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Dom Zdrojowy w Brzeźnie z lotu ptaka.
1 XI 2021 rok
Fot. Materiały promocyjne Hevelianum

8 stycznia 2022 kolędowanie w ECS

„Niechaj ci się wyśni”
Kolęda „Niechaj ci się wyśni” do słów Anny Czekanowicz, z muzyką Witosławy Frankowskiej, prawykonana została
publicznie 8 stycznia 2022 roku podczas koncertu kolędowego w ogrodzie zimowym Europejskiego Centrum Solidarności.
Utwór opowiada o świetle – od Gwiazdy
Betlejemskiej po zielone światło w pasie
przygranicznym znaczące domy, które są
otwarte dla przychodźców. Muzyce towarzyszyła wystawa obrazów Beaty Polak-Peli, które stały się ilustracją do nagrania tej kolędy, drugiej w kolekcji ECS,
i prezentacja zdjęć fotoreporterów: Michała Kości, Beaty Zawrzel, Grzegorza
Dąbrowskiego, Macieja Moskwy, Janisa
Laizansa i Agnieszki Sadowskiej.
Niechaj ci się wyśni
lot wysoki gwiazdy,
co biegnie po niebie,
a za oknem w kuchni
szary mruczy kot;
i pies skomle tęsknie,
sen mu mąci w głowie,
wieść się niesie polem,
lasem, na wsi, w mieście,
że dziś cudu noc.
Niechaj ci się przyśni
wędrowiec samotny,
tu, na twoim progu
stał obcy, zmarznięty,
bo nie ma nikogo,
kto mu miejsce da u stołu;

Jeden z obrazów Beaty Polak – Peli z wystawy towarzyszącej
wieczorowi kolędowemu w ECS. Ze zbiorów autorki
a za oknem dym się smuży,
tu pospołu siedzą ludzie
i temu, co cudze
imię dają swe.
Niechaj ci się przyśni
to drzewko zielone,
co wniosłeś do domu,
wszyscy teraz bliscy

wokół stołu są.
Niczym gwiazda pierwsza
spadła łza z twych oczu,
ptacy w niebo lecą,
słowo, dobre słowo
ciałem stało się.
Red.

Zaproszenie dla spacerowiczów

Molo w Brzeźnie po remoncie
We wtorek, 21 grudnia 2021 zakończył się remont mola w Gdańsku Brzeźnie. Przez okres blisko trzech miesięcy obiekt
ten był częściowo wyłączony z użytku. Teraz ponownie możemy zaprosić spacerowiczów do odwiedzania molo.
Molo w Brzeźnie jest jedną z ulubionych atrakcji spacerowiczów. Każdego roku odwiedza je kilkaset tysięcy gdańszczanek, gdańszczan oraz turystów. Jednak działające na nie zimowe sztormy i niesprzyjające warunki atmosferyczne sprawiły, że
jego drewniane elementy wymagały wymiany. Z tego też powodu
Gdański Ośrodek Sportu zarządzający tym obiektem, pod koniec sierpnia podpisał umowę na wykonanie prac remontowych,
w trakcie których zostały wymienione skorodowane balustrady,
słupki, belki, deski pomostów oraz poręcze. Elementy zostały
wykonane z modrzewia, a także dodatkowo zakonserwowane
i pomalowane. Prace objęły odcinek o długości około 56 metrów
od strony morza.(…) Warto wspomnieć, że był to pierwszy etap
prac. Pozostała część, między innymi remont górnego pokładu od
wejścia oraz ułożenie wspomnianych desek na dolnym pokładzie,
zostanie wykonana po sezonie zimowym.
Molo w Brzeźnie podczas wichury. Fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Grzegorz Pawelec
Gdański Ośrodek Sportu
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726 lat przynależności do polskich władców

Gdańsk i Polska
Tytuł może budzić zdziwienia, bo przeciwstawia Gdańsk Polsce, jakby był obcym miastem.
A przecież, nawet gdy należał do Niemiec, Polacy uważali go za polskie miasto. „Gdańsk,
miasto niegdyś nasze, będzie znowu nasze!” – pisał w najgłębszej nocy zaborów Adam Mickiewicz. Związki miasta
z Polską były zawsze głębokie i niezaprzeczalne.
Podlegały jednak ewolucji. Rozpatrywać ich dzieje można w wielu aspektach. Zacznijmy od nazwy.
Miasto na Gdaniu
Jak wiadomo, nazwa naszego miasta
pojawia się po raz pierwszy w Żywocie pierwszym św. Wojciecha, w opisie
wydarzeń roku 997. Biskup, przysłany
przez Bolesława Chrobrego, przypływa
do miasta (urbs) Gyddanyzc, „którego,
kładącego kres rozległym włościom
księcia, dotykają granice morza.” Zapisanej po łacinie nazwy Gyddanyzc
nie sposób odczytać inaczej niż
G-dańsk, ze słowiańską półsamogłoską
(tzw. jery) między początkowymi spółgłoskami g i d. Od czasu, gdy językoznawcy odgrzebali zaginione słowo
gdanie, oznaczające podmokłą łąkę,
nie mamy wątpliwości, że jest to nazwa
polska, o jasnym znaczeniu: miejscowość na gdaniu. Z zapisu dowiadujemy
się też, że Gdańsk był już dostatecznie
wielki, by móc nazywać go miastem,
był portem i – co istotne – należał
do Polski Bolesława Chrobrego.

Przynależność
polityczna
Gdańsk
powstał
jako miasto polskie.
Pomorze
Gdańskie
uniezależniało się czasem od Polski, ale nie
na długo, a mieszkańcy zachowywali polski język i obyczaje.
Ostatecznie przywrócił
je Polsce w 1119 roku
Bolesław Krzywousty.
W 1227 roku książę
gdański
Świętopełk
II wybił się na samodzielność, ale jego syn
Mściwój II układem,
zawartym w Kępnie
Korona w herbie Gdańska, pamiątka
w 1282 roku, przypo Kazimierzu Jagiellończyku
wrócił więź polityczną
z Polską, co po jego śmierci umożliwiło ło kres pierwszemu polskiemu okresoPrzemysłowi II koronowanie się na kró- wi w dziejach Gdańska. Jednak nawet
la. Był to początek jednoczenia po roz- w czasach krzyżackich w sprawach kobiciu dzielnicowym. Zajęcie Gdańska ścielnych był to obszar polskiej diecezji
przez Krzyżaków w 1308 roku (całego włocławskiej. W 1454 roku Kazimierz
Pomorza Gdańskiego w 1309) położy- Jagiellończyk w odpowiedzi na prośbę
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polskich władców. Czasy
krzyżackie obejmowały 146
lat, pruskie i w II Rzeszy
119, plus 6 lat w III Rzeszy,
to razem 271, okresy Wolnego Miasta 8 plus 20 = 28
lat. W sumie poza Polską
miasto było przez 299 lat,
z Polską 726 – prawie dwa
i pół razy dłużej.
Stosunki etniczne

Pierwotna
ludność
Gdańska była polska (pomorska, z niewielką domieszką Prusów. Świadczą
o tym znaleziska archeologiczne. Jak w każdym porcie byli też i goście – m.in.
Skandynawowie. Od przełomu XII/XIII wieku zaczęli napływać Niemcy, którzy
jednak do XIV wieku nie
stanowili większości. Mieli
przewagę w mieście lokacyjnym, pozostałe dzielnice
były w większości polskie.
Orientację w tej sprawie
daje stwierdzony przez archeologów udział typowej
dla kolonistów niemieckich
ceramiki stalowoszarej. Na
Zygmunt August na ratuszowej wieży. Fot. J. Nietzsche,
przełomie XIII/XIV wieku
z podziękowaniem
stanowi ona na domniemastanów pruskich, w tym Gdańska, doko- nym terenie ich dzielnicy 65-70 %, a
nał aktu inkorporacji ziem państwa krzy- słowiańska ceramika obtaczana 30-35
żackiego do Korony (Królestwa), co po % całej znalezionej ceramiki. Po zajęwygranej przez Polskę wojnie trzynasto- ciu miasta przez Krzyżaków proporcje
letniej w stosunku do Prus Królewskich te ulegają zmianie. Udział ceramiki sta(inaczej Polskich – Pomorza Gdańskie- lowoszarej rośnie. W latach 1375-90 na
go, Ziemi Chełmińskiej, Warmii i Ma- Starym Mieście jest jej prawie połowa
zur) potwierdził pokój w Toruniu. W tym (48 %). Ostoją ceramiki obtaczanej podrugim polskim okresie miasto doszło zostaje Osiek (87 %).
do największego rozkwitu. Wraz z II
W drugim polskim okresie ludność
rozbiorem w 1793 roku zaczął się okres pochodzenia niemieckiego stanowi już
pruski. Przerwany w latach 1807-1815 wyraźną większość, co nie oznacza,
czasami, powstałego z woli Napoleona, że żywioł polski zaniknął. Ustalenie doWolnego Miasta, trwał do I wojny świa- kładnych liczb jest trudne, ale udział
towej, po której w 1919 roku powstało polskich nazwisk wśród mieszkańców
drugie Wolne Miasto Gdańsk. Wcielony był znacznie większy, niż w oficjalw 1939 roku do Rzeszy, od 1945 zno- nych statystykach, dochodząc niekiedy
wu należy do Polski, nie zawsze takiej, do 17 procent. Językiem urzędowym był
jaką sobie wymarzyliśmy, ale jednak niemiecki, ale duża część mieszkańców
Polski. Podliczmy: od 997 roku (choć była dwujęzyczna. Niektóre rozporządzepowinno się liczyć co najmniej od oko- nia ukazywały się w obu językach. Kazało 990, w którym tzw. Dagone iudex nia wygłaszano po niemiecku i po polsku,
poświadczało władztwo Mieszka I nad przy czym do połowy XVIII wieku w kocałym polskim Pomorzem) do 1308, ściołach katolickich kazania polskie przew sumie 311 plus 339 drugiego okre- ważały. W niewielkiej polsko luterańskiej
su polskiego plus 76 (od 1945 do dziś) kaplicy Św. Ducha w latach 1673-1707
czyni razem 726 lat przynależności do zawierano 6,4% wszystkich małżeństw.
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Stosunek do królów
O stosunku do polskich władców
w I okresie można tylko powiedzieć,
że był podobny, jak innych miast
w kraju. W czasach krzyżackich trzeba zacząć od Władysława Jagiełły.
Po bitwie pod Grunwaldem delegacja
Gdańska złożyła hołd królowi, a potem
w mieście niezwykle radośnie witano,
przysłanego przez króla, kasztelana Janusza z Tuliszkowa. Niestety, zwycięstwa nie udało się wykorzystać i miasto pozostało pod władzą Krzyżaków,
którzy zemścili się, mordując zaproszonych na rozmowy burmistrzów. Kazimierza Jagiellończyka wspomagali
gdańszczanie w walce z Krzyżakami
niezwykle skutecznie, dość wspomnieć
wykupienie Malborka z rąk czeskich
najemników i rozbicie floty krzyżackiej na Zalewie Wiślanym w 1463 roku.
Pamięć króla uczcili jeszcze w 300
lat później słowami kantaty: „Przybyłeś i zwyciężyłeś Kazimierzu, a wraz
z tobą szły wolność, bogactwo i sława”.
Wspólną walkę z Krzyżakami przypominają obrazy i posąg króla w Dworze Artusa. Obalenie władz miejskich,
związane z zamieszkami reformacyjnymi w XVI wieku, spowodowały reakcję
ze strony Zygmunta I, który w 1526
roku przywrócił stary porządek, reformując go zarazem przez wprowadzenie reprezentacji kupców i rzemiosła
w postaci III Ordynku. Zygmunt August nie zwalczał reformacji, za co
uczczono go posągiem na szczycie ratuszowej wieży, ale późniejsze ograniczenie swobód przez Konstytucję
Karnkowskiego popsuło stosunki. Kulminacją oporu była odmowa złożenia
hołdu Stefanowi Batoremu, dopóki nie
zatwierdzi dawniejszych przywilejów,
król chciał odwrotnej kolejności. Doszło do oblężenia, które zakończyło się
ugodą. Król dostał pieniądze na wojnę
z Moskwą, Gdańsk wrócił do dawnych
swobód. Stosunki z Zygmuntem III
były wyjątkowo bliskie. Król bawił
tutaj 7 razy. W Oliwie zaprzysiągł Pacta Conventa, a u św. Mikołaja odebrał
dyplom poświadczający elekcję. Na
początku panowania mógł planować
przeniesienie stolicy do Gdańska, co po
utracie Szwecji stało się nieaktualne.
Gdańszczanie pomogli odeprzeć późniejszą inwazję Gustawa Adolfa. Mimo
targów o wysokość ceł portowych równie dobre relacje mieli z Władysławem
IV (wystarczy wspomnieć wspaniały
wjazd Ludwiki Marii). Za Jana Ka-

Nasz GDAŃSK
zimierza Gdańsk, jako jedno z trzech
miast w Polsce, oparł się potędze Karola Gustawa. W dobie powszechnej zdrady nie wpuścił Szwedów w swoje mury
i czynnie wspierał króla w dalszej wojnie. Znamienne jest, że właśnie tutaj,
w Oliwie, zawarto pokój. Na abdykację
Jana Kazimierza gdański kapelmistrz
Jan Balthazar Erben napisał przepiękną elegię. Wyjątkowym sentymentem
darzono w Gdańsku króla Jana III
i jego rodzinę. W czasie jednej z wizyt
pary królewskiej urodził się tutaj królewicz Aleksander. Król wspierał III
Ordynek w sporze z Radą właściwą.
Jan Heweliusz wprowadził na mapy
nieba jego herb – Tarczę (Janinę). Augusta II poparto w czasie elekcji, odprawiając z kwitkiem jego francuskiego
rywala, księcia Contiego. Po śmierci
Sasa miasto wsparło Stanisława Leszczyńskiego przeciwko Augustowi III
i broniło go w 1734 roku w czasie oblężenia przez przeważające siły rosyjskie.
Dopiero gdy król wyjechał, uwalniając
Gdańszczan od powinności, poddało się

i ukorzyło przed nowym władcą. August III, uznawany za jednego za najsłabszych w dziejach Polski, potrafił
w 1750 roku dokonać tego, czego nie
udało się jego poprzednikom – umocnić władzę nad miastem. Ostatni król
Stanisław August przez siedem lat
w Gdańsku się wychowywał. Pokładano w nim wielkie nadzieje, które się
jednak nie spełniły.
Wierny do końca
Przez cały polski okres Gdańsk dochowywał wierności swoim królom.
Gdańszczanie spierali się zawzięcie
o zakres swobód, ale, w razie zagrożenia, stawali niezawodnie po stronie
Polski, którą uważali za ojczyznę. Mein
Vaterland – tak ją określił gdański historyk i prawnik Gotfryd Lengnich,
w wydawanej przez siebie w 1718
roku „Bibliotece Polskiej (Polnische
Bibliothek). Wielki gdański astronom
Jan Heweliusz wyraził to jasno, pisząc
w liście, że czuje się „obywatelem

Zygmunt III na obrazie w Archikatedrze Oliwskiej (fot. ze zbiorów autora).
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świata polskiego, który na chwałę
swojej Ojczyzny i dla dobra nauki tyle
prac i trudów, nie chwaląc się, z największym nakładem swych możliwości
wykonał”. Ówcześni gdańscy Niemcy
byli w znakomitej większości lojalnymi obywatelami I Rzeczypospolitej. Po
dojściu do pełnoletniości przysięgali
(w języku niemieckim) królom Polski
wierność, której dotrzymywali nieraz rzetelniej, niż wielu Polaków. Zachowane teksty przysiąg przemawiają
mocniej, niż uczone wywody z późniejszych czasów. Nawet przysięga, złożona na wałach podczas buntu przeciwko
Stefanowi Batoremu w 1577 roku, kończy się zastrzeżeniem: „Bez szkody dla
odwiecznego wcielenia i zjednoczenia
z Koroną Polską, z zachowaniem naszych prawnych swobód i przywilejów.
Tak nam zaiste dopomóż Bóg i Jego
Święte Słowo!” Trudno o klarowniejsze
i bardziej jednoznaczne sformułowanie
stosunku dawnego Gdańska do Polski.
Andrzej Januszajtis

Pulpit z orłem (u dominikanów) z czasów Stanisława
Augusta Poniatowskiego. Fot. Andrzej Januszajtis
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Obecność, życzliwość, prezenty…

Dziękujemy!
Zbliżający się okres Bożego Narodzenia i nowego Roku nie dla wszystkich wiązał się z perspektywą radości.
Osoby starsze, samotne, a także ci,
którzy bliskich mają poza miejscem
zamieszkania, mogli się poczuć opuszczeni. Trwa drugi rok pandemii, która
zatrzymuje ludzi w domach. Wielu nie

tylko nie decyduje się na podróż autobusem, pociągiem, ale nawet obawia
się wybrać po zakupy, wejść do sąsiadów. Ku takim mieszkańcom dzielnicy
Gdańsk Śródmieście wyszli, z sercem
i wsparciem, członkowie Rady Dzielnicy Gdańsk Śródmieście i organizacja
Pomagamy Nie Ziewamy. Obdarowani,

za naszym pośrednictwem, dziękują za
przedświąteczne wizyty wolontariuszy
w ich domach, którzy przynieśli smakowitości, mieli czas na złożenie życzeń
i rozmowy.
Red.

Pomagamy Nie Ziewamy

Z uśmiechem, wdzięcznością
W świąteczną akcję pomocy potrzebującym włączyła się, jak w latach poprzednich, Fundacja Pomagamy Nie
Ziewamy. Produkty i dania przekazało siedem gdańskich restauracji: Kubicki, Chleb i Wino Gdańsk, Pasibrzuch
Gdańsk, One Lepią, Steakownia Gdańsk, Nowosopocka, Gdański Bowke.
Członkowie Fundacji przygotowali
z nich i rozwieźli około osiemdziesięciu paczek na sześćdziesiąt adresów.
Obdarowali seniorów, w tym członków
Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”, wychowanków domów dziecka, bywalców
Klubu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
„Neptun”, niepełnosprawnych.
– W akcji uczestniczyło około trzydzieścioro wolontariuszy, pomaganie
jest fajne, wszyscy się z tym dobrze
czujemy – powiedział Tomasz Pogonowski, prezes Fundacji Pomagamy Nie
Ziewamy. – Było nam miło, gdy otwierały nam drzwi osoby mające powyżej
osiemdziesięciu, dziewięćdziesięciu lat,
z uśmiechem, wdzięcznością na twa-

rzy. Niektórzy wyczekiwali przy oknie
na nasze przyjście. Oni boją się wyjść,
są przestraszeni. Cieszyli się z paczek.
Znamy ich dobrze, na co dzień dowozimy im obiady.
Fundacja Pomagamy Nie Ziewamy
zrodziła się w marcu 2020 na fali pandemii. Na co dzień jej członkowie, we
współpracy z restauracjami, codziennie
dowożą podopiecznym ciepłe posiłki,
zapewniają wsparcie psychologiczne,
podejmują inne działania mające na celu
zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego. Obejmują opieką tych, którzy
są samotni, w podeszłym wieku, cierpią
na różnego typu schorzenia, również
wychowanków domów dziecka, oso-

by bezdomne, zwierzęta przebywające
w schroniskach. Organizują zbiórki rzeczowe, wycieczki dla dzieci, spotkania
towarzyskie dla osób starszych.
– Jest nas w Fundacji coraz więcej,
zarażamy swoją pasją młodych, którzy
chcą pomagać – dodał Tomasz Pogonowski. – Potrzebujących jest bardzo
wielu, w samym Sródmieściu kilkuset,
dowiadujemy się wciąż o osobach nowych. W Sródmieściu większość z nas
się urodziła, koncentrujemy się na tej
dzielnicy. Chcemy zainspirować mieszkańców innych dzielnic, żeby zorganizowali podobne inicjatywy.
K.K.

Rada Dzielnicy Gdańsk Śródmieście

Kolacje Wigilijne
– Od lat organizujemy Wigilie dla seniorów, z uwagi na sytuację epidemiczną już drogi rok niemożliwe są spotkania,
dlatego organizujemy Kolacje Wigilijne dostarczane bezpośrednio do domów. – powiedział Maksymilian Kieturakis
przewodniczący Zarządu Dzielnicy Gdańsk Śródmieście.
– W tym roku paczkami obdarowaliśmy sto siedemdziesiąt pięć osób
– kontynuuje. – Kontaktów z osobami
potrzebującymi nasi radni szukali poprzez, działające w Śródmieściu, organizacje pozarządowe, kluby seniora, sami
mieszkańcy nam sąsiadów zgłaszali.
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Paczki kierujemy do seniorów, nie tylko
tych, którzy mają małe domowe budżety.
Trzeba pamiętać, że Wigilia to wydarzenie podniosłe, czas spędzany z rodziną,
kiedy myślimy o tym, co nas łączy. Nie
wszyscy mogli teraz spotkać się z najbliższymi.

Pieniądze na zakup paczek pochodziły z budżetu Rady Dzielnicy Gdańsk
Śródmieście. Partnerem Rady była Piekarnia Cukiernia Pellowski, firma przygotowała i zapakowała wiktuały. Wolontariuszy do rozwożenia paczek nie
brakowało, rekrutowali się z Regional-

Nasz GDAŃSK
nego Centrum Wolontariatu w Gdańsku
i Fundacji Gdańskiej uczestniczących
w akcji Gdańsk Pomaga.

– Obdarowanym chcieliśmy dać do
zrozumienia, że nie są sami – podkreślił
Maksymilian Kieturakis. – Naszą intencją było, aby te krótkie spotkania stały

Od lewej: Wolontariusz akcji Gdańsk Pomaga i przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Śródmieście Maximilian Kieturakis ładują do samochodu paczki, które za chwilę
rozwiezione zostały do domów seniorów. Podwale Staromiejskie, 20 grudnia 2021 roku.
Fot. Lena Ormińska. Materiały promocyjne Rady Dzielnicy Gdańsk Śródmieście
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się namiastką wspólnego spędzenia czasu przy świątecznym stole.
K. K.

W każdej paczce pięknie zapakowane
świąteczne wiktuały, życzenia od Rady
Dzielnicy Gdańsk Śródmieście
oraz Magazyn Seniora „Ławeczka”.
Fot. Maximilian Kieturakis. Materiały
promocyjne Rady Dzielnicy
Gdańsk Śródmieście
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Nadmorska filia Hevelianum

Dom Zdrojowy w Brzeźnie - otwarty
W sobotę, 18 grudnia 2021 roku gdańszczanie tłumnie odwiedzali nowo otwarty Dom Zdrojowy w Brzeźnie.
Kulminacyjnym momentem było włączenie iluminacji na budynku i widowisko teatralne.
W uroczystym otwarciu wzięli
udział m.in. Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji, Piotr
Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju oraz miejscy
i dzielnicowi radni.
Myślenie o przyszłości naszej planety
– To wielka chwila, bo jak myślę
o Domu Zdrojowym, to myślę, że ten
budynek łączy przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość. Przeszłość, bo jest efektem
naszej dbałości o historyczne dziedzictwo architektoniczne obiektów w tym
mieście. Cieszę się że budynek został tak
pięknie zaadaptowany. Warto zauważyć,
że to kolejny dawny gdański obiekt, któ-

ry odzyskał swoje piękno. W ubiegłym
roku odrestaurowana została Lastadia,
w tym roku Wielki Młyn, a na początku
2022 roku otworzymy Ratusz Oruński –
mówił Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.
– Elementem współczesności jest to,
że Dom Zdrojowy jest sercem Brzeźna – kontynuował Piotr Grzelak. – Razem ze społecznością lokalną będziemy
się tu spotykać, rozmawiać i będziemy
dumni z tej pięknej perełki. To będzie
nowe życie dla dzielnicy i całego Gdańska. Dom Zdrojowy to także myślenie
o przyszłości. W tym miejscu będzie
centrum edukacji ekologicznej. Razem
z młodym pokoleniem będziemy rozmawiać, jaki mamy wpływ na środowisko.

Dom Zdrojowy w Brzeźnie w świetlnej iluminacji. Fot. Grzegorz Mehring.
Materiały promocyjne Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Sprostowanie
W Nr 1. (246) styczeń 2022 na stronie 14 w tekście Jolanty Kajzer i Adama Kajzera „425. Biblioteki Rady Miejskiej
w Gdańsku” podpis pod zdjęciem powinien brzmieć: „Epitafium Jana Bernardyna Bonifacia w kościele Świętej Trójcy
w Gdańsku. Fot. Adam Kajzer”.
Ponadto po zdaniu kończącym się „Joanna Śliwa” następne
zdanie powinno zaczynać się od słów „Towarzyszą jej również
trzy wyjątkowe oprowadzania po wystawie i PAN Bibliotece
Gdańskiej (...)”.
Na stronie 13 w trzeciej kolumnie u góry zabrakło cytatu
Ireny Fabiani-Madeyskiej, który znalazł się w nadtytule artyku-
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Ten Dom to nie jest tylko budynek, ten
Dom będzie żył i razem z jego gośćmi
miał wpływ na myślenie o przyszłości
naszej planety.
Nie tylko do szkół
Łączny koszt zagospodarowania
Domu Zdrojowego wyniósł około 27
mln zł. Środki pochodziły z budżetu
miasta Gdańska oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dom Zdrojowy jest nadmorską filią Hevelianum,
przeznaczoną na edukację ekologiczną.
Programowa działalność w Domu
Zdrojowym rozpocznie się w styczniu
2022 roku i zostanie zorganizowana
według miesięcy tematycznych, np.
styczeń będzie miesiącem bez plastiku,
marzec – miesiącem Morza Bałtyckiego,
a październik – miesiącem zwierząt. Naturalną przestrzenią do prowadzenia lekcji
o przyrodzie będzie pobliski park, który
również przeszedł metamorfozę.
Oferta jest adresowana nie tylko do
szkół. Warsztaty, spotkania, debaty, wydarzenia plenerowe – coś dla siebie znajdą tu także dorośli oraz rodziny z dziećmi. Oprócz części edukacyjnej, tworzonej przez dwie pracownie, znajdują się
tu także sale konferencyjne z możliwością wynajmu oraz miejsca noclegowe.
Podczas otwarcia Domu Zdrojowego działalność rozpoczęła Restauracja
Zdrojowa o ekologicznym profilu.
Izabela Kozicka-Prus
Urząd Miejski w Gdańsku

łu i scalono dwa zdania wstawiając w miejsce cytatu następny
akapit Autorów. Ten fragment powinien brzmieć: Irena Fabiani
-Madeyska w swojej książce pt. „Fundator Biblioteki Gdańskiej
1596 Jan Bernard Bonifacio markiz Orii” (Wrocław 1991) napisała: „Pragnął, jak wszyscy erazmianiści, pokoju, wzajemnego
zrozumienia, łagodności serca, wyeliminowania przymusu”.
Polska darzyła przychylnością Erazma z Rotterdamu (zob.
„Nasz Gdańsk”, nr 4/2021), który sprzedał całą swoją bibliotekę Janowi Łaskiemu.
Autorów i Czytelników przepraszamy
Redakcja
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Poseł pomorski, wybitny prawnik, współtwórca Legionów Polskich, autor hymnu
i emisariusz niepodległości

Józef Wybicki (1747-1822)
Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk”, którego mam zaszczyt być członkiem od 28 września 2021 roku, od dłuższego czasu
zajmuje się promocją sylwetki Józefa Wybickiego. Duża w tym zasługa prezesa prof. Andrzeja Januszajtisa oraz
Józefa Kubickiego i Krystyny Ochędzan, jak też Parafii św. Ignacego Loyoli na czele z proboszczem ks. infułatem
Henrykiem Kilaczyńskim.
Teraz będzie okazja, aby o naszym
Wielkim Rodaku informować systematycznie jako, że na mocy uchwały Sejmu
RP z 14 października 2021 roku został
ustanowiony rok 2022 „Rokiem Józefa
Wybickiego”.
Zasłużył się prof. Andrzej Bukowski
Długo czekaliśmy na uznanie Józefa
Wybickiego w skali ogólnopolskiej. Ale
nie jesteśmy „odkrywcami Ameryki”.
W 1972 roku odbyło się kilka inicjatyw
związanych z 225. rocznicą urodzin naszego Bohatera oraz 175. rocznicą powstania „Pieśni Legionów Polskich”.
Koordynatorem ówczesnych działań był
dr (później profesor) Andrzej Bukowski.
Trzeba obiektywnie przyznać, że jak na
tamte czasy stosunkowo mało i rzadko
używano terminologii socjalistycznej.
Dużo za to przekazano treści patriotycznych i biograficznych. Pokłosiem ogólnopolskiej sesji historycznej z 1972 roku
była monografia wydana przez Gdańskie
Towarzystwo Naukowe w 1975 roku pt.
„Józef Wybicki. Księga zbiorowa pod
redakcją Andrzeja Bukowskiego”. Ale
o prawdziwie wolnych i suwerennych
obchodach można oczywiście mówić
dopiero we współczesnych czasach.
Autor słów „Mazurka Dąbrowskiego”
Józef Wybicki (1747-1822) niewątpliwie należy do najwybitniejszych
przedstawicieli Pomorza i naszego kraju, naszej Ojczyzny w latach 1747-1822.
W skali kraju jest najczęściej kojarzony
jako autor słów „Mazurka Dąbrowskiego”, od roku 1927 polskiego hymnu narodowego. Jak wiadomo w tamtym czasie rządził już w Polsce marszałek Józef
Piłsudski, bez którego wiedzy i zgody
nic ważniejszego nie mogło się wydarzyć. Warto o tym fakcie pamiętać.
W czasach wolnej i demokratycznej
Polski, inicjatywy w zakresie dziedzictwa kultury oraz tożsamości i wzorców

ideowo-wychowawczych należą nie tylko do władz państwowych, ale przede
wszystkim do włodarzy lokalnych,
a zatem samorządów gminnych, powiatowych oraz samorządu regionalnego.
Wiele też zależy od samych obywateli,
a w szczególności od obywateli zrzeszonych w organizacjach pozarządowych. Tu ważne i rozwojowe miejsce
zajmuje Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk”
pod wieloletnią prezesurą prof. Andrzeja Januszajtisa. Warto też przypomnieć,
że osobiste gratulacje i wyrazy uznania
naszemu Stowarzyszeniu (na Jubileusz
XX – lecia) składali włodarze ówczesnego miasta Gdańska tj. Prezydent
Gdańska Paweł Adamowicz i Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan
Oleszek.
„Nasz Gdańsk”
wpisany w pejzaż miasta
Wśród wielu gości warto przypomnieć słowa śp. Pawła Adamowicza.
Prezydent pogratulował nie tylko wybitnego dorobku, ale przede wszystkim
„ufundowanego przez jego członków
sztandaru oraz wysokich odznaczeń państwowych”. I dodał słowa mające dziś
bezcenny wymiar: „Dobrze się stało, że
20 lat temu pojawiła się taka inicjatywa
i doskonale się ona rozwija”. I zakończył
swoje wystąpienie konstatacją, że „jest
również obywatelem zrzeszonym działającym na rzecz wspólnoty. Gdańsk to
jest sprawa nas wszystkich”.
Na łamach miesięcznika „Nasz
Gdańsk” można odnaleźć kilka cennych
publikacji, szczególnie autorstwa Józefa
Kubickiego. Cenne było i jest zaangażowanie kręgu Pań skupionych wokół
Krystyny Ochędzan. Wiele dobrego
dzieje się tu za sprawą Parafii Św. Ignacego Loyoli, ks. infułata i zarazem proboszcza tutejszej wspólnoty. Tu idzie o
„Stare Szkoty” (dzisiaj Gdańsk Orunia),
gdzie Józef Wybicki w 1755 roku rozpoczął edukację w Kolegium jezuickim.

Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie
ze Stanisławem Pestką
Bardzo ważne było zaangażowanie
Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego
(ZKP) w promocję dziedzictwa Józefa Wybickiego. I tu też przypomnijmy,
że we wspomnianych inicjatywach
z 1972 roku, brało udziału wielu działaczy ZKP, w tym np. z Stanisławem
Pestką na czele. Współcześnie, dnia 26
września 2021 roku Rada Naczelna (najwyższa władza w ZKP), podjęła uchwałę, że ustanawia się „rok 2022 rokiem
Józefa Wybickiego”. Do uchwały dołączono liczne materiały, głównie o wymiarze biograficznym i jego rodowodzie
pomorskim.
Ale najważniejsza była i jest promocja biografii i wszechstronnych dokonań
Józefa Wybickiego w skali ogólnopolskiej. Nie możemy ograniczyć się do
nawet tak ważnej informacji jak „autor
słów Mazurka Dąbrowskiego”. Trzeba
i należy podkreśli jego związki z Kaszubami, Kociewiem i Pomorzem. Konieczne jest wyeksponowanie jego związków
z Gdańskiem. I kolejne jego dokonania:
emisariusz i pułkownik Konfederacji
Barskiej, uczestnik i z czasem generał
w Powstaniu Kościuszkowskim, współtwórca Legionów Polskich, autor „Pieśni Legionów Polskich”, współtwórca
Księstwa Warszawskiego, jeden z najbliższych (polskich) współpracowników
Napoleona Bonaparte, i wreszcie obrońca Królestwa Kongresowego (formalnie
Królestwa Polskiego).
W 2022 roku – trzy rocznice
I doczekaliśmy się uchwały sejmowej z 14 października 2021 roku,
o ustanowieniu roku 2022 „Rokiem
Józefa Wybickiego” (Monitor Polski
z dnia 27 października 2021 r. poz.
981)”. Polscy parlamentarzyści podkreślili, że „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o wyjątkowym zna-
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czeniu dorobku Józefa Wybickiego, oddając hołd jego dokonaniom, ustanawia
rok 2022 Rokiem Józefa Wybickiego”.
Z kwestii szczegółowych przypomniano
200. rocznicę śmierci (10.03.1822), 275.
rocznicę urodzin i 225 rocznicę powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”. Można i należy w tym miejscu

wyrazić szacunek i uznanie Sejmowi RP.
To dziedzictwo jest dla nas wskazaniem
i zaszczytnym zobowiązaniem.
Gdyby jednym zdaniem podsumować biografię Józefa Wybickiego, to
należałoby ją spuentować następująco:
Z 75 lat życiorysu, blisko 55 lat poświęcił dla dobra Ojczyzny.

Bliższe i dokładniejsze związki Józefa Wybickiego z Pomorzem zostaną
przedstawione w części II pt. „Z Będomina przez Skarszewy, Gdańsk do Sejmu Rzeczypospolitej”.
Jan Kulas

W imieniu Koła Inżynierów i Pasjonatów IKO „Nasza Orunia” zwracam się z prośbą o podjęcie przez Radę Dzielnicy Orunia – Św. Wojciech uchwały nadzwyczajnej o wystąpienie do Rady Miasta Gdańska, by opracowała program godny uczczenia
pamięci Józefa Wybickiego.
Jest to wyjątkowe przedsięwzięcie. w którym mogą wziąć udział wszystkie organizacje społeczno-polityczne i gospodarcze, a Orunia i Gdańsk może uzyskać doskonałą promocję w wymiarze nie tylko w naszej aglomeracji, ale również na arenie
OGÓLNOPOLSKIEJ i POLONIJNEJ.
Za Zarząd IKO Józef Kubicki
7 stycznia 2022 roku

Na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku

Pomnik pamięci rosyjskich żołnierzy
O historii powstania kwatery prawosławnej na górze starej części gdańskiego Cmentarza Garnizonowego, gdzie
podczas I wojny światowej miało zostać pochowano 542 rosyjskich jeńców wojennych z obózu na Przeróbce,
pisaliśmy w poprzednim numerze miesięcznika „Nasz Gdańsk”.
Teraz opowiemy o niezwykłej historii głównego pomnika przy tej kwaterze.
Pod koniec lat 20. XX wieku –
2500 Rosjan w Gdańsku
Po wybuchu I wojny światowej
większość mieszkających w Gdańsku

278 osób pochodzenia rosyjskiego, oraz
załogę stojącego w porcie rosyjskiego parowca „Uleaborg”, internowano,
a potem zwolniono i oddano pod nadzór
policyjny. Gdy po wojnie obóz na Przeróbce zlikwidowano, w Gdańsku zostało
ponad 100 carskich żołnierzy.
W sumie w Niemczech carskich żoł-

1: Pomnik pamięci rosyjskich żołnierzy i pozostałości po Kwaterze prawosławnej.
Zdjęcie autora, 2019 r.
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nierzy pozostało według innych danych,
około ponad 20 tysięcy. Oprócz tego do
Gdańska zaczeły przybywałać liczne
grupy uchodźców z ogarniętej rewolucją
Rosji.
Pod koniec lat 20. ubiegłego wieku
społeczność rosyjska w Gdańsku liczyła ponad 2500 osób. Rosjanie stanowili
zwartą mniejszość, mającą swoje organizacje i gazety. Byli też stosunkowo

2: Pierwszy wariant pomnika pamięci rosyjskich żołnierzy. (Źródło: livejournal.com)
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3: Artykuł w czasopismie „Ćasowoj” (Źródło: livejournal.com)

zamożną grupą: mieli w Gdańsku swoje
firmy, sklepy i warsztaty przemysłowe.
Powstał społeczny komitet
budowy pomnika
Rosyjskie emigracyjne organizacje
postanowiły upamiętnić zmarłych w
obozie na Przeróbce i stworzyły społeczny komitet budowy pomnika z udziałem
przedstawicieli wszystkich rosyjskich
organizacji i pod kierownictwem generała W. P. Zielinskiego. Najbardziej
hojnym okazał się gen. mjr M. J. Sobolewskij, który ofiarował na ten cel 1 643
gdańskich guldenów, co stanowiło około
60 procent potrzebnej kwoty. Projekt pomnika wykonał podporucznik dawnego
wojska rosyjskiego, student Politechniki
Gdańskiej A. O. Fundt.
5 metrów wysokości,
ze sztucznego granitu
Pomnik o wysokości 5 metrów był
wykonany ze sztucznego granitu szarego koloru i był ozdobiony rzeźbionym
godłem Imperium Rosyjskiego w kolorach czarnym i złotym, zdjętym z gmachu rosyjskiego konsulatu przed przekazaniem go Senatowi Gdańska. Pomnik
miał dedykację: „Россiянамъ жертвамъ
войны и изгнанiя Вечная Память”
(„Rosjanom ofiarom wojny i wygnania
Wieczna Pamięć”). Pomnik odsłonięto
22, według innych źródeł, 29 września
1929 roku.
Dwugłowego orła carskiego skuto
Jednak dwugłowy orzeł carskiego
imperium oraz napis na monumencie
okazały się bardzo drażliwą kwestią dla
władz Wolnego Miasta Gdańska, którym

zależało na dobrych stosunkach z ZSRR.
Z ich polecenia orła i litery szybko skuto
i rozbito, mimo sprzeciwu ze strony dużej liczby Rosjan mieszkających w Wolnym Mieście.
Paryskie czasopismo rosyjskiej emigracji „Часовой” w swoim grudniowym
numerze 1929 roku opisuje historię powstania tego pomnika. Publikuje też
dodatek do tego artykułu, w którym
przekazuje informację innego emigracyjnego pisma, „Возрождение”, o tym,
co wydarzyło się wkrótce po odsłonięciu monumentu: „...senat Danziga pod
presją bolszewików zmasakrował ten
rosyjski pomnik zdejmując orła i słowo
„wygnania”. Uszkodzenie pomnika zabezpieczała policja”.

4: Przy pomniku rosyjskich jeńców na
cmentarzu przy Bramie Oliwskiej. Anna
Grigoriewa, żona Piotra Grigoriewa, żołnierza poległego w czasie II wojny światowej.
Lata powojenne. (Źródło: historia.trojmiasto.pl)

Pojawił się krzyż św. Jerzego i…
skuto jego ramiona
Pomnik ponownie odsłonięto i poświęcono 23 września (według innych
źródeł 21 października) 1933 roku,
innymi już treściami. Zamiast carskiego
godła znalazło się na nim odznaczenie krzyż św. Jerzego - i napis: „Rosjanom
ofiarom wojny 1914-1918 bojownikom
za Ojczyznę Wieczna Pamięć”.
To z kolei wywołało ostry protest
mieszkających w Gdańsku kawalerów
tego najwyższego carskiego odznaczenia bojowego. Wobec ich protestów skuto ramiona krzyża, zostawiając medalion
z wizerunkiem św. Jerzego.
W 1935 roku ostatecznie na pomniku
znalazł się napis: „Rosyjskim Wojownikom zmarłym w niewoli 1914-1918
Wieczna Pamięć”. Podobno nie była to
ostateczna treść, jaka miała się na nim
znaleźć, innej jednak nie umieszczono
i z tą pomnik przetrwał aż do dziś.

5: Pomnik jeńców rosyjskich. Data powstania zdjęcia nie jest wiadoma. (Źródło:
bibliotekacyfrowa.eu)

6: Odnaleziona tabliczka, która obecnie
leży na cokole pomnika pamięci rosyjskich
żołnierzy. Zachowała fragment napisu: „Arsienij Arsienijewicz So...”. Zdjęcie autora.
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7: Sprofanowany pomnik jencow rosyjskich. Data powstania
zdjęcia nie jest wiadoma. (Źródło: bibliotekacyfrowa.eu)

8: Pomnik pamięci rosyjskich żołnierzy. Data powstania zdjęcia
nie jest wiadoma. (Źródło: ggm.gda.pl)

10: Napis znajdujący się z tyłu pomnika upamiętniający fundatorów - rosyjskich emigrantów
mieszkających w Gdańsku. Zdjęcie autora, 2019

9: Pomnik pamięci rosyjskich żołnierzy.
Zdjęcie autora, 2019

W czasie walk, czy późniejsza
dewastacja?
Ciekawe, że ten napis, zarówno jak
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i wyżej wymieniony artykuł, napisane
są według starej ortografii, odwołanej
przez bolszewików jeszcze w 1918 roku.
Posługiwanie się starą ortografią jest
charakterystyczne dla rosyjskiej emigracji w pierwszych dekadach po Rewolucji
Październikowej.
Spotyka się informacja o tym, że pod-

czas walk w marcu 1945 roku pomnik
był uszkodzony, ale nie wiadomo, na ile
jego stan późniejszy odzwierciedla straty
wojennie, a na ile powojenną dewastację,
której uległ Cmentarz Garnizonowy. Jak
widzimy na jednym z powojennych zdjęć,
już wtedy łańcuch otaczający pomnik był
zerwany, a medalion na pomniku skuty.

Nasz GDAŃSK
Zniszczenia dokumentują zdjęcia
Na tym zdjęciu (4) nie widać śladów
po skutych czterech tabliczkach, które
niegdyś się znajdowały na pomniku. Ale
na następnym zdjęciu już tak.
Takie tabliczki były przymocowane
do dębowych krzyży na grobach pochowanych tu Rosjan. Niektóre z tych krzyży z czasem ulegały zniszczeniu i może
ktoś zadecydował przymocować pozo-

stałe tabliczki do głównego pomnika?
Co ciekawe, jedna taka tabliczka była
niedawno odnaleziona i leży teraz na cokole tego pomnika (6).
Wandal za wandalem
Pomnik przeżył kilka etapów zniszczeń. Jak widzimy na zdjęciach, z biegiem czasu, zrobione na nim przez wandali jedne napisy, zmieniały się na inne.
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Nowy zarządca dba o pomnik i teren
W ostatnich latach, po objęciu stanowiska zarządcy cmentarza przez Jacka
Misiuna, sytuacja pomnika, jak i całej
kwatery prawosławnej zmieniła się na
lepsze: pomnik został oczyszczony, a teren kwatery uporząkowany.
Aleksiej Piatkowski

Politechnika Gdańska kupiła dawny budynek Wydziału Chemii UG na ul. Sobieskiego

Gmach z otoczeniem odzyskają blask
Bezpośrednie sąsiedztwo z kampusem PG, unikatowe walory architektoniczne i urbanistyczne, a przede wszystkim
potrzeba dalszego, dynamicznego rozwoju uczelni - to główne powody, dla których Politechnika Gdańska odkupiła
od Uniwersytetu Gdańskiego dawny budynek Wydziału Chemii UG na ul. Jana Sobieskiego 18 w Gdańsku.
Transakcja opiewa na kwotę 24
mln zł. (…)
Przywrócenie zabytkowego obiektu
do świetności
– Źródła archiwalne podają, że
pierwsze starania o przejęcie obiektu Politechnika Gdańska podjęła już
w 1947 roku. Cenny budynek został jednak wówczas przyznany Wydziałowi
Farmacji Akademii Lekarskiej – mówi
prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Od
kilku dni jesteśmy już gospodarzami
tego terenu, o łącznej powierzchni ok 2,5
ha wraz z zabudowaniami, co pozwoli
nam na realizację zadań statutowych.
Zdajemy sobie jednak sprawę, jak wiele
wyzwań jeszcze przed nami, gdyż przywrócenie tego zabytkowego obiektu do
świetności będzie wymagało szerokich
działań, znacznych środków i ciężkiej
pracy.
– Cieszymy się, że budynek będzie
częścią kampusu Politechniki Gdańskiej, który de facto go otacza. Środki
pozyskane ze sprzedaży obiektu przeznaczymy na dalszy rozwój kampusu
Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie –
dodaje rektor UG prof. Piotr Stepnowski.
Naturalne miejsce dla dalszego
rozwoju PG
Na transakcję w kwocie 24 mln zł
składa się pięciokondygnacyjny budynek
naukowo-dydaktyczny (wraz z pełnowymiarową salą sportową) o powierzchni

użytkowej ponad 8 tys. m kw., a także
pawilon biblioteczny o powierzchni 900
m kw. oraz mniejsze budynki warsztatowe i magazynowe.
Uczelnia zamierza wyremontować
budynek wraz z przyległym terenem,
a następnie zagospodarować go na swoje potrzeby i rozwijać swój potencjał
naukowo-badawczy. Już teraz wiadomo,
że z mieszczących się tam laboratoriów
będą po remoncie korzystać naukowcy
z Wydziału Chemicznego oraz Wydziału
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG, z sal dydaktycznych – studenci (na początek pierwszoroczni, którym
PG co roku organizuje zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ścisłych), a sala
sportowa będzie wynajmowana: głównie pracownikom uczelni, ale później
również komercyjnie. Budynek po byłej
bibliotece przejmie Centrum Morskich
Technologii Militarnych PG, a uczelnia
zamierza też zrewitalizować tereny zielone na zakupionym terenie i nadać im
funkcję parkową.
– Nieruchomość, wraz z najważniejszą jej częścią, czyli Gmachem Wydziału
Chemii UG, posiada unikatowe walory
architektoniczne i urbanistyczne – mówi
Mariusz Miler, kanclerz PG. – Wraz
z naszym kampusem determinuje charakter całej dzielnicy. Siostrzany historycznie w swej stylistyce i architekturze
budynek w naturalny sposób uzupełni
zasoby naszej uczelni, świetnie wpisując
się przy tym w przestrzeń edukacyjną tej
części miasta – dodaje.
Przystępując do transakcji, obydwie
uczelnie przeprowadziły szereg działań

zmierzających do jej sfinalizowania,
począwszy od sporządzenia operatu szacunkowego, ustalenia warunków, negocjacji ceny, uzyskania zgody odpowiednich organów uczelni oraz zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Zawarcie ostatecznej umowy było
możliwe dopiero, gdy Prezes Krajowego
Zasobu Nieruchomości nie skorzystał
z prawa pierwokupu.
Historia obiektu na ul. Sobieskiego 18
Gmach zbudowano w latach 1905
– 1908 dla Katolickiego Królewskiego
Seminarium Nauczycielskiego, przypisuje mu się styl renesansu niemieckiego.
Budynek główny seminarium i budynek
z mieszkaniami dla nauczycieli i obiektami gospodarczymi, zbudowano na
rozległej działce, której znaczna część
przeznaczona została na park i ogrody
użytkowe. Budynek główny zbudowano na wydłużonym planie, z dwoma
skrzydłami od strony ulicy i połączono
łącznikiem z budynkiem mieszkalnym.
Na parterze znalazły się pomieszczenia
lekcyjne, biblioteka, sala gimnastyczna
i konferencyjna, pomieszczenia biurowe i zaplecze gospodarcze. W budynku
głównym zlokalizowano także internat.
Elewacje dekorowane są kamiennym detalem architektonicznym. Bryłę ożywiono wieżą zegarową.
W okresie II Wolnego Miasta Gdańska mieściła się tu Szkoła Rzemiosł i
Gospodarstwa Domowego, średnia
szkoła dla dziewcząt i stowarzyszenie
sportowe. W roku 1945 r. nieznacz-
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Zabytkowy gmach przy ulicy Jana Sobieskiego z lotu ptaka. Fot. Łukasz Szymichowski / Politechnika Gdańska

nie uszkodzony obiekt był siedzibą
wojsk Korpusu Bezpieczeństwa Wojskowego, następnie w części zajęło
go Liceum Spółdzielcze. W 1947 r.

budynek został przyznany Wydziałowi Farmacji Akademii Lekarskiej. Od
1948 r. był siedzibą Wyższej Szkoły
Pedagogicznej, a następnie Wydziału

Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
Maciej Dzwonnik
biuro prasowe Politechniki Gdańskiej

Po wystawie w Galerii GTPS „Punkt”

Moc morza w malarstwie
Wystawa malarstwa Teresy Zdziennickiej – Sędłak pod tytułem „Moc morza w malarstwie” czynna w Galerii GTPS
„Punkt” w grudniu 2021 roku była podsumowaniem czterdziestoletniej pracy autorki.

Teresa Zdzienicka-Sędłak, pejzaż morski, olej na płótnie, 50 x 70 cm
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Żywioł morski, jego dynamika,
zmieniające się w różnych porach dnia,
roku nastroje, kolorystyka, pasjonują artystkę od lat.
– Maluję z natury i z wyobraźni – powiedziała Teresa Zdziennicka
– Sędłak. – W Gdańsku się urodziłam,
mieszkam od najwcześniejszych lat życia, tu się zaczęła moja pasja rysowania
i malowania.
Autorka tworzy przede wszystkim
na płótnie farbami olejnymi, stosuje też
akryle, pastele, akwarele. Szuka nowych
form, technik, kompozycji, wypracowała sposób tworzenia obrazów na lustrach. Największy wpływ na jej działalność artystyczną wywarł, jak mówi,
prof. Włodzimierz Łajming, pod którego
okiem poznawała tajniki malowania.
Związana była jako twórca i organizator z, nie istniejącym już, Gdańskim Robotniczym Stowarzyszeniem

Nasz GDAŃSK
Twórców Kultury „Ster”, przez pewien
czas pełniąc funkcję prezesa, następnie
ze Stowarzyszeniem Nadbałtyckim Plastyków im. Mariana Mokwy, zasiadając
w zarządzie.
Otrzymała: odznakę Zasłużony
Działacz Kultury (2003), Zasłużony dla
Kultury Polskiej (2010).

Miała wystawy indywidualne i zbiorowe. Jej prace znajdują się w zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku, w kolekcjach prywatnych.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Związku Artystów
Polska Sztuka Użytkowa, Towarzystwa
Miłośników Narodowego Muzeum

Nr 2/2022

Morskiego w Gdańsku i Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki.
W czasie grudniowego wernisażu
otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta
Gdańska z okazji 40 lecia pracy twórczej.
Red.

Nowy film Jana Butowskiego „W hołdzie żołnierzom gen. Stanisława Maczka”

Jednym z nich był Wacław Butowski
- Film ukazuje wojenny etos żołnierzy 1. Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka i powojenną ich aktywność
kombatancką, kultywowanie pamięci o zasługach legendarnego dowódcy oraz prawdy o ważnym udziale
„maczkowców” w wyzwoleniu Francji, Belgii i Holandii – mówi Ryszard Szwoch, autor tekstu i konsultant filmu.
„Był jednym z tych,
którzy zdecydowali się powrócić do rodzinnego kraju, chociaż wielu wybrało
życie na wychodźstwie, nie
godząc się z nowym układem politycznym po Jałcie
i Poczdamie, ale i obawiając
się o swój los pod rządami
komunistów.
Wacław Butowski przyszłość swoją widział w ojczyźnie, którą opuścił jako
17-latek,
umundurowany
wbrew swej woli w obcy
mundur i wysłany na front
zachodni, aby z niego zdezerterować już do polskiego wojska. Przydzielony do
24. pułku ułanów w ramach
1 Dywizji Pancernej gen.
Maczka, spełniał odtąd – tak
jak wielu jemu podobnych
– żołnierski obowiązek walki z największym wówczas
Okładka filmu Jana Butowskiego „W hołdzie żołnierzom
wrogiem Polski i Europy.
gen. Stanisława Maczka”
To sam legendarny generał
– Zapoznaje z wkładem Polskich Sił wskazał im go jako rachunek wystawioZbrojnych na Zachodzie w pokonanie ny najeźdźcy za pięć lat tej wojny.
niemieckiego agresora przez aliantów. –
Skrzypek w Operze i Filharmonii
informuje. – Poprzez losy i działalność
Bałtyckiej, lekcje patriotyzmu,
kombatancką brata autora, mjr. Wacława
żeglarskie hobby
Butowskiego, jednego z ostatnich żołnierzy 1. DP, pokazuje niełatwe drogi
Wojna zniweczyła najlepsze lata jego
wojenne jego pokolenia, a także wiermłodości i rzuciła go daleko od rodzinność tradycji oręża polskiego.
nych stron. Zostawił za sobą ambitną
młodość i niezrealizowane plany kształPowrócił do rodzinnego kraju
cenia się, a także atmosferę rodzinnego
Publikujemy fragmenty tekstu Ryszar- domu w Starogardzie z muzykującym
da Szwocha dotyczące Wacława Butow- rodzeństwem i przyjaciółmi. Dodajmy
– domu głęboko zakorzenionego w poskiego, zachęcając do obejrzenia filmu.

morskiej tradycji i patriotyzmie, rodziny
zaangażowanej w sprawy niepodległościowe i w takim duchu wychowującej
młode pokolenie.
W powojennych latach szybko nadrabiał ten czas zabrany przez los i żołnierską tułaczkę od Francji po Niemcy.
Wiernie trwał przy swojej ukochanej
muzyce, grywając w starogardzkich zespołach orkiestrowych, kameralnych
i estradowych, koncertując często dla
lokalnej publiczności. Zdobył potem
wykształcenie muzyczne i z dyplomem
artysty realizował tę swoją pasję jako
skrzypek w zespole Opery i Filharmonii
Bałtyckiej w Gdańsku, aż do emerytury,
czynny przy tym w różnych zespołach
muzycznych, chóralnych i jako nauczyciel gry skrzypcowej w gdańskiej szkole
muzycznej.
Jako zasłużony weteran walk o niepodległość ojczyzny dzielił czas na
udział w życiu środowiska kombatanckiego, na lekcje patriotyzmu podczas
spotkań z młodzieżą, a nawet na swoje
żeglarskie hobby.
Mimo upływu lat wciąż starał się
aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym, czym imponował kombatanckiej
wspólnocie, jako jeden z ostatnich żyjących podkomendnych gen. Maczka.
Szczycił się tym i z dumą reprezentował
często gdańskie środowisko maczkowców na różnych uroczystościach w kraju
i za granicą.” (…)
Uhonorowany w stulecie odzyskania
niepodległości
(…)” Obchody stulecia odzyskania
niepodległości stały się okazją do uhonorowania członków Związku Inwali-
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dów Wojennych, uczestników działań
bojowych w czasie wojny, zarówno
w 1 i 2 Armii Wojska Polskiego, w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie,
Armii Krajowej i innych organizacjach
zbrojnych tego czasu. Grupę gdańszczan
udekorowano Krzyżem Stulecia Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.
Podniosły akt ukoronowania żołnierskich zasług Wacława Butowskiego
przez władze wojskowe Rzeczpospolitej
Polskiej w grudniu 2019 roku wiązał się
z awansowaniem go do stopnia majora
w stanie spoczynku. Doczekał tej chwili

w poczuciu dobrze wypełnionej służby
dla Polski. U kresu życia dane mu było
przeżywać radość z godnego docenienia
jego niemałej przecież drogi żołnierskich trudów.
Chwała jego męstwu i zasłudze! (…)”
*
W filmie „W hołdzie żołnierzom
gen. Maczka” wykorzystano archiwalne
materiały ze zbiorów bibliotek, muzeów
i zasobów prywatnych z całej Polski.
To wartościowa i piękna lekcja historii
godna polecenia dla każdego. Czas trwa-

nia – 50 minut. Kamera i realizacja Jan
Butowski. Tekst i konsultacja Ryszard
Szwoch. Produkcja Video Film „Perfekt” Jan Butowski. E mail: janbutowski@post.pl
Autor serdecznie dziękuje wszystkim, którzy w rozmaity sposób przyczynili się do powstania tej cennej filmoteki,
dopomogli w realizacji poszczególnych
filmów, a także udostępnili do nich własne materiały i pamiątki.
Red.

Orszak Trzech Króli
6 stycznia 2022 roku, w Święto Objawienia Pańskiego, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, ulicami Gdańska, z towarzyszeniem mieszkańców, przemaszerował Orszak Trzech Króli. Monarchowie po raz pierwszy szli na piechotę, zrezygnowano bowiem z udziału koni. Było kolorowo i uroczyście, radośnie, w myśl tegorocznego hasła „Dzień dziś wesoły”, i bezpiecznie.
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
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Unikaty ze zbiorów Iwony Siewierskiej

Kolekcja, czyli wybór
Kolekcja to emocje, to pasja, to ciągłe wybory. Wcześniejsze prezentacje zbiorów Iwony Siewierskiej odbywały
się pod tytułami: „Kolekcja, czyli emocje” oraz „Kolekcja, czyli pasja”. Aktualna ekspozycja w Muzeum
Narodowym w Gdańsku nosi tytuł „Kolekcja, czyli wybór. Unikaty ze zbiorów Iwony Siewierskiej”.
Tworzenie kolekcji dzieł sztuki wiąże się z podejmowaniem rozmaitych wyborów na wielu etapach.
Wielość form, technik, materiałów
i barw ceramicznych dzieł
W naturalny sposób słowo „wybór”
stało się kolejnym z pojęć charakteryzujących tę kolekcję w momencie nadawania tytułu wystawy. Również podczas
pracy nad wystawą konieczne było dokonywanie mnóstwa wyborów – przede
wszystkim dzieł pod kątem prezentacji
we wnętrzach Pałacu Opatów w Oliwie
czy fotografii prac do katalogu wystawy.
Oczywiście kluczowy był dobór prac
na gdańską ekspozycję zgodnie z intencją pokazu, która zakłada przedstawienie
przekroju kolekcji, a zarazem ujawnienie różnorodności kreacji w tworzywie
ceramicznym – wielości form, technik,
materiałów i barw ceramicznych dzieł.
Kuratorka wystawy wybrała prace 80
twórców różnych pokoleń. Wśród nich
najliczniej są reprezentowani twórcy
z Wrocławia – najważniejszego ośrodka ceramiki artystycznej w Polsce. Nie
brakuje prac ceramików gdańskich oraz
artystów z całego świata.
Od tradycyjnych naczyń
do ceramicznych rzeźb i obrazów

służą jako ozdobne donice czy oryginalne ceramiczne siedziska i stoły. Pokaz
kolekcji dopełnia prezentacja malarstwa
i rysunku niektórych spośród artystów
ceramików, stanowiąca tło dla ich ceramicznych rzeźb.
Z okazji wystawy został przygotowany katalog oraz liczne kulturalne
i edukacyjne wydarzenia: panel dyskusyjny, spotkania z kolekcjonerką, oprowadzenia kuratorskie i zajęcia edukacyjne.

dwóch wystawach zagranicznych w Instytucie Polskim w Pradze i w Bratysławie (w latach 2013–2014). Wystawom
towarzyszyły katalogi.
Prace z kolekcji są też często wypożyczane na wystawy do różnych instytucji (m.in. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu,
ASP w Gdańsku, ASP we Wrocławiu).

Ponad 600 obiektów

O kolekcji pisały m.in.: niemieckie
czasopismo poświęcone ceramice „Neue
Keramik” (artykuł prof. Grażyny Płocicy
z 2016 roku pt. Kolekcja ceramiki, czyli
przemiana przez sztukę) i Portal „Rynek
i Sztuka” (Desenie, które maluje ogień:
wywiad z Iwoną Siewierską, kolekcjonerką ceramiki i założycielką Fundacji
UNIKAT, z roku 2012). W ubiegłym
roku wywiad z właścicielką kolekcji
zamieścił magazyn „Czas na Wnętrze”
(Kolekcja emocji).
Kolekcja Iwony Siewierskiej od czasów pierwszej prezentacji regularnie
rozrasta się w skali i zasięgu. Budowana
jest przez jej właścicielkę z wielką świadomością, znawstwem tajników technologicznych i odwagą prezentowania własnego gustu. Niemalże wszystkie prace
ceramiczne pochodzą od artystów, z któ-

Gromadzony od 1987 roku zbiór liczy ponad 600 obiektów. Składają się
nań prace 150 artystów polskich i zagranicznych. W kolekcji znajdują się dzieła
najważniejszych dla polskiej ceramiki
unikatowej twórców, m.in. prace Krystyny Cybińskiej, Bronisława Wolanina, Henryka Luli, Janiny Karczewskiej-Koniecznej, Ireny Lipskiej-Zworskiej,
Władysława Garnika, Mirosława Kocińskiego, Grażyny Płocicy, a także uznanej
rzeźbiarki Elżbiety Grosseovej czy hiszpańskiego artysty Ivana Prieto.
Do tej pory kolekcja Iwony Siewierskiej była prezentowana na trzech wystawach w Polsce: w Galeriach BWA
we Wrocławiu i Jeleniej Górze oraz na
Zamku Książ (w 2012 roku), a także na

Zbiór się rozrasta

Gromadzone przez kolekcjonerkę prace znakomicie odzwierciedlają
rozwój ceramiki jako dyscypliny artystycznej w ciągu sześćdziesięciu lat, jak
również potencjał, jaki ma ona w sobie.
Jej uniwersalność widoczna jest choćby
w rozmaitości ceramicznych prac, gdzie
obok form wywodzących się od tradycyjnych naczyń, kafli, drobnych figurek,
pojawiają się obiekty o czysto artystycznym rodowodzie – ceramiczne rzeźby
i obrazy.
Ceramika od zawsze pełniła funkcję
użytkową oraz zdobniczą. W jeleniogórskim ogrodzie Iwony Siewierskiej,
którego namiastkę prezentujemy na wystawie, ceramiczne formy istnieją jako
plenerowe rzeźby, ale niektóre z nich
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rymi kolekcjonerka jest zaprzyjaźniona
i utrzymuje dobre relacje towarzyskie.

Organizacja wystaw rzeźby ceramicznej jest okazją do promocji i popu-

laryzacji tej najbardziej niszowej dziedziny sztuki, dlatego chcemy pokazać ją
w nowej, aktualnej odsłonie.
Autorka książek, prestiżowe nagrody
Absolwentka Akademii Medycznej
we Wrocławiu, zawodowo związana
z branżą farmaceutyczną, jest członkinią
Rady Programowej Muzeum Porcelany w Wałbrzychu oraz Stowarzyszenia
WL4 Mleczny Piotr Przestrzeń Sztuki
w Gdańsku. Kolekcjonuje współczesną
ceramikę artystyczną.
W 2011 roku założyła Fundację Unikat, działającą na rzecz popularyzacji
ceramiki unikatowej, m.in. poprzez inicjatywy edukacyjne i wystawiennicze.
Na stronie internetowej http://fundacjaunikat.pl/ zamieszczane są wszystkie aktualne informacje o jej działalności.
Autorka trzech książek poświęconych kolekcjonerskiej pasji: W duecie
ze sztuką (2017), O emocjach tworzenia (2019), trzecia książka z tej serii Do
trzech razy sztuka ukaże się niebawem.
Za drugą z nich otrzymała szereg prestiżowych nagród (srebro w konkursie
Indigo Design Awards w kategorii Book
design w Holandii, brąz w konkursie
European Design Awards w Grecji oraz
nagrodę specjalną w konkursie Polish
Graphic Design Awards).
Kuratorka: Joanna Szymula-Grygiel
Współpraca: Iwona Siewierska
Tekst i zdjęcia - materiały promocyjne
Muzeum Narodowego w Gdańsku.
Śródtytuły od Redakcji
Fot. A. Leszczyński
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