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 Uczestnicy i świadkowie wydarzeń  
pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziem-

nego i Armii Krajowej na Targu Rakowym.  
77. Rocznica Wybuchu Powstania Warszaw-

skiego. 1 sierpnia 2021 rok, godzina 17 

Fot. Grzegorz Mehring.  
Urząd Miasta Gdańska

Andrzej Januszajtis – laureatem

Wakacje gdańszczan dawniej i dziś (2)
Czy molo w Brzeźnie zostanie rozbudowane?



Dom Zdrojowy w Brzeźnie pięknieje 
Trwa rewaloryzacja Domu Zdrojowego. Pod koniec 2021 roku cały kompleks będzie oddany do użytku. – (…)  Jest to 
projekt trudny, wymagający i kosztowny – powiedział między innymi w dniu otwartym obiektu Alan Aleksandrowicz, 
zastępca prezydenta ds. inwestycji. – Realizuje go Hevelianum i w przyszłości będzie zarządzać tym miejscem.

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

Obiekt spełniać będzie różne funkcje, 
przede wszystkim edukacyjne, kulturalne, 
będzie to miejsce spotkań z mieszkańcami. 

W planach jest też gastronomia i miejsca 
noclegowe, głównie z myślą o dzieciach, 
bo na pewno będą tu przyjeżdżać ucznio-

wie nie tylko z Gdańska. Budynek powstał 
pod koniec XIX wieku na potrzeby letni-
ków, po rewaloryzacji stanie się miejscem 
edukacji ekologicznej – nadmorską filią 
Hevelianum. Znajdą się tu sale warsztato-
we, miejsca noclegowe, a także restaura-
cja o ekologicznym profilu i przestrzenie 
do integracji mieszkańców. Powierzchnia 
użytkowa obiektu wynosi 1670 m kw. Pra-
ce obejmują budynek i otaczający go park 
– obszar o powierzchni 0,9 ha. Odnowiony 
zieleniec będzie nawiązywał do historycz-
nego wyglądu. Pojawią się w nim również 
elementy małej architektury. Modernizacja 
i przystosowanie Domu Zdrojowego do no-
wych celów, wraz z zagospodarowaniem 
otaczającego go ogrodu, to koszt ok. 27 mln 
zł. Środki pochodzą z budżetu miasta.

Katarzyna Mejna  
Hevelianum 

Dom Zdrojowy w Brzeźnie. Fot. Domnik Paszliński. Materiały prasowe Urzędu Miasta Gdańska
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Z dala od miasta, jego wyziewów i hałasów 

Wakacje gdańszczan –  
dawniej i dziś (2) 

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.

Wakacje gdańszczan – dawniej i dziś (2). Z dala od miasta,  
jego wyziewów i hałasów ..................................................................... str. 3, 4, 5

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Pod Pomnikiem Polskiego 
Państwa Podziemnego i Armii Krajowej na Targu Rakowym. ................... str. 5, 6

Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie – otwarte. Przyjdź, zobacz!........... str. 7, 8

Czy molo w Brzeźnie zostanie rozbudowane?  
Realna potrzeba otwarcia na morze ........................................................ str. 8, 9

Andrzej Januszajtis – laureatem. 21.  
Konkurs Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej 2021................................. str. 9, 10

W czasach renesansu. Statki gdańskie w ikonografii (6) ................ str. 10, 11, 12 

Sztuka podróży. Burmistrz Bartłomiej Schachman (1559-1614)........... str. 12, 13

Dla siebie i dla innych. Klub Seniora „Motława” działa!............................... str. 14

To było o wschodzie słońca.  
82. rocznica wybuchu II wojny światowej............................................. str. 15, 16

Malarstwo niderlandzkie i flamandzkie.  9 lipca – 19 września 2021 -  
w Zielonej Bramie..............................................................................… str. 16, 17

Miasto przyjazne wodzie.  Nowe funkcje starych miejsc.........................… str. 18

Dawniej trzeba było jechać powo-
zem nawet godzinę lub dłużej. 

Dzisiejsze miejsca wypoczynku

Możliwości współczesnych gdańsz-
czan w wyborze miejsc do spędzania 
wakacji są nieporównanie większe 
niż przed wiekami – choćby dlatego,  
że o wiele łatwiej się podróżuje. Sa-
molot, pociąg czy prywatny samochód  
w ciągu niewielu godzin przenoszą nas 
w odległe strony. Podróżowanie w da-
lekie kraje ograniczyła dziś pandemia. 
Nie mogąc wyjechać zagranicę szuka-
my miejsc bliższych, możliwie atrak-
cyjnych, a takich w naszym regionie nie 
brakuje. W czasie upałów najchętniej 
wypoczywa się nad wodą, której rów-
nież mamy sporo. Bałtyckie plaże Gdań-
ska, Sopotu, Mierzei Wiślanej czy Pół-
wyspu Helskiego można śmiało zaliczyć 
do najpiękniejszych w Europie, między 
innymi ze względu na wspaniały pia-
sek, nierzadko zmieszany z bursztynem. 
Gdy pierwszy raz (mój Boże, ileż to lat 

temu!) znalazłem się na jednej z naszych 
plaż, zachwycił mnie „śpiew” piasku – 
melodyjny odgłos, jaki wydawał, gdy 
się po nim przejechało piętą. Najłatwiej 
go znaleźć na odludnej plaży, tam. gdzie 
jeszcze nie tknęła go ludzka stopa. Nie 
jestem pewien, ale chyba jest to ewene-
ment na skalę europejską!

 Jeżeli jednak nie chcemy się pra-
żyć w słońcu, można podjąć wyprawę 
kajakiem czy inną łajbą po Wiśle: Mar-
twej, Śmiałej, Przekopie, Nogacie czy 
którymś innym z niezliczonych cieków 
wodnych naszego Małego (Gdańskie-
go) Pomorza. Niezmiernie atrakcyjne są 
pod tym względem kaszubskie jeziora.  
Na razie niech nam jednak wystarczy 
Motława.

Wróblewo 

Niedaleko Gdańska, na Żuławach 
leży nad Motławą stara wieś Wróblewo, 
sięgająca tradycjami czasów przedkrzy-
żackich. W kolejnych czasach polskich 
(po 1454 roku) ważną rolę w jej rozwo-

ju odegrała gdańska rodzina Scheweke, 
która do końca XVIII w. dała miastu 
dwóch burmistrzów i czterech rajców. 
W 1503 roku burmistrz Jan Scheweke 
kupił we Wróblewie ziemię. Umierając 
przekazał ją synowi, również Janowi.  
Z jego czasów – z 1539 roku – pochodzi 
pierwsza wiadomość o kaplicy, zapewne 
przez niego ufundowanej, której ściany 
tkwią w zachowanym do dziś kościółku. 
Kolejne pokolenia Scheweków wzbo-
gacały jej wystrój. Inskrypcja na tabli-
cach ołtarzowych informuje: „Urszula, 
z domu Wennepfennig, ślubna małżonka 
czcigodnego Jerzego Scheueke, poda-
rowała te tablice czyli ołtarz do kaplicy 
we Wróblewie za wiedzą i wolą swo-
jego ukochanego Męża, ku czci Boga  
i na wieczną pamiątkę, tutaj darowała  
i przekazała – Roku 1591 – 3 sierpnia.” 
Do dziś przetrwały skrzydła z Ucieczką 
do Egiptu i Rzezią Niewiniątek i jedna 
z tablic środkowych z Wprowadzeniem 
Maryi do świątyni. Druga – Zaręczyny 
z Józefem – zaginęła w czasie ostatniej 
wojny. Datę 1591 nosił również pierw-
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szy dzwon w wieży. Kolejny Jerzy Sche-
weke, w 1594 roku odprzedał grunty 
miastu. W 1642 r. rozbudowano kaplicę 
do dzisiejszej postaci, z dodaniem wie-
ży. Wewnątrz z tych czasów pochodzą: 
kazalnica, chrzcielnica i empora, na któ-
rej w XIX w. pojawiły się miniaturowe 
organy. W 1931 roku kościółek odno-
wiono. Po wojnie długo stał zaniedba-
ny, po czym go wyremontowano. Brak 
dziś organów, tablice ołtarzowe prze-
szły do muzeum (w kościele są kopie).  
Na 700-lecie wsi (w 2008 roku) na przy-
kościelnym cmentarzu odsłonięto głaz  
z odpowiednią inskrypcją i wier-
szem Wilhelma Müllera (1794–1827),  
w moim przekładzie:

To nasza najmniejsza ojczyzna,
nie za mała do wielkiej miłości;
im ciaśniej nas obejmuje,
tym mocniej w sercu gości.

 Zachęcam gorąco do odwiedzenia, 
albo spędzenia choć paru dni w 700-let-
nim Wróblewie z jego uroczym kościół-
kiem – najmniejszym na Żuławach! –  
i gościnnymi mieszkańcami. Dojechać 
można autobusem, rowerem, kajakiem, 
a w przyszłości być może reaktywowaną 
linią kolejki wąskotorowej, jaka od 1903 
roku łączyła te okolice z Gdańskiem? 

Przyjaźń

 A oto jeszcze jedna wieś, niezbyt od-
legła od Gdańska, tym razem na Kaszu-
bach, o zachęcającej nazwie: Przyjaźń. 
Wymieniona w 1323 roku, otrzymała 
przywilej lokacyjny na nowo w 1349.  
W polskich czasach była kolejno wła-
snością gdańskich Niederhofów, Bar-
czów von Demuth, potem Krokow-
skich, Jackowskich, von der Goltzów 
(inaczej Golczów), Mitchelów, księżnej 
Ponińskiej z Lubomirskich, na koniec  
von Kleistów (do 1922). Pałac tych 
ostatnich, został wzniesiony na miejscu 
poprzednich w XIX w. Po ostatniej woj-
nie użytkowany przez PGR, popadł w 
ruinę. Po przejściu w ręce prywatne, zo-
stał w 2008 roku odbudowany na hotel. 
Kościół powstał w XIV w. na miejscu 
starszego, zapewne drewnianego. Czę-
ściowo zniszczony w 1577, odnowiony 
ok. 1600, ma nietypowy boczny pod-
cień. Na ścianach kruchty pokazywano 
niegdyś łańcuchy, w których w 1789 
roku, podczas niedzielnych nabożeństw 
byli wystawieni pokutujący cudzołożni-
cy. W wielkim ołtarzu z początków XVII 
wieku był obraz Zmartwychwstanie,  

Odludna plaża ze śpiewającym piaskiem w Sobieszewie

Kościółek we Wróblewie. Fot. Andrzej Januszajtis
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W oficjalnej uroczystości, organizo-
wanej przez miasto, wraz z Okręgiem 
Pomorskim Światowego Związku Żoł-
nierzy Armii Krajowej, wzięli udział 
przedstawiciele samorządu, wojsko oraz 
kombatanci i harcerze. 

Zapłacili straszną cenę

Prezydent Gdańska reprezentował 
Piotr Borawski, zastępca prezydenta  
ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

 – Powstanie Warszawskie było wiel-

kim zrywem żołnierzy Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Za pragnienie wol-
ności przyszło zapłacić straszną cenę. 
Pamiętamy o ofiarach – o 16 tysiącach 
poległych żołnierzy, ale i o co najmniej 
150 tysiącach cywilów – zamordowa-

a w tęczy gotycka grupa Ukrzyżowania 
(przeniesiona na ścianę prezbiterium). 
Kazalnicę roboty Mikołaja Schmaltza 
ufundował w 1611 roku. Nataniel Barcz 
herbu Wiewiórka). Odnowił ją w 1749 
Michał Barent z Łapina. Polski napis: 
„Krzycz głośno, nie oszczędzaj”, zama-
lowano w 1897 roku. Wystawiona po 
ostatniej wojnie na zniszczenie(!) w ze-
wnętrznym podcieniu, za czasów obec-
nego proboszcza wróciła po odnowieniu 
na miejsce w kościele. Z tego samego 
roku 1611 pochodzi empora z organa-
mi z 1753. Dzwony roboty gdańskich 
ludwisarzy fundowali „Henryk hrabia  
de Prawdzic i Golczewo Golcz” i Ka-
tarzyna Ludwika „de Gruszczyńska”. 
Zachowało się epitafium podkomorze-
go pomorskiego Jerzego Wojciecha 
Jackowskiego (zm. 1732) i grobowiec  
płk Krzysztofa Krokowskiego  
(zm. 1706). Brakuje dziś dawnej chorą-
gwi Rajnolda Barcza (zm. 1683), który 
był kolejno francuskim rotmistrzem, 
brandenburskim notariuszem i polskim 
asesorem sądu ziemskiego. Kościół, 
wraz z wyposażeniem, jest bezcenną 
pamiątką czasów przedrozbiorowych  
w naszym regionie. 

Andrzej Januszajtis

Pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej na Targu Rakowym 

77. rocznica wybuchu Powstania 
Warszawskiego 

O godzinie „W” zawyły syreny, a miasto połączyło się myślami z Warszawą, gdzie 77 lat temu wybuchło Powstanie. 
Podczas uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej na Targu Rakowym 
upamiętniono wielki zryw powstańczy, jego uczestników i ofiary.

Uratowana kazalnica z 1611 roku w kościele w Przyjaźni

Wydanie miesięcznika zostało dofinansowane ze środków Miasta Gdańska
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nych w masowych egzekucjach, spalo-
nych żywcem w piwnicach i przysypa-
nych gruzem podczas bombardowań. 
Pamiętamy o wywiezionych do obozów 
koncentracyjnych i obozów jenieckich, 
wysłanych na roboty i na poniewierkę. 
Pamiętamy ból rodzin po utracie bli-
skich, tym większy, że w warunkach ko-
munistycznej niewoli nie było możliwo-
ści odbycia prawdziwej żałoby, a pamięć 
o Powstaniu starano się stłumić – mówił 
podczas oficjalnego wystąpienia wice-
prezydent Piotr Borawski.

 – Warszawa dla Gdańska jest wiel-
kim przykładem. Rozumiemy jej pra-
gnienie wolności, bo nasze miasto też 
nosi w sobie ten gen. Udowodniły to 
między innymi wydarzenia roku 1970 
i lat 80. Do Powstania odwoływali się 
stoczniowcy, jak i gdańska opozycja. 

Legenda powstańczego zrywu oraz pa-
mięć o Armii Krajowej dodawała otuchy 
i podczas naszej gdańskiej drogi do wol-
nej Polski. I dzisiaj myślimy o ideałach 
wolności i równości dla wszystkich – 
mówił wiceprezydent.

Człowiek jest zdolny i do wielkich 
czynów i do wielkiej zbrodni

W uroczystościach wzięli udział tak-
że naoczni świadkowie i uczestnicy wy-
darzeń sprzed 77 lat, m.in. pani Hanna 
Reszczyńska – Essigman, pani Teresa 
Mickiewicz – Kozakiewicz, pan Andrzej 
Kaczorowski oraz pan prof. Jerzy Grzy-
wacz. 

 – W czasie Powstania Warszawskie-
go, my którzy tam byliśmy, widzieliśmy 
do czego zdolny jest człowiek. – mówił 

prof. Jerzy Grzywacz, żołnierz AK, Po-
wstaniec Warszawski, prezes Oddziału 
Morskiego Stowarzyszenia Szarych Sze-
regów i prezesa Okręgu Pomorskiego 
Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej. 

 – On jest zdolny, nie tylko do bo-
haterstwa i do heroizmu, jak to często 
bywało wśród naszych żołnierzy i lud-
ności cywilnej. Ale ten sam człowiek, 
chociaż innej narodowości, był zdolny 
do olbrzymiego okrucieństwa. Do cze-
goś, co przeczy istocie człowieczeństwa. 
Myślę, że refleksja nad tym, że człowiek 
jest zdolny i do wielkich czynów i do 
wielkiej zbrodni, powinna nam wszyst-
kim kojarzyć się z pamięcią o Powstaniu 
Warszawskim. 

Salwa honorowa. Modlitwa. Kwiaty. 
Pełna asysta wojskowa

Po oficjalnych przemówieniach żoł-
nierze oddali salwę honorową. Modli-
twę podczas uroczystości prowadził  
ks. ppłk Wiesław Okoń. Odczytano także 
apel pamięci. U stóp pomnika Polskiego 
Państwa Podziemnego i Armii Krajo-
wej na Targu Rakowym złożono kwiaty  
i wieńce.

Wydarzenie odbyło z pełną asystą 
wojskową, zgodnie z zasadami ceremo-
niału wojskowego z udziałem Kompanii 
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej 
i orkiestry Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej. 

Marta Formella 
Urząd Miejski w Gdańsku 

Prof. Jerzy Grzywacz. Fot. Grzegorz Mehring. Urząd Miasta Gdańska
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Nowa wystawa stała działa na po-
wierzchni ponad 1000 metrów kwadra-
towych. Złożona jest z części przyrodni-

czej i artystycznej. Na pierwszym piętrze 
pokazany jest bursztyn w przyrodzie. 
Na drugim - bursztyn w kulturze, gdzie 

w specjalnej gablocie oglądać można 
bursztynowe szachy z 1690 roku oraz 
kolekcję współczesną, która powstała 

Przyjdź, zobacz!

Muzeum Bursztynu  
w Wielkim Młynie – otwarte 

Od 24 lipca 2021 roku Muzeum Bursztynu funkcjonuje w Wielkim Młynie. Przez piętnaście minionych lat Muzeum 
Bursztynu, oddział Muzeum Gdańska, ówcześnie Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, działało w Zespole 
Przedbramia. 

Pająk ptasznik. Muzeum Bursztynu

Pająk ptasznik. Muzeum Bursztynu

Inkluzja gekon gdański. Muzeum Bursztynu

Inkluzja chwytonóg. Muzeum Bursztynu

Inkluzja gekon gdański. Muzeum Bursztynu

Pająk ptasznik. Muzeum Bursztynu
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Realna potrzeba otwarcia na morze

Czy molo w Brzeźnie zostanie 
rozbudowane? 

Na początku czerwca 2021 roku gdański radny, Andrzej Kowalczys, złożył interpelację do prezydent Miasta Gdańska 
w sprawie rozbudowy molo w Brzeźnie.

dzięki wsparciu i darowiznom bursztyn-
ników i artystów. W nowym muzeum 
znajduje się największa bryła bursztynu 
na świecie.

Uwagę zwiedzających przyciągają 
inkluzje - zatopione żyjątka w bryłkach 

bursztynu: drugi znany okaz gekona na 
świecie w bursztynie bałtyckim, unika-
towy chwytonóg oraz rekordowy pająk 
ptasznik. Obiekty zakupione zostały  
od litewskiego kolekcjonera Jonasa 
Damzena dzięki dofinansowaniu Na-

rodowego Instytutu Muzealnictwa  
i Ochrony Zbiorów w programie „Roz-
budowa kolekcji muzealnych”.

Red.
Fot. M. Szczerek. Muzeum Gdańska

Radny nawiązał tym samym do kon-
cepcji programowo-przestrzennej autor-
stwa firmy WUPROHYD i JM Architekci. 

Żeby mogły cumować statki 
pasażerskie i jachty

Koncepcja ta zwyciężyła w, zorga-
nizowanym w 2007 roku przez Zarząd 
Dróg i Zieleni w Gdańsku, przetargu na 
opracowanie dokumentacji projektowej 
przedłużenia mola w Brzeźnie. 

Zwycięska koncepcja programowo
-przestrzenna autorstwa firmy WUPRO-
HYD i JM Architekci zakładała wydłu-
żenie mola o 209 m wraz z rozbudową 
skweru kuracyjnego. Długość mola, 
według projektu miała wynosić 358 m, 
co w ocenie projektantów, przy sprzyja-
jących warunkach pogodowych, pozwo-
liłoby cumować statkom pasażerskim 

i jachtom (obecnie przy końcu mola głę-
bokość wody dochodzi do 2,2 m.). Pro-
jekt wyróżniał się tym, że w odróżnieniu 
od konkurencyjnych założeń przewidy-
wał zakończenie głowicy mola w sposób 
umożliwiający jego dalsze przedłużenie.

Jest decyzja środowiskowa

Jak wiadomo, rozbudowa mola nie 
doszła póki co do skutku, czego przy-
czyn należy upatrywać w innych, bar-
dziej priorytetowych inwestycjach, re-
alizowanych w Gdańsku w ostatnich 
latach. 

W odpowiedzi na interpelację rad-
nego Andrzeja Kowalczysa, wiceprezy-
dent Alan Aleksandrowicz odpisał, iż na 
podstawie sporządzonej koncepcji wy-
brano wariant realizacyjny rozbudowy,  
a w kwietniu 2019 roku została wydana 

dla tej inwestycji decyzja środowiskowa, 
która ważna jest przez kolejnych 6 lat,  
z możliwością jej przedłużenia o ko-
lejne 4 lata. Wydana przed dwoma laty 
decyzja środowiskowa obejmuje swoim 
zakresem wydłużenie i rozbudowę mola  
w głąb zatoki, z pomostami wzdłuż mola; 
rozbudowę (wydłużenie) istniejącego 
kolektora deszczowego; remont / roz-
budowę obiektów kubaturowych bądź 
budowę nowych w miejscu poprzednich 
(budynki usługowe i służb ratowni-
czych); rozbudowę elementów małej ar-
chitektury m.in. plac zabaw z dojazdem, 
siłowni i/lub urządzeń do streetworkoutu 
na plaży, torów typu parkur, czy freerun, 
stanowisk postojowych dla rowerów, 
hulajnóg i innych pojazdów kołowych.  
W planach jest również budowa bazy 
boisk do plażowych gier zespołowych. 

Wyższa ranga miejsca,  
podniesienie prestiżu 

Odpowiedz wiceprezydenta Gdańska 
daje nadzieję, że rozbudowa mola doj-
dzie w najbliższej przyszłości do skutku, 
ponieważ pomimo upływu lat koncepcja 
przedłużenia mola jest nadal atrakcyjna. 
To już nie tyle kwestia ambicji, ale realna 
potrzeba otwarcia na morze wynikająca 
z oczekiwań mieszkańców oraz tury-
stów, którzy chętnie korzystają z uroków 
nadmorskich spacerów. Obecny kształt 
mola, a w szczególności jego wymiary 
nie odpowiadają aktualnym potrzebom 
gdańszczan. Rozbudowa mola i zmiany 
w jego bezpośrednim sąsiedztwie, które 
nadałyby temu miejscu wyższej rangi  
i podniosły prestiż tej części Gdańska 
wydają się nieuniknione.

Obecnie istniejące molo w Brzeźnie. Fot. Sławomir Lewandowski



9

Nasz GDAŃSK           Nr 9/2021

Uroczyste wręczenie nagród odby-
ło się 28 czerwca 2021 roku na rynku  
w Kościerzynie.

Sto jeden okazji do odkrywania 
Gdańska

Miło nam poinformować Czytel-
ników, że w kategorii Literatura Faktu 
pierwsze miejsce zdobył: Andrzej Janu-
szajtis za książkę „W Gdańsku i w szero-
kim świecie”, która ukazała się nakładem 
Wydawnictwa Marpress. Gratulujemy! 
„Wyjątkowe miasto, jakim jest Gdańsk, 
ponownie oglądamy okiem Andrzeja Ja-
nuszajtisa. Tym razem autor poświęcił 
sporo miejsca historii „mniej oczywi-
stych” dzielnic, takich jak Chełm, Siedl-
ce czy Orunia. Nie zabraknie też wizyt  
w różnych zakątkach Śródmieścia, a tak-
że w kilku krajach europejskich, między 
innymi we Włoszech, w Wielkiej Brytanii 
czy Hiszpanii. Sto jeden felietonów za-
wartych w tym zbiorze to sto jeden oka-

zji do odkrywania Gdańska.” – napisali  
o książce wydawcy.

Moi bohaterowie przekonują odbiorców

 – Już tak długo żyję na świecie i tak 
długo piszę, że nie muszę czytelników 
przekonywać, i cieszę się, że się nie roz-
czarowują, tak przynajmniej mi mówią, 
a sądzę, że mówią prawdę – powiedział 
po odebraniu nagrody Andrzej Januszaj-
tis. – To nie chodzi o to, żebym ja prze-
konywał, to zawartość tej książki, tema-
ty, czyli Gdańsk, gdańszczanie dawni  
i współcześni. To są moi bohaterowie  
i to oni przekonują odbiorców.

 – Czuję się zaszczycony tą nagro-
dą, cieszę się, że w Kościerzynie ją 
otrzymuję, bo to piękne miasto, jedno z 
trzech, roszczących sobie prawo do na-
zwy stolica Kaszub. Kartuzy, Kościerzy-
na, a dla mnie, oczywiście, Gdańsk, jako 
najstarsze miasto, które już w XIII wieku 
było stolicą księstwa gdańskiego, księ-

21. Konkurs Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej 2021

Andrzej Januszajtis – laureatem 
Rozstrzygnięto 21. Konkurs Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej 2021. Oceniano książki wydane od czerwca 
2019 roku do maja 2021 roku. Organizatorem konkursu była Biblioteka Miejska im. ks. Konstantego Damrota  
w Kościerzynie. Obradom jury przewodniczył prof. Tadeusz Linkner.

Trochę historii

Molo w Brzeźnie otwarte zostało  
w lipcu 1996 roku. Obiekt ma 136 me-
trów długości, z czego około 117 metrów 
wychodzi w głąb Zatoki Gdańskiej, przy 
szerokości 7, 2 metra i długości ostrogi 
29 metrów. Istniejącą konstrukcję można 
podzielić na trzy charakterystyczne czę-
ści. Pierwsza to część lądowa z obudową 
kolektora, komorą wlotu deszczówki, 
częścią łączącą oraz częścią nasadową. 
Druga część to molo właściwe z pomo-
stami bocznymi, pomostem dolnym oraz 
rurami kolektora w dnie. Część trzecia  
to część głowicowa z komorą wylotu ko-
lektora oraz filarem chroniącym komorę.  

Częścią kompleksu są wybudowane 
przy wejściu na molo lekkie, przeszklo-
ne pawilony gastronomiczne, które wraz 
z zapleczem doskonale wkomponowa-
ły się w plażowo-wydmowy krajobraz. 
Przy budowie ciągu pieszo-rowerowe-
go pomyślano także o budowie dużego 
parkingu u zbiegu ul. Czarny Dwór i Al. 
Jana Pawła II. 

Wybór miejsca budowy nowego 
mola spacerowego w Brzeźnie nie był 
przypadkowy. Obiekt powstał na prze-
dłużeniu kolektora deszczowego „Koło-
brzeska”, który ułożony jest pod ciągiem 
spacerowo-rowerowym stanowiącym 
przedłużenie Al. Jana Pawła II. Budowa 
kolektora deszczowego spowodowała 

najpierw, że zbudowano ciąg pieszo-ro-
werowy w kierunku plaży, a z uwagi  
na fakt, że kolektor musiał być wypro-
wadzony poza linię brzegową, zbudowa-
no molo, łącząc w ten sposób dwie nie-
zależne wydawałoby się sprawy.   

Sławomir Lewandowski

Okładka nagrodzonej książki  
Andrzeja Januszajtisa  

„W Gdańsku i w szerokim świecie”

Wizualizacje molo w Brzeźnie. Źródło: WUPROHYD i JM Architekci
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stwa wschodniopomorskiego, tego na-
szego Małego Pomorza, w odróżnieniu  
od Wielkiego Pomorza, bo nie zawsze 
sobie zdajemy sprawę, że Stralsund, 

czy Radogoszcz na terenie Niemiec,  
to też jest Pomorze. Warto o tym wie-
dzieć, tym bardziej dzisiaj, kiedy już 
nie wojujemy ze sobą, tylko współpra-

cujemy i nasza współpraca jest częścią 
jednej wielkiej współpracy europejskiej.

Red.

Laureaci 21. Konkursu Literatury Kaszubskiej i Pomorskiej 2021 po uroczystym wręczeniu nagród. 28 czerwca 2021 roku na rynku  
w Kościerzynie. Fot. Materiały promocyjne Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie

Statki gdańskie w ikonografii (6)

W czasach renesansu 
W 1454 roku, po zwycięskiej wojnie z zakonem krzyżackim, Gdańsk powrócił pod berło króla Polski. Ówczesny 
władca Kazimierz Jagiellończyk podkreślił ten fakt dodaniem korony do herbu miasta oraz przyznał jemu pakiet 
przywilejów. Wzmacniało to pozycję kupiectwa gdańskiego w pośrednictwie handlowym.

Król otworzył tym samym miasto dla 
chcących się w nim osiedlić cudzoziem-
ców, zwłaszcza z miast, które nie należa-
ły do Hanzy. 

Jedno z czołowych miast Europy

Gdańsk otrzymał zgodę na bicie wła-
snej monety z wizerunkiem i imieniem 
króla Polski. W sprawach morskich 
przywilej dawał miastu prawo do kon-
troli wybrzeża morskiego od Księstwa 
Słupskiego po obszar administrowany 
przez Elbląg. Za zgodą króla Gdańsk 
mógł otwierać i zamykać sezon żeglugo-
wy, mógł też zwalczać piratów. Kolejny 
przywilej znosił prawo składu miastom 
położonym wzdłuż dróg wodnych z ob-
szaru Polski i Litwy aż do samego Gdań-

ska. Rada Miejska mogła też zezwalać 
kupcom z zagranicy na prowadzenie 
handlu w mieście. 

W sumie rezultaty wojny z Zakonem 
i związki polityczne z Polską stworzyły 
warunki do wzrostu pozycji Gdańska 
nad Bałtykiem, który, rozwijając han-
del morski, stał się jednym z czołowych 
miast Europy w okresie renesansu.

Kupcy gdańscy, skupieni w brac-
twach Dworu Artusa, swoją wdzięcz-
ność królowi Polski wyrazili między in-
nymi, lokując we wnętrzu tej znakomitej 
budowli rzeźbę wyobrażającą postać 
Kazimierza Jagiellończyka. Co ciekawe, 
w okresie okupacji władze hitlerowskie 
nie usunęły tej rzeźby (wycofano z eks-
pozycji inne polonica), co więcej, nie 
zmieniły też herbu Gdańska, chociaż 

nagminnie usuwano polskie pamiątki  
z miasta. 

Walka o dominację nad Bałtykiem 

W XVI wieku zaczęło się uwidacz-
niać załamanie gospodarczo - handlowe 
Hanzy, co wzmogło rywalizację Danii  
i Szwecji o dominację nad Bałtykiem. Do 
walk o „dominium maris Baltici” włącza-
ła się również Polska. Już w 1514 roku 
król Zygmunt I starał się zorganizować 
flotę wojenną, ale, z powodu braku wła-
snych okrętów i portów ,wybrał popu-
larny wówczas wariant – powołał flotę 
kaperską, dowodzoną przez kapitanów 
gdańskich. Sprzyjało temu zacieśnienie 
związków Gdańska z Polską w obliczu to-
czonej w latach 1519-1521 wojny polsko
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-krzyżackiej. W toku jej trwania Gdańsk 
wspierał króla Polski, wystawiając nie 
tylko siły lądowe, ale i morskie - blokując 
wiosną 1520 roku swą flotą porty Bałgi 
i Królewca. Działania wojenne na mo-
rzu nie przyniosły większych sukcesów  
i w 1522 roku flota została rozwiązana.

 
W 1567 roku baza okrętów w Pucku

System kaperski przeciwko Szwe-
cji wznowił w 1560 roku król Zygmunt 
II August, sprzymierzając się z Danią  
i Lubeką. Ponadto kaprowie mieli dez-
organizować żeglugę do Narwy (dzisiaj 
w Estonii), portu zajętego w 1558 roku 
przez cara Iwana Groźnego. 

Działalność kaprów operujących pod 
polską flagą z neutralnego portu, jakim 
opowiadał się Gdańsk, spowodowała 
działania odwetowe przeciwko flocie 
handlowej miasta. W rezultacie usilnych 
zabiegów Gdańska król zdecydował się 
przenieść w 1567 roku bazę okrętów do 
Pucka. Nie był to dogodny port do posto-
ju większych jednostek i wkrótce potem 
król anulował wcześniejsze zarządze-

nie, kierując okręty znowu  
do Gdańska. 

Zygmunt August powołał 
Komisję Morską

System kaperski nie sa-
tysfakcjonował Zygmunta 
Augusta, który, nie przerywa-
jąc wystawiania listów kaper-
skich, postanowił utworzyć 
swą administrację morską. 
W tym celu powołał w 1568 
roku Komisję Morską, która 
miała zorganizować pań-
stwową flotę wojenną. Budo-
wa okrętów wymagała stocz-
ni i konstruktorów, a król tym 
nie rozporządzał. Również 
ze względów politycznych 
nie można było budować 
okrętów w Gdańsku, więc 
postanowiono konstruować 
je w Elblągu. Wobec braku 
fachowca, mogącego pokie-
rować budową nowoczesne-
go okrętu, nie popularnego 
jeszcze na Bałtyku galeonu 
- budowniczych król sprowa-
dził w 1570 roku z Wenecji 
(Ilustracja 1). Do pomocy za-
angażowano cieśli z Elbląga  
i z Gdańska, gdzie kupowano 
materiały do budowy okrętu  
i jego wyposażenia. (Ilustra-
cja 2)

Powstały dużym nakła-
dem środków finansowych 
galeon, któremu nadano 
nazwę „Smok”, nie został,  
z powodu śmierci króla, Zyg-
munta Augusta, w 1572 roku, 
wprowadzony do służby.  

Ilustracja 1 Ilustracja 2

Ilustracja 4Ilustracja 3

Ilustracja 5
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W tym samym czasie zakończono dzia-
łalność kaprów, którzy w sumie, od 1565 
do 1571 roku, przechwycili 104 obce stat-
ki z zaopatrzeniem militarnym dla Rusi. 
Budowany z wielkim wysiłkiem okręt 
uległ prawdopodobnie zniszczeniu pod-
czas krótkotrwałego konfliktu, jaki miał 
miejsce w 1577 roku pomiędzy królem 
Polski, Stefanem Batorym, a Gdańskiem.

 
Popularny stał się galeon

Pomimo nie podjęcia w Gdańsku 
budowy galeonu na zamówienie Zyg-
munta Augusta, niekiedy realizowano  
w miejscowych stoczniach zamówie-
nia na duże statki. Takim był, być może, 
galeon skonstruowany w 1581 roku dla 
armatora z Wenecji, który, z powodu 
znaczących rozmiarów, podczas wypły-
wania z portu wpłynął na mieliznę. Fak-
tem jednak stało się to, że po koniec XVI 
wieku na Bałtyku popularnym okrętem 
stał się galeon. Zwykle nosił trzy (nie-
kiedy i cztery) maszty, a uzbrojony był  
w liczne działa, rozlokowane przy burtach, 
na rufie i w części dziobowej kadłuba. 

Takie też konstrukcje udokumentowano  
w gdańskiej ikonografii. Ukazany na pie-
częci miasta z 1582 roku okręt wyobraża 
podstawowe cechy galeonu. (Ilustracja 3) 

Wczesny galeon uwidacznia płasko-
rzeźba na portalu domu bractwa szy-
prów przy ulicy św. Ducha. (Ilustracja 
4) Obiekt powstał w 1605 roku, a deko-
racja portalu wykonana była w różnych 
okresach. Niemniej, samo precyzyjne 
wyobrażenie okrętu, odpowiada stadium 
rozwojowemu galeonu z końca drugiej 
dekady XVII wieku. Choć artysta zazna-
czył wcześniejsze elementy wyposaże-
nia, jak kotwica abordażowa pod buksz-
prytem i, co najważniejsze, nie uniknął 
zasadniczego błędu - przedstawił dwa 
rzędy furt armatnich, których górne usy-
tuował wprost nad dolnymi, czego w 
rzeczywistości, z uwagi na niezbędne 
równomierne obciążenie pokładów, nie 
stosowano. 

Uwiecznił je Izaak van den Blocke

Na burcie okrętu widzimy również 
elementy świadczące o niezłej wiedzy 

rzeźbiarza, układzie masztów z rejami,  
a także osadzenie na bukszprycie masztu 
z reją oraz rei żagla podbukszprytowego. 
Burty są zdobione ornamentem, a gale-
ria rufowa, zaczynająca się wieżyczką, 
podobna jest do wieżyczki na wyso-
kości pokładu górnego. Na pokładach  
i marsach fok i grotmasztu widać figurki 
marynarzy z flagami, na kasztelu dzio-
bowym jest trębacz. Flagę też uniósł do 
góry marynarz na pokładzie górnym,  
a na półpokładzie rufowym widać kapi-
tana, w części rufowej sygnalistę. W su-
mie wyobrażenie to jest bogate w szcze-
góły i wymaga oddzielnej analizy, jak 
chociażby mało czytelny wygląd figury 
dziobowej. 

Z początków XVII wieku mamy jesz-
cze jeden interesujący nas obraz – Apo-
teoza Gdańska – dzieło niderlandzkiego 
artysty Izaaka van den Blocke’a, powsta-
ły w 1608 roku. Widzimy na nim, między 
innymi, dwa galeony, w tym jeden pod 
okazałą gdańską flagą. (Ilustracja 5)

Jerzy Litwin

Burmistrz Bartłomiej Schachman (1559-1614)

Sztuka podróży 
Słynny gdański podróżnik i burmistrz, Bartłomiej Schachman, urodził się 11 września 1559 roku 
w Gdańsku. W 2021 roku przypada jego 462. rocznica urodzin.

Bartłomiej Schachman zasłynął  
z podróży z Konstantynopola na Bliski 
Wschód (1588-1589). 

Zainicjował budowę Fontanny Neptuna

Jak piszą Nefedova, Al Mana i Al 
Faihani w polsko - angielskim katalo-
gu wystawy pt. „Bartholomäus Schach-
man (1559-1614). Sztuka podróży / The 
Art of Travel” (Gdańsk 2012), album  
z podróży Schachmana to „jeden z naj-
wcześniejszych zapisów osobistej relacji 
podróży po Imperium Osmańskim”. W 
1605 roku Schachman został burmistrzem 
Gdańska i w następnym roku zainicjował 
budowę Fontanny Neptuna. „Światły pro-
tektor sztuk” – tak określił Schachmana 
Honorowy Obywatel Gdańska Andrzej 
Januszajtis w swoim przewodniku pt. 
„Z uśmiechem przez Gdańsk” (Gdynia 
1968) z ilustracjami Zbigniewa Jujk

Z Gdańska przez Lizbonę do Indii

W XVI wieku ważnym wydarze-
niem w historii geografii polskiej była 
też podróż Krzysztofa Pawłowskiego  
z Gdańska przez Lizbonę do Indii (1596). 
Relacja Pawłowskiego znalazła się w, 
wydanej przez Ossolineum w 1966 roku, 
„Antologii pamiętników polskich XVI 
wieku”. W polsko-angielskiej książ-
ce profesora Antoniego Jackowskiego  
z Instytutu Geografii i Gospodarki Prze-
strzennej Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, pt. „Kalendarium dziejów geografii 
polskiej (wybór) / History of Geography 
in Poland (selected items)” (Kraków 
2014) przy opisie roku 1596 czytamy: 
„Z Gdańska wypłynął z zamiarem do-
tarcia do Indii Krzysztof Pawłowski. Po 
roku osiągnął cel swej podróży, a jej re-
zultatem był m.in. pierwszy polski opis 
Indii”.

Tadeusz Kościuszko - z Gdańska  
do Ameryki 

Jedna z wersji słynnej podróży Ta-
deusza Kościuszki (1746-1817) z Pol-
ski przez Francję do Ameryki, żeby dać 
wolność Stanom Zjednoczonym uznaje,  
że wypłynął do Francji z Gdańska ok. 
1776 roku. Kościuszko był blisko zwią-
zany z, urodzonym w Gdańsku, księciem 
Adamem Kazimierzem Czartoryskim 
(1734-1823). W tym czasie w Gdańsku 
działał astronom Nataniel Wolf (1724-
1784), który był lekarzem Czartoryskie-
go i z którym wyruszył w podróż do Tur-
cji. Do wersji wypłynięcia Kościuszki  
z Gdańska skłania się David J. Aboda-
her w swojej biografii Kościuszki pt. 
„Son of Liberty. Thaddeus Kosciusz-
ko”, wydanej w 1968 roku w USA 
przez Copernicus Society of America  
i napisanej we współpracy z filantropem 
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i doktorem honoris causa Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, Edwardem J. Pisz-
kiem. Gdańsk, otoczony przez Prusy po 
I rozbiorze Polski, był oazą wolności. 
Abodaher pisze: „Za oceanem był kraj, 
którego ludzie nie chcieli nic więcej 
niż żyć swoim życiem, tak jak to robi-
li obywatele Gdańska – bez ingerencji  
i z promieniem nadziei na przyszłość 
swoich dzieci”.

„Brewiarz apodemiczny” 
gdańszczanina, Samuela Zwickera

W 2015 roku w Gdańsku ukazała 
się książka doktora Romana Dzięgie-
lewskiego, starszego kustosza dyplo-
mowanego w Bibliotece Gdańskiej PAN  
w Gdańsku, pt. „Przygotowanie mło-
dzieży do podróży akademickiej w XVI
-XVIII wieku. Na przykładzie traktatów 
apodemicznych, w szczególności „Bre-
wiarza apodemicznego” gdańszczanina, 
Samuela Zwickera, Dzięgielewski opi-
sał w niej traktaty apodemiczne, czyli 
poradniki sztuki podróżowania, które  
od XVI wieku były ważną lekturą dla 
przyszłych podróżników. „Praca niniej-
sza ma zachęcić polskiego czytelnika  
do poznawania obszernego zagadnienia, 
jakim w XVI wieku stała się metoda  

i sztuka podróżowania, którą wcześniej 
traktowano jako banalną umiejętność” – 
pisze autor we wprowadzeniu do książki.

Z inspiracji wielkimi podróżnikami – 
haiku

Zainspirowany wielkimi podróżnika-
mi, m.in. japońskim podróżnikiem Mat-
suo Basho (1644-1694), książką pt. „Xu 
Xiake (1587–1641). The Art of Travel 
Writing” z 2001 roku doktora Juliana 
Warda z Uniwersytetu Edynburskiego  
o wielkim chińskim podróżniku Xu Xia-
ke, „Autoportretem reportera” Ryszarda 
Kapuścińskiego, wystawą Schachmana w 
Gdańsku w 2012 roku i książką Dzięgie-
lewskiego, Adam Kajzer napisał haiku:

a map
the art of traveling
pin to pin

W 2021 roku zostało ono wybrane 
w międzynarodowym konkursie poezji 

haiku Golden Haiku w USA (nt. po-
przedniej edycji zob. „Nasz Gdańsk”,  
nr 5/2020), jako jedno ze 112 haiku  
i jedyne z Polski do wyeksponowania 
od marca do maja 2021 roku na dużych 
kolorowych tablicach na otwartej prze-
strzeni miejskiej w głównych punktach 
biznesowej dzielnicy Golden Triangle  
w Waszyngtonie, w pobliżu Białego 
Domu. Na konkurs przysłano ponad 
2800 haiku z 60 krajów, 49 stanów USA 
i Dystryktu Kolumbii.

*
Do dzisiaj zachował się sztambuch 

Schachmana z lat 1580-1585 zawiera-
jący wpisy jego przyjaciół. Na uwagę 
zasługuje wpis Henricusa Giese (1564–
1599) ze słynnego gdańskiego rodu Gie-
se (zob. „Nasz Gdańsk”, nr 4/2021).

Jolanta Kajzer
Adam Kajzer

Tablica z haiku Adama Kajzera z konkursu Golden Haiku w stolicy USA w 2021 roku

Portret Bartłomieja Schachmana. W prawej 
ręce trzyma mappę (chustę), w lewej rapier. 
Autor nieznany (przypisywane autorstwo 

Antonowi Möllerowi zostało zakwestiono-
wane). Fot. domena publiczna
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Rozpoczęły się warsztaty.

Jak komponować zdjęcia

Mają one różny charakter, dla 
umożliwić seniorom rozwijanie zain-
teresowań. Na pierwszych zajęciach 
mieliśmy szkolenie z zakresu fotogra-
fii. Prowadząca, Sabina Gralak, mówiła  
o kompozycji zdjęć, podając przykłady 
pozytywne i negatywne. W tej sprawie 
fotografowie - amatorzy robią najwięcej 
błędów. Technika wykonywania zdjęć 
jest znacznie uproszczona dzięki nie-
skomplikowanym aparatom fotograficz-
nym oraz przede wszystkim telefonom 
komórkowym z opcją fotograficzną. Ale 
umiejętność kompozycji zdjęć to kwe-
stia nie tylko opanowania techniki, lecz 
wyczucia artystycznego.

Kadrowanie dla każdego

Po wysłuchaniu i przyswojeniu sobie 
zasad dobrej kompozycji, po zapoznaniu 
się z podanymi przykładami popraw-
nych zdjęć, zebrani zajęli się ćwicze-
niami praktycznymi. Teraz uczyli się 
kadrowania zdjęć w swoich aparatach 

komórkowych, a w roli modelek i mode-
li wystąpili wszyscy obecni. Było przy 
tym dużo zabawy i doskonale relaksują-
cego śmiechu. Wszyscy zyskali wiedzę, 
wzbogacającą ich umiejętności fotogra-
ficzne. Najlepsze ujęcia były demon-
strowane i chwalone przez prowadzącą 
warsztaty, co napawało dumą i radością 
ich autorów. Wszyscy posiadacze telefo-
nów komórkowych masowo „pstrykają” 
zdjęcia, ale niewiele z nich jest zrobio-
nych interesująco. Miejmy nadzieję,  
że po tych warsztatach, nie będzie to się 
odnosiło do nas.

Pamiętamy o Panu Prezydencie

Klub Seniora „Motława” wraca  
do swoich dobrych zwyczajów organi-
zowania pożytecznych zajęć z różnych 
dziedzin. Szczególnym zainteresowa-
niem cieszyły się zwykle te o artystycz-
nym charakterze. W planie liderki, He-
leny, są następne tego typu warsztaty. 
Kontynuujemy też nasze zwyczaje skła-
dania kwiatów z okazji ważnych wyda-
rzeń. 

W dniu imienin naszego życzliwego 
Pana Prezydenta Pawła Adamowicza,  

a także w dniu odsłonięcia Jego muralu, 
nasi przedstawiciele składali wiązanki 
kwiatów.

Kółka zainteresowań się rozkręcają

Rozkręcają też działalność poszcze-
gólne kółka zainteresowań . Wznowili-
śmy zajęcia z robótek ręcznych, nasze 
członkinie zdobywały i, mamy nadzieję, 
będą dalej zdobywać uznanie odbiorców 
za wyroby rękodzielnicze. Przewidziane 
są w następnej kolejności do reaktywacji 
kółka literackie i gier planszowych.

Starajmy się nie tracić nadziei i wiary

Radosne samopoczucie seniorów  
i plany dalszego rozwijania ożywionej 
działalności przyćmiewa widmo czwar-
tej fali pandemii, lecz starajmy się nie 
tracić nadziei i wiary w bardziej optymi-
styczną wizję przyszłości z niewielkim 
zwiększeniem zachorowań, co pozwoli 
na mniej smutne perspektywy działań  
w naszej wspólnocie klubowej.

Krystyna Tylman

Przyjemnie jest spotkać się w parku na świeżym powietrzu. Fot. Sylwia Szulc

Klub Seniora „Motława” działa!

Dla siebie i dla innych 
Spotykamy się w każdy czwartek, najczęściej w parku, czemu sprzyjała ciepła, czasem wręcz 
upalna pogoda. Biegniemy, by być razem, z radością, o ile tylko nic nie stanie nam na przeszkodzie.
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82. rocznica wybuchu II wojny światowej

To było o wschodzie słońca* 
II wojna światowa była największym konfliktem zbrojnym w dziejach ludzkości, a dla nas, Polaków, największą  
w dziejach narodową katastrofą. Trwała prawie 6 lat, a w Europie dokładnie 2077 dni.

W jej wyniku zostało unicestwione 
nasze państwo – II Rzeczpospolita Pol-
ska!

Polska straciła około 6 milionów 
obywateli

Na wszystkich frontach tej wojny 
poległo około 160 tysięcy polskich żoł-
nierzy, a w wyniku działań wojennych 
straciło życie około 600 tysięcy pol-
skich cywilów. Przyjmuje się, że ponad 
5 milionów obywateli polskich zostało 
zamordowanych i zamęczonych przez 
okupantów. W sumie Polska straciła 
około 6 milionów obywateli – średnio 
to prawie 3 tysiące dziennie! 1 września 
1939 roku o wschodzie słońca – około 
godziny 4.45 obowiązującego wówczas 
w Polsce i w Wolnym Mieście Gdań-
sku czasu astronomicznego – wojska 
niemieckie bez wypowiedzenia wojny, 
atakiem zbrojnym na Polskę rozpoczęły  
II wojnę światową. W III Rzeszy obo-
wiązywał czas letni i radio niemieckie 
rano 1 września 1939 roku podało: 

O godzinie 5.40 nasze wojska prze-
kroczyły granicę Polski. 

Przyjęło się obchodzić w Polsce 
tragiczną rocznicę wybuchu II wojny 
światowej w Wieluniu – przedwojen-
nym 15-tysięcznym miasteczku II RP 
położonym 21 km od granicy z III Rze-
szą – zbombardowanym przez Luftwaf-
fe o wschodzie słońca 1 września 1939 
roku oraz w Gdańsku na Westerplatte, 
gdzie przed wojną w Wolnym Mieście 
Gdańsku mieściła się Polska Wojskowa 
Składnica Tranzytowa, która 1 wrze-
śnia 1939 roku o wschodzie słońca za-
atakowana została przez Kriegsmarne 
artyleryjskim ostrzałem z krążownika 
„Schleswig-Holstein”. 

W Wieluniu i Gdańsku

W Wieluniu to uroczystości żałobne 
poświęcone bezbronnym mieszkańcom, 
pierwszym w Polsce cywilnym ofiarom 
wojny – zginęło wówczas 127-miu wie-
lunian. 

Uroczystości w Gdańsku na Wester-
platte są hołdem składanym bohaterskim 

obrońcom Polskiej Wojskowej Skład-
nicy Tranzytowej w Wolnym Mieście 
Gdańsku – polskim żołnierzom, którzy 
pierwsi podjęli zbrojną walkę z wro-
giem i prowadzili ją ponad 6 dni – z 210 
obrońców zginęło 15-tu, rannych zostało 
około 50-ciu, a pozostali dostali się do 
niewoli niemieckiej. 

Świętowanie naszych narodowych 
zbrojnych zwycięstw – pod Grunwal-
dem, pod Wiedniem, w bitwie warszaw-
skiej podczas wojny polski-bolszewic-
kiej – jest dla nas wszystkich w pełni 
zrozumiałe. Pełne uzasadnienie mają 
oczywiście również żałobne obchody 
rocznicy wybuchu II wojny światowej, 
która była naszą największą narodo-
wą tragedią – naszą narodową klęską 
nad kęskami – tylko trudno zrozumieć 
dlaczego odbywają się one 1 września  
w ciemnościach nocy – niezgodnie  
z realiami historycznymi – godzinę 
przed wschodem słońca? 

A może antywojenne manifestacje – 
pochody i wiece

Czy 1 września zamiast upamięt-
nienia w nocnych ciemnościach naszej 
narodowej tragedii, nie byłoby sen-
sowniejszym organizowanie w ciągu 
dnia antywojennych manifestacji – po-
chodów i wieców – pod hasłem, które  
od lat wypisane jest wielkimi literami  
na Westerplatte:

N I G D Y  W I Ę C E J  W O J N Y ! 

– najlepiej po południu, aby mło-
dzież i ludzie pracujący mogli w nich 
wziąć udział?

                
Przez cały rok obowiązywał czas 

astronomiczny

Warto przy okazji zwrócić organiza-
torom tych obchodów uwagę na to, że:

Przed II wojna światową w Polsce  
i w Wolnym Mieście Gdańsku przez cały 
rok obowiązywał czas astronomiczny,  
w którym najwyższe położenie słońca 
wyznacza godzinę 12-tą.

  

Kiedy nad Wieluń nadleciały stuka-
sy – bombowce nurkujące Luftwaffe –  
i rozpoczęło się bombardowanie śpiące-
go jeszcze miasta, a w Gdańsku Schle-
swig-Holstein – okręt Krigsmarine – 
rozpoczął ostrzeliwać Polską Wojskową 
Składnicę Tranzytową na Westerplatte 
wschodziło słońce – było już jasno. 

Obecnie, od ostatniej niedzieli marca 
do ostatniej niedzieli października, obo-
wiązuje w Polsce czas letni i w związ-
ku z tym 1 września słońce wschodzi 
około 5.45. Organizowanie obchodów 
tragicznej rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej 1 września w zupełnych 
ciemnościach – o 4.40 w Wieluniu,  
a o 4.45 w Gdańsku – godzinę przed 
wschodem słońca – jest niezgodne z re-
aliami historycznymi? 

Tak ciemno było 1 września 1939 roku 
o godzinie 3.40

1 września 2017 roku w przemówie-
niu wygłoszonym w Wieluniu Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzej 
Duda powiedział między innymi:

– Popatrzcie, jak jest ciemno – wtedy 
było tak samo.

Tak ciemno było w Wieluniu  
1 września 1939 roku o godzinie 3.40 
– godzinę przed niemieckim nalotem!  
To przemówienie słyszało wielu Polaków.  
Ten oczywisty błąd Prezydenta RP po-
winien zostać sprostowany – przecież 
dalej, w tym samym przemówieniu, po-
wiedział on: 

 (…) – Nie wolno dopuścić do tego, 
by ta elementarna prawda była zamazy-
wana przez czas, poprzez machinacje 
różnego rodzaju historyków czy też,  
jak kto woli, pseudohistoryków –  
bo jeżeli ktoś historię fałszuje, to nie jest 
historykiem, jest pseudohistorykiem,  
bo zaprzecza pięknej idei naukowej, jaką 
jest nauka historii.(…) 

 Nie będzie już zmiany czasu –  
problem przestanie istnieć 

 Czym kierują się organizatorzy 
obchodów rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej w Wieluniu organizując  
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Ekspozycja powstała ze zbiorów 
Zamku Królewskiego na Wawelu, uzu-
pełniona została wybranymi obrazami 
z Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Bogactwo i różnorodność

Połączenie kolekcji obydwu muzeów 
pozwoliło pokazać bogactwo i różnorod-

ność renesansowego i wczesnobarokowe-
go malarstwa Niderlandów. Eksponowane 
na wystawie dzieła to przykłady inspiracji 
sztuką antyku i Italii, nawiązania do twór-

w nocnych ciemnościach obchody 
wybuchu tragicznej i jakże bolesnej 
dla nas rocznicy? Tymi nocnymi ob-
chodami, włączaniem syren i biciem  
w dzwony godzinę przed wschodem 
słońca sankcjonuje się przecież niepraw-
dę historyczną! Wprowadza się Polaków  
w błąd! 

Parlament Europejski zdecydował, 
że od 2021 roku nie będzie już zmiany 
czasu. Kraje członkowskie Unii Eu-

ropejskiej będą mogły zdecydować,  
czy wybierają na stałe czas letni czy zi-
mowy. Jeżeli Polacy wybiorą czas zimo-
wy – czas astronomiczny – 1 września 
wschód słońca będzie około 4.45 i pro-
blem z godziną rozpoczęcia uroczystości 
na Westerplatte i w Wieluniu przestanie 
istnieć. To, że Polacy wybiorą czas let-
ni wydaje się mało prawdopodobne, 
bo wówczas nasze dzieci będą zimą 
chodziły do szkoły w ciemnościach –  

od 7 grudnia do 24 styczna słońce 
wschodzić będzie po godz. 9-ej.  

 Stanisław Szymański

*„To było o wschodzie słońca” jest 
rozdziałem publikacji Stanisława Szy-
mańskiego „O Gdańsku i Gdyni, o budo-
wie statków i żegludze” 

Śródtytuły pochodzą od Redakcji

Tryptyk ze sceną Sądu Ostatecznego, Jheronimus Bosch (Van Aken) / naśladowca (‘s-Hertogenbosch, ok. 1453 - ‘s-Hertogenbosch, 1516), 
ok. 1550, drewno, olej. Fot. © Zamek Królewski na Wawelu

9 lipca – 19 września 2021 - w Zielonej Bramie

Malarstwo niderlandzkie i flamandzkie 
Ukazanie Niderlandów jako przodującego europejskiego centrum artystycznego XVI i początku XVII stulecia  
jest celem wystawy Malarstwo niderlandzkie i flamandzkie, którą oglądać można od 9 lipca – 19 września 2021  
w Zielonej Bramie, Oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku.
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czości wielkich mistrzów XV wieku oraz 
dzieła podkreślające odmienność sztuki 
niderlandzkiej, miejscowej tradycji i kul-
tury. Dlatego też pokaz dzieł malarstwa 
połączono z opowieścią o rozwoju rynku 
sztuki, organizacji pracowni malarskich  
i przemianach praktyki warsztatowej. 

Przypadek, wybór, los

Przestrzeń wystawy jest podzielo-
na na trzy części. Pierwsza przedstawia 
historię kolekcji malarstwa niderlandz-
kiego na Wawelu. W drugiej, najobszer-
niejszej, widz przenosi się do Antwerpii 

– najważniejszego centrum artystycz-
nego szesnastowiecznych Niderlandów.  
Na koniec zaprezentowane są trzy obra-
zy - alegorie, stanowiące refleksję nad 
uniwersalnymi problemami ludzkiego 
życia – przypadkiem, wyborem i losem.

Kuratorzy: Joanna Winiewicz-Wol-
ska (Zamek Królewski na Wawelu), 
Franciszek Skibiński i Beata Purc-Stęp-
niak (Muzeum Narodowe w Gdańsku) 
Wystawa przygotowana przez Oddział 
Sztuki Dawnej MNG i Zamek Królew-
ski na Wawelu w Krakowie

Małgorzata Posadzka
Kierownik Działu Marketingu  

rzecznik prasowy
Muzeum Narodowe w Gdańsku

Materiały Muzeum Narodowego  
w Gdańsku

Śródtytuły pochodzą od Redakcji

Vanitas, Bartholomaeus Spranger (Antwerpia 1546–1611 Praga), ok. 1600, płótno, olej.  
Fot. © Zamek Królewski na Wawelu

Kobieta z butelką, Pieter II Brueghel (?) (Bruksela, 1564/1565 – Antwerpia,1637/1638), 4. 
ćwierć XVI wieku, drewno, olej. Fot. © Zamek Królewski na Wawelu

Portret królewicza Władysława Zygmunta 
Wazy, Pieter Paul Rubens / warsztat (Siegen, 
1577 - Antwerpia, 1640), 1624, płótno, olej. 

Fot. © Zamek Królewski na Wawelu

Święta Rodzina, Jan Sanders van He-
messen (Hemiksem, ok. 1500 – Haarlem, 

1575/1576), po 1540, drewno, olej.  
Fot. © Zamek Królewski na Wawelu
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Niecka ta zagospodaruje wodę spły-
wającą z jezdni ul. Czarny Dwór. 

Więcej rozproszonych obiektów 
magazynujących wodę

 – Intensyfikacja zjawisk meteorolo-
gicznych spowodowana postępującymi 
zmianami klimatu skutkuje dłuższymi 
okresami suszy, które są przeplatane 
coraz bardziej ekstremalnymi ulewami. 
– powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, 
prezydent Gdańska. – Jako miasto musi-
my się na te zmiany przygotować, m.in. 
tworząc więcej rozproszonych obiektów 
magazynujących wodę. 

 – Służą temu nie tylko nowe realiza-
cje. Miejsc na wodę szukamy wszędzie 
– także nadając nową funkcję już istnie-
jącym przestrzeniom. – kontynuowała 
prezydent. – W Gdańsku zmieniliśmy 
politykę dotyczącą zarządzania opada-
mi, która obowiązuje jeszcze w wielu 
miastach w Polsce i na świecie. Dotych-
czas polegała ona na tym, żeby jak naj-
szybciej ująć wodę z opadów we wpusty 
uliczne i odprowadzić ją do systemu 
kanalizacyjnego. W tej chwili najpierw 
staramy się zatrzymać wodę jak najbli-
żej miejsca, w którym spadnie, a dopiero 
jej nadmiar odprowadzić do sieci. Stosu-
jemy małą retencję, która poprzez roz-
wiązania terenowe, najlepiej związane 

z zielenią, zatrzymuje wodę.

Sekret tkwi w krawężnikach

 – Wody opadowe, które wcześniej 
poprzez wpusty uliczne w całości przej-
mowała podziemna sieć kanalizacji 
deszczowej, przekierowujemy na tereny 
zieleni – tłumaczy Ryszard Gajewski 
prezes Gdańskich Wód. – Dzięki od-
powiednio obniżonym i wyprofilowa-
nym krawężnikom część deszczówki  
z ul. Czarny Dwór spłynie do niecki 
terenowej, odciążając tradycyjną sieć. 
Jeżeli nie zatrzymamy wody w miejscu 
opadu, to nastąpi jej szybki spływ do ka-
nalizacji. Następnie przepustowość zo-
stanie przekroczona i dojdzie do wybi-
jania studzienek. Kierowanie wody naj-
pierw na zieleń wypłaszcza fale dużego 
napływu wody. Dzięki temu kanalizacja 
może sobie lepiej poradzić z jej nadmia-
rem. Takie obiekty tzw. „mikro retencji” 
sprawdzają się zarówno w przypadku 
ekstremalnych deszczy, jak i okresów 
suszy. Przejmują nadmiar wody podczas 
ulew i magazynują ją na czas niedoboru 
opadów – dopowiada Gajewski.

Korzystny układ terenu zielonego

Dzięki rozwiązaniu w pasie rozdzia-
łu przy skrzyżowaniu al. Macieja Pła-

żyńskiego i ul. Czarny 
Dwór na teren zieleni 
może trafić jednora-
zowo ok. 10 m3 wody 
spływającej z asfaltu. 
Wytypowana lokali-
zacja wynika głównie  
z korzystnego układu te-
renu zielonego poniżej 
jezdni i bezpośredniego 
sąsiedztwa ulicznych 
wpustów drogowych. 
Obiekt powstał przy 
współpracy Gdań-
skiego Zarządu Dróg 
i Zieleni i Gdańskich 
Wód. Podobny obiekt 
powstał też przy ul. So-
łeckiej. Jednorazowo,  

przy każdym opadzie może się tam 
zmieścić około 60 m3 wody, która nie 
spłynie na ul. Kartuską.

Miasto w deszczu

Ze względu na położenie geogra-
ficzne i zróżnicowanie terenu (przypo-
minające miasta górskie) Gdańsk jest 
zagrożony występowaniem różnego 
rodzaju powodzi. Największe ryzyko 
spowodowane jest jednak intensywny-
mi opadami deszczu. Szczególnie gwał-
towne są powodzie wywołane deszcza-
mi nawalnymi, które występują pod-
czas tzw. „oberwania chmury”. Mają 
krótkotrwały, ale gwałtowny przebieg. 
Co więcej, Gdańsk cechuje się bardzo 
silną zmiennością przestrzenną opadu 
– jedną z największych w Polsce. Nie-
mal w każdej zlewni gdańskich poto-
ków ten sam epizod opadowy potrafi 
przebiegać zupełnie inaczej.

Mała retencja w wielkim mieście

Po 2001 r. Gdańsk zaczął intensyw-
nie inwestować w ochronę przeciw-
powodziową. W ciągu 20 lat zdolność 
magazynowania wody zwiększyła się 
ponad 5-krotnie. Powstało niemal 30 
nowych zbiorników retencyjnych, 17 
ogrodów deszczowych i 4 niecki tere-
nowe. Obiekty małej retencji (ogrody, 
parki, niecki) naśladują naturę w groma-
dzeniu, oczyszczaniu i opóźnianiu spły-
wu deszczówki. Są ważnym elementem 
miejskiej strategii kompleksowego za-
rządzania wodą opadową. 5 głównych 
kierunków retencji w Gdańsku to re-
tencja zbiornikowa, terenowa, uliczna, 
przydomowa i zieleń miejska. Tworzą 
błękitno-zieloną infrastrukturę miasta, 
wspierającą adaptację do zmian klimatu 
– tak jak 5 idealnie pasujących do siebie 
palców dłoni tworzy nieprzepuszczalną 
strukturę.

Agnieszka Kowalkiewicz  
Gdańskie Wody 

Nowe funkcje starych miejsc

Miasto przyjazne wodzie 
Adaptacja do zmian klimatu to nie tylko nowe inwestycje, ale też przystosowanie do dynamicznych warunków już 
istniejącej infrastruktury. Przykładem najnowszych tego typu działań w Gdańsku jest niecka retencyjna stworzona 
przy al. Płażyńskiego.

Prace ziemne przy ul. Płażyńskiego. Fot. J. Sobolewski.  
Materiały promocyjne Gdańskich Wód






