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Baltic Beauty na Motławie. 

Fot. Andrzej Januszajtis

Zdrowie, rekreacja, kontakt z młodymi

Artysta, architekt, miłośnik Gdańska

Malarze



100-lecie Klubu Sportowego Gedania Gedanii 

Roman i Janina Bellwon upamiętnieni
Podczas uroczystości inaugurującej program 100-lecia Klubu Sportowego Gedania 1922 odsłonięto tablicę upamiętniającą 
Romana i Janinę Bellwon, działaczy społecznych i narodowych, którzy przy ul. Partyzantów 62 mieszkali od 1946 roku,  
aż do swojej śmierci.

– Spotkanie z tak liczną i zżytą ro-
dziną jak państwo Bellwon zawsze mnie 
cieszy. Dwa lata temu, kiedy jeden z no-
wych tramwajów nazwaliśmy imieniem 
Balbiny i Michała Bellwon, członkowie 
rodziny zapełnili praktycznie cały skład 
– przypomniała Aleksandra Dulkiewicz, 
prezydent Gdańska. – Dziś natomiast od-
słaniamy tablicę upamiętniającą postaci 
Romana i Janiny Bellwon. To gdańsz-
czanie, którzy, stawiając czoło nazistom, 
zapisali piękną historię na karcie dzie-
jów Polaków w Wolnym Mieście Gdań-
sku, a później tworzyli najcenniejszą,  
bo społeczną tkankę miasta. Piłkarz Klu-
bu Sportowego Gedania jest dobrym am-
basadorem sprawy. Dziś zainaugurujemy 
bowiem obchody 100-lecia Klubu Spor-

towego Gedania. 
Niech piękna idea 
współzawodnictwa 
sportowego przy-
nosi pokój, jak w 
starożytnej Gre-
cji, gdy na czas 
igrzysk zaprzesta-
wano wojen – do-
dała Aleksandra 
Dulkiewicz. (…)

Patryk Rosiński  
Urząd Miejski  

w Gdańsku 

Aleksandra Dulkiewicz, młody sportowiec i Jerzy Bellwon, syn upa-
miętnionych, podczas odsłaniania tablicy. Fot. Materiały prasowe UMG
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Malarze
Za najstarsze zabytki malarstwa gdańskiego trzeba uznać fragmenty polichromii z XIII wieku  
w obejściu prezbiterium katedry oliwskiej. Najstarszymi w Gdańsku malowidłami sakralnymi 

są sceny skrzydeł ołtarza św. Elżbiety z kościoła Mariackiego z około 1400 roku (obecnie w Muzeum Narodowym).
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W 1397 roku toczyły się w Gdańsku 
rokowania między Krzyżakami i bisku-
pem dorpackim. 

Sceny wojenne, akty poświęcenia  
i bohaterstwa

Wytworna publiczność oglądała to-
warzyszące im widowiska z podzielo-
nych na loże trybun. Anonimowy ma-
larz przedstawił taką scenę na ścianie 
Małego Krzysztofa w Ratuszu Prawego 
(dziś Głównego) Miasta. Fresk jest naj-
starszym zabytkiem gdańskiego malar-
stwa świeckiego.

W XIV, XV i początkach XVI wie-
ku przeważało malarstwo sakralne, po-
wstała wtedy polichromia na ścianach 
kościołów i skrzydła ołtarzy. Najcen-
niejsze dzieła z tego okresu pochodzą 
z Niderlandów (Sąd Ostateczny Hansa 
Memlinga i malowidła Joosa van der 
Cleve Ołtarza św. Rajnolda z kościo-
ła Mariackiego – zabrane po wojnie 
do muzeów). Malowane przez mistrza 
Michała skrzydła głównego ołtarza ko-
ścioła Mariackiego(1517) – zwiastuje 
już renesans.

Pierwszym wybitnym osiągnię-
ciem epoki renesansu był wystrój wnę-

Pietas Domini z kaplicy św. Jerzego w kościele Mariackim  
(XV wiek, zwrócona z Niemiec)
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trza Dworu Artusa (od 1531). Malarze: 
mistrz Jerzy, Wawrzyniec Lauenste-
in, Marcin Schoninck, Łukasz Ewert 
i inni przystroili dwór obrazami przed-
stawiającymi zaczerpnięte z mitologii  
i historii starożytnej  sceny wojenne, 
akty poświęcenia i bohaterstwa. Powsta-
ła w ten sposób środkowa strefa obiega-
jącej salę dekoracji.

Fantastyka z racjonalizmem

Pod koniec stulecia miasto przystą-
piło do wyposażenia wnętrz Ratusza 
Prawego Miasta. Na nowoczesny spo-
sób pracował przy tym sztab artystów. 
Zachowany wystrój Wielkiej Izby Rady 
(Sali Czerwonej) jest wspaniałym pomni-
kiem pracy zespołowej. Autorem malo-
wideł plafonu był Izaak van den Block  
(ok. 1567-1626) łączący fantastykę  
z racjonalizmem; charakterystycznym 
przykładem jest centralnie umieszczo-
na Apoteoza Gdańska (1608). Obrazy 
ścian bocznych malował Jan Vredeman  
de Vries (1527-1604), sławny teoretyk, 
autor 34 dzieł z zakresu perspektywy 
malarskiej i architektury. Typowe dla nie-
go są alegoryczne postacie harmonijnie 
zgrupowane na tle perspektywicznej ar-
chitektury (np. Zgoda i Niezgoda). Skraj-
nym przeciwieństwem wyrozumowanych 
kompozycji Vredemana była pełna tem-

peramentu i realizmu twórczość najwięk-
szego gdańskiego malarza tamtego czasu 
Antoniego Möllera (ok. 1536-1611). Na-
malowane przez niego dla ratusza płótna: 
Św. Piotr z rybą (zaginione), Budowa 
świątyni (obecnie w muzeum) i słynny 
Grosz czynszowy mają ogromną wartość 
dokumentalną i obyczajową. Tworzył 
także dla kościołów (Siedem uczynków 
miłosiernych) i malował portrety (Mau-
rycy Ferber). Specjalnością Möllera były 
widoki Gdańska, które umieszczał nawet 
na obrazach kościelnych (Ukrzyżowanie 
w kościele Św. Katarzyny). Panoramę 
jego pędzla miasto podarowało posłowi 
z Wenecji.

Kłębiące się namiętności.  
Sztuka religijna 

Ostrołukowe pola ścian w Dworze 
Artusa były pierwotnie pokryte freskami 
(Ława Św. Krzysztofa). Od końca XVI 
wieki wypełniły je wielkie płótna. Nad 
Ławą Trzech Króli umieszczono w 1594 
roku największe dzieło Vredemana –  
Orfeusza kojącego śpiewem dzikie zwie-
rzęta. „Jest to bowiem miejsce pijatyk, 
w którym należy zachować spokój i pi-
jane bestie nie mogą się awanturować”. 
Nad Ławą Sądową zawisł w 1603 roku 
Sąd Ostateczny Möllera, pełen kłębią-
cych się namiętności, przedstawionych 

z taką pasją, że w postaciach uosabia-
jących cnoty i występki doszukiwano 
się podobieństwa do żyjących osób.  
„Z przeciwległych ścian patrzyły na sie-
bie dwie epoki: poprawny, harmonijny 
i intelektualny manieryzm Vredemana 
i rozwichrzony, dynamiczny i pulsują-
cy życiem barok Möllera.” Oba obrazy 
zaginęły, ale dzięki doskonałym repro-
dukcjom fotograficznym możemy je tam 
nadal podziwiać. 

Kontrreformacja przyniosła wzrost 
zapotrzebowania na sztukę religijną. 
Zasłynął w niej Herman Han (1574-
1628), twórca licznych obrazów w ka-
tedrze pelplińskiej i archikatedrze oliw-
skiej (portrety fundatorów) i wspaniałej 
Wizji św. Brygidy w jej kościele, mistrz 
efektów kolorystycznych i świetlnych  
i znakomity portrecista wywierający 
wielki wpływ na współczesnych. Tema-
tykę religijną reprezentuje także twór-
czość Bartłomieja Miltwitza (ok. 1590-
1656). Jego obrazy historyczne zaginęły, 
ale zachował się Pożar na Długim Tar-
gu, a w kościele Św. Katarzyny ogromny 
Wjazd Chrystusa do Jerozolimy.

Portrety Marcina Opitza,  
Jana Heweliusza 

Od połowy XVII wieku rozkwita 
sztuka portretowa. Serię portrecistów 

Orfeusz, kojący dzikie zwierzęta w Dworze Artusa  
(Vredeman de Vries 1594) 

Sąd Ostateczny w Dworze Artusa  
(Antoni Möller 1603) 
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rozpoczyna Bartłomiej Strobel (1591- 
po 1647), nadworny malarz Włady-
sława IV. Jego wspaniała Uczta He-
roda znajduje się w muzeum w Prado  
(w Madrycie). U nas jego pędzla jest 
m.in. Portret Marcina Opitza (w biblio-
tece PAN). Znakomitym malarzem był 
Daniel Schultz (1615-83), portrecista 
Jana Kazimierza, Michała Korybuta  
i Jana Sobieskiego, autor wzruszające-
go Portretu Konstancji Schumann. Do 
najlepszych należy jego Portret Jana 
Heweliusza. Nie zachowały się portrety 
Adolfa Boya (1612-80), uprawiającego 
także malarstwo alegoryczne (Sybille  

z Ratusza Starego Miasta). Jego ostat-
nim dziełem była Panorama Gdańska  
w Ratuszu Prawego Miasta.

Najwybitniejszym gdańskim por-
trecistą był urodzony w Słupsku 
uczeń Boya Andrzej Stech (1635-
97), autor także wielu scen ołtarzo-
wych (m.in. w ołtarzu św. Róży z Limy  
w kościele Św. Mikołaja)  mitologicznych, 
historycznych i martwych natur. Jego 
portrety (Burmistrz Schwartzwald, Ga-
briel Schumann Młodszy) odznaczają się 
mistrzowską techniką i zróżnicowanym 
wyrazem. W Muzeum Gdańska moż-
na oglądać jego piękny Widok Gdańska  

w zimie. W XVII wieku sztukę portretową 
kontynuują: Jan Hoffman (1668-1745), 
nadworny portrecista Stanisława Lesz-
czyńskiego Daniel Klein (1672-1744) 
i cieszący się wielkim wzięciem Jakub 
Wessel (ok. 1710-80), autor Portretu 
Hieronima Radziwiłła. Zachowały się też 
portrety pędzla Daniela Chodowieckie-
go (1726-1801), znanego jednak bardziej 
z mistrzowskiej grafiki ilustracyjnej.

Bogactwo tematyki i wysoki poziom 
techniczny

 Na tle sztuki przedrozbiorowej Pol-
ski malarstwo gdańskie wyróżnia się bo-
gactwem tematyki i wysokim poziomem 
technicznym.

Z późniejszych twórców gdańskich 
warto wymienić Jana Karola Schultza 
(1801-73), którego bardziej znaną do-
meną były sztychy, profesora niemiec-
kich akademii Fryderyka Edwarda 
Meyerheima (1808-1879) i czynnego 
w Berlinie Edwarda Hildebrand-
ta (1817-1869) oraz malarza flisaków 
Wilhelma Stryowskiego (1834-1917). 
Przed wojną do najbardziej znanych na-
leżeli m.in. profesor Politechniki Gdań-
skiej Fritz Pfuhle (1878-1969), Otto 
Herdemertens (1891- 1960) i cieszący 
się uznaniem także po wojnie Stanisław 
Chlebowski (1890-1969). Najpiękniej-
sze widoki Gdańska tworzyli Artur 
Bendrath (1872-1914) i Theodor Urt-
nowski (1881- 1963), a wśród grafików 
Berthold Hellingrath (1877-1954), 
Paul Kreisel (1891-1982), Ragimund 
Reimesch (1903- ?) i in.

Andrzej Januszajtis

Andrzej Stech Gody w Kanie Galilejskiej (Muzeum Diecezjalne w Pelplinie)

Wyjaśnienie
W nr 6 (251) czerwiec 2022 pod tekstem „W Szkole Podstawowej nr 47 w Gdańsku – warsztaty promujące zdrowy tryb 

życia. Nie wszystko co dobrze smakuje i ładnie wygląda…” nazwisko autorki mgr ANNA REKOWSKA powinno być napi-
sane drukowanymi literami.

Autorkę i Czytelników przepraszamy.         Red.
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Wręczenie medali odbyło się  
2 czerwca 2022 roku podczas uroczy-
stej specjalnej LI sesji Rady Miasta 
Gdańska w Dworze Artusa z udziałem 
Agnieszki Owczarczak, przewodniczą-
cej Rady Miasta Gdańska, Aleksandra 
Dulkiewicz prezydent Miasta Gdańska, 
gdańskich posłów na Sejm RP. O wybo-
rze laureatów zadecydowała dziesięcio-
osobowa dziewięcioosobowa Kapituła.

Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-
Szewczyk

Medal św. Wojciecha przyznano  
za wpływ na rozwój nauki w wymia-
rze krajowym i międzynarodowym,  
a także rozwój służby zdrowia, szkol-
nictwa wyższego i gospodarki,  
za wpływ na współpracę i integrację śro-
dowiska akademickiego oraz zaangażo-
wanie w walkę z pandemią COVID-19.

Prof. Krystyna Bieńkowska-Szew-
czyk kieruje Zakładem Biologii Mo-
lekularnej Wirusów na Międzyuczel-
nianym Wydziale Biotechnologii UG 

i GUMed. Pracę magisterską zreali-
zowała w zakresie biochemii (1976)  
na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi 
UG. Zajmowała się biologią moleku-
larną bakteriofagów i tej tematyki do-
tyczył jej doktorat na Wydziale Biologii 
UG (1982). Stopień dr. hab. uzyskała  
w 2002 r., a tytuł prof. w 2009.

Wraz z mężem stworzyła nowo-
czesne laboratorium wirusologii mo-
lekularnej na UG, w którym badane są 
liczne wirusy (alfa-herpeswirusy, zapa-
lenia wątroby typu C, grypy, patogeny 
zwierzęce, bakulowirus owadzi), retro-
wirusy i adenowirusy do ekspresji ob-
cych genów i konstrukcji wektorów wi-
rusowych. Współpracuje z ośrodkami  
w Holandii, Niemczech i Szkocji.

Uzyskała pierwszy grant na UG fi-
nansowany przez KE (1998), a w latach 
2001-2013 kierowała grupą partnerską 
w czterech międzynarodowych projek-
tach finansowanych z prestiżowych PR 
UE, m.in. w konsorcjum HEPACIVAC 
pracującym nad szczepionką przeciwko 
wirusowemu zapaleniu wątroby typu C. 

Kierowała wieloma projektami krajo-
wymi finansowanymi przez KBN oraz 
NCN.

Była gospodarzem światowego 
zjazdu wirusologicznego w Polsce  
w 2011 r. 36th International Herpesvirus 
Workshop, została wybrana na gospoda-
rza największego zjazdu wirusologicz-
nego w Europie European Congress  
of Virology (Gdańsk, 2023). Z jej inicja-
tywy powstało w Gdańsku Międzynaro-
dowe Centrum Badań nad Szczepionka-
mi Przeciwnowotworowymi w oparciu  
o program FNP Międzynarodowe Agen-
dy Badawcze. Jest współzałożycielką 
European Virus Bioinformatics Center. 
Jest autorką lub współautorką 55 publi-
kacji. Pełniła funkcje eksperta dla NCN 
oraz dla KE w konkursach dotyczących 
wirusologii i szczepionek (Covid-19, 
2020 i 2021). Prowadzi wykłady i se-
minaria z wirusologii molekularnej dla 
studentów UG. Jest promotorką 12 dok-
toratów i członkinią Komitetu Biotech-
nologii PAN.

Magdalena Renk-Grabowska

Medal św. Wojciecha przyznano  
za zasługi w dziedzinie kultury m.in.  
za organizowanie wydarzeń artystycz-
nych rozsławiających Gdańsk, jak 
również reaktywowanie Festiwalu Jazz 
Jantar oraz podniesienie jego rangi  
w skali kraju.

Jest absolwentką Wydziału Prawa  
i Administracji Uniwersytetu Gdań-
skiego. Od roku 1983 na stałe związana  
z instytucjami kultury Gdańska. W la-
tach 1983 - 1985 pracowała na stano-
wisku bibliotekarki w Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej. W roku 1984 
rozpoczęła współpracę z Dyskusyjnym 
Klubem Filmowym Żak im. Zbyszka 
Cybulskiego na zaproszenie jego le-
gendarnego założyciela Lucjana Bo-
kińca. W latach  1986 - 1991 była pra-
cownikiem programowym DKF-u Żak  

2 czerwca 2022 w Dworze Artusa

Medale św. Wojciecha  
i Księcia Mściwoja II – wręczone 

Laureatami Medali św. Wojciecha zostali: prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, Magdalena Renk-
Grabowska i Stowarzyszenie Arbuz, Medale Księcia Mściwoja II otrzymali: dr Anna Strzałkowska, Andrzej Szydłowski,  
prof. Janusz Czerwiński, inż. arch. Aleksander Ślusarz. To najwyższe odznaczenie Rady Miasta Gdańska dla osób  
i organizacji za  wybitne zasługi na rzecz grodu nad Motławą.

Wspólne zdjęcie laureatów z radnymi Miasta Gdańska. Wielka Hala Dworu Artusa,  
2 czerwca 2022 roku. Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl
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im. Zbyszka Cybulskiego, a od 1990 
roku - kierownikiem DKF-u i Kina Stu-
dyjnego Żak. Od 1991 kierownik kina 
Żak. Od 1996 roku Prezes, a potem Dy-
rektor Klubu Żak. Laureatka Nagrody 
Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury 
Splendor Gedanensis, do której została 
zgłoszona przez dziennikarzy „Gaze-
ty Wyborczej. Trójmiasto” w uznaniu 
m.in. za starania czynione dla pozy-
skania nowej siedziby dla Klubu Żak. 
W 2007 roku otrzymała Nagrodę Pre-
zydenta Gdańska z okazji 50-lecia dzia-
łalności Klubu (Studentów Wybrzeża) 
Żak.

Zaangażowanie i kreatywność Mag-
daleny Renk-Grabowskiej jako dyrek-
tora Klubu Żak, umożliwiła szerokim 
kręgom publiczności uczestnictwo  
w kulturze, było szczególnie widoczne 
w trudnym czasie pandemii, kiedy dzia-
łalność kulturalna była bardzo ograni-
czona.

Stowarzyszenie Arbuz

Medal św. Wojciecha przyznano  
za projekty społeczno-artystyczne, któ-
re pomagają w inicjowaniu działalno-
ści twórczej, wspierają idee edukacji 
wielokulturowej, godnego traktowania, 
ochrony praw człowieka i swobód oby-
watelskich oraz społeczną i obywatel-
ską aktywizację cudzoziemców.

Stowarzyszenie Arbuz zrzesza ar-
tystki i artystów zajmujących się fil-
mem, muzyką, tańcem, dźwiękiem  
i animacją kultury. Od 2019 roku po-
wstała, za sprawą Honoraty Martin, 
Emilii Orzechowskiej i Aurory Lubos, 
grupa tworzy projekty społeczno-arty-
styczne, które pomagają w inicjowaniu 
działalności twórczej, wspierają idee 
edukacji wielokulturowej, godnego 
traktowania, ochrony praw człowieka 
i swobód obywatelskich oraz społecz-
ną i obywatelską aktywizację cudzo-
ziemców. W 2021 roku dzięki wsparciu 
Miasta Gdańska grupa zorganizowała 
wystawę Honoraty Martin „Człowiek, 
który został. Fukushima”, inspirowa-
ną historią Naoto Matsumury, który  
po wybuchu elektrowni atomowej  
w 2011 r. został w napromieniowanym 
mieście, by opiekować się porzuconymi 
zwierzętami. Wystawie towarzyszyło 
m.in. słuchowisko „Las” Piotra Paw-
laka, skoncentrowane wokół kryzysu 
humanitarnego na granicy polsko-bia-
łoruskiej. Kilka miesięcy wcześniej 
„Arbuz Mobilny Uniwersalny” ruszył 
do Romów, osób z niepełnospraw-

nościami, migrantów i uchodźców,  
by uczyć tworzenia filmów i muzyki. 
Niektóre z osób, biorących udział w pi-
lotażowej wersji projektu w ośrodkach 
dla uchodźców we Włoszech, są dziś 
samodzielnymi artystami.

Dr Anna Strzałkowska

Medal Księcia Mściwoja II przyzna-
no za budowanie świadomości i upo-
wszechnianie wiedzy w zakresie budo-
wania polityk miejskich, szczególnie  
w zakresie działań na rzecz praw czło-
wieka i równego traktowania.

Jest magistrem psychologii i so-
cjologii, doktorem nauk o kulturze 
fizycznej. W latach 2000-2012 wykła-
dowczyni AWFiS w Gdańsku, była też 
zawodniczką kadry narodowej w piłce 
ręcznej. Od 2009 adiuntka w Instytu-
cie Socjologii oraz Pracowni Realiza-
cji Badań Socjologicznych Uniwersy-
tetu Gdańskiego, od 2010 w Wyższej 
Szkole Bankowej współtworzy Studia 
Podyplomowe z Coachingu, posiada 
certyfikację ICC i wieloletnie doświad-
czenie w coachingu menedżerskim. 
Wykładowczyni akademicka, badaczka 
społeczna, ekspertka w zakresie równe-
go traktowania, partycypacji społecznej 
i budowania polityk miejskich. Dzia-
łaczka na rzecz praw człowieka. Była 
doradczynią prezydenta Pawła Adamo-
wicza. Facylitowała i koordynowała 
procesy społeczne, w wyniku których 
powstał Model Integracji Imigrantów 
oraz Gdański Model na rzecz Równe-
go Traktowania - pierwsze samorzą-
dowe polityki antydyskryminacyjne w 
Polsce. Współtworzy Klub „Tygodnika 

Powszechnego” oraz Stowarzyszenie  
na rzecz Osób LGBT Tolerado.

Andrzej Szydłowski

Medal Księcia Mściwoja II przy-
znano za promocję Gdańska w Polsce 
i na świecie poprzez organizowanie 
inicjatyw typu „Święto Chleba w Gdań-
sku” lub „Światowy Dzień Chleba”, jak 
również za działalność charytatywną 
i wspieranie sportowych drużyn mło-
dzieżowych.

Andrzej Szydłowski należy do jed-
nych z bardziej znanych postaci nasze-
go miasta. Jest związany z sektorem 
piekarniczo-cukierniczym oraz hotelar-
skim. Jest właścicielem i biznesmenem 
rodzinnej firmy „Piekarnia-Cukiernia 
Andrzej Szydłowski” (firma obchodzi 
77-lecie działalności) oraz hoteli: „Szy-
dłowski” w Gdańsku i „Cafe Ferber”  
w Sopocie. Jest także bardzo aktyw-
nym działaczem społecznym w Gdań-
sku (dwie kadencje w Radzie Miasta 
Gdańska, 1990-1998) oraz Cechu Pie-
karzy i Cukierników, zarówno na po-
ziomie miasta, województwa, kraju, jak 
i międzynarodowym. Jest inicjatorem, 
realizatorem i sponsorem wielu bardzo 
cennych akcji na rzecz mieszkańców, 
w szczególności w dziedzinie sportu  
i akcji charytatywnych na rzecz potrze-
bujących. Jego działalność i dokonania 
znacznie wykraczają poza Gdańsk. Był 
członkiem Europejskiej Komisji Eko-
nomiczno-Społecznej (Bruksela, 2004-
2006), członkiem komisji egzaminacyj-
nej przy Izbie Rzemieślniczej Cechu 
Piekarzy i Cukierników na poziomie 
regionu, województwa, kraju i świata 

Medale: św. Wojciecha (po lewej) i Księcia Mściwoja. Fot. Materiały promocyjne UMG
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(1986-1990). Był członkiem zarządu, 
sekretarzem, podstarszym oraz star-
szym Cechu Piekarzy i Cukierników 
w Gdańsku (1978-1993), prezesem 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
Rzemieślników Piekarstwa RP (1991-
2003), wiceprezesem Pomorskiej 
Izby Rzemieślniczej MŚP w Gdańsku 
(2001-2005) oraz wiceprezesem Zarzą-
du Głównego Związku Rzemiosła Pol-
skiego (2001-2005). Był ponadto człon-
kiem Prezydium Światowej Unii Pieka-
rzy i Cukierników (1994-2002) oraz 
prezydentem Światowej Unii Piekarzy 
i Cukierników (2002-2004). Jest pomy-
słodawcą obchodów „Święta Chleba 
w Gdańsku” (1995) oraz „Światowego 
Dnia Chleba” na świecie.

Prof. Janusz Czerwiński

Medal Księcia Mściwoja II przy-
znano za wybitne osiągnięcia naukowe, 
trenerskie i organizacyjne w sporcie, 
zarówno w kraju, jak i na arenie mię-
dzynarodowej.

Specjalista teorii sportu. Były za-
wodnik piłki ręcznej, reprezentant 
Polski w piłce ręcznej 11- i 7-osobo-
wej. Reprezentował Polskę na Mistrzo-
stwach Świata w „11” w Szwajcarii  
w 1963 r. podczas których Polska za-
jęła IV miejsce. Studia w WSWF  
w Poznaniu ukończył w 1970 r. Pracę 
zawodową rozpoczął w 1962 r. jako 
nauczyciel wychowania fizycznego.  
W 1972 r. został nauczycielem akade-
mickim w Wyższej Szkole Wychowa-
nia Fizycznego w Gdańsku. Od roku 
1956 r. łączy zawodnicze uprawianie 
koszykówki i piłki ręcznej z pracą, a od 
roku 1960 r. tylko w piłce ręcznej. Pro-
wadząc zespoły młodzików, juniorów, 
oraz I ligową drużynę Spójni Gdańsk, 
3- krotnie zdobył Mistrzostwo Polski  
i Puchar Polski. Od 1962 r. współ-
pracuje z ZPRP jako trener juniorów  
i młodzieżówki. Z reprezentacją mło-
dzieżową osiągnął sukces zdobywając 
II miejsce w nieoficjalnych mistrzo-
stwach świata rozgrywanych w 1967 r. 
w Holandii. W tym roku powołany zo-
stał na stanowisko trenera kadry ZPRP 
z później olimpijskiej (młodszy trener 
kadry w grach zespołowych). Pracę 
z kadrą Polski kontynuował z krótką 

przerwą do roku 1976, łącząc ją z pracą 
na WSWF w Gdańsku. W 1973 r. uzy-
skał najwyższe uprawnienia trenerskie 
trenera klasy specjalnej (mistrzow-
skiej). W 1974 r. obronił pracę doktor-
ską w AWF w Poznaniu nt. „Dynamika 
rozwoju sprawności fizycznej ogólnej  
i specjalnej zawodników kadry narodo-
wej w piłce ręcznej mężczyzn”.

Inż. arch. Aleksander Ślusarz

Medal Księcia Mściwoja II przyzna-
no za zasługi dla gdańskiego i polskie-
go dziedzictwa historycznego, w tym za 
ocalenie Wartowni Nr 1 na Westerplatte 
przed zniszczeniem, poprzez opracowa-
nie nowatorskiej techniki przesunięcia 
obiektu.

Absolwent Politechniki Gdańskiej. 
Po ukończeniu studiów pracował przy 
odbudowie  gdańskich zabytków m.in. 
kościoła św. Katarzyny (rekonstruk-
cja sklepień, układanie posadzki itp.), 
kościoła św. Piotra i Pawła na Starym 
Przedmieściu i innych ważnych dla 
miasta obiektów. Jako członek Gdań-
skiej Komisji Ochrony Zabytków 
PTTK w latach 1966-1967 zaangażo-
wał się w ratowanie najcenniejszego 
obiektu na Westerplatte - Wartowni  
nr 1. Po uzyskaniu zezwoleń opracował 
koncepcję przesunięcia, ważącej ponad 
400 ton Wartowni, o 78 m - na dzisiej-
sze miejsce. To właśnie dzięki operacji 
pod jego kierunkiem ocalono Wartow-
nię przed wysadzeniem w powietrze, 
co miało nastąpić w ramach generalnej 
przebudowy półwyspu Westerplatte.

Komu przyznawane są medale?

Medale św. Wojciecha (S. Adalber-
tusa) i Księcia Mściwoja II (Mestwina 
II) Rada Miasta Gdańska ustanowiła  
w 1996 roku.

Oba medale są honorowymi odzna-
czeniami przyznawanymi polskim i za-
granicznym obywatelom, instytucjom i 
organizacjom za wybitne zasługi na rzecz 
miasta. Wykonane w srebrze medale 
otrzymują ci, których działania przyczy-
niły się do rozsławienia imienia Gdańska 
zarówno w regionie, kraju, jak i na świe-
cie. Kapituła nagradza osoby, które po-
dejmują publicznie pożyteczne inicjaty-

wy. Medale przyznawane są za wyróżnia-
jącą się pracę bądź zainteresowania, wy-
rastające ponad przeciętność. Działania 
dostrzegane i nagradzane przez Kapitułę 
dotyczą wszystkich dziedzin życia: kul-
tury, nauki, służby zdrowia, gospodarki.

Dodatkowo Medal św. Wojciecha jest 
wyróżnieniem za pracę na rzecz współ-
pracy i pojednania między narodami oraz 
wyjątkowe przedsięwzięcia na rzecz to-
lerancji i dialogu między przedstawicie-
lami różnych wyznań i religii.

Dotychczas nagrodzonych zostało 
medalem św. Wojciecha 79 laureatów, 
a medalem Księcia Mściwoja II – 134.

Kapituła „Medalu Św. Wojciecha 
(S. Adalbertusa)” i „Medalu Księcia 

Mściwoja II (Mestwina II)”: 

• prof. dr hab. inż. Edmund Wit-
tbrodt – naukowiec, polityk (były se-
nator RP, minister edukacji), działacz 
społeczny,

• Agnieszka Owczarczak – dzia-
łaczka samorządowa i przedsiębiorczy-
ni, Przewodnicząca Rady Miasta Gdań-
ska VIII kadencji,

• Andrzej Januszajtis – docent, fi-
zyk, popularyzator historii Gdańska, au-
tor wielu publikacji o Gdańsku,

• Dorota Kolak – aktorka teatralna, 
filmowa i telewizyjna, nauczycielka aka-
demicka,

• Barbara Szczepuła-Ponikowska – 
dziennikarka, reportażystka, felietonist-
ka, pisarka-autorka książek związanych 
z Gdańskiem,

• Jan Zarębski – polityk, przedsię-
biorca, w latach 1999-2002 marszałek 
województwa pomorskiego,

• Anna Czekanowicz-Drążewska 
– poetka, prozaiczka, dramaturżka, tłu-
maczka,

• prof. dr hab. Cezary Obrach-
t-Prondzyński – socjolog, antropolog, 
historyk, popularyzator kultury kaszub-
skiej,

• Bogusław Kaczmarek – piłkarz, 
trener piłkarski, komentator telewizyjny.

Dariusz Wołodźko  
Urząd Miejski w Gdańsku / Biuro 

Prezydenta / Referat Prasowy.
Opracowanie Red.
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Piekarnia – Cukiernia. Andrzej Szydłowski 

Zawód najpiękniejszy na świecie 
Urodził się 22 lutego w 1945 roku w Trzebieszowie, ale własnych wspomnień z życia w tej miejscowości nie ma,  
był za mały. Opowiadali mu tatusia pracownicy (…) ,  że na świat przyszedł w piekarni. - Ja ten zawód - najpiękniejszy 
na świecie! - kocham - mówi Andrzej Szydłowski. - Dajemy ludziom chleb. Żeby chleb był smaczny, trzeba włożyć 
w niego całe serce.

Święto Wolności i Praw Obywatelskich 

Laureaci nagrody  
im. Lecha Bądkowskiego 

Po raz 22. przyznana została Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska za 2021 rok dla organizacji pozarządowej, 
społecznika i darczyńcy. Tegorocznymi laureatami zostali Fundacja METAPOMOC, Liliana Tarasow oraz Andrzej 
Stelmasiewicz. Gala odbyła się 6 czerwca 2022 roku w trakcie trwającego Święta Wolności i Praw Obywatelskich. 

Tego nauczył synów Józef Szydłow-
ski.

Z Trzebieszowa do Gdańska

 – Tatuś zabierał mnie na dół do pie-
karni, jak byłem nieznośny, żeby mama 
odpoczęła – kontynuuje Andrzej. – A jak 
w 1947 roku siostra się urodziła, spałem 
w zakładzie na bajcie.

Piekarnia - Cukiernia Andrzej Szy-
dłowski od 1958 roku mieści się przy 
ulicy Słowackiego. Wprawdzie stary za-
kład został wyburzony, przebiega tamtę-
dy trasa Nowa Słowackiego, ale obecna 
siedziba zlokalizowana jest tylko kawa-
łek dalej, pod numerem 37.

 – Nawet numer telefonu pozostał ten 
sam – dodaje z uśmiechem Andrzej.

Senior rodu, Józef Szydłowski,  
w piekarni w Trzebieszowie pracował  
od 1943 roku. Po wojnie, 1 września 
1945 roku, założył własną piekarnię  

w – oddalonym o 11 kilometrów mieście 
powiatowym – Łukowie.

 – W kwietniu 1948 rodzice wyjecha-
li ze mną i z siostrą do Gdańska – Brzeź-
na, tatuś kupił i uruchomił przedwojen-
ną piekarnię przy ul. Korzeniowskiego 
– kontynuuje. – Zakładu nie ma prawie  
od 20 lat, w tym miejscu stoją domy jed-
norodzinne. (…)

Już we wrześniu 1948 roku rodzi-
na Szydłowskich przeprowadziła się  
na ulicę Traugutta 81, potem dom miał 
numer 51, ojciec prowadził – sąsiadu-
jącą z mieszkaniem – poniemiecką pie-
karnię ze zwykłym piecem hertowym, 
opalanym drewnem, z zakładu do dziś 
pozostał tylko komin. 

Wkrótce potem Józef Szydłow-
ski objął przedwojenną piekarnię przy 
dawnej ulicy Wiązowej 1 A we Wrzesz-
czu (dziś ulica nosi nazwę Charles’a  
de Gaulle’a). Mieszkali nadal przy Trau-
gutta 81, a w tamtejszej piekarni, która 

stała pusta, urządzili magazyn paszy dla 
koni.

 – Przy ulicy Wiązowej 1 A mieliśmy 
piec mechaniczny, z paleniskiem z boku 
– opowiada Andrzej. – Kamienica stoi, 
zakład od dawna jest zamknięty. Czy coś 
w środku zostało? Nie wiem. 

Pracowali tam do 1953 roku, a więc 
do momentu, kiedy wstrzymano przy-
dział mąki dla piekarzy. 

 – Wypiekło się z tego, co w magazy-
nie było. I koniec – mówi Andrzej. (…)

Katarzyna Korczak

Z książki „Z dziejów gdańskiego 
piekarnictwa i cukiernictwa. Publika-
cja z okazji 70 – lecia Cechu Piekarzy  
i Cukierników w Gdańsku 1945 – 2015”. 
Autorzy Andrzej Januszajtis i Katarzyna 
Korczak. Gdańsk 2015. Wydawca Cech 
Piekarzy i Cukierników, druk Wydaw-
nictwo Bernardinum Sp. z. o. o.

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

Nigdy nie zabiegał o poklask. Twardo 
chodził po ziemi

 – Kiedy poznałam życiorys Lecha 
Bądkowskiego, pomyślałam, że uosa-
bia gdańskość i obywatelskość w każ-

dym calu. Z jednej strony to połączenie 
rozwagi i umiaru z odwagą wyjątkowej 
próby. Tak było, chociażby we wrześniu 
1939 roku, kiedy był dowódcą plutonu 
w walkach nad Bzurą. Tak było także 
wtedy, kiedy niedaleko stąd, w Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej, wtedy im. Lenina, 
jako pisarz wsparł strajkujących stocz-
niowców i został rzecznikiem prasowym 
międzyzakładowego komitetu zakłado-
wego – mówiła w trakcie tegorocznej 
gali Aleksandra Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska. – Lech Bądkowski nigdy nie 

zabiegał o poklask. Twardo chodził  
po ziemi. Postępował w myśl naszej 
miejskiej dewizy Nec temere, nec ti-
mide, a publiczną aktywność traktował 
jako obywatelską powinność. Szukał 
tego co łączy, a nie tego co dzieli. Dla-
tego bardzo się cieszę, że wtedy, kiedy 
ta nagroda została ustanowiona przez 
prezydenta Pawła Adamowicza w 2001 
roku, otrzymała takiego patrona, ja-
kim jest Lech Bądkowski – podkreślała 
Aleksandra Dulkiewicz.

Podczas uroczystości głos zabrała 
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również Sławina Kosmulska, córka Le-
cha Bądkowskiego, patrona nagrody.

 – W trakcie wydarzeń, które nami 
wstrząsnęły, dzisiaj mamy święto ak-
tywności i inicjatywy gdańszczan. Pani 
prezydent nagrodzi tych najlepszych.  
A ja chciałam dzisiaj powiedzieć o trzech 
demonach, które przeszkadzają nam nie-
raz w robieniu tego, z czym przychodzi 
nam się zmierzyć. To trud, strach i nie 
warto. Kto czytał epopeję Aleksandra 
Majkowskiego „Życie i przygody Re-
musa” po kaszubsku, czy po polsku  
w tłumaczeniu Lech Bądkowskiego,  
ten o nich wie – mówiła Sławina Ko-
smulska.

Od roku 2013 nagroda przyznawana 
jest w trzech kategoriach: dla Gdańskiej 
Organizacji Pozarządowej Roku, której 
przyznawana jest nagroda główna w wy-
sokości 20 000 zł oraz dwa równoważne 
wyróżnienia w wysokości po 5 000 zł 
każde; dla Gdańskiego Społecznika Roku, 
który otrzymuje nagrodę rzeczową; dla 
Gdańskiego Darczyńcy Roku – nagroda 
ma charakter honorowy.

Organizacja Pozarządowa Roku 2021

Laureatem Nagrody Prezydenta 
Miasta Gdańska im. Lecha Bądkow-
skiego dla Gdańskiej Organizacji Poza-
rządowej za 2021 rok została: Fundacja 
METAPOMOC, która działa na rzecz 
młodych ludzi z trudnych środowisk, 
a w szczególności dzieci z pieczy za-
stępczej, zmierzając do wyrównania 
ich szans w drodze do samodzielności. 
Mentorzy i Zespół Fundacji wspierają 

podopiecznych w procesie pełnej inte-
gracji w społeczeństwie przez udzielanie 
wszechstronnej pomocy w procesie usa-
modzielniania. Zespół Fundacji zainicjo-
wał i z powodzeniem realizuje autorskie, 
innowacyjne programy rozwojowe: „Pa-
tron”, „Dom”, „Wolontariat” i „Praca”.

Pierwszym laureatem jednego  
z dwóch wyróżnień w tej kategorii zo-
stało: Stowarzyszenie Grupa Ratowni-
cza Alfa, za transportowanie chorych  
na Covid-19 z domów do gdańskich 
szpitali, ale też pomiędzy szpitalami 
oraz przewozy chorych na wymazy. Tak-
że za dystrybuowanie maseczek i innego 
brakującego zaopatrzenia medycznego 
oraz dowożenie żywności do domów po-
trzebującym seniorkom i seniorom.

Drugim równorzędnym laureatem 
wyróżnienia w tej kategorii została: 
Fundacja Pomagamy, Nie Ziewamy,  
za organizację we współpracy z lokalny-
mi restauratorami akcji „Posiłek dla Se-
niora”, w której trakcie do domów gdań-
skich seniorek i seniorów rozwieziono 
kilka tysięcy obiadów. Fundacja wspie-
ra także osoby z niepełnoprawnościami  
z ośrodka integracyjnego dla osób z upo-
śledzeniem umysłowym.

Gdański Społecznik Roku 2021

Tegorocznym laureatem w tej kate-
gorii została Liliana Tarasow, która jest 
koordynatorką szkolnego koła wolonta-
riatu – „Pomocne Elfy” w Szkole Pod-
stawowej nr 89. To grupa, dla której wo-
lontariat jest bardzo ważną częścią ich 
życia, traktują się wzajemnie jak drugą 

rodzinę, na której czele stoi inspirująca 
Pani Liliana. Rodzaj działań i wydarzeń, 
w które angażuje się laureatka, jest roz-
budowany: od organizacji zbiórek rze-
czowych, przez wspólne pisanie listów 
motywacyjnych dla dzieci z domów 
dla dziecka lub osób przebywających  
na oddziałach onkologicznych, po orga-
nizowanie koncertów dla społeczności  
z Gdańska.

Darczyńca Roku 2021

Nagrodę honorową w tej kategorii 
otrzymał Andrzej Stelmasiewicz, Rad-
ny Miasta Gdańska, który w maju 2020 
ogłosił, że do ustania pandemii SAR-
S-CoV-2 będzie przekazywać należne 
mu diety radnego na rzecz organizacji 
społecznych. W ten sposób wspierał 
m.in. Stowarzyszenie Park On, Puckie 
Hospicjum pw. św. Ojca Pio, Stowarzy-
szenie WL4 Przestrzeń Sztuki, Funda-
cję Wspólnota Gdańska czy Stowarzy-
szenie Wszystko dla Gdańska. Laureat 
daje przykład ogromnej wrażliwości  
na potrzeby innych, wierności danemu 
słowu oraz odwagi i determinacji. An-
drzej Stelmasiewicz dzieli się nie tylko 
swoimi funduszami, ale i czasem, radą 
i dobrym słowem. Nagrodę Darczyńcy 
Roku odbiera po raz drugi.

Patryk Rosiński 
Jędrzej Sieliwończyk  

Urząd Miejski w Gdańsku  

Laureaci nagrody im. Lecha Bądkowskiego. Fot. Grzegorz Mehring www.gdansk.pl
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Z pamiętników Józefa Wybickiego (5) 

Uczyłem się bez ustanku i aż do znużenia 
Pragnąc przybliżyć Czytelnikom piękną postać - wielkiego patrioty, twórcy polskiego hymnu narodowego, związanego 
z Pomorzem, zamieszczamy fragmenty jego pamiętników. Opieramy się na pozycji „Józef Wybicki (1747 – 1822). 
Pamiętniki Józefa Wybickiego senatora wojewody Królestwa Polskiego”, Lwów: nakładem Księgarni Gubrynowicza 
i Schmidta 1881.

Wyjechałem z Warszawy duszą i cia-
łem kancelarzystą, uradowany, że odwo-
żę ukochanej mojej matce duszę i serce wol-
ne od wszelkiej zarazy. 

(…) do Skarszew. To była moja stolica

Dotrzymałem jej szczególniej sło-
wa, nie grać nigdy w karty, czego aż do-
tąd się nie nauczyłem. Całą drogę za-
trudniały mnie książki i mowy, którem ku-
pił, po krótkiem uściskaniu mojej mat-
ki o mnie  niespokojnej, wyrwałem się 
z domu do gospodarczych zatrudnień 
do Skarszew. To była moja stolica. Wtem roz-
szedł się odgłos, że wojewoda odmieniony, że 
Fleming na miejscu Mostowskiego naszym 
starostą grodowym w kancelaryi rady, za-
mieszania, niby w Warszawie. Staro-
sta miał prawo wszystkich urzędników od-
mienić, stąd bojaźni i nadzieje. Chodzi o 
to, aby ktoś z kancelarzystów J.W. staro-
stę przy wjeździe witał; powszechny wy-
bór pada na mnie. Nie jestem zdolny opi-
sać, co nocy bezsennych, dni zamyślo-
nych strawiłem, aby ten urząd mówcy z chlu-
bą odbyć.

Wybiła nareszcie dla mnie okropna godzina

Nie wiem, czy kiedy w życiu byłem szczę-
śliwszy i więcej zatrudniony. Tu dopiero przy-
pominam sobie prawidła wymowy, przerzu-

cam całego Cycerona, uczę się mów war-
szawskich; wreszcie Owidiusz i Wirgi-
liusz nie uszli mego łupu. Cóżbym dał gdy-
bym tę mowę był dotąd zachował. Tyle się do-
myślam, że tam mówił Cicero, Czaplic, Dłu-
ski, Herburt i korektura praw pruskich koń-
czył zapewne Wirgiliusz lub Owidiusz.

Wybiła nareszcie dla mnie okropna go-
dzina. Tłum, zgiełk poprzedza wojewody wni-
ście do zamku, w którego przysionku, pan re-
gent czeka, i mnie znak daje. Fleming był bar-
dziej Niemiec niż Polak, człek nudny, zgo-
ła oryginał; musiał się jednak w tłoku zatrzy-
mać i mnie wysłuchać. 

(…) daje urząd subdelegata grodzkiego (…)

Pewny jestem, że mało rozumiał, com mó-
wił, z tem wszystkiem, nie wiem przyczy-
ny, może był kontent, żem skończył, łaskawie 
się do mnie uśmiechnął; – to był znak po-
chwały – i zbliżywszy się potem do re-
genta, o me imię się zapytał i oświad-
czył, że mi daje urząd s u b d e l e g a t a 
grodzkiego (urząd subdelegata był wów-
czas dość ważny, gdyż do egzekucyi przy-
wodził wyroki sądu i t.d.). Całe obywatel-
stwo zaczęło chwalić mowę, moją przytom-
ność i organ przyjemny. Moje ukontentowa-
nie i szczęście dochodziło najwyższego stop-
nia. Mało podobnych rozkoszy kosztowałem 
w późniejszym życia biegu.

Już tedy w 18. roku jestem magistratu-
rą. Jako delegat, zastępowałem urząd grodz-
ki w różnych krokach prawnych, z dekre-
tów wynikłych. Radość moja tem była więk-
szą, gdy sędzią grodzkim został, z nomina-
cyi wojewody, mój wuj Michał Lniński, czło-
wiek z swoich talentów, najpierwszych urzę-
dów godzien. 

(…) do bronienia ubogich i niewinnie  
uciśnionych (…)

Sędzią ziemskim został wkrótce ob-
rany drugi mój wuj Antoni Lniński, a są-
dowym Maciej Wybicki, jeden ze stry-
jów, który mi się pozostał. Otóż dla mnie 
pole otwarte przy opinii publicz-
nej, przy sędziach krewnych, do przebiega-
nia kolei, jak nazywano, palestranckiej. Po-

rzucam klasę kancelaryi, postąpiwszy 
z prawa do wyższej, zaczynam stawać 
w sprawach. Majątek, który miałem, uwal-
niał mnie od szukania podłej opłaty, 
a z wrodzonej skłonności, którą aż do-
tąd zachowałem, czynienia przysług bez in-
teresu, prowadzony zostałem do bronie-
nia ubogich i niewinnie uciśnionych. Naj-
milszą miałem rozkosz mówić publicz-
nie, bo mi się zdawało, że byłem wymow-
nym. Zachowałem aż dotąd to miłe sercu 
mojemu przypomnienie, żem ukrzywdzo-
ną wdowę, której nikt przeciwko jej zu-
chwałemu panu, bogatemu klasztoro-
wi Cystersów w Peplinie bronić niechciał, 
bronił i widziałem uciskających niewin-
ność, wyrokiem sądu ukaranych. Stawa-
łem także w sądach ziemskich, jednając so-
bie wszędzie miłość obywateli. 

(…) przedsięwziąłem więc  
jechać na trybunał do Poznania (…)

Ale to wszystko zaczęło mi być ma-
łem, przedsięwziąłem więc jechać na try-
bunał do Poznania, to było maxi-
mum ówczasowej edukacyi naszej. Skrom-
ność moja i chęć nauki sprowadziła mnie 
znowu z wysokiego szczebla grodzkie-
go na dół, bo w trybunale zostałem de-
pendentem Kierskiego, mecenasa trybu-
nału; a gdy się trybunał rozjechał, staję 
się uczniem sławnego regenta Bilińskie-
go i susceptanta, pamiętam, Zambrzyckie-
go. Uczyłem się bez ustanku i aż do znu-
żenia, prosiłem tych moich nauczycieli 
o pracę, niedosypiając nocy. Ale ja przy mo-
jej tak wielkiej pilności, byłem do tego po-
dróżnego podobny, co błądzi, co zawsze 
w ruchu, a zawsze w jednym okręgu zo-
staje, a nakoniec przejechawszy różne roz-
droża, zalał się potem, ale zamiaru swego 
nie dopiął. Taki był prawdziwie nieszczęśli-
wy obraz mojej edukacyi. Kancelarya i pale-
stra trybunalska różniła się od grodzkiej doj-
rzalszą rozpustą i ciemnotą. 

(…)Intryga zatem, przekupstwo  
stanowiły wyrok (…)

Nie było żadnych pewnych za-Józef Wybicki. Źródło: CBN Polona
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sad i prawideł nauki. Nauczyciele i ucznio-
wie byli, że tak powiem, bez wzajemnych obo-
wiązków. Przykro mi jest o tem wspomnieć, 
a cóż dopiero malować. Mecenas więcej do-
świadczenia, niż prawdziwej nauki ma-
jący, czekał niby rękodzielnik przy swo-
im warsztacie kupca więcej dającego; de-
pendent miał otwartą rękę jak wyzwole-
niec, aby przyjąć część jakiej szczodroty. Me-
cenas na konferencyi, to jest radzie praw-
niczej z mającym sprawę, ile mu sta-
re wino pozwoliło, pojął treść rzeczy 
która miała pójść pod sąd; o losie zaś spra-
wy wydał wyrocznią, nie z dowodów, któ-
rych wcale nie czytał, ale z protekcyi dwor-
skiej, jak nazywano, lub partyi na trybuna-
le panującej. Intryga zatem, przekupstwo sta-
nowiły wyrok. Dependent do konferencyi 
przypuszczony, ogromne majątki w papie-
rach zamknięte, w brudną zawinął serwe-
tę, i miał obowiązek, jeżeli był światły i cnotli-
wy, wierny zrobić wyciąg z treści, to jest sum-
maryusz, jak nazywano, dokumentów. 

(…) ani nie mieszkałem, ani nie jadałem 
u mecenasów. (…)

Wieleż to na mnie razy tę pańszczy-
znę wkładał leniwiec i nieoświecony ko-
lega. Lubo byłem dependentem z nazwi-
ska, ale będąc od matki dostatecznie opatrzo-
ny w pieniądze, ani nie mieszkałem, ani nie ja-
dałem u mecenasów. W szczupłym przeto, lecz 
własnym swoim zakątku, nie znałem służeb-
niczej niewoli dependenta, i podłej opłaty za-
kupienia. Przez miłość pracy i nauki przyjmo-
wałem, co mi mecenas zrobić polecił, albo czę-

ściej od innego mecenasa rozpustny depen-
dent zrobić mnie za siebie prosił. W nagro-
dę jednak mojej pilności, miałem często pod 
oknem mego zakątku, urągania i krzyki: Cy-
ceronie! żyj z nami. W gronie takowych 
trybunalczyków, postrzegłem jednak ta-
lent niejakiego Rzeszotarskiego, które-
go potem zaznałem sędzią rawskim. Był 
to człowiek młody, wprawdzie bez takie-
go światła, jak w innych narodach w tym cza-
sie już było, ale mocą swego zdrowego rozsąd-
ku i dowcipu doszedł, powiem szczerze, war-
tości adwokatów parlamentów francuzkich. 
Mówił płynnie i logicznie, miał praw na-
szych wiadomość. 

(…) Konkluzya zostawiona była niby  
najmędrszym (…)

Zazdrość ku niemu rozdzierała ser-
ce starych dziekanów, Sawickiego, a szcze-
gólniej Tymowskiego. Co się tyczy moje-
go Kierskiego, zawsze z wdzięcznością wi-
nienem go wspomnieć, był to człowiek po-
czciwy i przyjacielski. Nie miał ambicyi rów-
nać się przy induktach z Tymowskim i Rze-
szotarskim, byleby go tylko na konferen-
cyach starego wina nie minęła kolej. Wresz-
cie nie był on do położenia konkluzyi, tylko 
do pierwszego wyprowadzenia sprawy. Kon-
kluzya zostawiona była niby najmędr-
szym, którzy, jak dla ich interesu wypadło, de-
kret trybunałowi podali.

Wracając do mnie, nadmienić muszę, że 
zachowawszy zawsze szczególną wdzięcz-
ność dla regenta, Bilińskiego, i suscep-
tantów Zarnbrzyckiego i Gorczyczewskie-

go, którzy memu odpowiadali zamiaro-
wi, pojechałem z Poznania na trybunał rozpo-
częty w Bydgoszczy. Na tym trybunale niewi-
działem tylko zbytek, pijaństwo i rozwiązłość. 
Mówiono o przedajności deputatów, jak o 
przedajności wszelkich towarów; dziś sobie 
jeszcze nie bez wzruszenia przypominam, jak 
staropolska cnota wzgardzoną była, a po-
wszechne zepsucie obyczai, do tej prowadziło 
nas przepaści, w której jesteśmy. 

(…) niby drugi Rzeszotarski konkluzje 
dyktowałem sędziom (…)

Doświadczyłem, że lubo król pić nielubił, 
ale w jego imieniu zasiadający JW. Mielżyń-
ski, wojewoda poznański marszałek trybuna-
łu, żył jak najwystawniej. Drudzy szli za jego 
przykładem. Wróciwszy na czas do mego wo-
jewództwa z trybunału, głośnym się stałem w 
wszelkich magistraturach. To słowo trybunal-
czyk, było u nas w sądownictwie tyle znaczą-
cem, co bohater wojskowości. Za największą 
łaskę sobie poczytywano, gdym chciał za kim, 
mającym sprawę przemówić, i niby drugi 
Rzeszotarski konkluzje dyktowałem sędziom. 
Uczyniło mnie to popularnym w wojewódz-
twie, chciano, abym się w niem pozostał; uko-
chana matka ustępowała mi z dóbr dożywocia, 
ale ja jeszcze w moich zamiarach pojechałem 
na trybunał do Bydgoszczy, gdzie znowu, jak w 
Poznaniu pracowałem, a bez korzyści, oprócz, 
żem coraz więcej nabywał doświadczenia.

c.d.n.

Emeryci
Emeryci są wśród nas
Doświadczeni już nie raz

Emeryci, emeryci
W swych inwencjach niespożyci
W dzień skorzy do zadań wielu
Nocą w mgłę wspomnień spowici  

Sporo życia przesypiają
Słodka wizja im się śni
Nie ta którą oglądają
W swoim życiu lub w TV

Zamknięci w więzieniu starości
Z radosnym poczuciem wolności
Chcieliby na koniec wszystkiego
Uczynić coś dla nich ważnego

Pokręcony jest żywot staruszka
Nie potrafi już szybko wstać z łóżka
Raz boli go rączka, raz nóżka
uwiera go nawet poduszka

Starość nie oszczędza nikogo
Lekarstwa kosztują zbyt drogo
I chociaż jesteśmy już w częściach
To mamy prawo do szczęścia  

Dariusz Wróblewski , Gdynia, marzec 2022 rok
Z tomiku autora „Punkty widzenia”
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– Dziękuję i gratuluję wszystkim, 
którzy pracowali przy urzeczywistnieniu 
tych fantastycznych projektów. Nagro-
dy cieszą i mobilizują do jeszcze bar-
dziej wytężonej pracy dla gdańszczanek  
i gdańszczan – mówi Aleksandra Dul-
kiewicz, prezydent Gdańska. 

Asy Samorządu 2021 

Asy Samorządu to konkurs, które-
go organizatorem jest redakcja Zawsze 
Pomorze. Kapitula przyznała wyróż-
nienia liderom samorządów powiato-
wych i na prawach powiatu, gminom 
miejskim, gminom miejsko-wiejskim 
oraz gminom wiejskim – wyłącznie 
z terenu województwa pomorskiego. 
Kandydatury mogli zgłaszać przed-
stawiciele samorządów, organizacje 
społeczne oraz członkowie kapituły. 

Łącznie zgłoszono do konkursu 42 sa-
morządy: 20 gmin wiejskich, 6 gmin 
miejsko-wiejskich, 8 gmin miejskich,  
4 powiaty oraz 4 miasta na prawach 
powiatu. Zgodnie z regulaminem,  
7 zgłoszeń złożyła redakcja Zawsze 
Pomorze.

Kapituła oceniała zgłoszone kandy-
datury w sześciu kategoriach:
• inwestycje w kulturę i organizacja 
atrakcyjnych wydarzeń dla mieszkań-
ców w roku 2021,
• otwartość na mieszkańców (komunika-
cja z lokalną społecznością),
• inwestycje samorządowe zrealizowane 
lub rozpoczęte w roku 2021, które miały 
wpływ na rozwój gminy i kształtowanie 
jej wizerunku,
• zaangażowanie w rozwój kultury fi-
zycznej i sportu oraz politykę dostępno-
ści,

• zielona transformacja – czyli inwe-
stycje i akcje ekologiczne, które miały 
wpływ na tworzenie wizerunku nowo-
czesnej, przyjaznej środowisku gminy, 
w tym poprawę jakości powietrza, czy-
stości wody i gleb oraz wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii,
• rozwój społeczeństwa obywatelskie-
go – czyli wsparcie i formy współpracy  
z organizacjami pozarządowymi.

Laureaci zostali nagrodzeni pod-
czas gali, która odbyła się we wtorek, 
14 czerwca w Europejskim Centrum 
Solidarności w Gdańsku. W kategorii 
„Inwestycje kulturalne i samorządowe” 
nagrodę otrzymała Aleksandra Dulkie-
wicz, prezydent Gdańska – za otwar-
cie nowej siedziby Muzeum Bursztynu  
w przebudowanym, zabytkowym Wiel-
kim Młynie, za organizację 25. edycji 
Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku 
oraz za budowę linii tramwajowej Nowa 
Warszawska. Wyróżnienie, podczas gali 
odebrała Izabela Kuś, Skarbnik Miasta 
Gdańska.

City Awards

We wtorek w The Bridge Wrocław 
MGallery odbyła się ceremonia wrę-
czania nagród w konkursie Smart City 
Awards. Inicjatywa ta ma na celu popu-
laryzację osobowości i przedsięwzięć, 
które w znaczący sposób przyczyniły 
się do promocji rozwiązań, służących 
budowie inteligentnych miast w Pol-
sce, oraz miast realizujących tę ideę. 
Wyróżnienia skierowane są zarówno 
do przedstawicieli sektora biznesowe-
go, jak i administracji lokalnej, którzy 
poprzez realizowane projekty, z wyko-
rzystaniem innowacyjnych rozwiązań 
i strategii zarządzania, przyczyniają się 
do wzrostu konkurencyjności polskich 
miast, gospodarki i biznesu. W kategorii 
Smart City powyżej 300 tys. mieszkań-
ców nagrodzone zostało miasto Gdańsk. 
Kapituła konkursu doceniła działania 

Konkursy Asy Samorządu i Smart City Awards rozstrzygnięte 

Dwie nagrody dla Gdańska 
We wtorek, 14 czerwca 2022 roku odbyły się gale dwóch ważnych konkursów Asy Samorządu i Smart City Awards. 
W pierwszym, w kategorii „Inwestycje kulturalne i samorządowe” nagrodę otrzymała Aleksandra Dulkiewicz, 
prezydent Gdańska. Kapituła konkursu doceniła otwarcie nowej siedziby Muzeum Bursztynu, organizację 25. 
edycji Festiwalu Szekspirowskiego oraz budowę linii tramwajowej Nowa Warszawska. Z kolei w konkursie Smart 
City Awards, w kategorii Smart City powyżej 300 tys. mieszkańców nagrodzono miasto Gdańsk. W uzasadnieniu 
wskazano nasze miasto jako lidera autonomizacji transportu publicznego.

W konkursie Asy samorządu 2021 w kategorii „Inwestycje kulturalne i samorządowe” 
nagrodę otrzymała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska – za otwarcie nowej siedziby 

Muzeum Bursztynu. Fot. Materiały promocyjne Urzędu Miejskiego w Gdańsku
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rozwijające transport autonomiczny  
w Gdańsku.

– Gdańsk to lider w Polsce w zakresie 
autonomizacji transportu publicznego. 
Dwukrotnie przeprowadził pilotaże po-
jazdów autonomicznych. W pierwszym 
projekcie na wyłączonym pasie drogi 
publicznej, w drugim na zamkniętym 
terenie z niezorganizowanym ruchem 
pieszym i samochodowym, zapewniając 
transport ostatniej mili na nieoczywistej 
przestrzeni, wspierając osoby z ograni-
czeniami ruchowymi i osoby starsze – 
czytamy w uzasadnieniu. 

Nagrodę z rąk Wojciecha Palczyń-
skiego, Dyrektora Zarządzającego 
Trapeze Poland przyjęła Magdale-
na Szymańska, specjalistka z Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku. Warto dodać, 
że Magdalena Szymańska była jedną  

z nominowanych do nagrody w katego-
rii Człowiek Roku. Zauważona przez 
kapitułę konkursu, gdańszczanka jest 
koordynatorką ds. elektromobilności  
i mobilności autonomicznej oraz spe-
cjalistką ds. zrównoważonej mobilności  
w Referacie Mobilności Aktywnej Urzę-
du Miejskiego w Gdańsku. W ostatnim 
czasie zajmuje się głównie wdrażaniem 
w Gdańsku zapisów Ustawy o elektro-
mobilności i paliwach alternatywnych. 
Koordynowała opracowanie Strategii 
Rozwoju elektromobilności w Gdańsku 
oraz Planu budowy ogólnodostępnych 
stacji ładowania w Gdańsku. Pozyskuje 
fundusze unijne i koordynuje projekty  
z zakresu zrównoważonej mobilności.

Jędrzej Sieliwończyk 
Urząd Miejski w Gdańsku 

Statuetkę Smart City Awards 2021  
otrzymało Miasto Gdańsk. Fot. Materiały 

promocyjne Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Testy na ulicach Gdańska 

NesoBus – zeroemisyjny miejski 
autobus wodorowy 

NesoBus to całkowicie nowy, wyprodukowany w Polsce zeroemisyjny miejski autobus wodorowy. Zasilany zielonym 
wodorem jest najbardziej ekologicznym autobusem dla mieszkańców miast i transportu miejskiego. Stworzyli go 
polscy konstruktorzy i inżynierowie przy współpracy z partnerami z Europy i całego świata.

Od 15 do 22 czerwca autobus prze-
chodził testy na ulicach Gdańska, kurso-
wał na 6 liniach: 111, 115, 130, 175, 189 
i 199.

93 pasażerów, w tym 37 na miejscach 
siedzących 

Pojazd mierzy 12 metrów długo-
ści, pomieści do 93 pasażerów, w tym  
37 na miejscach siedzących, jego zasięg 
to około 450 km, nie emituje spalin, 
oczyszcza powietrze, a jedyne co emitu-
je to para wodna. 

– Często, kiedy mówimy o inwestycji 
w zieloną energię, mówimy o sadzeniu 
drzew, mówimy o solidarności z przy-
szłymi pokoleniami. Świat się zmienia 
i chcemy jako miasto Gdańsk dostoso-
wywać się do tych zmian – mówi Alek-
sandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. 
– Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu 
Parlament Europejski przegłosował 
przepisy mówiące o tym, że zaprzesta-
niemy produkcji pojazdów spalinowych 
w 2035. Dzisiaj wspólnie z polskim pro-
ducentem prezentujemy autobus, który 
przez najbliższe dni będzie testowany  

na ulicach Gdańska. Szukamy rozwią-
zań, które pozwolą w ekologiczny, nie-
emitujący spalin sposób podróżować po 
naszym mieście.

Najbardziej ekologiczny autobus  
na wodór

Komunikacja miejska zanieczysz-
cza powietrze w miastach. Każde zanie-
czyszczenie powietrza może być przy-
czyną chorób – nie tylko układu odde-
chowego, ale też udarów, nowotworów, 
zawałów serca, alergii itp. Autobus wo-
dorowy, który jest napędzany zielonym 
wodorem nie emituje spalin, a dodatko-
wo oczyszcza powietrze.

NesoBus jest idealnym rozwiąza-
niem dla mieszkańców miast – likwiduje 
emisję trujących substancji – poza CO2 
to przede wszystkim tlenki azotu czy 
pyły, w szczególności drobne pyły PM 
2,5.

– NesoBus to nasza marka, a nazwa 
wzięła się od pierwszych liter – nie emi-
tuję spalin, oczyszczam. Autobus jest  
w pełni ekologiczny, ponieważ jeździ  
na zielony wodór, nie emituje spalin  

i zasysając powietrze, oczyszcza je.  
Co ważne NesoBus jest stworzony przez 
polskich konstruktorów, w pełni polski 
produkt stworzony w półtora roku. Jest 
też fantastycznym autobusem z perspek-
tywy transportu miejskiego. W przeci-
wieństwie do innych rozwiązań ten auto-
bus można zatankować w 15 minut i ma 
zasięg 450 km. Czyli na jednym tanko-
waniu jest w stanie jeździć praktycznie 
dwa dni – mówi Maciej Stec, wiceprezes 
Zarządu, Grupa Polsat Plus.

NesoBus na 6 liniach w Gdańsku 

Testy autobusu rozpoczną się od śro-
dy 15 czerwca i potrwają tydzień. Po-
jazd będzie kursował na 6 popularnych 
liniach obsługujących duże gdańskie 
osiedla oraz centralne części Gdańska.

– Od środy z podróży tym autobusem 
będą mogli skorzystać pasażerowie na-
szej komunikacji miejskiej. Dzięki temu 
sami będą mogli ocenić, jak wygląda 
jazda takim nowoczesnym pojazdem 
napędzanym paliwem przyszłości. Je-
żeli testy wypadną pomyślnie, to jestem 
przekonany, że w kolejnych miesiącach  
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i latach takie autobusy na stałe zawitają 
do naszego miasta – mówi Piotr Boraw-
ski, zastępca prezydenta ds. przedsię-
biorczości i ochrony klimatu. – Co istot-
ne, z naszymi parterami chcemy, aby  
w Gdańsku w najbliższych miesiącach 
powstała stacja wodorowa, w której będą 
mogły tankować zarówno takie autobu-
sy, jak i wiele pojazdów użytkowych. 
Od środy, kiedy zainstalujemy niezbęd-
ną infrastrukturę, czyli informację pasa-
żerską i kasowniki, ten autobus wyjedzie 
na ulice Gdańska. Będzie podróżował 
na szczęściu liniach: 111, 115, 130, 175, 
189 i 199. Zapraszamy wszystkich pasa-
żerów do skorzystania z tej możliwości 
– podkreśla Piotr Borawski.

Jak działa autobus na wodór?

NesoBus, polski autobus wodoro-
wy jest autobusem elektrycznym – ma 
silnik elektryczny. Posiada własną 
„mini-elektrownię”. Fizycznie wodór  
ze zbiornika łączy się z tlenem pobranym 
z powietrza i wytwarzana jest energia 
elektryczna zasilająca silnik elektrycz-
ny. Nie ma żadnego procesu spalania.  
W wyniku połączenia wodoru z tlenem 
w ogniwie paliwowym, autobus emituje 
z rury wydechowej parę wodną. Ta woda 
jest w pełni destylowana. Pobierane po-
wietrze musi być w pełni oczyszczone 
przez specjalne filtry, by ogniwo paliwo-
we otrzymało czysty tlen. Wówczas tlen 
łączy się z wodorem i powstaje energia, 
która napędza silnik elektryczny. Ne-
soBus użytkowany na zielony wodór  
nie emituje spalin i oczyszcza powietrze.

NesoBus – parametry techniczne 

NesoBus ma zasięg do 450 km, tan-
kowanie trwa tylko 15 minut. Dzięki 
temu w pełni ekologiczny NesoBus nie 
traci wielu godzin na ładowanie baterii. 

Zamiast stać i ładować się wiele go-
dzin, cały czas może jeździć. NesoBus 
jest bardzo efektywny – zużywa średnio 
około 8 kg wodoru na 100 km. Zbior-
niki mają pojemność 37,5 kg wodoru  
co pozwala na przejechanie ok. 450 km. 
W teście SORT-2 uzyskał zużycie 5,5 kg 
wodoru na 100 km.

NesoBus ma 12 m długości, 2,55 m 

szerokości, 3,4 m wysokości, jego masa 
własna to niespełna 13 ton, pomieści do 
93 pasażerów, w tym do 37 na miejscach 
siedzących.

Konstrukcja stworzona od podstaw 
dla autobusu wodorowego i opcje do-
pasowane do potrzeb poszczególnych 
miast i przewoźników. Autobus jest zbu-
dowany od podstaw z myślą o technolo-

NesoBus przed jazdą testową obejrzała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Mieszkańcy patrzyli na nowy autobus z podziwem. Fot. Grzegorz Mehring www.gdansk.pl

Komfortowe warunki dla podróżnych Przód pojazdu prezentuje się imponująco
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Przygotowano kwestionariusze zgło-
szeń i teraz pozostaje tylko oczekiwać 
na wiadomość, które z koleżanek zostały 
naszymi przedstawicielkami w tym Par-
lamencie.

Hiperrealizm, sztuka życia, awangarda

Klub Seniora „Motława” odwiedziła 
młodzież z II klasy Liceum Autonomicz-
nego z Panią Profesorką Krystyną Ben-
benek, prezentując wykład, w ramach 
warsztatów o sztuce współczesnej. Wy-
kład, podzielony na kilka części, prowa-
dził uczeń Michał Jankowski, a dziew-
częta i chłopcy kolejno, na krótkich fil-
mikach przedstawiali swoje przemyśle-
nia. Dowiedzieliśmy się między innymi 
o: rodzajach sztuki współczesnej, takich, 

jak: hiperrealizm, sztuka życia, awangar-
da i abstrakcja, o polityce w sztuce, po-
znaliśmy przykłady dzieł współczesnych 
twórców, ilustrujących ich wypowiedzi.

Dostajemy opaski z przyciskiem S.O.S.

Trwa akcja pozyskiwania opasek  
z przyciskiem S.O.S. dla seniorów  
z naszego klubu. Tomasz Zgliński z Cen-
trum Wolontariatu Gdańskiego rozdał 
kwestionariusze do wypełnienia osobom 
kwalifikującym się do ich otrzymania. 
Bransoletka na rękę, wyglądająca jak ze-
garek, może być ratunkiem w kryzysowej 
sytuacji, gdy natychmiastowa pomoc jest 
warunkiem uratowania życia. Jest szan-
sa, że kolejne osoby będą ją posiadać.

Sprzątaliśmy w Parku świętej Barbary

W połowie maja seniorzy klubu Se-
niora „Motława” spędzili całe przedpo-
łudnie w parku świętej Barbary. Była to 
akcja organizowana przez Centrum Wo-
lontariatu Gdańskiego. Tomasz Zgliński 
wyposażył uczestników akcji w odpo-
wiedni sprzęt i rękawiczki, po czym roz-
poczęto zbieranie do worków resztek po-
łamanych gałęzi, patyków i innych drob-
nych śmieci. Kijki ze szczypczykami 
to wygodny przyrząd, który umożliwił 
nam usuwanie zbędnych przedmiotów 
bez schylania się. Piękna pogoda i lek-
kie zajęcie na świeżym powietrzu dobrze 
działało na naszą kondycję i humor oraz 
sprzyjało integracji grupy, powiększonej 
o kilkoro przedstawicieli Fundacji Po-
magamy Nie Ziewamy, z przewodniczą-
cym Tomaszem Pogonowskim na czele. 

Można było mieć miłe uczucia łą-
czenia przyjemnego z pożytecznym, bo 
rzeczywiście te porządki przyczyniły się  
do poprawy wyglądu parku, a jednocze-
śnie były urozmaiceniem działalności  
w Klubie. Spotkanie zakończył smaczny 
obiad w pobliskiej restauracji.

Cieszymy się, czekamy na kolejne 
tereny rekreacyjne 

Park Św. Barbary to jeden z nie-
licznych, niestety, parków w śródmie-
ściu Gdańska i bardzo dobrze się stało,  
że w ostatnich latach został uporządko-
wany i wyposażony w elementy małej 
architektury. Poprzednio był zaniedbany 

Piękna pogoda i lekkie zajęcie na świeżym powietrzu dobrze działało na naszą kondycję  
i humor. Członkowie Klubu Seniora „Motława” sprzątają w Parku św. Barbary.  

Fot. Sylwia Szulc

Klub Seniora „Motława” działa!

Zdrowie, rekreacja, kontakt  
z młodymi

W Warszawie działa Ogólnopolski Parlament Seniorów. W obecnej kadencji członkiem tego 
Parlamentu była liderka naszego klubu Helena Turk, która zaagitowała kilka koleżanek do kandydowania  
na parlamentarzystki. 

gii wodorowej – dzięki czemu bardzo ła-
two jest np. zamienić zbiorniki na wodór 
o wyższym ciśnieniu i zwiększyć zasięg.

Autobus jest zbudowany modułowo, 
więc bez trudu można dopasować go  
do potrzeb konkretnych miast. Autobus 
jest zbudowany z bardzo wysokiej jako-
ści komponentów. Wygląd zewnętrzny 
oraz wnętrze zostało zaprojektowane 
przez włoską firmę Torino Design, spe-
cjalizującą się w branży automotive, 

ogniwa paliwowe pochodzą od świato-
wego lidera w tej dziedzinie firmy Bal-
lard, a zbiorniki wodorowe od firmy He-
xagon, specjalizującej się w produkcji 
zbiorników na wodór.

Nowoczesny design połączony z naj-
nowszymi technologiami pozwala uzy-
skać maksymalne parametry techniczne 
przy zachowaniu komfortu podróżują-
cych.

Po 65 dniach intensywnych badań 

„poligonowych” i laboratoryjnych, obej-
mujących 40 różnego rodzaju testów re-
alizowanych zarówno w kraju, jak i za 
granicą, NesoBus autobus w kwietniu 
2022 roku otrzymał europejską homolo-
gację typu pojazdu.

Jędrzej Sieliwończy 
Urząd Miejski w Gdańsku 

Fot. Grzegorz Mehring  
www.gdansk.pl
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i odstraszał potencjalnych spacerowi-
czów z rodzinami a przyciągał lokalnych 
pijaczków. Teraz jest chętnie odwiedza-
ny przez rodziny i seniorów. Na terenie 
Śródmieścia podobne uporządkowanie 
zyska zapewne po rewaloryzacji Bisku-
pia Górka, której tereny zielone to kolej-
na rezerwa dla rekreacji i wypoczynku. 
Do wykorzystania rekreacyjnego świet-
ne byłyby też tereny Opływu Motławy, 
tym bardziej, że w ich sąsiedztwie ro-
sną duże, nowe zespoły mieszkaniowe. 
Powstała zabudowa południowej czę-

ści Wyspy Spichrzów, wcześniej duży 
kompleks mieszkaniowy wzdłuż Starej 
Motławy, a ostatnio rozpoczęto dużą 
inwestycję w miejscu dawnego dworca 
towarowego. 

Spacery z kijkami, na bieganie, małe 
sporty, zabawy dla dzieci

Tereny Opływu Motławy będą wy-
korzystywane na spacery z kijkami,  
na bieganie, małe sporty, zabawy dla 
dzieci i inne formy rekreacji, choć  

ze względu na zabytkowe bastiony  
i związane z tym wymogi konserwator-
skie możliwości odpowiedniego zago-
spodarowania przestrzennego mogą być 
ograniczone. Bardzo atrakcyjne są tu  
te duże przestrzenie zieleni, ale minu-
sem jest brak większej ilości drzew, 
które dają cień, urozmaicają krajobraz  
i stwarzają wrażenie pewnego wydzie-
lenia. Cieszy fakt pozytywnych zmian  
w wyglądzie naszego miasta!

Krystyna Tylman

Stanisław Michel (1927 - 2020)

Artysta, architekt, miłośnik Gdańska
Artysta niedoceniany, jakby niechciany przez włodarzy miasta. Człowiek z pasją, odtwarzał dawne, wyjątkowe 
piękno Gdańska. Niemal na każdej ulicy Głównego Miasta można spotkać dzieła, które wyszły spod jego ręki. 

Inż. arch. Stanisław Michel – swoją 
twórczość poświęcił grodowi nad Motła-
wą. 

Artysta, architekt, miłośnik Gdań-
ska. Człowiek, który większość życia i 
niemal całą twórczość poświęcił grodo-
wi nad Motławą. Do Gdańska przybył  
w 1945 roku jako młody chłopak, wie-
dziony sentymentalnymi opisami tego 
miasta z okresu świetności w czasach 
drugiej Rzeczypospolitej. Jego oczom 
ukazało się jednak miasto mocno zrujno-
wane, pozbawione architektonicznej toż-
samości, niemal unicestwione. 

Odtwarzał dawne, wyjątkowe piękno

Paradoksalnie, ten smutny obraz znisz-
czenia stał się dla Stanisława Michela im-
pulsem, by poświęcić się jego odbudowie, 
wskrzeszeniu bogatego dziedzictwa kul-
turowego zawartego w jego murach. Osie-
dlił się tu zatem na stałe, podjął naukę, 
najpierw w Gdańskich Technicznych Za-
kładach Naukowych (getezana), następnie 
na Wydziale Architektury Politechniki 
Gdańskiej. Już będąc studentem włączył 
się w odbudowę obszaru śródmieścia,  
by jako zawodowo przygotowany archi-
tekt związać swą twórczość z Gdańskiem, 
pieczołowicie odtwarzając jego dawne 
wyjątkowe piękno. Przechodzień – tury-
sta lub miejscowy, przemierzając dziś uli-
ce Głównego Miasta z rzędami wąskich 
kamieniczek o bogato dekorowanych fa-
sadach utrzymanych w różnorodnej styli-
styce – od gotyku, przez renesans, barok, 
po klasycyzm – winien sobie uświado-

mić, iż za każdą taką elewacją, obok jej 
faktycznego dawnego autora, kryje się 
jakiś twórca, który wskrzesił ją z gruzów 
wojennej pożogi. Jedną z niewielu tych 
twórców jest Stanisław Michel, autor po-
nad 100 kamienic, którymi udekorowana 
jest przestrzeń naszego miasta. Przy pro-
jektowaniu poszczególnych obiektów wy-

kazał się bogatym warsztatem twórczym, 
nawiązując do różnych stylów architek-
tonicznych, opierając się zarówno o ści-
słe rekonstrukcje, jak i o wysmakowane 
stylizacje, wymagające dużego kunsztu  
i znajomości poszczególnych stylów. Każ-
da z takich zaprojektowanych przez niego 
fasad jest spójna stylistycznie i kompozy-
cyjnie, skutecznie pretendując do miana 
dzieła sztuki i to pomimo jej zasadniczo 
odtworzeniowego charakteru. 

Gotycka kamieniczka  
przy ul. Mariackiej 1, rokokowa 

kamienica przy Długim Targu 29, 
kamienice przy ul. Mariackiej 2 i 3…

Dziś niemal na każdej ulicy Głów-
nego Miasta można spotkać dzieła, któ-

Inż. arch. Stanisław Michel. Fot. Marek Zarzecki

1 lipca 2022 roku minęła 2. rocz-
nica śmierci inż. arch. Stanisława Mi-
chela. Przypominamy tekst autorstwa 
inż. arch. Tomasza Miatkowskiego, 
Jego najbliższego współpracownika, 
napisany i opublikowany w miesięcz-
niku „Nasz Gdańsk” w przededniu 
uhonorowania Go 17 października 
2017 roku tytułem Zasłużony w Hi-
storii Miasta Gdańska. 
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re wyszły spod ręki Stanisława Michela. 
Wśród najwybitniejszych należy wy-
mienić choćby urokliwą gotycką kamie-
niczkę przy ul. Mariackiej 1, naprzeciw 
bazyliki, z tylną częścią w konstrukcji 
szachulcowej, rokokową kamienicę 
przy Długim Targu 29 z pięknym, styli-
zowanym portalem, renesansowe lico-
wane cegłą kamienice przy ul. Mariac-
kiej 2 i 3, czy barokowe kamienice przy  
ul. Świętego Ducha, Mariackiej i Piw-
nej. Ważnym dokonaniem twórczym jest 
również rekonstrukcja wnętrz kamienicy 
mieszczańskiej – Domu Uphagena, będą-
ca skutkiem żmudnej pracy nad bogatym, 
skomplikowanym detalem, aby uzyskać 
jakże olśniewający efekt finalny oraz od-
budowa zespołu Stągwi Mlecznych. 

Obok realizacji ściśle historycznych, 
ważne miejsce w dorobku twórczym Sta-
nisława Michela zajmują nowe obiekty 
wznoszone w środowisku historycznym. 
Wykazują one zróżnicowany charak-
ter, od nawiązujących do dawnych form 
po aranżacje nowoczesne. Każda z nich 
jest unikatowa, naznaczona indywidual-
nym spojrzeniem artysty, a jednocześnie 
szanuje zastany, dawny kontekst urba-
nistyczny. Należy tu wymienić budynki 
ZUS przy ul. Chmielnej, gdzie współ-
czesne biurowe wnętrza wpisane zosta-
ły w urokliwą szachulcową architekturę 
nawiązującą do istniejących tu wcześniej 
spichlerzy, zabudowę kwartału Stągiewna 
– Spichrzowa (współautor), wskrzeszają-
cą XIX-wieczną zabudowę mieszkalno
-usługową na przedłużeniu Drogi Kró-
lewskiej, z urzekającym współczesnym 
wewnętrznym patio, czy zabudowę połu-
dniowej pierzei ul. Długie Ogrody o no-
woczesnych przeszklonych narożnikach, 
gdzie w złocistych szybach przegląda się 
zachodzące słońce i pięknie odtworzone 
kamieniczki od ul. Szopy osładzające po-
nure peerelowskie bloki. 

Budynek NFZ na rogu ul. Podwale 
Staromiejskie i Olejarnej, wschodnia 
pierzeja ul. Grobla I… , odbudowa 

Domu Młynarza…

Wspomnieć tu też należy o budynku 
NFZ na rogu ul. Podwale Staromiejskie 
i Olejarnej, utrzymanym w stylistyce 
współczesnej, wdzięcznie nawiązującej 
do gdańskiego neorenesansu, czy o za-
budowie wschodniej pierzei ul. Grobla I, 
odsłaniającej widok na Kaplicę Królew-
ską, gdzie nowoczesna architektura prze-
nika się ze stylizowanymi rokokowymi 
kamienicami. Obok charakterystycznych 
ceglano-szklanych elewacji, ważnym 

motywem w twórczości Stanisława Mi-
chela stał się drewniany szachulec wy-
pełniony białymi polami tynku (tzw. mur 
pruski) – w tej technologii zrealizował 
on zabudowę pasażu przy kościele św. 
Mikołaja, rekonstrukcję Domu Młynarza 
przy Wielkim Młynie, odbudowę Lwiego 
Dworu w Lipcach, tzw. Górkę Domini-
kańską przy ul. Lawendowej, plebanię 
przy ul. Podkramarskiej oraz wiele do-
mów i kamienic. 

Stanisław Michel próbował swych sił 
także we współczesnych kubistycznych 
formach. Takim jego dziełem jest m.in. 
interesujący wieżowiec zwany dolarow-
cem, w centrum Wrzeszcza. Doświadcze-
nie to przekonało go jednak o wyższości 
architektury tradycyjnej, bogatej w detal. 

Ogrom niezrealizowanych, niestety, 
projektów

Wymienione wyżej obiekty to tylko 
najważniejsze z licznych realizacji Sta-
nisława Michela, które obok ogromu 
niezrealizowanych, niestety, projektów 
jak choćby zabudowa północnego cypla 
Wyspy Spichrzów, Targu Węglowego, 
Targu Siennego (z przedłużeniem Drogi 
Królewskiej zamkniętej majestatycz-
nym gmachem Nowego Ratusza), czy 
otoczeniem Bazyliki Mariackiej, doma-
gają się wręcz opracowania oddzielnej 
monografii. 

W tych dziełach Stanisław Michel 
potrafił poświęcić część swoich oso-
bistych ambicji twórczych dla dobra 
szerszego kontekstu urbanistycznego 
Gdańska, projektując budynki doskonale 
zharmonizowane z otoczeniem. U pod-
staw tej jakże rzadkiej u współczesnych 
architektów cechy leży przekonanie  
o wyższości budowanego przez stulecia 
piękna Gdańska nad pokusą zaakcen-
towania własnego „ja”, kosztem wielo-
wiekowej tradycji. Tę jakże szlachetną 
ideę można by zadedykować nie tylko 
artystom, lecz również samorządowcom 
i deweloperom, którzy – zwiedzeni ego-
izmem twórczym, bądź chęcią szybkie-
go zysku – trwale degradują przestrzeń 
naszego miasta. I w tej kwestii słychać, 
często osamotniony, głos Stanisława Mi-
chela, który z determinacją walczy z ar-
chitektonicznymi patologiami, niejedno-
krotnie narażając się na drwiny ze strony 
jakże żałosnych oponentów. 

Niestety, nawet w dziedzinie sztuki, 
prawdziwa wielkość czasami nie może 
pokonać miernoty, przez co powstają 
smutne realizacje z gatunku antysztuki, 
napiętnowane przez niezmordowane-

go Stanisława Michela, któremu – jako 
mieszkańcy Gdańska – winniśmy wspar-
cie.

Twórcza wrażliwość, subtelne piękno, 
bogactwo form

Stanisław Michel to także artysta – 
malarz, mający w swym dorobku sporo 
obrazów, głównie pejzaży, utrzymanych 
w ciepłej tonacji barw, pięknie wydoby-
wających promienie słońca, rzadko, nie-
stety, eksponowanych. 

W architekturze Stanisława Miche-
la dostrzec można twórczą wrażliwość, 
subtelne piękno, bogactwo form, wyni-
kające z jednej strony z ciągłości stylów, 
szacunku do tradycji miejsca i dokonań 
poprzedników, z drugiej zaś, z miłości 
i przywiązania do pięknego grodu nad 
Motławą. Za tymi wybitnymi dziełami 
stoi człowiek skromny, bezinteresow-
ny, zaangażowany społecznie, człowiek, 
który całe posiadane bogactwo zawarł  
w swych dziełach, zrealizowanych  
z myślą o Gdańsku i jego mieszkańcach. 
Z tej twórczości wynika pragnienie, by 
konsekwentnie ofiarować swój talent  
i ciężką pracę dla umiłowanego miasta,  
aby w zgodzie z przeszłością uczynić je 
jeszcze piękniejszym w przyszłości. 

Artysta niedoceniany, jakby niechciany 
przez włodarzy miasta

Stanisław Michel to artysta niedoce-
niany, spychany na margines przez tych, 
którzy nie dorównują mu talentem, jakby 
niechciany przez włodarzy miasta, przez 
co prawie nieobecny w realizowanej 
przez nich polityce przestrzennej. Jed-
nakże o jego wielkości świadczą liczne 
dzieła realizowane na przestrzeni ponad 
60 lat działalności twórczej, stanowiąc 
unikatowy dorobek, jakim niewielu może 
się poszczycić. Tak wybitna i zasłużona 
dla naszego miasta postać powinna być 
autorytetem dla osób odpowiedzialnych 
za kształt i rozwój miasta, dla mieszkań-
ców i kolegów po fachu. 

Spacerując po ulicach grodu nad Mo-
tławą, podziwiając jego niepowtarzalne 
architektoniczne piękno, wyróżniające go 
spośród tysięcy innych miast, pochylmy 
się zatem z szacunkiem nad postacią jed-
nego z czołowych jego twórców, którego 
dane nam jest osobiście spotkać – archi-
tektem Stanisławem Michelem.

Inż. arch. Tomasz Miatkowski






