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Most Stągiewny w trakcie  
modernizacji. Lipiec 2022.

Fot. Sławomir Lewandowski

Napoleon w Kamieńcu

Ksiądz kardynał Fernando Filoni –  
Człowiekiem Pojednania i Pokoju

Rzeźbiarze



Gdańska Nagroda Równości im. Pawła Adamowicza

Marta Magott - laureatką
Laureatką za dokonania w 2021 roku została Marta Magott, koordynatorka Trójmiejskich Marszów Równości.

Marta Magott po odebraniu Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza. Fot. Piotr 
Wittman/www.gdansk.pl

Otrzymała pamiątkową Statuet-
kę Równości oraz nagrodę finansową  
w wysokości 10 000 zł. Gdańska Na-
groda Równości powstała z inicjatywy 
Gdańskiej Rady ds. Równego Trak-
towania, powołanej przy Prezydencie 
Miasta Gdańska Pawle Adamowiczu. 
Do nagrody za działania w 2021 roku 
zgłoszono 4 osoby, które odznaczają się 
wizjonerstwem, bohaterstwem, wytrwałą 
codzienną pracą w dziedzinie równości, 
sprawiedliwości i przeciwdziałania dys-
kryminacji wśród mieszkańców i miesz-
kanek naszego miasta. (…)

Patryk Rosiński  
Urząd Miejski w Gdańsku 
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Sławni ludzie w dziejach Pomorza Gdańskiego (8)

Rzeźbiarze
Najstarsze zachowane dzieła rzeźby na Pomorzu Gdańskim pochodzą z drugiej połowy XIV wieku 
i należą do stylu Madonn na lwie. Odrębny od nich archaizujący charakter ma, wyróżniający się 

szlachetnością wyrazu, krucyfiks z kościoła Św. Katarzyny (ok. 1400 – obecnie w Muzeum Narodowym). 
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Piękne postacie żywych ludzi

Znika dostojna sztywność gestu, po-
jawiają się tchnące spokojem, piękne po-
stacie żywych ludzi. Najwybitniejszym 
przedstawicielem miękkiego stylu w 
Gdańsku był anonimowy mistrz Pięk-
nej Madonny (ok. 1420) z kościoła Ma-
riackiego. Równie genialny był twórca 
Ukrzyżowania z kaplicy 11 Tysięcy 
Dziewic z tego samego kościoła, jedyne-
go w swoim rodzaju, ukrywającego pod 
pozornym spokojem straszliwą mękę.

Po powrocie do Polski ożywiają się  
i zacieśniają kontakty z Europą Zachodnią, 
zwłaszcza Niderlandami. Tendencje reali-
styczne się pogłębiają. Twórcy umiejsca-
wiają akcję w ściśle określonej scenerii. 
Świetnym przykładem tego nurtu jest  
Św. Jerzy z Dworu Artusa (ok. 1485) 
– dzieło Hansa Branda, twórcy pły-
ty nagrobnej św. Wojciecha w katedrze 

w Gnieźnie, czynnego także w Toruniu  
i Poznaniu.

Od gigantycznej, pełnej ekspresji 
grupy…

W twórczości mistrza Pawła (ur. ok. 
1488) obserwujemy charakterystyczną 
dla okresu przejściowego ewolucję stylu 
od gigantycznej, pełnej ekspresji grupy 
Ukrzyżowania z kościoła Mariackiego 
(1517) – nawiązującej jeszcze do Tilma-
na Riemenschneidera, poprzez odzyskaną 
z Vacha w Turyngii wzruszającą Matkę 
Boską Bolesną w tymże kościele, aż do 
ozdobionego symetryczną renesansową 
ornamentyką Św. Krzysztofa z Dworu 
Artusa (1542). W wykonaniu słynnych 
boazerii dworu współdziałał z mistrzem 
Pawłem świetny snycerz Adrian Karfycz 
(pochodzący prawdopodobnie z Karwi). 

Zdecydowana przewaga wpływów 
sztuki niderlandzkiej

Bogaty wystrój wnętrza Dworu Ar-

tusa był pierwszym wybitnym osiągnię-
ciem plastyki renesansowej w Gdańsku. 
Gdański renesans – to okres zdecydo-
wanej przewagi wpływów sztuki ni-
derlandzkiej. Włoskie idee dotarły tu 
za pośrednictwem artystów z Braban-
tu i Holandii. Pojawiła się cała plejada 
wybitnych architektów, takich jak: Jan 
Kramer, Wilhelm i Abraham van den 
Blockowie i przede wszystkim twórca 
Wielkiej Zbrojowni – Antoni van Obber-
ghen. Wspaniale rozkwita rzeźba archi-
tektoniczna i nagrobkowa. 

Najznakomitsi

Jej najznakomitszymi przedstawicie-
lami byli:

Wilhelm van den Block z Meche-
len (ok. 1550 - 1628) – wybitny rzeź-
biarz, czynny także w Królewcu i Toru-
niu. Twórca wystroju Bramy Wyżynnej 
(1588), nagrobka Kosów w katedrze 
oliwskiej (1620) oraz szeregu kamieni-
czek (Długa 55, Ogarna 58 i inne).
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Abraham van den Block (1572-
1628) – syn Wilhelma – jeden z najwy-
bitniejszych gdańskich rzeźbiarzy i ar-
chitektów. Dzieła rzeźbiarskie: wystrój 
wschodniej fasady Wielkiej Zbrojowni 
(1605-1609), ołtarz główny w koście-
le Św. Jana (1612), Fontanna Neptuna 
(1613), nagrobek Bahrów w kościele 
Mariackim (1614), fasada Dworu Artusa 
(1617) i liczne kamieniczki.

Jan Voigt z Roztoki – twórca 
wystroju Złotej Kamieniczki (1616-
1619) - według projektu Abrahama van 
den Blocka.

Wilhelm Richter – współpracował 
przy wykańczaniu Fontanny Neptuna 
(1633). Wykonał dawny portal (1645) 
Ratusza Głównego Miasta i kominek  
w sali Kancelarii tamże. 

Szymon Herle – twórca snycerki 
Wielkiej Sali Rady (Letniej albo 
Czerwonej) w Ratuszu Głównego 
Miasta (1594-1609), prospektu wielkich 
organów (1604-1607) i ołtarza główne-
go (1609-1613) u św. Katarzyny.

Wilhelm van den Meer albo Barth 
Młodszy (+1622) – twórca pięknych 
kominków (1594) w Wielkiej Sali Rady  
i Kamlarii ratusza, kamieniarki zachod-
niej fasady Zbrojowni (1600-1605). 

Piotr Ringering – wykonał kamie-
niarkę domu Czirenbergów-Frederów 
(Długa 29 – 1647) i posągi na Złotej 
Bramie (1648).

Barok - rozkwita znowu sztuka sakralna

W okresie baroku rozkwita zno-
wu sztuka sakralna. Wiele kościo-
łów uzyskuje wspaniałe wyposażenie.  
W dziedzinie zewnętrznych form archi-
tektonicznych brak większych osiągnięć  
(z wyjątkiem Kaplicy Królewskiej). 
Rzeźbę i kamieniarkę reprezentują m.in.:

Andrzej Schlüter Starszy (+1652) 
– rzeźbiarz i architekt. Jego dziełem jest 
wystrój Bramy Św. Jakuba (1635 – obec-
nie w fasadzie Katowni), okazałego domu 
Endenów (Piwna 1 – 1640), domu Hol-
wela (Chlebnicka 28 – 1652) i innych.

Andrzej Schlüter Młodszy  
(ok. 1650?-1714) – światowej sławy 
rzeźbiarz i architekt. Twórca wystroju 
Kaplicy Królewskiej (1681), domów 
Długi Targ 3 i 20 (1680) i portalu Ogarna 
25, oraz – jak się ostatnio przypuszcza –
portalu i niezwykłego ołtarza głównego 
katedry oliwskiej.

Krzysztof Stryjecki (Strzycki – 
1694-1753) – twórca domu Pod Mu-
rzynkiem (1728) i portalu Szpitala Elż-
bietańskiego (1752).

Daniel Eggert (właściwie Eustachy 
Dahlen) – czynny także w Rosji, Danii, 
Szwecji, Francji, Holandii, Niemczech  
i Anglii. Jego dziełem jest obecny portal 
Ratusza Głównego Miasta z przedpro-
żem (1768).

Jan Meissner (+1770) – twórca zagi-
nionej statuy Augusta III z Dworu Artusa 
(1755), prospektu organów i kazalnicy  
w kościele Mariackim, Czterech Pór 
Roku w II Dworze na Polankach i w. in.  
– ostatni wybitny rzeźbiarz przedrozbio-
rowego Gdańska.

Ukrzyżowanie z kaplicy 11 Tysiaca Dziewic (ok. 1410) Św. Jerzy  w Dworze Artusa (H. Brand, ok. 1485)
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XIX wiek - popiersie Heweliusza i kopie 
figur Wielkiej Zbrojowni

W XIX wieku można do tego dodać 
urodzonego we Wrocławiu Rudolfa 

Freitaga (1805-1890), ucznia Thor-
waldsena, twórcę popiersia Heweliusza 
i kopii figur Wielkiej Zbrojowni. Dzięki 
jego staraniom powstało w 1872 roku 
Muzeum Miejskie (obecne Narodowe). 

Wśród przedwojennych gdańskich rzeź-
biarzy raczej nie było wielkich indywi-
dualności artystycznych. 

 
Andrzej Januszajtis

Św. Rajnold w Dworze Artusa (A. Karfycz, 1534) Herb w portalu Ratusza (D. Eggert, 1768)

Z pamiętników Józefa Wybickiego (6)

(…) a my nasze troski razem z królem 
topiliśmy w kielichu (…)

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.

Sięgamy teraz do rozdziału drugiego, 
w którym autor wstępuje na scenę poli-
tyczną.

Początki panowania Poniatowskiego 

Już prawo za tego panowania znio-
sło było przywilej Pomorzan, jeżdże-
nia na sejm Viritim (osobiście, przyp. A. 
J.) pozwoliło tylko całej prowincyi pru-
skiej mieć posłów czterdziestu z trzech woje-
wództw i ziem. Przeznaczony w takim charak-
terze jechania do Warszawy, już bardzo róż-
ne od pierwszej mojej podróży na elek-
cyą miałem zamiary i widoki. Porzucić na za-
wsze trybunały i palestrę, stałem było mo-
jem przedsięwzięciem. Początki panowa-
nia Poniatowskiego zaczęły już rzucać, słabe 
prawda jeszcze zorze literatury na  ciem-
ną ziemię sarmacką. 

Nie mógłem się nasycić nowo-wycho-
dzącemi pismami; przekonywałem się co-
raz bardziej z nich jak obszerne są  pola na-
uki i umiejętności. Szanowny mąż naszej li-
teratury ojciec, ksiądz Konarski, pijar, za-

czynał być mojem bóstwem: biblioteka Zału-
skich miała być moją świątynią. 

Już tedy jestem reprezentantem ludu

Porzuciłem więc trybunał, które-
go był marszałkiem książę Jabłonow-
ski, wojewoda poznański, a mój aż 
do śmierci stały przyjaciel. Już tedy je-
stem reprezentantem ludu, prawo-
dawcą lubo ani wiek ani głębokiej na-
uki nie miałem za sobą. To mi przynaj-
mniej miło wspomnieć, że wyjeżdża-
jąc jako poseł, czułem moją niezdol-
ność względem obowiązków tego urzędu 
i wybrawszy sobie za mentora cnotliwe-
go i oświeconego: Michała Lniskiego, mo-
jego wuja, który był moim kolegą, stale so-
bie postanowiłem, zdatniejszym się na przy-
szłość uczynić.

Droga moja matka, uleczona memi proś-
bami z swych uprzedzeń, przyrzekła mi star-
czyć na  moje bawienie się w Warszawie, na-
wet po sejmie, w celu mej edukacyi. 

Polonia, cave Austriam  [Polsko,  
strzeż się Austrii (AJ)]

To było największem mojem szczęściem. 
Sejm ten szczególniej do historyi naro-
du należy, bo, mojem zdaniem, on pierw-
szy znikczemnił powagę, godność i niepod-
ległość Rzeczypospolitej i już niechybny 
z czasem upadek jej wywróżył. Tu, choć 
w szczupłych granicach, muszę jego ob-
raz wystawić, gdyż on miał wpływ najwięk-
szy na całe moje późniejsze życie. 

Wypadki polityczne najczęściej by-
wają przypadkowych okoliczności owo-
cem; nie tak się przecież stało w histo-
ryi upadku narodu polskiego. Poniże-
nie jego i zupełna z czasem zagłada, snuła 
się pasmem z ułożonego systematu za Piotra 
Wielkiego. Przodkowie nasi, aż do Jana Za-
moyskiego, lękali się tylko domu austryackie-
go, wołając: Polonia, cave Austriam. 

Mniej sobie ważyli Rossyą, wyższy-
mi się nad nią sądząc. Ale przeznacze-
nie chciało inaczej. 
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Polacy utrzymywali żywioł  
swej duszy anarchią

Piotr W. osiadł na tronie rossyj-
skim i założył węgielny kamień jego później-
szej wielkości. Pokonawszy Szwedów, zwró-
cił całą politykę na Polskę, aby ją w pod le-
głości utrzymać. Polacy sami i obce mocar-
stwa do uskutecznienia tego projektu dopo-
magali. Polacy utrzymywali żywioł swej du-
szy anarchią; obce zaś mocarstwa obojęt-
nem okiem na upadek Polski i na groźne pod-
noszenie się Rossyi patrzały. 

Jeden tylko Rzym utrzymywał cią-
gle w Warszawie nuncyusza, inne pań-
stwa, jak gdyby Polski nie było, żadnych, że 
tak powiem, związków politycznych 
z nią nie miały.

W takim to stanie rzeczy dostrzegło by-
stre oko Piotra, że Polska, prędzej czy póź-
niej łupem być może. Ustalił wpływ swój w 
1717, gdy godząc konfederatów pod la-
ską Ledóchowskiego z królem, wojsko na-
sze do kilkunastu tysięcy zwinięte zostało. 

Bez wojska, bez skarbu, bez  rady

Został się więc kraj już odtąd nieszczę-
śliwy, bez wojska, bez skarbu, bez  rady. In-
tryga sejm ciągle zrywała, a my nasze tro-
ski razem z królem topiliśmy w kielichu.

W takiej doli tylko król, Piotrowi Wiel-
kiemu podobny, na tronie Polski osadzo-
ny, mógł był ją wyratować. Ale gabinet za-
graniczny czuwał już ciągle nad wszystkiem.  
Katarzyna I., trzymając się ściśle systema-
tu Piotra, dała Polsce po śmierci Augusta 
III cień tylko króla, zachowawszy dla sie-
bie zupełnie samowładne panowanie. Sta-
nisław August Poniatowski uposażony był od  
natury wszelkiemi przymiotami duszy i ciała. 
W kwiecie jeszcze młodości poznanym został 
u dworu petersburskiego od cesarzowej Ka-
tarzyny II wówczas wielkiej księżny rossyj-
skiej.

Przewidywali uległość Stanisława dla ręki, 
której był wszystko winien

Historya tę sławną epokę pierwiast-
kowego jego życia już wielorako opisa-
ła, ja tylko dla porządku rzeczy wspo-
mnę, iż go na tronie polskim w skutek swo-
jej potęgi, Katarzyna II osadziła. Narzuce-
nie takowe króla od obcej potęgi, nie mo-
gło się podobać narodowi, który się wol-
nym być mniemał. Umiejący myśleć, prze-
widywali uległość Stanisława dla ręki, 
której był wszystko winien. Powszechna nie-
chęć ku familii Czartoryskich rozciągnę-
ła się także i do Poniatowskiego; inni mu 
jego młodość zarzucali. 

Te przecież i inne wszelkie zarzuty były-
by znikły, gdyby był posiadał Stanisław tę-
gość charakteru, która jest pierwszą cnotą pa-
nujących: lecz właśnie brakowało tej Ponia-
towskiemu. 

Marnotrawstwem się kaził

Może mu się należało pierwsze miej-
sce między ukoronowanymi w świątyni muz, 
ale Polakom trzeba było mieć naówczas ko-
niecznie króla z twardej szkoły Marsa. Po-
niatowski cały był literaturze i pięknym sztu-
kom oddany, z resztą oddawał się roz-
koszom życia; a będąc daleki od ducha 
oszczędności, marnotrawstwem się ka-
ził. Nic na jego duszę nie działał przy-
kład Fryderyka Wielkiego, który z filozo-
fią łączył wojskowość, i był w niej nauczycie-
lem, którego oszczędność, ta pierwsza zasa-
da ekonomii politycznej, coraz bardziej ma-
jątek narodu powiększała.

Przykład marnotrawstwa i zbyt-
ków, przeszedł do owych starych zamczy-
sków, i poziomych szlacheckich dwor-
ków, gdzie ściany, zdobytą na muzułma-
nach makatą pokryte, dźwigały kołczan 
z sajdakiem, gdzie zahartowane jeszcze cia-
ło nie znało miękkości niewieściej, najsłod-
szy spoczynek znajdowało na burce.

Szło tylko o pozór zaczepki  
i rzucenie iskry do pożaru i zaburzeń  

wojny domowej

Zatarła się wszystkich starożyt-
nych cnót pamięć, nawet poszła w pogar-
dę. Zbytek pierwsze wydal hasło:„Pecu-
nia primum quaerenda est, virtus post num-
mo.“ [najpierw należy szukać pieniędzy, cnoty 
po pieniądzach (Horacy), (AJ)].

Na takowe zmiany w gnieździe sarmac-
kiem z ukontentowaniem patrzały gabine-
ty postronne. Wyrachowano, że już na Pola-
ka zniewieściałego, nie trzeba użyć, tylko po-
strachu i przekupstwa, i już szło tylko o po-
zór zaczepki i rzucenie iskry do pożaru i za-
burzeń wojny domowej, i tak to ułożono. 

W Polsce religia katolicka, była od-
wiecznie panująca; wszelkie inne tolero-
wane; podsunął tu więc ktoś myśl zręczną 
aby różnowierców przeciwko religii panują-
cej obruszyć. 

Radzono dyssydentom, aby się udali 
pod protekcyą Katarzyny II, Fryderyka  

Wielkiego i innych dworów protestanckich
 
Polacy najprzykładniejszy pokój z dysy-

dentami zachowując, do ojców swych reli-
gii świętobliwie byli przywiązani i ta im da-
wała wyłączne prawo do wszelkiego znacze-

nia politycznego. Już na początku roku 1767 
radzono dyssydentom, aby się udali pod 
protekcyą Katarzyny II, Fryderyka Wielkie-
go i innych dworów protestanckich wzglę-
dem porównania ich we wszystkiem z katoli-
kami. Katarzyna dała tej sprawie po  wszyst-
kich dworach imię ohydnej intolerancyi, 
niezgodnej z ośmnastym wiekiem i oświad-
czyła, że ją jak najmocniej wspierać i bro-
nić będzie na sejmie polskim. 

Gabinet więc petersburski, gdy już wi-
dział owoc dojrzały swej polityki, zwią-
zek konfederacyi dysydentów uznał za  po-
trzebny i w tym celu prze znaczył Goltza, sta-
rostę grudziądzkiego, na  marszałka konfe-
deracyi w koronie a Grabowskiego w Litwie. 
Ta ostatnia miała  się zawiązać w Słucku. 

Książę Sołtyk (…) starał się pogodzić 
jednej matki dzieci, w religii się różniące

Na pierwszy odgłos takowych związków 
w całym kraju zjawiły się poruszenia. Jed-
ni, przez gorliwość o wiarę, zaczęli pod-
nosić,  głosy; drudzy, przeglądając tylko w 
tem dziele za  pozór wziętą religię, domy-
ślali się prawdziwego celu gabinetu pe-
tersburskiego. Nastały różne pisma i nara-
dy w tej materyi w Warszawie. KsiążęSoł-
tyk, biskup krakowski, przewodząc ducho-
wieństwu, umiał jego gorliwość miarkować, 
a przedstawiając niebezpieczeństwa, jaki-
mi kraj był zagrożony, starał się pogodzić 
jednej matki dzieci, w religii się różniące.

Ale książę Repnin (…) 
załatwienia wszystkich sporów  

życzyć sobie nie mógł

Ale książę Repnin, poseł nadzwy-
czajny rossyjski, który miał w nowe za-
mieszania i w nowego rodzaju anar-
chię wtrącić nieszczęśliwą Polskę, za-
łatwienia wszystkich sporów życzyć so-

Józef Wybicki. Źródło: CBN Polona
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bie nie mógł; żądał więc sejmu nadzwy-
czajnego, do którego materyały już w   głę-
bokich tajnikach zgromadzone były. Król był 
powszechnie znienawidzony; familia Czar-
toryskich dla swych samowładnych po-
stępowań, prócz swych nie wielu stronni-
ków, była niecierpianą; przeciwnie książę  
Radziwiłł, wojewoda wileński, za  jego pa-
tryotyczne myśli i dzieła, na wygna-
niu w Dreznie będący, wyzuty, z majątku, po-
wszechną wzbudzał litość i przywiązanie.

Te były żywioły do mającego się  wznie-
cić pożaru wojny domowej,  raczej do zaro-
du ostatniej hańby i do zaguby odwieczne-
go w swojej niepodległości narodu.

(…) i tę obłąkanego ludu radość umieli  
posłannicy nowym żywiołem zasilić

 Zaczęli więc po kraju rozrzuceni posłan-
nicy przemawiać głośno, iż epoka najszczę-
śliwsza dla Polski się zbliża, że wspaniała 
cesarzowa, widząc cały naród przeciw kró-
lowi i Czartoryskiemu sprzysiężony, zo-
stawi mu wolność i zmienić, gdy chce kró-
la, i Czartoryskich prawem ścigać dopuści. 
Głos ten zwodniczy do rozjątrzonych tra-
fił umysłów; większa część Polaków już wa-
lący się tron, jak mówili, uzurpatora i do-
konaną już zemstę na Czartoryskich wi-
działa, i tę obłąkanego ludu radość umie-
li posłannicy nowym żywiołem zasilić, gło-
sząc, iż wspaniała cesarzowa, ubłagana 
w swej zemście, pozwoli księciu Radziwiłło-
wi, wojewodzie wileńskiemu, nietylko wró-
cić do kraju i majątku, ale nadto podniesie 
i laskę marszałka konfederacyi gencral-
ney i laskę marszałka sejmowego. Na ten od-
głos kupią się po całym kraju malkonten-
ci i już widzą króla oddanego zemście Ra-
dziwiłła. 

(…) najmniejszy opór pociągał  
za sobą więzienie, pożogi 
i zupełne dóbr spustoszenie

Wychodzi tego wszystkiego potwier-
dzenie z wyroczni Repnina; związek konfe-
daracyi generalnej się dozwala, na siedli-
sko tey niby to w oddaleniu Warszawy, Ra-
dom się wyznacza. Wszystkie wojewódz-
twa i powiaty zostały wezwane do czynienia 
partykularnych konferencyj; sejm extraon-
łynaryjny na dzień 5. października r. l767 
w Warszawie odbyć się mający, wyznaczo-
ny. Ale niebacznie dostrzegła konfedera-
cya już w Radomiu sidła, w które wpadła. Woj-
sko rosyjskie naokół otoczyło konfederacyą; 
nawet wyższej rangi oficerowie wchodzi-
li na jej posiedzenia i obrady. Na ko-
niec, aby dogodniej mógł wszystkiem wła-
dać, rozkazał Repnin przenieść się konfe-

deracyi z Radomia do Warszawy. Wszyst-
ko mu już ulegać musiało, bo najmniej-
szy opór pociągał za sobą więzienie, pożogi 
i zupełne dóbr spustoszenie. 

W tak złowróżbnem położeniu rzeczy  
sejm się rozpoczął

I gdy się wszystko demaskowało, książę 
Repnin malkontentom myśleć o strąceniu kró-
la zakazał, mówiąc, iżby to było zbrodnią 
obrazą majestatu... Jeden tylko hetman Bra-
nicki w tem sidle nie uwiązł, i gdy, z dale-
ka na rzeczy patrząc, podstęp dostrzegł, od-
jechał, krótkie już dni swoje w Białymsto-
ku dokończyć.

W tak złowróżbnem położeniu rze-
czy sejm się rozpoczął, w którym i ja, jako po-
seł, miejsce moje zasiadłem. Król na pierw-
szej sessyi do konfedcracyi przystąpił, bo ina-
czej nie byłby miał wcale w nim [sejmie] 
głosu. Stanisław Brzostowski, jako marsza-
łek konfederacyi generalnej wielkiego księ-
stwa litewskiego zasiadł obok Radziwiłła, 
a za nimi Adam Naruszewicz jako sekretarz.

40.000 wojska obcego, po całym  
rozlawszy się kraju, postrach  

i zaburzenie roznosiły

Próżne pozory! Do mniemany sejm wol-
ny był owym zjazdom w dawnych wie-
kach feudalnych, na których panujący, wzy-
wając baronów, wyrażał: Venitis ad viden-
dum, audielldum et consentiendum [przyby-
łych do zobaczenia, wysłuchania i wyrażenia 
zgody (AJ)]. Jakoż już się była konfedera-
cya wprzęgła w jarzmo obce, i szukając gwa-
rancyi cesarzowej na wszystkie swoje czyn-
ności. z takiego kroku poddaństwa cofnąć 
się już nie mogła, ile, że 40.000 wojska ob-
cego, po całym rozlawszy się kraju, po-
strach i zaburzenie roznosiły; stolica napeł-
niona była żołnierstwem, a co zgroza wspo-
mnieć, szpiegami własnego kraju... 

Nie brakło na  wyrodnych Pola-
kach, którzy zaprzedawszy się posłowi słu-
żyli mu za  pierwsze narzędzie do pod-
łych jego czynności.

Wola najjaśniejszej cesarzowej ślepo 
miała być przyjętą

Nim się sejm zaczął, już Repnin ogło-
sił, iż żadnych przedstawicieli od sejmują-
cych nie przyjmuje; iż najmniejszy upór, uwa-
żany jako kryminalny, i tak karany będzie. 

Wola najjaśniejszej cesarzowej ślepo 
miała być przyjętą, a zatem sejm zamie-
nił się tylko w delegacyą, mającą dys-
sydentom sprawiedliwość wymierzyć, i 
z księciem Repninem, od najjaśnicjszej ce-

sarzowej do tego upoważnionym, traktat za-
wrzeć i t. d.

Zadrżały na to umysły sejmują-
cych; nastąpiła powszechna rozpacz; ode-
zwały się przecież w wielu duszach uczu-
cia niepodległości narodowej, i, po-
mimo surowego zakazu księcia Repni-
na, aby ust nie otwierać, dały się sły-
szeć na publicznych obradach i na prywat-
nych posiedzeniach śmiałe głosy. Miotały ta-
kie upory rozjątrzonym, ale razem i zatrwo-
żonym umysłem Rcpnina. 

Lecz, któż w wieku ośmnastym mógł-
by się spodziać, żeby poseł obcego mocar-
stwa, z łona sejmu wolnego narodu, uwię-
ził i na Syberyą wysłał najznakomitszych 
z zasług stanu i wieku Polaków!

(…) pod bokiem zgromadzonego na sejm  
narodu, pod bokiem króla i wśród  
stolicy, przez straże rossyjskie,  

pod wieczór schwytani i na Syberyą  
uwiezieni zostali!...

Tak się przecież stało, i koń-
cząc tę okropną scenę, która jeszcze od-
świeża ranę moich uczuć, wspomnę, że ksią-
żę biskup krakowski, Kajetan Sołtyk; biskup 
kijowski, Zaluski; wojewoda krakowski, het-
man polny koronny Rzewuski; tudzież syn jego, 
poseł podolski, pod bokiem zgromadzo-
nego na sejm narodu, pod bokiem kró-
la i wśród stolicy, przez straże rossyjskie, 
pod wieczór schwytani i na Syberyą uwiezie-
ni zostali!...

Tu nie do mnie należy malować ob-
raz, nie tylko sejmujących, ale też i obywa-
teli wszystkich, i nie odważam się w praw-
dziwych kolorach wystawić tej sceny, któ-
ra nas wszystkich w przepaść rozpaczy wtrą-
ciła. 

(…) iść  wypada do króla, i jeśli on  
porwanych zwrócenia do Warszawy  

niezaręczy, konfederacya ma się rozwiązać

Wspomnę tylko, aby mej narracyi nie ze-
rwać, iż co tylko ta wieść była się rozbie-
gła, zjechali się, szczególniej na wezwa-
nie kanclerza Andrzeja Zamojskieg, se-
natorowie, ministrowie i posły do księcia 
marszałka wielkiego księcia litewskiego, 
w celu naradzenia się, co wypadało czynić 
w tak okropnej zniewagi narodowej położe-
niu. Cnotliwy Andrzej Zamojski wniósł, iż iść  
wypada do króla, i jeśli on porwanych zwró-
cenia do Warszawy niezaręczy, konfedera-
cya ma się rozwiązać, senatorowie krze-
sła, posłowie ławice, ministrowie urzędy opu-
ścić. 

To kończąc dodał Zamojski, iż on ju-
tro zwróci królowi dyploma, jeżeli w obro-
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Zapraszamy 20 sierpnia 2022 roku od godziny 10.00 do 22.00

Napoleon w Kamieńcu
Fundacja Napoleona po raz trzeci organizuje w Kamieńcu koło Susza festyn z udziałem żołnierzy 
- rekonstruktorów pod wodzą samego Cesarza Francuzów.

Będzie to wspaniała uczta histo-
ryczna.

Życie w salonach, bitwa napoleońska

Obejrzymy jak wyglądało życie 

przed 200 laty w salonach i w plene-
rze, a w tym barwną bitwę napoleoń-
ską. Dla dorosłych i dzieci atrakcji nie 
zabraknie.

W Kamieńcu, miejscu zwanym 
wschodniopruskim Wersalem, gdzie 

biło serce kontynentalnej Europy  
i podejmowano najważniejsze decyzje 
polityczne, Napoleon wraz ze swoim 
wojskami, rezydował od 1 kwietnia  
do 6 czerwca 1807 roku. 

Przelot Iskier. Kamieniec, 2021. Fot. Wojciech Mienik
Inscenizacja historyczna – para na pierwszym planie w środku Napo-

leon Bonaparte z Marysieńką. Kamieniec, 2021. Fot. Wojciech Mienik

Wojciech Myśliński, właściciel pałacu w Kamieńcu – z prawej  
i Wojciech Mienik, wiceprezes Fundacji Napoleona.  

Fot. Edyta Kocyła-Pawłowska
Inscenizacja historyczna – spacer w parku. Kamieniec, 2021.  

Fot. Wojciech Mienik

nie powagi krajowej nie stanie. Rozrzewnie-
ni wszyscy przytomni, oświadczyli na wszyst-
kie raczej narazić się niebezpieczeń-
stwa, jak tej hańbie uledz i t. d.

Przecież, okrutne wspomnienie! Z gro-
na tego patryotycznego zaraz po obra-
dzie przybiegł jeden do posła, i wydał oso-
by, które się naradzały i co uradziły!

Co za chluba dla Zamojskiego, co za hańba 
dla ogółu!

Poseł powiększyć kazał po wszystkich 
ulicach straże, rozlał po wszystkich domach 
szpiegów, a sam do zamku się udał. Król o 
wszystkiem był już uprzedzony, cały więc 
przejęty strachem, przyjmował posła, który 
na to pomięszanie króla z natrząsaniem do 

niego przemówił: „Jak widzę, nie znasz two-
ich Polaków, jeden tylko Andrzej Zamojski 
dotrzymał słowa i pieczęć złoży; trzeba ją 
przyjąć; inni, bądź  pewny, wszystko jutro 
zrobią, cokolwiek im rozkażę.”

Co za chluba dla Zamoyskiego, co za 
hańba dla ogółu!

c.d.n.
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Z Marią Walewską. Dojrzewała 
nadzieja na odbudowę państwa 

polskiego

Incognito gościła u niego Maria Wa-
lewska i wspólnie spędzali romantycz-
ne chwile przez trzy tygodnie. 

To tu dojrzewała nadzieja na odbu-

dowę państwa polskiego, co zakończy-
ło się powstaniem Księstwa Warszaw-
skiego i Wolnego Miasta Gdańska.

Do zobaczenia w sobotę 20 sierpnia 
2022 roku!

Poprzednie dwa festyny okazały się 
bardzo udane, brało w nich udział wie-
le osób, w tym również przedstawicieli 

władz kościelnych i samorządowych.

Serdecznie zapraszamy. Do zoba-
czenia!

Wojciech Mienik  
wiceprezes Fundacji Napoleona

Klub Seniora „Motława” działa!

Dla każdego coś wspaniałego
Ostatnio mieliśmy szansę uczestniczyć w wielu ciekawych imprezach. Zaczynają nas odwiedzać 
osoby oferujące różne tematy warsztatów.

W czerwcu był Ireneusz Dampc  
z Fundacji „Lubię To”, pełniący funkcję 
redaktora naczelnego czasopisma „Ga-
stronom Wybrzeża.” 

Zdrowo jesz – zdrowo żyjesz

Miał wykład, w którym propagował 
zdrową żywność oraz suplementy diety 
pozbawione chemii. Przedstawiał przy-
kłady pozytywnych reakcji organizmu 

na produkty oparte na naturalnych skład-
nikach. Pomagała mu Sabrina Gralak, 
rozdając ulotki reklamujące suplementy 
oraz inne produkty wytwarzane na bazie 
surowców naturalnych. Z zainteresowa-
niem słuchaliśmy tych informacji, przy-
swajając sobie wiedzę o możliwościach 
zadbania o nasze zdrowie. Zdrowy tryb 
życia oraz odpowiedni sposób odżywia-
nia to warunek prawidłowego funkcjo-
nowania osób w każdym wieku.

Pójdziemy do „Błękitnego Baranka”

Kolejne zaproszenie, jakie otrzy-
maliśmy, było z Muzeum Archeolo-
gicznego w Gdańsku. Przybył Marcin 
Klebba z „Błękitnego Baranka”, pięknie 
odrestaurowanego XVI -wiecznego 
spichlerza przy ulicy Chmielnej, gdzie 
mieści się wspaniała prezentacja na temat 
życia dawnych gdańszczan. Przedstawił 
nam propozycje zwiedzania tego obiektu, 

Parada i Piknik Seniorów odbył się w Gdańsku już po raz piąty. Wystartował  tradycyjnie na Ołowiance, na którą przyjechali seniorzy  
z 80 Klubów Seniora w Gdańsku, byli też goście z Gdyni, Redy i innych pomorskich miejscowości.  

Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl
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warsztatów lub lekcji muzealnych i omó-
wił wystawy tam się znajdujące. Bardzo 
to było interesujące i zachęcające.

Młodzież z Wilna, Bremy i Gdańska

Dostaliśmy też zaproszenie na wy-
jątkowy koncert do Ratusza Staromiej-
skiego. Był on zorganizowany z okazji 
jubileuszu 15-lecia Stowarzyszenia Eu-
ropejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego 
EuRoB” z bardzo ambitnym programem 
w wykonaniu utalentowanej muzycznie 
młodzieży z Wilna, Bremy i Gdańska. Fi-
nalną częścią koncertu była Msza Johan-
na Michaela Haydna w wykonaniu chóru  
z towarzyszeniem kwartetu smyczkowego.

Parada i Piknik Seniorów

Jeszcze przed wakacjami przeżyli-
śmy radosne wydarzenie: Parada i Pik-
nik Seniorów. Był to kolejny dowód po-
wrotu do normalności po smutnym okre-
sie pandemii kiedy to, z oczywistych 
powodów, takie uroczystości się nie 
odbywały. O radości seniorów z możli-
wości takiego świętowania Dnia Seniora 
świadczyła wysoka frekwencja. Uroczy-
stość rozpoczęła się na placu przy Fil-
harmonii Bałtyckiej im Fryderyka Cho-
pina od przemówienia wiceprezydent 
Miasta Gdańska Moniki Chabior. Wśród 
oficjalnych gości była członkini Zarzą-
du i radna Sejmiku Województwa Po-

morskiego Agnieszka Kapała-Sokalska  
i przewodniczący Zarządu Rady dzielni-
cy Śródmieście Maksymilian Kieturakis. 

Tomasz Pogonowski z nagrodą 

Później nastąpiła prezentacja 
organizatorów i sponsorów oraz 
uhonorowanie wyróżniających się 
osób w pracy społecznej dla seniorów. 
Nagrodę Marszałka Województwa Po-
morskiego w kategorii Przyjaciel Senio-
ra otrzymał Tomasz Pogonowski szef 
Fundacji Pomagamy Nie Ziewamy, z re-
komendacji naszej liderki, Heleny Turk.

Piknik w parku przy kościele  
św. Barbary

Po tej oficjalnej części uroczysto-
ści wszyscy zebrani przemaszerowali 
w paradnym pochodzie do parku przy 
kościele św. Barbary na piknik. Były 
chorągiewki, były ujednolicone trans-
parenciki z nazwami klubów seniora,  
a część uczestników była poprzebiera-
na lub udekorowana barwnymi szala-
mi, wiankami i strojnymi kapeluszami. 
Organizacją pikniku zajęło się Centrum 
Wolontariatu Gdańskiego. 

W namiotach pomoc, porady, warsztaty 

W parku na tłumy seniorów czekała 
prowizoryczna estrada z salą taneczną, 

czekały bardzo liczne namioty różnych 
instytucji, oferujących pomoc i informa-
cje seniorom w zakresie m.in.: zdrowia 
i opieki farmaceutycznej, na przykład 
badanie spirometryczne, EKG, pomiar 
ciśnienia, program profilaktyki cukrzycy 
oraz szczepienia. 

Były też zajęcia w zakresie rzemio-
sła artystycznego. Chętni uczestniczy-
li w warsztatach tworzenia - wyrobów  
z wikliny papierowej (z kolorowych ga-
zet) oraz wyrobów z bursztynu. Jedno  
ze stoisk oferowało bieżącą prasę, a w 
jego sąsiedztwie ulokowano wielokolo-
rowe stoisko rekomendujące segregację 
odpadów.

Porady prawne. Jak unikać oszustów 

Obecni byli przedstawiciele Izby 
Adwokackiej udzielający porad praw-
nych, a czuwali nad bezpieczeństwem 
zebranych i instruowali o sposobach 
unikania oszustów policjanci z Komen-
dy Miejskiej. Seniorzy mieli możliwość 
wykorzystania wszelkich informacji  
i usług. Wolontariusze zorganizowali też 
poczęstunek, po którym ruszono na par-
kiet, by przy muzyce i tańcach cieszyć 
się pięknym dniem, bo pogoda też dopi-
sała znakomicie.

Krystyna Tylman 
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25 czerwca 2022 roku w Kościele św. Mikołaja i w Oratorium  
Domu Pojednania w Łęgowie 

Ksiądz kardynał Fernando Filoni – 
Człowiekiem Pojednania i Pokoju 

Wręczenie wyróżnienia Człowiek Pojednania i Pokoju odbyło się 25 czerwca 2022 roku w Łęgowie. Laureatem 
został ksiądz kardynał Fernando Filoni. Wyróżnienie przyznawane jest od 1912 roku. Otrzymują je osoby łączące 
swoim działaniem różne środowiska, religie i wyznania w wymiarze lokalnym lub międzynarodowym.

W uroczystości uczestniczyli przed-
stawiciele Stowarzyszenia „Nasz 
Gdańsk”.

Kościół św. Mikołaja w Łęgowie

Kościół Parafialny pod wezwaniem 
Św. Mikołaja w Łęgowie jest jedno-
cześnie Sanktuarium Maryjnym oraz 
ważną częścią Centrum Pojednania. Jest 
jednym z wielu w naszym kraju uro-
kliwych kościółków znajdujących się  
w mniejszych miejscowościach, ale jak 
większość z nich ma ciekawą i zatopio-
ną w lokalnej tradycji historię, która jest 
dokumentem losów ludzi, często ich dra-
matów, pragnień, a także polityki.

Obecny barokowy kościół został wy-
budowany w XVIII wieku. Powstał na 
miejscu starego – zresztą kilkakrotnie 
burzonego i odbudowywanego kościoła, 
który po raz pierwszy przez Oliwskich 
Cystersów został wybudowany jeszcze 

w XIV wieku. Obecny kształt świątyni 
też nie oddaje jego pierwotnego kształtu 
z 1748 roku. Po drodze była zmiana wie-
ży, pożar, a także inne przebudowy bę-
dące na przykład wynikiem uszkodzeń 
wojennych. W swojej historii zmieniali 
się także ziemscy gospodarze – jak to 
często na Pomorzu bywało - była tam 
m.in. parafia protestancka w XVI wieku. 

Obecny kształt jest więc wielowie-
kowa sumą losów rożnych pokoleń 
parafian i ich proboszczów. Na wieży 
znajdują się stare dzwony z XVII wie-
ku, czyli jeszcze sprzed odbudowy, ale 
pełną atmosferę historii odnajdujemy  
w barokowym wnętrzu Kościoła  
św. Mikołaja. Gra refleksów słońca 
ukazuje bogato zdobiony ołtarz główny  
z obrazem Matki Bożej – Królowej Pol-
ski oraz dwie nawy: w lewej z historią 
golgoty na krzyżu, a po prawej ołtarz 
boczny poświęcony patronowi. W zda-
wało by się tak małym kościele ukryte 

jest bogactwo – chór, organy i dominu-
jąca ambona, z której szczególnie kiedyś 
duszpasterz mógł surowym spojrzeniem 
przeniknąć każdego parafianina. Tam 
znajdują się drogocenne relikwie Krzyża 
Świętego oraz św. Oliwii i ta niezwykła  
i niepowtarzalna atmosfera – smak tra-
dycji i czasu Warto zatrzymać się w Łę-
gowie i zajrzeć do Kościoła św. Mikoła-
ja na prawdziwą ucztę duchową. 

 Jego eminencja ksiądz kardynał 
Fernando Filoni

Ksiądz, kardynał kościoła rzymskie-
go. Papieski dyplomata. Nuncjusz waty-
kański w Iraku, Jordanii i na Filipinach, 
substytut w Sekretariacie Stanu Stolicy 
Apostolskiej (de facto watykański wice-
premier), prefekt Kongregacji do spraw 
Ewangelizacji Narodów, a obecnie,  
na podstawie decyzji Papieża Francisz-
ka, pełni urząd Wielkiego Mistrza Zako-
nu Rycerskiego Grobu Bożego w Jero-
zolimie.

Przez kilkadziesiąt lat był papieskim 
wysłannikiem w regiony świata, w któ-

Wnętrze Kościoła św. Mikołaja w Łęgowie. Źródło: https://www.diecezja.gda.pl/parafie/

Portret księdza kardynała Fernando Filo-
niego odsłonięty w Centrum Pojednania w 
Łęgowie w ramach uroczystości wręczenia 

wyróżnienia „Człowiek Pojednani i Pokoju”
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rych rozgrywały się konflikty i wojny. 
Jego zadaniem była próba wpływania na 
poszczególne strony w celu ograniczenia 
i zaniechania eskalacji przemocy. W Ira-
ku w trakcie wojny w 2003 roku jako je-
den z nielicznych dyplomatów pozostał 
w mieście, stając na posterunku wobec 
życia. Pomagając pozostawionym lu-
dziom i udostępniając im, w tym szcze-
gólnie większości zamieszkującej tam 
ludności muzułmańskiej, świątynie ka-
tolickie i dostępne zasoby misji. Postawa 
ta została dostrzeżona przez Wspólnotę 
Muzułmańską w Iraku. 

Wyróżnienie Człowiek Pojednania  
i Pokoju

Z inicjatywy księdza Grzegorza Ra-
fińskiego oraz członków kapituły usta-
nowione zostało w 2012 roku wyróż-
nienie Człowiek Pojednania i Pokoju, 
którym honorowane są osoby łączące 
swoim działaniem różne środowiska, 
religie i wyznania, a także działające 
albo w wymiarze lokalnym lub między-
narodowym, które w szczególny sposób 
zasłużone są w poszerzaniu przestrze-
ni dla tolerancji i szacunku. Kapituła  
w składzie: ksiądz abp. Tadeusz Wojda 
(metropolita gdański); ksiądz bp. prof. 

Marcin Hinz (biskup diecezji Pomor-
sko-Wielkopolskiej Kościoła Ewange-
licko-Augsburskiego); ksiądz Dariusz 
Jóźwik (proboszcz gdańskiej parafii Pol-
skiego Autokefalicznego Kościoła Pra-
wosławnego); prof. Grażyna Świątecka 
(profesor Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Gdańsku); Jakub Sza-
daj (Przewodniczący Niezależnej Gmi-
ny Wyznania Mojżeszowego RP); prof. 
Selim Chazbijewicz (były prezes Związ-
ku Tatarów RP, obecnie ambasador RP 
w Kazachstanie, profesor Uniwersytetu 
Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie) 
wręcza osobom wyróżnionym wraz  
z dyplomem statuetkę zaprojektowaną 
i wykonaną przez wybitnego gdańskie-
go artystę Wawrzyńca Sampa. Statuetka 
przedstawia motyw drzewka oliwnego, 
co ma nawiązywać do spotkań, jakie  
w Asyżu w 1986 roku zainicjował świę-
ty Jan Paweł II w ramach dnia modlitwy 
religii świata o pokój. 

Z Łęgowa płynie przesłanie Człowieka 
Pojednania i Pokoju

Gdańsk i jego okolice to ziemia 
niezwykła. Urodzajna wartością myśli  
i zdarzeń. Tutaj w każdym zakątku hi-
storia toczy swoje boje z rzeczywisto-
ścią zapełniając swoje kolejne karty lo-
sów świata. Miasto i jego okolice przez 
wieki emanowało swoim blaskiem. 
Szlak bursztynowy i morze mieniło się 
mirażami przyciągając kupców, i ucząc 
zarazem mieszkańców tolerancji. Da-
jąc im dobrobyt i dając im idee, które  
w swej bezwzględnej wartości prze-

nikają każdego, kto tutaj się zatrzyma 
choć ma chwilę. Magia miejsca? A jak 
wyjaśnić postawę nowych mieszkańców 
Gdańska, którzy po II Wojnie Świato-
wej trafili tutaj i w zaskakującej pokorze 
odbudowali historyczne miasto, chociaż 
mogli zbudować je od nowa w socreali-
stycznym stylu? I jeszcze Solidarność,  
i tamci ludzie, którzy zmienili świat.  
I postawa Obrońców Westerplatte,  
i Poczty Polskiej w Gdańsku.

Niedaleko Gdańska w Łęgowie  
w dniu 25 czerwca 2022 roku miała 
miejsce mało znana nam wszystkim, ale 
jakże prestiżowa uroczystość. W wyjąt-
kowej oprawie modlitwy ekumenicznej 
w Kościele św. Mikołaja, a następnie  
w Oratorium – Domu Pojednania w Łę-
gowie nastąpiło wręczenie wyróżnienia 
wraz ze statuetką dla „Człowieka Pojed-
nania i Pokoju” za 2022 rok Jego Emi-
nencji księdzu kardynałowi Fernando 
Filoniemu. 

Dlaczego kapituła zdecydowała się 
wyróżnić spośród wielu potencjalnych 
kandydatów właśnie kardynała Filoniego? 

Wsłuchując się w laudację i uzasad-
nienie werdyktu,, przedstawione przez 
Metropolitę Gdańskiego abp Tadeusza 
Wojdę zapamiętałem chyba najważ-
niejsze uzasadnienie, oddające sens 
wystąpienia biskupa, które zaklęte jest 
w dwóch słowach - kluczach do zasad 
humanizmu i najgłębszych, najuczciw-
szych i zarazem najtrudniejszych re-
lacji między ludźmi na świecie to kul-
tura spotkania. Z nich wynika sztuka 
tolerancji i jak to dokładnie podkreślił 
laudator arcybiskup Tadeusz Wojda wła-

Statuetka według projektu i wykonana przez 
Wawrzyńca Sampa przygotowana dla kardy-

nała Fernando Filoniego Modlitwa ekumeniczna w Kościele św.Mikołaja w Łęgowie
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śnie często przywoływana powszech-
nie „tolerancja”, jako słowo, jest tylko 
stosowanym frazesem - substytutem 
faktycznej wartości. Bowiem właściwa 
interpretacja tolerancji może być tylko 
rozumiana poprzez wzajemny szacunek 
i bezwzględne, wzajemne respektowa-
nie naturalnego prawa do życia i roz-
woju. Tak właśnie laureat wyróżnienia 
- kardynał Fernando Filoni - starał się 
realizować swoją misję dyplomatyczną 
w Iraku, także w najtrudniejszym okre-
sie „wojny irackiej w 2003 roku”, któ-
ra, jak już dzisiaj wiadomo, była wojną 
polityczną wbrew zasadom ludzkim.  
Za tamten dialog i misję szukania roz-
wiązań oszczędzających ludzi - każdego 
człowieka - społeczność muzułmańska 
w Iraku nagrodziła kardynała Filoniego 
złotym pierścieniem. Ma to swoją dra-
matyczną wymowę wobec - cały czas 
występujących różnic - świata zachodu 
i świata wschodu. Ale są jeszcze prawa 
naturalne, pragnienie każdego dziecka 
do miłości, do życia w szczęściu, z bli-
skimi i w końcu bezwzględnego prawa 
do życia. W to wszystko wpleciona jest 
chęć dominacji - racji za wszelka cenę. 
To są trudne relacje na świecie. Nie 
mogła kapituła wyróżnienia „Człowiek 
Pojednania i Pokoju” tutaj na wybrzeżu 
gdańskim lepiej wskazać znamienitego 
kandydata. Ten wybór dopełnia - w ja-
kiejś części przynajmniej - wartości, któ-
re są i trwają w Gdańsku. 

Sam wyróżniony kardynał Fernando 
Filoni w swoim wystąpieniu dał świa-

dectwo ze swojego życia – bycia, wręcz 
uczestnika trzech wojen: w Sir Lance 
(trwającej w latach 1983-2009), w woj-
nie pomiędzy Irakiem, a Iranem (trwa-
jącej w latach 1980- 1988) oraz wojnie 
przeciwko Saddamowi Husseinowi  
w 2003 roku. Na tej podstawie podjął 
rozważania nad znaczeniem i sensem ro-
zumienia istoty pokoju. Jak go rozumieć 
i jak sobie go tłumaczyć?

Pokój często rozważa się w kontek-
ście strat i zysków. W przerażeniu wobec 
przemocy i zabijania. W kontekście mo-
tywów i polityki. Politycznego zbilanso-
wania działań i własnego punktu widze-
nia. Tłumaczenia wojny prewencyjnej  
i wojny z terrorem. W końcu naturalnego 
pytania o logikę wojny i sens przemocy 
jako takiej w ogóle. 

W tym miejscu Kardynał Filoni 
przywołał encyklikę Jana XXIII Pacem 
in terris, w której podjęta została próba 
odpowiedzi na te trudne pytania. Wska-
zując, że powodem przemocy jest rozdź-
więk pomiędzy porządkiem stworzenia, 
a nieporządkiem wśród ludzi. Mówiąc 
o pokoju należy bowiem odnieść się 
do samego jądra natury człowieka, w 
której zakorzenione jest dążenie do ży-
cia w pokoju oraz prawdy obiektywnej,  
a zarazem spostrzeżenia, że każda oso-
ba obdarzona rozumem odkrywa w so-
bie godność pociągającą za sobą prawa  
i obowiązki, przy czym zasadność tej re-
guły dotyczy wszystkich uczciwych bez 
względu na wyznawaną religię. 

Takie przemyślenia kardynała pro-

wadzą do oczywistej kontestacji „Pokój 
rodzi się wśród społeczeństw, które żyją 
w zgodzie i w przekonaniu o jednako-
wej godności narodów oraz jednostek”. 
Chociaż historia ludzkości jest rozdarta 
pomiędzy konfliktem i pokojem, a ten 
sam wymiar moralny reguluje zarówno 
stosunki między ludźmi, jak i relacje 
między społecznościami to właśnie – 
zdaniem kardynała - powodem konflik-
tów jest postawa dyletantów – przywód-
ców politycznych, którzy uproszczając  
i często nie rozumiejąc relacji uciekają 
się do przemocy. Jedynym sensownym 
sposobem na pokoju jest właśnie rozum. 
Jak się z tym można nie zgodzić? 

Właśnie rozum zaklęty w har-
monii muzyki dopełnił uroczystość 
i te ważne intelektualne rozważania.  

Wręczenie statuetki. Od lewej stoją: Olgierd Chazbijewicz (syn prof. Selima Chazbijewicza), 
kardynał Fernando Filoni (trzyma statuetkę), Jakub Szadaj, abp Tadeusz Wojda,  

bp. Marcin Hinz
Kardynał Fernando Filoni przemawia  

na uroczystości

Profesor Konstanty Andrzej Kulka w trakcie 
koncertu
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Nie inaczej można odebrać opowieść 
muzyczną Antonio Vivaldiego „Cztery 
pory roku”. Muzyka bez słów tłumaczy 
sens porządku wyznaczonego przez na-
turę. Właśnie tego genialnego utworu 
mogliśmy wysłuchać w symbolicznym 
okresie przesilenia letniego i w znako-
mitym wykonaniu naszego gdańskiego 
profesora Konstantego Andrzeja Kulki  
z towarzysząca mu Cappellą Gedanen-
sis. Wszyscy uczestnicy spotkania od-
dali się koncertowi, a zarazem przemy-

śleniom jak sprawić, aby nasz świat był 
lepszy, abyśmy my byli lepsi.

Ta znakomita uroczystość w skrom-
nym Łęgowie zakończyła się pysznym 
poczęstunkiem przygotowanym przez 
Stowarzyszenie Sołtysów z Pruszcza 
Gdańskiego. Dla nas wszystkich, uczest-
ników uroczystości oraz dla mieszkań-
ców Łęgowa, a w zasadzie gospodarzy, 
wydarzenie to – cykliczne – ma swój 
szczególny wymiar - dumy i satysfakcji 
z bardzo ważnej, podjętej misji.

Szczególne podziękowania należą 
się księdzu Grzegorzowi Rafińskiemu, 
który jest inicjatorem oraz twórcą Cen-
trum Pojednania w Łęgowie. On, razem 
z kapitułą wyróżnienia „Człowiek Po-
jednania i Pokoju”, jest właśnie orędow-
nikiem wartości, które chcielibyśmy, 
aby nie były tylko marzeniami. 

Tekst i fot. Ireneusz Lipecki
Wiceprezes Stowarzyszenia  

„Nasz Gdańsk”

Uczestnicy spotkania, wraz z kardynałem Fernando Filonim, przechodzą przez Bramę  
Pojednania aleją z wmurowanymi tablicami osób wyróżnionych tytułem „Człowiek  

Pojednania i Pokoju”. Pierwszy po prawej (wskazuje drogę) ksiądz Grzegorz Rafiński 

Dyplom potwierdzający nadanie tytułu 
„Człowiek Pojednania i Pokoju”  
kardynałowi Fernando Filoniemu

Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” z wizytą w VII Liceum Ogólnokształcącym  
im. Józefa Wybickiego 

Takie będą Rzeczypospolite … 
Delegacja Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”, wyposażona w dyplomy gratulacyjne, wzięła udział w uroczystym 
zakończeniu Roku Szkolnego 2021/2022 w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego w Gdańsku. 

Dzień wyjątkowo pogodny i sło-
neczny, zapowiadający wakacje, znako-
micie się wpisał w ten oczekiwany przez 
uczniów moment ostatniego dzwonka. 

Przed nami wakacje

Szkoła tego dnia żegna na dwa mie-
siące swoich uczniów, ale wcześniej 
podsumowuje ich ciężka pracę - naukę. 
Najlepsi dostają wyróżnienia i nagrody, 
a dyrektor szkoły przestrzega, aby waka-
cje były bezpieczne i wszystkim życzy 
słońca. Tak wygląda koniec roku we 
wszystkich szkołach i każdy się spieszy 
na sielankę, wyjazdy, do cioci i babci, 
aby już za chwilę znowu tęsknić do swo-

ich kolegów i „swojej budy”. 
Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” jako 

wydawca miesięcznika postanowiło nie-
co przedłużyć ostatnią lekcję w szkole  
i wobec wszystkich podziękować szóst-
ce uczennic i ich wychowawczyni Pani 
prof. Marioli Rautenberg za to, że sta-
nęły wobec wyzwania podjęcia próby 
prawdziwego dziennikarstwa. 

Podjęły wyzwanie przygotowania 
reportażu

Uczennice: Julia Borysiewicz, Zu-
zanna Bogdanowicz, Julita Krzewińska, 
Maja Rozenbajgier, Blanka Walewska  
i Karolina Weręgowska „chodzą” do kla-

sy Ie - „ligwistyczno-medialnej” (czy-
li dawniej po prostu humanistycznej)  
i z pewnością swobodne operowanie 
piórem w przyszłości będzie dla nich 
chlebem powszednim - jednak w pierw-
szej klasie? Dziewczyny przełamały ba-
rierę i dziarsko podjęły wyzwanie przy-
gotowania reportażu z uroczystości uho-
norowania Pani Elżbiety Grot tytułem 
Zasłużonej w Historii Miasta Gdańska, 
jaka miała miejsce w Ratuszu Główne-
go Miasta w dniu 25 maja 2022 roku. 
Chociaż sam reportaż ukazał się nume-
rze czerwcowym naszego miesięcznika  
i w naturalny sposób znalazły się w nim 
tylko wybrane materiały dziennikarek, 
to jednak warsztat, jaki sobą zaprezen-
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towały uczennice swoim poziomem, za-
skoczył redakcję. 

Pasja, wartości wyniesione ze szkoły

Nasze dziennikarki zdradziły bo-
wiem już nie tylko pasję, ale i widoczne 
wartości wyniesione ze szkoły. Znako-
mite wręcz okazały się zdjęcia Julity, 
które wykonywała ze wszystkich moż-
liwych akrobatycznych pozycji i miejsc. 
Świetnie kadrując i zdradzając znakomi-
te wyczucie operowania światłem. 

Dla nas – Stowarzyszenia „Nasz 

Gdańsk” - obowiązkiem więc było wobec 
całej szkoły wręczyć młodym dziennikar-
kom i fotoreporterce dyplomy gratulacyj-
ne oraz z całej mocy podziękować wycho-
wawczyni i Dyrekcji VII LO w Gdańsku. 

Planujemy uruchomienie warsztatów 
dziennikarskich przy VII LO w Gdańsku

Wszystko wskazuje na to, że zapo-
czątkowana przygoda dziennikarska bę-
dzie kontynuowana pod okiem naszego 
wytrawnego redaktora Janusza Wikow-
skiego - byłego wieloletniego redakto-

ra naczelnego Dziennika Bałtyckiego,  
a obecnie członka władz Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich oraz wykładow-
cy akademickiego - bowiem planujemy 
uruchomienie warsztatów dziennikar-
skich przy VII LO w Gdańsku. 

Jeszcze raz składamy gratulacje 
uczennicom i całej społeczności szkolnej 
oraz gratulujemy jednocześnie rodzicom 
i dziadkom takich wyjątkowych pociech. 

Ireneusz Lipecki
Wiceprezes Stowarzyszenia  

„Nasz Gdańsk”

Nasze przyszłe roześmiane dziennikarki z profesorem Andrzejem Januszajtisem (siedzi na krześle) i redaktorem Januszem Wikowskim (trzeci 
od prawej) pod opieką swojej wychowawczyni z VII LO Pani Profesor Marioli Rautenberg. Fot. z arch. Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”

Zakończenie roku w VII LO i wręczenie dyplomów od Stowarzy-
szenia „Nasz Gdańsk” uczennicom z klasy 1e. Fot. z arch. VII LO

Ireneusz Lipecki - wiceprezes Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” przedstawia wo-
bec całej szkoły – VII LO – dokonania honorowanych koleżanek (obok Józef 
Kubicki, Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” oraz wychowawczyni klasy Mariola 
Rautenberg) wychowawczyni klasy Marioli Rautenberg). Fot. z arch. VII LO
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Po siedemdziesięciu siedmiu latach

Most Stągiewny ponownie zwodzony
Mieszkańcy i turyści po raz pierwszy mogli skorzystać z przejścia nowym Mostem Stągiewnym po przeprowadzonych 
pracach związanych z modernizacją i przekształceniem go w most zwodzony 5 lipca 2022 roku. Oficjalne otwarcie 
zmodernizowanej przeprawy nad Nową Motławą zaplanowano na początku sierpnia 2022 roku. 

Przez blisko miesiąc prowadzone 
były jeszcze ostatnie prace wykończe-
niowe oraz próby technologiczne.

Znów komunikacja wodna  
Nową Motławą

Most Stągiewny czekał siedemdzie-
siąt siedem lat na przywrócenie funkcji 
zwodzonej i, póki co, jest jednym tego 
typu obiektem w historycznym śród-
mieściu Gdańska, który ponownie pełni 
swoją pierwotną – zwodzoną funkcję. 

W 2015 roku Gmina Miasta Gdańsk, 
w ramach partnerstwa publiczno-pry-
watnego podpisała porozumienie,  
na mocy którego Granaria Development 
Gdańsk sp. z o.o., odpowiedzialna za za-
gospodarowanie północnego cypla Wy-
spy Spichrzów, zobowiązała się między 
innymi do budowy zwodzonej kładki dla 
pieszych nad Starą Motławą na przedłu-
żeniu ul. Św. Ducha oraz do przebudowy 
mostu Stągiewnego na zwodzony. 

Od kilku lat ulica Stągiewna pełni 
rolę deptaka, a most, zapewniający połą-
czenie z Długimi Ogrodami oraz z ulicą 
Szafarnia, użytkowany jest praktycz-
nie tylko przez pieszych. Przywrócenie 
funkcji zwodzonej jest zatem nie tylko 
powrotem do tradycji, ale ma również 
względy praktyczne. Budowa zwodzo-
nej przeprawy umożliwi ruch jednostek 
pływających na Nowej Motławie – mię-
dzy innymi w kierunku budowanej ma-
riny w sąsiedztwie mostu Rogoźników.

 
Prace zaczęły się jesienią 2021 roku

Kładkę na przedłużeniu ul. Św. Du-
cha oddano do eksploatacji w czerwcu 
2020 roku. Wykonawcę przebudowy 
mostu Stągiewnego – firmę Vistal, wyło-
niono w drodze przetargu w 2020 roku,  
a prace rozpoczęły się jesienią 2021 
roku. Przed rozpoczęciem prac należa-
ło usunąć kolizje z istniejącymi siecia-
mi branżowymi, przebiegającymi przez 
przęsło mostu. Z kolei sieci, które po-
łożone były na starym obiekcie, zosta-
ły ułożone w wykopanym w dnie rzeki 
korycie i następnie zasypane. Kolejnym 

Plan Sztokholmski Gdańska z 1615 r. z przedstawianiem Mostu Stągiewnego, (pośrodku 
ryciny). Źródło: sok.riksarkivet.se

Rekonstrukcja bramy i mostu według Otto Kloeppel’a. Źródło: Otto Kloeppel, Das Stadtbild 
von Danzig in den drei Jahrhunderten seiner grossen Geschichte, Danzig 1937. s. 176
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etapem była rozbiórka istniejącego przę-
sła mostu oraz podpór. 

Stary obiekt, o czym można było się 
przekonać gołym okiem, był w fatalnym 
stanie, stalowa konstrukcja pochodząca 
z lat 70. XX wieku, będąca podstawą 
mostu, była praktycznie całkowicie sko-
rodowana, a dźwigary przy rozbiórce 
niemal się rozsypywały. 

Do oparcia nowego mostu wykorzy-
stano podpory od ulicy Długie Ogrody, 
było to możliwe dzięki zaprojektowaniu 
żelbetowej wanny w komorze, w której 
zostały zamontowane siłowniki, łożyska 
obrotowe mechanizmu podnoszącego 
oraz maszynownia. Dostosowano 
również istniejący właz serwisowy do 
obsługi elementów ruchomych mostu. 
Stalowa konstrukcja mostu została spre-
fabrykowana na terenie wykonawcy 
firmy Vistal Gdynia i została dostarczo-
na na plac budowy na początku marca  
w trzech elementach, które następnie zo-
stały osadzone na docelowym miejscu  
i scalone. 

Od pięciu stuleci łączy brzegi Wyspy 
Spichrzów i Długich Ogrodów

Most Stągiewny – w różnej formie 
konstrukcyjnej – od blisko pięciu stuleci 
łączy brzegi Wyspy Spichrzów i Długich 
Ogrodów. Pierwsza przeprawa – po wy-
konaniu przekopu Nowej Motławy, któ-
ry połączył łachę Bersen (Brensa) poło-
żoną na wysokości obecnej ul. Angielska 
Grobla, z dwoma leżącymi na południu 
bezodpływowymi zastoiskami wodnymi 
– powstała w 1576 roku. Wcześniej – jak 
podaje portal Gedanopedia – istniały w 
tym miejscu już inne drewniane mo-
sty. Nowa Motława początkowo pełniła 
funkcję fosy z czasem została dostoso-
wana do potrzeb żeglugi. Podobnie jak 
współcześnie, poziom wody na rzece 
regulowała, położona pomiędzy bastio-
nami Żubr i Wilk – Kamienna Grobla. 
Po zasypaniu w 1852 roku pod budowę 
Dworca Brama Nizinna (w rejonie uli-
cy Toruńskiej) odcinka Starej Motławy, 
Nowa Motława stała głównym ujściem 
rzeki. 

Jak wspomniałem, pierwsze mosty 
były konstrukcji drewnianej, a mecha-
nizm napędowy mostu był pierwowzo-
rem przekładni zębatej. W II połowie 
XIX wieku prototypową w skali świato-
wej konstrukcję, z wykorzystaniem stali 
walcowanej, zaproponował niemiecki 
konstruktor Johann Schwedler – autor 
projektu m.in. tczewskiego mostu ko-
lejowego nad Wisłą. Nowy obiekt od-

dano do eksploatacji w 1864 roku. Był 
zlokalizowany tuż obok dotychczasowe-
go, centralnie przed Basztą Stągiewną  
(na przestrzeni wieków lokalizacja 
„przeprawy Stągiewnej” kilkukrotnie 
zmieniała swoją lokalizację). 

W 1883 roku w ciągu ulicy Stągiewnej  
– dwutorowa linia tramwajową

Rozwój komunikacji tramwajowej 
w Gdańsku wymusił kolejną inwestycję 
w tym rejonie miasta. Już w 1883 roku 
w ciągu ulicy Stągiewnej uruchomiono 
dwutorową linię tramwajową, łączącą 
Targ Węglowy z Długimi Ogrodami  
i Dolnym Miastem. Most był jednak za 
wąski, aby pomieścić oba tory, stąd drugi 
tor umieszczono na sąsiadującym moście 
Rogoźników, budując specjalny szynowy 
bajpas, wzdłuż ulicy Motławskiej i ulicy 

Szopy. Na moście Stągiewnym ułożono 
jedynie tor w kierunku centrum. Takie 
rozwiązanie funkcjonowało do 1937 
roku, kiedy to Most Schwedlera został 
zastąpiony nową konstrukcją zbudowaną 
od strony ul. Szafarni, obok dotychczaso-
wej przeprawy, która ostatecznie została 
rozebrana. Konieczność budowy nowe-
go obiektu wynikała przede wszystkim 
ze wzrostu natężenia ruchu w tym rejo-
nie Gdańska. Tym razem zastosowano 
sprawdzone rozwiązanie konstrukcyjne 
wykorzystane wcześniej na moście Sien-
nickim w 1912 roku i Zielonym w 1928 
roku. Most eksploatowany był zaledwie 
osiem lat. 

W 1945 roku – poważnie uszkodzony

W 1945 roku obiekt został poważnie 
uszkodzony przez wycofujące się woj-

Most Stągiewny „Schwedlera” w latach 1883-1926. Widok od strony ul. Szopy.  
Źródło: Fotopolska.eu
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ska niemieckie i ostrzał Armii Czerwo-
nej. Choć powojenne oględziny określi-
ły stopień zniszczeń elementów nośnych 
przęsła na 40-50 procent przy zachowa-
niu konstrukcyjnego kształtu obiektu, 
to w wyniku zalania wodą komory me-
chanizmów zwodzenia cenne urządzenia 
przez kolejne lata strawiła rdza. 

W 1948 roku naprawiono doraź-
nie przęsło mostu, podpierając jego 
uszkodzony fragment na jarzmach  

z pali drewnianych, wbitych w dno rzeki,  
co całkowicie uniemożliwiło żeglugę 
pod mostem. Na przebudowę zdecydo-
wano się dopiero na początku lat 70. XX 
wieku. Była to konieczność, ponieważ 
przeprawa popadała w ruinę i groziło jej 
całkowite zamknięcie. 

Zdecydowano się na jego przebudo-
wę bez przywracania funkcji zwodzo-
nej, co było jednocześnie rozwiązaniem 
„ekonomicznym”. W takim kształcie 

most Stągiewny przetrwał niemal pół 
wieku.

Sławomir Lewandowski 

Pisząc o historii Mostu Stągiewnego 
opierałem się na tekście Jacka Kamiń-
skiego „Most Stągiewny - protoplasta 
stalowych mostów obrotowych”. (Artykuł 
jest elementem planowanego, komplek-
sowego opracowania historii gdańskich 
mostów).

Fotografia z 1937 r. Rozbiórka mostu obrotowego.  
Źródło: Fotopolska.eu

1937 rok. Tramwaj wjeżdżający przez Most Stągiewny w ulicę  
Stągiewną. Z prawej Stągwie Mleczne. W głębi Długie Ogrody.  

Źródło: Muzeumpolski.pl

W obiektywie Sławomira Lewandowskiego

Remont Mostu Stągiewnego
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Zachęcamy do lektury. 

Mniszki 1 i Brygidki 13
 
Czego można się dowiedzieć  

z ksiąg adresowych? Sprawdźmy na 
przykładzie dwóch gdańskich domów, 
ostatnio opuszczonych, co zawsze gro-
zi dewastacją, a nawet rozbiórką. 

Stoją przytulone do siebie, jakby 
chciały razem uchronić się przed złym 
losem. Sięgam najpierw do „adresówki” 
z 1854 roku, pierwszej po zmianie nu-
meracji na zachowaną w tym miejscu do 
dziś. Kształt domów podlegał zmianom, 
adresy pozostały: Mniszki 1 i Brygidki 
13. Właścicielem pierwszego był wów-
czas cieśla Schneider, drugiego – podofi-
cer Rohn. Tak było także w roku 1858. 
Od 1864 jako właściciel obu domów 
figuruje Wilhelm Benjamin Sawalisch. 
Określony jest jako mistrz garncarski, 
podobnie w 1867, ale w 1870 zmienia 
się to na „fabrykant pieców” (Ofenfa-
brikant) czyli zdun. W 1874 roku już nie 
żył, bo właścicielką domu przy Brygid-
kach była wdowa Sawalisch, natomiast 
Mniszki 1 przeszły w ręce Richarda 
Eduarda Drewsa, również garncarza, 
zamieszkałego przy Targu Rybnym 
42, ale określonego tam jako „czelad-
nik stolarski”! Co łączy stolarstwo ze 
zduństwem? Jedyne, co przychodzi mi 
na myśl, to drewniane matryce do de-
koracyjnych kafli piecowych. Pieniądze 
na zakup domu Drews mógł dostać od 
matki, „kupcowej” (Handelsfrau), mógł 
też być spokrewniony ze zmarłym Sa-
walischem, ale o tym księga adresowa 
nie informuje. W księdze z roku 1876 
pojawia się wiadomość niezwykle istot-
na dla dziejów tej kamieniczki: Drews, 
mieszkający nadal przy Targu Rybnym, 
przy Mniszki 1 ma warsztat. Oznacza to,  
że robiono tutaj piece, zapewne już  
w czasach Sawalischa, czyli co najmniej 

od roku 1870, może nawet już w roku 
1864. Pochodzący z tych czasów (1869) 
plan Buhsego pokazuje kształt obu par-
cel, różniący się trochę od dzisiejsze-
go – ta przy Mniszkach ma występy  
w głąb parceli przy Brygidkach. Ma 
też od strony Raduni wąskie miejsce na 
składowanie materiałów, albo dla parko-
wania wozu. W środku drugiej parceli, 
złożonej (jak dziś) z dwóch części – od 
ulicy i nad Radunią – był również ma-
lutki kwadratowy dziedziniec wewnętrz-
ny. W 1876 roku dom przy Brygidkach 
jest już własnością garncarza Gottlie-
ba Steinhauera, od 1884 roku również 
określanego jako producent pieców, 
który jednak miał zakład przy Podwalu 
Staromiejskim 92. Pojawiają 
się lokatorzy – przedtem 4 do 6,  
w 1880 – 10, począwszy od 1884 
już stale od 15 do 20. Interpretuję 
to jako rozbudowę kamieniczki, 
która uzyskała dzisiejszy 
kształt, z podwyższoną częścią 
od frontu. Steinhauerowie (po-
tomkowie Gottlieba) posiada-
li ją jeszcze w roku wydania 
ostatniej adresówki (1942). 
Podobny proces obserwujemy 
przy Mniszkach: W 1886 dom 
nr 1 należał jeszcze do Drewsa, 
w 1888 do garncarza Heinricha 
Grünkego. W 1898 posiadał go 
już przedstawiciel innego za-
wodu, mleczarz Johann Stan-
ke, a w 1900 kolejny mleczarz 
Emmanuel Kaschner. W rękach 
jego rodziny dom pozostawał do 
1945 roku. W roku 1884 licz-
ba lokatorów przy Mniszkach 
wzrosła z dotychczasowych  
3 na 9, a później oscylowała 
między 8 i 11. Także i tu można 
to wiązać z rozbudową, między 
innymi z zabudowaniem wolne-
go miejsca przy kanale Raduni.

Jak widać obie kamieniczki miały 
przeszłość przemysłową. Jej pozostało-
ścią może być wysoki komin na dachu 
kamieniczki przy Mniszkach 1, który  
od czasu do czasu dymił jeszcze w ze-
szłym roku (pisane w 2018 roku). Cie-
kawe jak wyglądają piece tych domów? 
Jeżeli jakiś się zachował, to możemy 
być pewni, że jest dziełem tutejszych 
zdunów. Warto poszukać śladów prze-
szłości, która niewątpliwie podwyższa 
wartość zabytkową obu kamieniczek  
i postuluje ich wpisane na listę obiektów 
chronionych. Wygląd nastrojowego za-
ułka Brygidek, z widoczną w dali wieżą 
św. Katarzyny nie powinien się zmienić.

Piec gdański (ok. 1870) – takie tutaj produkowano

Powstaje kolejna książka Andrzeja Januszajtisa

* Tajemnice ksiąg adresowych  
* Nieodparty czar, graniczący z magią  

* Skąd się wzięła informacja, jakoby tego 
dnia Francuzi zdobyli Grodzisko

Nową książkę o Gdańsku przygotowuje Andrzej Januszajtis. Czego się będziemy mogli z niej dowiedzieć?  
By rozbudzić ciekawość Czytelników publikujemy trzy rozdziały, nie zdradzając, jaka będzie treść pozostałych. 
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O gdańskich sklepieniach

W historycznym śródmieściu Gdań-
ska mamy dziś 17 kościołów, wliczając 
w to także Królewską Kaplicę i dawny 
kościół szpitalny Św. Ducha – dziś część 
szkoły przy IV Grobli. Niegdyś było 
o trzy więcej: kaplica Lazaretu (przy 
obecnej ul. Dyrekcyjnej), po której nie 
pozostał ślad, kościół anglikański (przy 
Św. Ducha, odbudowano kamieniczkę)  
i kościół Zbawiciela, z którego prze-
trwała dolna część wieży na Zaroślaku.  
W obliczeniu pominąłem dawne ko-
ścioły: Francuski (w spichlerzu przy 
ul. Służebnej) i Metodystów (przy  
Św. Katarzyny, róg Igielnickiej), oraz 
kaplicę „Łódź Chrystusową” w Przy-
tułku przy Sierocej. Połowa kościołów 
miała wnętrza przykryte sklepieniami,  
w większości gotyckimi – z wyjątkiem 
renesansowych u św. Brygidy. Naj-
starsze, w kościele św. Ducha, mogły 
powstać około roku 1400, drugie co 
do wieku u św. Jana w 1465, trzecie  
u św. Mikołaja – w 1487. Przed. 1500 
rokiem ukończono zasklepianie kościo-
ła św. Józefa (wówczas NMP, Eliasza  
i Elizeusza, od 1835 pod obecnym 
wezwaniem), około 1500 u św. Kata-
rzyny, w 1502 w kościele Mariackim,  
w 1514 u św. Brygidy (w prezbiterium)  
i św. Trójcy (w prezbiterium – zakon-
nym kościele Wieczerzy Pańskiej już 
w 1496), a w 1516 u św. Piotra (w pre-
zbiterium wcześniej). Rozmaitość ro-
dzajów i bogactwo rysunku sklepień 
są oszałamiające, dość wspomnieć,  
że w kościele Mariackim mamy co naj-
mniej 15 odmian, a u św. Katarzyny 11, 
ale można znaleźć pewne porządkujące 
prawidłowości. W środkowych nawach 
głównych kościołów: Mariackiego, św. 
Katarzyny i św. Piotra mamy sklepienia 
gwiaździste, w bocznych kryształowe. 
Te w prezbiteriach, również gwiaździste, 
są z reguły bogatsze (np. w Katarzynie 
16-polowe, podczas gdy w głównej na-
wie korpusu 6-polowe). Sklepienia u św. 
Jana i św. Trójcy wyróżniają się krótkimi 
przedłużeniami żeber poza punkt zbiegu. 
W wielu kościołach w osi sklepienia wy-
stępuje tzw. żebro wiodące, prowadzące 
oko do prezbiterium. Gwiaździste skle-
pienia kościoła Mariackiego są tak bo-
gato rozgałęzione, że można je uznać za 
fazę przejściową do sklepienia sieciowe-
go, którego piękny przykład znajdujemy 
w należącej do zespołu franciszkańskie-
go kaplicy św. Anny. 

Zestawmy jeszcze wysokości skle-
pień największych śródmiejskich świą-

tyń. Najwyższe, zawieszone 27 m nad 
posadzką, ma kościół Mariacki. Wcho-
dzącym do świątyni widok ogromnego 
wnętrza, przykrytego na niebotycznej 
wysokości misterną siatką żeber, z poła-
ciami coraz liczniej (jak pięćset lat temu) 
usianymi złotymi gwiazdkami, zapiera 
dech. Mimo mniejszej wysokości ude-
rzają monumentalnością także wnętrza 
św. Trójcy (23 m), św. Józefa (19 m),  
św. Jana (18 m), św. Mikołaja i św. Piotra 
(po 17 m). Znacznie niższe (13 m) gwiaź-
dziste sklepienia św. Katarzyny urzekają 
szlachetnym pięknem, a te u św. Brygi-
dy (14 m) wyróżniają się odmiennością 
rysunku, wynikłą z późniejszego czasu 
powstania – w 1604 r., odbudowane po 
pożarze w 1587 r. Kryształowe sklepie-
nie prezbiterium tego ostatniego kościoła 
może być starsze – podobnie jak w 1945 
r. mogło przetrwać tamten pożar.

Które z nich uznać za najpiękniej-
sze? Wszystkie są piękne. W każdym 
można znaleźć coś niezwykłego. Im 
dłużej się w nie wpatrujemy, tym więcej 
dostrzegamy. Może Państwa zaskoczę, 
ale mnie najbardziej urzekło dalekie od 
monumentalności sklepienie w przyle-

gającej do prezbiterium św. Piotra nie-
wielkiej kaplicy (zakrystii), w której 
przed odbudową kościoła odbywały się 
nabożeństwa. To wnętrze, niepełniące 
dziś funkcji liturgicznych, wywiera nie-
odparty czar, graniczący z magią.

 Napoleon i Grodzisko

Grodzisko czyli Gradowa Góra (Ha-
gelsberg) odegrało w oblężeniu Gdańska 
przez wojska napoleońskie w 1807 roku 
ważną rolę. Tutaj toczyły się najcięższe 
walki, prowadzące do ogromnych strat 
w ludziach zarówno pośród obleganych 
jak i oblegających. Jedni i drudzy zda-
wali sobie sprawę, że zajęcie górującego 
nad miastem wzgórza zadecydowałoby 
o upadku Twierdzy Gdańsk. Było ono 
jednak potężnie ufortyfikowane i tak 
strome, że powodzenie bezpośredniego 
ataku okazało się niemożliwe. Wobec 
takiej sytuacji 1 kwietnia głównodo-
wodzący marszałek Lefébvre zadecy-
dował o rozpoczęciu regularnych prac 
oblężniczych. Przez wiele dni saperzy 
kopali zygzakowate okopy i budowali 
stanowiska dla dział, mające zapewnić 

To sklepienie wywiera nieodparty czar. Fot. Andrzej Januszajtis
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dojście do fosy. Obrońcy, działający pod 
rozkazami doświadczonego generała 
Kalkreutha, odpowiadali gwałtownym 
ogniem z dział i wycieczkami, w czasie 
których, mimo ciężkich strat, udawa-
ło im się niszczyć przynajmniej część 
nowo utworzonych dzieł. Ze swojej 
strony prowadzili podkopy i zakładali 
miny, inicjując eksplozje, gdy francuscy 
saperzy wdarli się niebezpiecznie blisko. 
Mimo tych trudności prace oblężnicze 
postępowały naprzód i do 26 kwietnia 
udało się rozmieścić na przedpolu Gro-
dziska więcej dział niż ich na nim mieli 
Prusacy. Ci nie zaprzestali jednak upar-
tej obrony, choć sytuacja była coraz gor-
sza. W drugiej połowie maja umocnienia 
były już tak osłabione, że coraz poważ-
niej myślano o ataku. Przygotowano 
opalisadowane zejście do fosy, by móc 
się wspiąć na zrujnowany ostrzałem stok 
bastionu Jerozolimskiego. Po ich czę-
ściowym zniszczeniu przez desperacką 
wycieczkę obrońcy, umieścili na skarpie 
ciężkie belki, przymocowane sznurami, 
które można było przeciąć, by stoczyły 
się na atakujących. Gdy to zauważo-
no, saper François Vallé, wspiął się na 
ochotnika po skarpie i przeciął sznury, 
tak że belki zsunęły się przed czasem  
i przestały być groźne. I oto 21 maja, 
gdy już szykowano się do ataku, z kwa-
tery marszałka przyszedł rozkaz o prze-
rwaniu działań, bo pojawiły się widoki  
na kapitulację. Mimo zawodu, dostoso-
wano się do niego. Zaczęły się negocja-
cje. Akt kapitulacji podpisano 24 maja. 
Była honorowa, Kalkreuthowi i jego 
ludziom pozwolono wyjść przy muzyce, 
 z bronią i sztandarami.

22 maja panowała cisza – tak piszą 
autorzy, reprezentujący obie strony kon-
fliktu, w tym bezpośredni świadkowie 
wydarzeń – generał Kalkreuth, pułkow-
nik Blanc i wielu innych. Nie rozumiem 
więc, skąd się wzięła informacja, jakoby 
tego dnia Francuzi zdobyli Grodzisko. 
Można ją znaleźć w III tomie Historii 
Gdańska pod red. Edmunda Cieślaka 
(cz. 2, str. 113). Powtórzono ją także 
w rzetelnej poza tym Kronice Gdańska 
(w obu wydaniach), z dodaniem, że ów 
rzekomy atak nastąpił od strony Bramy 
Oliwskiej. Po takich żmudnych przy-
gotowaniach w całkiem innym miejscu,  
o ponad 300 metrów dalej na wschód? 
To kolejny błąd, niepotwierdzony w źró-
dłach. Nie dyskredytuje to w żadnym 
przypadku autorów, którym się przytra-

fił. Errare humanum est – błądzić jest 
rzeczą ludzką.

 Inny błąd pojawił się w mediach po 
ustawieniu w 2005 roku pomnika Napo-
leona na Grodzisku, w postaci jego sto-
lika sztabowego (niedawno usuniętego). 
W dobrze zazwyczaj poinformowanych 
„30 dniach” (nr 3/2007) wśród wielu 
prawdziwych wiadomości znajdujemy  
i taką: „Cesarz ... w kwietniu 1807 roku 
obserwował umocnienia i walczących 
ze wzgórza Grodzisko (Hagelsberg)”.  
W samym sercu fortyfikacji, wśród 
pruskiej załogi? To oczywisty absurd! 
Natomiast niewątpliwie odwiedził Gro-
dzisko, gdy konno wizytował fortyfika-
cje zdobytego miasta w dniu 1 czerwca 
1807 roku. Mam nadzieję, że stolik –  
z trwalszego materiału – tam wróci.

Oblężenie Grodziska w 1807 roku, Vallé odcina belki

Konserwacja, rekonstrukcja, adaptacja do funkcji kultury i turystyki 

Zespół Sierocińca 
Zespół Sierocińca przy ulicy Sierocej zostanie wkrótce wyremontowany. To pierwszy z etapów zadania, jakim jest 
konserwacja i rekonstrukcja zabytku oraz adaptacja do nowych funkcji – kultury i turystyki. 

Koszt realizacji wyniesie około  
12 mln zł. 

Chcemy wrócić do funkcji opiekuńczych

Umowę podpisano na terenie zabytku 
przy ul. Sierocej, w środę, 6 lipca 2022 
roku. Ze strony miejskiej umowę podpi-
sała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent 
Gdańska i Karol Kalinowski, dyrektor 
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, 

ze strony wykonawcy – Stanisław Ponie-
wierka, prezes zarządu firmy Poleko.

 – Podpisujemy umowę na pierwszy 
etap rewitalizacji obiektu, który jest jed-
nym z najstarszych ocalałych w Gdańsku 
po II wojnie światowej. Przez wiele lat 
pełnił funkcję sierocińca, szpitala i miej-
sca opieki – mówiła podczas podpisania 
umowy Aleksandra Dulkiewicz, prezy-
dent Gdańska. – Rewitalizując to miejsce 
chcemy wrócić do funkcji opiekuńczych. 

Chcielibyśmy, żeby było to miejsce kul-
tury, wolności słowa, ale również schro-
nienie dla osób, które w swoim miejscu 
zamieszkania nie mogą swobodnie two-
rzyć kultury i literatury. Dzisiaj pierwszy 
etap, ale przed nami również kolejne,  
na które już jesteśmy gotowi, a potrwa-
ją pewnie przez najbliższe cztery lata.  
To nie jest zwykły remont, prace przy 
obiektach historycznych wymagają 
ogromnej wiedzy.
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Wzmocnieniu konstrukcji budynku 

W pierwszym etapie, który właśnie 
się rozpoczyna, prace będą polegały 
na wzmocnieniu konstrukcji budynku 
głównego oraz bocznego wraz z pracami 
archeologicznymi, a także wstępnymi 
pracami konserwatorskimi.

 – Dzisiaj podpisujemy umowę na 
pierwszy, jeden z najważniejszych eta-
pów rewitalizacji XVII-wiecznego 
sierocińca, dotyczący zabezpieczenia 
i stabilizacji istniejącej materii kon-
serwatorskiej. Do tych prac zaliczamy 
m.in. roboty palowe, roboty żelbetowe, 
konstrukcje stalowe, ściany murowe, jak 
również szereg robót sieciowych – po-
wiedział Stanisław Poniewierka, prezes 
firmy Poleko.

Przeznaczone do konserwacji ele-
menty zabytkowe, których demontaż 
jest możliwy, zostaną zdemontowane po 
to, aby w przyszłości mogły być wyeks-
ponowane w zaadaptowanych budyn-
kach. W zakresie działań wykonawcy 
będzie również zabezpieczenie zdemon-
towanych elementów i ich składowanie 
do czasu prac konserwatorskich zapla-
nowanych w II etapie inwestycji. Zabez-
pieczone zostaną też cenne historycznie 
elementy budynków, których nie sposób 
zdemontować np. łęk nad wejściem do 
windy, cennych tynków i belek stropo-
wych, aby nie uległy uszkodzeniu pod-
czas robót budowlanych.

Ponadto w I etapie przewidziano 
wykonanie dodatkowych ścian usztyw-
niających konstrukcje, a także niezbęd-
nych przyłączy instalacji podziemnych. 
Roboty mają potrwać 12 miesięcy.

Oddział Gdańskiej Galerii Miejskiej

Wnętrza historyczne dawnego Ze-
społu Sierocińca zostaną w przyszłości 
zaadaptowane na funkcje kultury i tury-
styki. Znajdzie się tu oddział Gdańskiej 
Galerii Miejskiej, w którym odbywać się 
będą m.in. działania przybliżające twór-
czość wywodzących się z Gdańska arty-
stów. Program nowego oddziału GGM 
obejmie również działalność edukacyjną 
i popularyzatorską w zakresie sztuk pla-
stycznych i literatury.

 – Ten budynek ma wspaniałą histo-
rię, zainicjowaną w XVII wieku. Ale to, 
co jest historią tego budynku, to jest też 
dwudziesty wiek: drukarnia, księgarnia, 
siedziba czasopisma i ponad dwustulet-
nia historia społecznego opiekowania 
się ważnymi dla miasta, dla gdańszczan, 
osobami i problemami – powiedział 

Marcin Hamkało, pełnomocnik prezy-
denta ds. programu „Gdańsk Miasto 
Literatury”. – W 1906 roku sierociniec 
został przeniesiony do Wrzeszcza na 
ulicę Stefana Batorego, później były 
tu mieszkania komunalne i ważna dla 
wolnego miasta instytucja kultury, którą 
wtedy była drukarnia, księgarnia i czaso-
pismo. To wszystko już w naszych cza-
sach zaowocowało myślą o przeznacze-
niu tego miejsca na potrzeby kultury lub 
na społeczne potrzeby, które z kulturą 
są związane. Przez ostatnie lata bardzo 
staraliśmy się pokazać związki, i Da-
niela Chodowieckiego i Guntera Grassa  
z Gdańskiem, z książką rozumianą jako 
coś więcej niż tylko przedmiot, ale jako 
pewną ideę, jako nośnik wartości kultu-
rowych – dodał Marcin Hamkało.

Metamorfoza Zespołu Sierocińca

W przyszłości w budynku głów-
nym znajdą się m.in. sale ekspozycyjne, 
prezentujące wystawy stałe i czasowe, 
związane z działalnością literacką i pla-
styczną sławnych gdańszczan. W bu-
dynku głównym, zgodnie z historyczną 
funkcją kuchni przy sierocińcu i w tym 
samym miejscu – wstępnie zaprojekto-
wano kawiarnię wraz z ogródkiem ka-
wiarnianym z widokiem na wewnętrzny 
dziedziniec i budynek Poczty Polskiej. 
Zrekonstruowana przestrzeń dawnej ka-
plicy, oprócz funkcji wystawienniczych 
będzie mogła działać jako sala wykłado-
wa lub sceniczna.

Dalsze działania zaplanowane  
na terenie Zespołu Sierocińca

W II etapie prac, dla którego postę-
powanie przetargowe jest obecnie przy-

gotowywane, przeprowadzone zostaną 
prace konserwatorskie na wszystkich 
cennych historycznie elementach budyn-
ków oraz wykonana zostanie stolarka 
okienna i drzwiowa. Pozostałe niezbęd-
ne prace w budynkach przy ul. Sierocej 
6 i 8, obejmujące m.in. wzmocnienie 
stropów i więźby dachowej, ciąg dalszy 
montażu stolarki okiennej i drzwiowej, 
wykonanie elewacji czy zagospodaro-
wanie terenu – realizowane będą w ko-
lejnych etapach inwestycji.

 – Gdańsk jest miastem posiadają-
cym wiele zabytków. Remonty, renowa-
cje i przebudowy tego typu obiektów są 
bardzo dużym wyzwaniem. Na realiza-
cję projektów zabytkowych negatywnie 
wpływa pośpiech i chaos. Jeżeli coś 
przetrwało kilkaset lat, a tu mamy taki 
przypadek, to na pewno potrzebna jest 
pokora w realizacji inwestycji. Dlatego 
też projekt został podzielony na kilka 
etapów. Rozpoczynamy pierwszy etap 
związany z typowymi pracami konstruk-
cyjnymi, pracami archeologicznymi, 
drobnymi rozbiórkami, zabezpiecze-
niem elementów zabytkowych i częścią 
prac konserwatorskich. Następny etap to 
będą dalsze wzmocnienia i prace kon-
serwatorskie, związane m.in. z konstruk-
cją powyżej części fundamentowej, ale 
także ze stolarką zabytkową, która jest  
w tym obiekcie. Kolejny etap, to już pra-
ce architektoniczne związane z wykoń-
czeniem obiektu zgodnie z zaplanowaną 
aranżacją. Liczę, że za parę lat budynek 
ten będzie perełką w samym centrum 
Gdańska i będzie nas cieszył jego widok 
– tak o kolejnych etapach prac mówił 
Karol Kalinowski, dyrektor DRMG.

Joanna Bieganowska  
Urząd Miejski w Gdańsku 

Dawny Zespół Sierocińca. Fot. Grzegorz Mehring /www.gdansk.pl






