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(…) aby młodzi ludzie nigdy nie poznali wojny. (…)
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Stąd wyruszył do Prus z misją chry-
stianizacyjną biskup praski Wojciech, by 
znaleźć tam śmierć męczeńską.

„Nawracanie” ogniem i mieczem

Podobne misje cystersa Chrystiana  
i benedyktyna Brunona z Querfurtu, 
również się nie powiodły. Od sprowa-
dzenia Krzyżaków w 1226 roku zaczę-
ło się „nawracanie” ogniem i mieczem, 
początkowo także z udziałem Polaków. 
Jedynie gdański książę Świętopełk 
wcześnie rozpoznał zagrożenie i, jak 
długo mógł, wspomagał powstania pru-
skie, by w końcu ustąpić przed przemo-
cą. Podbiwszy kraj Prusów Krzyżacy 
utworzyli w nim swoje państwo, zacho-
wując nazwę Prusy (Preussen). W latach 
1308-1309 dołączyli do niego Gdańskie 
Pomorze, rozszerzając pojęcie Prus. Z tą 
chwilą Gdańsk znalazł się „w Prusach”. 
Po półtora wieku mieszkańcy Prus mieli 
dość Krzyżaków. 

Prusy do Korony Polskiej

Odpowiadając na prośbę stanów 
pruskich (rycerstwa, duchowieństwa, 

mieszczaństwa) w 1454 roku Kazimierz 
Jagiellończyk wcielił Prusy do Koro-
ny Polskiej. Po 13-letnich zmaganiach  
w 1466 roku pokój w Toruniu zatwierdził 
inkorporację Pomorza Gdańskiego, Zie-
mi Chełmińskiej i Warmii i Mazur, okre-
ślanych odtąd jako Prusy Królewskie lub 
Polskie, w odróżnieniu od wschodniej 

części, zwanej odtąd Prusami Krzyżac-
kimi, które stały się lennem Polski. Po 
sekularyzacji w 1525 roku Prusy Krzy-
żackie zmieniły się w Książęce. Po Al-
brechcie panował w Prusach Książęcych 
jego syn Albrecht Fryderyk. Gdy zmarł 
bezpotomnie w 1618 roku księstwo po-
winno było wrócić do Polski. 
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Unia prusko brandenburska

Przekreślił to Zygmunt III Waza, wy-
rażając zgodę na przejęcie dziedzictwa 
przez kuzyna zmarłego, elektora branden-
burskiego Jana Zygmunta. Powstała wów-
czas unia prusko brandenburska szybko 
urosła w siłę. W czasie najazdu szwedz-
kiego Jan Kazimierz, pragnąc zapewnić 
neutralność Prus i pomoc Brandenburgii 
przeciw Szwedom, w 1657 roku zrzekł 
się władztwa lennego nad Prusami Ksią-
żęcymi. W 1701 roku, tak zwany Wielki 
Elektor Fryderyk Wilhelm, koronował się 
w Królewcu na „króla w Prusach” (nie 
„Prus”, bo taki tytuł zachowali królowie 
polscy). W XVIII wieku Prusy wyrosły  
na najpotężniejszy kraj w Niemczech. 
Zagarnięte w I rozbiorze ziemie dawnych 
Prus Królewskich (Polskich) z woli Fry-
deryka Wielkiego nazwano Prusami Za-
chodnimi (Westpreussen). 

W 1947 roku alianci położyli kres 
istnieniu Prus

Gdy Polska, jako państwo, znikła 
z map Europy, Prusy urosły o Wielko-
polskę i część Mazowsza. Po wojnach 
napoleońskich odegrały główną rolę 
w zjednoczeniu Niemiec, a po zwy-
cięskiej wojnie z Francją w 1871 roku 
król pruski Wilhelm I został cesarzem 
nowej Rzeszy. Klęska w I wojnie osła-
biła ich pozycję, a po II alianci w 1947 
roku ostatecznie położyli kres istnieniu 
Prus. Zostały tylko jako pojęcie histo-
ryczne.

Dziś bardziej nas interesuje to, 
co nas łączyło. Wielowiekowa inten-
sywna wymiana osobowa, naukowa  
i kulturalna pozostawiła głębokie ślady 
u nas i tam. Misji świętego Wojciecha 
zawdzięczamy pierwszą wiadomość  
o „mieście Gdańsku” (urbs Gydda-
nyzc). Prusowie osiedlali się w naszych 
stronach już za Świętopełka, pozosta-
wiając ślady w nazewnictwie (Motła-
wa, Pruszcz, nawet w nazwie Gdańsk 
doszukiwano się staropruskiego rdze-
nia gude – woda w lesie). Jeszcze bar-
dziej zbliżył nas wspólny los w czasach 
krzyżackich. 

Piotr Krüger, Abraham van den Block

W czasach polskich obserwujemy 
wspólne procesy w nauce i kulturze.  
W 1544 roku w Królewcu powstał uni-
wersytet (Albertyna), w 1558 w Gdańsku 
szkoła, tzw. partykularz, przekształcony  
w 1580 w Gimnazjum Akademickie – 
pół-uniwersytet, podzielony na katedry, 
obsadzone przez wybitnych uczonych. 
Jednym z najsławniejszych był, pocho-
dzący z Królewca, matematyk i astro-
nom Piotr Krüger, nauczyciel Heweliu-
sza. Jako pierwszy w świecie oddzielił 
logarytmy funkcji trygonometrycznych 

od logarytmów liczb i sformułował 
twierdzenie kosinusów. Przykładem 
importu artystów był Abraham van den 
Block. Urodzony w 1572 roku w Kró-
lewcu, przyjechał z ojcem do Gdań-
ska, żeby go, by tak rzec, zbudować  
na nowo. Rzadko zdajemy sobie sprawę, 
jak bardzo wpłynął na ówczesną gdań-
ską sztukę i architekturę. Zawdzięczamy 
mu dzisiejszą (od 1617 roku) postać fa-
sady Dworu Artusa, Złotej Kamieniczki  
i wielu innych; jego projektu są Fontan-
na Neptuna i Złota Brama, pokrył też 
pięknymi rzeźbami wschodnią fasadę 
Wielkiej Zbrojowni. 

Izaak i Jakub van den Block, Antoni 
Möller…

W Królewcu urodzili się również 
jego bracia: malarz Izaak, autor m.in. 
obrazów na stropie Sali Czerwonej 
Ratusza, i Jakub – twórca wspania-
łego hełmu kościoła św. Katarzyny. 
Ze stolicy Prus Książęcych pochodził 
także największy gdański malarz tej 
epoki, Antoni Möller, twórca „Sądu 
Ostatecznego” w Dworze Artusa. Do-
dajmy jeszcze wielkiego gdańskiego 
pioniera światowej termometrii, Da-
niela Gabriela Fahrenheita. Był rodo-
witym gdańszczaninem, podobnie jak 
jego ojciec Daniel (o jednym imie-
niu), ale dziadek Rajnold pochodził  
z Królewca, z rodu, obecnego tam od 
1512 roku. W miejscowości Rapa, koło 
Węgorzewa, zachowała się rodowa 
pamiątka – grobowiec w kształcie pi-
ramidy, z pochówkami od 1811 roku, 
niedawno odnowiony. Ufundował go 
baron Fryderyk von Fahrenheid. Reszta 
jego posiadłości, dziś po rosyjskiej stro-
nie granicy, przepadła bezpowrotnie, 
została tylko piramida, domniemane 
dzieło Thorwaldsena. 

„Nowy” gmach królewieckiej Albertyny
Trzy dzieła Abrahama van den Blocka na jednym zdjęciu: fasada 

Dworu Artusa, Fontanna Neptuna i Złota Kamieniczka (dziś biała)

Maski umierających wojowników  
z berlińskiego arsenału (Andreas Schlüter) 
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Andrzej Schlüter, Daniel Chodowiecki 

 Po drugiej stronie tego opisu należy 
postawić naszych artystów, którzy dzia-
łali w Prusach. Oto np. Andrzej Schlüter, 
urodzony w Gdańsku, gdzie znajdują się 
jego wczesne dzieła – rzeźby na fasadzie 
Królewskiej Kaplicy (ostatnio wysuwa 
się co do nich wątpliwości) i kamienicz-
ce Długi Targ 20, portal, być może także 
ołtarz główny, katedry w Oliwie. W War-
szawie są to fasada pałacu Jana Dobrogo-
sta Krasińskiego, ołtarz kościoła na Czer-
niakowie itp. Jednak największe dzieła 
stworzył po przeniesieniu się do Berlina – 
Zamek (ostatnio zrekonstruowany – tam 
się jak widać nie boją „karty Ateńskiej”!) 
i wiele innych arcydzieł, w tym Arsenał, 
który w sposób genialny przyozdobił ma-
skami umierających wojowników. Przy-
pisuje mu się też projekt Bursztynowej 
Komnaty. Nieco później osiadł w Berlinie 
gdańszczanin Daniel Chodowiecki, wy-
bitny grafik ilustrator, dyrektor tamtejszej 
Akademii Sztuk Pięknych. Jego wizyta  
w rodzinnym mieście w 1773 roku za-
owocowała przepięknym zbiorem wido-
ków i portretów gdańskich osobistości. 
„Szczycę się tym, że jestem Polakiem ... 
chociaż w Niemczech osiadłem” napisał 
w liście w czasie rozbiorów Polski.

Carl Fürstenberg, Hugon Conwentz  
i Carl Gause, Albert Carsten

Całkiem inną dziedzinę reprezento-
wał Carl Fürstenberg z ulicy Szerokiej, 

założyciel jednego z największych ber-
lińskich banków. Z żoną Anielą Natanso-
nówną z Warszawy gościli w swojej willi 
na Grunewaldzie całą ówczesną berlińską 
Polonię. Rezydencję ozdabiali im Julian 
Fałat i Kossakowie, przyjęcia uświetniał 
grą na fortepianie młody Ignacy Jan Pa-
derewski. Z późniejszych gdańszczan 
w Berlinie należy wymienić Hugona 
Conwentza, eksperta od flory burszty-
nodajnej, światowego pioniera ekologii, 
założyciela rezerwatów przyrody, który 
w czasie I wojny uratował Puszczę Biało-
wieską od wyrżnięcia na drewno. 

Z drugiej strony pruski Berlin od-
wzajemnił się ludźmi, którzy wzboga-
cili naszą architekturę swoimi pięknymi 
dziełami: w 1898 roku obok Bramy Wy-
żynnej powstał elegancki hotel Gdański 
Dwór (Danziger Hof) projektu Carla 
Gausego, który ciągle nie może się do-
czekać odbudowy, a w 1904 berlińczyk 
Albert Carsten nadał ostateczny kształt 
światowej klasy zespołowi gmachów 
Politechniki Gdańskiej.

 Andrzej Januszajtis

Światowej rangi arcydzieło – Gmach Główny Politechniki Gdańskiej. Albert Carsten.  
Fot. Andrzej Januszajtis

11 listopada 2021 

Święto Niepodległości w Gdańsku 
Radośnie i uroczyście obchodzono w Gdańsku 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Na Gradowej 
Górze załopotała flaga państwowa. Całe miasto przystroiło się w biało – czerwone barwy.

Wspólnie odśpiewano hymn pań-
stwowy, rozbrzmiewały polskie pieśni 
patriotyczne. Była gra miejska, spacery  
z przewodnikami, pokazy grup rekon-
strukcyjnych, oprowadzanie po wy-
stawach Muzeum Gdańska. Prezydent 
Gdańska Aleksandra Dulkiewicz po-
wiedziała między innymi: (…)” Trudno 
radośnie świętować rocznicę niepod-
ległości, gdy przygraniczny las stał się 
pułapką dla setek ludzi. Wielu z nas 
kładąc się do snu myśli o tych, którzy 
w chłodzie, głodzie, często w chorobie 
walczą o lepsze życie, a są takimi samy-

mi ludźmi jak my. (…)” Przypomniała, 
jak ważna jest wspólnota europejska  
i przynależność Polski do Sojuszu 
Północnoatlantyckiego, powiedziała:  
„to jest właśnie gwarancja bezpieczeń-
stwa niepodległej Rzeczpospolitej”. 
Dodała, że we wspólnocie nie ma miej-
sca na nienawiść, pogardę i szukanie 
wrogów, jest za to przestrzeń na dialog  
i troszczenie się o drugiego człowieka. 
W obchodach uczestniczyli, mieszkający  
w Gdańsku, Ukraińcy i Białorusini.

Red.

Gdańszczanie radośnie świętowali  
103. rocznicę odzyskania przez Polskę  

Niepodległości. Fot. Dominik Paszliński  
/www.gdansk.pl
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Były one także budowane w Gdań-
sku, zwłaszcza przez emigrantów z Ni-
derlandów. 

Wyposażenie sprowadzali i wytwarzali 
na miejscu

Niedoborem kwalifikowanych spe-
cjalistów tłumaczony jest niekiedy przez 
historyków import wyposażenia dla 
budowanych w Gdańsku statków. Tak 
postąpiono na przykład w 1712 roku, 
kiedy w ciągu czterech miesięcy zbudo-
wano duży, 165 łasztowy statek typu kat 
o nazwie „Fortuna”. Sprowadzono dla 
niego z Holandii płótno żaglowe, łódź 
okrętową i kotwice. Nie można wyklu-
czyć jednak tego, że zamiarem spółki 
ośmiu osób, zlecających budowę tego 
statku, był zakup wyposażenia po cenie 
niższej, niż wynosiła ona w Gdańsku, 
lub wsparcie rzemieślników w Holandii. 
Możliwość kompletnej budowy statków 
potwierdza fakt zbudowania w 1712 
roku ośmiu różnych typów jednostek dla 
miejscowych armatorów. 

 
Więcej statków, obfite dostawy 

polskiego zboża

Znaczniejsze ożywienie produkcji 
okrętowej w Gdańsku wystąpiło w la-
tach 1735-1765, kiedy zbudowano tu 
234 statki, w tym dla kupców z Nider-
landów, Francji i Szwecji. Zdecydowana 
większość ich powstała w nowej stoczni 
na Brabancji, położonej na skraju mia-
sta, w pobliżu ujścia Motławy do Wisły. 

 Rozwój gdańskiego okrętownic-
twa w połowie XVIII wieku zbiegł się 
z obfitymi dostawami polskiego zboża, 
zwłaszcza w dekadzie 1760-1770. 

Pierwszy rozbiór Polski i pruskie 
restrykcje

Wkrótce jednak, bo po pierwszym 
rozbiorze Polski (1772) uległy one 
znacznemu ograniczeniu. Spowodowa-

Statki gdańskie w ikonografii (9)

Budowa, nazwy, ceramiczne  
wizerunki w XVIII wieku 

Rozwój handlu w północnej Europie doprowadził u schyłku XVII wieku do powstania licznych typów statków  
o średniej i małej ładowności. Wśród nich były niderlandzkie galioty, fregaty, zwane też eastindiamenami, szmaki, 
katy, brygi, hukery i inne.

1. Fragment stoczni na Brabancji –  dwa trójmasztowe galioty na wodzie są wyposa-
żane, na pochylni budowane są statki typu kat. Fragment grafiki J. F. Schustera z 1770 roku 

według rys. F.A. LohrmannaF

2. Talerz „De Fumff Bruyder‘ Arent van den Berght“ z 1759 roku przedstawia statek 
typu szmaka lub mały galiot. Jego przynależność podkreślają: bandera na rufie, proporzec  
na bukszprycie i wimpel na grotmaszcie – z herbem Gdańska. W dokumentach z epoki nie 
ma typu tej jednostki, ale nazwisko szypra Arent van den Berght jest potwierdzone w źró-

dłach. W 1757 roku Arent van den Berg dowodził statkiem o ładowności 65 łasztów, należą-
cym do gdańskiego armatora Beniamina Blecha. Zabytek w zbiorach Muzeum Narodowego 

w Gdańsku. Fot Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
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ne to było wprowadzeniem przez wła-
dze pruskie restrykcyjnej polityki wobec 
Gdańska, który pozostał przy Polsce. 
Następstwem tego był między innymi 
w latach 1771-1780 brak zamówień na 
statki w stoczniach gdańskich. Dopiero 
w okresie 1780-1783 zbudowano w nich 
36 statków, w tym jeden o ładowności  
aż 500 łasztów. Później liczba zamówień 
ponownie spadła i w końcu XVIII wieku 
zapanował zastój. 

Nazwy – z duchem epoki

Zachowane rejestry, ikonografia  
i dokumenty statków gdańskich ukazują 
liczne i interesujące ich nazwy, nadawa-
ne przez ich właścicieli. Zmieniały się 
one często wraz z duchem epoki. 

 Nazwy statków bardzo często uosa-
biała rzeźbiona dekoracja na dziobie – fi-
gura dziobowa (tzw. galion) czasami na-
zwę statku symbolizowała płaskorzeźba 
rufowa. Od XVIII wieku posługiwano 
się też drewnianymi plakietami z wy-
rytym napisem, mocowanymi do burt  
w rufowej części statku. 

 Na przełomie XVI i XVII wieku po-
pularnym było nazywanie statków imio-
nami postaci biblijnych, a zwłaszcza 
ze Starego Testamentu, które nadawali 
kupcy protestanccy. Były to na przykład: 
„Der verlorene Sohn” (Syn Marnotraw-
ny), „Salomons Weissheit” (Mądrość 
Salomona), itd. 

Jedna nazwa – wiele statków

W okresie późniejszym tego rodza-
ju nazw statków gdańskich już nie spo-
tykamy, pojawiły się nowe tendencje,  
a niektóre nazwy popularne były przez 
całe stulecia. Często takie same na-
zwy nosiło nawet kilkanaście statków 
jednocześnie. Wśród nich najczęściej 
występowała „Fortuna” i „Hoffnung” 
(Nadzieja). W rejestrach gdańskich 
statków z pierwszej połowy XVIII 
wieku nazwę „Hoffnung” nosiło aż 17,  
a „Fortuna” 15 statków. Niekiedy nada-
wano statkom nazwy imion kobiet, jak: 
„Susanna”, „Margaretha”, „Philippina”, 
„Elisabeth”, „Jungfrau Julianna”, „An-
na-Maria”, „Ulrica”, „De Moeder met 
eene Dochder” (Matka z Córką) itp.. 
Pojawiały się też nazwy wywodzone od 
mężczyzn: „Die drei Brudere von Dan-
zig”, (Trzej Bracia z Gdańska), „Peter”, 
„Der Junge Tobias” (Młody Tobiasz, 
„Der Preussische Kaufmann” (Pru-
ski Kupiec), „Carl Adolph”, „William  
of Danzig” itp.

 „Der Konig von Polen”, „Schwartzer 
Adler”…

Statki gdańskie nosiły nazwy: „Die 
Stadt Danzig” (Miasto Gdańsk), „Das 
Rathaus von Danzig” (Ratusz Gdański), 
„Der konigliche Artushof von Danzig” 
(Królewski Dwór Artusa). Były też stat-
ki, mające nazwy przyjęte od nazwisk 
królów polskich: „Der Konig von Po-
len” (Król Polski), „Johanes Casimi-
rus Rex Poloniae” (Jan Kazimierz Król 
Polski), „Johanes III, Befreier der Wie-
ner” (Jan III, Wyzwoliciel Wiednia”). 
Statki gdańskie nosiły i inne nazwy, jak: 
„Schwartzer Adler”, (Czarny Orzeł), 
„Das Schwartze Pferdt” (Czarny Koń), 
„Der vergulde Falck” (Złoty Sokół) i po-
dobne. 

Ceramiczne wizerunki – pamiątki, 
przedmioty codziennego użytku 

W drugiej połowie wieku XVIII 
pojawiła się moda na pamiątkowe wi-
zerunki statków utrwalane w ceramice, 
najczęściej w fajansie. Pod tym wzglę-
dem ikonografia gdańskich statków 
- moim zdaniem - nie ma sobie rów-
nej w innych miastach portowych nad 
Bałtykiem. Najczęściej dekoracje takie 
powstawały w Liverpoolu, gdzie tam-
tejsi kupcy obdarowywali nimi swych 
kontrahentów. Kapitanowie statków 
również zamawiali tam, i w innych 

3. Misa do ponczu z 1778 roku 
z wyobrażeniem statku „Juffrow Anna”, 

kapitan Christian Henrick Hopner, ukazuje 
od lewej burty statek „Juffrow Anna” typu 

galiot, w wersji trójmasztowej z uwidocznio-
nym w partii rufowej charakterystycznym 

dla galiotów sterem, którego głowicę zdobiło 
rzeźbione popiersie. To że jest statkiem 

gdańskim dokumentują: bandera na rufie  
i proporzec na bukszprycie z herbem miasta. 
Rejestr gdańskich armatorów i szyprów oraz 
dowodzonych przez nich statków wykazuje 

już w 1757 roku armatora Andr.(easa?)  
de Reuter, mającego osiem statków. Jednym 
z nich, o ładowności 100 łasztów dowodził 

Christian Hopner. Był to zapewne inny, 
mniejszy niż „Juffrow Anna” żaglowiec. 

Szyper ten jest tą samą osobą, której nazwi-
sko w wersji angielskojęzycznej widnieje  

na misie. W tym właśnie 1778 r. dowodził on 
statkiem „Juffrow Anna” i podczas postoju w 
Liverpoolu od tamtejszego brokera otrzymał 
w prezencie tę misę do ponczu. Zabytek w 

zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku. 
Fot Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

4.  Zrekonstruowany talerz z 1778 roku z widokiem statku „Dee Twee Gesusters”  
i opatrzony nazwiskiem kapitana (armatora?) Jsack Ruttgers. Najlepiej zachowany, znalezio-

ny we fragmentach w trakcie badań archeologicznych wraz pozostałościami dwóch takich 
samych talerzy w gdańskiej latrynie. Wizerunek przedstawia dwumasztowy statek typu bryg. 
Na zachowanych fragmentach talerzy flagi z herbem Gdańska ukazano mało dokładnie, nie-
mniej z uwagi na miejsce znalezienia tych zabytków wizerunki przedstawiały statek gdański. 
Mały, 115 łasztowy statek o takiej nazwie jest rejestrowany w Gdańsku 1793 roku. Zabytek 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku. Fot Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
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miastach Anglii, a nawet w Holandii 
talerze, misy do ponczu, dzbany i wazy 
z wyobrażeniami dowodzonych przez 
siebie statków. Wyroby te, a zwłaszcza 
talerze, z precyzyjnymi wizerunkami 
statków, były często przedmiotami co-
dziennego użytku, stąd po uszkodzeniu 
(rozbiciu) trafiały na śmietniki. 

Relikty w latrynach

Kilka interesujących, z taką samą sa-
mej dekoracją, rozbitych talerzy, odkryli 
archeologowie w gdańskich latrynach. 
Wzbogaciło to nie tylko wiedzę o tego 
rodzaju wyrobach, ale i udowodniło,  
że talerze, z tym samym wizerunkiem 
statku i napisami, były częścią używane-
go serwisu, a nie tylko wykonaną w jed-
nym egzemplarzu pamiątką. Pojedyn-
czymi egzemplarzami mogły być misy 
do ponczu i wazy, opatrzone nazwami 

statków, nazwiskami kapitana, lub ar-
matora, i datą wykonania. Co ciekawe 
w kilku muzeach europejskich są poje-
dyncze egzemplarze wyrobów z cerami-
ki, dekorowane wizerunkami gdańskich 
statków, na przykład w Rostocku znaj-
duje sie waza „Experiment von Dantzig” 
Capt. Johan Michael Haaman i talerz: 
„Die Frau Iohanna Elisabet” z 1781 roku,  
w Londynie - talerz „De Hoffnung” Carl. 
Gustav Dienies, w Oslo - misa do pon-
czu „Het Schip Johan Gotthartt”, Capt. 
Pieter Albrecht 1782. Kilka takich za-
bytków jest w zbiorach Muzeum Naro-
dowego w Gdańsku i Narodowego Mu-
zeum Morskiego w Gdańsku. 

Jerzy Litwin
P.S.

Zainteresowanych problematyką wi-
zerunków statków gdańskich w cerami-

ce odsyłam do publikacji:
E. Kilarska, J. Litwin, „English del-

ftware” z przedstawieniami statków 
gdańskich,[w:] „Gdańskie Studia Mu-
zealne”, 1985 (4), Gdańsk, s. 89-99 oraz 
W. Kowalski, „Talerze z przedstawienia-
mi statków gdańskich na tle fajansu an-
gielskiego drugiej połowy XVIII wieku” 
[w:] Gdańskie Studia Muzealne, 2018 
(10), Gdańsk, s. 95-111.

J. L.

5. Misa do ponczu z 1797 roku z dedykacją „Success to the Blendheim” - statku 
dowodzonego przez kapitana Joh .Jac. Jantzena i zbudowanego przez mistrza Martina Bra-
tala. Zabytek w zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, eksponowany wraz 
z łyżką do ponczu z tego samego czasu, wykonaną z gdańskim warsztacie złotniczym. Fot 

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

6. Talerz z wizerunkiem gdańskiego 
statku „De Hoffnung”, który zawijał do 

Liverpoolu w latach 1774 – 1784, tam też 
został wykonany i dedykowany gdańskiemu 
kupcowi o nazwisku Carl Gustav Dienies, 

który miał zapewne udziały w wartości tego 
statku, lub był kontrahentem angielskiego 

przedsiębiorcy. W źródłach angielskich sta-
tek jest określany jako „hoy” o ładowności 
120 ton (60) łasztów, natomiast w źródłach 

gdańskich typ ten określano jako „hoker gal-
lias” i tu również oceniano jego ładowność 
na 60 łasztów. Być może talerz ten nigdy 
nie trafił do rąk C.G. Dienisa i pozostawał 

w Anglii, aktualnie jest w zbiorach Królew-
skiego Muzeum Morskiego w Londynie. Fot 

ze zbiorów autora 
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W Gdańsku, przez cały rok można 
trafić na imprezy, świadczące o zainte-
resowaniu jakością życia i samopoczu-
ciem w starszym wieku. 

Wczasy, spacer literacki, grill w parku

Mamy tego zresztą dowody w Klu-
bie Seniora „Motława”, do którego 
często zgłaszają się instytucje i osoby, 
chętne do współdziałania, lub proponu-
jące atrakcyjne zajęcia.Mieliśmy oferty 
wczasów z programem rozrywek, odpo-
wiednich dla nas, po niewygórowanych 
cenach. Biblioteka na Grobli zaprosiła 
nas na spacer literacki z Agnieszką Pru-
ską, autorka serii powieści o Barnabie 
Uszkierze. Pisarka poprowadziła nas 
nas ulicami Głównego Miasta, opowia-
dając historie kryminalne, które zain-
spirowały ją do pisania. Byliśmy też  

na grillu w parku Św. Barbary, gdzie 
sympatycznie i wesoło spędziliśmy 
czas dobrym towarzystwie.

Na co dzień i od święta  
w „pięćdziesiątce” 

Klub „Motława” otrzymał też zapro-
szenie ze Szkoły Podstawowej nr 50 im. 
Emilii Plater od dyrektorki, mgr Doro-
ty Chojny na uroczystość przekazania 
szkole nowego sztandaru 19 paździer-
nika. Przy okazji wręczania zaprosze-
nia, usłyszeliśmy miłe podziękowania  
za uczestnictwo przedstawicielek nasze-
go klubu, koleżanek z Kółka Robótek 
Ręcznych, w imprezie, w czasie, której 
instruowałyśmy uczennice, jak wykony-
wać różne ozdoby i drobne upominki. 
Zajęcia cieszyły się dużym zaintereso-
waniem młodzieży.

Lubimy fotografować

A w klubie kontynuowane są warsz-
taty fotograficzne, prowadzone przez Sa-
brinę Grzelak. Kolejny temat warsztatów 
to kadrowanie zdjęć przedstawiających 
postacie. Poznajemy fachowe określenia 
różnych ujęć fotografowanych osób. Są 
to: zbliżenie, półzbliżenie oraz plan ame-
rykański. Przy tym ostatnim ujęciu por-
tretowana osoba jest najlepiej widoczna, 
gdyż wypełnia sobą większą część zdję-
cia, szczególnie dotyczy to ujęć w pionie. 

Jak wydłużyć, poszerzyć sylwetkę?

Ciekawostką jest fakt, że takie 
zdjęcia mają największą oglądalność. 
Sprawdzono to na facebooku. O ile 
chcemy nieco wydłużyć i poszerzyć fo-
tografowaną sylwetkę, robimy zdjęcie 
nieco od dołu. Ważne jest też, by kolory  
i wzory na zdjęciu ze sobą kontrastowa-
ły. Bogatsi o taką wiedzę, zaczynamy 
wykonywać coraz lepsze, prawie profe-
sjonalne zdjęcia.

Na Święto Niepodległości biało – 
czerwone szaliki

Cały październik koleżanki z grupy 
Robótek Ręcznych pracowicie wykony-
wały stosy biało - czerwonych szalików 
na Święto Niepodległości. Rokrocznie,  
na pochodzie w dniu 11 listopada, gdańsz-
czanie paradują, przystrojeni w szaliki  
i kotyliony wykonane przez członków 
Klubu Seniora „Motława”.Pod koniec paź-
dziernika, na zaproszenie hotelu Nowotel, 
nasi klubowicze mieli okazję spotkać się  
w gościnnych salach restauracyjnych ho-
telu na uroczystym śniadaniu z okazji 
Europejskiego Dnia Seniora. To powrót  
do tradycji spotkań z przed pandemii. W parku św Barbary sadziliśmy tulipany. Fot. Sylwia Szulc

 Klub Seniora „Motława” działa!

Zachowujemy optymizm 
Październik, miesiąc seniora, wypełniony był wydarzeniami adresowanymi do naszej grupy 
wiekowej. Nie należy jednak sądzić, że wyczerpaliśmy potencjał do działań.

Wydanie miesięcznika zostało dofinansowane ze środków Miasta Gdańska
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Ryszard Jaśniewicz urodził się 15 
października 1939 roku. Ukończył 
Państwową Wyższą Szkołę Teatralną  
w Krakowie na wydziale Aktorskim. 
Studiował też lalkarstwo. Zadebiutował 
w latach 50. w Teatrze Lalki i Aktora 
Miniatura w Gdańsku.

W latach 1971-83 był aktorem Te-
atru Wybrzeże. Na deskach gdańskiej 
sceny zagrał m.in. Pankracego w NIE
-BOSKIEJ KOMEDII oraz Wiktora  
w POŁOWCZAŃSKICH SADACH  
w reżyserii Marka Okopińskiego, Sta-
rikowa w OŻENKU w reżyserii Ry-
szarda Majora, postać tytułową w SA-
MUELU ZBOROWSKIM w reżyserii 
Stanisława Hebanowskiego, Bengtssona  
w SONACIE WIDM w reżyserii Krzysz-
tofa Babickiego, Gnębona Puczymordę  
w SZEWCACH i Edypusa w VATZLA-
VIE w reżyserii Marcela Kochańczyka. 

Artysta pracował jako aktor, ale też 
reżyserował m.in. w Teatrze Polskim 
we Wrocławiu. Gościnnie związany  
z Teatrem Miejskim w Gdyni i Theatre 
Les Dechargeurs w Paryżu. Był też dy-
rektorem artystycznym Teatru Drama-
tycznego w Słupsku oraz kierownikiem 
artystycznym Centrum Edukacji Te-
atralnej w Gdańsku. W roku 1999 zain-
augurował własną scenę Teatr z Polski 
6. Przygotował tam i wystawił premie-

rowo kilkanaście monodramów.
Ryszard Jaśniewicz był laureatem 

wielu nagród artystycznych m.in. Na-
grody Specjalnej Marszałka Wojewódz-
twa Pomorskiego „za wybitne zasługi  
w dziedzinie twórczości artystycznej 

oraz upowszechniania i ochrony kultury 
na rzecz mieszkańców województwa po-
morskiego”.

Teatr Wybrzeże

Ryszard Jaśniewicz (1939 – 2021)

Wielki aktor, wspaniały człowiek 
Z ogromnym żalem informujemy, że zmarł Ryszard Jaśniewicz, wieloletni aktor Teatru Wybrzeże.

Ryszard Jaśniewicz w „Samuelu Zborowskim” w reżyserii Stanisława Hebanowskiego,  
Teatr Wybrzeże 1977 rok. Fot. Tadeusz Link. Z archiwum Teatru Wybrzeże

Śpieszmy się kochać ludzi …
Ryszard Jaśniewicz był artystą wielu dziedzin. W wolnych chwilach od pracy scenicznej pisał wiersze. Dzielił się swoją 

twórczością, tajemnicami pięknego widzenia świata, umiejętnościami poetyckimi, z członkami Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”, 
skupionymi w Kąciku Poetyckim. 

Oto refleksje osób z Nim związanych.
Red.

Sadziliśmy tulipany. Czekamy  
na Boże Narodzenie

Tuż przed 1 listopada sadziliśmy tu-
lipany w parku Św. Barbary. Akcja ta,  
w ramach wolontariatu, służy upiększa-
niu naszego miasta. 

Ze smutkiem odnotowujemy rosnące 
wskaźniki zachorowań. Niepewni jeste-
śmy, czy uda się w miarę normalnie prze-

żyć święta Bożego Narodzenia i nadejście 
Nowego 2022 Roku. Naszą tradycją było 
organizowanie wspólnego „opłatka”, 
spotkania przy wigilijnych potrawach  
i składanie sobie życzeń. W zeszłym roku 
to nie doszło do skutku, a w tym roku nie 
wiadomo czy będzie to możliwe.

Życzymy spokojnych, bezpiecznych 
czasów

Wszyscy życzymy sobie nadejścia 

spokojnych, bezpiecznych czasów, bez 
przykrych ograniczeń, wynikających  
z wymogów sanitarnych, bez wiszącego 
nad nami „miecza Damoklesa” w postaci 
groźby choroby i jej ciężkich powikłań. 
Mimo wszystko zachowujemy optymizm. 
To pomaga przetrwać i oby te wszystkie 
dobre życzenia nam się spełniły!

Krystyna Tylman
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Do Niebiańskiego Teatru

Codzienności dodawał koloru
Ryszard Jaśniewicz - aktor, reżyser, scenarzysta, peda-

gog i poeta odszedł 4 listopada 2021 roku do Niebiańskiego 
Teatru. Człowiek wielu pasji, wrażliwy esteta. Tak trudno 
uwierzyć, że Go już nie ma.

Oprócz licznych dokonań zawodowych prowadził spotka-
nia poetyckie w Kąciku Literackim, działającym przy Stowa-
rzyszeniu „Nasz Gdańsk”, powstałym z inicjatywy Wacława 
Janockiego. Spotkania te cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem.

Od wielu lat, każdego miesiąca w siedzibie stowarzyszenia, 
z błyskiem w oku, witał wielbicieli poezji, emanując Dobrem.

Podczas tych wieczorów, dla nas, uczestników był Men-
torem, tworząc niepowtarzalny klimat, wyjątkowe więzi.  
Po mistrzowsku interpretował znane liryki i własne przemy-
ślenia.Dzielił się z nami arkanami swojego zawodu, ucząc pra-
widłowej dykcji i deklamacji. Życzliwie zachęcał do pisania 
o własnych odczuciach, emocjach. Drobnymi upominkami 
(Gęsie Pióro) nagradzał wyróżnione utwory. Meandrom szarej 
codzienności dodawał koloru, nieuchwytnego czaru.

 Żegnaj Mistrzu, pozostawiłeś po sobie dojmującą pustkę, 
którą trudno będzie wypełnić.

W naszej pamięci odcisnąłeś trwały ślad.
Spoczywaj w pokoju.

Grażyna Brylska

Za lepszą jakość życia

Uhonorowanie – wdzięczność
Za poezję i jasne myślenie - dziękuję 
Za recytatorskie wprawki - dziękuję
Za lepszą jakość życia - dziękuję
Za Wszystkie Spotkania na wspólnej drodze
- bardzo dziękuję 
Uśmiecham się do Pana w Niebie
- TY TAM JUŻ JESTEŚ -

Barbara Janina Bielecka

Byłeś Sercem 

Z Aniołami w Niebie
Byłeś Sercem kącika poezji
W dobrym towarzystwie Stowarzyszenia
„Nasz Gdańsk”
Uczyłeś Nas dykcji, wyrażania poważnie swych myśli 
Istnieniem ubogacałeś Nasze spotkania 
Uczyłeś Nas przetrwania doczesnego
Teatru Życia byłeś Naszym Mistrzem 
I już nigdy nie będzie tak samo 
Bóg Ojciec powołał Ciebie Ryszardzie
Abyś dokończył swą Wielką Rolę Życia

Z Aniołami w Niebie
Choć puste miejsce tu na Ziemi 
Zatrzymaj dla Nas miejsce Tam
Na zawsze Będziesz w Naszej pamięci

Anna Stawska

Na Ducha Świętego były wiersze

Po tamtej stronie tęczy
Pamiętam nasze spotkania 
na Ducha Świętego były wiersze
czasami tak wielkie że oczy aż Nam łzawiły 
A Ryszard zawsze był z Nami 
i do pisania namawiał swoimi wierszami 
się dzielił i często Nas nimi zabawiał
A teraz już Nas opuścił 
po tamtej tęczy jest stronie
A My mając Jego w pamięci
podniesiemy ze smutkiem dłonie 
Widocznie był tam potrzebny 
anioły chcą także poezji i smutno Im było
bez Niego z radością śpiewają dziś pieśni 

Zbigniew Wojciechowski 

Do żony
Do zobaczenia. Moja najdroższa jesteś dla mnie wszystkim. 
Przyjde do Ciebie dniem i nocą
I obłokiem przypłynę i wiatrem
I pelargonią, motylem w rogu pokoju 
Ale najchętniej taksówką
Z najbliższego zwyczajnie postoju.
Rano jadę na operację! Do zobaczenia
A Ona za drzwiami, ciężko oddycha, gryzie paznokcie, 
wierzy, wie.  Ona moja żona
Moja tarcza, moja strzała
Ona jest cudem, budzę się i widzę Ją
Na suficie, na zegarze
Stoi przy mnie, chociaż w przebraniu pielęgniarki
Idę do Ciebie, jak wspaniale się budzić kiedy jesteś
A żona drży pod szpitalem
Oba świt nowego życia, liczę Jej włosy
Och trzeba będzie czasu żeby je policzyć
Ona - moja żona - postanowiłem się Tobą chwalić
A Ty dzwonisz, nie puścili Cię
Ja mówię o sarnie i każdy już wie jakie ma oczy
Ona - przy mnie, widzisz jestem i Ty jesteś
Jak się tak zbierzemy to będzie kolorowo
I te Twoje brązy i moje błękity
Zatańczą na krawędzi naszych rozstań
Ona Anioł, coś wiem
Dziękujesz Aniołom bo Twoi bracia
Powiedz Im że lubię Twoje anielskie uszy
i czasami mylę je ze skrzydłami 

Ryszard Jaśniewicz
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Honorowy patronat nad konkursem 
sprawowała, fundując regulaminowe na-
grody, Prezydent Miasta Gdańska Alek-
sandra Dulkiewicz.

Odpocznę, pojadę na kolejny konkurs

 – Bardzo się cieszę, konkurs był 
trudny, odpocznę, w grudniu tego roku 
pojadę na kolejny konkurs – powiedzia-
ła Zoja Syguda, uczennica Państwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Wejhero-
wie z klasy prof. Piotra Bukowskiego, 
laureatka I miejsca ex aequo w grupie 
A oraz nagrody specjalnej ufundowanej 
przez państwo Ewę i Andrzeja Januszaj-
tisów.

Zoja Syguda jest uczestniczką wielu 
konkursów i przesłuchań, zarówno ogól-
nopolskich, jak i międzynarodowych, 
na których zdobywała czołowe nagrody  
i wyróżnienia, w 2021 roku – Grand Prix 
na X Wrocławskich Spotkaniach Skrzyp-
cowych, Grand Prix na II Ogólnopolskim 
Konkursie Skrzypiec i altówki im. Anto-
niego Cofalika, I miejsce na VI Między-
narodowym Konkursie „Puławy i Skrzyp-

ce”. Otrzymała stypendium Marszałka 
Województwa Pomorskiego, Rady Gmi-
ny Szemud, im. Stanisława Santora, pie-
czę nad nią sprawuje Lions Club Gdańsk.

Wielkie talenty!

Do przesłuchań stanęło 30 młodych 
skrzypków z prawie wszystkich ośrod-
ków Polski – 9 osób z grupy A (do 13 
lat) i 21 z grupy B (do 18 lat). 

 – Poziom uczestników był wyrów-
nany, wysoki, są wśród nich wielkie ta-
lenty! – powiedział prof. Wiesław Kwa-
śny, przewodniczący jury. 

– Ideą konkursu jest ułatwienie mło-
dym wiolinistom startu do kariery – mó-
wił Andrzej Januszajtis, prezes Towa-
rzystwo Promocji Młodych Skrzypków 
im. Aleksandry Januszajtis. – Nie jest 
to konkurs łatwy, bo trzyetapowy, tym 
większa satysfakcja, gdy się w nim coś 
osiągnie. Ci, którym się nie udało, po-
znają swoje słabości, mogą je poprawić 
i próbować następnym razem, zgodnie  
z maksymą „per aspera ad astra” – przez 
ciernie do gwiazd. 

Wyjątkowe wyzwanie

 – Konkurs przebiegał w specyficz-
nych warunkach pandemii, co wpłynę-
ło na strukturę wiekową uczestników 
– podsumowała prof. Małgorzata Sko-
rupa, dyrektor artystyczny konkursu. 
– Dla dzieci przygotowanie programu  
w warunkach izolacji, bez bezpośred-
niego kontaktu z pedagogiem, jest trud-
niejsze, młodzież potrafi być bardziej sa-
modzielna. Dla wszystkich było to wy-
jątkowe wyzwanie, ponieważ pracowali 
w salach lekcyjnych, bez doświadczeń 
koncertowych. 

Organizatorzy konkursu: Towarzy-
stwo Promocji Młodych Skrzypków 
im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku, 
Departament Szkolnictwa Artystyczne-
go Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w Warszawie, Ogólno-
kształcąca Szkoła Muzyczna im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Gdańsku oraz Nad-
bałtyckie Centrum Kultury. 

K.K. 
Fot. Andrzej Januszajtis

XIV Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis. 17 – 20 XI 2021

*Zoja Syguda *Natalia Szymczyk 
*Wojciech Niedziółka 

Zakończył się XIV Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis. W sobotę, 20 listopada 2021 
roku, w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego odbyło się wręczenia nagród i koncert laureatów.

Laureaci z jurorami
Zoja Syguda, laureatka I miejsca ex aequo w grupie A,  

przy fortepianie Andrzej Siarkiewicz

Laureaci:

G r u p a   A
I miejsce ex aequo – nagroda ufundo-

wana przez Prezydenta Miasta Gdańska:

Zoja Syguda, PSM I st. w Wejherowie, 
ucz. prof. Piotra Bukowskiego

I miejsce ex aequo – nagroda ufundo-
wana przez Prezydenta Miasta Gdańska:

Natalia Szymczyk, POSM II st.  

w Katowicach, ucz. prof. Małgorzaty 
Wacławik

II miejsce – nagroda ufundowana 
przez Centrum Edukacji Artystycznej 
w Warszawie



13

Nasz GDAŃSK           Nr 12/2021

Po letnim festynie w Kamieńcu

Szukają w Londynie pamiątek  
po Napoleonie 

Takiej placówki jeszcze w Polsce nie ma. O utworzeniu Muzeum Napoleona w Kamieńcu pod Iławą marzą: Wojciech 
Myśliński i Wojciech Mienik. Eksponatów do przyszłej placówki – a przede wszystkim kontaktów – szukają nawet 
na aukcji w Londynie.

Pierwszy z wymienionych to właści-
ciel pałacu w Kamieńcu (gmina Susz), 
w którym przez ponad dwa miesiące  
w 1807 roku mieszkał Napoleon Bo-
naparte. Drugi z nich jest wicepreze-
sem Fundacji Napoleona z Gdańska  
i współorganizatorem letniego festy-
nu napoleońskiego w Kamieńcu. Idea 
powstania muzeum poświęconego ce-
sarzowi Francuzów jest coraz bliższa 
realizacji. Jak mówi Wojciech Mienik, 
wybierał się z właścicielem terenu do 

Londynu, na aukcję pamiątek po Na-
poleonie. – Licytowana miała być m.in. 
koszula, którą nosił na św. Helenie. 
Także bikorn (nakrycie głowy – przypis 
redakcji), jeden z dziewiętnastu, które 
Napoleon posiadał. Kieliszki i butelka  
z koniakiem z 1811 roku. Masa ciekawo-
stek. Liczyliśmy bardziej na nawiązanie 
kontaktów, niż na jakąś zdobycz – taką 
wyrażał nadzieję. Okazało się jednak,  
że z przyczyn osobistych wyprawa mu-
siała zostać przełożona.

Sylwetka Napoleona stanie  
przed ruinami

W sierpniu tego roku w Kamień-
cu odbył się drugi festyn napoleoński. 
Udział w nim wzięło około dwóch tysię-
cy zwiedzających. Spore zainteresowa-
nie oglądaniem ruin i przypałacowych 
terenów utwierdziło organizatorów  
w przekonaniu, że muzeum jest dobrym 
pomysłem. – Myślę, że rok to mało. 
Chcielibyśmy jednak, by pierwsza, na-

Od lewej: Wojciech Mienik, wiceprezes Fundacji Napoleona oraz 
Wojciech Myśliński, właściciel terenów pałacowych.  

Fot. Edyta Kocyła - Pawłowska
Tablica upamiętniająca wkopanie kamienia węgielnego pod budowę 

pomnika Napoleona Bonaparte. Fot. Edyta Kocyła - Pawłowska

Joanna Habich, PSM I i II st. w Ża-
ganiu, ucz. prof. Barbary Szałaty

III   miejsce ex equo – nagroda ufun-
dowana przez Centrum Edukacji Arty-
stycznej w Warszawie:

Adam Trzebiatowski, OSM I i II st. 
w Gdańsku, ucz. prof. Marty Stacho-
wiak

III miejsce ex equo – nagroda ufun-
dowana przez Centrum Edukacji Arty-
stycznej w Warszawie:

Zuzanna Sitek, OSM I st. w Krako-
wie, uczennica prof. Sylwii Morasiewi-
cz-Michny

G r u p a  B
I miejsce – nagroda ufundowana przez 

Prezydenta Miasta Gdańska:
Wojciech Niedziółka, ZPSM nr 4  

w Warszawie, ucz. prof. Łukasza 
Błaszczyka

II miejsce – nagroda ufundowana 
przez Prezydenta Miasta Gdańska:

Mateusz Izdebski, ZPSM nr 1 - OSM 
II st. w Warszawie, ucz. prof. Magdale-
ny Szczepanowskiej

III miejsce – nagroda ufundowana 
przez Prezydenta Miasta Gdańska:

Adrianna Trepińska, Poznańska 
OSM II st. w Poznaniu, ucz. prof. Kari-
ny Gidaszewskiej

Przyznano także wyróżnienia I i II 
stopnia i tytuły finalistów. Dodatkowe 
nagrody fundowała Żegluga Gdańsk, 

spółka Mercor, Towarzystwo Promocji 
Młodych Skrzypków i państwo Janu-
szajtisowie. Były także dyplomy dla na-
uczycieli i akompaniatorów.

Skład jury:

prof. Wiesław Kwaśny  (Kraków) - 
przewodniczący

prof. Bartosz Bryła (Poznań)
prof. Konstanty Andrzej Kulka 

(Warszawa, Gdańsk)
prof. Antoni Cofalik (Katowice)
mgr Katarzyna Januszajtis-Miel-

czarek (Gdańsk)
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Po siedmiu latach intensywnych 
prac, remoncie budynku, kolekcjono-
waniu dzieł i przygotowaniu ekspozycji, 
odbyło się uroczyste otwarcie instytucji. 

Wypełniają życiem przestrzeń dawnej 
stoczni

Wzięła w nim udział Aleksandra 

Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Mie-
czysław Struk, marszałek województwa 
pomorskiego oraz Jacek Friedrich, dy-
rektor Muzeum Narodowego w Gdańsku 
i Aneta Szyłak, kierowniczka NOMU-
S-u i kuratorka wystaw. W uroczystości 
wzięli udział również przedstawiciele 
rządu, Rady Miasta Gdańska, artyści 
oraz miłośnicy sztuki.

 – Artyści widzą więcej, czują czu-
lej. Często przepowiadają nadchodzą-
ce trzęsienia ziemi, rzadziej pogodne 
wschody słońca. Sztuka współczesna 
powstaje w kontekście. Czas i materia 
sztuki wzajemnie oddziałują na siebie 
– mówiła podczas otwarcia Aleksandra 
Dulkiewicz, prezydent Gdańska. – Dziś 
mamy dwa powody do radości. Gdańska 

wet niewielka ekspozycja w następnym 
roku już się pojawiła. Podczas kolej-
nego festynu chcemy odsłonić pomnik 
Napoleona. To koszt ok. 200.000 zł.  
To ambitny plan, ale do zrealizowania – 
podkreśla Mienik. Kamień węgielny pod 
pomnik wbudowano podczas festynu.

Pierwsza ekspozycja już w 2022 roku

Koszt stworzenia muzeum jest 
ogromny, dlatego inicjatorzy zabiegają 
o wpisanie placówki na listę muzeów. 
Wówczas, jako instytucja, mogą się sta-
rać o dofinansowania. Pomieszczenia  
w budynkach gospodarczych wokół pa-
łacu są w dobrym stanie technicznym. 
Budynek po lewej stronie, jeśli patrzy-
my od strony bramy, zostanie począt-
kowo przeznaczony na ekspozycję.  
W tej chwili tam się znajduje maga-
zyn. Na poziomie zero i na pierwszym 
piętrze jest łącznie ok. 700 metrów 
kwadratowych. – Mamy zapewnienia,  
że część eksponatów w postaci na przy-

kład mundurów, szabli, sztyletów – udo-
stępnią nasi przyjaciele – mówi Mienik. 
W przyszłości na muzeum przeznaczo-
ny byłby cały obszar przypałacowy. Nie 
ma jeszcze projektu zagospodarowania, 
ale są plany: – Chcielibyśmy odświeżyć 
alejki pałacowe, uporządkować teren,  
na którym znajdowało się boisko. Gdy 
muzeum już będzie zarejestrowane, 
wystąpimy o przekazanie rzeźb, które 
znajdują się w centrum Iławy. Proszę się 
nie martwić, w to miejsce zaproponuje-
my substytuty. Mam kontakt z rektorem 
Akademii Sztuk Pięknych. Studenci wy-
działu rzeźby być może wykonają za-
stępcze rzeźby, które przekażemy miastu 
Iława – zapewnia.

Pozostałby niesmak

Rzeźby, o których wspomina Woj-
ciech Mienik, to ustawione wzdłuż ulicy 
Niepodległości w Iławie postacie: Jowi-
sza, Junony, Meduzy i Herkulesa. Pier-
wotnie ustawione były na wschodnim 

froncie pałacu w Kamieńcu. Ocalały  
i w 1974 r. zostały przeniesione w oko-
lice iławskiego parku miejskiego. Woj-
ciech Myśliński, jak nam wielokrotnie 
mówił, chciałby ich powrotu do Ka-
mieńca. Urząd Miasta Iława chce naj-
pierw ustalić stan prawny rzeźb.

– Wyrok sądowy na pewno nie był-
by dobrym rozwiązaniem. Pozostałby 
niesmak. Mieszkańcy zapewne uzna-
liby, że coś im się zabrało. Uważam,  
że to miejsce należałoby zagospodaro-
wać. Jak? To temat do rozmowy – zapo-
wiada wiceprezes Fundacji Napoleona.

Edyta Kocyła-Pawłowska

Tekst ukazał się 25 października 
2021 roku w „Gazecie Iławskiej” oraz 
na stronie 

WWW.gazetaolsztynska.pl

w zakładce Turystyka Warmii i Mazur

Muzeum Sztuki Współczesnej NOMUS. Fot. Grzegorz Mehring. 
Urząd Miejski w Gdańsku

Otwarcie NOMUS. Z prawej Aleksandra Dulkiewicz i Mieczysław 
Struk. Fot. Dominik Paszliński

NOMUS - Nowe Muzeum Sztuki - działa

Widzą więcej, czują czulej 
Na terenach Młodego Miasta przy ul. Jaracza 4 otwarto nową przestrzeń dla miłośników sztuki nowoczesnej. 
NOMUS to oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku, a w jego wnętrzach wyeksponowano m.in. dzieła pochodzące 
z Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej.
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Kolekcja Sztuki Współczesnej, którą 
budujemy od 2017 roku, znajduje dom.  
A Młode Miasto zyskuje nowego go-
spodarza. Bardzo się cieszę, że NOMUS 
Nowe Muzeum Sztuki w Gdańsku – 
obok Europejskiego Centrum Solidar-
ności, Mlecznego Piotra, Ulicy Elektry-
ków, 100czni – będzie wypełniać życiem 
tę ważną przestrzeń miasta, dawną stocz-
nię, obszar o tak ogromnym potencjale.

Integrować lokalną społeczność

 – Sześć lat temu z panią Minister 
Kultury prof. Małgorzatą Omilanowską 
oraz św. pamięci prezydentem Pawłem 
Adamowiczem podpisaliśmy porozu-
mienie, którego intencją było utworze-
nie w Gdańsku nowego muzeum sztuki 
współczesnej – mówił Mieczysław Struk, 
marszałek województwa pomorskiego. – 
Zakładaliśmy wówczas, że nie będziemy 
tworzyć nowej instytucji, ale przytulimy 
do Muzeum Narodowego także sztukę 
współczesną w nowym wydaniu. I stąd 
Muzeum Narodowe – instytucja samo-
rządu pomorskiego – też przystąpiła  
do tego porozumienia. 

 – Muzeum miało powstać w miejscu, 
gdzie w niedalekiej przeszłości istniała 
stocznia i gdzie narodziła się Solidar-
ność – kontynuował Mieczysław Struk. 
To było wyjątkowe miejsce. Już wtedy 
był zamysł budowy Młodego Miasta.  
To właśnie sztuka współczesna ma inte-
grować lokalną społeczność, ludzi przy-
bywających tutaj z różnych stron świa-
ta i z różnych części Polski, ale także 
mieszkańców Gdańska. (…) 

Dzieła ponad 40 artystów. Nowoczesny 
obiekt w starym wnętrzu

(…) W ramach głównej wystawy 
pt. „Kolekcja w działaniu” zaprezento-
wane zostały dzieła ponad 40 artystów, 
w dużej mierze pochodzących z Gdań-
ska, które opowiadają o różnych sposo-
bach tytułowego „działania” sztuki – jej 
związków z życiem społecznym czy 
politycznym. Większość dzieł pochodzi 
z Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współcze-
snej, którą tworzy od 2017 roku miasto 
Gdańsk, we współpracy z Muzeum Na-
rodowym w Gdańsku i która jest sukce-
sywnie przekazywana pod opiekę mu-

zeum jako depozyt. W jej skład wcho-
dzą przede wszystkim dzieła wybitnych 
twórców polskich, z dużą reprezentacją 
artystów i artystek z Trójmiasta.

Po kompleksowej modernizacji, bu-
dynek NOMUS-a przy ulicy Jaracza jest 
dziś nowoczesnym obiektem muzealnym 
z salami ekspozycyjnymi, edukacyjnymi 
i kinowo-konferencyjną oraz czytelnią  
i studiami przeznaczonymi na rezyden-
cje artystyczne czy badawcze. Przestrzeń 
holu została zaprojektowana w taki spo-
sób, aby spełniać różne funkcje społecz-
ne: będzie tam mieściła się kawiarnia, 
miejsce sąsiedzkich spotkań, kącik za-
baw dla dzieci i księgarnia. Budynek, 
w którym mieście się NOMUS został 
udostępniony Muzeum Narodowemu  
w Gdańsku przez miasto. Na moderniza-
cję budynku i promocję przedsięwzięcia, 
do chwili obecnej przeznaczono z bu-
dżetu miasta nieco ponad 12 mln zł.

Marta Formella 
Urząd Miejski w Gdańsku 

Opr. Red.

Wystawa znajdująca się nieopodal 
Kaplicy Królewskiej i Fontanny Czte-
rech Kwartałów pokazuje sylwetki by-
łych żołnierzy AK oraz osób, które choć 
niezaprzysiężone w Armii Krajowej, 
odegrały dużą rolę w ukształtowaniu się 
środowiska weteranów AK w latach 90. 
XX wieku. To ostatnie spośród tysię-
cy osób, które osiedliły się w Gdańsku  
po wojennej zawierusze.

 – Ta wystawa jest o pięknych lu-
dziach. Chcieliśmy pokazać w jesieni 
życia żołnierzy Armii Krajowej, którzy 
dawno temu podjęli wyzwanie i stanęli do 
walki o wolność. Poznajemy historie róż-
nych etapów życia naszych bohaterów. 
Żołnierze AK po wojnie założyli rodziny, 
pracowali dla kraju, dla Gdańska, bar-

Nieopodal Kaplicy Królewskiej i Fontanny Czterech Kwartałów

(…) aby młodzi ludzie nigdy nie 
poznali wojny. (…) 

18 portretów i wyjątkowe historie zasłużonych dla Polski mieszkańców naszego miasta. Przy ul. Grobla I, w dniu 
Narodowego Święta Niepodległości, z udziałem kombatantów zainaugurowano plenerową wystawę „OSTATNI. 
Gdańszczanie – żołnierze Armii Krajowej”. Na planszach, poza zdjęciami autorstwa Renaty Dąbrowskiej, można 
znaleźć szczególne przesłanie.
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dzo często odbudowywali nasze miasto 
własnymi rękami. Niestety nie byliśmy  
w stanie sportretować wszystkich. Po 
1945 roku w Gdańsku żyło ponad kil-
ka tysięcy żołnierzy AK, dzisiaj zosta-
ło z nami jedynie około 30-40 osób. 
Na tej wystawie zobaczymy szesna-
stu weteranów i dwie osoby niezwykle 
mocno związane z Armią Krajową i ze 
Światowym Związkiem Armii Krajo-
wej – mówił Janusz Marszalec, zastęp-
ca dyrektora ds. Rozwoju Oddziałów 
Muzeum Gdańska. – Ta wystawa jest 
po to, żeby oddać szacunek weteranom,  
ale też, żeby podsumować pewien etap 
życia ludzi, którzy w 1939 roku i później 
podjęli wielkie wyzwanie. Ta wystawa 
jest także dla nas, bo jej bohaterowie zo-
stawili nam bardzo ważne przesłanie. 

Docenić pokój

Jak ważne i cenne jest przesłanie wy-
stawy „OSTATNI. Gdańszczanie – żoł-
nierze Armii Krajowej” mówiła Monika 
Chabior zastępczyni prezydenta Gdań-
ska ds. rozwoju społecznego i równego 
traktowania. 

 – Polska to dobro wspólne wszyst-
kich obywateli, ale to dobro wymaga 
codziennej refleksji, codziennej pracy  
i zaangażowania. W czasach pokoju, 
czyli aktualnie, wymaga od nas współ-
pracy i racjonalnego podejścia do roz-
wiązywania problemów. Trudno jest 
nam wyobrazić sobie, co przeżyli i prze-
żyły nasze bohaterki i bohaterowie w 
czasie, gdy pokoju nie było. Jesteśmy 
im za te doświadczenia i trud bardzo 

wdzięczni. Jesteśmy także wdzięczni 
za słowa, które są w przesłaniu tej wy-
stawy. Mówią one o docenieniu pokoju,  
o tym, żeby nikt z nas nie musiał już nig-
dy doświadczać wojny. Bardzo dziękuję 
za tę wystawę – mówiła zastępczyni pre-
zydenta Monika Chabior. 

Słowa te zapadają w pamięć. 
 – Młodym ludziom dziś chciałabym 

powiedzieć, aby szanowali wolność,  
o którą ich rodzice i przodkowie walczy-
li (...). Na szczęście nie musicie chwytać 
za broń, aby udowodnić swoją miłość 
do ojczyzny. Ale możecie być prawymi 
ludźmi, którzy szanują siebie nawzajem 
i są tolerancyjni wobec innych. Zawsze 
starajcie się pomóc słabszym, mniej za-
możnym od siebie, może chorym, może 
samotnym, głodnym lub mniej zarad-
nym. Po prostu nie bądźcie obojętni – 
czytamy w przesłaniu Zofii Zygmunto-

wicz, jednej z bohaterek wystawy. 
 – Myślę, że w moim życiu naj-

ważniejsza była walka o wolną Polskę.  
W tej chwili to już na szczęście nie 
walka, ale pokojowe działania na rzecz 
ojczyzny, nawet w codziennej pracy  
na rzecz swojego kraju i jego miejsca  
w Europie i na świecie – głosi przesłanie 
Witolda Kasprowicza.

 – Moim jedynym przesłaniem jest, 
aby młodzi ludzie nigdy nie poznali woj-
ny – mówi Irena Wronkowska. (…)

Marta Formella 
Urząd Miejski w Gdańsku 

Zdjęcia:  
Wystawa „OSTATNI. Gdańszczanie – 

żołnierze Armii Krajowej”.  
Fot. Dominik Paszliński.  

Materiały Promocyjne  
Urzędu Miasta Gdańska

W związku z wydrukowanym artykułem „Trzy jubileusze” w miesięczniku „Nasz Gdańsk”  (nr 11 listopad 2021), chciałabym 
zwrócić uwagę, że pojawiły się w nim informacje nieprawdziwe, których nie było w moim artykule. Pojawiła się w nim informacja, 
że inicjatorami przedsięwzięcia byli członkowie Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” oraz  koła Inżynierów Pasjonatów IKO „Nasza 
Orunia”, co jest nieprawdą dlatego, że inicjatorami i organizatorami konferencji w imieniu  parafii Św. Ignacego na Starych Szko-
tach byli ks. Mateusz Zawadzki, Katarzyna Wyrwicz oraz Aleksandra Szwarc. Pan Józef Kubicki jako Państwa przedstawiciel 
zwrócił się do nas z prośbą o dołączenie z inicjatywą złożenia kwiatów pod popiersiem Józefa Wybickiego, na co się zgodziliśmy. 

Pod moim artykułem, ale również pod artykułem koleżanki Katarzyny Wyrwicz, pojawiła się informacja, iż zdjęcia użyte w tych 
artykułach pochodzą z archiwum koła Inżynierów i Pasjonatów IKO „Nasza Orunia”, to również nieprawda, ponieważ zostały użyte 
zdjęcia, które wysłałam wraz z naszymi tekstami. Autorami zdjęć są: ks. Mateusz Zawadzki, Katarzyna Wyrwicz i Aleksandra Szwarc.

Aleksandra Szwarc

Serdecznie przepraszamy za oczywisty błąd, byliśmy błędnie poinformowani. Dołożymy starań, by nic takiego więcej się 
nie zdarzyło. 

W imieniu Redakcji: Doc. dr inż. Andrzej Januszajtis

Sprostowanie



17

Nasz GDAŃSK           Nr 12/2021

Z tej okazji z wież kościoła św. Ka-
tarzyny i Ratusza Głównego Miasta za-
brzmiały utwory na carillon autorstwa 
światowej sławy polskich kompozyto-
rów współczesnych. Utwory powstały 
specjalnie na zamówienie dla Gdańska. 
Utwory wykonała Monika Kaźmierczak, 
carillonistka miejska z Muzeum Gdańska. 
Muzyka gdańskich carillonów to jedna  
z najstarszych miejskich tradycji, liczy 
sobie blisko 500 lat.

Piątek, 23.10.2021, godz. 11.00, wieża 
kościoła św. Katarzyny (Muzeum Nauki 
Gdańskiej), ul. Profesorska 3:

Elżbieta Sikora (*1943) – Running 
North (2020). Części: Wstęp, I, II, III, IV, 
Interludium, V, Epilog

Krzysztof Falkowski (*1996) – Little 
variation (2019)

Agata Zubel (*1978) – Pamięć z brą-
zu (2021).

Sobota, 24.10.2021, godz. 12.05, wie-
ża Ratusza Głównego Miasta, ul. Długa 
46/47:

Zygmunt Krauze (*1938) – Hejnał 
(2021)

Aleksander Nowak (*1978) – Trzy 
wezwania (2019). Część II: Wezwanie 
późne

Katarzyna Kwiecień-Długosz (*1978) 
– Ad Fontes (2020)

Paweł Mykietyn (*1971) – STOP 
(2020)

W lutym 2021 rozpoczęto procedurę 
wpisania muzyki gdańskich carillonów 
na Reprezentatywną Listę Niematerialne-
go Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości 
UNESCO. 

Muzeum Gdańska
Opr. Red.

Gdańskie carillony na krajowej liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Elżbieta Sikora, Krzysztof Falkowski, 
Agata Zubel… 

19 października podczas gali Narodowego Instytutu Dziedzictwa gdańska kultura carillonowa otrzymała, 
decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, wpis na krajową listę Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego. 

Carillon Ratusza Głównego Miasta. Fot. Dariusz Kula.  
Materiały promocyjne Muzeum Gdańska

Monika Kaźmierczak. Fot. Z archiwum artystki
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Tablica przy ulicy Wita Stwosza 8

Pamiętamy o prof. Marianie Osińskim 
Na fasadzie domu przy ulicy Wita Stwosza 38 zawisła nowa tablica pamiątkowa. W tym miejscu mieszkał profesor Marian 
Osiński, zasłużony dla Gdańska architekt, pierwszy powojenny dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

Kierował między innymi odbudową 
elewacji budynków Głównego Miasta 
po zniszczeniach z czasów II wojny 
światowej. 

Historyczny charakter i nowoczesna 
struktura

– Gdańsk zawdzięcza profesorowi 
Marianowi Osińskiemu bardzo wiele. To 
właśnie on był odpowiedzialny za prace 
projektowe związane z odbudową Głów-
nego Miasta i nadanie tej części Gdańska 
historycznego charakteru i nowoczesnej 
struktury odpowiedniej dla współcze-
snych czasów – mówił Piotr Lorens, 
dyrektor Biura Architekta Miasta. – Za-
sługi pana profesora doceniono szere-
giem odznaczeń, w tym między innymi 
doktoratem honoris causa Politechniki 
Gdańskiej, a od 1980 roku imię profesora 
noszą Państwowe Szkoły Budownictwa 
w Gdańsku. Dziś o jego postaci i zasłu-
gach będzie przypominała tablica, która 
zawisła na elewacji budynku, w którym 
spędził ostatnie lata swojego życia. 

Z wnioskiem o zawieszenie tablicy  
i upamiętnienie profesora Mariana Osiń-
skiego wystąpiło Muzeum Gdańska. (…)

To 19. z pamiątkowych, emaliowa-
nych tablic umieszczanych w przestrze-
ni Gdańska. Dzięki inicjatywie miasta, 
wśród mieszkańców i turystów upo-
wszechniana jest wiedza o miejscach 

związanych z wydarzeniami i osobami 
ważnymi dla historii Europy, Polski, Po-
morza i Gdańska.(…)

Studiował we Lwowie, w Rzymie,  
w Monachium

Marian Osiński (1883–1974), uro-
dzony w Krakowie, absolwent Szko-
ły Politechnicznej we Lwowie (1908), 
Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie 
(1909–1910) oraz Wydziału Architektury 
Politechnicznej i Szkoły Przemysłu Arty-
stycznego w Monachium (1911–1912), 
do zakończenia II wojny światowej zwią-
zany był z Lwowem. W okresie 1907–
1916 pracował w Szkole Politechnicznej, 
następnie na Politechnice Lwowskiej 
(1923–1939), gdzie pełnił funkcje kie-
rownika Katedry Historii Architektu-
ry Polskiej (1929–1934), a w końcu 
dziekana Wydziału Architektonicznego 
(1936–1938). W czasie wojny i oku-
pacji był profesorem w Lwowskim In-
stytucie Politechnicznym (1939–1941),  
a następnie wykładowcą na Państwo-
wych Technicznych Kursach Zawodo-
wych (1942–1944). Następnie w Rze-
szowie, do listopada 1945 r. kierował 
Wydziałem Odbudowy Urzędu Woje-
wódzkiego.

Pod koniec 1945 r. trafił do Gdań-
ska. W latach 1945–1970 pracował  
na Politechnice Gdańskiej, był pierw-

szym powojennym dziekanem Wydziału 
Architektury (1945–1952). Do 1953 r. 
był również dziekanem Wydziału Archi-
tektury Wieczorowej Szkoły Inżynier-
skiej NOT. Wraz z pracownikami katedr 
PG, którzy podzielali opinię o koniecz-
ności odbudowy Gdańska w historycz-
nym kształcie, podjął współpracę z Pra-
cownią Rekonstrukcji Architektury Za-
bytkowej Centralnego Biura Projektów  
i Studiów Budownictwa Osiedlowego. 
Po likwidacji Pracowni w 1951 r. kon-
tynuacją prac zajął się powołany w tym 
celu Zakład Historii Architektury Pol-
skiej. Profesor przeszedł na emeryturę 
w 1961 r., wykładał jednak jeszcze kon-
serwację zabytków przez 9 lat. W 1970 r. 
otrzymał doktorat honoris causa Poli-
techniki Gdańskiej.

Projekty kościołów, rekonstrukcji  
i inwentaryzacji zamków

Pod kierunkiem prof. Osińskiego 
opracowano plany rekonstrukcji elewacji 
ulic Głównego Miasta Gdańska. Marian 
Osiński był również konsultantem odbu-
dowy Szczecina, Koszalina i Kołobrzegu. 
Autor licznych projektów kościołów, re-
konstrukcji i inwentaryzacji zamków oraz 
kilkudziesięciu publikacji dotyczących 
architektury, konserwacji, konserwacji 
zabytków oraz odbudowy zabytków.

Członek m.in. Towarzystwa Opie-
ki nad Zabytkami, Towarzystwa Na-
ukowego we Lwowie, Stowarzyszenia 
Architektów Rzeczypospolitej Polskiej 
(prezes oddziału we Lwowie i członek 
Oddziału Wybrzeże w Gdańsku), jak 
również Gdańskiego Towarzystwa Na-
ukowego. Był laureatem Nagrody Mia-
sta Gdańska w dziedzinie nauki. Od-
znaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Od-
rodzenia Polski i odznaką „Zasłużonym 
Ziemi Gdańskiej”.

Andrzej Gierszewski 
Muzeum Gdańska 
Marta Formella 

Urząd Miejski w Gdańsku 
Oprac. Red.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej prof. Mariana Osińskiego. Fot. Dominik Paszliński. 
Materiały promocyjne Urzędu Miejskiego w Gdańsku






