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„W Gdańsku i w szerokim świecie”

Ignacy Klukowski

„O czym szumią stare drzewa”



Karylion na wieży Ratusza Głównego Miasta. Fot. Dariusz Kula/ Materiały promocyjne Muzeum Gdańska

Czy znajdą się na liście światowego dziedzictwa UNESCO?

Gdańskie karyliony 
W Gdańsku działają karyliony na wieży kościoła św. Katarzyny, na wieży Ratusza Głównego Miasta i kary-

lion mobilny „Gdańsk”. Pod koniec 2020 roku instrumenty wpisano na krajową listę dziedzictwa niematerial-
nego. Obecnie czekają na wpis na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Deklarację w tej 

sprawie złożyła Monika Kaź-
mierczak, gdańska karylionist-
ka w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. 

Transmisje online z kon-
certów można znaleźć na pro-
filu facebookowym Carillony 
Gdańskie – Muzeum Gdańska. 
Każdy z piątkowych i sobot-
nich koncertów można wysłu-
chać także na żywo w okoli-
cy kościoła św. Katarzyny –  
w piątki o 11:00 oraz w oko-
licy Długiej i Długiego Targu 
– w soboty o 12:05.

Red.
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Tym razem autor poświęcił spo-
ro miejsca historii mniej oczywistych 
dzielnic, takich jak Chełm, Siedlce 
czy Orunia. Nie zabraknie też wi-
zyt w różnych zakątkach Śródmie-
ścia, a także w kilku krajach europej-
skich, między innymi we Włoszech, 
w Wielkiej Brytanii czy Hiszpa-
nii. Sto jeden felietonów zawartych  
w tym zbiorze to sto jeden okazji do 
odkrywania Gdańska.

Do opublikowanego wówczas frag-
mentu książki dodajemy dwa dalsze.

Abegg we Wrzeszczu

Fundacja Abegga, założona w 1869 
roku, powstała dzięki testamentowi le-
karza i społecznika, Heinricha Burkhar-
da Abegga. Na początku prowadził 
ją jego zięć Georg Friedrich Abegg, 
również lekarz, późniejszy Honoro-
wy Obywatel Gdańska. Głównym ce-
lem fundacji było budowanie tanich 
domów dla robotników i gorzej sytu-
owanych urzędników. Po zbudowaniu 
w latach 1874-76 pierwszych 18 do-

mów na Dolnym Mieście przy obec-
nej ul. Dobrej (do 1945 roku Abeg-
g-Gasse), do których później doszły 
4 dalsze w sąsiedztwie, wzniesiono 
(w latach 1865-94) 55 domów przy  
ul. Wolności (Wilhelmstrasse) w No-
wym Porcie, po czym przyszła kolej na 
rozwijający się Wrzeszcz. W 1895 roku, 
na wykupionych 3 hektarach gruntów  
w pobliżu terenów przyszłej Politech-
niki, założono ulice i zaczęto budowę 
osiedla zaplanowanego na 120 domów 
(w sumie zrealizowano 151). Tuż po-
tem, w 1897 roku, przystąpiono do bu-
dowy osiedla na Strzyży Dolnej, mię-
dzy Pomorską Szosą, później dołączoną  
do Głównej (dzisiejszej Grunwaldz-
kiej), gdzie przy siedmiu nowo powsta-
łych, odchodzących od niej, krótkich 
uliczkach, zbudowano 65 domów. Suma 
obiektów wzniesionych przez Fundację 
w całym mieście do roku 1913 wynio-
sła 306, z 532 mieszkaniami. Wolnosto-
jące domy miały trzy kondygnacje, po-
zostałe były segmentami szeregowców.  
Na Dolnym Mieście i w Nowym Porcie 
wiele uległo zniszczeniu, we Wrzeszczu 

i Strzyży Dolnej zachowały się prawie  
w komplecie. 

Rozwój siatki ulicznej można prze-
śledzić w księgach adresowych. Na 
osiedlu przy Politechnice w roku 1897 
zanotowano tylko jedną ulicę, w na-
stępnym już sześć, prawie całkowicie 
zabudowanych. Z nadanych wówczas 
nazw: Eigenhausstrasse (Własnego 
Domu), Friedenstrasse (Pokojowa), 
Heimatstrasse (Ojczysta), Brüderstras-
se (Bracka), Blumenstrasse (Kwietna)  
i Zobel-Weg (Droga Zobla – właścicie-
la firmy przewozowej, na miejscu któ-
rej powstały kamienice przy obecnej 
Grunwaldzkiej 2 a, b, c) tylko dwóm 
w 1945 roku nadano po polsku nazwy 
odpowiadające dawnym: Eigenhaus-
strasse przetłumaczono poetycznie na 
Własną Strzechę i Brüderstrasse na 
Bracką. Friedenstrasse i Heimatstrasse 
otrzymały imiona profesorów Karola 
Olszewskiego i Zygmunta Wróblew-
skiego, którzy w roku 1883 dokonali 
skroplenia azotu i tlenu. Ograniczają-
cej osiedle Drodze Zobla nadano imię 
księdza Piotra Wawrzyniaka, co nie 
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Nowa książka Andrzeja Januszajtisa

„W Gdańsku i w szerokim 
świecie” 

Zapowiedziana w listopadowym numerze miesięcznika „Nasz Gdańsk” książka Andrzeja Januszajtisa „W Gdańsku 
i w szerokim świecie” właśnie się ukazała nakładem wydawnictwa Marpress.
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spodobało się partyjnym ideologom  
i od 1953 roku mamy Walerego Łu-
kasiewicza (wynalazca lampy nafto-
wej). Blumenstrasse – od 1945 roku 

działacza socjalistycznego 
Bolesława Limanowskiego 
– w tym samym 1953 roku 
przemianowano na Alek-
sandra Puszkina, całkowi-
cie w tym miejscu wyob-
cowanego. Równie ciekawe 
były zmiany nazw ulic na 
osiedlu Abegga na Strzyży 
Dolnej. Pierwotnie wszyst-
kie upamiętniały ludzi 
zasłużonych dla fundacji  
i jej idei. Natomiast z nada-
nych w 1945 roku nazw 
polskich trzy poświęcono 
działaczom politycznym, 
dwie wybitnym twórcom 
naszej literatury, jedną ko-
lejarzom, a jedna otrzymała 
nazwę przypadkową, tzw. 
neutralną. Już po roku zde-
cydowano o przeniesieniu 
niektórych nazw w inne 
miejsca i dokonano kolej-
nych zmian. Mamy tu więc 
dziś trzy ulice poświęcone 
literatom, jedną kolejarzom 
i trzy neutralne. Oto ich 
przegląd w kolejności prze-
cznic Grunwaldzkiej – od 
strony Wrzeszcza w kierun-
ku Oliwy (ostatniej nie za-
liczano do osiedla Abegga):

1899: Petschow-Straße, 1945: S. Du-
bois, 1946: Miedziana

1899: Licht-Str., 1945: Kolejarzy

1903; Piwko-Str., 1945: Władysława 
Syrokomli

1903: Linz-Str., 1945 Wincentego Pola
1903: Pfeffer-Str. 1945: Czerwonego 

Sztandaru, 1946: Wiktora Gomulickiego
1905: Hennings-Str., 1945: Barlic-

kiego, 1946: Ceglana
1903: Ernsthausen-Str., 1945 Mon-

twiłła, 1946: Czarna

Fizyk z domu Schmiedenów

Słowo „fizyk” w dawnym Gdań-
sku oznaczało także lekarza. O jednym  
z nich chcę tu opowiedzieć. Jan (Jo-
hann) Glosemeyer urodził się 6 listopa-
da 1664 roku w Stargardzie. Studiował 
medycynę na trzech uniwersytetach: 
w Groningen (zapisany w 1681 roku), 
Wittenberdze (1685) i Lipsku (1687), 
stopień doktora medycyny uzyskał  
w 1689 roku w Halle. Od 1696 był le-
karzem w Gdańsku i profesorem me-
dycyny i fizyki (tak to łączono), potem 
także fizjologii w Gimnazjum Akade-
mickim. Był racjonalistą, uważał, że 
liczy się tylko wiedza, której można 
dociec rozumem. W wykładach z fizyki 
dużo miejsca poświęcał optyce – odbi-
ciu, załamaniu i rozszczepieniu światła, 
powstawaniu barw – oraz elektrycznym 
zjawiskom w atmosferze. Uzupełniał 
przekazywane wiadomości o elemen-
ty chemii. W wykładach z fizjologii 
wyjaśniał m.in. procesy fermentacji 
i gnicia ciał organicznych. Z jego pu-
blikacji należy wymienić Trzy wiązki 
ciekawych zagadnień fizycznych (1708-
1710), Tezy filozofii przyrody (fizyki)  
oraz O meteorach wodnych (1708), Tezy 
filozofii przyrody. O meteorach ognio-
wych (1709), O grawitacji i sile żywej, 
O zimnie i O meteorach świetlnych (obie  
w 1710).

Chcąc uzyskać obywatelstwo Gdań-
ska, trzeba się było ożenić. Dr Glose-
meyer uczynił to dwukrotnie, za każ-
dym razem w kościele Mariackim. Jako 
pierwszą poślubił 1 grudnia 1695 roku 
Adelgundę Konkordię Ferber, która 
zmarła 17 listopada 1699 roku, w nie-
całe trzy tygodnie po urodzeniu córki. 
Ożenił się ponownie 17 grudnia 1702 
roku ze starszą o sześć lat Katarzyną 
Florentyną, córką burmistrza Jana Er-
nesta von Schmiedena, wdową po Janie 
Hubenichcie, z którym nie miała dzie-
ci. Także jej małżeństwo z Glosemey-
erem było bezdzietne. Małżonkowie 
zamieszkali w domu Schmiedenów przy 
Długim Targu, noszącym dziś (od 1853 
roku) nr 43. Chwileczkę – powiedzą 

Okładka książki Andrzeja Januszajtisa „W Gdańsku  
i w szerokim świecie” z fragmentem zrekonstruowanego 

patriotycznego malowidła „Niebo polskie” Bolesława 
Cybisa i Jana Zamoyskiego na suficie gmachu przy ulicy 

Augustyńskiego 1, w dawnej siedzibie Gimnazjum  
Polskiego w Gdańsku.

Osiedle Abegga przy Politechnice Gdańskiej na pocztówce sprzed I wojny światowej
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Czytelnicy – to jest przecież Dom Ław-
ników! Spokojnie, zaraz do tego doj-
dziemy. 15 lutego 1707 roku Jan Ernest 
Schmieden zmarł, uroczysty pogrzeb 
urządzono mu 2 marca. Z potomków 
burmistrza żyła tylko Katarzyna Flo-
rentyna i ona to, wraz z mężem, stała 
się właścicielką kamieniczki. Okazały, 
ale nie nowy dom, zbudowany w końcu 
XV wieku, był z pewnością dość dro-
gi w utrzymaniu. Glosemeyerowie nie 
mieli dziedziców, więc zawarli układ  
z miastem, które miało kłopoty ze Sta-
rym Domem Ławników, po drugiej stro-
nie Dworu Artusa (nr 45). O szczegółach 
relacjonuje autor Próby historyczno-to-
pograficznego opisania Wolnego Miasta 
Gdańska E.K.G. v. Duisburg (1809): 

„Był to niegdyś dom rodu von 
Schmiedenów. Przez małżeństwo cór-
ki burmistrza Schmiedena z dr. med. 
Glosemeyerem przeszedł w ręce tego 
ostatniego, który go za zgodą małżon-
ki, w zamian za osobistą rentę tysiąca 
złotych rocznie i dożywotnie użytko-
wanie oficyny i związanych z nią bud, 
przekazał na własność sądowi (...) Rada 
Miasta wyraziła zgodę 18 październi-
ka 1709 roku; darowiznę zrealizowano  
w grudniu 1709 roku, po czym podjęto 
i przeprowadzono przebudowę, która 
kosztowała 6921 zł. W 1712 rozebra-
no także stary szczyt i zbudowano za-
miast niego obecny.” Tak kamieniczka 
Schmiedenów stała się Nowym Domem 
Ławników. Oficyna, w której zamiesz-
kali Glosemeyerowie, to kamieniczka 
przy Chlebnickiej (nr 2), mylnie na-
zywana „Szkołą Mariacką” – siedziba 
Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuki. Mieszkali tam do śmierci, któ-
ra zabrała ich w 1712 roku: 24 lutego 
odbył się pogrzeb Jana (zmarł 7 lute-
go), 21 kwietnia – Katarzyny. Oboje 
spoczywają w kościele Mariackim, 
w kaplicy Wszystkich Świętych. Ich 
dom przeszedł ostatecznie na własność 
miasta. Nowy Dom Ławników dziś. Fot. Andrzej Januszajtis



6

Nr 3/2021         Nasz GDAŃSK

Maciej Płażyński (1958 - 2010)

Dla Pomorza, Polski i Polonii 
Gdańsk pamięta o Macieju Płażyńskim. Gdyby żył, 10 lutego 2021 roku skończyłby 63 lata. A w biografii wojewoda 
gdański, Marszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, pierwszy przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Miał też 
rozważać kandydowanie na Prezydenta RP.

II edycja Nagrody Poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej

Jolanta Kajzer – laureatką! 
Jolanta Kajzer, członkini Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”, została laureatką prestiżowej Nagrody 
Poetyckiej im. Ewy Tomaszewskiej Polskiego Stowarzyszenia Haiku w Warszawie za najlepsze 
haiku opublikowane w roku 2019 przez polskiego autora.

Zginał w drodze do Smoleńska  
10 kwietnia 2010 roku.

Może zostałby Prezydentem RP

Dlaczego w lutym 2021 roku warto 
upamiętnić Macieja Płażyńskiego? Co 
najmniej z trzech powodów: był pierw-
szym demokratycznym wojewodą gdań-
skim (1990-1996), najwybitniejszym 
parlamentarzystą pomorskim – Marszał-
kiem Sejmu III kadencji (1997-2001), 
współtwórcą i pierwszym przewodni-
czącym (2001-2003) Platformy Oby-
watelskiej RP. Potem, jakby przy oka-
zji, został wicemarszałkiem Senatu RP 
(2005-2007).A w ostatnich latach życia 
kilka był przewodniczącym Stowarzy-
szenia „Wspólnota Polska”, z pasją od-
dawał się pomocy Polonii na wschodzie, 
głównie na Białorusi, Litwie, Ukrainie  
i w Kazachstanie. W Polsce pewna grupa 
polityczna widziała go w roli Prezyden-
ta RP. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź 
twierdził, że miał wystartować latem 
2010 roku w wyborach prezydenckich. 
Ale to wydaje się mało prawdopodobne, 
z uwagi na bliskie i przyjacielskie rela-
cje Macieja Płażyńskiego z Lechem Ka-
czyńskim. A prawie wszyscy wiedzieli, 
iż Lech Kaczyński na pewno wystartuje 

wyborach na II kadencję Prezydenta RP.  
I tak się jakoś dziwnie złożyło, iż obaj zgi-
nęli w katastrofie smoleńskiej 10 kwiet-
nia 2010 roku. Maciej Płażyński został 
pochowany w Bazylice Mariackiej, tam 
gdzie łatwo go odnaleźć. Oddał życie  
w służbie Polski i Pomorza. 

Prawnik i działacz  
społeczno - polityczny

Podkreślał, że jest gdańszczaninem, 
chociaż do grodu nad Motławą przybył 
dopiero w 1977 roku by w Uniwersyte-
cie Gdańskim wykształcić się i zdobyć 
dobry, pragmatyczny zawód prawnika. 
Podczas studiów udzielał się w Nieza-
leżnym Zrzeszeniu Studentów i środo-
wiskach solidarnościowych. Jesienią 
1981 roku kierował strajkiem okupa-
cyjnym na UG! To była jego pierwsza 
ważniejsza rola społeczno - polityczna. 
W latach 1983 - 1990 praktykował nie-
zależny biznes, kierował Spółdzielnią 
Usług Wysokościowych „Świetlik”,  
a potem „Gdańsk”. W dekadzie lat 80. 
związany z był z Ruchem Młodej Polski 
i środowiskiem Gdańskich Liberałów. 
Należał do Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego i promował dziedzictwo Le-
cha Bądkowskiego.

Wojewoda, przewodniczący PO, sport

W sierpniu 1990 roku Maciej 
Płażyński został powołany przez 
premiera Tadeusza Mazowieckiego na 
urząd wojewody gdańskiego. W okre-
sie prawie sześciu lat nabrał dużego 
doświadczenia, i był gotów do pełnie-
nia najwyższych stanowisk w państwie. 
Droga do kariery ogólnopolskiej, w naj-
lepszym słowa znaczeniu, rozpoczęła się 
od funkcji Marszałka Sejmu RP III ka-
dencji, przy wsparciu Akcji Wyborczej 
Solidarność i Mariana Krzaklewskiego.

I na zakończenie. Pierwszego prze-
wodniczącego PO (2001-2003) wy-
różniał szlachetny sposób uprawiania 
polityki, gdzie bezinteresowność i idea 
pro publico bono, stanowiły centrum 
jego aktywności politycznej. Z kolei 
jego wielką pasją społeczną był sport. 
Z dużym oddaniem wspierał inicjatywy 
EURO 2012. Jako gdańszczanie i Pomo-
rzanie - mamy prawo do dumy i satys-
fakcji, iż Maciej Płażyński wyedukował 
się, dojrzał i sprawdzał się w służbie dla 
Małej i Wielkiej Ojczyzny, począwszy 
od Gdańska. 

Jan Kulas

Fundatorem nagrody jest Anna 
Schröder.

Poetka, tłumaczka, eseistka  
i popularyzatorka haiku

Nagroda honoruje pamięć o Ewie To-
maszewskiej (1957-2013), wybitnej pol-
skiej poetce, tłumaczce, eseistce i popu-

laryzatorce haiku w Polsce i na świecie. 
Ideą Nagrody jest propagowanie haiku 
klasycznego i współczesnego, opartego  
o klasyczne wzorce japońskie.

Ewa Tomaszewska urodziła się  
i mieszkała w Warszawie. W 1993 roku 
ukazała się w Krakowie „Antologia kana-
dyjskiego haiku” w jej przekładzie, a w 
2001 roku w Warszawie „Antologia pol-

skiego haiku” w jej opracowaniu. W 2010 
roku przełożyła na język polski antologię 
Yuzuru Miury „100 klasycznych haiku”. 
W 2012 roku ukazała się w jej przekła-
dzie książka ”Jedwabna nić. Poezja chiń-
ska”. Wydała wiele tomików poetyckich, 
między innymi w 2000 roku tomik zain-
spirowany chińskim malarstwem pejza-
żowym pt. „Studnia zakryta kamieniem”, 
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a w 2005 roku dwujęzyczny (polsko-an-
gielski) tomik haiku pt. „Jeszcze dzień 
błyszczy / The Day Still Shining”.

Najlepszy spośród 73 utworów

28 lipca 2020 roku opublikowano no-
minacje w dwóch kategoriach - polskiej 
i angielskiej, a 13 grudnia ogłoszono 
nazwiska laureatów Nagrody w każdej 
kategorii. Kapituła Nagrody w składzie: 
dr Agnieszka Żuławska-Umeda (prze-
wodnicząca), Robert Kania i Ernest Wit 
wybrała moje haiku z 73. Festiwalu Ba-
shō w mieście Iga w Japonii (zob. „Nasz 
Gdańsk”, nr 12/2019) najlepszym haiku 
w kategorii haiku w języku angielskim 
i przyznała tytuł laureatki Nagrody Po-
etyckiej im. Ewy Tomaszewskiej:

under the ice
growing murmuring
of the stream

Zwycięskie haiku zna-
lazło się również w moim 
tomiku pt. „Chleb przy 
chlebie / Bread by Bread”, 
który otrzymał Honorowe 
Wyróżnienie w głównej ka-
tegorii konkursu Merit Book 
Awards 2020 Amerykań-
skiego Towarzystwa Haiku 
w USA na najlepszą książkę 
haiku opublikowaną w 2019 
roku (zob. „Nasz Gdańsk”, 
nr 7/2020).

Jest dla mnie wielkim 
zaszczytem otrzymanie Na-
grody Poetyckiej im. Ewy 
Tomaszewskiej. Jest to wy-
jątkowa Nagroda, której dar 
wypływa z głębokiego serca 
i miłości do poezji.

Obraz tajemnicy

Komentarz dr Agnieszki 
Żuławskiej-Umedy, Prze-
wodniczącej Kapituły:„Co-
raz silniejszy bulgot stru-
mienia pod lodem – to jest 
obraz tajemnicy, jakiegoś 
niezwykłego piękna i siły 

życia, która teraz jeszcze jest zakryta, 
ale lada dzień objawi się z całą mocą 
. Zaraz przyjdzie wiosna, wielka prze-
miana, nowe życie. Jeszcze jej nie 
widać, ale już ją dotykamy zmysłem 
słuchu i wyobraźni. Taka wartość este-
tyczna w japońskiej kulturze nazywana 
jest yūgen. Nieczęsto trafia się takie ha-
iku!Dynamika piłeczki golfowej. Pole-
ga ona na tym, że wielka gumowa piłka 
zostaje „skompresowana” do maleńkiej 
o średnicy kilku centymetrów. Ale za-
chowuje swoją pierwotną moc. To jest 
haiku. Yūgen w tej strofie wyrażone jest 
przez ciemne wnętrze i ukryte w nim – 
nie tylko pod powierzchnią lodu, ale 
także pod powierzchnią słów – piękno, 
pociągające przez swoją tajemnicę, peł-
ną obietnic….. Mocne, a jednocześnie 
miękkie – jak jedwabna nić, jak po-
korna woda. Słowa nadają jedynie for-
mę duchowi, delikatnemu, ale pełnemu 
mocy…”

Jolanta Kajzer 
poetka i lokalna przewodniczka, 

członkini Stowarzyszenia  
„Nasz Gdańsk”

Jolanta Kajzer – Nagroda Poetycka im. Ewy Tomaszewskiej (list gratulacyjny).  
Fot. Adam Kajzer

Jolanta Kajzer – Nagroda Poetycka  
im. Ewy Tomaszewskiej (statuetka). Fot. Adam Kajzer
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Tragedie wciąż nie do końca zbadane

Kresowe historie (1) 
Publikujemy cykl materiałów na temat Kresów Wschodnich. Obszar ten po drugiej wojnie 
światowej znalazł się poza granicami Polski. Przypominamy mieszkających tam ludzi i zdarzenia, 

w których uczestniczyli, próbujemy odsłonić tajemnice zaginionych, lub rozproszonych tamtejszych zbiorów 
dziedzictwa narodowego.

Wielu kresowiaków repatriowało się 
na tereny Gdańska i Pomorza. Sądzimy, 
że nie tylko oni i ich potomkowie zainte-
resują się tekstami. 

200 – 250 tysięcy Polaków zniknęło  
z Litwy Kowieńskiej po 1918 roku 

Za życia dwóch pokoleń, w ciągu 
niespełna 50 lat, z tak zwanej Litwy 
Kowieńskiej, liczącej niewiele ponad  
2 mln ludności, zniknęło ponad 200 ty-
sięcy Polaków, zamieszkujących głów-
nie Kowno i okolice.

W 1916 roku 35 procent ludności 
Kowna stanowili Polacy, a w całym 
okręgu, to jest w Kiejdanach, Uścianie, 
Wędziagole, Wodoktach, sienkiewi-
czowskiej Laudzie mieszkało ponad 200 
tysięcy Polaków.

Już w 1918 roku rozpoczęły się, na 
wcześniej nie spotykaną skalę, repre-
sje. Polacy pozbawiani byli ziemi (bez 
odszkodowań), pod pozorem reformy 
rolnej, zamykano polskie szkoły, wpro-
wadzano zakazy eksponowania symboli 
związanych z polskością, umieszcza-
nia napisów, szyldów, reklam w języku 
polskim. Represje szczególnie dotykały 
prasę polską poprzez stopniową jej li-
kwidację, organizacje społeczne oraz ich 
członków.

Była to lituanizacja zaborcza i bez-
względna, wykorzystująca wszystkie 
służby w państwie do walki z Polakami, 
presja i przemoc fizyczna występowała 
na porządku dziennym.

Niestety te działania w pełni popie-
rał kościół katolicki litewski, przenosząc 
praktycznie wszystkich polskich księ-
ży z Kowna i okolic do miejscowości, 
gdzie większość stanowili Litwini, a w 
to miejsce przysyłając księży litewskich, 
najczęściej nie mówiących po polsku.

Był to bardzo duży cios zadany głę-
boko wierzącej autochtonicznej ludności 
polskiej, sytuacja ta negatywnie odbiła 
się na morale Polaków.

W taki to oto sposób, przede wszyst-
kim bez własnych szkół, przy agresyw-

nie i bezwzględnie działającym apara-
cie państwa litewskiego, braku oparcia  
w kościele, likwidacji prasy polskiej i, 
z biegiem czasu, wszystkich organizacji 
polskich, Polacy w Kownie i regionie 
zostali wynarodowieni.

W 2020 roku narodowość polską  
w Kownie deklaruje 0,6 proc. mieszkań-
ców, natomiast w regionie – od 1 do 3 
proc. ludności czuje się Polakami.

Temat zniknięcia Polaków z Kowna  
i regionu nie jest dogłębnie zbadany  
i opisany przez polskich historyków, 
problem jest raczej przemilczany. 

 „Operacja polska” NKWD (Ludowy 
Komisariat Spraw Wewnętrznych)  

w latach 1937 – 1938 

Jest to pierwsze ludobójstwo na tle 
narodowościowym na terenach Europy 
Środkowej.

Po zakończeniu wojny polsko – so-
wieckiej 18 marca 1921 roku podpisano 
Traktat Ryski, w wyniku którego, poza 
granicami Polski pozostało ponad milion 
Polaków, w większości mieszkających 
blisko nowej granicy z Polską. 

Stalin, w wyniku przegranej wojny 
z Polską latach 1919 – 1920 oraz tego, 
że wszelkie próby sowietyzacji Polaków, 
zamieszkujących Rosję bolszewicką, nie 
powiodły się miał szczególny uraz do 
Polaków i Polski.

Biuro Polityczne Komunistycznej 
Partii Bolszewików 9 sierpnia 1937 
roku podjęło decyzję o rozprawieniu się 
z Polakami pod pretekstem rzekomego 
zagrożenia Rosji Sowieckiej ze strony 
tychże Polaków.

Stalin wydaje rozkaz rozpoczęcia 
akcji przeciwko Polakom Nikołajowi 
Jeżowowi, Komisarzowi Ludowemu do 
spraw Wewnętrznych, który 11 sierpnia 
1937 roku podpisał rozkaz nr 00485 roz-
poczęcia represji przeciwko Polakom.

NKWD rozpoczęło na masowa skalę 
rozstrzeliwania, zamykanie w więzie-
niach i deportacje.

Aresztowanych Polaków dzielono 

na dwie kategorie: zakwalifikowanych 
do kategorii pierwszej przeznaczono na 
rozstrzelanie, włączonych do kategorii 
drugiej osadzano w więzieniach i wywo-
żono do łagrów.

Na rozstrzelanie skazywani byli Po-
lacy, którym zarzucano członkostwo, 
czy też współpracę z Polską Organizacją 
Wojskową, ze 160 tysięcy aresztowa-
nych pod tym pretekstem rozstrzelano 
przytłaczającą większość.

Szacuje się, że w ramach operacji so-
wieckiej zamordowano ponad 111 tysię-
cy Polaków. Dużą część, około 29 tysię-
cy, z fikcyjnymi zarzutami, deportowano 
do Kazachstanu i do Komi.

Dzieci po zamordowanych rodzicach 
umieszczano w sowieckich sierocińcach, 
skutecznie ich wynaradawiając.

Część ludności polskiej, głównie 
kobiet, dzieci i starców, zsyłano w głąb 
Związku Socjalistycznych Republik So-
wieckich.

Należy podkreślić, że deportacji 
bolszewicy dokonywali masowo już 
od 1936 roku w ramach, jak określa-
li, oczyszczania pasa przygranicznego. 
Szacuje się, że łącznie w ten sposób ze-
słano około 100 tysięcy Polaków.

26 listopada 1938 roku zakończono 
operację mordowania, osadzania w wię-
zieniach i deportacji do Kazachstanu, 
Komi, czy też na Syberię Polaków dla-
tego, że byli Polakami.

Praktycznie co piąty Polak został za-
mordowany, lub dotknięty represjami.

Miejscowości opustoszały, społecz-
ności uległy w dużej mierze rozprosze-
niu, a rodziny zostały rozdzielone.

Stalin osiągnął cel, ponad miliono-
wa społeczność polska została rozbita,  
a ci, co pozostali, walczyli o przetrwanie, 
przytłoczeni bezmiarem okrucieństwa.

Archiwa Rosyjskie i Białoruskie  
w kwestii operacji NKWD przeciw Po-
lakom w latach 1937-1938 są zamknięte 
przed historykami, dlatego do dnia dzi-
siejszego nieznane są wszystkie miejsca 
kaźni oraz dokładna liczba pomordowa-
nych Polaków.
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Ludobójstwo na Wołyniu  
i w Małopolsce Wschodniej  

w latach 1939 – 1945

W lutym 1943 roku nastąpiły pierw-
sze masowe mordy na bezbronnych Po-
lakach . Zbrodni tych dokonywali człon-
kowie Organizacji Ukraińskich Nacjona-
listów (OUN) i Ukraińskiej Powstańczej 
Armia, z szerokim udziałem Ukraińców 
– sąsiadów mordowanych Polaków.

W kolonii Porośla banderowcy za-
mordowali od 149 do 173 mieszkańców 
tej wsi. Cudem ten mord przeżyło 12 
osób. W kwietniu zniszczono 17 wsi, na-
tomiast w Janowej Dolinie banderowcy 
zamordowali 607 osób, pomimo stacjo-
nowania w tej miejscowości Niemców.

Od maja 1943 roku na Wołyniu dzia-
łały już duże jednostki UPA, które roz-
poczęły eksterminację polskiej ludności, 
głównie mieszkającej na wsi.

Kulminacja rzezi Polaków nastąpiła 
11 lipca 1943 roku. Oddziały UPA i oko-
liczna ludność Ukraińska zaatakowały 
jednocześnie 99 polskich wsi. Ponieważ 
była niedziela, większość mieszkańców 
znajdowała się na mszach w kościołach 
i tam rozpoczęły się mordy, tylko w tym 
dniu zginęło ponad 8 tysięcy bezbronnej 
ludności – kobiet, dzieci, starców.

Organizacja mordów miała swój 
określony schemat. Najczęściej otacza-
no dokładnie wieś, aby nikt nie uciekł.

Następnie w pierwszym szeregu ata-
kowało od 15 do 30 uzbrojonych osób  
z OUN – UPA , za nimi biegła okolicz-
na ludność ukraińska, zwykle byli to 
sąsiedzi, zwani siekiernikami, uzbrojeni  
w siekiery, kosy, widły, młoty, pałki, 
noże, sierpy, piły, łomy.

Rytuał zabijania przewidywał znę-
canie się, tortury. Rozcinano brzuchy, 
odcinano kończyny, wbijano gwoździe  
w głowę, dzieci przybijano do ściany, 
lub nabijano na płot.

Kompletny zestaw tortur fizycznych, 
jakie stosowali Ukraińcy, po wielu la-
tach badań, zliczył i opisał Aleksander 
Korman, wyszczególnił 362 pozycje.

Ten sposób mordowania miał, w za-
myśle Ukraińców, spowodować takie 
przerażenie wśród ludności Polskiej, 
iż sami będą opuszczać swoje zagrody, 
uciekając do Polski centralnej.

Po wymordowaniu mieszkańców 
oprawcy zabierali wszystko, co miało ja-
kąś wartość, na wcześniej przygotowane 
furmanki. Zabudowania starannie palili 
tak, aby pozostało jak najmniej śladów 
istnienia polskiej wioski. W ten sposób 
zniknęło ponad 1800 polskich wiosek. 

Według ustaleń badaczy Ewy i Włady-
sława Siemaszków w latach 1939 – 1947 
szacunkowo wymordowano do 130 ty-
sięcy Polaków, według Grzegorza Moty-
ki około 100 tysięcy, a według Czesława 
Portacza około 120 tysięcy.

Z upływem czasu, wobec niewyobra-
żalnego bestialstwa w mordowaniu Po-
laków przez banderowców, mieszkańcy 
wiosek polskich rozpoczęli organizować 
samoobronę .Takich miejscowości było 
około 100.

Do nich zaliczała się Rybcza, położo-
na 20 km od Krzemieńca. Rybcza miała 
dużo szczęścia, gdyż kilku mieszkańców 
należało do organizującego się Związ-
ku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej,  
a byli to Franciszek Mytkowski, Mar-
cin Mysłowski, Jan Niewiński, ponadto 
dowództwo ZWZ – AK przysłało wach-
mistrza, Henryka Butyńskiego, mające-
go dowodzić obroną. Broń kupowano 
od Niemców i Węgrów, stacjonujących  
w Krzemieńcu.

Banderowcom i okolicznym Ukraiń-
com udało się zabić trzech mieszkańców 
Rybczy i spalić 42 zabudowania. Rybcza 
obroniła się, ale już pobliski Wiśniowiec 
spalono, a większość mieszkańców wy-
mordowano.

W maju 1945 roku Rybcza została 
ekspatriowana na Opolszczyznę do Mą-
koszyc.

Z Wołynia i Małopolski Wschodniej 
po wojnie ekspatriowano do Polski po-
nad 90 proc. ocalałej z pogromu ludno-
ści polskiej.

Państwo Ukraińskie z dniem 27 
września 2019 roku odblokowało zakaz 
poszukiwań pomordowanych przez na-
cjonalistów ukraińskich i innych, którzy 
zginęli na terenie dzisiejszej Ukrainy. 
Jest szansa, że zostaną wznowione po-
szukiwania przez polski IPN.

Ukraina, nasz strategiczny partner, 
gloryfikuje UPA i OUN, przedstawiając 
je jako formacje wolnościowe, a przy-
wódców jako przykład bohaterstwa, 
którym są stawiane pomniki. Potwier-
dzają to ustawy przyjęte przez Sejm 
Ukraiński.

W Ponarach pod Wilnem wymordowano 
80 – 100 tysięcy obywateli II RP 

Według ostatnich badań dr hab. Mo-
niki Tomkiewicz w Ponarach pod Wil-
nem wymordowano 80 – 100 tysięcy 
obywateli II RP. 

W Ponarach w latach 1941-1944 
oprawcami byli Litwini działający pod 
nadzorem niemieckich okupantów, gdzie 

zamordowano 80 – 100 tysięcy obywa-
teli II Rzeczpospolitej Polskiej.

Szacuje się, że w tej liczbie znajdo-
wało się 70 tysięcy osób narodowości 
żydowskiej. Polaków mogło tam zginąć 
od 2 do 20 tysięcy.

Zamordowano też kilka tysięcy jeń-
ców rosyjskich, ginęli też Białorusini, 
Romowie, Tatarzy oraz działacze komu-
nistyczni Litwini, współpracujący pod-
czas okupacji sowieckiej z Rosjanami 
oraz kilkudziesięciu oficerów i żołnierzy 
litewskich.

Polaków mordowano – była to głów-
nie młodzież i elity polskie – według list, 
które przygotowywali Litwini z Saugu-
my (litewska policja bezpieczeństwa). 

Jesienią 1943 roku rozpoczęto za-
cieranie śladów zbrodni w Ponarach,  
a od grudnia do kwietnia 1944 roku wy-
dobywano z dołów i palono ciała, mie-
ląc niedopalone kości, popiół mieszano  
z piaskiem i ponownie wsypywano do 
dołów, w których wcześniej znajdowały 
się zwłoki rozstrzelanych.

Niemcy, tworząc administrację 
okupacyjną, opierali się na Litwinach,  
a oddziały policji litewskiej, powołane 
do pilnowania porządku okupacyjnego, 
składały się z ochotników, wśród któ-
rych szczególną rolę odgrywali człon-
kowie przedwojennej organizacji litew-
skiej – Związku Strzelców Litewskich, 
który charakteryzował się bardzo dużym 
nacjonalizmem, antysemityzmem i anty-
polonizmem.

Specjalny oddział, dokonujący roz-
strzeliwań w Ponarach, w początkach 
liczył kilkuset żołnierzy i oficerów, 
składał się z ochotników litewskich, 
głównie z organizacji Lietuvos Sauliu 
Sajunga, w oddziale było kilku Rosjan  
i czterech Polaków, którzy, wstępując do 
oddziału, zrzekli się obywatelstwa pol-
skiego. Komendy wydawano w języku 
litewskim, a umundurowanie początko-
wo składało się z sortów mundurowych 
armii litewskiej z insygniami litewskiej 
Pogoni.

Dowódcami oddziału byli oficerowie 
armii litewskiej w kolejności Juozas Si-
dlau, Balys Norvaisza, Jonas Tumas.

To właśnie ten oddział litewski lud-
ność Polska nazywała z odrazą, pogar-
dliwie – strzelcy ponarscy, lub potocznie 
„szaulisi’”.Ten oddział był dodatkowo 
obsługiwany przez batalion ochrony, 
który dowoził skazanych, pilnował za-
trzymanych przed egzekucją, pełnił 
służby wartownicze.

Dokończenie na str. 12
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Piękne, wartościowe materiały, do-
stępne są dla każdego. 

W wedutach, pejzażach, marynistyce…

Ukazały się z okazji ubiegłorocznej 
75. rocznicy wyzwolenia Gdańska oraz 
przypadającego w 2021 roku 100 lecia 
postania Jastrzębiej Góry – powojen-
nych nowych, małych Ojczyzn Ignacego 
Klukowskiego.

– Teka zawiera reprodukcje wybranych 
dzieł malarskich i rysunkowych stanowią-
cych osobistą opowieść artysty o powojen-
nym Gdańsku drugiej połowy XX wieku 
– kontynuuje Jacek Borzych. – Opowieść 
zawartą w wedutach, pejzażach, maryni-
styce, akcie i portrecie gdańszczan, poka-
zaną na dziewięćdziesięciu kartach. Sym-
bolicznie dołączono dziesięć kart poświę-
conych przypomnieniu twórczości artysty 
z okresu przed przybyciem do Gdańska. 

Zwartość „Teki” uzupełnia ilustrowany 
przewodnik będący bogatym i barwnym 
zbiorem faktów z życia artysty i działal-
ności twórczej. Przewodnik redagowano  
w oparciu o dostępną bibliografię, zbiory 
rodzinne korespondencji artysty oraz rela-
cje przyjaciół i bliskich znajomych. 

W bibliotekach i w formie 
elektronicznej

Nakład wynosi trzysta kompletów. 
Dzięki dotacji Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego jest rozpowszech-
niany bezpłatnie. Część nakładu będzie 
dostępna w sieci bibliotek powszechnych 
i naukowych. Licząc się z tym, że zainte-
resowanie wydawnictwem będzie więk-
sze od możliwości wydawniczych, „Teka 
Gdańska Ignacego Klukowskiego”, wraz 
z przewodnikiem, udostępniona jest  
w formie elektronicznej na stronie inter-

netowej wydawcy – Stowarzyszenia na 
Rzecz Edukacji Filmowej: www.gdff.pl.

Wydawcy dziękują mieszkańcom 
Gdańska za umożliwienie publikacji po-
siadanych dzieł Ignacego Klukowskiego 
i zgodę na publiczne podanie nazwisk 
portretowanych przez artystę postaci 
mieszczan, będących dziś częścią boga-
tej historii Gdańska. Jeżeli warunki epi-
demiczne pozwolą, oficjalna prezentacja 
„Teki Gdańskiej Ignacego Klukowskie-
go” w formie tradycyjnego „wodowania 
książki” nastąpi w murach Narodowego 
Muzeum Morskiego w Gdańsku jako 
wydarzenie towarzyszące obchodom 60. 
rocznicy powstania muzeum.

Jak dotąd do wodowania nie doszło. 
Organizatorzy maja nadzieję, że spotka-
nie uda się zorganizować po ustabilizo-
waniu sytuacji epidemicznej.

Red.

Wydawnictwo dwutomowe

„Teka Gdańska Ignacego Klukowskiego” 
Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” otrzymało dwutomowe wydawnictwo „Teka Gdańska Ignacego Klukowskiego”. 
Jacek Borzych, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Filmowej powiedział: - Jest to nasz wkład w popularyzację 
historii Gdańska i twórcy żyjącego w Gdańsku w drugiej połowie XX wieku.

Okładka Teki Gdańskiej Ignacego Klukowskiego
Ignacy Klukowski „Ilustracja polska” nr 49, rocznik XI,  

4 grudnia 1938 rok
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Ignacy Klukowski „Portret Pani D.” 1931 rok (własność L.C. Tartle)

Ignacy Klukowski „Pracownia PKZ – snycerz przy pracy” 1937 rok

Ignacy Klukowski „Babcia z dzieckiem” 1936 rok

Ignacy Klukowski „Stary most nad Motławą” 1965 rok
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W kwietniu 1827 roku zmarła Emi-
lia, siostra Fryderyka. 

Zaprosił hrabia Ksawery Zboiński

Jej ojciec chrzestny, hrabia Ksawery 
Zboiński, chcąc pomóc rodzinie Cho-
pinów w tym trudnym okresie, zaprosił 
Fryderyka do odwiedzenia swoich ro-
dzinnych posiadłości. 6 lipca 1827 roku 
Chopin pisał z Kowalewa kolo Płoc-
ka w liście do swoich rodziców i sióstr  
w Warszawie: „Dziś więc w Płocku, ju-
tro w Rościszewie, popojutrze w Kikole, 
parę dni w Turznie, parę dni w Kozłowie 
i w moment w Gdańsku, i na powrót! 
(...) jest teraz rano, godzina 8-ma (bo my 
nigdy przed 7 nie wstajem), powietrze 
świeże, słonko ślicznie świeci, ptasz-

ki świergocą, strumyka nie 
ma, boby mruczał, ale za to 
jest staw i żaby prześlicznie 
śpiewają!”

W Płocku, Rościszewie 

Krótka wizyta Chopina  
w Płocku jest dziś ważnym 
elementem turystycznej 
promocji miasta (broszurka 
„Płock na szlaku chopinow-
skim” w języku polskim  
i angielskim jest do pobra-
nia na stronie Urzędu Miasta 
Płocka: https://nowy.plock.
eu/materialy-do-pobrania).

Pobyt w Rościszewie (7-8 lipca) opi-
sał Paweł Bogdan Gąsiorowski w swojej 
książce „Fryderyk Chopin w Rościsze-
wie” (Sierpc 2010). W dworze w Rości-
szewie mieści się izba pamięci poświę-
cona kompozytorowi. Przed nim stoją 
drewniane rzeźby przedstawiające mo-
ment powitania go w 1827 roku. Kilka lat 
temu gmina miała plany pozyskania dla 
tego miejsca multimedialnej ławki Cho-
pina, podobnej do tych w Warszawie.

W Kikóle, Turznie

Kolejnym punktem na trasie powozu 
z Chopinem był, mający jeszcze wtedy 
prawa miejskie, Kikół. Tutaj dał on kon-
cert w pałacu u hrabiego Karola Zboiń-
skiego, jednego z najbogatszych obywa-

teli ziemi dobrzyńskiej. To wydarzenie 
zostało upamiętnione w grudniu 2020 
roku muralem, zaprojektowanym i wy-
konanym przez Adama Falkowskiego, 
na ścianie budynku należącego do para-
fii św. Wojciecha w Kikole.

W Turznie Chopin spędził kilka 
dni. W 2019 r. odbył się tu I Między-
narodowy i V Ogólnopolski Konkurs 
Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. 
Rok wcześniej kilkoro uczestników IV 
edycji zostało zaproszonych do udziału 
w Międzynarodowym Konkursie Piani-
stycznym Młodzieży Sonatina i Sonata  
w słynnej Sali Koncertowej Carnegie 
Hall w Nowym Jorku.

W Kozłowie

W Kozłowie koło Świecia w 1985 
roku odsłonięto obelisk w pobliżu miej-
sca gdzie w XIX wieku stał dwór Zbo-
ińskich. Jest on położony obok żółtego 
„Szlaku Chopina” o długości około  
8 km. Krótko po śmierci kompozytora, 
w 1850 roku, odkryto w Kozłowie przy 
budowie wiaduktu kolejowego nad rze-
ką Wdą meteoryt o wadze 21,5 kg. Aktu-
alnie jest to jeden z dwudziestu czterech 
polskich meteorytów oficjalnie uzna-
nych przez Meteoritical Society w USA. 
Fragmenty tego meteorytu, nazywane-
go Schwetz lub Świecie, znajdują się  
w muzeach między innymi w Warszawie 
(Muzeum Ziemi PAN), Londynie, Niem-
czech, Indiach i USA. Zachodniopruskie 

Dokończenie ze str. 9

Litwini wiele razy prowokowali sy-
tuacje, które miały usprawiedliwiać ich 
ataki przeciwko bezbronnym Polakom. 
Największa akcja odbyła się w maju 
1942 roku w Święcianach.

Policja litewska, z udziałem oddziału 
specjalnego z Wilna, pod dowództwem 
mjr Jonasa Maciuleviciusa, zamordowa-
ła 450 Polaków,,a łącznie z zamordowa-
nymi w okolicy było to 600 osób.

Najlepiej stan ducha i mentalność 
oddziałów litewskich wobec mieszkań-
ców Wilna i Wileńszczyzny oddaje list – 

skarga napisana do Komisarza SS Okrę-
gu Wilno, Hansa Christiana Hingsta. 
Dowódca oddziału, Balys Norvaisza,  
w imieniu swoim i żołnierzy, zwraca 
się o naprawienie krzywd i prosi o wy-
rażenie zgody, aby ubrania i kosztow-
ności po mordowanych przechodziły  
na ich własność za ich trud likwidowa-
nia wrogów Rzeszy i Litwy, głównie Ży-
dów i Polaków, w trudnych warunkach, 
deszcz, mróz, ciemności oraz niekończą-
ce się transporty więźniów do likwidacji. 
W ten sposób pozyskane części ubrań po 
rozstrzelanych były sprzedawane na po-
bliskich targowiskach przez członków 

oddziału specjalnego „strzelcy pona-
rscy” i ich rodziny.

Przed wejściem na teren ludobójstwa 
obywateli II RP w Ponarach brak jest ta-
blicy w języku polskim.

c.d.n.

  Zbigniew Socha

Bibliografia:
Marian Kałuski – Litwa Kowieńska - 

tam była Polska
Prof. dr hab. Piotr Niwiński - Ponary 

miejsce „ludzkiej rzeźni”
Andrzej Chodacki - Ponary

211. rocznica urodzin Fryderyka Chopina

Podróż do Gdańska 
Fryderyk Chopin urodził się 1 marca (wg oświadczeń własnych) lub 22 lutego (wg metryki chrztu) 1810 roku  
w Żelazowej Woli. Mając 17 lat udał się w podróż do Gdańska.

Fryderyk Chopin, portret, rysunek. Arch.
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Stefania Stankiewicz 
znana jest czytelnikom mie-
sięcznika „Nasz Gdańsk”, 
regularnie przez kilka lat 
prezentowała swoje utwory 
w nie istniejącym dziś kąci-
ku poetyckim.

„Z miłością na ciebie  
będę patrzeć”

Zbiór stu wierszy pod zna-
miennym tytułem „O czym 
szumią stare drzewa” jest pod-
sumowaniem dotychczasowej 
działalności poetyckiej autor-
ki. Krystyna Borkowska we 
wstępie pisze: (…) „Wiersze 
pani Stefanii są nie tylko 
piękne, ale i mądre.” (…)  
Dodać wypada, że jej twór-
czość jest szczera i prosta, 
zawiera myśli o ojczyźnie, 
pięknie przyrody, wiersze  
o przyjaźni i miłości odbiera-
my jako jej najintymniejsze 
zwierzenia. Ze wzruszeniem 

czytamy utwór zamieszczony na końcu 
tomiku pod tytułem „Moja córeczko”,  
w którym rozmawia z córką. Przypomi-
na czas, kiedy uczyła ją mówić i chodzić. 
Prosi ją teraz żeby się nie śmiała, gdy zo-
rientuje się, że o czymś zapomniała. By 
teraz ona podała matce rękę, gdy zbrak-
nie jej sił.

(…) „Gdy będę odchodzić
Nie bądź smutna i nie płacz
Ja będę Ciebie strzec

Gdy pójdę do innego świata.
Wynagrodzę ci wszystko uśmiechem
Z miłością na ciebie będę patrzeć.

Bo kocham cię córeczko
Tu, teraz i na zawsze.”

K.K.

Stefania Stankiewicz 
„O czy szumią stare drzewa”, 

Rewera, stron 172

Tomik wierszy Stefanii Stankiewicz

„O czym szumią stare drzewa” 
Poezją zajęła się w wieku dojrzałym. Pisanie wierszy stało się dla niej sposobem wyrażenia życiowych mądrości 
i doświadczeń, opowiedzenia o uczuciach i emocjach. A przede wszystkim narzędziem komunikacji ze światem.

Okładka tomiku Stefanii Stankiewicz  
„O czym szumią stare drzewa”

Muzeum Prowincjalne w Gdańsku mia-
ło w swoich zbiorach fragment o wadze  
63 g (jego los po wojnie nie jest znany). 

W Gdańsku 

Fryderyk Chopin w Gdańsku zatrzy-
mał się w hotelu „3 Mohren” przy ulicy 
Holzgasse (dzisiejsza Kładki), który był 
polecany przez ówczesne przewodniki 
(istniał do 1905 roku). Przy tej samej uli-
cy mieszkał wtedy Krzysztof Celestyn 
Mrongowiusz, krzewiciel i obrońca pol-
skości w Gdańsku. W lipcu 1826 roku 
Chopin ukończył Liceum Warszawskie, 
którego rektorem w latach 1804-35 był 
Samuel Bogumił Linde, autor Słowni-
ka języka polskiego (1807-14) dedy-

kowanego, urodzonemu w Gdańsku, 
Adamowi Czartoryskiemu. To jego brat 
Jan Wilhelm Linde, polski kaznodzieja  
w kościele św. Ducha w Gdańsku, wpro-
wadził Mrongowiusza na stanowisko ka-
znodziejskie w kościele św. Anny (przy 
kościele św. Trójcy) pod koniec XVIII 
wieku.

Jan Wilhelm Linde mieszkał przy 
ulicy Tobiasza. Prof. Andrzej Januszajtis 
w 2017 roku w książce „Od Aksamitnej 
do Żytniej” napisał: „(...) w 1827 roku 
bawił w tym domu młody Fryderyk Cho-
pin. Możemy sobie wyobrazić, jak na 
prośbę gospodarza czaruje słuchaczy cu-
downymi improwizacjami na stojącym 
w salonie fortepianie. (...) Dom Lindego 
i cała piękna pierzeja w jego sąsiedztwie 

powinny być odtworzone.”
Prof. Andrzej Bukowski, autor książ-

ki pt. „Pomorskie wojaże Chopina” 
(Gdańsk 1993) ustalił, że kompozytor 
przebywał w Gdańsku w dniach 10-15  
i 21-25 sierpnia (łącznie około dziesię-
ciu dni).

Piotr Cieśla w albumie pt. „Chopi-
n’s Poland” (Warszawa 2010), prezen-
tującym współczesne zdjęcia trzydzie-
stu dwóch miejsc w Polsce związanych  
z Chopinem, Gdańskowi poświęcił czter-
naście stron, więcej otrzymały tylko 
Warszawa i Duszniki-Zdrój.

 
Jolanta Kajzer

Adam Kajzer
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Wszystko zaczyna się od Adama Stani-
sława Grabowskiego herbu Zbiświcz. 

Tak się zachwycił

Był on kolejno biskupem chełmińskim 
(w latach 1736-1739), kujawskim (1739-
1741) i na koniec warmińskim (1741-
1766), poprzednikiem Ignacego Krasickie-
go. W 1749 roku, jako komisarz Augusta 
III w Gdańsku, rozpatrywał spory między 
Radą a III Ordynkiem i przyczynił się do 
wydania Ordynacji z 1750 roku, wzmac-
niającej władzę królewską w mieście. 
Wybitny duchowny i mąż stanu, zbierał 
książki i dzieła sztuki. Bawiąc w 1735 roku  
w gotajskiej rezydencji książąt Saxe-Gotha 
podziwiał zgromadzoną tam kolekcję obra-
zów. Szczególny zachwyt wzbudził w nim 
portret Mikołaja Kopernika, niewątpliwie 
autentyczny, namalowany, jak sądzono, 
przez któregoś z włoskich mistrzów rene-

sansu. Tak się do niego zapalił, że zapra-
gnął pozyskać go do swoich zbiorów, ale 
aktualny właściciel nie chciał się z nim 
rozstać. 

Zaproponował wymianę

Proponowane wysokie sumy pieniędzy 
nie robiły na właścicielu wrażenia. Znacz-
nie później, już jako biskup warmiński, do-
wiedział się, że jeden z jego poprzedników, 
którego portret wisiał w katedrze frombor-
skiej, pochodził z rodu Saxe-Gotha. Nie-
wiele myśląc zdjął obraz będący własno-
ścią kościelną (!) i pojechał z nim do Go-
thy, by zaproponować wymianę. Tamtejszy 
książę, któremu zależało na uzupełnieniu 
galerii przodków, tym razem się zgodził. 
W ten sposób portret Kopernika znalazł się 
w kolekcji biskupa. Po jakimś czasie nowy 
właściciel podarował go wysoko przez sie-
bie cenionemu byłemu współpracowniko-

wi w komisji, Aleksemu Husarzewskiemu, 
późniejszemu (od 1764) komisarzowi kró-
la Stanisława Augusta w Gdańsku.

Dalszy ciąg dziejów obrazu

Całą tę historię zaczerpnąłem z listu 
wybitnego lekarza i astronoma Nataniela 
Mateusza Wolfa, opublikowanego w Roz-
prawach Filozoficznych (Philosophical 
Transactions) sławnego Królewskiego 
Towarzystwa Naukowego w Londynie 
w roku 1777, w którym przyjęto go na 
członka.  List, datowany 7 kwietnia tegoż 
roku i wysłany z Gdańska, jest adresowa-
ny do członka Towarzystwa, portugalskie-
go przyrodnika Jana Hiacynta Magellana. 
Znajdujemy w nim dalszy ciąg dziejów 
obrazu. Dr Wolf oglądał go u komisarza 
Husarzewskiego i jak należy się domyślać 
wpadł na pomysł, by posłać go w darze dla 
The Royal Society. Oferował za niego nie-
małą sumę stu dukatów, ale Husarzewski 
oświadczył, że dopóki żyje, nie pozbędzie 
się go za żadną cenę, natomiast jeśli Wolf 
chce, podaruje mu go po śmierci. 

Kopia popłynęła do Londynu

Doktór, który nie cieszył się dobrym 
zdrowiem, był, jak pisze, przekonany,  
że królewski komisarz przeżyje go o wiele 
lat. Straciwszy wszelką nadzieję na pozy-
skanie portretu, zlecił malarzowi Fryde-
rykowi Lohrmannowi jego skopiowanie, 
oczywiście za zgodą Husarzewskiego. Tak 
powstała kopia, która popłynęła do Lon-
dynu, gdzie do dziś się znajduj - w obecnej 
siedzibie Towarzystwa przy Carlton House 
Terrace 6-9. Dodatkowego smaczku całej 
historii dodaje to, że wbrew przewidywa-
niom doktora komisarz Husarzewski zmarł 
przed nim. Jeżeli nie obiecywał na próżno, 
przekazałby mu obraz w prezencie. Gdyby 
Wolf cierpliwie zaczekał, oszczędziłby so-
bie wydatków na malarza. Ale dzięki jego 
akcji powstała kopia, tym cenniejsza, że 
oryginał (do 1940 w Gołuchowie) zaginął, 
być może nie istnieje. Kopia pokazuje, jak 
wyglądał.  Można ją tam obejrzeć, a wycho-
dząc kupić sobie reprodukcję na pamiątkę.

Andrzej JanuszajtisPortret Mikołaja Kopernika z Towarzystwa Królewskiego w Londynie. F.A. Lohrmann, 1776

Napisał o tym w liście Nataniel Mateusz Wolf

Portret Mikołaja Kopernika 
Dzieła sztuki, podobnie jak książki, mają swoje losy. Chcę tutaj przedstawić dzieje jednego z nich, niezwykłe, 
nawet sensacyjne, z wątkiem bez mała kryminalnym.
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W 1839 roku opiekę nad Biblioteką 
objęło Towarzystwo Historyczno-Lite-
rackie. 

Konserwacja i prezentacja 

Zbiory Biblioteki są ogromne, lecz 
prawie nieznane polskiemu odbiorcy. 
Gromadzi przede wszystkim wydawnic-
twa z zakresu historii, literatury, filozofii 
i sztuki polskiej XIX i XX wieku, ale w 
jej zasobach znajdują się też kolekcje 
artystyczne, zawierające przede wszyst-
kim prace wybitnych artystów polskich 
tworzących od końca XVIII wieku aż do 
1945 roku, jak również dzieła artystów 
europejskich. 

W 2007 roku Muzeum Narodowe  
w Gdańsku nawiązało współpracę  
z Biblioteką Polską, a w 2009 roku 
obie instytucje podpisały porozumienie 
o współpracy w zakresie konserwacji 
zbiorów, ich prezentacji podczas wy-
staw, prowadzenia działalności nauko-
wej oraz wzajemnej promocji. 

Twórczość Bolesława Biegasa, 
konterfekty królewskie

Od tego czasu zrealizowano wiele 
projektów konserwatorsko - wystawien-
niczych. Między innymi zorganizowa-
no takie ważne wystawy, jak „Zbiory 
artystyczne Biblioteki Polskiej w Pa-
ryżu. Bolesław Biegas” (poświęconą 
jednemu z najciekawszych, a nieco 
zapomnianych artystów polskich dzia-
łających na początku XX wieku) oraz 
„Artyści polscy w Paryżu”. Obiekty 
ze zbiorów Biblioteki, poddane kon-
serwacji w ramach kolejnego projek-
tu, można było zobaczyć na wystawie 
„Konterfekty królewskie ze zbiorów Bi-
blioteki Polskiej w Paryżu” w Muzeum 
Hymnu Narodowego w Będominie. 
      W 2020 roku został zrealizowany ko-
lejny projekt konserwatorski, w ramach 
którego konserwacji poddano cenny ze-
spół 84 litografii Jana Nepomucena Le-
wickiego (1795–1871), polskiego mala-
rza i rysownika. 

Litografie Jana Nepomucena 
Lewickiego

Jan Lewicki studiował w krakow-
skiej Szkole Sztuk Pięknych i na Od-
dziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Brał udział w powsta-
niu listopadowym i zagrożony aresz-
towaniem wyjechał do Paryża. Skala 
jego zainteresowań artystycznych była 
ogromna - tworzył sceny historyczne, 
religijne, rodzajowe, pejzaże i widoki 
architektoniczne, a także portrety. Upra-
wiał wiele technik graficznych: litogra-
fię, miedzioryt, akwafortę, akwatintę, 
mezzotintę, drzeworyt, cynkografię  
i staloryt oraz techniki eksperymentalne. 
Tematyce polskiej są poświęcone jego 
przedstawienia strojów ludowych i szla-
checkich, także umundurowania wojsk 
polskich. 

Litografie Leona Zienkowicza

Innym przykładem konserwowanego 
zespołu prac artysty jest 71 czarno-bia-
łych i kolorowych litografii z albumu 
graficznego Les costumes du peuple po-
lonais Leona Zienkowicza (1808–1870) 
oraz luźne ryciny z innych albumów (13 
obiektów). Ryciny przedstawiają pary  
w historycznych strojach ludowych  
i szlacheckich z różnych regionów Pol-
ski, umundurowanie wojsk, a także sce-
ny ilustrujące obyczaje i obrządki ludo-
we. Prace te świadczą o rozległej wiedzy 
autora i znajomości tradycji. Ze względu 
na bardzo zły stan zachowania grafiki te 
nie były nigdy pokazywane publicznie, 
teraz - dzięki pełnej konserwacji - ko-
lekcję będą mogły pokazywać polskie  
i zagraniczne muzea i instytucje kultury.

Materiały prasowe  
Muzeum Narodowego w Gdańsku

Muzeum Narodowe w Gdańsku i Biblioteka Polska w Paryżu  

Ratujemy zbiory  
Biblioteka Polska w Paryżu jest jedną z najstarszych i najbogatszych w zbiory polską instytucją działającą poza 
granicami kraju. Została założona w 1838 roku przez emigrantów, którzy przybyli do Francji po upadku powstania 
listopadowego.  

Jan Lewicki, Kijacy z podgórza, litografia Jan Lewicki, Wieśniaczki, litografia

Projekt został sfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu  „Ochrona dzie-
dzictwa narodowego poza granicami kraju”. W ciągu 13 lat współpracy konserwacji zostało poddanych około 700 obiektów: 
obrazów, rzeźb, grafik i rysunków i odbyło się 9 wystaw.
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Prof. Jerzy Wojciech Doerffer (1918 – 2006) 

Motto: Wielcy najlepiej czują się w anegdocie  

Okruchy wspomnień  
Jerzy Wojciech Doerffer – profesor doktor habilitowany, doktor honoris causa licznych uczelni.  
Od dostojnych tytułów w głowie się może zakręcić. A mój los osobisty sprawił, że tę wybitną postać nazywałem 
prosto i poufale.

A było tak.

Mówiliśmy o nim: stryj

Studia na Wydziale Budowy Okrę-
tów Politechniki Gdańskiej rozpoczą-
łem w 1963 roku, w gronie stu dwu-
dziestu adeptów sztuki budowania 
okrętów. Zjechaliśmy się dosłownie 
z całej Polski, jako, że Wydział BO, 
duma Politechniki Gdańskiej, był je-
dynym o tej specjalności w Polsce.  
W takim środowisku siłą rzeczy szybko 
nawiązują się nowe znajomości, a na-
wet przyjaźnie.

Otóż w składzie moich najbliższych 
kolegów z akademika znalazł się Ste-
fan Doerffer, mój rówieśnik, a nawet 
krajan z Wielkopolski. Oczywiście 
zbieżność nazwisk nie była przypad-
kowa: Stefan był bratankiem profesora 
Doerffera!

Zaprzyjaźniliśmy się, na następnych 
latach studiów mieszkaliśmy już wspól-
nie w akademikowym pokoju. Mogłem 
w studenckiej codzienności obserwo-
wać z bliska mojego przyjaciela: wśród 
trochę beztroskiej i nonszalanckiej stu-
denterii, wyróżniał się zdolnościami 
i żelazną pracowitością. Codziennie, 
po zakończeniu zajęć na Politechnice, 
udawał się do Biblioteki w Gmachu 
Głównym i studiował tam regularnie w 
ciszy i skupieniu. Taki ascetyczny tryb 
życia był niewyobrażalny dla normal-
nych studentów, ale po pewnym czasie 
zrozumiałem motyw: Stefan był tak 
ambitny, że chciał swoje osiągnięcia 
zawdzięczać swoim zdolnościom i pra-
cowitości, a nie nazwisku. Toteż jedyną 
formą familijnego wyróżnienia były za-
proszenia Stefana na niedzielne obiadki 
u Profesora. Po powrocie Stefan trochę 
opowiadał, oczywiście nazywając Pro-
fesora stryjem. Skład pokoju z czasem 
przejął tę nazwę i zaczęliśmy używać 
krótkiego i sympatycznego tytułu: stryj. 
Nie zapytaliśmy zainteresowanego o 
pozwolenie…

Ze Stefanem i jego rodzinką przy-
jaźnimy się przez całe dorosłe życie, 
wyemigrował do Kanady, uczestniczył 
tam w badaniach energetyki jądrowej 
w słynnym ośrodku Deep River, praco-
wał w elektrowni atomowej w pobliżu 
Toronto, a teraz, na emeryturze, cieszy 
się wnukami.

Tak, jak i ja tu, w Gdańsku. Ale to 
już inna historia, jak mawiał Kipling.

Nie oblał nikogo

Profesor był wieloletnim Kierow-
nikiem Katedry Technologii Budowy 
Okrętów, która „od zawsze” mieściła 
się na parterze Gmachu Głównego Po-
litechniki Gdańskiej. Był naszym na-
uczycielem, a więc i egzaminatorem. 

Egzaminy z tego przedmiotu były 
ustne. Profesor nie rezygnował nigdy  
z tej formy oceny naszych wiadomo-
ści i odbywały się one według stałego 
rytuału. Grupa zdających zajmowała 
miejsca w rzędzie krzeseł, Profesor 
zadawał pytania problemowe i otwarte 
z jakże obszernej i ciągle słabo opa-
nowanej przez studenterię dziedziny 
wiedzy: technologia budowy okrętów 
rodziła się wówczas z dnia na dzień.

Profesor często proponował, aby 
zdający sam wybierał temat, z które-
go „jest przepytywany”. Było to tylko 
pozorne ułatwienie: przewaga wiedzy 
Profesora w dowolnym temacie szybko 
wykazywała delikwentowi, jak mizer-
ne są jego wiadomości.

Pytania i ich pogłębienia przecho-
dziły po rzędzie krzeseł, najgorzej miał 
ten na końcu – toteż uzyskiwał tytuł 
„doktorka”. Doktorek ścierał już tylko 
zapisaną tablicę i podawał kredę, miał 
wszakże gwarancję: pozytywny wpis 
do indeksu. Mimo wszystko nie marzy-
liśmy o pozycji „doktorka”, zdarzały 
się kolejne podejścia do egzaminu, co 
w owych czasach (lata sześćdziesiąte) 
nie było niczym nadzwyczajnym.

Aliści zdarzyła się na egzaminie sy-

tuacja, która zaskoczyła nawet Profe-
sora. Katedra pracowała wówczas nad 
rozpoznaniem zmęczeniowych właści-
wości stopów aluminiowych zwanych 
„hydronalium”. Zbudowano instala-
cję do „męczenia” modelowych sekcji 
wykonanych z hydronalium długimi 
cyklami zmiennych obciążeń. Badania 
prowadzili (i robili doktoraty) asysten-
ci Profesora, ale dyżury, szczególnie 
nocne, przy obsłudze tej piekielnej 
maszynerii i dokumentowaniu wyni-
ków pełnili studenci, dorabiający tro-
chę do swoich stypendiów. Siłą rzeczy 
dysponowaliśmy najnowszą wiedzą  
o wytrzymałości zmęczeniowej hydro-
nalium. No – i to był ten jedyny raz, 
kiedy udało nam się zaskoczyć Profe-
sora naszą wiedzą!

Chodziły opowieści, jak to Profesor 
zabierał studentów w kolejową podróż 
do Warszawy, fundując im bilety, aby 
czas przejazdu wykorzystać na egza-
min. Były egzaminy na molo i w czasie 
nadmorskich spacerów – ale mnie przy 
tym nie było. Jednego jestem pewien: 
mimo nieustępliwych wymagań i trud-
nej dziedziny wiedzy, Profesor osta-
tecznie nie oblał nikogo.

Marzec 1968

Wszystko zaczęło się u nas 12 mar-
ca 1968 roku (to był wtorek) wiecem  
w holu budynku głównego PG. Pro-
wokacyjne wystąpienie ówczesnego  
I Sekretarza KW PZPR, Stanisława Ko-
ciołka, stało się początkiem burzliwych 
wydarzeń marca 1968 na Wybrzeżu.

13 marca powołano mnie do Rady 
Delegatów Studenckich jako przedsta-
wiciela Wydziału Budowy Okrętów. 
Rada zebrała się w Sali 211 celem pod-
jęcia decyzji o piątkowym wiecu na te-
renie Politechniki z udziałem studentów  
i społeczeństwa Trójmiasta.

Władze zagroziły brutalną inter-
wencją. Obrady Rady były burzliwe 
i trwały do późnego wieczora. Przez 
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cały ten dramatyczny czas Profe-
sor Doerffer oczekiwał decyzji Rady  
w hallu przed Aulą, mocno niepokojąc 
się o nasze gorące głowy, ale nie mając 
wpływu na postanowienia Rady. Osta-
tecznie podjęliśmy niełatwą decyzję  
o odwołaniu piątkowego wiecu.

Z tą decyzją wracałem do rozgo-
rączkowanego akademika okrętowców 
przy ul. Wyspiańskiego. Towarzyszył 
mi Prof. Doerffer. Niełatwo było prze-
kazać decyzję Rady braci studenc-

kiej. Prof. Doerffer był w takiej chwili  
z nami. Wiele lat później, z opracowań 
historycznych (Andrzejewski: „Marzec 
1968 w Trójmieście”, Cenckiewicz: 
„Oczami bezpieki”) dowiedziałem 
się, że byłem na liście przeznaczo-
nych do relegowania z uczelni. Jeśli to 
nie nastąpiło, to nie mam wątpliwości,  
że Prof. Doerffer, ówczesny Rektor Poli-
techniki, musiał użyć swoich wpływów.

Byłem opiekunem Profesora 

Jakkolwiek dziwnie to brzmi, taka sy-
tuacja się zdarzyła. Pracowałem w Stocz-
ni Gdynia, u końca mej kariery zawo-
dowej, na ulubionym stanowisku Głów-
nego Inżyniera Budowy („project ma-
nager”) serii pięknych kontenerowców,  
a przy okazji Zarząd „uszczęśliwiał” 
mnie różnymi doraźnymi funkcjami.

Otóż w związku z systematyczny-
mi odwiedzinami Stoczni Gdynia przez 

Prof. Doerffera (a Stocznia była jego 
dziecięciem i ciągłą troską), Zarząd - jak 
zwykle bardzo zajęty – chcąc uniknąć 
możliwych faux pas związanych z wi-
zytami Profesora, powierzył mi funkcję 
Jego opiekuna. Organizowałem więc 
przewozy Profesora, ustalałem agen-
dę Jego pobytu w Stoczni. Bardzo lubił 
być obiektem troski i zainteresowania, 
z wyraźną sympatią obserwował moją 

krzątaninę, zwracając się do mnie per 
„panie kolego”.

Zdecydowałem się w końcu odstąpić 
od savoir vivre’u i poprosiłem, aby zwra-
cał się do mnie po imieniu, zapewniając, 
że pozostanie dla mnie „Panem Profeso-
rem”. Przyjął propozycję z wyraźnym za-
dowoleniem.

I takim Go pamiętam: z laseczką, 
chętnie przyjmującego moje pomoc-
ne ramię i zwracającego się do mnie -  
z uśmiechem – po imieniu. 

Mgr inż. Bogumił Banach
Towarzystwo Okrętowców 

Polskich„Korab”

Tekst ukazał się w Biuletynie In-
formacyjnym Pomorskiej Rady FSNT 

NOT w Gdańsku nr 32 - grudzień 2020.
Śródtytuły i adiustacja od Redakcji

Autor artykułu na tle kontenerowca. Fot. Arch.



18

Nr 3/2021         Nasz GDAŃSK

Jednostki są właśnie wyposażane. 

Dołączą do Pumy i Narwala

To siostrzane jednostki Pumy i Na-
rwala, które już są włączane do akcji 
zimowego utrzymania Wisły i czekają  
w Gdańsku na sygnał do akcji lodowej. 

Budowa nowych statków potrwa  
do końca 2021 roku. Wodowanie odbę-
dzie się po wyposażeniu obu jednostek. 
Będą wówczas przeniesione na wodę  
z wykorzystaniem dźwigu. Ta technolo-
gia budowy jest powszechnie stosowana 
dla jednostek tej wielkości.

 – Prace w stoczni przebiegają pod 
naszym ścisłym nadzorem. – powiedzia-
ła Aleksandra Bodnar, dyrektor Regio-
nalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
Wód Polskich w Gdańsku. – Terminowe 
oddanie lodołamaczy do użytku ma klu-
czowe znaczenie dla realizacji naszych 
zadań w ramach zimowej ochrony prze-
ciwpowodziowej Dolnej Wisły. Statki 
te są wyposażone w najnowocześniej-
sze systemy sterowania oraz nawigacji. 
Przystosowane zostały dodatkowo do 
działań przeciwpożarowych, ratowni-
czych i prac hydrograficznych.

Koszt – 74 mln zł., 85 proc.  
z Unii Europejskiej 

Nowe jednostki uzupełnią obecną 
flotę lodołamaczy Regionalnego Zarzą-
du Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na 
którą składają się lodołamacze zwodo-
wane w latach osiemdziesiątych ubie-
głego wieku. Są to: czołowy Tygrys  
i liniowe Żbik, Rekin, Foka, Orka.

Projekt „Budowa lodołamaczy dla 
RZGW Gdańsk” dofinansowany jest,  
w wysokości 85 proc. przez Unię Eu-

ropejską. Budżet projektu: 74 mln zł. 
Efektem jego realizacji będzie wybu-
dowanie czterech sztuk lodołamaczy, 
w tym jednego lodołamacza czołowego 
oraz trzech lodołamaczy liniowych wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą. Reali-

zacja odbywa się w trybie „zaprojektuj  
i wybuduj”.

Materiały prasowe Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Manat i Nerpa na dokach szczecińskiej stoczni MSR Gryfia.  
Fot. Materiały prasowe PGWWP

W szczecińskiej stoczni MSR Gryfia powstają lodołamacze liniowe Manat i Nerpa  

Do pracy na Dolnej Wiśle  
Trwają prace przy budowie kolejnych lodołamaczy dla Wód Polskich w Gdańsku. W szczecińskiej stoczni MSR 
Gryfia powstają lodołamacze liniowe Manat i Nerpa, które będą pracować na Dolnej Wiśle.






