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Baltic Sail Gdańsk 2021.  
Parada Żaglowców na Motławie. 

Fot. Grzegorz Mehring/ www.gdansk.pl

Tego gdzie indziej nie zobaczysz

Pamiątki nie tylko po mennonitach
Napoleon w Kamieńcu



27 sierpnia – 1 września 2021 roku 

Święto Wolności w Gdańsku 
Tegoroczne Święto Wolności poświęcone było: 41. rocznicy narodzin Solidarności, 40. rocznicy I Krajowego Zjazdu 
Solidarności w hali Olivia, 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 30. rocznicy upadku Związku Radzieckiego.

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

Kulminację stanowiły: wiec dla Europy pod Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej 31 sierpnia oraz uroczystości pod historycznym bu-
dynkiem Poczty Polskiej 1 września. 

 – Dziś pojęcie solidarność wybrzmiewa szczególnie ze wzglę-
du na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą – powiedział na 
wiecu dla Europy Adam Bodnar, były Rzecznik Praw Obywa-
telskich, który dzień wcześniej odebrał w Europejskim Centrum 
Solidarności Medal Wolności Słowa. – Często myślimy, że jak 
dokonujemy jakichś gestów, to natychmiast coś się stanie. Zapo-
minamy o tym, że nie chodzi wyłącznie o rezultat, ale by ta oso-
ba, o którą się upominamy, po prostu wiedziała, że tak się dzieje,  
że się z nią solidaryzujemy. 

 – Wśród postulatów Sierpnia 80. jest ten mówiący o wolno-
ści słowa – kontynuował Adam Bodnar. – Kto by się spodziewał,  
że tak na poważnie będziemy mówili dziś, jak ważna jest wol-
ność słowa jako gwarancja kontrolowania rządzących, demokracji 
i tego, że wybory zostaną przeprowadzone uczciwie. Musimy być 
pomni doświadczeń z czasów, gdy podstawowe prawa i wolności 
były łamane, aby ta wolność nie została nam odebrana. Upominaj-
my się o nią cały czas.

Opr. Red.

Wiec dla Europy. Od lewej Aleksandra Dulkiewicz, Bożena Rybicka – 
Grzywaczewska, Adam Bodnar. Gdańsk. 31 sierpnia 2021 rok. 

Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
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Wzdłuż Motławy, w górę rzeki 

Pamiątki nie tylko  
po mennonitach 

Niedziela – ma być pięknie i nie upalnie, warto to wykorzystać. Para młodych przyjaciół proponuje wycieczkę, my 
trasę. Dokąd? Oczywiście na Żuławy, w górę Motławy. Zaczniemy od Wiśliny i Mokrego Dworu. 

Pamiątki nie tylko po mennonitach.  
Wzdłuż Motławy, w górę rzeki .............................................................. str. 3, 4, 5
XIV Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis.  
17 – 20 listopada 2021 roku w Gdańsku .................................................. str. 6, 7
Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego – wręczone. 
Ustanowił Paweł Adamowicz w 2001 roku dla podkreślenia roli i wkładu 
organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego  
i rozwiązywaniu lokalnych problemów ................................................... str. 7, 8
Wielkie skarby Gdańska. 120. rocznica urodzin  
Stanisławy Przybyszewskiej i 102. rocznica urodzin Brunona Zwarry ..........str. 9,10
Napoleon w Kamieńcu. Festyn, kamień węgielny,  
pomnik, muzeum................................................................................. str. 10, 11
Tego gdzie indziej nie zobaczysz. Rozmowa z dr. hab. Andrzejem Ceynową, 
amerykanistą, byłym rektorem Uniwersytetu Gdańskiego) ................... str. 12, 13
Pomnik żołnierzy rosyjskich z 1898 roku.  
Naprzeciwko Cmentarza Garnizonowego......................................... str. 13, 14, 15
Galeony i fluity w XVII wieku. Statki gdańskie w ikonografii (7) ..... str. 15, 16, 17
Refleksje po wakacjach. Klub Seniora „Motława” działa! ........................... str. 18

Jedziemy na wschód Elbląską, przez 
dawne Łąki Mieszczańskie, od pewnego 
czasu, wbrew historii, Rudniki, choć od 
1949 roku obowiązującą nazwą są staro-
polskie Błonia. 

Ponad stuletni nagrobek

W rejonie mostu Jana Pawła II skrę-
camy w prawo w trasę Sucharskiego, 
potem kawałek w lewo południową ob-
wodnicą, by na węźle Gdańsk - Wschód 
zjechać w kierunku naszego celu.  
W Wiślinie zatrzymujemy się przy sta-
rym cmentarzu, do którego niegdyś 
wjeżdżało się przez bramę w drewnianej 
dzwonnicy z 1792 roku. Piękny zaby-
tek, po ostatnim remoncie w znakomi-
tym stanie, cieszy oko. Robimy zdjęcia, 
także na cmentarzu, gdzie zwraca uwa-
gę efektowny, ponad stuletni nagrobek. 
Inskrypcja jest zatarta, próbujemy odcy-
frować nazwisko - chyba Wilms,  pew-
nie mennonickie. 

Powódź w 1540 roku, przybyli Holendrze

Wiślina, wymieniona pod tą nazwą 

(Wislina) w dokumencie Władysława 
Łokietka z 1308 roku, należała później 
do gdańszczan. Po straszliwym spu-
stoszeniu przez powódź w 1540 roku 
opuścili ją mieszkańcy. Na ich miejsce 
sprowadzono Holendrów, głównie men-
nonitów, którzy ją na nowo zagospoda-
rowali. Dzwonnica, kilka zachowanych 
nagrobków i parę chat typu holender-
skiego (budynki gospodarcze w jednym 
ciągu z domem mieszkalnym), to dziś 
jedyne po nich pamiątki.

Był zameczek wodny w Mokrym Dworze

Czas jechać do położonego po dru-
giej stronie Motławy Mokrego Dworu. 
Najstarszą nazwą, dziś zapomnianą, były 
Modre Strzeńce (Modre Trzciny). Dal-
sza historia była wspólna z Wiśliną, ale 
Mokry Dwór szczycił się posiadaniem 
zameczku wodnego w pętli Motławy, 
siedziby Schwartzwaldów i Conradich.  
W zamku była kaplica, której pastorem 
był w połowie XVIII wieku tczewia-
nin Jan Rajnold Forster, pochodzący 
od szkockich Forresterów, zamiłowany 
przyrodnik. W 1754 roku urodził się tutaj 

jego syn Jan Jerzy Forster. Obaj zasłynę-
li tym, że jako pierwsi obywatele polscy  
w latach 1772-1775 opłynęli świat do-
okoła w drugiej wyprawie Cooka, pro-
wadząc badania przyrodnicze i etnogra-
ficzne, opisane w dziele „A Voyage round  
the World”. 

Wiatrak w Mokrym Dworze
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Zagroda edukacyjna „U Młynarza”

Miejscowość posiada też współcze-
sne atrakcje. Jedną z nich jest zagroda 
edukacyjna „U Młynarza”, pokaże nam 
jej twórca, niezwykły pasjonat tej ziemi, 
zarazem sołtys, Wiesław Zbroiński. Już 
z daleka widać, górujący nad terenem, 
ogromny wiatrak, szeroki u dołu na 8 
m, wysoki na 15, z czworgiem skrzydeł 
(młynarze nazywają je śmigami). Jest to 
paltrak, typ wiatraka z korpusem opartym 
na rolkach, obracanym za pomocą dysz-
la. Okazuje się, że dzięki takiemu łoży-
sku tocznemu może go obrócić 8-letnie 
dziecko! Niezwykle ciekawe jest wnę-
trze wiatraka, znakomicie wyposażone, 

pełne młynarskich maszyn i sprzętów na 
dwóch kondygnacjach i na poddaszu. 

Wiatrak przyjechał z Wyszogrodu

Jest tu tradycyjny mlewnik z kamie-
niami młyńskimi, i drugi do produkcji 
kaszy, a na parterze nowoczesny mlew-
nik walcowy. Można tu poznać wszyst-
kie szczegóły procesu mielenia i zawodu 
młynarskiego. Nasz przewodnik opowia-
da o tym z zaangażowaniem, które powo-
duje, że słuchamy z wielkim napięciem. 
Jeszcze bardziej pasjonująca jest jego 
opowieść o dokonanych przenosinach 
wiatraka z Wyszogrodu, gdzie był ska-
zany na zniszczenie, pokazuje nam na-
kręcony film. Potem prowadzi nas do po-
mieszczenia z, wykonanym z jego inicja-
tywy, tradycyjnym piecem chlebowym, 
gdzie zwykle prowadzi warsztaty dla go-
ści, najczęściej grup dzieci. To wspaniała 
szkoła! A kiedy, przy kawie i smacznym 
żuławskim cieście zacznie opowiadać  
o bocianach, na których punkcie – jak 
sam powiada – jest „rąbnięty”, zapomi-
namy o upływie czasu. 

Zwierzęta i ptaki. Kamień Jana Jerzego 
Forstera. Szkoła

Na koniec dostajemy bochenek chle-
ba, wypieczonego z wyprodukowanej  
w wiatraku mąki i wychodzimy, oczaro-
wani i usatysfakcjonowani. Jakby tego 
było mało, w zagrodzie jest też mini zoo 
z ciekawymi zwierzętami i ptakami. Je-
dziemy jeszcze do kamienia Jana Jerze-
go Forstera, ustawionego (również z ini-
cjatywy Wiesława Zbroińskiego) w na-
strojowym miejscu przy kajakowej przy-
stani, i nieco dalej, by obejrzeć szkołę, 
zbudowaną na miejscu rozebranego  
w 1844 roku zameczku. Stara szkoła, 
mocno odnowiona, ginie wśród przytła-
czających ją nowoczesnych dobudówek, 
ale trwa, to ważne.

Kościółek we Wróblewie. Grabiny-
Zameczek: polska osada Grabina, 
potem krzyżacki zameczek, później 

posiadłość gdańskich bogaczy

Kolejny przystanek, to Wróblewo, 
jedyne w swoim rodzaju miejsce, do któ-
rego zawsze warto wrócić, by się znów 
zachwycić uroczym kościółkiem i usiąść 
na ławeczce, wśród prastarych dębów, 
przy kamieniu upamiętniającym daw-
nych mieszkańców wsi. Tutaj zawsze 
przychodzi wzruszenie, tu czuje się hi-
storię, w której jest miejsce dla każdego 

dobrego człowieka, niezależnie od naro-
dowości, religii czy innych różnic.

Czas na końcowy cel naszej wypra-
wy: Grabiny-Zameczek. Na południe od 
Gdańska, u zbiegu Motławy i Kłodawy, 
depresyjna nizina wznosi się na najwięk-
szą na gdańskich Żuławach wysokość  
15 metrów. W pobliżu czworobok fos 
otacza zespół budynków. To dawna pol-
ska osada Grabina, później krzyżacki 
zameczek, zdobyty przez gdańszczan  
w roku 1459, jeszcze później posiadłość 
gdańskich bogaczy. 

Byli tu Stefan Batory, Gustaw Adolf, 
Stanisław Leszczyński, August II Sas, 

Piotr Wielki

Brama z herbem Gdańska pamięta 
czasy, gdy zatrzymał się tu król Stefan 
Batory. Później byli inni: Gustaw Adolf, 
Stanisław Leszczyński, August II Sas 
– nawet car Piotr Wielki. Zachodnie 
skrzydło dawnego czworoboku kryje 
wewnątrz gotycką kaplicę. Reszta jest, 
niestety, w stanie rozpadu, którego, jak 
dotąd, nikt nie umie powstrzymać. Przy-
pomina się werset z „Sonetów Krym-
skich” Adama Mickiewica: (…) „I pisze 
Balsazara głoskami - >>Ruina<<”(…). 
Ten cudowny zameczek wciąż czeka  
na kogoś, kto zechce przywrócić mu 
dawną świetność.

Jedna z największych studni w dawnych 
zamkach krzyżackich!

W Grabinach od dawna intrygowała 
mnie tutejsza studnia. Zwykła pompa, 
tzw. abisynka, bez korby (ktoś ukradł?), 
stoi na pokrywie starej studni, z kamienną 
cembrowiną ogromnych rozmiarów, je-
stem pewien, że jeszcze średniowieczną. 
Chcemy ją zmierzyć, ale nie wzięliśmy 

Wnętrze wiatraka – tu każdy szczegół ma 
swoje przeznaczenie

Żuławska perełka we Wróblewie

W cieniu wróblewskich dębów
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miarki. Nie szkodzi, zaradny pan Tomasz 
wyciąga pasek ze spodni, a niestrudzona 
pani Krysia mierzy średnicę. Wynik: dwa 

paski i osiem dziurek! Wieczorem otrzy-
muję telefonicznie upragnioną informa-
cję: 2,70 m! Jedna z największych studni 

w dawnych zamkach krzyżackich!
   

Tekst i zdjęcia Andrzej Januszajtis

Brama w Grabinach-Zameczku pamięta królów Zaimprowizowany pomiar studni

Wydanie miesięcznika zostało dofinansowane ze środków Miasta Gdańska
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Zgłoszenia uczestników potrwają  
do 4 października 2021 roku.

Grand Prix, trzy nagrody, wyróżnienia

XIV Ogólnopolski Konkurs Skrzyp-
cowy Pamięci Aleksandry Januszajtis 
organizuje Centrum Edukacji Artystycz-
nej we współpracy z Towarzystwem 
Młodych Skrzypków im. Aleksandry Ja-
nuszajtis oraz Ogólnokształcącą Szkołą 
Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego 

w Gdańsku. Jest trzyetapowy i przebie-
gać będzie w dwóch grupach wieku. 
Jury przyznawać będzie Grand Prix, I, II 
i III miejsca oraz wyróżnienia.

– Nie wiemy w tej chwili ilu uczest-
ników przystąpi do konkursu, ponieważ 
termin składania zgłoszeń mija z dniem 
4 października 2021 roku – powiedziała 
Lucyna Węglarz, koordynator organiza-
cyjny Konkursu. 

Prof. Wiesław Kwaśny Kraków - 
Przewodniczącym Jury

– Nie zapadła jeszcze decyzja jaka 
będzie formuła Konkursu - stacjonarna 
czy zdalna – wyjaśniła Lucyna Węglarz.

Skład Jury XIV Ogólnopolskiego 
Konkursu Skrzypcowego Pamięci Alek-
sandry Januszajtis:

1. prof. Wiesław Kwaśny Kraków –
Przewodniczący Jury

2. prof. Konstanty Andrzej Kulka – 
Warszawa, Gdańsk

3. prof. Bartosz Bryła – Poznań
4. prof. Antoni Cofalik – Kraków
5. mgr Katarzyna Januszajtis - Miel-

czarek - Gdańsk

 Zdobywają świat

– Konkurs, już czternasty, to napa-
wa dumą, ale i zobowiązuje – przede 
wszystkim do utrzymania poziomu, któ-
rym się szczycimy. – powiedział Andrzej 
Januszajtis, prezes Towarzystwa Promo-
cji Młodych Skrzypków im. Aleksan-
dry Januszajtis. – Dla wielu wybitnych 
skrzypków był to ważny szczebel karie-
ry artystycznej. Laury uzyskane w Gdań-
sku, ułatwiają zdobywanie dalszych. 

– Wystarczy wspomnieć laureatkę 
Agatę Szymczewską, późniejszą zwy-
ciężczynię Międzynarodowego Konkur-
su Skrzypcowego im. Henryka Wieniaw-
skiego w Poznaniu, nie licząc innych. 
– kontynuuje Andrzej Januszajtis. – Wy-
chodząc z naszego niełatwego konkur-
su nabierają pewności siebie i odwagi, 
która pomaga im zdobywać świat. Każ-
dy i każda z nich, jak np. laureatka 13. 
Konkursu, młodziutka Hanna Pozorska, 
która wkrótce potem została laureatką 
Pomorskiej Nagrody Artystycznej w ka-
tegorii Nadzieja Artystyczna za rok 2000, 
to indywidualności artystyczne budujące 
piękny wizerunek polskiej wiolinistyki. 
Mimo ograniczeń, jakie stwarza pande-
mia, zrobimy wszystko co możliwe, żeby 
tak samo było i tym razem. Zapraszamy! 

K.K.

Aleksandra Januszajtis. Fot. Arch.

17 – 20 listopada 2021 roku w Gdańsku

  XIV Ogólnopolski Konkurs 
Skrzypcowy Pamięci Aleksandry 

Januszajtis 
Po raz czternasty do Gdańska zjadą z całej Polski młodzi skrzypkowie, by wziąć udział w konkursie poświęconym 
pamięci Aleksandry Januszajtis, wybitnie utalentowanej skrzypaczki zmarłej tragicznie u progu życia i artystycznej 
kariery.

 Aleksandra Januszajtis 

Urodziła się 7 grudnia 1967 r. w Gdańsku, w muzycznej 
i intelektualnej rodzinie. Od wczesnych lat ujawniała nie-
zwykłe uzdolnienia muzyczne, plastyczne i naukowe. Gry na 
skrzypcach uczyła się od piątego roku życia pod kierunkiem 
mgr Jerzego Hazuki. Po ukończeniu z wyróżnieniem Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej w Gdańsku w 1986 r. rozpo-
częła studia u prof. Jadwigi Kaliszewskiej i prof. Marcina Ba-
ranowskiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Ukończyła 
je przed terminem w roku 1990, uzyskując dyplom z wyróż-

nieniem. Dzięki amerykańskiemu stypendium, uzyskanemu 
na kursach wakacyjnych w Blue Hill, kontynuowała studia 
na Uniwersytecie w Bostonie pod kierunkiem prof. Romana 
Totenberga. Roczny pobyt w Bostonie był niezwykle praco-
wity. Zajęcia na uniwersytecie, lekcje z profesorem, udział  
w trzech orkiestrach – Uniwersyteckiej, Filharmonii Nowej 
Anglii i Bostońskiej Kameralnej – wypełniały czas, ale dawały 
satysfakcję. Wszędzie była koncertmistrzynią, grała pierwsze 
skrzypce lub występowała jako solistka. Jej repertuar obej-
mował ponad sto utworów skrzypcowych, w tym 12 koncer-
tów. Przy tym wszystkim uczęszczała jeszcze na zajęcia spor-
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W tym roku z powodu braku nomi-
nacji dla darczyńcy roku nie przyznano 
tej nagrody. 

Bycie razem mimo niemożności 
spotkania 

Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska 
im. Lecha Bądkowskiego rozdano po raz 
dwudziesty pierwszy.

– Chcę podziękować za waszą obec-
ność i działania na rzecz drugiego czło-
wieka – powiedziała podczas gali wrę-
czenia nagród Aleksandra Dulkiewicz, 
prezydent Gdańska. – Rok 2020 był 
szczególnym, przebiegał pod znakiem 

pandemii. Kiedy patrzę wstecz, to widzę 
solidarność, solidarność codzienną. To, 
jak poradziliśmy sobie z tą próbą, nie 
byłoby możliwe, gdyby nie Wy – człon-
kinie i członkowie organizacji pozarzą-
dowych, społeczniczki i społecznicy, 
wolontariuszki i wolontariusze. 

– To Wasza wiedza, umiejętności, 
profesjonalizm, doświadczenie i bliskość  
z gdańszczankami i gdańszczanami 
sprawiły, że inicjatyw pomocowych było 
tak wiele. Bycie razem mimo niemożno-
ści spotkania się było i jest nadal czymś 
bardzo ważnym – skonkludowała prezy-
dent Gdańska.

Trzy kategorie – trzy nagrody pieniężne

Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego 
ustanowił Paweł Adamowicz w 2001 
roku dla podkreślenia roli i wkładu or-
ganizacji pozarządowych w budowaniu 
społeczeństwa obywatelskiego i roz-
wiązywaniu lokalnych problemów.

Od roku 2013 nagroda przyznawana 
jest w trzech kategoriach: dla Gdańskiej 
Organizacji Pozarządowej Roku, której 
przyznawana jest nagroda główna w wy-
sokości 20 000 zł oraz dwa równoważne 
wyróżnienia w wysokości po 3 000 zł każ-
de; dla Gdańskiego Społecznika Roku, 
który otrzymuje nagrodę rzeczową;  

towe i potrafiła napisać do domu 40 szczegółowych listów! 
Intensywna praca pod kierunkiem wspaniałego pedagoga  
i aktywny udział w życiu muzycznym na wysokim poziomie 
wyzwoliły jej osobowość i pogłębiły interpretację. Promienne 
usposobienie zjednywało jej przyjaciół, talent i praca budzi-
ły podziw i uznanie.Lista jej osiągnięć zaczyna się w 1979 r.  
od I miejsca na przesłuchaniach w Malborku i nagrody spe-
cjalnej na Konkursie Młodych Skrzypków w Lublinie. W na-
stępnym roku uzyskała II miejsce w Malborku i IV nagrodę 
w Lublinie. Pierwszym sukcesem międzynarodowym było 
wygranie w 1983 r. konkursu koncertów na Narodowym Obo-
zie Muzycznym w Interlochen (USA). Udział w Konkursie  
T. Vargi w Sion (Szwajcaria) w 1987 r. przyniósł jej cenną 
nagrodę za najlepsze wykonanie kaprysu Paganiniego. Kolej-
ne osiągnięcia, to II nagroda w konkursie muzyki kameralnej  
w Łodzi z kwartetem „Śmierć i dziewczyna” Schuberta i waż-
na II nagroda w konkursie Z. Jahnkego w Poznaniu – obie  
w 1989 r. – oraz V nagroda i nagroda specjalna za interpretację 
Bacha w 1990 r. na konkursie T. Wrońskiego w Warszawie. 
W kwietniu 1991 r. wygrała konkurs koncertów w Bostonie, 
budząc entuzjazm wykonaniem koncertu Sibeliusa.W końcu 
maja 1991 r. Ola wróciła do Gdańska na „wakacje”, które za-
częły się szeregiem występów z Litewską Orkiestrą Kame-
ralną w Kownie (31.V.), Gdyni (6 i 9.VI.), Sopocie (7.VI.), 
Gdańsku (8.VI.), Toruniu (10.VI.) i Warszawie (11.VI.). Gra-
ła „Pory Roku” Vivaldiego, które bardzo lubiła i na temat 
których pisała pracę dyplomową. Po ostatnim koncercie na 
Zamku Królewskim w Warszawie dyr. Jan Popis z Polskiego 
Radia zaproponował sesję studyjną, w wyniku której powsta-

ło piękne nagranie – ostatnie w jej życiu.1 lipca 1991 r. głaz 
oderwany z tatrzańskiego szlaku strącił ją w przepaść, prze-
rywając wspaniale zapowiadającą się karierę. „Polska wioli-
nistyka poniosła wielką stratę. Odeszła 21-letnia dziewczyna, 
w której tkwiło tyle niespełnionych możliwości.” (Wanda 
Obniska)„Aleksandra albo Ola, jak ją wszyscy nazywali, była 
natchnieniem dla swoich kolegów i pobudzeniem myśli dla 
nauczycieli. Nasze lekcje przebiegały tak szybko, miało się 
wrażenie, że zaledwie zaczęliśmy, bo omawiało się tyle arty-
stycznych możliwości. Jak prawdziwa artystka Ola przeżywa-
ła każdy swój występ i wkładała całą duszę w wykonanie. Sta-
rała się przy tym opracować każdy szczegół do maksimum, 
co zjednywało jej szacunek muzyków.” (Roman Totenberg)
„Ucieleśnione w jej grze było wszystko, co posiadała: żar, 
czułość, wrażliwość, skromność i nieprawdopodobny talent, 
które będą zawsze żyły w naszych sercach i umysłach.” (Da-
vid Hoose – dyrygent Orkiestry Uniwersytetu w Bostonie)
„Wciąż mamy przed oczami drobną figurkę z szopą przecud-
nych rudych włosów i granie odszlifowane do najwyższego 
blasku.” (Krystyna Domarkiene z Litewskiej Orkiestry Kame-
ralnej) „Tak pięknie grała na skrzypcach! Była zawsze jasna 
jak promień słońca i taka pełna życia! Wszyscy radowali się 
jej obecnością.” (Nancy Hawkins z New England Philharmo-
nic Orchestra)„Podczas koncertu Sibeliusa po raz pierwszy  
w życiu zdałam sobie sprawę, że lubię występować i grać jako 
solistka. Zapomniałam o nerwach i dałam się ponieść muzyce. 
Uwielbiam granie z orkiestrą.” (Aleksandra Januszajtis)

Ewa Terlecka Januszajtis, Andrzej Januszajtis

Ustanowił Paweł Adamowicz w 2001 roku dla podkreślenia roli i wkładu organizacji 
pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu lokalnych 

problemów

Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska 
im. Lecha Bądkowskiego – wręczone 

Fundacja Teneo, a także Hospicjum Pomorze Dzieciom i Stowarzyszenie Garnizon Gdańsk oraz Eugeniusz Erdmann 
to laureaci tegorocznej nagrody przyznanej gdańskim organizacjom pozarządowym i społecznikom.
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dla Gdańskiego Darczyńcy Roku - na-
groda ma charakter honorowy, jednak 
w tym roku, z uwagi na brak nominacji, 
nagrody nie przyznano.

Fundacja Teneo – Gdańską Organizacją 
Pozarządową Roku 2020

Laureatem Nagrody Prezydenta Mia-
sta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego 
dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej 
za 2020 rok została:, za urzeczywistnia-
nie idei społeczeństwa obywatelskiego 
i podnoszenie świadomości prawnej.  
W ramach nieodpłatnej działalności po-
żytku publicznego Fundacja Teneo opra-
cowuje różnorodne informacje prawne, 
upowszechniania wiedzę na temat pra-
wa wśród mieszkanek i mieszkańców 
Gdańska, prowadzi w Gdańsku Punk-
ty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz 
Punkt Nieodpłatnych Porad Obywatel-
skich, angażuje się w projekty eduka-
cyjne, m.in. „Akademię Teneo”, „Sądzić  
i być sądzonym”, „Uczniowie Gdań-
skich Szkół Bliżej Prawa”.

Hospicjum Pomorze Dzieciom  
i Stowarzyszenie Garnizon Gdańsk – 

dwa równoważne wyróżnienia

Pierwszym laureatem jednego  
z dwóch wyróżnień w tej kategorii zo-
stało: Hospicjum Pomorze Dzieciom, 
za zapewnianie opieki paliatywnej, 
psychologicznej, socjalnej i duchowej 
pacjentom i ich rodzinom, przez 24 go-
dziny na dobę, 365 dni w roku.

Drugim równorzędnym laureatem 
wyróżnienia w tej kategorii zostało: 
Stowarzyszenie Garnizon Gdańsk, za 
promocję historii Gdańska, insceniza-
cje historyczne, udział w wydarzeniach 
edukacyjnych i miejskich m.in. w po-
kazach artyleryjskich w Hevelianum, 
kolejnych edycjach Gdańskiej Parady 
Niepodległości, uroczystościach zwią-
zanych z Gdańskiem na zaproszenie 
Urzędu Miejskiego, w rozpoczęciach 
Jarmarku Dominikańskiego czy Baltic 
Sail.

Eugeniusz Erdmann – Gdański 
Społecznik Roku 2020

Tegorocznym laureatem w tej ka-
tegorii został Pan Eugeniusz Erdmann, 
radny dzielnicy Rudniki, który w czasie 
swojej dotychczasowej aktywności m.in. 
zabiegał o doprowadzenie do dzielnicy 
infrastruktury telefonicznej, gazowej  
i wodociągowej. Jego działalność moż-
na porównać do roli dobrego gospoda-
rza, który otacza opieką każdy skrawek 
dzielnicy i jej mieszkańców. Z pomocy 
Pana Eugeniusza przy różnorodnych 
problemach mieszkaniowych skorzysta-
ło i korzysta wielu mieszkańców.

Podczas Gali wręczone zostały także 
podziękowania dla organizacji pozarzą-
dowych i instytucji wspierających akcję 
#GdańskPomaga. Wystąpił również Olo 
Walicki, gdański kompozytor oraz kon-
trabasista jazzowy.

Olimpia Schneider  
Urząd Miejski w Gdańsku 

Laureaci i nominowani do tegorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego.  
Fot. Materiały promocyjne Urzędu Miasta Gdańska
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Letnie spacery w ramach projektu Lo-
kalnych Przewodników i Przewodniczek 
(Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku) 
pozwalają zatrzymać się przy Brunonie 
Zwarze i Stanisławie Przybyszewskiej.

Żyli w Gdańsku w latach 20. i 30.  
XX wieku

Stanisława urodziła się 1 paździer-
nika 1901 roku w Krakowie, Brunon 
18 października 1919 roku w Gdańsku. 
Cenimy ich za dorobek literacki. Pisa-
rzom dane było żyć w Gdańsku w latach 
20. i 30. XX wieku. Były to trudne lata  
w życiu gdańskiej Polonii, choć nie po-
zbawione chwil radości.

Te dwie osobowości łączy Gimna-
zjum Polskiej Macierzy Szkolnej na Pe-
terszawie w Gdańsku. Brunon Zwarra 
uczęszczał do tej renomowanej szkoły 
przez kilka lat. Stanisława Przybyszew-
ska, świetnie znająca języki obce (fran-
cuski, angielski i niemiecki), udzielała 
korepetycji uczniom tego gimnazjum. 
Pisała dramaty, a Brunon od rana pa-
sjonował się piłką. Mieszkali od siebie 
oddaleni o 600 metrów, Brunon przy uli-
cy Biskupiej 2 (przed 1945 rokiem ulica 
Góry Biskupiej lub Bischofsberg), a Sta-
nisława na dziedzińcu gimnazjum (dziś 
ulica Jana Augustyńskiego, przed 1945 
rokiem ulica Przy Białej Wieży lub Am 
Weißen Turm).

Stanisława posiadała wyjątkowe ta-
lenty: grała na skrzypcach (uczyła się 
w Akademii i Szkole Muzycznej w Po-
znaniu), rysowała, malowała, tworzyła 
wraz z mężem drzeworyty. Podróżowa-
ła po Europie. Kosmopolitka. Książka 
stała się jej największym przyjacielem. 
Żyła tylko 34 lata, została pochowa-
na po katolicku na katolickim cmenta-
rzu na Chełmie (zob. „Nasz Gdańsk”,  
nr 1/2016).

W latach 70. XX wieku Honorowy 
Obywatel Gdańska Andrzej Wajda na-
pisał o Stanisławie Przybyszewskiej:  
„(...) poza Witkacym, Gombrowiczem, 
Mrożkiem i Różewiczem mamy jeszcze 

coś, co jest naszym wielkim skarbem,  
co jest czymś jeszcze nie odkrytym,  
co jest czymś zupełnie fantastycznym”.

Brunon Zwarra był więźniem nie-
mieckich obozów koncentracyjnych 
Stutthof i Sachsenhausen. Zawsze czuł 
się Polakiem. Żył 99 lat i został pocho-
wany na cmentarzu w Oliwie.

Stare uliczki Biskupiej Góry - czas się 
zatrzymał

Stare uliczki Biskupiej Góry, nie-
tknięte na całej swej długości II wojną 
światową, osnute zadrapaniami i we-
lonem czasu, stoją jak zaklęte w swej 
godnej postawie. To one inspirują zwie-
dzających do wspomnień i przywołują 
dawnych mieszkańców. Z Peterszawy, 
leżącej u podnóża Góry Biskupiej, tyl-
ko krok na Dolne Miasto zmagające się 
dziś z podobnymi problemami. Lokalni 
Przewodnicy i Przewodniczki próbują 
zwiedzającym przybliżyć te miejsca,  
w których czas się zatrzymał, szczegól-
nie w tym rejonie Śródmieścia.

W 1995 roku Zasłużony w Historii 
Miasta Gdańska architekt Stanisław Mi-
chel mówił o Śródmieściu Gdańska w 
telewizji Sky Orunia: „Problemy Śród-
mieścia. To jest nie tylko Główne Miasto. 
Ogromnie zaniedbana dzielnica Dolnego 
Miasta, które zostało potraktowane jako 
jakaś dzielnica do przebudowy, do este-
tyzacji, ale nigdy nie miała pełnej orga-
nizacji takiej, jak na Głównym Mieście, 
w sensie odbudowy poszczególnych blo-
ków, ich reparacji, mieszkańcy żyją tu w 
znacznie gorszych warunkach. To samo 
dotyczy Góry Biskupiej, w rejonie uli-
cy Na Stoku i Góry Biskupiej, która jest 
ogromnie urokliwa. Ta ulica Biskupia, 
zadbana może stanowić również śliczną 
enklawę na wzór ulicy Mariackiej”.

W 2017 roku szwedzka organizacja 
pozarządowa Arkitekturupproret (Po-
wstanie Architektoniczne), przeciwsta-
wiająca się modernizmowi i neomo-
dernizmowi w architekturze i walcząca 
o zachowanie piękna szwedzkich ulic, 

swój artykuł komentujący brytyjski ra-
port „Housing Communities: What Pe-
ople Want” (Wspólnoty mieszkaniowe: 
czego chcą ludzie) zilustrowała zdjęcia-
mi ulicy Mariackiej w Gdańsku i wzgó-
rza Montmartre (Góra Męczenników)  
w Paryżu. Szwedzka organizacja napisa-
ła, że ulica Mariacka „to przykład ulicy, 
która ma atrybuty, na które na ogół jest 
zapotrzebowanie”.

Potencjał do bycia gdańskim 
Montmartre

Góra Biskupia ma również potencjał 
do bycia gdańskim Montmartre. W XIX 
wieku Montmartre w stolicy Francji 
było słynną dzielnicą artystów (mieszkał 
tam Fryderyk Chopin), z której przenie-
śli się oni jednak na początku XX wie-
ku do dzielnicy Montparnasse (w latach 
1909-1912 mieszkała tam i chodziła  
do szkoły Stanisława Przybyszewska). 
Dziś Montmartre to tętniące życiem 
wzgórze pełne uliczek z zadbanymi 
kamienicami, ogrodami, restauracja-
mi i kawiarniami. Jest tam wiele pięk-
nych miejsc, które potrafią przyciągnąć 
mieszkańców i turystów.

Paweł Adamowicz pisał w swojej 

120. rocznica urodzin Stanisławy Przybyszewskiej i 102. rocznica urodzin 
Brunona Zwarry

Wielkie skarby Gdańska 
Październik stał się miesiącem pamięci o pisarzach z Peterszawy (Zaroślak) i Góry Biskupiej 

(Biskupia Górka) w Gdańsku. W 2021 roku przypada 120. rocznica urodzin Stanisławy Przybyszewskiej i 102. 
rocznica urodzin Brunona Zwarry.

Spacer ulicą Biskupią, 14 sierpnia 2021. 
Fot. Adam Kajzer
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Organizatorami festynu byli – Fun-
dacja Napoleona z Gdańska, właściciel 
terenów pałacowych Wojciech Myśliń-
ski i Piotr Zawada, rekonstruktor, który 
wcielił się w postać Napoleona. 

Inscenizacje, pokazy kaskaderskie, 
nauka tańca… 

Impreza rozpoczęła się o godzinie 
10 rano i trwała ponad 12 godzin. Była 
musztra, ćwiczenia pododdziałów, in-
scenizacja wjazdu Napoleona Bonaparte 
z Marią Walewską do pałacu, defilada 
przed cesarzem, bitwa w ogrodach pała-
cowych, pokazy kaskaderskie, strzelanie 

z armat, nauka tańca z epoki, konkursy 
– historyczny i rysunkowy dla dzieci 
oraz inne atrakcje. Otwarte były stoiska 
z pamiątkami i jedzeniem. Członkinie 
Koła Gospodyń Wiejskich i pani soł-
tys Kamieńca suto i smacznie ugościły 
wszystkich uczestników. 

Kamień węgielny pod pomnik.  
W pałacu - muzeum

Wciągnięto na maszt francuską flagę, 
odśpiewano hymny Polski i Francji. Aby 
uczcić pamięć i miejsce pobytu cesarza, 
wkopano kamień węgielny pod budowę 
pomnika Napoleona z udziałem burmi-

strza Susza Krzysztofa Pietrzykowskie-
go i księdza proboszcza Michała Mi-
rowskiego z kościoła parafialnego Matki 
Boskiej Królowej Świata w Kamieńcu. 
Złożenia aktu erekcyjnego dokonał wy-
bitny znawca historii Gdańska prof. An-
drzej Januszajtis oraz wiceprezes Funda-
cji Napoleona Wojciech Mienik.

Przedstawiono też koncepcję ustano-
wienia Muzeum Napoleona na terenach 
pałacowych, którego celem będzie przy-
bliżenie znaczenia okresu napoleońskie-
go w całej historii Polski.

Czy zmienić nazwę miejscowości?

Ponadto zebrano opinie z przeprowa-
dzonych badań ankietowych o zmianie 
nazwy miejscowości na Kamieniec Na-
poleoński - na wydanych 141 ankiet 132 
osoby były za zmianą, a tylko 6 przeciw. 
Nasuwa się pytanie - czy może przy tej 
okazji warto zindywidualizować nazwę 
miejscowości?

Ogólnie można powiedzieć, że festyn 
był bardzo udany, jego przebieg odnoto-
wały lokalne media oraz TVP Historia. 

Już za rok kolejna odsłona, dzięku-
jemy za udział i zapraszamy ponownie.

 
 Tekst i zdjęcia Wojciech Mienik 

Fundacja NapoleonaNie zabrakło chętnych do nauki tańca z epoki

Festyn, kamień węgielny, pomnik, muzeum

Napoleon w Kamieńcu
Po raz drugi odbył się w Kamieńcu koło Susza, w dniu 21 sierpnia 2021 roku, festyn napoleoński 
z udziałem ponad 140 rekonstruktorów z epoki i szerokiej rzeszy publiczności. Miejsce festynu 

nie jest przypadkowe, to tu w 1807 roku od 1 kwietnia przez ponad dwa miesiące rezydował Napoleon Bonaparte, 
który był postacią nr 1 ówczesnego świata, którego 200. rocznica śmierci mija w 2021 roku.

książce pt. „Gdańsk jako wspólnota”  
o Forum Gdańsk, że „powstała unika-
towa przestrzeń publiczna, łącząca funk-
cje handlowe, gastrono miczne, rozryw-
kowe i kulturalne. Całkowity koszt bu-
dowy to około 900 milionów złotych”.

Kamil Sulewski na swojej stronie 
internetowej pt. „7 zdjęć z Gdańska” 
(7zdjeczgdanska.pl) napisał w 2018 
roku o wadach Forum Gdańsk: „Na rogu  
z al. Armii Krajowej postawiono naj-
większy z budynków, ten mieszczący 
kino. Ogromny, toporny, bez wyrazu. 
Dalej mamy zupełnie antypieszy i pro-
samochodowy układ drogowy z nowy-

mi wiaduktami, ogromem zmarnowanej 
przestrzeni, oddzielającej jeszcze bar-
dziej Główne Miasto od Biskupiej Górki. 
Zaprzepaszczono szansę na „scalenie” 
siatką ulic Śródmieścia, przybliżenie Bi-
skupiej Górki i Piaskowni do Głównego 
Miasta i skierowanie tam większej ilości 
osób, co pięknie połączyłoby się z pla-
nowaną rewitalizacją dzielnicy”.

Na Biskupiej Górze nie ma ani jednej 
restauracji lub kawiarni

Projekt rewitalizacji Biskupiej Górki 
i Starego Chełmu w latach 2017-2023 

ma wartość około 42 milionów złotych. 
Dziś na Biskupiej Górze nie ma ani jed-
nej restauracji lub kawiarni, a niedawno 
zamalowano pozostałości szyldu dawnej 
restauracji „Czarne Morze” na kamieni-
cy gdzie jest tablica upamiętniająca Bru-
nona Zwarrę.

W sobotę 14 sierpnia 2021 roku  
na spacerze ulicą Biskupią razem z tury-
stami wspominaliśmy Brunona Zwarrę. 
Minutą ciszy uczciliśmy pamięć pisarza 
w trzecią rocznicę jego odejścia.

Jolanta Kajzer 
Adam Kajzer 
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Rekonstruktorzy zainscenizowali bitwę

O zmroku na tle oświetlonych ruin zamkowych rozbito obóz wojskowy

Akt erekcyjny pod budowę pomnika Napoleona Bonaparte w Ka-
mieńcu koło Susza

Piotr Zawada, rekonstruktor, który wcielił się w postać Napoleona, 
przed kamieniem węgielnym pod budowę pomnika  

Napoleona Bonaparte

Rozległy się wystrzały armat

Na festynie nie zabrakło Mieszczek Gdańskich
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– Spójrzmy na mapę. Od wschod-
niej granicy Kartuzy z grubsza dzieli 
400 kilometrów, od zachodniej jakieś 
300. Trochę mniej w linii prostej. To 
dzisiaj. Ale przez wieki Kaszuby były 
kresami. Dodajmy: kresami różnych 
krajów. Czy coś się z tego ostało?

– Podróżny, który wyjeżdża z Ka-
szub, zaraz dostrzeże, że stąd wyjechał. 
Nie tylko zauważy inne zabudowania. 
Ludzie po wsiach inaczej opiekują się 
obejściami, inaczej wyglądają te liczą-
ce ponad sto lat stare szkolne budynki, 
które jeszcze przetrwały. To obserwacja 
naskórkowa. A głębsza? Przede wszyst-
kim dotyczy tożsamości. Pierwszy raz  
o tym pomyślałem, rozmawiając z Dan-
zigerami. Mieszkali w Gdańsku i uwa-
żali się za ludzi z Gdańska; nie czuli się 
obywatelami Prus czy Niemiec ani też 
Polski. Natomiast mówili po polsku,  
po niemiecku i po kaszubsku, zależnie  
od tego, którędy wiodły ścieżki. W sło-
wach rodziców nie słyszałem nic dziw-
nego, kiedy mówili, że jesteśmy i Po-
lakami, i Kaszubami. Taką tożsamość 
uważałem za oczywistą. A potem po-
myślałem, że skoro określamy się jako 
Polacy i Kaszubi, to muszą też być lu-
dzie, którzy się uważają za Kaszubów  
i Niemców. Ci zostali jednak wypchnięci 
stąd po wojnie. 

– Więcej, tożsamości mogły się 
zmieniać z pokolenia na pokolenie  
w tej samej rodzinie. Znam taką, 
której jedno pokolenie uważało się 
za Kaszubów-Niemców, inne za Ka-
szubów-Polaków. Natomiast rysem 
niezmiennym była trójjęzyczność. 
Dodam, że chodzi o sprawy dawne, bo  
i rodzina stara. 

– Mój dziadek ze strony mamy nosił 
nazwisko Sztolc, zresztą różnie pisane 
w różnych czasach. Uważał się bezdy-
skusyjnie za Kaszubę-Polaka. W czasie 
pierwszej wojny światowej był podofi-
cerem pruskiej armii. Ten fakt i poczu-
cie, że jest polskim Kaszubą, wcale się 
w nim nie kłóciły. 

Mówmy jednak o kresach. Nie sztu-
ka wyobrazić sobie jakieś kresy, po-
wiedzmy, za Uralem. Często bowiem 
wyobrażamy je sobie jako pas między 
cywilizacją a głuszą; między cywilizacją 
a terytorium niecywilizowanym. Nawet 
w tle myślenia o naszej dawnej wschod-
niej granicy jest zderzenie ze swego ro-
dzaju dzikością. Jeżeli kresy są jednak 
na zachodzie? Słowo „kresy” w pierw-
szej chwili wyda się nieodpowiednie. 

Tymczasem na Kaszubach funkcjono-
wały różne kultury, różne języki, ludzie 
byli przemieszani, także religijnie, bo to 
i katolicy, i protestanci różnych wyznań. 
W tej mierze – pogranicznego przenika-
nia się cywilizacji – to na pewno kiedyś 
były kresy. Dzisiaj ten wątek nie zawsze 
wabi. Niemniej słowo „kresy” – zaskaku-
jące w pierwszej chwili – jest dla Pomo-
rza i Kaszub odpowiednie. Oczywiście  
w odniesieniu do pewnych okresów.

– Jest także czar fizycznej odległo-
ści. Kresy spełniają baśniowe wyma-
ganie: daleko, za siedmioma rzekami, 
za siedmioma górami…

– Tak, ale w tej baśniowości kryje się 
drugie dno. Daleko, za siedmioma górami, 
za siedmioma rzekami jest inność. Więc 
wydaje się groźna. Więc trzeba ją oswo-
ić, dostosować do naszych miar. Żyjących 
tam ludzi ulepszyć. Cywilizować…

W tle myślenia Prus o Kaszubach 
też było miejsce na obawę przed jakąś 
dzikością. Jak w naszym myśleniu o na-

szych wschodnich kresach. My w swoim 
czasie też uważaliśmy – mówię o Pola-
kach – że na północy i wschodzie mamy 
cywilizować Litwinów, Żmudzinów, 
mieszkańców wsi białoruskiej czy Ukra-
ińców. Wyszło różnie. 

– Tknijmy inny wątek. Wschodnie 
kresy – tamto zderzenie ludzi, obycza-
ju, wierzeń, religii, sądów i przesądów 
– dały Polsce niezwykle dużo, w tym 
kawał wielkiej poezji i literatury. Jeśli 
mówimy, że ktoś jest z kresów, rozu-
miemy, że chodzi o Kresy Wschodnie. 
To oczywistość. Zatem co pewien czas 
wraca pytanie, co twórczego niosą 
kresy zachodnie? W kulturze kresy  
z zasady są żyzne. 

– Zetknięcie z kulturą niemiecką za-
wsze było dla Polaków dość dotkliwe, 
bo to było zetknięcie z kulturą trochę 
lepiej rozwiniętą literacko, muzycznie, 
naukowo, gospodarczo. Więc rodziło 
uczucie, że i my chcemy czegoś takiego. 

– W polskich dziejach ważna część 
szerokiego świata docierała przez 
Niemcy.

– A którędy miała docierać? Szwedzi 
niewiele mogli zaoferować poza rybami 
i biedą Skandynawii. Niemcy to była fi-
lozofia, nauka, to było malarstwo, litera-
tura… 

– Prusy miały godne uwagi pań-
stwo. 

– Z trudem przechodzi nam to przez 
usta. Miały jedno z państw najbardziej 
postępowych, najlepiej zorganizowa-
nych. Jako pierwsze wprowadziło obo-
wiązkowe szkolnictwo podstawowe, 
zreformowane szkolnictwo średnie,  
a przede wszystkim wyższe. To od pru-
skiego uniwersytetu w Berlinie zaczął 
się pochód uniwersytetów jako jedno-
stek badawczych, a nie tylko magazy-
nów dobrej starej, sprawdzonej wiedzy. 
Mnie się zdaje, że mieszkając tu, na Po-
morzu, długo odczuwaliśmy kulturowe-
go kaca, nie szanowaliśmy dostatecznie 
swojego folkloru, ani tutejszych wierzeń 
i obyczajów, bo mieliśmy je za gorsze. 
Za to kiedy popatrzymy na niegdysiej-Dr hab. Andrzej Ceynowa. Fot. Arch.

Rozmowa z dr. hab. Andrzejem Ceynową, amerykanistą, byłym rektorem 
Uniwersytetu Gdańskiego

Tego gdzie indziej nie zobaczysz 
Fot. Leszek J. Pękalski
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szy polski Wschód, to akurat tam cenili-
śmy swoją kulturę, poprzez nią mieliśmy 
wpływać na tamte strony, to ona nas wy-
różniała pozytywnie, a ludową kulturę 
tamtych kresów dopiero z czasem uzna-
liśmy za ważną, za znak rozpoznawczy. 

– Mówiąc o Pomorzu, jak dotąd, 
pomijamy celowy nacisk ze strony 
Prus, służący kulturowej dominacji. On 
też odegrał rolę. 

– Paradoksalnie, wzmocnił Kaszu-
bów kulturowo, bo celowy nacisk, wię-
cej, Kulturkampf budziły sprzeciw. Ak-
cja powoduje reakcję. Łatwiej chłonąć 
po dobremu. Znane sprawy. A na kre-
sach jak to na kresach, jedni górowali, 
inni wręcz przeciwnie. W każdym razie 
opowieści o kresowym rajskim i równo-
prawnym współbytowaniu to trochę czy-
tanka dla dziatwy. 

– Nawiasem, spotkałem się z tezą, 
że na ziemiach, którymi rządził zakon 
krzyżacki – ściślej, oba rycerskie za-
kony – więc od Bytowa, Człuchowa  
po dzisiejszy Tallinn, miejscowa lud-
ność nie doświadczyła tak natarczy-
wej germanizacji, jak pod niemieckim 
władztwem świeckim. 

– Bo państwo zakonne przypominało 
cywilizacje kolonialne. Rządzeni mie-
li pracować w wyznaczonym zakresie, 
płacić podatki. A grupa rządząca, która 
miała na głowie co innego, nie zamie-
rzała z niczym schodzić do rządzonych.  
Bo i po co? A potem skutki zadziwiają. 

– Zabrnęliśmy w czasy nieledwie 

baśniowe. A co ze współczesnością? 
Kaszuby już nie są kresami od siedem-
dziesięciu lat. Patrzymy na mapę: do 
jednej granicy 300 kilometrów, jeszcze 
dalej do drugiej, a bliżej – nie do wia-
ry – Królewiec, ale rosyjski. Co jeszcze 
zostało z kresowości kaszubskiej? 

– Nowsze gdańskie tramwaje noszą 
imiona wybitnych gdańszczan. To nie 
tylko Schopenhauer, Chodowiecki czy 
Fahrenheit, lecz i Joachim Oelhaf czy Jan 
Jerzy Forster, przyrodnik oraz pisarz i po-
dróżnik; w sumie co najmniej tuzin posta-
ci znanych głównie historykom. Znaczna 
część tych ludzi nie umiała po polsku. Nie 
szkodzi. Tworzyli tu historię. Tego się 
gdzie indziej w Polsce nie zobaczy.

Wśród Kaszubów i nie-Kaszubów 
żywa była dyskusja, czy Kaszubi po-
rozumiewają się między sobą polską 
gwarą, czy też własnym językiem. Wy-
grał pogląd, że chodzi o język. Mamy 
więc dwujęzyczne tablice przy drogach 
i filologię kaszubską na uniwersytecie.  
Czy gdzieś w Polsce są odpowiedniki? 

– Projektanci i zleceniodawcy chęt-
nie sięgają po motyw szachulcowy. 
Odwołanie do tej architektury lokal-
nej, lecz biednej, można dzisiaj odna-
leźć w kosztownych domach. Rzadziej 
widzi się wariacje na temat bryły ka-
szubskiego budynku. Ale też są. 

 – Z innej beczki – Grass. Na polskim 
Pomorzu uznany za swego. Wiadomo,  
o czym pisał, niemniej część jego popu-
larności niemieckiej bierze się z pisania  
o tym, co się działo na utraconych kre-

sach. Kto przed powieściami Güntera 
Grassa czytał po niemiecku o Kaszubach? 

– Napomykał o nich w XIX wie-
ku Theodor Fontane, ceniony przez 
Grassa i Tomasza Manna. W „Effi 
Briest”, najpopularniejszej powieści 
Fontanego, właściciel zajazdu to Ka-
szuba, osobnik tajemniczy, bo inny, 
zatem niegodny zaufania. Ale nie dla-
tego „Effi Briest” cieszyła się poczyt-
nością…

– Dzisiaj Kaszuby nie są kresami, 
niemniej pamiątki kresowości widać  
na każdym kroku. 

Z drugiej strony, w miasteczku ka-
szubskim stoi dziś taki sam sklep Lidla 
jak w miasteczku austriackim, na pół-
ce leży ten sam włoski makaron, który 
przyjął się w Anglii czy Skandynawii.  
I tak dalej. Czy Kaszuby wymkną się 
globalizacji? 

 – Cóż, lubimy czary, lecz nie bę-
dziemy wróżyć. Owszem, mamy koty, 
lecz brak nam kryształowej kuli. 

Wojsław Brydak
*
Rozmowa przeprowadzona została 

i wydrukowana w 2016 roku w albu-
mie fotograficznym Wojsława Brydaka 
„Za siódmym jeziorem”, który ukazał 
się nakładem wydawnictwa REBIS. Dr 
hab. Andrzej Ceynowa zmarł 30 sierpnia 
2021 roku.

Naprzeciwko Cmentarza Garnizonowego

Pomnik żołnierzy rosyjskich  
z 1898 roku 

Mało kto wie, że jednym z najstarszych pomników zachowanych w Gdańsku jest Pomnik żołnierzy rosyjskich, 
znajdujący się na szczycie skarpy przy ulicy generała Henryka Dąbrowskiego naprzeciwko Cmentarza Garnizonowego.

Został on odsłonięty  (według rosyj-
skiej Wikipedii 28) 27 września 1898 roku.

Ufundował car Rosji, Mikołaj II 
Romanow

Zdjęcie 1: ówczesna widokówka 
(Źródło: www. fotopolska.eu)

Pomnik ufundował car Rosji, Miko-
łaja II Romanow, zbudowano go według 

projektu gdańskiego rzeźbiarza Karla 
Dreylinga z granitu pochodzącego z pół-
wyspu Hanko w ówczesnym Wielkim 
Księstwie Finlandii. Ma całkowitą wyso-
kość około 9 metrów. Umieszczony jest 
na nim napis, jeszcze według dawnej ro-
syjskiej ortografii: „Pусскимъ воинамъ, 
павшимъ при осадахъ Данцига” („Żoł-
nierzom rosyjskim poległym podczas 
oblężeń Gdańska”).

Na cokole umieszczone zostały daty 
bitew, w których polegli Rosjanie - 1734, 
1807 i 1813. 

Pochowano ich przy umocnieniach 
Grodziska

Najbardziej krwawym okazało się 
dla 40–45 tysięcy Rosjan to pierwsze 
oblężenie Gdańska wraz z wojskiem 
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saskim, które trwało od lutego do lip-
ca 1734. Liczy się, że podczas jednego 
tylko ataku na umocnienia Grodziska  
w nocy z 8 na 9 maja Rosjanie mogli 
stracić do 1200 żołnierzy, z których 
około 800 pochowano w dawnym rowie 
przy umocnieniach Grodziska, nad któ-
rym stoi ten pomnik.

Od marca do maja 1807 roku oko-

ło 12480 żołnierzy rosyjskich (razem 
z Prusakami) bezskutecznie broniło 
Gdańska przed wojskami francuskiego 
marszałka Lefebvre. W październiku  
i listopadzie 1813 roku już 15000 Rosjan 
(wraz z Prusakami) zdobywało Gdańsk  
z rąk generała Rappa.

***

Podczas walk o miasto w 1945 roku 
pomnik został uszkodzony, ale potem 
wyremontowany i ponownie odsłonięty 
5 grudnia  1998 roku (według innych 
źródeł został odnowiony w 1989 lub 
1999  roku.)

Zdjęcie 2: pomnik w latach 1949-
1951 (Źródło: www. fotopolska.eu)

Zdjęcia 3 i 4: współczesny wygląd 

Zdjęcie 1

Zdjęcie 3

Zdjęcie 2

Zdjęcie 4
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 Marynistyczne dzieła sztuki z dwóch 
pierwszych obiektów były już przypo-
mniane w poprzednich odcinkach cyklu. 

Do spławiania zboża, przybrzeżne, 
galeony

Trzeba jednak tu wspomnieć o wy-
pełnianiu Wielkiej Hali Dworu Artusa 
modelami okrętów, które opatrywano 
niekiedy herbami Gdańska, ale nie są-
dzę, aby na przykład wspaniały dwupo-
kładowy „Mars” był kopią gdańskiego 
okrętu z XVII wieku. Sporo elementów 
marynistycznych znalazło się w wystro-
ju wnętrz Ratusza Głównego Miasta, 
wśród których Wielka Sala Rady zwana 
też Salą Czerwoną jest dziełem wyjątko-
wym. W dużym stopniu sprawia to ale-
goryczny obraz Isaaka van den Blocke’a, 
ukończony w 1608 roku. Dzieło to, zwa-
ne Apoteozą łączności Gdańska z Polską 
lub Apoteozą Gdańska, dokumentuje 
życie ówczesnego miasta, którego cen-
trum był Dwór Artusa. W budowli tej 
gromadzili się nie tylko patrycjusze, ale 
i przybywali tu kupcy z innych państw 
oraz sprzedająca zboże polska szlachta. 

Na tym obrazie sceny na Motławie, Wi-
śle i Bałtyku mają liczne przedstawienia 
statków, poczynając od spławiających 
zboże Wisłą, po rozmaite łodzie i stat-
ki przybrzeżne na galeonach kończąc.  

W Ratuszu Głównego Miasta w Sali 
Kamlarii na uwagę między innymi za-
sługuje obraz Izaaka van den Blocke-
’a ukazujący okazałą arkę zbudowaną 
przez Noego. W Gdańsku ikonografii 

pomnika (Źródło: Wikipedia)
Ciekawe, że w 2014 roku w dalekim 

Nowosybirsku wydana była widokówka 
odtwarzająca rycinę artysty Raszewskie-

go według zdjęcia G. Fasta, na której zo-
stał uwieczniny ten sam pomnik.

Zdjęcia 5 i 6: widokówka 2014 roku 
z Nowosybirsku (awers i rewers). 

(Źródło: www.gornitsa.ru) 

Aleksiej Piatkowski

1. Obraz „Apoteoza Gdańska” Isaaka van den Blocke’a, zdobiący od 1608 roku w Ratuszu 
Głównego Miasta Wielką Salę Rady, uwidacznia między innymi dwa galeony, trójmasztowy 

i czteromasztowy. Fot. Muzeum Gdańska 

Zdjęcie 6Zdjęcie 5

Statki gdańskie w ikonografii (7)

Galeony i fluity w XVII wieku 
      Schyłek okresu renesansu i początek baroku w gdańskiej sztuce udokumentowany został wieloma dziełami  
we wnętrzach kościołów oraz w budynkach świeckiego przeznaczenia. Takimi obiektami były przede wszystkim 
Dwór Artusa i Ratusz Głównego Miasta. Ratusz Starego Miasta był skromniej dekorowany, ale i był też znacznie 
mniejszy od budowli przy ulicy Długiej. 
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związanej z legendarnym potopem jest 
więcej, ale to już nie temat tego cyklu. 

Flota Zygmunta III Wazy
      
 Zdecydowanie większe powodze-

nie w tworzeniu floty wojennej niż król 
Zygmunt August, odniósł król Zygmunt 
III Waza, dla którego w latach 1605-
1606 zbudowano w Gdańsku pięć okrę-
tów. W skład armady, budowanej także  
w Pucku, wchodziły galeony, fluity, pin-
ki, strugi i szkuty. Podstawową jednost-

ką był jednak rozpowszechniony już na 
Bałtyku galeon. (Ilustracja 1.) Zwykle 
nosił trzy (niekiedy i cztery) maszty,  
a uzbrojony w liczne działa, rozloko-
wane przy burtach, zwalczał nieprzyja-
cielskie okręty ogniem salw burtowych. 
(Ilustracja 2.) Drugim typem jednostki 
pływającej popularnej na Bałtyku była 
niderlandzkiego pochodzenia fluita. 
(Ilustracja 3.) Budowano ją do obsługi 
handlu bałtyckiego, nadając kadłubowi 
charakterystyczne linie. W przekroju 
poprzecznym miał on obrys przypomi-

nający gruszkę. Pochylone w nadbur-
ciu ku sobie burty ograniczały wąski 
pokład, którego szerokość była jednym  
ze składników pomiaru dokonywanego  
w Oresundzie, służącego określeniu cła  
od jednostki przepływającej koło twierdzy  
w Helsingör. Fluity dostosowane do ce-
lów wojennych nosiły uzbrojenie, jed-
nak siłą ognia swych armat nie dorów-
nywały galeonom. 

Nie zawsze miasto Gdańsk sprzyja-
ło tworzeniu i utrzymywaniu floty przez 
Zygmunta III, stąd była konieczność 
używani portu w Pucku jako bazy dla 
królewskich okrętów, gdzie także zbu-
dowano ich kilka. Ostatecznie miejscem 
najczęściej wybieranym na postój pol-
skich sił morskich były nabrzeża w po-
bliżu twierdzy w Wisłoujściu. Być może 
to wszystko miało wpływ na brak zain-
teresowania malarzy i grafików tema-
tem królewskich okrętów? Nie ma więc  
w rzeczywistości ikonografii dokumen-
tującej flotę Zygmunta III Wazy. 

Bitwa pod Oliwą w 1627 roku  
   
Dopiero bitwa pod Oliwą, jaką sto-

czyły 28 listopada 1627 roku okręty 
polskie, z blokującą od sześciu miesięcy 
port w Gdańsku eskadrą szwedzką, od-
tworzona została przez grafika Philipa 
Jassena w 1628 roku oraz na akwareli 
przez gdańskiego malarza Adolfa Boya 
w 1633 roku. (Ilustracja 4.)  

2. W kościele św. Katarzyny w Gdańsku do niedawna, a obecnie jako depozyt w Muzeum Narodowym w Gdańsku (w kościele umieszczono 
kopię), jest obraz „Stracenie skazańca” z epitafium rodziny Christiana Henninga, dzieło gdańskiego malarza Bartholomausa Miliwitza. Obraz 

ma kilka wątków tematycznych, w tym ciekawe sceny na morzu i egzekucję przestępcy. Według źródeł historycznych najmłodszy z synów 
Ch. Henninga – Jan w 1629 roku  zginął u wybrzeży Lukki (Włochy) podczas napadu piratów. Na obrazie w głębi malarz uwidocznił trzy ga-
leony kotwiczące na redzie portu i na bliższym planie płynący pod żaglami galeon. Na rufie tego okrętu, na wysokości galerii, widać postać 
wypadającą do wody (wyrzucaną?). Galeria na galeonach była miejscem dostępnym tylko dla kapitana i zaproszonych pasażerów. Być może 
tak zginął wspomniany Jan. Na pierwszym planie obrazu jest ukazana egzekucja skazańca – być  może jest to symboliczne wymierzenie kary 

zabójcy. Fot. Muzeum Narodowe w Gdańsku

3. Fluita pod gdańską flagą ukazana na rycinie zdobiącej w 1703 roku stronę księgi rachun-
kowej Bractwa Trzech Króli, rezydującego w Dworze Artusa. Pomimo niewielkich rozmia-
rów tej grafiki statek jest precyzyjnie przedstawiony, w tym z kilkoma armatami w rufowej 

części kadłuba. Fot. ze zbiorów autora 
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Sekretarz poselstwa Stanów Holen-
derskich, Abraham Boot, był wśród wy-
sokich rangą dostojników na pokładzie 
jednego z dwóch statków holenderskich 
przybyłych do Polski z misją dyploma-
tyczną, które zakotwiczyły na redzie por-
tu w Gdańsku. Stąd bezpośrednio przy-

glądał się bitwie morskiej, 
jaka miała tam miejsce,  
a jej szkic sytuacyjny 
utrwalił w swym notesie. 
Było to późną jesienią 
i okręty blokujące port 
przed odpłynięciem na 
zimę do Szwecji stanęły 
na kotwicach koło Helu. 
Umożliwiło to 10 okrętom 
polskim wyjście na redę 
i rozpoczęcie patrolowa-
nia wybrzeża. 28 listopa-
da 1627 roku 6 okrętów 
szwedzkich pojawiło się 
ponownie u ujścia Wi-
sły. Rozpoczęła się bitwa 
morska, w rezultacie któ-
rej okręty polskie zdoby-
ły po abordażu flagowy 
okręt szwedzki „Tigern”. 
Drugi okręt, „Solen”,  

w końcowej fazie abordażu eksplodo-
wał za sprawą szwedzkiego marynarza. 
Pozostałe cztery okręty eskadry oddaliły 
się z miejsca bitwy. Strona polska ponio-
sła straty w ludziach, a najdotkliwszymi 
były śmierć admirała Dickmanna i dowo-
dzącego zaokrętowanymi żołnierzami, 

kapitana Storcha. Ich uroczysty pogrzeb 
odbył się w Gdańsku, tu też komisarze 
królewscy przesłuchiwali uczestników 
bitwy. Przeszła ona do historii pod nazwą 
bitwy pod Oliwą. Nie wpłynęła ona jed-
nak bezpośrednio na zakończenie wojny 
polsko-szwedzkiej, która trwała i w roku 
następnym. Ataki okrętów szwedzkich 
doprowadziły do znacznych strat w pol-
skich okrętach, cumujących w pobliżu 
twierdzy w Wisłoujściu. Rozejm  przy-
niosły dopiero akcje dyplomatyczne,  
w których aktywnie uczestniczył Gdańsk. 
Podczas trwającej trzy lata blokady portu 
miasto ponosiło znaczące straty w handlu. 
Rekompensatami dla Gdańska, uchwalo-
nymi przez sejm letni w 1628 roku, było 
przyznanie wysokiego odszkodowania 
oraz przeniesienie tu z Elbląga angielskiej 
kompanii morskiej, wraz z przekazaniem 
miastu jej monopolu na import sukna. 

Po zawarciu rozejmu Zygmunt III 
zdecydował się udostępnić Habsbur-
gom swoją flotę, kierując ją w 1629 roku  
do Wismaru. Tam okręty polskie, w na-
stępstwie zmiany planów Habsburgów, 
zostały utracone. (Ilustracja 5.)

Jerzy Litwin

4. Akwarela ukazująca kulminacyjny moment w bitwie pod Oliwą pomiędzy okrętami szwedzkimi i polskimi w 1627 roku namalowana w 
1633 roku przez Adolfa Boya. Fot. ze zbiorów autora

5. Rycina ukazująca galeony w porcie w Wismarze wykonana 
w 1629 roku, gdzie cumowały polskie okręty wysłane na po-
moc Habsburgom. Okręt na pierwszym planie to domniema-
ny „Król Dawid” – według Mariana Huflejta to jednak „Hans 

von Wismar”. Reprodukcja z publikacji „Bitwa pod Oliwą 
1627, fakty i mity” M. Huflejt, Olsztyn 2019
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Wśród seniorów trafiają się jeszcze 
osoby niezaszczepione z różnych przy-
czyn.

Niefrasobliwi antyszczepionkowcy 

Znajoma wyznała, że nie szczepi 
się gdyż przypuszcza, że już przeszła  
tę chorobę. Zapytana czy sprawdziła 
swoją odporność odpowiedziała, że nie. 
To przecież duże ryzyko polegać tyl-
ko na przypuszczeniach w tak ważnej 
sprawie. Zdarzają się przypadki skrajnej 
niefrasobliwości, szczególnie dotyczy to 
młodzieży. Osoby starsze wykazują się 
większą ostrożnością. Pocieszający jest 
fakt, że Pomorze jest w czołówce woje-
wództw o najwyższym procencie osób 
zaszczepionych, może to nas uchroni 
przed najgorszymi skutkami zakażeń. 

Mobilność i rozsądek

Możliwe, że przyczyną sukcesu  
w liczbie szczepień jest duży odsetek 
ludzi w podeszłym wieku w społeczeń-
stwie Trójmiasta. To jest bardzo widocz-
ne. Możliwe, że jest to spowodowane, 
większą niż kiedyś, mobilnością senio-
rów, którzy nie siedzą w domu tylko 
uczestniczą w życiu publicznym. Wy-
starczy zaobserwować ile osób w wieku 
senioralnym siedzi w kawiarnianych 
ogródkach, ile ich spotyka się na impre-
zach masowych. 

Jest też charakterystyczne, że większą 
aktywność społeczną przejawiają ko-

biety. Zdarzają się imprezy, w których 
uczestniczy 75-80 procent pań. Tę prze-
wagę mamy również w Klubie Seniora 
„Motława”. 

Panowie – do dzieła!

Panowie stanowią znikomą mniej-
szość. Rozmawiając na te tematy  
z seniorkami można się dowiedzieć,  
że w Klubie bywa żona, a mąż zostaje 
w domu. Ciągle słyszymy o korzystnych 
skutkach aktywności ruchowej. Może 
powinno się mocno propagować jakieś 
zajęcia ruchowe dla panów? W specjal-
nych klubach sportowych dla seniorów? 
Z możliwością uprawiania spokojnych 
nie wymagających dużo wysiłku zajęć. 
Lub w istniejących obiektach wyzna-
czyć stałe dni, czy godziny, dla ludzi 
starszych.Prognozy demograficzne dla 
Polski przewidują wzrost grupy senio-
rów, jednocześnie obserwujemy znaczną 
poprawę kondycji w tej grupie. 

Do „Garnizonu”, „Browaru”,  
na fortyfikacje

Dzisiejsi siedemdziesięciolatkowie 
wyglądem i sprawnością przewyższa-
ją z pewnością swoich równolatków 
sprzed wieku. O potrzebie stworzenia 
możliwości kontaktów społecznych dla 
najstarszych obywateli najlepiej świad-
czy też coraz liczniejsza liczba klubów 
seniora, dających szansę zajęć grupo-
wych. W klubach zawsze dużym po-

wodzeniem cieszą się wycieczki auto-
karowe i piesze po mieście. Nie zostały 
jeszcze rozpropagowane spacery mające 
na celu poznawanie nowych lub zrewi-
talizowanych osiedli. Warto zobaczyć 
„Garnizon” kompleks mieszkaniowy na 
terenie dawnej jednostki wojskowej we 
Wrzeszczu, a także „Browar”, noszący 
nazwę od dawniejszego browaru. Cie-
kawostką są ujawnione w czasie kopania 
fundamentów pod parking kubaturowy 
duże fragmenty fortyfikacji dawnego 
Gdańska, vis a vis Urzędu Wojewódz-
kiego. Przy okazji można też zobaczyć 
jak bardzo poprawiło się zagospodaro-
wanie całego otoczenia tego terenu.

Na uroczystościach państwowych. 
Aktywni w jesieni, zimą

W Klubie porządkujemy ewidencję, 
bo pandemia trochę przerzedziła na-
sze szeregi, doszły nowe osoby i trzeba 
wszystko uaktualnić. Aktywnie uczest-
niczymy w uroczystościach państwo-
wych, rocznicy Wydarzeń Sierpniowych 
i wybuchu II wojny światowej. Klub 
Seniora „Motława” ma ambitne plany 
rozwijania w dalszym ciągu swojej oży-
wionej działalności w nadchodzącym se-
zonie jesienno – zimowym, o ile zagra-
żająca nam „czwarta fala” pandemii nie 
zamknie nas znowu w naszych domach. 
Musimy wierzyć, że zrealizujemy te na-
sze plany!

Krystyna Tylman

Klub Seniora „Motława” działa!

Refleksje po wakacjach 
Wakacje minęły w dużo lepszych nastrojach, niż ubiegłoroczne. Było to spowodowane  wycofaniem większości 
obostrzeń sanitarnych na skutek zmniejszającej się liczby zachorowań, a także rosnącym procentem osób 
zaszczepionych.

W nr 9/2021 „Naszego Gdańska” w artykule Jerzego Litwina „Statki okresu renesansu. Statki gdańskie w ikonografii (6)”  
nie podpisaliśmy ilustracji, za co serdecznie przepraszamy Autora i Czytelników. Podpisy poniżej.

Red.
1. Na szczycie wieży Ratusza Głównego Miasta od 1561 roku ustawiona jest figura króla Zygmunta Augusta, który trzyma 

w ręku drąg z wiatrowskazem wyobrażającym galeon. Oryginał jest uszkodzony i jako cenny zabytek znajduje się w zbiorach 
Muzeum Gdańska. Fot. Muzeum Gdańska 

2. Model - próba odtworzenia galeonu „Smok” budowanego w Elblągu w latach 1570 -1571. Rekonstrukcja, wykonana 
przez Mieczysława Boczara, znajduje się w zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego. Fot. Ewa Meksiak, NMM

3. Pieczęć Gdańsku z 1582 roku wyobraża galeon. Foto NMM
4. Piękny portal wyobrażający galeon zdobi od 1605 roku dom bractwa szyprów przy ulicy św. Ducha. Fot. Jerzy Litwin
5. Bogata w szczegóły „Apoteoza Gdańska” – dzieło Isaaka van den Blocka” a zdobiąca od 1608 roku w Ratuszu Głów-

nego Miasta Wielką Salę Rady uwidacznia między innymi dwa galeony, w tym jeden pod okazałą flagą Gdańska jako banderą. 
Fot. Muzeum Gdańska  






