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Pozostawili po sobie kręgi kamienne 
i cmentarne kurhany i powędrowali nad 
Morze Czarne. 

Kręgi i kurhany pozostawili  
Goci i Gepidzi

Najwspanialszy zespół kręgów i kur-
hanów jest w Odrach koło Czerska, przy 
szosie przez Starogard na Chojnice. W 
uroczysku leśnym zachowało się 12 krę-
gów, o średnicy od 15 do  33 m, oraz 30 
kurhanów. Każdy krąg jest ułożony z 16 
do 29 wkopanych w ziemię kamieni, wy-
sokości do 70 cm nad gruntem. Jeden lub 
dwa kamienie akcentują środki kręgów. 
Odprawiano tu plemienne wiece i sądy, 
a także grzebano umarłych. Czas powsta-
nia określa się jako 70 r. po Chr.

W późniejszych wiekach najeżdżali 
te ziemie Wikingowie, choć nie mogli 
tu liczyć na takie łupy jak w znacz-
nie bogatszych krajach Zachodu. Naj-
cenniejszą zdobyczą byli niewolnicy,  
a zwłaszcza dziewczęta. W efekcie nie-
jeden szczycący się germańskim pocho-
dzeniem potomek skandynawskich że-
glarzy-rozbójników miał w żyłach spory 
udział słowiańskiej krwi. Wulfstan, któ-

ry z polecenia brytyjskiego króla Alfreda 
przypłynął w VIII wieku w nasze strony, 
był również Skandynawem. 

Truso - pamiątka po Wikingach

Pamiątką po Wikingach, co prawda 
nie w samym Gdańsku, ale stosunko-
wo niedaleko, są pozostałości dawnego 
Truso w Janowie, na południe od Elbląga. 
Najwięcej wiadomości o jego dawnych 
mieszkańcach, w większej części skan-
dynawskich, znajdują się w Muzeum Ar-
cheologiczno-Historycznym w Elblągu. 
Po zniszczeniu Truso w połowie X wieku 
jego rolę, jako głównego ośrodka rze-
mieślniczo handlowego w rejonie ujścia 
Wisły, przejął Gdańsk.

Słowiańskie piękności nęciły także 
władców. Świętosława Mieszkówna, 
(siostra Bolesława Chrobrego) po krót-
kim małżeństwie z królem Szwecji Ery-
kiem Zwycięskim, poślubiła króla Danii 
Swena Widłobrodego. Ich synem był 
Kanut Wielki, który dokończył podboju 
Anglii. Jej wcześniejszy syn z Erykiem, 
Olaf,  po śmierci ojca panował w Szwe-
cji. Można ją nazwać żoną i matką skan-
dynawskich królów. Z naszych stron,  

z Tczewa, pochodziła późniejsza królo-
wa Danii Małgorzata Samborówna, żona 
Krzysztofa I, „Pani Estonii”.

Pierwsi cystersi - z duńskiego Esrum

Pierwsi cystersi przybyli do nas  
w 1186 roku przez Kołbacz z duńskiego 
Esrum. Pierwszy opat oliwski Bernard 
Dithard był Duńczykiem. Z racji afi-
liacji kontaktów nie brakowało. Esrum 
jest cichą miejscowością nad jeziorem,  
z nielicznymi pamiątkami po cystersach, 
którzy działali tam od 1151 roku, lecz 
nie przetrwali reformacji, w czasie której 
zniszczono 80 procent budynków. Prze-
trwał tylko ceglany klasztor.

Za Krzyżaków kontaktów ze Skan-
dynawią również nie brakowało. Ich 
pamiątką są m.in. skandynawscy patro-
ni kościołów i kaplic. Nie przypadkiem 
właśnie w Gdańsku w 1394 roku powstał 
pierwszy po Szwecji klasztor św. Brygi-
dy. Ok. 1430 roku biskup Uppsali ufun-
dował w nim kaplicę patrona Szwecji 
św. Eryka (dzisiejsza zakrystia). W 1439 
roku, z inicjatywy kupców gdańskich  
i szwedzkich, powstała kaplica z ołta-
rzem św. Eryka w kościele karmelitów 
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na Młodym Mieście. Trochę wcześniej, 
bo od 1403 roku w Wisłoujściu zaczął 
funkcjonować kościół żeglarzy pod we-
zwaniem (zanotowanym w 1476 roku) 
patrona Norwegii św. Olafa. Z 1463 
roku, a więc już po oderwaniu od Za-
konu, pochodzi pierwsza wiadomość 
o kaplicy św. Olafa pod wieżą kościo-
ła Mariackiego (wspaniałe malowidło 
ścienne z ok. 1425 roku z tej kaplicy, 

niestety, uległo zniszczeniu). Święty ten 
występuje także na predelli ołtarza ka-
plicy Św. Jerzego, zwróconej w zeszłym 
roku wraz z Pietas Domini z Berlina.

Wygnani z Upsali schronili się  
w Gdańsku

W czasach reformacji znaleźli schro-
nienie w Gdańsku wygnany z Upsali ar-

cybiskup Jan Magnus i jego brat Olaf. 
Od 1532 roku mieszkali na Starym Mie-
ście, w dawnym klasztorku sióstr karme-
litanek. Tutaj Olaf rysował swoją wspa-
niałą mapę Bałtyku. W 1534 roku odku-
pił dom biskup Linköpingu Hans Brask, 
tak jak oni uciekinier z ojczyzny. Do-
koła tych prominentów skupiła się cała 
kolonia szwedzkich katolików. Druga 
fala osiedleńców ze Szwecji wiązała się  
z niepowodzeniem rekatolicyzacji 
Szwecji, do której dążył król Zygmunt 
III Waza. Gdy w 1597 roku musiał stam-
tąd wyjechać, przybyła z nim do Polski 
duża grupa wiernych mu dworzan. Część 
z nich pozostała w Gdańsku. Pamiątką 
po tych najwybitniejszych są epitafia  
w kościele Mariackim. Pierwsze z nich, 
na północno-wschodnim filarze skrzy-
żowania naw, wystawili spadkobiercy 
zmarłemu w 1597 roku Jerzemu Wildt-
bergerowi, pochodzącemu z Austrii, 
osiadłemu w Szwecji, związanemu  
z królem Janem III, a potem z jego 
synem i następcą Zygmuntem III. Dru-
gie, w kaplicy św. Katarzyny (przy 
południowej nawie) jest poświęcone 
baronowi Jerzemu Possemu, zmarłemu 
w 1616 roku. Jego syn Gabriel ufundo-
wał też później, zmarłej wraz z świeżo 
urodzoną córeczką w roku 1627 swo-
jej żonie Beacie, epitafium w kościele 
św. Brygidy, szczęśliwie zachowane do 
dziś (w północne nawie). Fundator był 
przewodniczącym królewskiej komi-
sji okrętowej. Z tej racji w tym samym 
roku wystawił w kościele św. Jana epi-
tafium poległemu w zwycięskiej  bitwie 
oliwskiej na morzu ze Szwedami w tym 
samym roku Janowi Storkowi epitafium 
pod emporą małych organów (w tran-
sepcie).

W kościele Mariackim, w dawnym 
klasztorze cysterskim w Oliwie

W kościele Mariackim, w kryp-
cie pod kaplicą św. Rajnolda, chowano  
od 1651 roku członków szwedzkiego 
rodu Guldensternów. Zmarły w 1617 
roku Jan Guldenstern był polskim ad-
mirałem, miejsce tego i kolejnych po-
chówków, ufundował jego syn Zyg-
munt. Przeniesiono tu także ciała jego 
siostry Anny (zm. 1620), wuja Gustawa 
Brahe (zm. 1617) i ciotecznego dziad-
ka Arvida Stenbocka (zm. 1619). Fun-
dator spoczął w krypcie w 1660 roku). 
Nad wejściem do kaplicy jest  epitafium  
z herbem rodu – złotą gwiazdą (Gulden-
stern, po szwedzku Gyllenstiern, znaczy 
Złota Gwiazda). 

Kręgi kamienne w Odrach

Kościół św. Olafa w Wisłoujściu (u góry) na przedwojennym zdjęciu
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W dawnym klasztorze cysterskim 
w Oliwie są pamiątki pokoju, kończą-
cego długotrwałe wojny między Polską 
a Szwecją, zawartego tam 3 maja 1660 
roku. Przewodzący wówczas cystersom 
oliwskim opat Aleksander Kęsowski 
ufundował piękną tablicę w północnym 
skrzydle krużganku, a mały refektarz 
klasztorny przekształcił w Salę Pokoju 
Oliwskiego. Niestety, prawie wszystkie 
umieszczone tam pamiątki przepadły 
w czasie zajęcia klasztoru przez Fran-
cuzów (w latach 1807-1814), którzy 
urządzili w nim szpital. Przetrwał stół, 
na którym miano podpisać traktat poko-
jowy (w rzeczywistości delegacje Pol-
ski i Szwecji podpisywały go osobno,  
w różnych miejscach), oraz malowidło 
alegoryczne, porównujące Oliwę do fioł-
ka (OLIVA anagram VIOLA).

W Szwecji – polskie pamiątki 
kulturalne

Pamiątki polskie w Szwecji wiążą 
się przede wszystkim z oddziaływaniem 
kulturalnym. Nasza kultura jest tam do 
dziś bardzo ceniona. W średniowieczu 
zamawiano w Polsce, m. in. w Gdań-
sku, ołtarze do szwedzkich kościołów. 
Do dziś można je tam spotkać, także w 
- należącej wówczas do Szwecji - Fin-
landii i na wyspach Alandzkich. Z kolei 
królowa Katarzyna Jagiellonka, żona 
Jana III Wazy, przyczyniła się do roz-
powszechnienia renesansu. Pamiątką 
po wojnach są, wywiezione stąd, dzieła 
sztuki i rzemiosła. W kościele w Skoklo-
ster jest ołtarz, chrzcielnica i kazalnica 
z dzisiejszej archikatedry oliwskiej, na-
tomiast tamtejsze organy gen. Wrangel 
miał sprowadzić z Hamburga. Jeden  
ze szwedzkich tańców ludowych nazy-
wa się polska i ma rytm mazurka.

Fort Carré w Wisłoujściu

Salka Pokoju Oliwskiego

Epitafium GuldensterbówZamek Kronborg
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Ważnym ośrodkiem rybołówstwa 
bałtyckiego było, położone na południo-
wym cyplu duńskiej wówczas Skanii, 
Falsterbo. Co roku w czasie wędrówek 
ławic śledzi powstawała tam między-
narodowa kolonia rybaków, rządząca 
się swoimi prawami. Gdańszczanie czę-
sto obsadzali w niej stanowisko wójta. 
Zmiana tras wędrówek śledzi w końcu 
XVI wieku przyniosła kres aktywności.

Gdańskie okręty zwalczały piractwo  
na Bałtyku. Z Danii przybył do nas  

Antoni van Obberghern

Relacje z Danią nie zawsze były 
pokojowe. Gdańskie okręty brały istot-
ny udział w wojnach Hanzy z Danią  
i walnie przyczyniły się do zwalczenia 
piractwa na Bałtyku, w tym, operujących 
z duńskiej wówczas Gotlandii, tzw. Braci 
Witalijskich. W czasie wojny trzynasto-
letniej z Zakonem król Chrystian I wspie-
rał Krzyżaków. Po przegranej bitwie 
morskiej z gdańskimi okrętami pod Born-

holmem w 1457 roku ta pomoc ustała.
Jednym z najwybitniejszych archi-

tektów dawnego Gdańska był Antoni van 
Obberghern. Wywodził się z Flandrii, ale 
do nas przybył z duńskiej Elsynory, gdzie 
w latach 1577-1585 zbudował wspania-
ły zamek Kronborg. Pierwsze plany po-
chodziły od Niderlandczyka Hansa van 
Paschena, który jednak po 3 latach został 
zwolniony i dopiero mistrz Antoni potra-
fił sprostać ambicjom króla Fryderyka II. 
Działając później w Gdańsku, powtórzył 
niektóre rozwiązania: uderzająco podob-
ny Fort Carré z rzadką w świecie załama-
ną kurtyną w Wisłoujściu, dostawiona, 
ośmioboczna wieżyczka schodowa w 
Katowni, fantazyjne traktowanie reguł 
symetrii w Wielkiej Zbrojowni itp.

Obserwatoria. Okulary Steinbocka

O kontaktach naukowych ze Skandy-
nawią świadczą m. in. nazwy obserwa-
toriów  Tychona Brahego (1580) i He-
weliusza (1641): Gwiazdogród (Stellae-

burgum, u Brahego później Uraniborg). 
Według wskazówek Tychona powstała 
nowa latarnia morska w Kullen. Antoni 
van Obberghen, który ją w 1584 roku 
przebudował, był później (w 1593) twór-
cą renesansowego hełmu z nowoczesną 
latarnią w Wisłoujściu. Latarnia ta, jako 
pierwsza nad Bałtykiem, otrzymała wy-
polerowane reflektory, wzmacniające 
światła czterech lamp olejnych.

Do umocnień gdańskiej Góry Gra-
dowej (Grodzisko, nad aleją 3 Maja) na-
leżały tzw. Okulary Steinbocka. Zbudo-
wany w 1704 roku wał z dwoma półba-
stionami biegł przez rejon dzisiejszego 
Cmentarza Nieistniejących Cmentarzy, 
do fosy Śródmieścia na wprost bastio-
nu Bożego Ciała. Nazwa, odnosząca się  
do szwedzkiego gen. Magnusa Stenboc-
ka, miała charakter ironiczny. Mówiono, 
że podstarzały generał, który często gu-
bił swoje okulary, może ich tutaj poszu-
kać, o ile zdoła pokonać gdańską obronę.  

                                                                                                     
Andrzej Januszajtis

Nowy standard myślenia o edukacji społecznej

Studium Obywatelskie  
im. Pawła Adamowicza 

Studia podyplomowe, studia podyplomowe typu Master Business Administration, wolne studia kompetencyjne 
oraz program tutoringu – powstała nowa przestrzeń edukacyjna, której podstawą będzie wymiana myśli i dzielenie 
się dobrymi praktykami w działaniu samorządów oraz organizacji pozarządowych, nie tylko z Polski, ale również  
z państw członkowskich Unii Europejskiej.

1 czerwca w Europejskim Centrum 
Solidarności powołano Studium Obywa-
telskie im. Pawła Adamowicza.

Trzeba inicjować dzieła trwałe

– Paweł Adamowicz jako człowiek 
praktyczny uważał, że trzeba inicjować 
dzieła trwałe – powiedziała Aleksandra 
Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Mam 
nadzieję, że Studium Obywatelskie im. 
Pawła Adamowicza będzie właśnie takim 
dziełem. Jego siłę poznamy po efektach. 
Ma to być miejsce, w którym będziemy 
kształcić, uczyć i uwrażliwiać. Będziemy 
myśleć o przyszłości i wspierać w rozwo-
ju kadry samorządowe, kadry organizacji 
pozarządowych i ludzi biznesu. Połączy-
my wiedzę z praktyką. Wszystko dlatego 
że nie jest nam obojętna ojczyzna. Ta 
mała, dzielnicowa, miejska, ta duża bia-
ło-czerwona oraz ta, którą jest wspólnota 

europejska – podkreślała.
Misją studium jest rozwijanie warto-

ści, jakie promował Paweł Adamowicz, 
m.in. postrzegając miasto jako cen-
trum tworzącego wspólnotę, otwartego  
na nowe idee, inicjatywy i dialog.

Wierzył, że edukacja może zmienić życie 

– Paweł zawsze bardzo wierzył w siłę, 
rolę i znaczenie edukacji – powiedziała dr 
Magdalena Adamowicz, europosłanka, 
żona prezydenta Pawła Adamowicza. 
- Swoją wizję nowoczesnego i otwar-
tego kształcenia, które uczy krytyczne-
go myślenia oraz dyskusji, opisał także  
w ostatniej książce. Wierzył, że edukacja 
może zmienić życie. A ja wierzę, że dzie-
dzictwo intelektualne Pawła, jego śmiałe 
i otwarte wizjonerstwo będzie realizowa-
ne w tym projekcie – mówiła 

Twórcom szkoły zależy nie tylko na 

sieciowaniu wspólnot lokalnej, regional-
nej, państwowej w skali kraju, ale także 
na ukazywaniu roli Unii Europejskiej  
w rozwoju samorządów oraz na promo-
waniu idei pomocniczości.

Potrzeba dobrych liderów lokalnych 
społeczności 

– Paweł Adamowicz marzył, by po-
wstało miejsce, w którym ludzie z całej 
Polski będą dzielili oraz wymieniali się 
doświadczeniami i kompetencjami. Dla-
tego dziś nie stawiamy mu pomników 
z granitu tylko realizujemy jego wizję 
– podkreślał Basil Kerski, dyrektor Eu-
ropejskiego Centrum Solidarności, które 
będzie partnerem modułu dziedzictwo  
i idea solidarności.

Piotr Adamowicz, poseł, brat zmarłe-
go prezydenta Gdańska, wyraził wdzięcz-
ność za to przedsięwzięcie.
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Uroczystość odbyła się 27 maja 
2021 roku, w Nowym Ratuszu, w sie-
dzibie Rady Miasta Gdańska.

Wspólnota, odpowiedzialność  
za miejsce, w którym się żyje

 – Kiedy chcemy znaleźć definicję 

samorządności, spotykamy się z wielo-
ma jej odmianami, jednak zawsze jest 
ona kojarzona ze wspólnotą, z odpo-
wiedzialnością za miejsce, w którym się 
żyje. – powiedziała Agnieszka Owczar-
czak. – Idea samorządności i demokra-
cji na zawsze zmieniła sposób myślenia 
o sprawach lokalnych. Nauczyła nas, 

jak ważna jest dbałość o to, co dzieje się 
w najbliższym otoczeniu, dała miesz-
kańcom możliwość decydowania o tym 
– powiedziała Agnieszka Owczarczak, 
przewodnicząca Rady Miasta Gdańska.

Przypomniała, że samorząd tery-
torialny opiera się na zasadach samo-
dzielności, subsydiarności, demokracji 

27 maja 2021 - uroczyste spotkanie w Nowym Ratuszu

30 lat samorządu terytorialnego 
Z okazji 30 rocznicy wyborów samorządowych Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Miasta Gdańska, i Agnieszka 
Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska, spotkały się z byłymi prezydentami Gdańska i byłymi 
przewodniczącymi RMG. Wykład „30 lat gdańskiej samorządności” wygłosił Grzegorz Grzelak – radny Miasta 
Gdańska pierwszej kadencji, obecnie wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego. 

– W imieniu rodziny, zwłaszcza ro-
dziców dziękuję za inicjatywę powołania 
Studium Obywatelskiego im. Pawła Ada-
mowicza. Paweł zawsze zwracał uwagę 
na zdobywanie wiedzy przez młodych 
ludzi. Nam wszystkim potrzeba dobrych 
liderów lokalnych społeczności, także w 
kraju. Ufam, że nowo powstałe studium w 

tym pomoże. Co ważne dla osób z mniej 
zasobnym portfelem będą fundowane sty-
pendia – podkreślał Piotr Adamowicz.

(…) Obecnie są prowadzone rozmo-
wy z partnerami projektu. W kształcenie 
włączyli się: Collegium Civitas, Akade-
mia Finansów i Biznesu Vistula, Uczel-
nia Korczaka, Akademia Psychologii 

Przywództwa, Wyższa Szkoła Turystyki  
i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.(…)

Na stronie www.studiumobywatelskie.
pl zostaną wkrótce opublikowane szczegó-
ły dotyczące rekrutacji i kierunków.

Olimpia Schneider  
Urząd Miejski w Gdańsku 

28-30 maja w Gdańsku

Święto Miasta 
564 lata temu do dwóch krzyży w gdańskim herbie dołączyła złota, królewska korona. Rocznica nadania przywilejów 
przez Kazimierza Jagiellończyka to od wielu lat wyjątkowa okazja do celebrowania. Od 2005 roku w ostatnie dni 
maja odbywa się umowne Święto Miasta, a ulice i budynki Gdańska ozdabiają flagi.

Tak było w dniach od 28 do 30 maja 
2021 roku. Gdańsk przystrojony był fla-
gami Polski oraz flagami z herbem mia-
sta. Odbyły się koncerty karylionowe z 

wieży kościoła św. Katarzyny i Ratusza 
Głównego Miasta w wykonaniu Moniki 
Kaźmierczak  

– Tak jak kiedyś, tak i dziś Gdańsk 

to jeden z najważniejszych ośrodków go-
spodarczych, politycznych i społecznych. 
To tutaj na naszych oczach działa się hi-
storia. Zarówno wielkie i trudne wydarze-
nia, jak początek II wojny światowej oraz 
wydarzenia sprzed 41 lat, które zmieni-
ły bieg losu w historii Polski i Europy.  
To wszystko dzieje się dzięki wam ko-
chane gdańszczanki, kochani gdańszcza-
nie. To wy tworzycie nasze miasto, nasz 
Gdańsk. Swoją codzienną pracą, przed-
siębiorczością, troskliwością i solidar-
nością. Pamiętajmy o sobie wzajemnie. 
Tego życzę sobie i wam w dniu święta 
naszego miasta – powiedziała Aleksan-
dra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. (…)

Marta Formella 
Urząd Miejski w Gdańsku
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i unitarności, a także działania w gra-
nicach prawa krajowego – ale prawa, 
które nie może umniejszać wagi pozo-
stałych przywilejów samorządności.

Miasto, które budzi podziw  
nie tylko w Polsce

– Początki samorządu były trudne: 
nowa sytuacja, 50 lat scentralizowa-
nej władzy, brak doświadczenia i wy-
starczających środków finansowych z 
pewnością nie ułatwiały pracy – konty-
nuowała Agnieszka Owczarczak. – Ale 
przez te 30 lat, dzięki intensywnemu 
wysiłkowi mieszkańców, prezyden-
tów, radnych wszystkich kadencji, dla 
których zawsze priorytetem była i jest 
poprawa warunków życia mieszkań-
ców, dzięki dobrym wyborom kierun-
ków działania i rozwoju, dzięki stwo-
rzeniu atrakcyjnego miejsca pobytu 
dla odwiedzających Gdańsk turystów, 
udało się ukształtować miasto, które 
budzi podziw nie tylko w Polsce, ale i 
na świecie. Trudno chyba, nawet naj-
większym malkontentom, nie dostrzec, 
jak pięknie Gdańsk zmienił się w tym 
okresie, ile inwestycji udało się zreali-
zować, jak inne jest to miasto od tego 
z 1990 roku.

Odpowiedzialność za siebie i za innych

– Bez wahania można nazwać  

tę zmianę rewolucyjną – powiedzia-
ła Aleksandra Dulkiewicz. – Polacy 
przestali być poddanymi państwa ko-
munistycznego. Staliśmy się prawdzi-
wymi gospodarzami w swoich małych 
ojczyznach. Samorządowa rewolucja 
wymagała wzięcia odpowiedzialności 
nie tylko za samego siebie, ale także  
za innych. Dawała pierwszeństwo sa-
moorganizacji i stawiała na odnowę 
lokalnych więzi. Słowem – wszystko 
było nowe: budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego, tworzenie wolnej 
przestrzeni publicznej oraz debatowa-
nie wokół tożsamości i pamięci lokal-
nej, powstawanie pierwszych organiza-
cji pozarządowych. Taki nowy początek 
musiał być wielką przygodą. Ta refor-
ma samorządowa jest dziś oceniana naj-
lepiej przez współobywateli. 

Może być jeszcze lepiej

– Gdańsk nie zmarnował szansy, 
miasto nie jest już takie, jak 30 lat temu, 
jednak nie ustrzegliśmy się błędów i za-
niechań – kontynuowała prezydent. – 
Jesteśmy tego świadomi, a to sprawia, 
że wystrzegamy się ich na przyszłość. 
Może być jeszcze lepiej. W ogromnej 
mierze zmiana naszego otoczenia zale-
ży od każdego z nas. 

– Z niepokojem obserwuję każdą 
próbę ograniczania naszej samorząd-
ności, naszej wolności. Obawiam się 

scenariusza, według którego rządzący 
posłużą się zagrożeniem pandemicz-
nym, aby podporządkować samorząd 
terytorialny administracji centralnej. 
Oby się nie ziścił. Nie traćmy nadziei, 
bierzmy wolność i nią gospodarujmy. 
Nie oddamy przecież naszych gmin, 
miast, regionów, bo samorządność jest 
najlepszą rękojmią pomyślności Rze-
czypospolitej – podkreśliła prezydent 
Gdańska.

Wszystko zaczęło się znacznie 
wcześniej

Fragment wykładu Grzegorza Grze-
laka:

„Wszystko zaczęło się znacznie 
wcześniej. Taką pierwszą lekcją samo-
rządności, tutaj w Gdańsku, był strajk 
sierpniowy roku 80’. To w tym strajku,  
i w później powstałej Solidarności, 
uczyliśmy się samoorganizacji i od-
powiedzialności. Stocznia patrzyła na 
miasto, miasto patrzyło na stocznię,  
i żyło jej życiem. Jeszcze wcześniej 
była opozycja demokratyczna, m.in. 
mój Ruch Młodej Polski, w którym ćwi-
czyliśmy zagadnienia zasady pomoc-
niczości. Inne środowisko, Kongresu 
Liberalno-Demokratycznego, rozwijało 
idee polityki rynkowej i regionalnej. 
Był także Lech Bądkowski, a za nim 
całe Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.  
To od niego uczyliśmy się nowoczesne-
go państwa, odpowiedzialności i roz-
sądku politycznego, a przede wszyst-
kim znanej nam dzisiaj idei krajowości. 
To tam tkwią korzenie naszej samo-
rządności, jak również w takich ini-
cjatywach jak spółdzielnia „Świetlik”,  
na czele której stał m.in. Maciej Pła-
żyński. Te korzenie tkwią także w straj-
kach: majowym i sierpniowym w roku 
1988, jakby przegranych z ówczesnego 
punktu widzenia, ale to one utorowały 
drogę do tego, co wydarzyło się w 1989 
roku. W roku 1980 powstawały pierw-
sze ekspertyzy, pierwsze materiały eks-
perckie dotyczące przyszłej reformy 
samorządowej”.

*
W trakcie spotkania Aleksandra 

Dulkiewicz zaprezentowała – przygoto-
waną przez miasto i wydaną – okolicz-
nościową publikację „Gdańsk wczoraj  
i dziś 1990-2020. 30 lat samorządności”.

Opr. Red.

Uroczyste spotkanie z okazji 30-lecia pierwszych wyborów samorządowych.  
Na zdjęciu, w pierwszym rzędzie (od lewej): Elżbieta Grabarek-Bartoszewicz, Agnieszka 

Owczarczak, Aleksandra Dulkiewicz, Grzegorz Grzelak, Bogdan Oleszek.  
W drugim rzędzie (od lewej): Andrzej Stelmasiewicz, Tadeusz Gleinert, Jacek Starościak  

i Tomasz Posadzki. Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl



9

Nasz GDAŃSK           Nr 7/2021

Znamy laureatów Pomorskiej Nagrody Artystycznej

Hanna Pozorska - z tytułem 
Pomorskiej Nadziei Artystycznej 

Uroczyste wręczenie Pomorskich Nagród Artystycznych odbyło się 10 czerwca 2021 roku w Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej im. Fryderyk Chopina w Gdańsku. Z przyjemnością informujemy, że Hanna Pozorska, dwukrotna laureatka 
Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku, otrzymała tytuł Pomorskiej 
Nadziei Artystycznej. 

Historia święta

Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony jest 27 maja. Święto zostało uchwalone przez Sejm RP w 2000 roku. Upamięt-
nia pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. Do 1998 roku samorząd terytorialny w Polsce był tylko na szczeblu 
gminnym. Po reformie administracyjnej w 1999 roku wprowadzono trójstopniowy podział terytorialny. Ponownie utworzono 
powiaty (zlikwidowane w 1975 roku), zmniejszono też liczbę województw – z 49 do 16.  W skład obecnego województwa 
pomorskiego weszły dawne województwa: gdańskie (w całości), słupskie (oprócz gmin: Postomino, Sławno m. i Sławno w.), 
bydgoskie (gminy: Brusy, Chojnice m., Chojnice w. i Czersk) i elbląskie (gminy: Dzierzgoń, Gardeja, Krynica Morska, Kwi-
dzyn m., Kwidzyn w., Lichnowy, Malbork m., Malbork w., Mikołajki Pomorskie, Miłoradz, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, 
Ostaszewo, Prabuty, Ryjewo, Sadlinki, Stare Pole, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Stegna, Sztum i Sztutowo). Stolicą wojewódz-
twa pomorskiego został Gdańsk.

Materiały prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

W tym roku nagrody przyznane zo-
stały w po raz 22. To jedne z najważniej-
szych nagród marszałka województwa 
pomorskiego.

Najbardziej prestiżowe wyróżnie-
nie - Wielką Pomorską Nagrodę Arty-
styczną, odebrał Przemek Dyakowski, 
mistrz trójmiejskiej sceny jazzowej .

W kategorii Kreacje Artystyczne lau-
reatami zostali: 

Iwona Berent - za koordynację wie-
loletniej rewaloryzacji Centrum św. Jana 

w Gdańsku, w tym m.in. rekonstrukcję 
XVIII-wiecznych organów projektu Jo-
hanna Rhode.

Mariusz Waras za cykl społecznie 
zaangażowanych instalacji artystycz-
nych stanowiących komentarz do prote-
stów w obronie praw człowieka w Pol-
sce i walki o demokrację na Białorusi.

Robert Kwiatkowski za przygo-
towanie i poprowadzenie w podwójnej 
roli – skrzypka solisty oraz dyrygen-
ta – koncertu „Znane i nieznane dzieła 

klasyków wiedeńskich w Gdańsku”  
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, a tak-
że za opublikowanie autorskich kadencji 
do wszystkich dziewięciu klasycznych 
koncertów skrzypcowych Mozarta, 
Haydna i van Beethovena.

W kategorii Pomorska Nadzieja Ar-
tystyczna statuetkę Gryfa Pomorskiego 
przyznano Hannie Pozorskiej. W uza-
sadnieniu nominacji podkreślono, że ta 
utalentowana i wrażliwa skrzypaczka 
znajduje się u progu wielkiej kariery. Grę 

Nominowani i laureaci Pomorskiej Nagrody Artystycznej, ósma od lewej, w okularach, Hanna Pozorska.  
Fot. Karol Stańczak. Materiały promocyjne UMWP
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Nieco później zrzeszyli się powroź-
nicy, wymieniani w 1377 roku w księ-
dze miejskiej w liczbie 30 osób. 

Nowa stocznia na Brabanku

W 1385 roku mieli oni już w pobli-
żu Długich Ogrodów tory powroźnicze  
o długości około 300 m i szerokości 
160 m. 

Ciekawe informacje są w dawnych 
kronikach Gdańska, wiemy, że w po-
czątkach XV wieku kogi budowano już 
bardzo rzadko - na przykład w 1404 
roku konstruowano tylko 3 holki dla 
zakonu krzyżackiego. Notatka ta dowo-
dzi spadku zamówień na statki, chociaż 

na Łasztowni można było jednocześnie 
budować ich 12. Niemniej jednak zbu-
dowano na Brabanku pochyły pomost 
do wyciągania statków na brzeg w celu 
remontu części podwodnych kadłuba. 
Budowa tej nowej stoczni była koniecz-
ną z powodu wzrostu rozmiarów budo-
wanych wówczas statków. Holowanie 
ich z Łasztowni przez cały port było już 
bardzo trudne. 

Przynależność Gdańska do Hanzy 
nakładała na miasto określone obowiąz-
ki, a w okrętownictwie najważniejszym 
był, wprowadzony w 1441 roku przez 
Związek Pruski, zakaz budowy i sprze-
daży statków dla kupców z miast nie 
należących do Hanzy. Wcześniej już 

obowiązywał zakaz świadczenia usług 
transportowych handlowcom spoza Han-
zy. Jednak gdańscy rzemieślnicy nie za-
wsze akceptowali takie rozporządzenia. 
Dowodzi tego protest członków cechu 
kotwiczników, którzy w 1453 roku wy-
stąpili przeciw zakazom i wstrzymali się 
od płacenia podatków na rzecz Związku. 
Działania te zostały uwieńczone powo-
dzeniem, bo jeszcze w tym samym roku 
mistrz zakonu uchylił to rozporządzenie 
na obszarze Prus. 

Bezpośredni handel - mniej statków

Na zmniejszenie produkcji statków 
dla kupców gdańskich wpływ miała ich 

Model karaki „Peter von Danzig”, wykonany według dokumentacji 
opracowanej przez O. Lienaua w 1942 roku, był do około 1945 roku 

przechowywany w Dworze Artusa w Gdańsku

Model karaki „Peter von Danzig”, wykonany według dokumentacji 
opracowanej przez O. Lienaua, w zbiorach Narodowego Muzeum 

Morskiego w Gdańsku

Statki gdańskie w ikonografii (4)

Karawele z XV wieku 
W II połowie XIV wieku wraz z rozwojem szkutnictwa powstawały w Gdańsku cechy rzemieślników wytwarzających 
elementy wyposażenia statków. Najstarsze wiadomości o warunkach uzyskania przez rzemieślników mistrzostwa 
w kuciu kotwic pochodzą z 1354 roku. W następnych latach kotwicznikom przydzielono pod zasiedlenie teren koło 
Łasztowni, przy bramie zwanej od tego czasu Bramą Kotwiczników.

na skrzypcach rozpoczęła w wieku 6 lat. 
Swoje umiejętności rozwijała pod okiem 
prof. Małgorzaty Skorupy oraz wybit-
nych skrzypków, takich jak Alena Baeva, 
Midori Goto czy Krzysztof Jakowicz. 
Jest laureatką m.in. pierwszego miejsca 
i Nagrody Specjalnej w XVII Między-

narodowym Konkursie Skrzypcowym 
im. G. Ph. Telemanna w Poznaniu oraz 
Grand Prix w V Ogólnopolskim Konkur-
sie Indywidualności Muzycznych ATMA 
2020. Obecnie jest pierwszą skrzypaczką 
Penderecki Youth Orchestra.

Mecenasem Kultury Pomorskiej zo-

stała firma Ziaja Ltd. Zakład Produk-
cji Leków Sp. z o.o. Gdańska za m.in. 
za wspieranie Teatru Wybrzeże w trud-
nym czasie pandemii.

Zwycięzcom gratulujemy!

Red.
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polityka handlowa. W drugiej połowie 
XV wieku zaczęło spadać zainteresowa-
nie zawiązywaniem spółek okrętowych, 
a kupcy preferowali bezpośrednie opera-
cje handlowe i pośrednictwo w obrocie 
towarami. Spowodowało to zmniejsze-
nie floty gdańskiej, która w latach 1454 
- 1470 miała już tylko 7 kog, 4 holki  
i 2 karaki, zwane podówczas „karawel”.. 
(„cravel”). Pozostałe statki, a więc:  
16 sznik, 9 barek, 12 szkut służyły trans-
portowi lokalnemu. 

 W XV wieku wzrastały rozmiaru 
holków, które nosiły już dwa, a następ-
nie i trzy maszty. Nowością było w nich 
zastosowanie na tylnym maszcie żagla 
trójkątnego - łacińskiego, w które były 
wyposażone statki przypływające z por-
tów południowo - zachodniej Europy. 
Odznaczały się one charakterystyczną 
cechą budowy kadłubów, mających po-
szycie z klepek montowanych na styk. 

Wpłynął „Pierre de La Rochelle”

Statki tak budowane nazywano 
„krawel” („cravel”) – co w bliższych 
nam czasach badacze dawnej żeglugi 
określali w publikacjach jako karawe-
le, choć kształtami kadłubów różniły 
się od prawdziwych karaweli. Nie-
mniej „gładkie” poszycie drewnianego 
kadłuba i dziś nazywa się „karawelo-
wym”. Sylwetą statki, określane jako 
„krawel”, podobne były do holków, 
jednak, z uwagi na „gładkie” poszy-
cie, reprezentowały typ, nazywany dziś 
karaką. Statki tego typu przybywały z 
zachodnich wybrzeży Francji, a jedną z 
pierwszych okazji do oglądnięcia kon-

strukcji karaki mieli szkutnicy gdańscy 
w 1462 roku, kiedy przybył do Gdańska 
„Pierre de La Rochelle”, który miał nie 
spotykane tu wcześniej rozmiary. Dłu-
gość jego pokładu wynosiła 25 sążni  
(42,75 m), a szerokość pokładu 21 łokci 
i 3 palce (12,04 m). Tę monstrualną ka-
rakę w porcie uszkodził pożar i właści-
ciel ten statek porzucił. Miasto przejęło 
go i po remoncie przywróciło do służby 
pod nazwą „Peter von Danzig”, często 
nazywanym też „wielką karawelą”, aby, 
jako jednostka kaperska - jako gdański 
wkład – zwalczała angielskie statki 
podczas toczonej wówczas wojny Han-
zy z Anglią. 

„Peter von Danzig” fascynował 

Niektórzy badacze uważają, że od-
budowa tej karaki w Gdańsku była oka-
zją dla miejscowych szkutników do po-
znania nowej dla nich techniki budowy 
statku. Nie wydaje się jednak do końca 
prawdą, aby oględziny nowego dla nich 
kadłuba i jego naprawa (zapewne tylko 
górnych partii kadłuba) dały wystarcza-
jącą wiedzę i umiejętności praktyczne. 
Gdańscy mistrzowie z powodzeniem 
stosowali tradycyjną metodę budowy 
kadłuba o poszyciu na zakładkę techni-
ką skorupową i nie od razu mogli po-
trafić zbudować statek o poszyciu na 
styk, montowany nie znaną dotychczas 
w Gdańsku techniką szkieletową. 

Dzieje karaki „Peter von Danzig” 
już przed drugą wojną światową fascy-
nowały gdańskich historyków. Jeden 
z nich, profesor Otto Lienau, badacz 
historii gdańskiego okrętownictwa, 

opublikował w 1942 roku próbę rekon-
strukcji tej „wielkiej karaweli”. Na tej 
podstawie wykonano modele tego stat-
ku. Jednak przyjęte przez O. Lienaua 
nadwodne kształty kadłuba nie przypo-
minają klasycznego wyglądu ówczesnej 
karaki. Pogląd ten potwierdzają modele 
tego statku w zbiorach Niemieckiego 
Muzeum Techniki w Monachium i Mu-
zeum Prus Zachodnich w Warendorfie. 

Karaka na obrazie „Okręt Kościola”  
w Dworze Artusa 

Obu nadano inny wygląd górnych 
części kadłuba, choć i te jeszcze nie  
w pełni upodobniono do klasycznych 
karak. Ciekawostką jest fakt wykorzy-
stania przez artystów malarzy i grafi-
ków wyobrażenia karaki z rysunków  
O. Lienaua do stworzenia „nowej” iko-
nografii, ukazującej ten statek w porcie 
na Motławie i w walce na Morzu Pół-
nocnym. 

W gdańskiej ikonografii znajduje się 
niezwykły przekaz wyglądu klasycznej 
karaki, którą przedstawiono pod ko-
niec XV wieku na obrazie, znanym dziś 
pod nazwą, „Okręt Kościoła”. Dzie-
ło to było eksponowane do 1945 roku  
w Dworze Artusa, a obecnie w tej bu-
dowli jest zawieszona kopia tego obra-
zu, który zaginął w 1945 roku. Pierwot-
nie, około 1480 roku, na obrazie tym, 
o walorze wotywnym, ukazano cztero-
masztową karakę powracającą z rejsu 
na południe Europy. Później, w okresie 
reformacji, na obrazie przeniesionym 
do Dworu Artusa, domalowano liczne 
armaty, podwyższono maszty i udeko-

Model karaki z obrazu „Okręt Kościoła” - wariant modyfikowany – tar-
cze na kasztelach bez namalowanych armat, widocznych na zachowa-
nym fragmencie obrazu. Model wykonany przez Lecha Zuzańskiego 

według wskazówek autora tej publikacji, w zbiorach Muzeum Gdańska
Reprodukcja obrazu „Okręt Kościoła” z publikacji W. Drosta „Danziger 
Malerei vom Mittelalter bis zum Ende des Barock“, Berlin-Leipzig 1939
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Franciszka Cegielska (1946-2000)

Orędownik samorządności 
Franciszka Cegielska należy do najwybitniejszych polityków pomorskich XX wieku. Zmarła przedwcześnie w wieku 
54 lat. Dała się poznać i zasłużyła sobie na sympatię i szacunek jako dwukrotny prezydent Gdyni, orędownik 
samorządności, jeden z liderów Akcji Wyborczej Solidarność oraz minister zdrowia.

rowano wyobrażeniami postaci świę-
tych, herbami Gdańska, Prus oraz go-
dłem Polski – w celu podkreślenia siły 
Kościoła Katolickiego w okresie refor-

macji. Wyobrażenie „Okrętu Kościoła” 
było przedmiotem studiów, powstały 
też próby rekonstrukcji modelarskich 
tego statku, tak jako wyobrażenia wo-

tywnego, jak i w wersji symbolizującej 
„Okręt Kościoła”. 

Jerzy Litwin 

2 sierpnia 2021 roku minie 75. rocz-
nicę jej urodzin.

Na zawsze związała się z Gdynią

Franciszka Cegielska urodziła się 2 
sierpnia 1946 roku w Miluzie, we Francji. 
Dzieciństwo i młodość spędziła jednak  
w Szczecinie. W 1970 roku ukończyła 
Politechnikę Szczecińską. Po wyjściu za 
mąż za kapitana żeglugi wielkiej Jacka 
Cegielskiego (1973) na zawsze związała 
się z Gdynią. W Trójmieście pogłębia-
ła swoją edukację, kilka lat wykładała  
w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni.

Idee wielkiej „Solidarności udzieliły 
się Franciszce Cegielskiej. Stan wojen-
ny zahartował jej przekonania i postawę. 
W 1989 roku uznała, iż należy włączyć 
się w wielki ruch odbudowy wolności  
i demokracji. Duże nadzieje wiązała  
z rządem Tadeusza Mazowieckiego.  
W Gdyni współorganizowała Komitet 
Obywatelski „Solidarność”, którego zo-
stała przewodniczącą. Po zwycięstwie 
ruchu Komitetów Obywatelskich w wy-
borach samorządowych została prezy-
dentem miasta Gdyni.

Ambitna i dzielna

W latach 1990-1998 za sprawą pre-
zydent Franciszki Cegielskiej dokony-
wały się wielkie zmiany w Gdyni i w 
pewnym stopniu na Pomorzu. Nie ogra-
niczała się do troski o swoje ukochane 
miasto („Kocham Gdynię”). Wyeduko-
wała swojego następcę jako prezyden-
ta Gdyni, Wojciecha Szczurka, który,  
z dobrym skutkiem, zarządza „Miastem 
z Morza i Marzeń”. Nadto uczestniczyła 
w pracach krajowych struktur samorzą-
dowych. Została m.in. wybrana wicepre-
zesem Związku Miast Polskich.

Okazała się ambitną i dzielną osobą. 
Postanowiła się zaangażować na forum 
polityki ogólnokrajowej. Nie przypad-
kiem została jednym z liderów Akcji 
Wyborczej Solidarność. W wyborach  
do parlamentu 1997 roku uzyskała naj-
wyższy wynik w skali całego Pomorza.

Pracowała do ostatnich chwil życia

W Sejmie RP podjęła się pracy w 
komisji – Komisji Finansów Publicz-
nych. Wymogła na pomorskich liderach 

AWS, iż co najmniej dwóch posłów z 
Pomorza „musi” pracować w tej komi-
sji. Szybko rozpoznała sprawy budżetu 
państwa. W 1998 roku dała się poznać 
jak poseł sprawozdawca ustaw o samo-
rządzie powiatowym i samorządzie wo-
jewództwa.

Kiedy zrezygnował ze stanowiska 
Ministra Zdrowia Cegielska przyjęła 
najtrudniejsze wyzwanie i została mi-
nistrem zdrowia. Niestety, na początku 
2000 roku zachorowała. Nowotwór czy-
nił szybkie postępy. Nie byli w stanie 
jej pomóc najwybitniejsi profesorowie  
i najnowsze lekarstwa. Minister Zdrowia 
Rzeczypospolitej Franciszka Cegielska 
pracowała na stanowisku do ostatnich 
chwil życia. 

Zmarła 22 października 2000 roku. 
Na jej pogrzeb przyjechał prawie cały 
rząd premiera Jerzego Buzka, wielu par-
lamentarzystów, setki samorządowców 
oraz tysiące gdynian. Złożono jej naj-
wyższy hołd i uznanie.

Jan Kulas

Sprostowanie
W czerwcowym wydaniu miesięcznika „Nasz Gdańsk” na stronie 15, na zdjęciu z prawej, przy Danucie Znamierowskiej, stoi 
nie – jak, błędnie podpisaliśmy Anna Kit – Bieniecka - lecz, nieżyjąca już, Helena Korzeniowska. Przepraszamy

Red.
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Gdański humanista z czasów Adama Mickiewicza

Krzysztof Celestyn 
Mrongowiusz 

19 lipca 1764 roku urodził się w Olsztynku wybitny językoznawca Krzysztof Celestyn Mrongowiusz. W 2021 roku 
przypada 257. rocznica jego urodzin. W roku narodzin Adama Mickiewicza (1798) Mrongowiusz przeniósł się  
z Królewca do Gdańska. Był ostatnim lektorem (do 1817 roku) języka polskiego w gdańskim Gimnazjum Akademickim.

Język polski wprowadzono tam  
w 1587 roku na prawach lektoratu. 

Od XV wieku uczono w Gdańsku 
polskiego

„Nauka języka polskiego w Gdańsku 
miała inny charakter niż gdzie indziej  
w Polsce. W Polsce, jak i w innych kra-
jach europejskich, w zasadzie nie uczo-
no języka ojczystego aż do XVIII w. 
(...). W szkołach polskich (...) traktowa-
no polszczyznę jako język pomocniczy 
przy nauce łaciny. (...)

W Gdańsku natomiast już od XV 
w. uczono języka polskiego jako sa-
modzielnego przedmiotu. W Gdańsku 
– mieście polskim, ale wielonarodowo-
ściowym i różnojęzycznym – znajomość 
języka polskiego była pierwszą potrze-
bą. Język polski był nieodzowny na co 
dzień w kontaktach z gdańską ludnością 
rodzimą, potrzebny dla porozumiewania 
się z polskimi wieśniakami (przeważnie 
Kaszubami) zaopatrującymi Gdańsk w 
żywność, niezbędny w kazaniach dla 
Polaków, obowiązkowy w stosunkach 
handlowych i towarzyskich ze szlachtą 
polską, konieczny w kontaktach z kró-
lem, sejmem i kancelarią królewską”.

W książce „Zasłużeni ludzie Pomo-
rza XVI wieku” (Gdańsk 1977) prof. dr 
hab. Regina Pawłowska, językoznaw-
czyni z Uniwersytetu Gdańskiego napi-
sała:

Nauka języka polskiego w Gdańsku 
miała inny charakter niż gdzie indziej  
w Polsce. W Polsce, jak i w innych kra-
jach europejskich, w zasadzie nie uczo-
no języka ojczystego aż do XVIII w. 
(...). W szkołach polskich (...) traktowa-
no polszczyznę jako język pomocniczy 
przy nauce łaciny. (...)

W Gdańsku natomiast już od XV 
w. uczono języka polskiego jako sa-
modzielnego przedmiotu. W Gdańsku 
– mieście polskim, ale wielonarodowo-
ściowym i różnojęzycznym – znajomość 
języka polskiego była pierwszą potrze-

bą. Język polski był nieodzowny na co 
dzień w kontaktach z gdańską ludnością 
rodzimą, potrzebny dla porozumiewania 
się z polskimi wieśniakami (przeważ-
nie Kaszubami) zaopatrującymi Gdańsk  
w żywność, niezbędny w kazaniach dla 
Polaków, obowiązkowy w stosunkach 
handlowych i towarzyskich ze szlachtą 
polską, konieczny w kontaktach z kró-
lem, sejmem i kancelarią królewską.

Przetłumaczył na polski dzieło 
Ksenofonta

Mrongowiusz był zafascynowany 
twórczością Adama Mickiewicza i dzia-
łalnością księcia Adama Jerzego Czarto-
ryskiego. 

Gdański poliglota wydał w 1831 
roku w Gdańsku książkę „Słowo Xe-
nofonta o wyprawie woienney Cyrusa”, 
chwalony przez Adama Mickiewicza, 
swój przekład z języka greckiego na 
polski dzieła historyka Ksenofonta, na-
pisanego około 377 roku p.n.e.. Książ-
ka traktowała o wyprawie wojennej 
greckich najemników w służbie króle-
wicza perskiego, Cyrusa Młodszego, 
wielkorządcy Azji Mniejszej, przeciw 
bratu, królowi perskiemu Artakserkse-
sowi II i o odwrocie Greków po śmierci 
królewicza. Z tego dzieła Ksenofonta 
do historii przeszedł okrzyk Greków 
„morze, morze!”, gdy zobaczyli Morze 
Czarne po wejściu na górę, która znaj-
dowała się niedaleko miasta Trapezunt 
(dziś Trabzon w Turcji), pierwszego 
greckiego miasta w czasie ich odwro-
tu. Mrongowiusz pochwalił w książce 
wielkie zasługi dla literatury polskiej 
księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, 
który wsparł druk dzieła. Czartoryskie-
mu dedykował już wcześniej pierwsze 
wydanie swojego „Słownika niemiec-
ko-polskiego” (Gdańsk 1823). Kolejne 
edycje słownika (1837, 1854), które 
dawały przykłady z utworów Mickie-
wicza, ukazały się w Królewcu.

„Pisz do Pana Mickiewicza, a spytay 
go, czy przyjedzie do Gdańska lub nie”

Mrongowiusz, w wydanej w 1837 
roku w Gdańsku, swojej książce „Aus-
führliche Grammatik der polnischen 
Sprache” (Dokładna gramatyka języka 
polskiego) dał, jako przykład użycia 
przyimka „do”, zdanie: „Pisz do Pana 
Mickiewicza, a spytay go, czy przyje-
dzie do Gdańska lub nie”, a „Kościusz-
ko” jako przykład odmiany nazwisk.

Mrongowiusz zasłynął memoriałem 
do króla pruskiego, Fryderyka Wilhelma 
IV (Gdańsk, 7 kwietnia 1842) w obronie 
języka polskiego. Było to przełomowe 
wydarzenie i odbiło się szerokim echem 
również w innych częściach Prus, zma-
gających się z germanizacją. „Od czasu, 
jak nowo mianowani radcy regencyjni  
z tak nieumiarkowanym zapałem roz-
poczęli germanizację, (...) wyradzają się 
półpoganie (...)” - pisał w memoriale.

Działania Mrongowiusza, 15 lat po 
podróży Fryderyka Chopina do Gdań-
ska (zob. „Nasz Gdańsk”, marzec 2021), 
wywarły wpływ na decyzje władz pru-
skich i częściowe ustępstwa na rzecz ję-
zyka polskiego w 1843 roku. 

„Po stłumieniu rewolucji listopadowej 
(…)”

Kontekst historyczny tych wyda-
rzeń opisał Szymon Askenazy w swojej 
książce „Gdańsk a Polska” (Warszawa 
1923):

„Po stłumieniu rewolucji listopado-
wej i zniesieniu konstytucji Królestwa 
Polskiego, nikt już jego interesów sku-
tecznie bronić nie mógł. Prusy wzięły 
też sobie sowitą nagrodę, pod postacią 
nowych, najkorzystniejszych dla siebie 
traktatów handlowych z Rosją. Zaś, 
wraz z zatamowanym w ten sposób na 
długo prawidłowym rozwojem przemy-
słu polskiego, pewien wzrost wywo-
zu ziemiopłodów Królestwa Polskie-
go znowuż przysparzał w tym okresie 
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Gdańskowi niejakich, skromnych zresz-
tą, zarobków. Wkrótce potem stary Fry-
deryk Wilhelm III, teść Mikołaja I, dał 
nowy dowód swojej dla carskiego zięcia 
usłużności, gdy zjeżdżając na wspólną  
z nim rewię prusko-rosyjską do zdepta-
nego Królestwa Polskiego, do Kalisza, 
pozwolił część wojsk rosyjskich na tę 
rewię sprowadzić morzem przez przy-
stań gdańską (1835). Tak w samą setną 
rocznicę zdobycia miasta przez Münni-
cha, którą tym sposobem umyślił uświet-
nić Mikołaj, musiał Gdańsk przyjmować  
u siebie lądujące wojska carskie. W tym 
to czasie uczyniony też został walny 
krok w kierunku germanizacji Kaszu-
bów Pomorza gdańskiego. A miano-
wicie, na sejmie prowincjonalnym w 
Królewcu uchwalono (1837) zupełne 
usunięcie języka polskiego ze szkoły  
i kościoła na Kaszubach. Po objęciu rzą-
dów przez przybyłego do Gdańska po 
drodze na koronację (1840), liberalizują-
cego Fryderyka Wilhelma IV, uciążliwa 
uchwała sejmowa powyższa została czę-
ściowo odwołaną (1843)”.

Germanizatorzy nie dawali za wygraną

Germanizatorzy jednak nie dawa-
li za wygraną. Jak pisał w, wydanej  
w Gdańsku w 1933 roku „Księdze pa-
miątkowej”, dedykowanej Mrongowiu-
szowi, rozstrzelany w niemieckim obo-
zie koncentracyjnym Stutthof w 1940 
roku dr Władysław Pniewski:

„Nowy atak przypuszczono na sejmie 

prowincjonalnym w Gdańsku w r. 1845. 
W dniu 17 marca złożono tam wniosek 
o zniesienie rozporządzenia z dnia 25 lu-
tego 1843 r. z powodu fatalnych dla po-
stępów niemczyzny skutków. Przygoto-
wano dobrze i wypracowano długie tego 
wniosku uzasadnienie, a całe jego ostrze 
zwrócone było przeciw językowi polskie-
mu na tle kaszubszczyzny i jego niewy-
mienionemu obrońcy, Mrongowiuszowi. 
Ktokolwiek choć trochę się w sprawach 
tych orientował, wiedział, czyje tu zwy-
cięstwo chciano zniweczyć. (...)

Dalsze spory słowne przerwała  
z Wiosną Ludów poczynająca się walka 
zbrojna. Ta jednak, wkrótce zdławiona, 
w następstwie przynieść miała dla spra-
wy polskiej klęskę zupełną.

W całym zaborze pruskim nastał po 
latach wytężenia i nadziei okres odrę-
twienia i rezygnacji. W ostatniej fazie 
germanizacji zabroniono nawet pry-
watnej nauki języka polskiego i kultury 
polskiej, a nieposłusznych karano wię-
zieniem – ku „większej chwale” narodu 
niemieckiego”.

Tłumaczenia dzieł Teofrasta, Epikteta, 
Cebesa

W Gdańsku w 1845 roku ukazało 
się tłumaczenie Mrongowiusza dzieł 
Teofrasta (ucznia Arystotelesa), Epikte-
ta (filozofa stoickiego) i Cebesa (ucznia 
Sokratesa). W 1848 roku w Lesznie ty-
godnik „Przyjaciel Ludu” opublikował 
w odcinkach jego przekład pierwszych 

trzech pieśni „Odysei” Homera. Słyn-
ne wielkopolskie czasopismo poprze-
dziło tłumaczenie całostronicowym 
rysunkiem z wizerunkiem Kościuszki.  
W tym utworze w zdaniu: „Tamże stały 
naczynia pełne starego wina delikatne-
go, zawierające w sobie czystą łzę bo-
skiego napoju, rzędem oparte o ścianę w 
pogotowiu, jeśliby kiedy Ulis do domu 
powrócił, a to wycierpiawszy wiele bie-
dy.”, za słowem „łzę” dał przypis: „wy-
raz używany w Gdańsku (...)”. 

Erazm Rykaczewski korzystał m.in. 
ze słowników Mrongowiusza i Linde-
go przy tworzeniu epokowego słowni-
ka polsko-angielskiego w połowie XIX 
wieku.

(…) „abyś raczył zostać członkiem 
Towarzystwa naszego” (…)

5 stycznia 1852 roku Mickiewicz 
wyszedł z inicjatywą uhonorowania 
Mrongowiusza przez Towarzystwo Hi-
storyczne Polskie w Paryżu. Gdański 
językoznawca otrzymał list z Paryża, 
datowany na 24 lutego 1852 roku i pod-
pisany przez Adama Mickiewicza. To-
warzystwo pochwaliło „niezmordowa-
ną, nieprzerwaną, owocną” pracę Mron-
gowiusza na rzecz języka polskiego  
i doceniło go za zachowywanie „w całej 
jędrności i świeżości rodzimej jego isto-
ty”. Mrongowiusz otrzymał medal z wi-
zerunkiem księcia A.J. Czartoryskiego  
i zaproszenie do zostania członkiem To-
warzystwa („zapraszamy Cię, Szanowny 
Rodaku, abyś raczył zostać członkiem 
Towarzystwa naszego”).

Mrongowiusz w odpowiedzi 15 mar-
ca 1852 roku pisał z Gdańska:„Gdzie się 
obejrzę, wszędzie pustki! Nie widzę już 
owych przyjaciół sprawy polskiej. (...)
Zielony kolor nadziei spełzł nam, i po-
wtarzały się często w życiu owe dzieje 
o Syzyfie, kamień pod górę toczącym. 
Któżby nie ubolewał nad losem narodu 
polskiego. Niewybadane są drogi Pań-
skie! Ale koniec może być wesoły. (...)”.

(…) „cytuje Mickiewicza „jako 
pierwszy z polskich leksykografów”

Docenienie przez Mickiewicza doda-
ło Mrongowiuszowi skrzydeł. Prof. zw. 
dr hab. Bogusław Nowowiejski, dziekan 
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu 
w Białymstoku, w swoim artykule „Cy-
taty z Mickiewicza u Mrongowiusza” 
w roczniku „Białostockie Archiwum 
Językowe” (2011) porównał „Dokładny 
niemiecko-polski słownik” Mrongo-

Pomnik Mrongowiusza (rzeźbiarz Giennadij Jerszow) przed Biblioteką Uniwersytetu  
Gdańskiego, w głębi wieżowiec Olivia Star. Fot. Adam Kajzer
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Na dziś i na jutro

Tramwajem przez Ujeścisko 
Oddana w maju 2020 roku do użytku aleja Pawła Adamowicza, pierwotnie nazywana Nową 
Bulońską Północną, wraz z siecią dróg i skrzyżowań oraz z infrastrukturą towarzyszącą, znacząco 

poprawiła układ komunikacyjny tej części Gdańska, zapewniając między innymi wygodne połączenie pomiędzy 
Migowem i Jasieniem. 

Integralną częścią oddanej do użytku 
drogi jest także dwutorowa linia tram-
wajowa wybudowana, wraz z pełną in-
frastrukturą i przystankami, oraz węzeł 
integracyjny tramwajowo-autobusowy. 

Możliwość dalszej rozbudowy

Rozbudowa transportu szynowe-
go w kierunku południowych dziel-
nic Gdańska z jednej strony otworzyła 
nowe możliwości dla rozwoju komuni-
kacji tramwajowej poprzez możliwość 
dalszej jej rozbudowy w przyszłości –  
co aktualnie jest czynione, a z drugiej za-
pewniła mieszkańcom tych terenów już 
teraz alternatywę w postaci transportu 
szynowego. Warto również podkreślić, 
że al. Pawła Adamowicza otworzyła tak-
że nowe możliwości przed komunikacją 
autobusową, co również ma znaczenie 
dla mieszkańców wciąż rozbudowywa-
nych osiedli.  

Kluczową inwestycją z punktu wi-
dzenia komunikacji zbiorowej jest, 
wspomniany wcześniej, węzeł integra-
cyjny tramwajowo -autobusowy. Zreali-
zowany u zbiegu ulicy Nowej Warszaw-
skiej i Nowej Jabłoniowej (na pograni-
czu Ujeściska, Zakoniczyna, Jasienia  
i Szadółek) już teraz zapewnia mieszkań-
com wciąż rozwijających się w sąsiedz-
twie osiedli dogodne skomunikowanie 
przede wszystkim ze Śródmieściem. 
Warto też wspomnieć, że w 2020 roku 
oddano także do użytku nowy układ dro-
gowy, który zdecydowano się poszerzyć 
o linię tramwajową zakończoną torem 
odstawczym (bez pętli). 

Pod budynek szkoły i przedszkola

Mowa o 320-metrowym odcinku 
wzdłuż ul. Lawendowe Wzgórze – od 
węzła integracyjnego Ujeścisko do 
Szkoły Podstawowej nr 6 oraz funk-

cjonującego obok Przedszkola nr 68. 
Umożliwiło to dojazd tramwajem nie-
malże pod budynek szkoły i przedszkola. 
Ta destynacja to także ukłon w kierunku 
mieszkańców pobliskich zabudowań Za-
koniczyna, na terenie którego położone 
jest wspomniane palcówki edukacyjne 
oraz przystanek odstawczy.

Dopełnieniem zakończonej w 2020 
roku inwestycji jest rozpoczęta wiosną 
br. budowa linii tramwajowej przez Uje-
ścisko, wzdłuż tzw. Nowej Warszaw-
skiej w kierunku al. Vaclava Havla. Po 
jej zakończeniu transport szynowy w tej 
części miasta zostanie scalony w jeden 
powiązany ze sobą organizm, a pasa-
żerowie wsiadający do tramwaju na al. 
Pawła Adamowicza z zamiarem jazdy w 
kierunku Śródmieścia będą mieli do wy-
boru podróż w obu destynacjach – przez 
Migowo, Piecki i Siedlce lub przez Uje-
ścisko i Chełm. Co warto podkreślić, dla 
mieszkańców Ujeściska oraz pasażerów 

wiusza z 1837 roku (dający pierwsze 
przykłady z Mickiewicza) z wydaniem  
z 1854 roku i zauważył, że w tej ostatniej 
edycji „Mickiewicz jest przywoływany 
trzykrotnie częściej, niż we wcześniej-
szym wydaniu”. Nowowiejski w swo-
jej książce „Niemiecko-polski słownik 
Mrongowiusza. Źródło do historii pol-
skiej leksyki i leksykografii” (Białystok 
2011) napisał, że Mrongowiusz cytuje 
Mickiewicza „jako pierwszy z polskich 
leksykografów”.

Jego idee mają wymiar globalny

Mrongowiusz i Mickiewicz zmarli 

w 1855 roku. Mrongowiusz został po-
chowany na cmentarzu Salwator (nie 
ma jednak tam dziś żadnej tablicy go 
upamiętniającej) u podnóża Góry Bisku-
piej w Gdańsku. Stefania Sempołowska 
(1869-1944) pisała o Gdańsku: „W naj-
starszym żywocie św. Wojciecha opisane 
jest, że w tym miejscu w 997 roku była 
osada pomorska, a na wzgórzu gród. Tu 
wedle legendy na Górze Biskupiej zło-
żone były początkowo zwłoki biskupa 
Wojciecha”.

Idee Mrongowiusza mają wymiar 
globalny. Uniwersytet Warmińsko-Ma-
zurski w Olsztynie przyznaje Medal 
Mrongowiusza („Mrongovius Medal”) 

za rozpowszechnianie idei humanistycz-
nych na całym świecie. W 2016 roku 
otrzymały go: księżna Ingrid Detter de 
Frankopan (emerytowana profesor pra-
wa międzynarodowego na Uniwersyte-
cie Sztokholmskim i doradczyni papieża 
Jana Pawła II) i księżna Luksemburga 
Tessy, która w 2020 roku w wywiadzie 
w programie „Unleashed. The Game 
Changers” na pytanie o to, co by było jej 
supermocą, gdyby była superbohaterem, 
odpowiedziała: „języki”.

Jolanta Kajzer
Adam Kajzer 
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korzystających z węzła, podróż do Śród-
mieścia śladem tzw. Nowej Warszaw-
skiej z pewnością będzie atrakcyjniejsza 
czasowo niż przeciwny kierunek przez 
Migowo i Siedlce.

Tramwaj będzie się „wpinał” 

Umowę z wykonawcami (firmy 
MTM S.A. i Rajbud Sp. z o.o.) została 
podpisana 3 lutego 2021 roku. Plac bu-
dowy został przekazany wykonawcom 
już 2 tygodnie później. W pierwszym 
etapie prace koncentrowały się na upo-
rządkowaniu terenu i przygotowaniu 
zaplecza budowy oraz na opracowaniu 
projektu tymczasowej organizacji ru-
chu na ul. Piotrkowskiej i skrzyżowaniu  
al. Havla z ul. Łódzką, gdzie tramwaj bę-
dzie „wpinał” się w istniejący układ to-
rowy, co będzie związane z przebudową 
fragmentu torowiska na al. Havla.  

Budowa linii tramwajowej jest jedną 
z najważniejszych inwestycji realizo-
wanych aktualnie w tej części Gdańska. 
Nowa linia będzie miała długość 2 km. 
Wzdłuż torowiska powstanie ścieżka 
tramwajowa i chodnik dla pieszych. Za-
gospodarowana zostanie także zieleń, 
pojawią się ponadto elementy malej ar-
chitektury. W ramach prac przebudowa-
ny zostanie także ponad 200 metrowy 
odcinek ul. Piotrkowskiej, która oprócz 
nowej nawierzchni zyska chodnik  
i oświetlenie. 

Przebudowa sieci ciepłowniczej, 
gazowej, teletechnicznej

Wykonawca dodatkowo wykona 
kompleksową przebudowę sieci cie-
płowniczej, gazowej oraz teletechnicz-
nej. Powstanie m.in. nowa kanalizacja 
deszczowa i sieć wodociągowa.  

Koszt całej inwestycji szacowany 
jest na 60 mln złotych, co warto podkre-
ślić, jest to kolejna inwestycja infrastruk-
turalna w Gdańsku powstająca przy do-
finansowaniu ze środków europejskich. 

Pewnym niedosytem jest nie wzię-
cie pod uwagę budowy ulicy wzdłuż to-
rów tramwajowych, o czym mówiło się  
od wielu lat. Nowa Warszawska z pewno-
ścią ułatwiłaby komunikację zmotoryzo-
wanym mieszkańcom części Ujeściska, 
położonej w sąsiedztwie ul. Piotrkow-
skiej, jednej drogi prowadzącej z coraz 
gęściej zabudowywanego osiedla. 

Tekst i fot. Sławomir Lewandowski 

Węzeł „Ujeścisko” skąd tramwajem na początku 2023 roku będzie można dojechać także  
w kierunku al. Vaclava Havla.

Plac budowy wzdłuż tzw. Nowej Warszawskiej

Tory odstawcze od węzła „Ujescisko” do Szkoły Podstawowej nr 6 i Przedszkola nr 68  
w Zakoniczynie
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Uroczystość wręczenia certyfikatów 
odbyła się 10 czerwca 2021 roku, o go-
dzinie 11.00 w Pałacu Belwederskim  
w Warszawie. 

W kolekcji hevelianów 19 dzieł

– Wpisanie dzieł Jana Heweliu-
sza na Polską listę krajową programu 
UNESCO „Pamięć Świata” to dla nas, 
kustoszów tych dzieł, powód do wiel-
kiej radości i dumy – mówi dr Anna 

Walczak, dyrektor PAN Biblioteki 
Gdańskiej. – Nie ukrywamy, że naszym 
marzeniem jest, aby kolekcja znalazła 
się na międzynarodowej liście „Pamięć 
Świata” UNESCO, na co bez wątpienia 
zasługuje.

Aktywne życie Jana Heweliusza 
znaczy wiele miejsc w mieście, a wśród 
nich PAN Biblioteka Gdańska. W pra-
cy posiłkował się księgami ze zbiorów 
Biblioteki Gdańskiej, a dziś w jej zaso-
bach przechowywana jest pełna kolek-

cja jego drukowanych dzieł. Niektóre  
z nich do biblioteki przekazał sam He-
weliusz, o czym świadczą jego odręcz-
ne dedykacje, a inne trafiły na przykład 
w formie donacji poczynionych przez 
gdańskich uczonych i patrycjuszy.

– Na kolekcję hevelianów PAN Bi-
blioteki Gdańskiej składa się 19 dzieł 
autorstwa Heweliusza wydanych mię-
dzy 1674 a 1690 rokiem w Gdańsku 
oraz liczne druki ulotne zawierające 
sprawozdania z obserwacji nieba – 
mówi dr Zofia Tylewska-Ostrowska, 
kierownik Działu Zbiorów Specjal-
nych. – Publikowanie Heweliusz roz-
począł od wydania map Księżyca. Zaj-
mował się również ruchem planet oraz 
rozważał naturę komet. Pośmiertnie 
ukazał się katalog gwiazd i atlas nieba. 
Kolekcja hevelianów ma charakter mo-
nograficzny i umożliwia kompleksowe 
prace nad wkładem Heweliusza w hi-
storię astronomii.

Portret astronoma, dzieło Daniela 
Schultza

Prawdziwą ozdobą i uzupełnieniem 
kolekcji hevelianów jest obraz olejny 
namalowany w 1677 roku przez Danie-
la Schultza. To portret astronoma na tle 

Frontyspis Firmamentum Sobiescianum Jana Heweliusza. Astronom 
składa pokłon swoim wielkim poprzednikom

Faza Księżyca. Jan Heweliusz. SelenographiaJan Heweliusz

Gwiazdozbiór Scutum Sobiescianum nazwany na cześć  
Jana III Sobieskiego

Dzieła Heweliusza na liście krajowej programu UNESCO „Pamięć Świata”

„Selenographia” i „Machina coelestis”… 
Pięć dzieł Jana Heweliusza zostało wpisanych na polską listę programu UNESCO „Pamięć Świata”. Wśród 
nich są unikatowe egzemplarze dzieł „Selenographia” i „Machina coelestis”, zawierające dedykacje autora  
i ryciny kolorowane przez samego Heweliusza. PAN Biblioteka Gdańska jest jedyną na świecie, która ma komplet 
drukowanych dzieł gdańskiego astronoma.
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jego własnej biblioteki w trakcie spisy-
wania wyników badań.

Na Polskiej liście krajowej progra-
mu UNESCO „Pamięć Świata” znaj-
dują się między inymi: Konstytucja 3 
maja 1791, kronika Galla Anonima z 
XII wieku – najstarsza kronika polska, 
autograf „Pana Tadeusza” Adama Mic-
kiewicza i dokumenty związane z bu-
dową portu w Gdyni (1921–1927). Jest 
tam także jeden obiekt ze zbiorów PAN 
Biblioteki Gdańskiej – rękopis „Mis-
sale secundum notulam dominorum 
Teutonicorum”, średniowieczny mszał 
z kolekcji Biblioteki Mariackiej przy 
kościele Najświętszej Marii Panny w 
Gdańsku, wpisany na listę 4 listopada 
2016 roku.

Całą kolekcję dzieł Jana Heweliusza 
można obejrzeć na platformie Pomor-
skiej Biblioteki Cyfrowej.

Astronom, konstruktor, rysownik

Jan Heweliusz (1611–1687) to jeden 
z najwybitniejszych ludzi nauki XVII wie-
ku, co poświadcza fakt, że został pierw-
szym w historii zagranicznym członkiem 
brytyjskiej akademii nauk Royal Society. 
Pasjonowała go przede wszystkim astro-
nomia, ale na potrzeby obserwacji kon-
struował również instrumenty badawcze 
i zegary, szlifował szkła do teleskopów, 
wynalazł wreszcie śrubę mikrometrycz-
ną. Nie sposób odmówić mu zdolności ar-
tystycznych – własnoręcznie wykonywał 
rysunki zaobserwowanych przez siebie 
ciał niebieskich, a później w postaci rycin 
umieszczał w swoich dziełach, które wy-
dawał we własnej drukarni.

U jego boku stała – Elżbieta Koop-
man Heweliusz, druga żona. Ta córka 
bogatego gdańskiego kupca, pochodzą-

cego z Holandii, zdobyła solidne wy-
kształcenie, władała kilkoma językami, 
miała szerokie zainteresowania nauko-
we. Wspólnie z mężem prowadziła 
obserwacje i badania astronomiczne. 
Sporządziła edycję dzieła „Prodro-
mus astronomiae” („Zwiastun astrono-
mii”) – katalogu niemal dwóch tysięcy 
gwiazd stałych i ich pozycji, a po śmier-
ci męża dokończyła pracę nad tą publi-
kacją, wprowadzając liczne korekty,  
i opublikowała ją drukiem.

*
W tym roku PAN Biblioteka Gdań-

ska świętuje 425-lecie istnienia, spon-
sorem jubileuszu jest Port Lotniczy 
Gdańsk im. Lecha Wałęsy. 

Marta Pawlik  
Polska Akademia Nauk  

Biblioteka Gdańska 

Zwiedzaj latem

Gdański Szlak Wodociągowy 
Zbiorniki wodne Stara Orunia, Stary Sobieski i Kazimierz tworzą Gdański Szlak Wodociągowy, który łączy ze sobą 
elementy krajoznawczego spaceru, obserwacji przyrody z ciekawą wiedzą z zakresu inżynierii sanitarnej i historii. 
Symbolem szlaku jest nietoperz.

Piękne i tajemnicze 

Klimatyczny zabytkowy Zbiornik 
Wody Stara Orunia budzi skojarzenia sa-
kralne ze względu na klasyczną konstruk-
cję, złożoną z naw i arkad, wymurowaną 
z czerwonej cegły. Dno zbiornika jest na 
stałe wypełnione wodą, a zwiedzający 
chodzą po pomostach. 110-letni Zbiornik 
Wody Stary Sobieski to podziemny amfi-
teatr z unikalną w skali Europy akustyką 

(dźwięk roznosi się na odległość do 200 
metrów i powraca w formie echa przez 
nawet 7 sekund). Najmłodszy Zbiornik 
Wody Kazimierz, znajduje się w pobliżu 
pięknej plaży na Wyspie Sobieszewskiej  
i jest czynnym obiektem dbającym  
o odpowiednie ciśnienie wody w tej 
dzielnicy; ta ciekawa architektonicznie 
wieża ciśnień ma 30 metrów wysokości, 
na szczycie znajduje się taras z widokiem 
na Zatokę Gdańską i Żuławy Wiślane.

Nowe atrakcje 

Interdyscyplinarna wystawa o historii 
wodociągów znajdująca się w Zbiorniku 
Sobieski jest wzbogacona o rekonstrukcję 
łazienki z początku XX wieku. Zobaczyć 
można między innymi: żeliwną wannę na 
lwich łapach, spłuczkę dzwonową z porce-
lanową rączką i mosiężnym łańcuszkiem, 
narożną porcelanową umywalkę. W ze-
wnętrznym pierścieniu zbiornika czynna 
jest wystawa czasowa prac Eleny Vertiko-
vej, studentki Akademii Sztuk Pięknych w 
Gdańsku. Ceglane ściany Zbiornika Wody 
Stara Orunia są tłem do projekcji zdjęć 
dotyczących historii obiektu oraz jego 
mieszkańców, nietoperzy. Na parter Zbior-
nika Kazimierz, po prawie dwuletniej 
przerwie, powróciła edukacyjna, mecha-
troniczna wystawa obrazująca znaczenie 
wieży ciśnień w systemie wodociągowym.  

Rezerwacja oraz zakup biletu na stronie 
internetowej szlaku. Wizyty rezerwować 
można także przy pomocy Karty Turysty.

Agnieszka Klugmann  
Gdańska Infrastruktura  

Wodociągowo-Kanalizacyjna  
Opr. Red.Zbiornik wody Stara Orunia. Fot. Materiały promocyjne GIWK






