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 Dar Młodzieży na Zatoce Gdańskiej 

Fot. Grzegorz Mehring. Materiały  
promocyjne Urzędu Miasta Gdańska

Piwnice przy Bastionie Wałowa

Wakacje gdańszczan – dawniej i dziś
Wskrzeszenie Konstancji



W Bazylice Mariackiej w Gdańsku

Diamentowe gody  
Ewy i Andrzeja Januszajtisów 

Dwa dni po kalendarzowej 60. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego przez Ewę i Andrzeja Januszajtisów, 18 lipca 
2021 roku, w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, odbyła się msza święta w ich intencji, koncelebrowana przez ks. prałata 
Ireneusza Bradtke, rektora kościoła św. o. Józefa w Gdańsku Marcina Szaforsa i wikarego ks dr Tomasza Frymarka.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REJSACH NA TRASIE:

GDAŃSK - SOPOT 
GDAŃSK -  HEL   
GDAŃSK - WESTERPLATTE Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

Żegluga Gdańska serdecznie zaprasza na wakacyjne podróże spod Zielonej Bramy. 
Rejsy wycieczkowe statkami białej floty to nasza specjalność!

WWW.ZEGLUGA.PL FACEBOOK.COM/ZEGLUGA.GDANSKA

Diamentowi jubilaci Ewa i Andrzej Janu-
szajtisowie. Gdańsk 18 lipca 2021 rok.  

Fot. Janusz Wikowski

Świątynia zawdzięcza wiele 
Andrzejowi Januszajtisowi, jego wiedza 
i determinacja były nieocenione przy 
rekonstrukcji zegara astronomicznego, 
doprowadzaniu do świetności ołtarza 
głównego i in.. Podobnie, jak całe mia-
sto nad Motławą, które wyglądałoby ina-
czej, gdyby małżonkowie nie wybrali go 
jako Małą Ojczyznę. Ks. Bradtke życzył 
zgromadzonym, aby umieli kochać się, 
jak dostojni jubilaci, którzy nieustan-
nie to pokazują, zachowując młodość, 
uśmiech, serdeczność. Msza była także 
w intencji ich rodziny – córki Katarzy-
ny, która pięknie zagrała dla rodziców 
na skrzypcach, i tragicznie zmarłej 30 
lat temu Aleksandry. Przepięknie za-
śpiewała Joanna Sperska. Małżonkowie 

zakupili gwiazdę – cegiełkę, która zawi-
śnie na sklepieniu świątyni. Państwa Ja-
nuszajtisów obsypano kwiatami, dyplo-
mami, wierszami, prezentami, życzeniom 
wszystkiego, co najlepsze, nie było koń-
ca. Wśród gości byli członkowie i sympa-
tycy Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”, de-
legacja władz Miasta Gdańska, reprezen-
tanci różnych środowisk, w tym artystów. 
Przyciągały oko barwne stroje, wzorowa-
ne na modzie gdańskiej XVII wieku.

Po uroczystości przedstawiciele „Na-
szego Gdańska” złożyli kwiaty przy 
grobie Pawła Adamowicza w kaplicy  
św. Marcina.  

Red.
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Z dala od miasta, jego wyziewów i hałasów

Wakacje gdańszczan –  
dawniej i dziś (1) 

Chcąc spędzić miesiące letnie na wsi, z dala od miasta, jego wyziewów i hałasów, dawni gdańszczanie – ci lepiej 
sytuowani -  mieli dużo miejsc do wyboru. Większość z nich posiadała zakupione w tym celu, wydzierżawione lub 
odziedziczone letnie rezydencje w bliższej i dalszej okolicy, od Lęborka po Kwidzyn. Najchętniej wybierali pobyt 
letni we własnej posiadłości blisko miasta. Dziś większość z nich leży w granicach Wielkiego Gdańska, dawniej 
trzeba było jechać powozem nawet godzinę lub dłużej.

Wakacje gdańszczan – dawniej i dziś ................................................... str. 3, 4, 5

Napoleon tu był. 21 sierpnia 2021 roku  
zapraszamy do Kamieńca koło Susza ...................................................... str. 5, 6

Z zapisków Caspara Weinreicha.  
Statki gdańskie w ikonografii (5)  ......................................................... str. 6, 7, 8

Wskrzeszenie Konstancji. Po koncercie „O bałtyckiej syrenie”  
w kościele św. Jana Bosco w Oruni ........................................... str. 9, 10, 11, 12

Konstancja z Czirenbergów Kerschensteinowa. Niezwykle utalentowana  
i wszechstronnie wykształcona ...................................................... str. 12, 13, 14

„Kwiat życia i pokoju”. Rzeźby w Nagasaki i Gdańsku .......................... str. 14, 15 

Piwnice przy Bastionie Wałowa.   
Co to były za budowle? ........................................................................ str. 16, 17

Wychodzimy z zamknięcia, ciągnie nas do natury.  
Klubu Seniora „Motława” – działa! ............................................................. str. 18

Wyposażenie letniej rezydencji by-
wało nieraz bogatsze niż macierzystego 
domu w mieście. 

Kąpiel na Nowych Ogrodach

Weźmy jako przykład burmistrza 
Jana Speimana – bogacza, który w la-
tach 1609-1617 wybudował sobie Złotą 
Kamieniczkę, najstrojniejszą na Dłu-
gim Targu. Był również właścicielem 
rezydencji letniej na Nowych Ogro-
dach, „po lewej stronie idąc od miasta”,  
z ogrodem, zapewniającym wytchnie-
nie w czasie upałów. Jak się zdaje, także  
w innych porach roku rodzina (burmistrz, 
jego żona i cztery córki) chętniej tu prze-
bywała, niż w hałaśliwym i nie zawsze 
mile pachnącym centrum miasta. Wy-
posażenie letniej rezydencji opisuje za-
chowany „Inwentarz ruchomości należą-
cych do ogrodu”, z 1625 roku. Możliwe, 
że cała techniczna i gospodarcza część 
posiadłości była właśnie tam. Do ogrodu 

należały m.in. „stół marmurowy z narzu-
tami i dwa stoliki lipowe, mały stolik, 
ława [kredens] na srebra, klawicymbał, 
dwa duże zielone krzesła i 12 mniej-
szych, fotel dla pani z oparciem, alaba-
strowe lustro, indyjskie biurko, trzy duże 
obrazy olejne i 5 małych oraz portret. 
Gipsowa figurka dziecka nad drzwiami 
i dwie inne obok. Ścienny bijący zegar, 
lusterko ogrodowe (?). Przybory do ko-
minka (m.in. miech). Czerwone sukno 
nad jednym stołem. Zielone opony w sali 
i sypialni. Sypialnia: pozłacane łóżko in-
dyjskie. Nocny stolik. Zielone zasłony 
przy łóżku i oknach. Wielki parawan. 
Indyjski hamak. Kantor: Ścienna szafa  
na bieliznę [Ahle]. Obrazy przedsta-
wiające pięć zmysłów. Dwie mapy w 
ramkach. Obrazek przedstawiający 
Triumf. Dwa kosze okienne. Miski na 
mleko, ażurowe patery, złocone dzban-
ki ze srebrnymi przykrywkami, sześć 
dzbanków białych i niebieskich, naczy-
nia i sztućce: łyżki z portretami i futerał  

z nożami. Sześć dzbanków z cyny. Kuch-
nia:.- Dwanaście cynowych fas. Dwa-
dzieścia cztery wielkie talerze cynowe. 
Sześć salaterek. Konewka i dzbanek cy-
nowy. Dwanaście solniczek, Dwadzie-
ścia kamionkowych talerzy głębokich 
i płytkich. Stojaki żelazne do garnków 
i patelni. Długi kocioł. Pięć kociołków 
do ryb. Durszlak mosiężny. Rożen ob-
rotowy i ruszt. Domek letni: dwa czer-
wone dębowe stoły - jeden podwójny, 
drugi z krzyżakiem. Wielkie niebieskie 
firanki z długim stalowym prętem. Pokój 
panien [córek]: piękne dębowe łóżecz-
ko z baldachimem, które się rozsuwa. 
Dwie zielone zasłony wokół łóżeczka  
z pozłacanym misiem [herb Rawicz]. 
Drugie zielone rozsuwane łóżko. 
Dwa duże złocone lustra. Stolik dę-
bowy.” Równie dokładnie opisano 
pomieszczenie dla służby, izbę tylną, 
komory na górze oraz łazienki. W tych 
ostatnich były m.in. wmurowany kocioł, 
wielka wanna drewniana (ceber), trzy 
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wanny miedziane - dwie okrągłe i jedna 
podłużna, czepki kąpielowe, marmurowy 
stolik i łóżko -do odpoczynku po kąpieli. 
W wozowni znajdowała się kolaska, 
dwie podwójne drabiny, jedna drabina 
kuchenna, dwa pieńki do rąbania mięsa, 
sieć rybacka, taczki, łopaty itp. Spis 
wymienia też szopę na siano.

Z opisu wynika, że poziom wygód 

nie ustępował królewskim pałacom. Nic 
dziwnego, że 8 lipca 1623 roku, w czasie 
pobytu króla Zygmunta III i Konstancji 
Habsburżanki w Gdańsku „król wraz  
z królową i młodym królewiczem [Wła-
dysławem] bawili u burmistrza Spei-
manna w jego ogrodzie, kąpali się też  
w jego łazienkach, które im się bar-
dzo podobały, ze względu na wodotry-

ski [prysznic?] w łazience i oglądali je  
z wielkim zadziwieniem, a wszystko 
było bogato i okazale przyrządzone,  
z pachnącymi wodami i kwiatami, król 
sam się wielce uradował i dopiero nad 
ranem o 2 godzinie wrócili do miasta.”  
A jeżeli dodamy do tego cienisty ogród, 
w którym, jak w prawie wszystkich na 
Nowych Ogrodach, tryskała wodą fon-
tanna, to można uznać ówczesną rezy-
dencję Speimanów za ziemski raj.

 
Dwór i park Krzyżowniki 

Niedaleko stamtąd była równie 
piękna rezydencja w Krzyżownikach 
(Tempelburg). Założona w 1440 roku 
jako Siedlecki Młyn, od 1445 należa-
ła do Bocków, od 1520 do Brandesów,  
od 1608 także do potomka Brandesów 
po kądzieli Henryka Schwartzwalda. 
Wszyscy właściciele chętnie bawili tu 
w lecie z rodzinami. W czasie wspo-
mnianego samego pobytu w Gdańsku 
w 1623 roku, także i tu bawił z wizytą 
Zygmunt III: „Dnia czwartego lipca po-
jechał wraz z Małżonką i całym dworem 
do Krzyżowników (jest to piękna wesoła 
miejscowość ze zwierzyńcem i fontan-
nami) i także z wielką radością przypro-
wadzono go z powrotem.” Gospodarzem 
był wówczas ławnik Jan Brandes, syn 
burmistrza, z żoną Florentyną z Kerlów 
i piątką dzieci w wieku od 3 do 11 lat. 
Rozplanowanie majątku pokazuje mapa, 
późniejsza wprawdzie o niemal wiek  
(z 1717 roku), ale stan całości był nadal 
dobry. Rezydencję z kilkoma obiek-
tami gospodarczymi otaczała fosa.  
Do obronnego zespołu dworu przylegał 
od zachodu ogromny ogród, w którym 
znajdowały się trzy stawy (w później-
szych wiekach dwa: „Górny” i „Dol-
ny”). Według relacji Martona Csombo-
ra z 1618 roku był tu też „labirynt tak 
urządzony, że wszedłszy doń bez nici 
lub podobnej pomocy, nie znajdziesz 
wyjścia przez dwie godziny.” Ponieważ 
od 1536 roku wielki staw pełnił funkcję 
zbiornika, gromadzącego wodę pitną od-
prowadzaną z niego rurami do Gdańska, 
właściciele (ściślej dzierżawcy) musieli 
strzec stawu przed zanieczyszczeniem.

Co z tego przetrwało do oglądania 
przez dzisiejszych gdańszczan w czasie 
letnich wakacji? Wojny i zaniedbania zro-
biły swoje, znikł wielki ogród – jeszcze 
w 1879 roku „znakomicie uprawiony”. 
Tutejsze stawy zasypano (wielki staw  
w 1978 roku jeszcze istniał), ale i tak 
jest tu co oglądać. Zachowały się pocho-
dzące z ok. 1650 roku, przebudowane  Ogród i dwór Krzyżowniki na mapie z 1717 roku w zbiorach APG. C. Dwór, D – karczma

Konstancja Austriaczka. Fot. domena publiczna
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Pierwszy festyn, który odbył się 29 
sierpnia 2020 roku, okazał się strzałem 
w dziesiątkę.

Wspólny cel na czele  
z Wojciechem Myślińskim

Impreza przyciągnęła liczne grono 
uczestników, zarówno ze strony organi-
zatorów - rekonstruktorów wydarzeń hi-
storycznych, jak i widzów z wielu zakąt-
ków kraju. Przede wszystkim nie byłoby 
festynu, gdyby nie dobra wola i zgoda 
właściciela terenu, pana Wojciecha My-
ślińskiego, który okazał się być wielkim 
patriotą i wyraził chęć czynnego uczest-
nictwa w przedsięwzięciu. Z pomocą 
przyszło także wojsko, z Dęblina przy-
leciały nad pałac samoloty odrzutowe 
– zespół akrobacyjny Biało Czerwone 
Iskry, a jednostka wojskowa z Chełm-
na przysłała żołnierzy z nowoczesnym 
oświetleniem poligonowym.

21 sierpnia 2021 roku zapraszamy do Kamieńca koło Susza

Napoleon tu był 
W Kamieńcu koło Susza 21 sierpnia 2021 roku od godziny 10.00 do godziny 22.00 odbędzie się drugi festyn pod 
nazwą „Napoleon w Kamieńcu” zorganizowany przez Fundację Napoleona z Gdańska.

w 1883 roku na zakład wychowawczy 
budynki dworu (nr 245) i oficyny (245A), 
w których działa dziś szkoła i schroni-
sko młodzieżowe. Obok dobudowano 
nowe obiekty, ale pozostały ślady daw-
nej świetności. We wschodniej fasadzie 
dwukondygnacyjnej oficyny dworskiej 
zachował się barokowy portal z korync-
kimi kolumnami i szczyt z urozmaiconą 
dekoracją okuciową. Dwupiętrowy głów-
ny budynek dworu jest mimo skromniej-
szych szczytów bardziej okazały. Warto 
odwiedzić to miejsce, by przenieść się 
myślą do czasów, kiedy podziwiali je 
królowie. 

Andrzej Januszajtis
Zespół dworu w Krzyżownikach w 2008 roku. Fot. Andrzej Januszajtis

Napoleon z Marysieńką w otoczeniu pozostałych rekonstruktorów i gości na tle ruin zamku 
w Kamieńcu koło Susza podczas ubiegłorocznego festynu

Podziękowanie 
Uroczystość 60-lecia naszego ślubu, jaką obchodziliśmy 18 lipca, była dla nas cudownym przeżyciem. Pragniemy wyrazić 

głęboką wdzięczność wszystkim, którzy się do niej przyczynili, którzy ją uświetnili celebracją, muzyką, strojami i co jeszcze 
ważniejsze - obecnością, serdecznością, wspólną modlitwą, życzeniami, kwiatami, prezentami, nawet transportem. Najdroższa 
Rodzino, Drodzy Przyjaciele wszystkim z głębi serca dziękujemy!

Gdańsk, 19 lipca 2021 roku
Ewa i Andrzej Januszajtisowie
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 Kronika ta dokumentuje również 
podejmowanie działalności szkutniczej 
przez mistrzów obcego pochodzenia, 
którzy, zapewne, zatrudniali miejsco-
wych robotników. 

W małej wiosce Gdingen

Wykonywali oni różne prace po-
mocnicze, takie jak: tarcie drewna, ob-
róbka krzywulców, układanie poszycia, 

uszczelnianie kadłubów itp. Na przy-
kład wspominany kronikarz odnotował 
w 1473 roku śmierć pewnego Lom-
bardczyka, który budował w Gdańsku 
wielki statek o ładowności 200 łasz-
tów (400 ton), którego stępka miała 
długość 51 łokci (ok. 29 m). Kadłu-
by budowano również poza miastem,  
co wiązało się zapewne z łatwiejszym 
pozyskaniem surowców oraz niższymi 
kosztami prac. Potwierdzają to kolejne 
zapisy z kroniki Weinreicha: na przy-
kład z 1486 roku, kiedy spłynął Wisłą 
do Gdańska zbudowany koło Zanty-
ru (Gdańska Głowa) statek mający  
w stępce 50 łokci (28,5 m). Podobnie  
w 1488 roku, mieszczanin gdański 
holenderskiego pochodzenia budował 
zimą na plaży, na północ od Gdańska 
koło wsi Oksywie, w małej wiosce 
Gdingen, statek o stępce mającej 36 
łokci (20,5 m) długości. Kadłub jego 
ściągnięto na wodę dwoma statkami 
wiślanymi i odholowano do Gdańska, 
gdzie stanął przy bramie Chlebnickiej 
tylko z fokmasztem. Zatem wyposa-
żenie, a zwłaszcza grotmaszt i ewen-
tualnie bezanmaszt ustawiono dopiero  
w Gdańsku, być może posługiwano się 
do tego słynnym Żurawiem. 

W epoce Napoleona z udziałem 
starostów, radnych…

Pokazy rekonstruktorów historycz-
nych, żołnierzy i mieszczan z epoki 
empire - musztra, potyczka z wrogiem, 
tańce z epoki, poprowadził Piotr Zawa-
da – odtwórca postaci Napoleona. Na 
festyn przyjechali przedstawiciele władz 
samorządowych, starosta, radni i burmi-
strzowie pobliskich miast, m.in. Iławy, 
Susza, Dzierzgonia i Prabut, a także 
władz kościelnych w osobie biskupa die-
cezji elbląskiej Wojciecha Skibickiego.

„Dla moich Polaków nie ma rzeczy 
niemożliwych”

W czasie ubiegłorocznego festynu 

odsłonięto pomnik-głaz, poświęcony 
pamięci polskich lansjerów wsławio-
nych zdobyciem hiszpańskiej przełęczy 
Somosierra,  z tablicą, a na niej wygra-
werowanymi, wypowiedzianymi po bi-
twie słowami Napoleona – „Dla moich 
Polaków nie ma rzeczy niemożliwych”, 
a także przedstawiono książkę Piotra 
Zawady pt. „Victor za Bluchera. O mar-
szałkach epoki napoleońskiej związa-
nych z polskimi ziemiami”.

Jeszcze więcej atrakcji

W tym roku uważamy, że frekwencja 
na festynie powinna być dużo wyższa, 
zapowiedzieli swój udział różni wielce 
szanowni goście. Przewidziane są takie 
atrakcje, jak m.in. bitwa napoleońska  

z udziałem ponad setki rekonstruktorów, 
konkursy, gry i zabawy dla dzieci. Przez 
cały czas trwania festynu będzie dostęp-
ny smaczny catering. 

Będzie muzeum i pomnik

Na festynie nastąpi ogłoszenie po-
wstania Muzeum Napoleona w Kamień-
cu, jedynego w Polsce w tak pamiętnym 
miejscu, a także uroczyste wkopanie ka-
mienia węgielnego pod budowę pomni-
ka Napoleona. 

Wszystkich serdecznie zapraszamy, 
życzymy wspaniałej zabawy i wielu 
edukacyjnych doznań.

Wojciech Mienik 
wiceprezes Fundacji Napoleona

Statki gdańskie w ikonografii (5)

Z zapisków Caspara Weinreicha 
W produkcji okrętowej w Gdańsku u schyłku XV wieku były okresy pomyślne, jak i  krytyczne. Takim był właśnie 
rok 1485, w którym zbudowano w Lastadii tylko jeden 60 łasztowy statek i jak pisał kronikarz Caspar Weinreich:  
„(…) nikt nie pamiętał, aby kiedykolwiek Lastadia była tak pusta…(…)”. 

Holender Sieuwert van der Muelen sporządził w XVII wieku cykl sztychów obrazujących fazy 
budowy kadłuba – „Na początku wykonywano poszycie”. Udokumentował technikę budowy 

statków polegającą na formowaniu skorupy kadłuba z klepek układanych na styk.  
Reprodukcja ze zbiorów Jerzego Litwina
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Karaka z obrazu „Okręt Kościoła”
 
Niewiele pozostało przekazów iko-

nograficznych. „Okręt Kościoła” z ob-
razu w Dworze Artusa jest bezcennym 
dokumentem. Można przypuszczać,  
że wśród budowanych w Gdańsku  
i jego okolicy statków, przeważały duże, 
trójmasztowe holki oraz - podobne do 
nich sylwetą - karaki. Jednak pamiętamy  
o tym, że technika budowy karaki  
w tym czasie nie była jeszcze dobrze 
znana nad Bałtykiem. Źródła histo-
ryczne, a zwłaszcza pisane, wskazują  
na fakty budowy statków o cechach 
mieszanych. Raz jeszcze sięgnijmy do 
kroniki Weinreicha, który odnotował 
w 1488 roku fakt położenia stępki pod 
„einem krafel”, liczącym 55 łokci dłu-
gości (31,25 m). Jego budowniczym był 
gdańszczanin Brosien Melin, długość 
pokładu wynosiła 23 sążnie (39,3 m), 
a szerokość 22 łokcie (12,5 m). Kadłub 
odznaczał się poszyciem karawelowym 
układanym od najniższych nadwodnych 
klepek poszycia. Zatem część podwod-
na, najtrudniejsza do uformowania par-
tia, kadłuba zbudowana była techniką 
tradycyjną, skorupową, na zakładkę. 
Warto zwrócić uwagę na odsyłacz auto-
rów opracowania do druku w 1855 roku 
tej kroniki, T. Hirscha i F.A. Vossberga, 
objaśniających terminy „Krawelerbau”  
i „Klinkerbau”, nie mających nic wspól-
nego z typem statku zwanym karawelą. 

„Grosz krauel” – czyli „duży krawel”
 
Być może tak, jak powyżej przed-

stawiony opis, podobnie w 1495 roku 
gdańszczanin Jorge Lange i pewien 
Lombardczyk budowali tu w taki sam 
sposób „grosz krauel” – czyli „duży kra-
wel”. Czy jednak była to karaka czy holk 
z modyfikowanym poszyciem, zwanym 
„krawel” („crawel”) tego nie wiemy. 
Faktem jest jednak to, że w Gdańsku, 
jak i w innych stoczniach nadbałtyckich 
stosowano tradycyjną zakładkową me-
todę formowania poszycia kadłubów. 
Zapewne - a poświadczają to też źródła 
z innych ośrodków okrętownictwa pół-
nocnej Europy - poszukiwano sposobu 
na budowę statków o poszyciu na styk, 
stosując metody mieszane, a więc sko-
rupowo – szkieletowe tak, jak to czynił  
w 1488 roku Brosien Melin. Rozwią-
zania takie uwidaczniają też ryciny z 
późniejszej nawet epoki. Małe statki, 
jak burdyny (bordyny) i łodzie rybackie 
,dalej budowano w Gdańsku montując 
poszycie na zakładkę. 

Cieśli okrętowych -130,  
powroźników - 15

Rozwój żeglugi w początkach XVI 
wieku, związany z wymianą handlową, 
potrzebą przewozu dużych mas ładun-

ków, oraz ich ochrony, powodował za-
potrzebowanie na nowe statki. Sprzy-
jało to zwiększeniu liczby specjalistów 
zatrudnianych w stoczni. Samych cieśli 
okrętowych według spisu z 1526 roku 
było w Gdańsku 130, a powroźników 15.

Budowa dziobowej części repliki okrętu „Zeven Provincen” techniką skorupową w „Centrum 
Batavia” (Batavialand) w Lelystad (Holandia). Widoczne liczne listwy tymczasowo mocujące 

przylegające do siebie klepki poszycia, stopniowo wymieniane na denniki i wręgi.  
Fot. Jerzy Litwin

Próba rekonstrukcji żelaznej armaty na drewnianej lawecie opracowana przez T. Johanssona i S. 
Åkessona. Reprodukcja z książki „Gribshunden 1495. Medeltidens modernaste skepp, Blekinge 

museum”, Olofström 2019

Przebywający w Gdańsku w latach 1527-1538 biskup z Upsali Olaus Magnus opracował mapę 
„Carta marina …”, którą opublikował w 1539 roku w Wenecji. Przedstawił na niej rozmaite scen-

ki także na Morzu Północnym i na Bałtyku, w tym ukazał gdański statek uzbrojony w lądowe 
armaty. Fot. Ze zbiorów Jerzego Litwina
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Zmiana techniki wykonywania ka-
dłubów od skorupowej na szkieletową 
nie przebiegła natychmiast i jeszcze  
w XVII wieku w stoczniach północ-
no-europejskich były stosowane me-
tody pośrednie. Polegały one na for-
mowaniu skorupy kadłuba o poszyciu 
na styk, wykorzystując krótkie bel-
ki czasowo przybijanie od wewnątrz  
do układanych na styk klepek poszycia. 
Następnie, stopniowo belki te usuwano,  
i w te miejsca montowano denniki, a po-
tem i wręgi. Ustawienie kilku ram wrę-
gowych ułatwiało nadawanie kadłubowi 
właściwych linii. 

Pierwsze rusznice i lekkie żelazne 
armaty 

Pod koniec XV wieku wprowadzo-
no na statki uzbrojenie palne - pierwsze 
rusznice i lekkie żelazne armaty w drew-
nianych łożach osadzano w otworach  
w kasztelach - takie działa domalowano 
na tarczach herbowych, którymi pier-
wotnie ozdobiono kasztele na opisywa-
nym w poprzednim odcinku „Okręcie 
Kościoła”. Lokalizacja tych żelaznych 
armat na drewnianych łożach, osadzo-
nych przy ściankach kaszteli, powodo-
wała możliwość ich uszkodzenia, gdyż 
siła odrzutu po wystrzale oddziaływała 

na system trwałego mocowania lawety. 
W celu silniejszego uzbrojenia statków 
podejmowano próby wykorzystania ar-
mat na lądowych lawetach. Wymagało 
to wzmocnienia konstrukcji pokładu, 
a także ustawienia ich w miejscach, 
gdzie było więcej miejsca na cofnię-
cie się działa po oddaniu wystrzału.  
Już w początkach XVI wieku skonstru-
owano pierwsze furty armatnie, które 
można było zamknąć podczas podróży 
lub, po cofnięciu się działa, po wystrzale. 

Dla króla Anglii, Henryka VIII

Potencjał siły fachowej w Gdańsku 
umożliwił pod koniec pierwszej poło-
wy XVI wieku budowę dużych okrętów 
dla odbiorców zagranicznych. Za naj-
większy sukces w tej dziedzinie można 
uznać sprzedanie zapewne tu zbudo-
wanych dwóch (według innych źródeł, 
trzech) karak dla króla Anglii, Henryka 
VIII. Były to: ,,The Morion of Danzig”, 
,,The Trinity of Danzig” i ,,The ‚Sepiar’ 
of Danzig”. Wchodziły one w 1545 roku 
w skład trzonu floty Anglii jako okręty 
awangardy liczącej 8 jednostek, a więc, 
na tle innych, były odpowiednio duże  
i silnie uzbrojone. Wyobrażenia ich 
umieścił w katalogu floty Henryka VIII 
Anthony Roll w 1545 roku. Nazwę okrę-
tu ,,The Trinity of Danzig” zmieniono 
prawdopodobnie po pewnym czasie  
na „Trynite Harry”. 

Jerzy Litwin

Wyobrażenia okrętów między innymi zakupionych w Gdańsku do floty Henryka VIII  udo-
kumentował Anthony Roll w 1546 roku. Dzieło znajduje się w zbiorach The Pepys  

Library, Magdalene College, Cambridge, które udostępniło ich widoki autorowi. Wygląd 
karak „Morrian” (,,The Morion of Danzig”) i ,,Trynity” (,,The Trinity of  Danzig”). Okrętom 

tym w służbie Henryka VIII kilkakrotnie zmieniano nazwy
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Po koncercie „O bałtyckiej syrenie” w kościele św. Jana Bosco w Oruni

Wskrzeszenie Konstancji 
Koncert i wykład „O bałtyckiej syrenie”, poświęcony Konstancji Czirenberg,  wybitnej gdańskiej 
śpiewaczce i instrumentalistce, żyjącej w I połowie XVII wieku, odbył się 18 czerwca  2021 roku, 

w kościele św. Jana Bosco w Oruni. Publiczność wysłuchała utworów zaczerpniętych z – dedykowanego artystce - 
mediolańskiego zbioru Flores Praestantissimorum Virorum. 

Było to nie tylko g d a ń s k i e , ale i 
ś w i a t o w e  p r a w y k o n a n i e  pro-
gramu, złożonego z wybranych kompo-
zycji zbioru, od czasu, kiedy żyła boha-
terka wieczoru.

Z Gdańska i innych ośrodków

Duch Konstancji Czirenberg, słyną-
cej z talentu urody, skromności i wdzię-
ku, unosił się w przestrzeni oruńskiej 
świątyni. Publiczność przyjęła koncert  
z aplauzem. Muzyczny kunszt wyko-
nawców, oryginalność kompozycji, 
pozostaną w pamięci świadków wyda-
rzenia na długo. W planach jest przy-
gotowanie i wykonanie koncertowe 
kolejnych utworów ze zbioru Flores Pra-
estantissimorum Virorum oraz realizacja 
nagrań płytowych.

Wieczór – w ramach Akademii Gdań-
ska – przygotowała Fundacja Horyzon-
ty Sztuki, we współpracy z Instytutem 
Kultury Miejskiej oraz Parafią Św. Jana 
Bosko. Przedsięwzięcie współfinanso-
wane było ze środków Miasta Gdańska. 
Zarejestrowany koncert można obejrzeć 
i wysłuchać na kanale Youtube Instytutu 
Kultury Miejskiej.

Wystąpili artyści, specjalizujący się 
w wykonawstwie muzyki dawnej: Dag-
mara Barna – Kosowicz, Anna Zawisza 
(soprany), Katarzyna Olszewska, Victo-
ria Melik (skrzypce), Katarzyna Czubek, 
Marcin Skotnicki (flet prosty), Danuta 
Zawada (altówka), Anna Jankowska 
(wiolonczela), Anna Wiktoria Swoboda 
(teorba) oraz Agnieszka Wesołowska 
(klawesyn).

Sylwetkę Konstancji Czirenberg 
na tle siedemnastowiecznego Gdańska 
przybliżył gościom prof. Andrzej Janu-
szajtis.

Jak doszło do przygotowania nie-
codziennego wieczoru? Kim są młodzi, 
wspaniali, muzycy z Gdańska i innych 
ośrodków w Polsce, którym niezapo-
mnianego wieczoru udało się wskrze-
sić postać cudownej, gdańskiej artystki  
i muzykę czasów jej współczesnych?  

Po koncercie rozmawiałam z artystami 
muzykami Katarzyną Czubek i Anną 
Jankowską, wykonawcami i organizato-
rami oruńskiego koncertu, działającymi  
w Fundacji Horyzonty Sztuki. Obie 
urodziły się w Gdańsku. Ich fascynacja 
muzyką dawną zrodziła się w dzieciń-
stwie, w Zespole Muzyki Dawnej Bian-
co Fiore Magdaleny Warżawy w Pałacu 
Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej 
w Gdańsku. Dziś Magdalena Warżawa 
prowadzi w tym samym miejscu Konsort 
Fletów Prostych oraz Pracownię Muzyki 
Dawnej i zaraża muzyką dawną kolejne 
roczniki dzieci i młodzieży.

Różnorodne perełki

 – Regularnie przeglądam różne źró-
dła w tym strony internetowe w poszu-
kiwaniu utworów, także bohaterów umi-
łowanych mi miast, a Gdańsk jest takim 
miastem – powiedziała Katarzyna Czu-
bek. – Wszystko zaczęło się od pana An-
drzeja Januszajtisa, który napisał wiele 
artykułów na temat Konstancji Cziren-
berg. I tak, krok po kroczku, dotarłam  
do zbioru utworów kompozytorów me-
diolańskich, opracowanego przez Fili-
pa Lomatio, dedykowanego Konstancji 
Czirenberg. Jednak nie od razu do całe-
go. Biblioteka Uniwersytetu w Roche-
ster udostępniła tylko trzy księgi z zapi-
sem trzech głosów – sopranowego, alto-
wego i basowego. W tym okresie utwory 
nie były notowane w partyturach, tylko 
w pojedynczych głosach.

 – Brakowało nam zapisu głosu teno-
rowego – kontynuowała Katarzyna Czu-
bek. – Szukałam dalej, sięgając do strony 
RISM, międzynarodowego inwentarza 
źródeł muzycznych informującej o tym, 
gdzie przechowywane są manuskrypty 
i starodruki z całego świata. I okazało 
się, że czwarta księga z głosem tenoro-
wym znajduje się we włoskiej Bibliote-
ce Malatestiana w Cesenie. Otrzymałam 
skany manuskryptów. Później był proces 
ich przepisywania na komputerze, są do 
tego coraz lepsze programy, co zajęło 

nam sporo czasu. Na koncert w Oruni 
przygotowaliśmy część utworów z tego 
zbioru – na dwa żeńskie głosy, basso 
continuo oraz kompozycje instrumen-
talne. Jest ich w sumie trzydzieści sześć,  
są jeszcze utwory przeznaczone na kwar-
tet wokalny, a także inne kombinacje.

 – Co państwa zafascynowało w kom-
pozycjach zawartych w zbiorze?

 – Zostały napisane przez kompozy-
torów pracujących w jednym mieście, 
Mediolanie, ale każdy jest inny, każdy  
w sobie ma coś niesamowitego. I tak 
kwartet Frisssoni’ego brzmi bardzo kon-
sortowo, jakby był napisany na jedno-
rodne instrumenty, z kolei kwartet Cimy 
jest mocno awangardowy, ewidentnie 
pisany w stylu seconda prattica. Urzekło 
mnie w zbiorze to, że zawiera tak różno-
rodne perełki, że nie ma w nim jednolitej 
stylistyki i myśli.

 – Czym kierowaliście się państwo 
wybierając na koncert te, a nie inne 
utwory?

 – Ponieważ na ich wykonanie mamy 
bardzo dobry skład. – kontynuowała Ka-
tarzyna Czubek. – Wystąpiły dwie wspa-
niałe sopranistki, które nigdy ze sobą nie 
śpiewały, a jak się spotkały, zaśpiewały 
tak, jakby współpracowały od lat. Budu-
jąc program, zwracaliśmy także uwagę 
na wartość artystyczną kompozycji.

 – W jaki sposób udało się państwu 
pozyskać tak znakomitych, młodych mu-
zyków nie tylko z Gdańska, ale i z róż-
nych ośrodków w Polsce, i jak przygoto-
wywaliście się do koncertu?

 – Zależało nam na tym, żeby wska-
zać środowisko skupione wokół muzyki 
dawnej nie tylko z Gdańska, ale także  
z Gdańskiem związane, oraz zaprosili-
śmy wykonawców z Polski, którym bli-
skie jest wykonawstwo XVII wiecznej 
muzyki włoskiej – wyjaśnia Anna Jan-
kowska. – Przygotowywaliśmy się in-
dywidualnie. Trzy dni przed koncertem 
spotkaliśmy się w Gdańsku i rozpoczęli-
śmy próby. I się udało, ponieważ wytwo-
rzyła się swego rodzaju chemia między 
artystami. Niektórzy z wykonawców  
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po raz pierwszy grali razem. Bardzo nas 
to cieszy – do dziś otrzymuję telefony, 
maile od wykonawców, którzy wspomi-
nają jakie to było fantastyczne. Z pew-
nością duży wpływ na atmosferę pracy 
i finalny rezultat miała atrakcyjność wy-
konywanego repertuaru. Cały czas żyje-
my tym koncertem. Nie tak dawno jak 
wczoraj rozmawiałam z Victorią Melik 
– skrzypaczką barokową, która powie-
działa: „Ania, rozesłałam link z nagra-

niem „O bałtyckiej syrenie”, i tak wie-
le osób nas słucha, nie tylko w Polsce,  
na świecie!” Z radością stwierdzamy,  
że z dnia na dzień rosną statystyki tak 
zwanej oglądalności programu. Mieli-
śmy to szczęście, że wsparł nas Instytut 
Kultury Miejskiej, dzięki czemu udało 
się uwiecznić koncert. Ale to jest dopie-
ro pierwszy krok.

 – Jakie są dalsze państwa zamierze-
nia?

 – Chcielibyśmy, żeby koncert nie był 
jednorazowy, zamierzamy go wykonać 
w innych miejscach – kontynuuje Anna 
Jankowska. – Są duże szanse, że jeszcze 
zabrzmi. Natomiast kolejnym krokiem 
będzie staranie się o uzyskanie fundu-
szy na dokonanie nagrania płytowego.  
Pod koniec roku zamierzamy aplikować 
o granty na ten cel do Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego. Planu-
jemy również poszerzyć skład wokalny 
o kolejne głosy i wykonać pozostałe 
kompozycje z tego zbioru.

Z entuzjazmem i miłością do muzyki
 
– Fundacja Horyzonty Sztuki po-

wstała ponad dziesięć lat temu, stworzy-
ła ją i prowadziła z dobrymi rezultatami, 
artystka plastyk, instruktor w Pałacu 
Młodzieży, nieżyjąca już, pani Iwona 
Głogowska – Gieszcz, z którą miała za-
jęcia moja córka – wyjaśnia Anna Jan-
kowska. – Nawiązałyśmy porozumie-
nie. Na jej prośbę przejęłam Fundację, 
pracowałyśmy razem, ona w dziedzinie 
plastyki, ja w obszarze muzyki dawnej. 
Obecnie koncentrujemy się na muzyce 
dawnej, która nam, muzykom, specjali-
zującym się w wykonawstwie tego ro-
dzaju repertuaru, jest najbliższa. Można 
więc powiedzieć, że to Fundacja przy-
szła do nas, nie musieliśmy jej zakładać.

 – Kilka lat temu w naszych mło-
dzieńczych głowach, a właściwie  
w głowie Kasi Czubek zrodził się festi-
wal Młoda Muzyka Dawna – kontynuuje 
Anna Jankowska. – Na początku działa-
łyśmy, można powiedzieć, chałupniczo 
– organizowałyśmy koncerty w kościo-
łach gminy Kolbudy, które nie odbywały 
się cyklicznie.

 – Od 2018 jest to festiwal doroczny, 
którego głównym zadaniem jest popu-
laryzacja muzyki dawnej w wykonaniu 
młodych artystów w świeży sposób,  
z entuzjazmem i miłością do muzyki – 
mówi Katarzyna Czubek. – Prezentu-
jemy nowy, wciąż odkrywany repertu-
ar, z wykorzystaniem nowych praktyk 
wykonawczych. Artystów wybieramy 
w dwojaki sposób – część zespołów za-
praszamy, natomiast wykonawców jed-
nego z koncertów wybieramy w drodze 
otwartego naboru – Open Call. W lipcu 
przystąpimy do naboru uczestników  
do tegorocznego festiwalu Młoda Mu-
zyka Dawna, który odbywać się będzie  
w dniach od 9 do 12 września. Koncerty 
i inne działania organizujemy w Łapinie, 
Pręgowie, Kolbudach, Marszewskiej 
Górze i Babidole.

Od lewej: Katarzyna Olszewska, Victoria Melik, Anna Jankowska, Agnieszka Wesołowska, 
Anna Wiktoria Swoboda, Marcin Skotnicki, Katarzyna Czubek podczas koncertu „O bałtyckiej 
syrenie”. Kościół św. Jana Bosco w Oruni. 18 czerwca  2021 rok. Fot. Bartosz Bańka. Materiały 

promocyjne Instytutu Kultury Miejskiej

Od lewej: Anna Zawisza, Anna Jankowska, Agnieszka Wesołowska, Anna Wiktoria Swoboda, 
Dagmara Barna –Kosowicz. Kościół św. Jana Bosco w Oruni. 18 czerwca  2021 rok.  

Fot. Bartosz Bańka. Materiały promocyjne Instytutu Kultury Miejskiej
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 – Wybierając zespół w drodze 
otwartego naboru dajemy mu możli-
wość odbycia artystycznej rezydencji,  
to oznacza, że laureaci wystąpią nie tyl-
ko podczas festiwalu Młoda Muzyka 
Dawna, ale także, dzięki współpracy  
z Michałem Orzechowskim, zagrają  
w Kinie Pomorzanin w Bydgoszczy – 
dodała Katarzyna Czubek. – Nawiązu-
jemy kolejne kontakty, żeby formuła się 
rozwinęła i wykonawcy mogli odwie-
dzić więcej miejsc, także za granicą.

 – Poprzednie festiwale Młoda Mu-
zyka Dawna odbywały się na przełomie 
czerwca i lipca, tegoroczny przesunę-

liśmy na wrzesień z uwagi na później-
sze rozstrzygnięcie konkursów granto-
wych – informuje Anna Jankowska. –  
w tym roku mamy przydzielone dota-
cje z trzech różnych źródeł na realizację 
tego przedsięwzięcia, co bardzo nas cie-
szy. Oznacza to, że idea festiwalu została 
nie tylko zauważona ale i doceniona.

 – Oprócz koncertów, naszych słu-
chaczy zaprosimy do udziału w warsz-
tatach rodzinnych muzyki kaszubskiej 
oraz na tradycyjną potańcówkę – konty-
nuuje Anna Jankowska. – zabrzmi więc 
nie tylko muzyka dworska, „z wyższych 
sfer”, ale też muzyka karczemna, lu-
dowa, stąd też odniesienia do lokalnej 
tradycji ludowej. Nasza publiczność 
bardzo sobie ceni otwartą, luźną formę 
potańcówki.

 – Aktywizacja lokalnej społeczno-
ści, mieszkańców Kolbud i okolic, jest 
bardzo ważnym aspektem naszego dzia-
łania – kontynuuje Anna Jankowska. – 
Obserwujemy, że z roku na rok przynosi 
to coraz lepsze efekty. Mamy już sta-
łą publiczność, a wraz z każdą kolejną 
edycją to grono odbiorców się poszerza 
i zyskujemy kolejnych melomanów, 
którzy wyczekują – ku naszej radości –  
na nowe, adresowane do nich, propozy-
cje kulturalne.

 – Serdecznie zapraszamy do udziału 
w tegorocznym, wrześniowym festiwa-
lu Młoda Muzyka Dawna – powiedziały  
na zakończenie rozmowy Katarzyna 
Czubek i Anna Jankowska.

Katarzyna Korczak

Sylwetkę Konstancji Czirenberg na tle siedem-
nastowiecznego Gdańska przybliżył gościom 

prof. Andrzej Januszajtis. Kościół św. Jana 
Bosco w Oruni. 18 czerwca  2021 rok.  

Fot. Bartosz Bańka. Materiały promocyjne  
Instytutu Kultury Miejskiej

Od lewej: Katarzyna Olszewska, Danuta Zawada, Anna Jankowska, Anna Wiktoria Swoboda, 
Victoria Melik. Kościół św. Jana Bosco w Oruni. 18 czerwca  2021 rok. Fot. Bartosz Bańka. 

Materiały promocyjne Instytutu Kultury Miejskiej

Anna Jankowska  
(wiolonczela barokowa)

W roku 2009 uzyskała tytuł magistra sztuki Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w klasie wioloncze-
li prof. Tadeusza Samerka. Swą edukację muzyczną kon-
tynuowała w Królewskim Konserwatorium w Hadze (NL)  
na wydziale muzyki dawnej, doskonaląc swe umiejętności 
w grze na instrumentach historycznych: wiolonczeli baroko-
wej, violi da gamba, a także uczęszczając do klasy śpiewu 
historycznego. Dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Gdańska, 
w ramach stypendium Młody Gdańszczanin, odbyła również 
studia i staż zawodowy w Jeaune Orchestre de l’Abbaye/ 
Poitiers University we Francji. Anna Jankowska miała za-
szczyt kształcić się i koncertować pod okiem wielu znako-

mitych artystów, takich jak: Jaap ter Linden, Philippe Herre-
weghe, Wieland Kuijken, Andrew Parrott, Hidemi Suzuki, 
Lucia Swarts i wielu innych.

W roku 2015 jej wieloletnie osiągnięcia artystyczne zo-
stały docenione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, które przyznało jej stypendium Młoda Polska. 
Oprócz działalności artystycznej, Anna Jankowska zajmuje 
się również pracą na rzecz kultury, przekuwającego swoje 
zamiłowanie do sztuki w działanie. Jako pracownik Instytu-
tu Kultury Miejskiej współtworzy projekty kulturalne i ani-
macyjne. Czynnie działa na płaszczyźnie organizacji poza-
rządowych (Fundacja Horyzonty Sztuki, Gdańska Fundacja 
Innowacji Społecznych) czy też zasiadając w Radzie Dziel-
nicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce.



12

Nr 8/2021         Nasz GDAŃSK

Katarzyna Czubek 
(flety proste oraz oboje historyczne) 

Jest asystentem klasy fletu prostego prof. Erika Bosgraafa  
w Akademii Muzycznej w Krakowie. Ukończyła studia pod kie-
runkiem Jorge Isaaca w Conservatorium van Amsterdam oraz 
prof. Petera Holstlaga w Akademii Muzycznej w Krakowie. Stu-
diowała obój historyczny w Conservatorium di Verona u prof. 
Paolo Grazziego oraz w Akademii Muzycznej we Wrocławiu  

u Magdaleny Karolak. Jest pomysłodawcą festiwalu Młoda 
Muzyka Dawna, który współorganizuje wraz Anną Jankowską. 
Współpracuje z cenionymi zespołami i orkiestrami specjalizują-
cymi się w wykonawstwie repertuaru historycznego: Les Ambas-
saduers (A. Kossenko), Capella Cracoviensis (J. T. Adamus), Arte 
dei Suonatori (A. Goliński), Cappella Neapolitana (A. Florio). 
Zrealizowała nagrania dla wytwórni płytowych: DUX, Deutsche 
Harmonia Mundi oraz MDG Scene. Została wyróżniona stypen-
diami oraz nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, Miasta Gdańska oraz Wójta Gminy Kolbudy.

Niezwykle utalentowana i wszechstronnie wykształcona

Konstancja z Czirenbergów 
Kerschensteinowa 

„Kto zobaczył tę Konstancję Czirenberg, ten dzień ów spędził w sposób najszczęśliwszy.” – zanotował 23 lutego 
1636 r. w swoim dzienniku bawiący wówczas w Gdańsku sekretarz posła francuskiego Charles Ogier. Kim była 
dama, którą tak wychwalał?     

Urodziła się 6 października 1605 
roku jako córka ławnika (od 1603 r.), 
późniejszego burmistrza (od 1630 r.) Jana 
Czirenberga (1574-1642) i jego żony –  
od 1600 r. – Anny Kerl (1582-1638). 

PRO INVIDIA - dla zazdrości! 

Konstancja wychowywała się w ka-
mieniczce Zierenbergów - Frederów 
(Długa 29), którą jej matka odziedziczy-
ła po swoim ojcu. Ok. roku 1620 powsta-
ła dzisiejsza fasada, domniemane dzieło 
Abrahama van den Blocke, z poziomym 
attykowym zwieńczeniem. Medaliony 
z głowami cezarów dłuta Piotra Ringe-
ringa i kartusz z herbem Frederów są 
dodatkiem późniejszym (1647 r.). Attyka 
stanowi zarazem balustradę tarasu przed 
cofniętym szczytem. Inskrypcja wyja-
śnia, w jakim celu wzniesiono tak boga-
ty dom: PRO INVIDIA - dla zazdrości! 

Nie wiemy, gdzie i jakie przedstawi-
cielka jednej z najznakomitszych gdań-
skich rodzin pobierała nauki, ale jedno 
jest pewne: była niezwykle utalentowa-
na i wszechstronnie wykształcona. Opa-
nowała co najmniej pięć języków: nie-
miecki, polski, łacinę, francuski i wło-
ski, być może także szwedzki, o czym 
świadczy fragment dziennika Ogiera  
z 3 II 1636: „Była dla najdostojniejsze-
go posła lektorką i tłumaczką listu, który  
do niego napisała królowa Szwecji.”

W roku 1628 Konstancja wyszła za 
mąż za starszego o 23 lata ławnika (od 
1617 r.) Zygmunta Kerschensteina (1582-
1644) z rodu szlacheckiego, znanego 

także w Prusach Książęcych i na Litwie, 
gdzie doszli do wysokich godności (Kir-
szenstein). Dwukrotny wdowiec miał już 
pięcioro dzieci w wieku od 5 do 14 lat. 
W roku 1636 został rajcą, w rok później 
sędzią, w 1641 (na rok) królewskim bur-
grabią. W czasie pobytu Ogiera (1635-36 
r.) nękały go choroby, m.in. podagra (dna 
moczanowa): „(28 II 1636) Odwiedziłem 
niezrównaną Konstancję, która siedziała 
przy mężu, bo niedomagając leżał w łożu. 
Miłości małżeńskiej ona jest wzorem, czy 
raczej samym jej bóstwem opiekuńczym.” 

Córka Konstancja w muzyce 
ukształcona do podziwu

W małżeństwie z Kerszchensteinem 
urodziła troje dzieci: Ludwika (1629-
81), Konstancję (1631-52) i Annęa 
(1633-44), z których przeżył ją tylko 
Ludwik. Ona sama zmarła w czasie epi-
demii 17 stycznia 1653 r. Pochowano 
ją u boku męża i jego poprzednich żon  
w kościele Mariackim, pod płytą nr 310, 
w południowej nawie blisko południowo 
wschodniego filaru skrzyżowania naw.

Najlepiej można ją poznać z zapisów 
Ogiera. Oto ich wybór, (w tłumaczeniu  
z łaciny Edwina Jędrkiewicza), z pomi-
nięciem już cytowanych: 

16 XI 1635: „Najdostojniejszy poseł 
odwiedził burmistrza Czirenberga i słu-
chał śpiewu i gry na organach Konstan-
cji, jego córki. Najpiękniejsza to w całym 
mieście niewiasta i choć we wszystkich 
sztukach, które niewiastę zdobią ukształ-
cona, w muzyce przecież ukształcona  

do podziwu. Głos posiada piękny niezwy-
kle i śpiewa italską manierą, ponieważ ta 
jedynie w Polsce i Niemczech jest znana. 
Kiedy sława jej doszła do Italii, znamieni-
ci muzycy mediolańscy uznali ją za godną 
tego, by jej poświęcić księgę, zatytuło-
waną „Kwiaty najświetniejszych mężów 
(rozumie się to o muzykach) uszczknię-
te przez Filipa Lomatio”. Na czele zasię 
tej księgi umieścili wielce wytworny list  
do Konstancji Czirenberg. Niejaki Na-
eran, który był w Gdańsku (w 1631),  
a teraz przeniósł się do Belgii, napisał 
na jej chwałę najmilsze elegie. Lepszych 
przynajmniej nie czytałem we wszystkich 
tych północnych krajach. 

Śpiewał wobec niej nasz Varennes 
[członek delegacji francuskiej]: wielce 
chwaliła jego modulowanie i manierę 
śpiewania i przyznała, że nigdy nie sły-
szała nikogo śpiewającego po francusku. 
Przecież odważyła się w naszej obec-
ności zaśpiewać pieśń francuską, którą 
śpiewała jednak swoją italską manierą. 
Prosiła potem Varennesa, by ją pouczył 
i zaśpiewała z nim razem. W zwyczajnej 
swej ogładzie chwalił poseł bez miary 
cnoty tej tak bardzo ukształconej niewia-
sty, a zwłaszcza jej skromność, nie ową 
pospolitą i służalczą, lecz tę, którą trąci 
zacne, wrodzone pochodzenie.” 

Przepaski, rękawice tkała i haftem 
zdobiła

7 III 1636: „Sam najdostojniejszy 
poseł odwiedził Konstancję, która jego  
i nas najrozkoszniej zabawiała rozmo-
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wą, śpiewem, grą i objaśnianiem obra-
zów, które sama rysowała.” 

11 IV 1636: „Całe popołudnie prze-
pędziłem z jejmość Konstancją, która 
jak zwyczajnie, siedziała przy chorym 
mężu i podczas gdy on mi rzeczy opo-
wiadał, na poznanie zasługujące, ona 
rozkładała przede mną swe niewieście 
ozdoby, jako to łańcuchy, naramiennice, 
diademy i mnóstwo białych (...) pereł  
i pouczała mnie o rozmaitych strojach 
narodu swojego i polskiego. Kiedy mi 
zaś przed oczy położyła przepaski, rę-
kawice, pasy i inne tego rodzaju, które 
sama tkała i haftem zdobiła, tom już my-
ślał, żem na samą natknął się Palladę.” 

29 IV 1636: „Najdostojniejszy poseł 
odwiedził jejmość Konstancję, której 
hafty oglądał i podziwiał – tak bardzo 
widoczne są świetne jej zdolności także 
w pracy jej rąk, nie tylko w pracy głowy 
czy w mowie.” 

17 V 1636: „A cóż mówić o niezrów-
nanej Konstancji, którą dla jej uroku  
i wieku do młódek ciągle zaliczam, cho-
ciaż poradzi ona i rozmowie z królami i se-
natorami? Czyż ona nie wchłania wszyst-
kiego, co albo widzi, albo słyszy? (...) 
Zdumiewałem się niedawno, jak to – kiedy 
jej przyniesiono róg myśliwski – bez zmie-
szania go pochwyciła i na nim zatrąbiła, za 
nic sobie mając skrupuły starożytnej Palla-
dy, która piszczałkę wrzuciła do rzeki!

Tysiące ptaków ją obstąpiło

21 V 1636: „Do leżącego poza przed-
mieściem Szkoty (w parku oruńskim) 
dworku burmistrza Czirenberga wybrał 
się poseł na wycieczkę wraz z burmi-
strzem. Przybyła tam i niezrównana 
Konstancja, która ze skowronkami cały 
dzień szła w zawody. Z dobrodziejstwa 
przymilającej się wkoło natury miejsce 
to wielce jest rozkoszne, a rozkoszniejsza  
o wiele jeszcze rozmowa z Konstancją  
i widok jej, od sztuczności wszelkiej 
wolnej i udawania. (...) Patrząc na samca 
pawia, tak wspaniałą i powłóczystą sza-
tą z piór się pyszniącego i z niej radego,  
i o tym myśląc, iż wśród zwierząt często 
samce od samic są piękniejsze, powia-
dam do Konstancji: – Jakże to dobrze  
i łaskawie postąpiła wobec was sama na-
tura czyniąc was piękniejszymi od męż-
czyzn, choć widzimy, że u zwierząt rzecz 
się z tym ma inaczej. – A przecież – odpo-
wiedziała – o ileż nas przewyższacie wy 
mężczyźni, których, ponad miarę nam 
udzieloną, hojnie obdarzyła geniuszem  
i mądrością! (...) ...w owym ogrodzie 
butle wina węgierskiego, hiszpańskiego, 
francuskiego i reńskiego wszędzie sze-
roko się rozkładały wraz z nami, bośmy 
na trawie leżeli miękcej i przyjemniej  
niż na jedwabnych poduszkach; wśród 
tego śpiewałem nasze spod bachusowego 

znaku piosenki, których chciwie słuchała 
Konstancja i które łączyła i upiększała 
swoimi, bardziej uczonymi, których się 
od naszego Varennesa była nauczyła.  
Po polsku, po niemiecku nie śpiewa-
ła niczego. Tysiące ptaków tymczasem  
ją obstąpiło. Łabędzie wyciągnęły długie 
szyje i nastawiły uszu, oba pawie pychę 
wszelką odłożywszy do niej niby swojej 
Junony podeszły. Nie starczyło na owe 
najniewinniejsze rozkosze dnia – jak on 
tam długi o tej porze roku w tych północ-
nych stronach – i dopiero zbliżanie się 
nocy odwołało nas do miasta.”

Chciałoby się żyć w tamtym czasie

Jakaż to piękna relacja! Chciałoby 
się żyć w tamtym czasie, by móc poznać 
ową Konstancję, zobaczyć jak wygląda-
ła i posłuchać jej śpiewu. Nie zachował 
się żaden jej portret, więc te opisy muszą 
nam wystarczyć.

Na koniec przytoczę jeszcze frag-
menty owych mediolańskich „dedykacji 
dla Konstancji we własnym tłumacze-
niu. Na początek nagłówek: „Kwiaty 
najznakomitszych mężów, zebrane przez 
Filipa Lomazziego, księgarza, do Spie-
wania na jeden, dwa, trzy i cztery głosy, 
do których dodana msza, Magnificat, 
tudzież dwie kancjony, jak mówią alla 
Francese (na francuską modłę) z dwo-

Dom rodzinny Konstancji (w środku) przed usunięciem przedproży „Kwiaty najznamienitszych mężów” dedykowane Konstancji
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Park Pokoju upamiętnia ofiary wy-
buchu bomby atomowej zrzuconej przez 
USA na Nagasaki 9 sierpnia 1945 roku. 
Zginęło 74 tys. ludzi. 

„Jak Feniks odradza się  
z popiołów (…)”

Rzeźba Mariusza Kulpy „Kwiat ży-
cia i pokoju” w Nagasaki jest wyeks-
ponowana na dużym cokole. W Gdań-
sku jej replika jest pozbawiona cokołu,  
a na dwóch tablicach w języku polskim 
i japońskim zamieszczono informację  
o rzeźbie jako darze narodu polskiego 
do Parku Pokoju w Nagasaki, ale nie ma 
całego tekstu, który znajduje się na ta-
blicy na cokole w Nagasaki: „Jak Feniks 

ma, trzema i czterema instrumentami, 
następnie partita na organy, niedawno  
na widok publiczny wydane, dla naj-
sławniejszej Konstancji Czirenberg  
z Gdańska, w Mediolanie, czcionkami 
tegoż Lomazziego, roku 1626.” Dalej na-
stępują dedykacje. „Prezbiter” Wawrzy-
niec Frisso poświęcił jej sześciowiersz:

„Pytasz czemu Konstancję  
 otacza wieku chwała?

Ona wśród Muz największa,  
 jak też największa z Charyt,

Góruje nad mężami,  
 bogom zamyka usta. 

Mową, wiernością, głosem,  
 niezwykłym wdziękiem swoim

Sprawia, że Gdańsk ją sławi,  
 uwielbia Polska cała.

Tak tylko śmiertelnicy  
 nad bogów wznieść się mogą.”

Franciszek Bamphi dodał dwuwiersz:

Powiem to bez wahania:  
 przez słodycz, śpiew i stałość

jest ona jako Febe,  
 co serca nam porywa.”

Władysław Waza przekazał swój 
zachwyt mediolańczykom

Z obszernej dedykacji inicjatora  
i wydawcy tych „Kwiatów” Filipa Lo-
mazziego, niech wystarczy ten piękny 
fragment:

„Nie mogła cnót Twoich chwała  
w granicach Polski, choćby największych 
się pomieścić, tu tedy wraz ze sławą  
i najwierniejszą imienia Twego rekomen-
dacją do Włoch, do Mediolanu dotarła.  
I tak oświeciła, że tak jak do wszystkich 
oczu dotarła, tyleż przyjaznych promieni 
wywołała i szacunek i miłość dla Cie-
bie umocniła. (...) Jesteś heroiną, w któ-
rej wszystkie Charyty (greckie boginie 
wdzięku) mają mieszkanie, kształtami 
Helenę, obyczajami Penelopę, umysłem 
Palladę, głosem i wdziękiem Dianę, śpie-
wem nową na Parnasie muzę Kaliopę, 
języków znajomością, nauk wszelkich 
opanowaniem i wiedzą współczesnych 
przewyższasz. Lecz tym, co wszystkich 
do uwielbienia porywa, jest to, co przy-
nosi sława Twej niesłychanej, wręcz nie-
wiarygodnej chwały w sztuce muzyki. 

Że najbieglejsze masz ręce, najzręczniej-
sze palce do grania, słowicze gardło do 
śpiewu, tak że w śpiewie z najznamie-
nitszymi Niezwyciężonego Króla Polski  
i Szwecji artystami i mistrzami jego 
dworu, co sam Książę z zachwytem osą-
dził, nie wahasz się współzawodniczyć.” 

Dalej następuje 36 utworów, na-
pisanych dla niej przez 24 mediolań-
skich muzyków. Jakimi drogami dotarła  
do Mediolanu sława Konstancji, która  
o ile wiemy nigdy tam nie była? Według 
Katarzyny Grochowskiej, autorki nagro-
dzonego w 2002 r. eseju „From Milan  
to Gdańsk” przyczynił się do tego  
ów Książę z dedykacji Lomazzia – 
królewicz Władysław Waza, który od-
wiedził tuż przedtem Mediolan. Bę-
dąc wcześniej (w 1623 r.) w Gdańsku  
ze swoim ojcem Zygmuntem III dał się 
porwać urokowi i talentom niepospo-
litej gdańszczanki i przekazał swój za-
chwyt mediolańczykom. Sądzę jednak, 
że musieli ją słyszeć osobiście. Gdzie  
i kiedy – pozostaje zagadką.

Tekst wydrukowany był w miesięcz-
niku „Nasz Gdańsk” nr 6 (191) czerwiec 
2017.  

Andrzej Januszajtis

Rzeźby w Nagasaki i Gdańsku

„Kwiat życia i pokoju” 
35 lat temu w Parku Pokoju w Nagasaki w Japonii odsłonięto rzeźbę „Kwiat życia i pokoju” 
autorstwa profesora Mariusza Kulpy z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dwa lata później jej 

replika stanęła na terenie zieleńca między ulicą Szeroką i Świętego Ducha w Gdańsku.

Rzeźba „Kwiat życia i pokoju” Mariusza Kulpy w pobliżu pomnika króla  
Jana III Sobieskiego w Gdańsku. Fot. Adam Kajzer
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W nr 7/2021 „Nasz Gdańsk” w artykule „Krzysztof Celestyn Mrongowiusz” znalazł się błąd spowodowany składaniem tek-
stu (trzy akapity na początku zostały sklonowane). PP WiB  przeprasza autorów Państwa Kajzerów, jak również Czytelników. 
Błąd ów nie rzutował na treść publikacji.

WiB

odradza się z popiołów, jak z kamienia 
wyrasta kwiat, tak rodzaj ludzki byt swój 
potwierdza, gdy na Ziemi czas Pokoju. 
Dar Narodu Polskiego dla mieszkańców 
Nagasaki”.

Gdańsk i Nagasaki, miasta-symbole 
II wojny światowej, połączył w XVIII 
wieku gdański anatom Jan Adam Kulm 
(Johann Adam Kulmus) i jego epoko-
we dzieło. To przez placówkę handlową  
na sztucznej wyspie Dejima (kilka ki-
lometrów od Parku Pokoju) dotarło  
do Japonii niderlandzkie tłumaczenie 
jego książki „Tabulae Anatomicae”, wy-
danej po raz pierwszy w Gdańsku 300 lat 
temu (zob. „Nasz Gdańsk”, nr 4/2021). 
Dzieło Kulma wydane w Japonii w 1774 
roku wywarło ogromny wpływ na roz-
wój japońskiej nauki.

Strefa światowego pokoju

W 2016 roku ukazała się monogra-
fia pt. „Mariusz Kulpa. Przed, po i po-
między” wydana przez Wydział Rzeźby 
i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Oto słowa artysty zamiesz-
czone w książce: 

9 sierpnia 1986 roku o godzinie 
11.02 odbyło się w Nagasaki uroczyste 
odsłonięcie mojej rzeźby Dar Narodu 
Polskiego, której realizacja była efek-
tem wygrania ogólnopolskiego konkur-
su. Rzeźba zlokalizowana jest w Parku 
Pokoju w Nagasaki pośród wielu innych 
z różnych stron świata i stanowi odpo-

wiedź na apel burmistrza Hitoshi Ma-
toshimy o utworzenie strefy światowego 
pokoju w tym mieście. Na jego zaprosze-
nie miałem zaszczyt gościć w Nagasaki, 
gdzie zwiedziłem Muzeum Historii Ma-
terialnej Bombardowania Nuklearnego. 
Widziałem porażające dokumenty znisz-
czeń i ludzkiego cierpienia. Żadne for-
my zapisu nie są w stanie oddać w pełni 
ponurego obrazu tamtych dni, ponieważ 
to, co ucierpiało najbardziej, nie istnie-
je. Rolę przekaźnika prawdy przejmuje 
ciężko doświadczona pamięć tych, któ-
rzy przeżyli. 

Źródło siły i nadziei

W rozkwitłym dzisiaj nowoczesnym 
mieście trudno szukać tamtego obrazu. 
Jako autor mam ogromną satysfakcję,  
że moja rzeźba usytuowana w Parku 
Pokoju w Nagasaki może służyć pokojo-
wym ideom, reprezentując zarazem Pol-
skę. Koncepcja tej pracy jest w sensie 
ogólnym kontynuacją, ale też rozwinię-
ciem cyklu wertykalnych obiektów inspi-
rowanych naturą. Zarówno forma rzeź-
by, jak i jej przekaz są w jakimś sensie 
profetyczne. Na spopielałej po wybuchu 
atomowym ziemi wyrasta ze skamienia-
łych liści kwiat nowego życia, który wraz  
z rozwijającym się pąkiem jest symbo-
liczną personifikacją macierzyństwa. 
Matka i dziecko, Madonna z Dzieciąt-
kiem, to źródło siły i nadziei dla odra-
dzającego się miasta.

Potrzebna informacja dla gości  
ze świata

W 2005 roku teren, na którym stoi 
w Gdańsku „Kwiat życia i pokoju” Ma-
riusza Kulpy, zostało odnowione, jednak 
dzieło wciąż jest jakby na uboczu i nie-
dostatecznie wyeksponowane. Informa-
cja o istnieniu rzeźby powinna znaleźć 
się na znakach i tablicach w jej okolicy, 
także w języku angielskim, żeby osoby  
z całego świata spacerujące w pobliżu 
Teatru Wybrzeże i pomnika króla Jana 
III Sobieskiego, mogły zobaczyć to waż-
ne i unikatowe w Europie miejsce. 

W lutym 2021 roku w stolicy Japonii 
Tokio rozstrzygnięto trzecią edycję kon-
kursu poezji haiku Basho-an Internatio-
nal English Haiku Competition (nt. dru-
giej edycji zob. „Nasz Gdańsk”, 4/2020). 
Na konkurs nadesłano 1573 haiku z 44 
krajów, najwięcej z Japonii (343), In-
dii (255), USA (173), Chorwacji (84)  
i Rumunii (80). Wśród nagrodzonych 22 
wierszy było jedno haiku z Polski - ho-
norowe wyróżnienie od profesora Kaia 
Hasegawy otrzymało haiku Jolanty Kaj-
zer o Hiroszimie, gdzie bombę atomową 
zrzucono 6 sierpnia 1945 roku:

Hiroshima blast
light hanged in the vast
emptiness

Jolanta Kajzer
Adam Kajzer 

Galeria 
„Mała Żabka”

Wydruki artystyczne na papierze czerpanym i postarzanym
Mieścimy się w Gdańsku, ul. Tkacka 19/20

tel. 510-170-173
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od poniedziałku do piątku
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Po tym, jak utraciły one znaczenie 
obronne,  zostały zrównane z ziemią,  
a w ich miejscu powstał, między innymi, 
zespół budynków Urzędu Mundurowego 
XVII Korpusu Armijnego. 

Pod warstwą ziemi…

Przebieg dzisiejszej ulicy Wałowej 
oznaczony jest na tej mapie z 1735 roku 
trójkątami, a położenie osiedla Bastion 
Wałowa – czerwonym prostokątem:

Podczas prac budowlanych okazało 
się, że pod warstwą ziemi znajdują się w 
tym miejscu piwnice, których ściany po-
wstały z niezbyt starych cegieł (fot. 1-3).

Co ciekawe, podczas prac, niektóre 
z tych ścian były rozbierane na cegły. 
Ciekaw jestem, gdzie one potem mogły 
wylądować. Może właśnie z nich miała 
być odbudowana fasadowa ściana zabyt-
kowej Szwalni, która, według umowy  
z miastem, powinna była być zachowa-
na, ale, zamiast tego, inwestor zrównał 
ją z ziemią.

Pionowe betonowe pale

Jeszcze bardziej ciekawe było to, że 
te ceglane ściany leżały na bardzo gru-
bej (do 1 metra), betonowej warstwie,  
z usunięciem której, budowlańcy pora-
dzili sobie nie od razu (fot. 4).

Ale, im głębiej, tym ciekawej.  
Po usunięciu tej betonowej warstwy 
okazało się, że opierała się ona na pio-

1

2

3

Co to były za budowle?

Piwnice przy Bastionie Wałowa 
Gdy na Młodym Mieście między ulicami Wałową (dawna Wallgasse) a Gazowniczą (Jakobswall) w Gdańsku się 
zaczęla budowa II etapu osiedla Bastion Wałowa (w zachodniej jego części), na światło dzienne wyszły relikty 
uporządkowania tego terenu z końca XIX wieku - fos, wałów i bastionów. 
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nowych, betonowych palach o bardzo 
prymitywnej konstrukcji. Dzięki temu,  
że nie miały jednakowego kształtu, 
można śmiało stwierdzić, że powstały 
one według następującej technologii:  
w ziemi były zrobione odwierty o śred-
nicy około 30 i 50 cm i głębokości  
do kilku metrów. W ich środku roz-
mieszczono korpus ze stalowych prętów 
w przypadku dużych pali, i pojedyncze-
go, grubego w przypadku małych pali,  
i to wszystko potem zalano betonem. 

Według pasjonata historii Gdańska, 
Pawła Pepe Jędraka, takie pale używa-
ne były w celu umocnienia podmokłe-

go terenu jeszcze 
podczas budowy 
Stoczni Schichaua 
i miały długość od 
4 do 12 metrów.  
Ta technologia jest 
dobrze przedsta-
wiona na powyż-
szym szkicu (źró-
dło: http://www.
geocomp.krakow.
pl/files/pale.jpg) 
(fot. 5).

Pale te były 
wykonane tak per-

fekcyjnie, że współcześni budowlańcy 
długo zwlekali z ich usunięciem, pozo-
stawili nawet małe. Stało się to dopie-
ro w trakcie zabetonowywania podłoża 
przyszłego budynku. W takim kształcie 
te pale podobne były do słynnej starożyt-
nej chińskiej Armii Terakotowej (fot. 6).

Do jakich zabudowań należały  
te fundamenty?

Jeśli chodzi o te grubsze i dłuższe 
pale z obszaru działki, na których kie-
dyś, na pewno, opierały się ściany ze-
wnętrzne budynków, to one zostały za-

chowane. Podczas prac budowlanych 
zostały zabezpieczone drewnem w celu 
nie dopuszczenia do osuwania się ziemi, 
a następnie, w odległości około 80 cm  
od zewnętrznych ścian przyszłego bu-
dynku, zostały zasypane ziemią.  

Jako nowy mieszkaniec Gdańska 
jestem ciekaw, do jakich zabudowań 
należały te, rozkopane podczas budowy 
piwnicy nowego osiedla, fundamenty. 
Najbardziej gęstą zabudowę tego obsza-
ru przedstawia plan Międzynarodowych 
Targów Gdańskich z 1925 roku (fot. 7).

źródło: https://historia.trojmia-
sto.pl/W-cieniu-Bastionu-Walowa
-Historia-budynkow-z-ul-Walowe-
j-n98030.html?id_zdjecia=235346#fb_
id:p0:235346,pozycja:8

I nawet do dziś niektóre mapy wska-
zują w tym miejscu obecność budowli, 
które w rzeczywistości nie istnieją już  
od lat, i które swym kształtem odróźna-
ją się od tych z powyższej mapy. Co to 
były za budowle? (fot. 8).

źródło: https://wego.here.com/?map-
=54.35894,18.65269,19,normal

Tekst i zdjęcia Aleksiej Piatkowski
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Radość z powrotu do normalności  
i ciekawość zmian oraz smutek po infor-
macjach o odejściu kilku klubowiczów 
lub złym stanie zdrowia innych. 

Jak po katastrofie, po której  
liczy się straty

Nastąpiły wzajemne zwierzenia  
z przeżywania pandemii, dopytywanie 
się o nieobecnych. Nastrój, jak po ka-
tastrofie, po której liczy się straty. Li-
derka Helena, energiczna jak zawsze, 
zorganizowała poczęstunek, który ser-
wowali panowie z fundacji: „Pomaga-
my, nie ziewamy”. Dowiedzieliśmy się 
także o planach Heleny na „reinkarna-
cję” Klubu. Trwają spotkania klubowi-
czów, jest trochę improwizacji, bo sy-
tuacja nie jest do końca ustabilizowana.  
Ciekawe są wspomnienia na temat prze-
żytych miesięcy. Przeważają opinie: 
przyzwyczaiłam się do tych ograniczeń, 
dostosowałam się. Ale to „przyzwycza-
janie się” wywarło jednak duży wpływ 
na nasz sposób życia. To trochę tak, jak  
z więźniami, choć oczywiście nie tak 
dramatycznie. 

Oswajamy się z nowymi możliwościami

Powoli zaczynamy wychodzić jakby 
z jakiejś skorupki, odrzucać jakieś wię-
zy, które nas dotąd krępowały. Trzeba 
trochę czasu, żeby oswoić się z nowymi 
możliwościami. W czasie pandemii se-
niorzy ograniczali przejazdy transportem 
publicznym, krążąc w otoczeniu domu. 
To również stwarzało poczucie uwię-
zienia. Obecnie śmielej można się prze-
mieszczać do innych dzielnic Gdańska, 
odkrywając zaszłe zmiany. Może nawet 
to jest sposób na „odczarowanie” prze-
strzeni, dotąd niedostępnych. Wsiąść do 
autobusu „byle jakiego”, pojechać do 
końca odległej trasy i cieszyć się z po-
konywania dużej odległości, obserwując  
i odkrywając na nowo nasze miasto.

Ku lepszemu, weselszemu, bardziej 
urozmaiconemu życiu

Życie w pandemii zmieniło nas. 
Powoli zaczniemy wracać do dawnych 
naszych zwyczajów. Podobno ludzie 
starsi nie lubią radykalnych zmian. Wolą, 
gdy wszystko idzie ustalonym, dobrze 
znanym, torem. Ale na pewno nie doty-
czy to obecnej sytuacji, bo teraz chcemy 
zmiany na lepsze, weselsze, bardziej 
urozmaicone życie, z poczuciem swobo-
dy, a nie w wymuszonych ograniczeniach. 
W Klubie będzie przerwa wakacyjna. 
Wakacje wolimy spędzać czas bliżej na-
tury. Upalna pogoda nie sprzyja żadnym 
aktywności w dusznym mieście, więc, 
o ile możemy, wyjeżdżamy w bardziej 
przewietrzane rejony. 

Mamy blisko plaże, lasy,  
jeziora, ogródki

Seniorzy Trójmiasta mają do dys-
pozycji plaże nadmorskie, lasy Trój-
miejskiego Parku Krajobrazowe-
go i niedaleko jeziora kaszubskie.  
Niektórzy wykorzystują do wypoczyn-
ku ogródki działkowe. To świetna for-

ma rekreacji dla ludzi starszych. Inni 
korzystają z letnich domków własnej 
rodziny lub znajomych, by spacerować 
po lasach, kąpać się w jeziorach i wypo-
czywać. W naszych rejonach rekreacyj-
nych jest dużo zlokalizowanych letnisk 
indywidualnych, budowanych masowo 
w końcu ubiegłego wieku. 

Za granicę rzadko wyjeżdżamy. 
Szykujemy się na wycieczki  

po okolicach

Ta moda nieco przeminęła wraz  
z rozwojem agroturystyki i zwiększony-
mi możliwościami wyjazdów zagranicz-
nych. 

Ale niewielu jest seniorów zwo-
lenników dalekich, zagranicznych 
podróży. Dobrze więc, że mamy tyle 
możliwości w bliskim zasięgu. Człon-
kowie Klubu Seniora Motława często 
wyjeżdżali na atrakcyjne wyciecz-
ki, korzystając z walorów rekreacyj-
nych naszego regionu. Jest szansa,  
że znowu zaczniemy z nich korzystać! 

Krystyna Tylman 

Klubu Seniora „Motława” – działa!

Wychodzimy z zamknięcia, 
ciągnie nas do natury 

W połowie czerwca  2021 roku po raz pierwszy po długiej przerwie, wynikającej z pandemii, znów byliśmy razem. 
Do parku w sąsiedztwie kościoła Św. Barbary przyszło około trzydzieściorga członków Klubu Seniora „Motława”. 
Mieliśmy mieszane uczucia. 

Członkinie Klubu Seniora „Motława” w parku w sąsiedztwie kościoła Św. Barbary.  
Fot. Sylwia Szulc






