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Gdańska parada wolontariuszy.  
Droga Królewska. 5 grudnia 2021 
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Z sercami pełnymi wiary

Gdańsk a imperium Habsburgów

Portrety kapitańskie 



W berlińskiej gali uczestniczyła Monika Chabior, zastępczyni 
prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowa-

nia. Odebrała ona tytuł Europejskiej Stolicy Wolontariatu z rąk 
Sawsan Chebli, która przekazała także białą porcelanową figurkę 
niedźwiadka, symbolu Berlina. Znalazły się na nim między inny-
mi charakterystyczne dla Berlina i Gdańska budowle, flaga Polski 
i Unii Europejskiej.

– Chciałabym, aby Gdańsk stał się w przyszłym roku stolicą 
wszystkich wolontariuszy, nie tylko samego wolontariatu. Bar-
dzo cieszymy się z tego tytułu, że trafi on do miasta solidarności. 
Z pewnością będzie to rok prodemokratyczny, proobywatelski  
i proklimatyczny – mówiła Monika Chabior. – Mam nadzieję,  
że spotkamy się w przyszłym roku w Gdańsku, by przedstawić 
nasz program, który jest zaawansowany na rzecz demokracji, 
praw człowieka i ochrony klimatu. 

Gala, poza przekazaniem tytułu Gdańskowi, była także cza-
sem podsumowań ubiegłorocznych działań podejmowanych  
na terenie całego Berlina. Zaprezentowane zostały wydarzenia, 
które miały miejsce w ostatnim roku, dotyczące szeroko rozumia-
nego wolontariatu. (…) 

Patryk Rosiński  
Urząd Miejski w Gdańsku 

Marian Kołodziej  
(ur. 6 grudnia 1921, zm. 
13 października 2009) – 
jeden z najwybitniejszych 
polskich scenografów 
teatralnych i filmowych. 
W 1950 roku ukończył 
Akademię Sztuk Pięk-
nych w Krakowie, gdzie 
studiował scenografię  
u Karola Frycza. W 1951 
roku debiutował na sce-
nie Teatru Wybrzeże  
w Gdańsku przygotowu-
jąc scenografię do spekta-
klu Wiktora Biegańskie-
go KORZENIE SIĘGA-
JĄ GŁĘBOKO Arnauda 

D’Usseau i Jamesa Gowa. Na trójmiejskiej scenie współpraco-
wał z Zygmuntem Hübnerem (m.in. LADACZNICA Z ZASA-
DAMI Jean-Paula Sartre’a, 1956), Jerzym Jarockim (m.in. MĘ-
CZEŃSTWO Z PRZYMIARKĄ Ireneusza Iredyńskiego, 1960) 
i Jerzym Golińskim (m.in. ZMIERZCH DEMONÓW Romana 
Brandsteattera, 1967). Kołodziej tworzył tu także przedstawie-
nia ze Stanisławem Hebanowskim. Wspólnie przygotowali m.in. 

MALEŃKĄ ALICJĘ Edwarda Albee’go (1971), CMENTARZY-
SKO SAMOCHODÓW Fernando Arrabala (1972), SEN Felicji 
Kruszewskiej (1974) i BAZYLISSĘ TEOFANU Tadeusza Miciń-
skiego (1978). Kołodziej pracował z wieloma innymi reżyserami, 
projektował scenografie do spektakli Adama Hanuszkiewicza, 
Kazimierza Kutza, Zbigniewa Bogdańskiego, Ryszarda Majora, 
Krystyny Meissner, Krzysztofa Babickiego, Janusza Warmińskie-
go. Pokazywał swoje prace także m.in. w Teatrze Muzycznym  
w Gdyni, Teatrze Nowym i Wielkim w Łodzi, Teatrze Wielkim 
w Warszawie, Teatrze Śląskim w Katowicach, Teatrze Polskim  
w Warszawie. W latach 80. scenograf współpracował z kościo-
łem, jest autorem papieskich ołtarzy, które zostały wzniesione 
podczas pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Zaprojektował 
słynny Okręt Kościoła, ołtarz-żaglowiec, który stanął w Gdańsku 
w 1987 roku oraz ołtarz na sopockim hipodromie z 1999 roku.  
W ostatnich latach w swojej twórczości zaczął poruszać tematykę 
obozową. Stworzył cykle prac, odwołujących się do osobistych 
przeżyć z pobytu artysty w KL Auschwitz-Birkenau, których stała 
wystawa pt. KLISZE PAMIĘCI - LABIRYNTY znajduje się we 
franciszkańskim Centrum św. Maksymiliana w Harmężach koło 
Oświęcimia.

Grzegorz Kwiatkowski
Teatr Wybrzeże

Tytuł odebrała Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska  
ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. Berlin 5 grudnia 2021. 

Fot. Fot Martyna Kowacka (HEIC)

Zajrzyj do foyer Starej Apteki 

Zdjęcia ze spektakli, projekty scenografii, kostiumy

W Czerwonym Ratuszu w Berlinie 

Gdańsk Europejską Stolicą Wolontariatu 2022
Gdańsk został gospodarzem tytułu Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022. Symboliczne przekazanie tytułu  
od gospodarza 2021 odbyło się w Czerwonym Ratuszu w Berlinie, w niedzielę, 5 grudnia 2021 roku podczas obchodów 
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
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Jeszcze w XIX wieku w Meksyku 
panował cesarz z dynastii Habsburgów. 

Elżbieta Rakuszanka

Rządzili w różnych krajach, także 
pośrednio, w wyniku małżeństw. Tak 
było między innymi w Polsce.

Austria, to dawne Rakuzy, Rakuszan-

ka, to tyle co Austriaczka. Córka Albrech-
ta Habsburga i Elżbiety Luksemburskiej, 
praprawnuczka Kazimierza Wielkiego, 
w wieku 18 lat - 10 lutego 1454 roku,  
w 4 dni po wydaniu aktu inkorporacji 
Prus do Korony Polskiej - poślubiła Ka-
zimierza Jagiellończyka. W ciągu 38 lat 
małżeństwa urodziła 13 dzieci, w tym 
czterech przyszłych królów (Władysła-

wa, Zygmunta, Jana Olbrachta i Alek-
sandra), jednego kardynała (Fryderyka) 
i jednego świętego (Kazimierza). Na 
fryzie w Dworze Artusa z 1585 roku 
„Wjazd Kazimierza do Gdańska” Łu-
kasz Ewert przedstawił czterech królów,  
na koniach, a za nimi Fryderyka w kardy-
nalskim kapeluszu. Elżbieta, „matka kró-
lów”, zmarła w Krakowie w 1505 roku. 

Nasz GDAŃSK W NUMERZE:

Rządzili w różnych krajach, także pośrednio, w wyniku małżeństw 

Gdańsk a imperium Habsburgów 
Potęga Habsburgów, jednego z najbardziej wpływowych rodów w dziejach świata, rozwijała się 
powoli. W XIII wieku rządzili tylko w części Austrii. W XVIII wieku ich władztwo obejmowało 

także ziemie Czech (ze Śląskiem), Węgier, Serbii, Włoch, Południowe Niderlandy i Hiszpanię, wraz z terytoriami 
zamorskimi w Ameryce. Po rozbiorach doszła do tego Małopolska.

Gdańsk a imperium Habsburgów. Rządzili w różnych krajach,  
także pośrednio, w wyniku małżeństw ............................................. str. 3, 4, 5, 6

*Odsłonięcie płyt *Apel poległych *Znicze na grobach ofiar  
*Koncert carillonowy. Gdańsk Pamięta. 51. rocznica masakry  
na Wybrzeżu – 16 grudnia 2021 .................................................................. str. 6

Najbardziej aktywni nagrodzeni. Po Gdańskim Tygodniu Wolontariatu ........ str. 7

Gdańskie portrety kapitańskie. Statki w dawnej ikonografii (10) ........ str. 8, 9, 10

XIV Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis.  
17 – 20 XI 2021. W obiektywie Andrzeja Siarkiewicza ................... str. 11, 12, 13

425. Biblioteki Rady Miejskiej w Gdańsku. Pragnął, jak wszyscy erazmianiści, 
pokoju, wzajemnego zrozumienia, łagodności serca,  
wyeliminowania przymusu ................................................................... str. 13, 14

Z sercami pełnymi wiary… Kącik poetycki zaprasza ...................... str. 15, 16, 17

*Refleksje na 90. Urodziny *Nie dajemy się pandemii.  
Klub Seniora „Motława” działa! ........................................................... str. 17, 18

Synowie Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety na fryzie w Dworze Artusa
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Joachim Retyk

Urodził się w 1514 roku w Feldkirch 
w Austrii. Nie mogąc używać własnego 
nazwiska Iserin, bo ojciec został straco-
ny za rzekome czary, przyjął pseudonim 
Rheticus – od rzymskiej nazwy regionu 
urodzenia – Rhaetia. Po studiach mate-
matyki w Wittenberdze został tam profe-
sorem. W 1539 przyjechał do Mikołaja 
Kopernika do Fromborka, przywożąc 
w darze 5 ksiąg naukowych wydanych 
w Norymberdze. Po wielu namowach 
udało mu się uzyskał zgodę astronoma 
na wydanie Pierwszej Opowieści o jego 
teorii. Dzięki pomocy władz Gdańska  
w 1540 roku wyszła w drukarni Fran-
ciszka Rhodego wiekopomna Narratio 
prima. Czekając na druk, Retyk dokonał 
tutaj pierwszego pomiaru deklinacji ma-
gnetycznej. Gdańsk okrył się sławą jako 
miejsce wydania pierwszej informacji  
o dziele naszego astronoma. Retyk do-
prowadził też do wydania w 1543 roku 
w Norymberdze głównego dzieła Ko-
pernika De revolutionibus. W 1551 roku 
opracował niezwykle dokładne Tablice 
trygonometryczne. Ostatnich dwadzie-
ścia lat życia spędził w Krakowie. Zmarł 
w 1564 roku w Koszycach.

Habsburgowie w Dworze Artusa 

Jedną z największych atrakcji gdań-
skiego Dworu Artusa jest renesansowy 
piec, wysoki na ponad 11 metrów, naj-
większy tego rodzaju na świecie. Zbu-
dował go w 1545 roku Jerzy (Georg) 
Stelzener, którego za to przyjęto  
do ekskluzywnej Ławy. Szczególną 
ozdobą pieca są kafle, na których spor-
tretowano władców europejskich, w tym 
także z rodu Habsburgów, cesarza Ka-
rola V z małżonką Izabelą Portugalską 
(w tym czasie już nieżyjącą) i jego brata 
Ferdynanda z żoną Elżbietą Jagiellon-
ką. Karol V (1500-1558), król Hiszpa-
nii od 1516, cesarz rzymsko-niemiecki  
od 1519, abdykował 1556. Izabela Por-
tugalska (1503-1539), od 1526 żona 
Karola V. Brat Karola Ferdynand (1503-
1564), od 1521 arcyksiążę Austrii, 1526 
król Czech, Węgier i Chorwacji, od 1531 
król niemiecki, od 1531 cesarz rzymski. 
Anna Jagiellonka (1503-1547), córka 
Władysława, króla czesko - węgierskie-
go, wnuczka Kazimierza Jagiellończyka, 
od 1521 żona Ferdynanda, urodziła 15 
dzieci, w tym dwie żony Zygmunta Au-
gusta – Elżbietę (pierwszą) i Katarzynę 
(trzecią). 

Augsburg i fontanna Neptuna. 

Wbrew rozpowszechnionym po-
glądom gdańska fontanna nie jest dzie-
łem sławnego twórcy pięknych fon-
tann w bawarskim Augsburgu, Adriana  
de Vries. Starano się go pozyskać, 
ale się nie udało. Projektantem naszej 
fontanny i wykonawcą ukończonych  
w 1613 roku pierwotnych elementów  
z marmuru i tufu był gdański rzeźbiarz  
i architekt Abraham van den Block; 
posąg Neptuna, wymodelowany przez 
Piotra Husena, odlał w Gdańsku  
w 1615 roku Gert Bennigsen (Benning). 
Na skutek kłopotów z rurami i najazdu 
szwedzkiego fontannę ustawiono dopie-
ro w roku 1633; dokonali tego murarz 
Rajnold de Clerk i rzeźbiarz Wilhelm 
Richter. Po otoczeniu ozdobną kratą 
uruchomiono ją uroczyście 26 marca 
1634 roku, „z okazji triumfu i święta 
zwycięstwa Władysława IV”. Okazją 
było uwolnienie oblężonego przez Ro-
sjan Smoleńska, które doprowadziło do 
korzystnego dla Rzeczpospolitej pokoju  
w Polanowie. 

Fontanna była kolorowa: basen był 
czarny, trzon pod figurą żółtobrązowy, 
posąg Neptuna zielony, trójząb i czara 
złote, a krata czerwona ze złoceniami. 
W latach 1757– 61 Jan Karol Stender 
wykonał nowy basen i trzon z piaskow-
ca i dodał postacie morskich zwierząt, 
a na bramkach ogrodzenia pojawiły się 
polskie orły z datą 1761. Po ostatniej 
wojnie sklejono rozbitą czaszę, odtwo-
rzono zniszczony trzon i wyłamane 
przez hitlerowców orły, oraz ów sławny 
„listek figowy” (płetwę), którym Nep-
tun – wbrew powtarzanym bajkom – był 
osłonięty od początku (widać go już  
na sztychu z 1650 roku).

Zegarmistrz z Augsburga 

W 1633 r. pojawił się w Gdańsku 
zegarmistrz Hans Connat (Konnat, Kon-
natke, czasem Konnambke) Młodszy. 
Przeniósł się z Augsburga, gdzie działało 
wówczas równocześnie czterdziestu mi-
strzów od zegarów, w Gdańsku „tylko” 
sześciu (najwięcej spośród wszystkich 
polskich miast!). W 1634 roku powie-
rzono mu „wykonanie zegara bijącego  
i wskazującego na kościele (Mariackim) 
od strony Grobli za 1100 florenów (tzn. 
złotych)”. W 1637 roku gotowy zegar 
zmontowano na szczycie „Groblowym”, 
z zachowaną do dziś tarczą o średni-
cy 5,12 metra – największą zabytkową  
w Polsce. Zamiast dodanej w XIX wie-
ku wskazówki minutowej miał kulę faz 
Księżyca. Zegar chodził do roku 1871. 
Uszkodzony w czasie ostatniej woj-
ny, uzyskał w 1984 roku nowy mecha-
nizm, dzieło Waleriana Janiszewskiego  
i Henryka Kaweckiego. Dzięki hojności, 
urodzonego w Gdańsku, Hansa Lothara 
Fautha z Lubeki, w 1988 roku odnowio-
no i pozłocono tarczę. Na rekonstrukcję 
kuli faz trzeba jeszcze poczekać.

Praga i Gdańsk 

Podobnie jak Gdańsk, czeska Praga 
składała się z „miast” o odrębnym samo-
rządzie – u nas 3, tam aż 5. Łączy nas 
wielka liczba zabytków, wśród których 
wyróżniają się średniowieczne zegary 
astronomiczne. Praski powstał w 1410 
roku, nasz w 1470. O obydwu opowia-
da się podobną legendę o oślepieniu 
twórcy, żeby nie mógł podobnego cudu 
zbudować gdzie indziej. Praski posiada 
astrolabium, dzięki któremu pokazuje 
także godziny wschodu i zachodu Słoń-

Karol V i Izabela Portugalska na kaflu w Dworze Artusa
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ca i Księżyca, nasz tylko ich pozycje  
w Zodiaku. Oba pokazują fazy Księży-
ca. Nasz ma bardziej rozbudowaną część 
kalendarzową. Tam i tu paradują w połu-
dnie Apostołowie (u nas dodatkowo wy-
dzielono Ewangelistów). Wielkości obu 
zegarów są zbliżone, zasadnicza część 
jest trochę większa u nas, obudowa (wy-
kusz ratusza) – u nich.

Marcin Opitz 

Wielki poeta niemiecki wczesnego 
baroku urodził się w 1597 roku w Bole-
sławcu, na Śląsku, który należał wów-
czas do imperium Habsburgów. Od 1636 
w służbie polskiego króla w Gdańsku. 
Zmarł w 1639 roku w czasie zarazy, jest 
pochowany w kościele Mariackim, pod 
płytą ufundowaną w 1873 przez jego 
współziomków. Autor między innymi 
Księgi niemieckiej poezji (Buch der deut-
schen Poeterey), libretta do pierwszej nie-
mieckiej opery Daphne (z muzyką Hein-
richa Schütza), wielu przekładów, a także 
panegiryku na cześć króla Lobgedicht an 
die Königliche Majestät zu Polen und 
Schweden, wydanego w 1636 roku jed-
nocześnie w Gdańsku, Toruniu i Lesznie. 

Konflikt ze Stefanem Batorym 

Stefan Batory (1533-1586) książę 
siedmiogrodzki (od 1571), zwolennik, 
potem przeciwnik Habsburgów, król 
polski (od 1576), którego wyboru, jak 
wiadomo, nie uznała znaczna część 
narodu. Gdańsk wybrał Maksymiliana 
Habsburga. Po jego śmierci zgodził się 
złożyć hołd Batoremu pod warunkiem, 
że ten potwierdzi mu dawne przywile-
je, których miasto gotowe było bronić  
za wszelką cenę. Batory chciał odwró-
cenia kolejności: najpierw hołd, a po-
tem przywileje. Obie strony trwały przy 
swoim i w końcu doszło do oblężenia 
Gdańska przez wojska króla (czerwiec - 
wrzesień 1577). O prawdziwych inten-
cjach miasta świadczy rota przysięgi, 
złożonej na wałach przez zaciągniętych 
do obrony mieszkańców. Ta normalna 
przysięga wojskowa ma nietypowe za-
kończenie: „To wszystko bez szkody 
dla odwiecznego wcielenia i zjednocze-
nia z Koroną Polską, tak mi dopomóż 
Bóg...” O oderwaniu od Polski nie było 
mowy. Konflikt zakończył się sukcesem 
miasta, które wprawdzie musiało zapła-
cić wysoką kontrybucję, ale zachowa-

ło swobody nadane mu przez polskich 
królów. Wbrew obawom ustępstwo Ba-
torego nie tylko nie osłabiło, ale wręcz 
umocniło więź Gdańska z Polską.

Gdańsk oczyma Màrtona Csombora 

Màrton Csombor (1595-1622), na-
uczyciel węgierski, bawił w Gdańsku 
w latach 1616 - 1617. Relację zamieścił 
w, wydanej w 1620 roku w Koszycach, 
Europica varietas. Po polsku wyszła  
w 1961 roku jej część p.t. Martona 
Csombora podróż po Polsce. Opisy 
przenoszą nas w przeszłość. Oto przy-
kład: „Ma Gdańsk piękne szkoły, pomię-
dzy którymi naczelne miejsce zajmuje 
gimnazjum, mieszczące się w dawnym 
Szarym Klasztorze. Sam budynek jest 
śliczny i według mnie tak rozległy jak 
zamek w Tokaju. Wokół budynku cią-
gną się przepiękne krużganki niczym 
w zniszczonym klasztorze koszyckim. 
U góry jest sześćdziesiąt komnat, ongiś 
zamieszkanych przez mnichów, dziś 
zaś przez uczniów. W nadokniu wypi-
sane jest dawnymi literami „Silentium”.  
W dolnej części domu są bardzo ładne 
audytoria oraz mieszkania profesorskie. 

Zegar astronomiczny w Pradze Marcin Opitz na portrecie w Bibliotece Gdańskiej PAN
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Upamiętnienie miejsc śmierci ofiar 
Grudnia ’70 w Gdańsku to wspólna ini-
cjatywa Miasta Gdańska i Stowarzysze-
nia „Społeczny Komitet Budowy Po-
mnika Poległych Stoczniowców 1970”  
w Gdańsku. Tablice wmurowane są  
w chodniki. Zaprojektowała je artystka 
rzeźbiarka Lucyna Kujawa. 

Pod hasłem Gdańsk Pamięta obcho-
dziliśmy 51. rocznicę grudniowej masa-
kry na Wybrzeżu oraz 40. rocznicę wpro-
wadzenia stanu wojennego.

Kulminacją miejskich obchodów 
rocznicowych był Apel Pamięci na Placu 
Solidarności. Tak, jak 16 grudnia 1980 
roku z okazji odsłonięcia Pomnika Po-
ległych Stoczniowców 1970, w asyście 

wojskowej, odbył się Apel Poległych. 
Wyczytano kolejno czterdzieści trzy 
imiona i nazwiska ofiar w Gdańsku, Gdy-
ni, Elblągu i Szczecinie, dla każdego roz-
brzmiewało: „jest wśród nas!”, dla każde-
go zapłonął znicz. 

– Opowiadajmy tę historię dzieciom 
i wnukom. Niech pamięć trwa z pokole-
nia na pokolenie. Jako przestroga dla złej 
władzy, ale i pokrzepienie dla reszty. Fi-
nał tej historii daje bowiem nadzieję, jaką 
był cud „Solidarności” i wolnej Polski. 
Dobrze by było, gdybyśmy uczyli się na 
błędach poprzedników, szanowali ofiarę 
tych, którzy byli przed nami i pielęgno-
wali wspólnotę. Cześć ich pamięci – po-
wiedziała podczas apelu prezydent Gdań-

ska Aleksandra Dulkiewicz oddając hołd 
ofiarom grudnia ‘70.

Tego dnia na wieży kościoła św. Ka-
tarzyny odbył się koncert carillonowy  
w wykonaniu Moniki Kaźmierczak. Wy-
kład na temat wydarzeń wygłosił Janusz 
Marszalec, zastępca dyrektora ds. Roz-
woju Oddziałów Muzeum Gdańska. Zor-
ganizowano spacer po Stoczni Gdańskiej 
z przewodnikiem. W środę, 15 grudnia 
znicze pamięci zapłonęły na grobach 
ofiar, które spoczęły na cmentarzach 
zlokalizowanych w Gdańsku, Sopocie  
i Gdyni.

Red.

Po prawej ręce wchodzącego znajduje 
się auditorium philosophicum a za nim 
sala jadalna, w której prześwietna i ro-
zumna Rada zawsze podejmuje trzy-
dziestu dwóch żaków jadłem i napojem, 
z czego ja także korzystałem.”

Węgierskie epitafium 

W kościele św. Elżbiety od 1719 
roku jest epitafium (od 1906 kopia) wy-
gnanego z Węgier szlachcica Adama 
Way de Waya, zmarłego w wieku 63 lat, 

oraz jego córki Julii. Był marszałkiem 
dworu, zbuntowanego przeciw Habsbur-
gom, Ferencsa Rakoczy’ego, od 1711  
w Gdańsku, żył w biedzie, żona wytapia-
ła na sprzedaż złote nici ze spódnicy. In-
skrypcja (łac.): D.O.M. Tutaj leży dostoj-
ny i wspaniałomyślny Pan Adamus Way 
de Waya znamienity szlachcic węgierski: 
Cnotą, Roztropnością i Pobożnością 
wśród wielu wybranych błyszczący, któ-
ry się dobrze Ojczyźnie zasłużył i na wy-
gnaniu stał się przykładem śmiertelne-
go losu wygnanych z Ojczyzny, gdy zaś  

na samej ziemi ojczystej życia zgodnie  
z pragnieniem wieść nie mógł, w wę-
drówce (odbytej) poza swoimi pragnie-
niami spokojnie, łagodnie i pobożnie je 
zakończył roku 1719, 31 stycznia w wie-
ku lat 63 w 8. roku wygnania. Złożony tu 
obok popiołów swojej córki Julii, zmar-
łej przed czterema laty w wieku 16 lat, 
pozostawił wieczną tęsknotę dzieciom  
i zasmuconej Małżonce, która najlepsze-
mu Mężowi pomnik ten wystawiła.

                                                                                      
Andrzej Januszajtis

 Gdańsk Pamięta. 51. rocznica masakry na Wybrzeżu – 16 grudnia 2021

*Odsłonięcie płyt *Apel poległych *Znicze 
na grobach ofiar* Koncert carillonowy 

Dwie kolejne płyty upamiętniające miejsca śmierci ofiar grudnia’70 w Gdańsku - Kazimierza Stojeckiego  
i Andrzeja Perzyńskiego odsłonięto przy dworcu PKP. Płyty poświęcone zamordowanym: Józefowi Widerlikowi, 
Bogdanowi Sypce, Kazimierzowi Zastawnemu, Waldemarowi Rębininowi, Jerzemu Matelskiemu i Stefanowi 
Mosiewiczowi odsłonięto w 2020 roku.

Tablica poświęcona pamięci ofiary Grudnia ’1970 Bodana Sypki. 
Fot. Grzegorz Mehring. Urząd Miejski w Gdańsku

Wyświetlenia na fasadzie gmachu Europejskiego Centrum  
Solidarności. Fot. Dominik Paszliński. Urząd Miejski w Gdańsku
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W jego trakcie możliwa była prze-
jażdżka zabytkowym tramwajem BERG-
MANN, a podczas gali w Europejskim 
Centrum Solidarności, przyznano nagro-
dy w konkursie „Aktywni w mieście”. 

W Gdańsku już po raz szósty zorgani-
zowano Paradę Wolontariuszy oraz Galę 
Aktywni w Mieście. Start parady odbył 
się przy Złotej Bramie, gdzie wszyscy 
zebrani przeszli ulicami miasta aż do na-
pisu „Gdańsk” na Ołowiance, na który 
nałożona została koszulka wolontariatu.

– To już gdańska tradycja, któ-

ra wpisała się na stałe do kalendarza 
mieszkańców i przede wszystkim wo-
lontariuszy – mówi Dawid Jastrzębski, 
prezes Regionalnego Centrum Wolon-
tariatu w Gdańsku. – Organizujemy pa-
radę po to, aby pokazać, jaką siłę mają 
wolontariusze w tym mieście. Nieprzy-
padkowo Gdańsk otrzymał tytuł Eu-
ropejskiej Stolicy Wolontariatu 2022.  
To nagroda nie na zachętę, a za konkret-
ne zasługi na tym polu.

Podczas gali, która odbyła się  
w Europejskim Centrum Solidarności, 

nagrodzono laureatów i laureatki gry 
międzyszkolnej Termosfera, wolontariu-
szy Gdańsk Pomaga oraz konkursu Ak-
tywni w Mieście. Organizowany jest on 
przez Regionalne Centrum Wolontariatu 
w Gdańsku oraz Urząd Miasta Gdańska. 
Stanowi doskonałą okazję, aby złożyć 
podziękowania dla najbardziej aktyw-
nych wolontariuszy. W trakcie gali wy-
różnia się koordynatorów i organizacje 
pozarządowe, które na co dzień dbają  
o wolontariuszy, a także docenia najbar-
dziej zaangażowane inicjatywy.

Patryk Rosiński  
Urząd Miejski w Gdańsku 

Zieloną koszulkę wolontariatu nałożono na napis „Gdańsk”na Ołowiance.  
Fot. Grzegorz Mehring www.gdansk.pl

Po Gdańskim Tygodniu Wolontariatu  

Najbardziej aktywni nagrodzeni 
Parada Wolontariuszy zakończyła obchody Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu. W niedzielę, 5 grudnia 2021 roku 
obchodzony był Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, czyli tych, którzy na co dzień pomagają innym.

Lista zwycięzców konkursu  
  Aktywni w Mieście 2021:

• Daria i Robert Pomirscy –  
   Rodzina Wolontariacka Roku 2021,

• Pomagamy Nie Ziewamy –  
   Grupa Wolontariacka Roku 2021,

• Grzegorz Kwiatkowski –  
   Koordynator Wolontariatu Rok 2021,

• Leszek Janek –  
   Wolontariusz Roku 2021,

• Fundacja Hospicyjna –  
  Organizacja Przyjazna  
  Wolontariuszom Roku 2021.
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Pisałem o tym w poprzednim od-
cinku.

Nazwiska kapitanów, imiona świętych
 
Na portretach kapitańskich statek 

najczęściej ukazany był w widoku od 
burty (niekiedy zdublowany widokiem 
od rufy) opatrzony banderą i flagami 
oraz, niekiedy, napisem u dołu, infor-
mującym o nazwie statku, jego porcie 
macierzystym, nazwisku kapitana (stąd 
nazwa) i nazwisku armatora. 

Analogią do portretów kapitańskich 
było w portach nad Morzem Śródziem-
nym ukazywanie statków w dramatycz-
nych sytuacjach, wychodzących z opre-
sji dzięki patronatom osób świętych, 
których wizerunki często umieszczano 
w górnej części obrazu. Tego rodzaju 
dzieła sztuki, nadzwyczaj liczne w re-
gionie śródziemnomorskim, zwane są 
ex-voto. 

W stoczniach technicy i inżynierowie

 Aktualnie znanych jest około dzie-
sięć portretów kapitańskich gdańskich 
statków z XIX wieku. Pięć z nich zgro-
madziło Narodowe Muzeum Morskie 
w Gdańsku, kilka udokumentowanych 
przed 1939 rokiem zaginęło, niektóre 
ocalały i są w zbiorach prywatnych. 

 Zastosowana z powodzeniem na 
statku w początkach XIX wieku ma-
szyna parowa spowodowała radykalne 
zmiany w okrętownictwie. W miej-
sce rzemieślniczej budowy statków 
drewnianych, konstruowanych często  
„z pamięci”, pojawili się w stoczniach 
technicy i inżynierowie, produkujący 
statki, korzystając z opracowanych 
przez projektantów dokumentacji 
technicznej. Zmianie uległy też mate-
riały używane do budowy kadłubów, 
w których drewno było wypierane 
przez żelazo, a u schyłku XIX wieku 
przez stal. Dla nowego napędu wyna-
leziono pędniki, wpierw koła łopatko-
we, a następnie śrubę. W sylwetach 
statków pojawiły się wysokie kominy 
i nadbudówki. 

1.   Fregata (pełnorejowiec) „Astraea” pod gdańską banderą (przywrócona w czasach  
napoleońskich) pod kapitanem Oppert w rejsie do St. Petrsburga (tak informował podpis  
pod obrazem z 1809 roku) przechowywanym do czasu II wojny światowej w Landes Mu-
seum (obecnie Pałac Opatów w Oliwie), aktualnie dzieło w zbiorach prywatnych w RFN.  

Reprodukcja z kolekcji autora

2.   Akwarela, gwasz na papierze, przedstawiająca szkuner urejony „Speculation”, zmagają-
cy się ze sztormem 21 stycznia 1851 roku. Autor Jacob Petersen, obraz w zbiorach NMM. 

Fot. NMM

Statki w dawnej ikonografii (10)  

Gdańskie portrety kapitańskie 
W XIX wieku w północnej Europie popularne stały się obrazy statków, zwane portretami kapitańskimi. Pierwowzorem 
ich było zapewne malowanie statków na ceramice.
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Pionierami – Klawitterowie

Początek XX wieku przyniósł już 
niemal kompletny zanik zastosowania 
napędu wiatrowego na statkach towa-
rowych, a maszty służyły już tylko jako 
elementy urządzeń dźwigowych i nawi-
gacyjno - komunikacyjnych. 

 Pionierami zmian w gdańskim okrę-
townictwie XIX wieku byli Klawittero-
wie wywodzący się z rodziny lokalnych 
szkutników, notowanych w rejestrach 
cechowych już w 1712 roku. W 1804 
roku funkcję starszego cechu cieśli okrę-
towych pełnił Johann Jakob Klawitter. 
Wysłał on synów Johanna Wilhelma  
i Gustava na naukę stoczniowego fa-
chu do Anglii. Poznali oni tam tajniki 
nowoczesnej produkcji okrętowej. Po 
powrocie w 1827 roku Johann Wilhelm 
Klawitter założył na Brabancji stocznię, 
produkującą na wzorach zachodnich, 
bez stosowania tradycyjnych przepisów 
cechowych. Budowano w niej drewnia-
ne żaglowce, głównie fregaty, zwane tu 
pełnorejowcami, i popularne wówczas 
statki typu bark, odznaczające się gaflo-
wym zestawem żagli na bezanmaszcie. 

Drewniany z napędem parowym

Niezależnie od produkcji tradycyj-
nych żaglowców, w 1840 roku zbudo-
wano w tej stoczni pierwszy drewniany 
statek z napędem parowym, bocznoko-
łowiec „Pfeil” o długości 32,6 m. J. W. 
Klawitter związał się też marynarką pru-
ską, dla której w Stoczni Królewskiej 
budował okręty wojenne. W 1855 roku 
Stocznia Klawittera zbudowała pierwsze 
w Gdańsku żelazne parowce o długości 
49 m, o mocy 210 KM i z pędnikiem 
śrubowym. Jednostki te, „Oliva” i „Ot-
tomin” przeznaczone były dla armatora 
„Danziger Reederei AG” i kursowały 
pomiędzy Londynem i Gdańskiem. 

 Po śmierci J.W. Klawittera w 1863 
roku właścicielem stoczni został jego 
syn, Julius Wilhelm Klawitter. Za jego 
też czasów, w 1877 roku, oddaniem do 
służby barku „Atlantic”, zbudowane-
go dla armatora z Brake, zakończono 
produkcję drewnianych żaglowców.  
W sumie do 1877 roku powstało w Stocz-
ni Klawittera 117 statków żaglowych  
o łącznej ładowności 34 237 łasztów. 

Drewniane żaglowe statki towarowe

 W połowie XIX wieku funkcjono-
wały w Gdańsku również małe stocznie, 
wśród których udokumentowaną dzia-

łalność miał zakład Keier i Devrient.  
W 1856 roku stocznię tę przejął już sam 
Devrient, budując w niej każdego roku po 

kilka drewnianych żaglowych statków to-
warowych (najczęściej barków). Jednym 
z takich był skonstruowany w 1862 roku 

4.   Portret zbudowanego w Gdańsku w 1811 roku pełnorejowca „John William” (pod pruską 
banderą) w rejsie do Liverpoolu w 1843 roku (tam prawdopodobnie namalowany przez 

nieznanego artystę). Statek z charakterystycznym dla epoki malowaniem burt z imitacją furt 
armatnich. W zbiorach Altonaer Museum w Hamburgu, skąd reprodukcja

3.   Płaskorzeźba z wyobrażeniem pełnorejowca „St. Jacob” (XIX wiek) z portalu nieistnieją-
cego już szpitala dla marynarzy przy kościele pod wezwaniem Świętego Jakuba w Gdańsku. 

W zbiorach NMM. Fot Jerzy Litwin

5.   Portret gdańskiego pełnorejowca „Admirał Prinz Adalbert” pod banderą, używaną po 
zjednoczeniu Niemiec. Dzieło znanego malarza portretów kapitańskich podpisującego się 
August Lasczky. Statek ten w latach 1857-1883 należał do armatora Friedricha Heyna i w 
1883 roku w czasie sztorm rozbił się na skałach koło Wolverhampton w Walii. Obraz w 

kolekcji prywatnej. Fot. ze zbiorów autora
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dla gdańskiego armatora Aleksandra Gib-
sone bark „Der Wanderer”. 

Potencjał handlowy Gdańska pod 
koniec XVIII wieku nie był duży.  
Na przykład w 1793 roku w mieście 
działało ponad 340 kupców i armatorów. 
Prowadzili oni domy handlowe i spółki. 
Niektóre z nich rozwinęły się wcześniej 
z firm powstałych w Nowym Porcie 
przed II rozbiorem Polski. Pojawiły się 
też nowe formy handlu - firmy obce sta-
rały się bezpośrednio, poza Gdańskiem 
kontraktować towary spławiane Wisłą, 
aby pominąć pośrednictwo kupców 
gdańskich. 

Korporacja Kupców Gdańskich

Ochronę tradycyjnych interesów 
kupców gdańskich miało zapewnić za-
łożenie w 1822 roku Korporacji Kupców 
Gdańskich. Organizacja ta skupiała ludzi 
związanych z gospodarką morską miasta.

Rejestr gdańskich armatorów i posia-
danych przez nich jednostek w 1802 roku 
uwidacznia 41 właścicieli 92 żaglowców. 
Większość z nich dysponowała jednym, 
byli jednak i właściciele pięciu, a nawet 
piętnastu statków, jak Teodor Krystian 
Frantzius, mający statki o ładowności od 
176 do 460 łasztów. Pięcioma dużymi jed-

nostkami dysponował Mattias Broschke, 
a drugim armatorem mającym tyle samo 
statków była spółka „Solly i Gibsone” 
(Aleksander Gibsone pochodził z rodziny 
szkockiej, zamieszkałej w Gdańsku). 

Wspomniany rejestr z 1802 roku nie 
uwidacznia spółki rodziny Schopenhau-
erów, rodziców znanego filozofa gdań-
skiego, dysponującej w 1793 roku czte-
rema statkami, którzy nie mogąc się po-
godzić z zajęciem Gdańska przez Prusy, 
opuścili w tym samym roku to miasto. 

1802 rok – jeszcze tradycyjna bandera 
miejska

Rok 1802 był ostatnim w historii 
Gdańska, w którym miejscowi armato-
rzy posługiwali się na swych statkach 
tradycyjną banderą miejską. W roku na-
stępnym Prusy wydały zakaz używania 
takich bander, wprowadzając ujednolico-
ną banderę państwową. Wkrótce potem 
zmiany przyniosły następstwa zajęcia 
Gdańska przez wojska Napoleona w 1807 
roku, co spowodowało nie tylko budowę 
nowych fortyfikacji, ale i wprowadzenie 
blokady handlowej Anglii, a miejscowe 
statki podnosiły już nie banderę pruską,  
a z herbem miasta. Trwało to bardzo 
krótko i po kapitulacji wojsk francuskich  
w Gdańsku w 1814 roku ponownie statki 
objęte zostały administracją pruską. Po-
nowna zmiana bandery na statkach towa-
rowych nastąpiła w 1871 roku, po zjedno-
czeniu Niemiec. (Na okrętach wojennych 
Prus zmieniono ją już w 1867 roku).

***
Odcinek 10 kończy cykl o statkach 

gdańskich ukazanych na rozmaitego 
typu ikonografii, poczynając od pie-
częci, grafik, rysunków, malarstwa na 
płaskorzeźbach kończąc. Opracowanie 
to nie wyczerpuje tematyki i zasobu 
dostępnych źródeł. Myślą przewodnią 
cyklu było ukazanie Czytelnikowi bo-
gatej historii gdańskiego okrętownictwa 
i żeglugi. Świadomie pominięty został 
przeze mnie okres budowy okrętów wo-
jennych dla pruskiej i niemieckiej mary-
narki, dla którego zachowana jest dość 
bogata ikonografia, a także obszerne za-
soby fotografii. Pisząc teksty, korzysta-
łem z fragmentów wydanej ponad dwa-
dzieścia lat temu mojej książki „Morskie 
dziedzictwo Gdańska” oraz materiałów 
zgromadzonych do zamierzonego dru-
giego wydania tej książki. Liczę że znaj-
dzie się wydawca znacznie wzbogacone-
go w treści oraz ilustracje opracowania. 

Jerzy Litwin

6.   Płaskorzeźba kamienna z wyobrażeniem gdańskiego małego statku parowo-żaglowego z 
około połowy XIX wieku (typowe żagle rejowe) – być może tak wyglądały pierwsze parow-
ce budowane w 1855 roku w Stoczna Klawittera „Oliva” i „Ottomin”. Płaskorzeźba pochodzi 
z gdańskiej kamienicy zniszczonej na Głównym Mieście, po wojnie zrekonstruowana i wkom-
ponowana w przedproże przy ul. Św. Ducha, przekazana następnie do zbiorów Narodowego 

Muzeum Morskiego w Gdańsku. Fot. Jerzy Litwin

7.   Portret statku parowo-żaglowego z 1878 roku „Artushof”, autor Henry Loos.  
Armatorem statku był Aleksander Gibsone, eksploatowany między innymi do przewozu 

węgla z Anglii do Gdańska. Zatonął w cieśninach duńskich. Uwidacznia charakterystyczne 
dla III ćwierci XIX wieku pomocnicze ożaglowanie gaflowe. Obraz  w zbiorach NMM.  

Fot. Jerzy Litwin
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W obiektywie Andrzeja Siarkiewicza

XIV Ogólnopolski Konkurs 
Skrzypcowy Pamięci Aleksandry 

Januszajtis. 17 – 20 XI 2021 
XIV Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis – za nami. 20 listopada 2021 roku w Sali 
Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego odbyło się wręczenie nagród i koncert laureatów.

Honorowy patronat nad konkursem 
sprawowała, fundując regulaminowe na-
grody, Prezydent Miasta Gdańska Alek-
sandra Dulkiewicz. Organizatorzy kon-
kursu: Towarzystwo Promocji Młodych 

Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis 
w Gdańsku, Departament Szkolnictwa 
Artystycznego Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego w War-
szawie, Ogólnokształcąca Szkoła Mu-

zyczna im. Feliksa Nowowiejskiego  
w Gdańsku oraz Nadbałtyckie Centrum 
Kultury. 

– Ideą konkursu jest ułatwienie młodym wiolinistom startu  
do kariery – powiedział Andrzej Januszajtis, prezes Towarzystwa 

Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis

Odbiera nagrodę Zuzanna Sitek, laureatka III miejsca w grupie 
młodszej, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia 

w Krakowie, z klasy prof. Sylwii Morasiewicz-Michny

Odbiera nagrodę Zoja Syguda, laureatka I miejsca ex aequo w grupie 
młodszej, uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I st.  

w Wejherowie, z klasy prof. Piotra Bukowskiego

Odbiera nagrodę Adam Trzebiatowski, laureat III miejsca ex equo  
w grupie młodszej, uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II 

stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku  
z klasy prof. Marty Stachowiak
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Odbiera nagrodę Roksana Goplańska, wyróżnienie II stopnia  
w grupie starszej, uczennica Zespołu Państwowych Szkół  

Muzycznych nr 4 w Warszawie, z klasy prof. Łukasza Błaszczyka

Natalia Szymczyk, laureatka I nagrody ex aequo w grupie młodszej, gra 
w koncercie finałowym, uczennica Państwowej Ogólnokształcącej Szko-

ły Muzycznej II st. w Katowicach, z klasy prof. Małgorzaty Wacławik

Adrianna Trepińska, laureatka III miejsca w grupie starszej,  
gra w koncercie finałowym, uczennica Poznańskiej  

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Poznaniu,  
z klasy prof. Kariny Gidaszewskiej

Odbiera nagrodę Emilia Krzeszowiec, wyróżnienie II stopnia  
w grupie starszej, uczennica Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły 

Muzycznej II st. w Katowicach, z klasy prof. Piotra Kwaśnego

Joanna Habich, laureatka II miejsce w grupie młodszej, gra w kon-
cercie finałowym, uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 

stopnia w Żaganiu, z klasy prof. Barbary Szałaty

Mateusz Izdebski, laureat II nagrody w grupie starszej, gra w kon-
cercie finałowym, uczeń Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych 
nr 1 –  Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Warsza-

wie, z klasy prof. Magdaleny Szczepanowskiej
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Wojciech Niedziółka, laureat I nagrody  
w grupie starszej, gra w koncercie finało-
wym, uczeń Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych nr 4 w Warszawie, z klasy  

prof. Łukasza Błaszczyka

Od lewej Andrzej i Ewa Januszajtis, jurorzy: mgr Katarzyna Januszajtis - Mielczarek, prof. 
Bartosz Bryła, prof. Antoni Cofalik, prof. Wiesław Kwaśny – przewodniczący oraz Małgo-

rzata Skorupa – dyrektor artystyczny konkursu przy portrecie patronki konkursu,  
Aleksandry Januszajtis

Pragnął, jak wszyscy erazmianiści, pokoju, wzajemnego zrozumienia, łagodności 
serca, wyeliminowania przymusu

425. Biblioteki Rady Miejskiej  
w Gdańsku 

W 2021 przypadła 425. rocznica założenia Biblioteki Rady Miejskiej w Gdańsku. Egzemplarz książki gdańskiego 
historyka Rajnolda Curickego z 1687 roku z jej dwoma widokami posiadał Ignacy Jan Paderewski.

Obchody jubileuszu jednej z naj-
starszych bibliotek w Europie potrwają  
do czerwca 2022 roku.

Bibliotheca Senatus Gedanensis

Biblioteka Bodlejańska, główna bi-
blioteka Uniwersytetu Oksfordzkiego, 
założona w 1602 roku, taki jubileusz 
będzie obchodzić dopiero w 2027 roku.

Prof. dr hab. Zbigniew Nowak, dy-
rektor Biblioteki Gdańskiej Polskiej 
Akademii Nauk w latach 1981–1997  
w pracy „Książka polska w dawnym 
Gdańsku” (Gdańsk 1973) napisał:

„Znaczącym ośrodkiem kultury  
w Gdańsku była (...) założona w 1596 
roku przy Gimnazjum Akademickim 
Biblioteka Rady Miejskiej (Bibliotheca 
Senatus Gedanensis). Drogą zakupów, 
darów i zapisów zgromadziła ona liczny 
i cenny księgozbiór, który szczęśliwie 
przetrwał do naszych dni i stanowi obec-
nie podstawowe źródło do naukowej re-
konstrukcji dziejów Gdańska i jego kul-
tury. W obrazie kultury dawnego Gdań-
ska książki i biblioteki stanowią element 

pierwszoplanowy, gdyż za ich pośred-
nictwem najpełniej i najszerzej realizo-
wało się tutaj uczestnictwo w kulturze. 
Wyrazem tego jest właśnie owa zasobna 
Bibliotheca Senatus Gedanensis, którą 
już w akcie fundacyjnym określano jako 
«chlubę Gimnazjum i szkół gdańskich, 
ozdobę miasta oraz zachętę i ułatwienie 
dla studiujących»”.

Dar Jana Bernardyna Bonifacio

Biblioteka Rady Miejskiej Gdańska 
powstała na bazie zbiorów przekazanych 
Gdańskowi w 1591 roku przez neapoli-
tańczyka, wielkiego bibliofila i poliglo-
ty Jana Bernardyna Bonifacio (1517-
1597) i mieściła się na parterze byłego 
klasztoru Franciszkanów, gdzie od 1558 
roku działało Gimnazjum Akademickie. 
Włoch kochał książki. Urszula Szybow-
ska swoją książkę o jego zapiskach ręko-
piśmiennych (marginaliach) w księgach, 
które posiadał zatytułowała „Zapiski 
pożeracza ksiąg”. Burmistrz Bartło-
miej Schachmann (zob. „Nasz Gdańsk” 
nr 9/2021) ufundował mu epitafium  
w kościele Świętej Trójcy (zob. „Nasz 

Gdańsk”, nr 11/2013). Irena Fabiani-Ma-
deyska w swojej książce pt. „Fundator 
Biblioteki Gdańskiej 1596 Jan Bernard 
Bonifacio markiz Orii” (Wrocław 1991) 
napisała: „Polska darzyła przychylno-
ścią Erazma z Rotterdamu (zob. „Nasz 
Gdańsk”, nr 4/2021), który sprzedał 
całą swoją bibliotekę Janowi Łaskiemu. 
W 1591 roku statek, płynący z Anglii  
z księgozbiorem Bonifacia, uległ awarii 
po minięciu latarni w Wisłoujściu, jed-
nak większość dzieł (ponad tysiąc pozy-
cji) uratowano. Erazmiański księgozbiór 
Łaskiego (około 400 pozycji) miał miej 
szczęścia. Przypuszcza się, że większość 
książek zaginęła w morzu, gdy w poło-
wie XVI wieku u wybrzeży Danii rozbił 
się statek, którym Łaski płynął z Anglii.

Do końca stycznia 2022 – wystawa  
i spacery

W 1817 roku Biblioteka Rady Miej-
skiej została przemianowana na Biblio-
tekę Miejską. W 1819 roku jej zbiory 
przeniesiono do kościoła św. Jakuba, a 
w 1905 roku do wybudowanego w jego 
pobliżu budynku przy ulicy Wałowej 15, 
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gdzie obecnie mieści się PAN Biblioteka 
Gdańska (drugi budynek przy ulicy Wało-
wej 24 otwarto w 2005 roku). W byłym 
Gimnazjum Akademickim mieści się dziś 
Muzeum Narodowe w Gdańsku (ulica To-
ruńska).

Do końca stycznia 2022 roku  
w budynku przy ulicy Wałowej 15 
można oglądać wystawę jubileuszową 
ze zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej 
pt. „Biblioteka Gdańska i jej dzieje 
1596–1945”, której scenariusz przy-
gotowały Agnieszka Kubiak i Joanna 
Śliwa. Wziąć można udział w trzech 
wyjątkowych oprowadzań po wystawie 
i PAN Bibliotece Gdańskiej, podczas 
których można poznać historię budyn-
ków biblioteki, zobaczyć unikatowe  
w nich miejsca oraz nauczyć się ko-
rzystania ze zbiorów (pierwsze odby-
ło się 25 listopada 2021 roku, ostatnie 
zaplanowano na 18 stycznia 2022 roku, 
więcej informacji na stronie https://
bgpan.gda.pl). Tego typu oprowadzania 
powinny na stałe wejść do kalendarza 
Biblioteki Gdańskiej.

Rękopis w języku tamilskim  
na liściach palmowych…

Na wystawie zaprezentowano jedne 
z najcenniejszych nabytków Biblioteki 
Miejskiej w XIX i pierwszej połowie 
XX wieku, m.in. rękopis w języku ta-
milskim na liściach palmowych w tubie  
z bambusa (prawdopodobnie XVIII 
wiek) i opublikowane w Bazylei w 
1540 roku łacińskie wydanie „Pochwa-
ły głupoty” (Moriae encomium) Erazma  
z Rotterdamu ze zbiorów Ernsta Au-
gusta Karla Bertlinga (w 1864 roku do 
Biblioteki Miejskiej trafiła dzięki niemu 
również biblioteka Mrongowiusza; zob. 
„Nasz Gdańsk”, nr 7/2021).

Rajnold Curicke (1610 - 1667)  
w swojej książce o historii Gdańska 
wydanej w Gdańsku i Amsterdamie  
w 1687 roku zamieścił widok zewnętrz-
ny (kościół Świętej Trójcy i dawny 
klasztor Franciszkanów) i widok wnę-
trza Biblioteki Rady Miejskiej (12 stycz-
nia 2022 roku przypada 412. rocznica 
urodzin tego zasłużonego gdańskiego 

historyka). PAN Biblioteka Gdańska 
posiada unikatowe kolorowe wydanie 
tej książki. Biblioteka i Archiwum In-
stytutu Hoovera przy Uniwersytecie 
Stanforda w USA zawiera część byłego 
archiwum Ignacego Jana Paderewskiego 
z Riond-Bosson w Szwajcarii (zob. słu-
chowisko Polskiego Radia RDC pt. „Dał 
Nam Niepodległą - Ignacy Jan Paderew-
ski”: https://youtu.be/DwG-PppWpPM), 
m.in. należący do polskiego pianisty eg-
zemplarz książki Curickego z 1687 roku 
z adnotacjami kolejnych burmistrzów 
Gdańska do 1842 roku.

Ignacy Jan Paderewski z misją  
w 1918 roku w Danziger Hof

Paderewski był w Gdańsku w 1918 
roku i zatrzymał się w hotelu Gdański 
Dwór (Danziger Hof). Gdański Dwór 
powinien zostać jak najszybciej odbu-
dowany, tak jak tego pragnął Zasłużo-
ny w Historii Miasta Gdańska architekt 
Stanisław Michel. Honorowy Obywatel 
Gdańska Andrzej Januszajtis wiele razy 
pisał w „Naszym Gdańsku” o tym unika-
towym dla polskiej kultury hotelu:

„Jak doniosły niemieckie gazety,  
w okresie Bożego Narodzenia przybył 
do Gdańska na pokładzie angielskiego 
torpedowca przedstawiciel Polskiego 
Komitetu Narodowego Ignacy Pade-
rewski z małżonką. Następnego dnia  
w hotelu «Danziger Hof» zorganizowa-
no tajne spotkanie «polskich rewolu-
cjonistów» pod jego przewodnictwem, 
w czasie którego ogłoszono powołanie 
Rzeczpospolitej Polskiej z Paderew-
skim jako prezydentem i zapowiedzia-
no obsadzenie Gdańska przez armię 
generała Hallera” („Nasz Gdańsk”,  
nr 2/2011),

„Gdański Dwór był niewątpliwie jed-
nym z głównych centrów przedwojennej 
Polonii! (...) Odbudowa tego cennego 
pomnika naszej historii jest niezbędna 
– także dla przywrócenia stylistycznej  
i estetycznej równowagi po obu stronach 
Bramy Wyżynnej. O tym, że jest ona 
możliwa (wraz ze stylowym wystrojem 
wnętrz), świadczy znakomity przykład 
sopockiego hotelu Rezydent” („Nasz 
Gdańsk”, nr 4/2001).

Jolanta Kajzer
Adam Kajzer

Muzeum Sztuki Współczesnej NOMUS. Fot. Grzegorz Mehring. Urząd Miejski w Gdańsku
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Cóż nam mógłby poradzić Adam 
Asnyk: 

„Trzeba z żywymi naprzód iść…” 

Działamy dalej

W okresie bożonarodzeniowym 
2021 roku doszliśmy do wniosku, że i 
kącik poetycki powinien się odrodzić. 
Pogrążeni w smutku i zadumie, lecz z 
sercami pełnymi wiary, nadziei i miłości 
będziemy poszukiwali sposobu, formuły 
kontynuacji dzieła śp. Ryszarda Jaśnie-
wicza, jeśli chodzi spotkania poetyc-
kie w siedzibie Stowarzyszenia „Nasz 
Gdańsk”. Dlatego na początek przypo-

mnę jego wiersz „Teatr” z jego tomiku 
„Wiersze teatralne”:

teatr jest moim domen
teatr jest moim światem
teatr jest moją miłością
teatr jest moim powietrzem
teatr jest moim zmartwychwstaniem
jestem teatrem

Miłość do recytacji, poezji, teatru

Wznowienie spotkań i zamieszczania 
w miesięczniku „Nasz Gdańsk” relacji 
oraz wierszy, wynika z wewnętrznej po-
trzeby. Ryszard zasiał naszych sercach 

miłość do recytacji, do poezji, do teatru. 
Zamierzamy jego idee kontynuować. 
Ryszarda Jaśniewicza poznałem kilka lat 
temu podczas warsztatów poetycko re-
cytatorskich w siedzibie Stowarzyszenia 
„Nasz Gdańsk”. Zainspirował mnie wte-
dy do napisania wiersza „Teatry dwa”, 
który dedykuję jego pamięci.

Na moich barkach spoczął obowią-
zek reanimacji działalności, mam na-
dzieję, że następne odcinki przygotują 
koleżanki i koledzy - Anna Stawska  
i Dariusz Wróblewski. 

Jerzy Szafirowicz

Kącik poetycki zaprasza

Z sercami pełnymi wiary… 
Od ostatniej publikacji w kąciku poetyckim sporo wody w Wiśle upłynęło.  Czy dużo się zmieniło? O, tak! 
Pożegnaliśmy śp. Ryszarda Jaśniewicza i już nic nie będzie takie jak było.

Teatry dwa 

„Być albo nie być”
- każdy pomyśli:
„Oto jest pytanie”
a to bzdura jest totalna
bo alternatywa 
nie istnieje żadna

„Grać albo nie grać”
na deskach papierow(ski)ego teatru
 gdzie deszczyk z konewki
 gdzie sztuczny wiatr wieje
 gdzie grzmoty z arkusza blachy
na scenie aktorzy
przypatrują się tym
co przyszli się gapić

Jak to jest?...
gdy idziesz do knajpy
to idziesz popatrzeć
czy wódki się napić???

„Grać albo nie grać”
- pomyślisz:
„To nie moja sprawa,
to oni są aktorami”

Masz rację – tak bywa.
Nie zawsze – czasami.

Bo na co dzień …
TY TEŻ JESTEŚ AKTOREM
i … grasz SWOJĄ rolę

którą wybrałeś albo się zgodziłeś
podpisałeś kontrakt 
na całość spektaklu
albo tylko do antraktu

To właśnie Ty 
jesteś aktorem
i od Ciebie zależy
jak zagrasz swą rolę

W papierowym teatrze
uczysz się roli
chodzisz na próby…

lecz na podwórku
lecz na ulicy
na scenie zwanej - „ŻYCIE”-
musisz zagrać doskonale
musisz zagrać znakomicie!

Musisz wypruć z siebie flaki
żeby nikt Ci nie powiedział
żeś jest aktor byle jaki

byle jaki ojciec
byle jaka matka
byle jaki sąsiad
i taka sąsiadka
byle jaki lekarz
co nie umie leczyć
i pacjent co wyzdrowieć nie umie
byle jakim będąc
łatwo skryć się w tłumie

lecz na scenie życia
gdzie deszcz siecze z ukosa
gdzie wiatr piaskiem w oczy
a pioruny budzą grozę
- nie jesteś jedynie aktorem

To Ty piszesz scenariusz
Myślą
   Mową
 Uczynkiem
     i   Zaniedbaniem

Co dzisiaj pomyślisz
Napiszesz i zagrasz
- jutro się stanie.

Na scenie życia
rola aktora 
nie musi być Twoja

sterem, żeglarzem, okrętem…?
Dramaturgiem,  Reżyserem, Inspicjen-
tem
w swojej sztuce jesteś już od teraz

Gramy bez próby! - Gramy na żywo!!!
           Gramy siebie samych.

KURTYNAAA!     W GÓRĘ!

15.02.2019, 05:33:00, 
Jurek Szafirowicz
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„Za oknem wirują mięciutkie 
gwiazdeczki (…)

A ponieważ miało być świątecznie i bożo-
narodzeniowo zanurzamy się w nadesłane 
wiersze:

ZA OKNEM WIRUJĄ
MIĘCIUTKIE GWIAZDECZKI
OTULAJĄ ZIEMIĘ
BIAŁYM POSŁANIEM
DZIECI NASŁUCHUJĄ
DZWONECZKÓW RENIFERÓW
KRZĄTANINA OŻYWIA DOM
ŚWIĄTECZNOŚĆ SPRZYJA
CHOINKA PRZYSTROJONA
MIŁOŚCIĄ
BOMBKAMI ZBIERANYMI
OD POKOLEŃ
W KAŻDEJ ZAMKNIĘTY CZAR
ŚWIĄTECZNEGO BOŻEGO 
NARODZENIA
PIERNICZKI MIODNE
ZDOBIONE RĄCZKAMI MALUCZKICH
ŁAŃCUCH UCZUĆ WRAŻLIWOŚCI
SPOIWO RODZINY
TWORZY NAMIASTKĘ RAJU
MOC PŁOMIENIA
ROZPALA TANIEC DUSZY

Anna Stawska

Boże Narodzenie 

Boże Narodzenie wśród choinek  usianych 
złoconymi orzechami i  anielskim włosem 

Święto radości rodzinnej i zadumy 
                                              nad życiem  
Rytmicznym odradzaniem wspomnień 
oddalonych  latami 

Narodzenie Boże z białym śniegiem  
                                        za oknami 
i świecącymi gwiazdami na niebie 
Czekaniem na Mikołaja 
na spełnienie marzeń 
Cud odkupienia od codzienności 

Błogosławieństwo Maleńkiej Dzieciny 
co ożywia kamienne serce  
                                   lodowatej epoki 
Daje nadzieję na lepszą przyszłość

Barbara  Dębska  

Pejzaż śniegiem malowany 

Artystyczny wyraz przestrzeni 
bielą powielany 
Przed oknami nowy widok 
                                        bajeczny 
Białym puchem ze śniegu 
pokryła się ziemia  
Drzewa i wszystko inne 
lśni w tym samym odcieniu 

Od rana samego świat cały 
nabrał wyjątkowego wyrazu 
Słońce też przywędrowało 
świetlistymi stopami żeby 
nie zniszczyć tego obrazu 
Od czasu do czasu
spadają jeszcze pojedyncze

płatki z nieba jak 
jasne gwiazdki szybują 
                 w powietrzu 

Nareszcie prawdziwa zima  
                                      nastała 
Mroźna aura ożywiła 
z letargu niejedną duszę  
Może nareszcie oczyści 
                                 z wirusów 
naszą codzienną przestrzeń 
Ważnym opiekunom z nieba 
Niejedno serce wzruszy 

A gdy nastanie dzień
            Bożego Narodzenia 
przyniesie spokój sercu 
Wszyscy bliscy zasiądą 
                            bezpiecznie  
do Wigilijnego Stołu

Dariusz   Wróblewski

Moja kolęda 

Na poczekaniu, na zawołanie 
Układam pieśń tę na kolanie  
Razem z cichym kwileniem Dziecięcia 
U żłobu słychać głos jagnięcia   

Wigilijna trwa dziś adoracja 
Rozpromienia nas kontemplacja
O spokój nasz się modlimy 
I chwałę Twoją głosimy  

Z wszystkimi bliskimi pospołu 
Zapraszamy Cię do stołu 
Pieśń dla Ciebie napiszemy 
Radość duszy przekażemy

Przy choince strojnej w pełne znaczeń blaski 
Wyglądamy z nadzieją Twej kojącej łaski   
Gwiazdy się kołyszą ponad nami śliczne 
Spełniają przesłanie eschatologiczne  

Trójmiasto, 7.12.2021
Grażyna Brylska

Resume 

Kalendarz coraz cieńszy
mija rok
radości i smutków
byłam wśród ludzi
i obok nich
szukając wartości nieprzemijających
za chwilę
zabrzmi zegar
błysną ogniki rac
strzeli korek szampana

Spotkanie miłośników poezji z Ryszardem Jaśniewiczem – z lewej, w okularach, w środku 
założyciel grupy Wacław Janocki. 12 październik 2017 rok. Siedziba Stowarzyszenia „Nasz 

Gdańsk” przy ulicy Św. Ducha 119/121. Fot. Jerzy Szafirowicz
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 Klub Seniora „Motława” działa!

*Refleksje na 90. urodziny 
*Nie dajemy się pandemii 

Członkowie Klubu Seniora „Motława”, podobnie jak inni mieszkańcy Gdańska w tym wieku, to pokolenie 
szczególne. Reprezentują roczniki, począwszy od przedwojennych lat trzydziestych ubiegłego wieku,  
do pierwszych lat powojennych.

powitam Cię Nowy Roczku!
Z powiewem świeżości
popłyń ze mną
nieznanym szlakiem
po spełnione marzenia

Grażyna  Brylska

Spóźniony Mikołaj 

W grudniu, po południu,
tuż przed Nowym Rokiem
błysnął ognik w mym oku
Mikołaj przybył spóźniony
ogromnie - zmęczony
     zjadł ciasta kawałek
     rybka też smakowała
     sięgnął z worka pakunek
     niezwykły podarunek
w pudełku - ecru - z wieczkiem
czerwone figi w czarne kropeczki

materia nieco figlarna
filiżanka, kot, kokarda...
     motyl, co rysunku strzeże
     przycupnął nad obrzeżem
     przywitał kumpla na stole
     SIE-MA! - druhu sokole
motyl ze stołu - niemowa
„figowy”- trzepotał słowa:
„będę czekać uparcie
na bratnie wsparcie
     i jeszcze ktoś na ostatek
     by zapewnić dostatek,
     dwa barwne dzwonki chyżo gonią
     gdy spełnią marzenia – zadzwonią!”

Grażyna  Brylska 

Milczenie 

Ołtarz wystawiam swojemu 
Łaskawemu Bogu 

Przyjmujesz moje ofiary 
Jestem Twoją strawą 
Codzienną 

Badasz smak układanych rymów 
Mierzysz stopami rytm 
wielozgłoskowych wersów
Wdychasz woń wyszukanych  metafor 
Słuchasz muzyki hymnów i pieśni  

Czasem motyl przysiądzie 
na wybranym przez Ciebie znaku 
Czasem wiatr pochwyci kartkę 
I uniesie słowa do miejsca
Znanego Tobie

A ja
Ćwiczę wprawę w słuchaniu 
Twojego milczenia 

9.1.2021r.
Dariusz Wróblewski

Tuż po wojnie, zmiana granic Polski 
spowodowała, na dużą skalę, przemiesz-
czanie się polskich rodzin ze wschodu  
na zachód. 

Trudne, bolesne wspomnienia 
 
Gdańsk, zaludniony przed wojną 

w dużym procencie przez ludność nie-
miecką, był zniszczony, a ludność nie-
miecka go opuszczała. Zaczęli napływać 
przybysze z miast kresowych i okolic: 
Wilna, Lwowa, Stanisławowa i innych, 
które znalazły się poza granicami Pol-
ski. Dużo osób przybyło ze zrujnowanej 
Warszawy, w której nie było możliwości 
znalezienia mieszkania ani pracy. Nowi 
mieszkańcy Gdańska w tych latach po-
wojennych pochodzili więc z różnych 
stron Polski. To najstarsze pokolenie 
gdańszczan ma za sobą na ogół trudne, 
bolesne wspomnienia naznaczone nie-
pokojem, tragiczną utratą bliskich osób, 

stratą dobytku i swojego miejsca na zie-
mi. Byli dziećmi, ale na zawsze wbiły 
im się w pamięć straszne, wojenne prze-
życia i trudne początki nowego życia 
związane ze zmianą gniazd rodzinnych, 
otoczenia, znajomych miejsc i ludzi, 
czasem nawet tułaczki, aż do osiedlenia 
się gdzieś na nowo.

Co przeżywały babcie, prababcie…

Takie przeżycia miało to, odchodzą-
ce już pokolenie, przodków dzisiejszych 
gdańszczan, którzy obecnie, będąc dru-
gim, trzecim, czy czwartym pokoleniem 
ówczesnych pionierów, nie wyobrażają 
sobie, co kiedyś przeżywały babcie, pra-
babcie, pradziadkowie lub dziadkowie. 
Wielu z nich pewnie słyszało opowieści 
lub zna przekazy historyczne o tamtych 
czasach, ale ich życie, w dobie postę-
pu cywilizacyjnego, toczy się zupełnie  
w innym świecie. Mają inne priorytety, 

ambicje i cele życiowe.Moje refleksje 
na temat tego, odchodzącego już poko-
lenia pionierów gdańskich, wiążą się  
z faktem, że w Klubie Seniora „Motła-
wa” niedawno świętowano uroczyście 
90. urodziny jednej z klubowiczek. Była 
to też okazja do poznania jej przeżyć  
z przeszłości, gdy po przyjeździe z kre-
sów na Wybrzeże, odgruzowywała, wraz 
z brygadami Służby Polsce, Gdańsk.

Planujemy, odbieramy podziękowania

A w Klubie, na cotygodniowych 
spotkaniach, rozmawiamy o kolejnych 
inicjatywach, które będziemy podejmo-
wać, a także o miłych wydarzeniach nas 
spotykających. Takim miłym wydarze-
niem było wyróżnienie Klubu Senio-
ra „Motława” Dyplomem Uznania za 
udział w III edycji programu:” Godzi-
ny dla Gdańska”. Natomiast koleżanki  
z Kółka Robótek Ręcznych otrzymały 
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serdeczne podziękowania od organiza-
torów obchodów Święta 11 listopada,  
za wykonanie biało - czerwonych sza-
lików i kotylionów. Podziękowaniom 
towarzyszył prezent w postaci paczek  
ze słodyczami i kawą dla klubu.Dyrek-
cja Hospicjum imienia księdza Eugeniu-
sza Dutkiewicza podziękowała za prze-
kazane na Gwiazdkęprześliczne aniołki, 
ozdoby choinkowe. To też dzieło na-
szych artystek rękodzielniczek.

Odwiedzili nas przedstawiciele 
Fundacji: „Pomagamy nie ziewamy”. 
Będziemy uczestniczyć w projekcie 

„Wspierajmy Seniorów” , który prowa-
dzi ta Fundacja a nasza liderka, Helena 
Turk, została obdarowana ładną koszul-
ką z nazwą tej Fundacji.

Jedziemy do Pucka, nowe kontakty

W planach działalności Klubu mamy 
wycieczkę do Pucka, gdzie w tamtej-
szym Domu Harcerza zaoferowano nam 
niedrogą bazę noclegową. Planujemy 
kilkudniowy wypad połączony ze zwie-
dzaniem Pucka i okolic. Jest też szansa 
na nawiązanie współpracy ze zgłaszają-

cym się nowymi instytucjami o ile sytu-
acja pandemiczna nie pokrzyżuje planów 
lub nie odsunie ich w czasie. Obecne na-
sze życie jest podporządkowane sytuacji 
zagrożenia, ale optymistyczne jest to,  
że mimo wszystko działamy, zachowu-
jąc oczywiście konieczne rygory sani-
tarne. Coraz powszechniejsze są szcze-
pionki, a ostatnio podobno wynaleziono 
lekarstwo na tę zarazę, więc mamy po-
wody do optymizmu. Trzymajmy się, 
nie dajmy się!!

Krystyna Tylman

Helena Turk w bluzce w logo projektu „Wspomagamy Seniorów” z Tomaszem Pogonowskim, szefem Fundacji „Pomagamy nie ziewamy”.
Fot. Sylwia Szulc






