo zabrakło? Bo przecież, żad-
ne dzieło ludzkie nie jest doskonałe! 
Być może niektórzy wypowiedzieli się 
już wcześniej. Warto dalej poszukiwać  
i udostępnić wypowiedzi, przemyślenia, 

o tej wybitnej postaci, takich osób jak: 
Bogdan Borusewicz, Donald Tusk, An-
drzej Gwiazda, Szczepan Lewna, Jerzy 
Borowczak, prof. Janusz Erenc, Jan Ja-
kubowski, Marek Formela. Z darczyń-
ców książki trzeba odnotować pomoc 
przyjaciół z ZKP, a w szczególności Łu-
kasza Grzędzickiego, Annę Dunst i Łu-
kasza Richerta. 

Książki często zawierają motto. 
W tej pozycji redaktorzy zamieścili 
syntetyczny i oryginalny tekst Lecha 
Bądkowskiego z 1957 roku „Sumie-
nie i oczy otwarte”. Tytuł mówi sam 
za siebie. Drugą część książki, obok 
czterdziestu dwóch wspomnień, sta-
nowi wywiad przeprowadzony przez 
Marię Mrozińską i Grzegorza Fortunę. 
Wywiad dość szczególny i wciągający 
czytelnika, realizowany w przedostat-
nim roku życia wielkiego (ale już moc-
no chorego) Lecha Bądkowskiego. Po-
znajemy tu jego rodowód i środowisko, 
wartości życia, jakie wyniósł z domu 
rodzinnego. Szkoda, iż wywiad liczą-
cy siedemdziesiąt siedem stron, kończy 
się na roku 1957. Jakże wiele rzeczy 
jeszcze pozostało niedopowiedzianych, 
chociażby o roku 1968, 1970 i latach 
1980-1981. Ale, niestety, Lech Bąd-
kowski zmarł 24 lutego1984 roku, po 
dłuższej chorobie. Przeżył zaledwie 64 
lata.

Zachęcić młodzież do poznawania 
sylwetki

Warto odnotować jeszcze trzy 
spostrzeżenia. Po pierwsze, to wiel-
ki sukces, iż udało się na przestrze-
ni dwudziestu lat, zebrać i opracować  
aż czterdzieści dwa ciekawe i wartościo-
we wspomnienia. Po drugie, należy się 
głęboki ukłon redaktorom książki, Iwo-
nie Joć i Markowi Adamkowiczowi, nie 
tylko za całokształt solidnej pracy, ale 
czterdzieści dwie biografie. I po trze-
cie, zwrócić trzeba uwagę na inspirujące  

Sumienie i oczy otwarte  

„Lech Bądkowski jakiego znaliśmy. 
O sobie”  

Pod takim tytułem w końcu 2020 roku ukazała się znakomita książka, na którą długo czekaliśmy. Głównym jej 
bohaterem jest Lech Bądkowski (1920-1984) – wybitny pisarz, orędownik samorządności, pierwszy rzecznik 
prasowy NSZZ „Solidarność”.

Okładka książki
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i zachęcające do dalszych przemyśleń – 
„Posłowie”.

I na zakończenie. Młodzież często 
pyta, ile stron liczy ta książka? Odpo-
wiedź brzmi dwieście siedemdziesiąt trzy, 
i to jakie! Ale, aby zachęcić młodzież do 
poznawania sylwetki, należałoby zorgani-
zować kilka debat, np. „O rodzinie Lecha 
Bądkowskiego”, „Wielkie Pomorze Le-
cha Bądkowskiego”, „Lech Bądkowski 

jako inspirator elit pomorskich”, „Lech 
Bądkowski człowiek i polityk dialogu”, 
„Lech Bądkowski, który miał zawsze czas 
dla młodych”, czy też „Mała Ojczyzna  
w ujęciu Lecha Bądkowskiego i prof. Ja-
nusza Pasierba”, „Lech Bądkowski jako 
doradca i wizjoner XXI wieku”. I trzeba 
wszystko zrobić, aby książka „Lech Bąd-
kowski jakiego znaliśmy. O sobie” - jesz-
cze w 2021 roku trafiła do sieci interneto-

wej, na dobrze wybrany portal społeczno-
ściowy. 

Jan Kulas
*
Wydawcami książki są Wojewódzka 

i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jose-
pha Conrada Korzeniowskiego w Gdań-
sku oraz Zarząd Główny Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego.

Od 15 stycznia 2021 roku w autobusach i tramwajach prezentowane są klipy przypominające postać Zbigniewa Jujki oraz wybrane jego 
rysunki związane z podróżowaniem po mieście miejską komunikacją. Red.






