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Pod pełnymi żaglami na Motławie.  
Baltic Sail sierpień 2022 rok

Fot. Tomasz Mielewczyk/Fundacja Gdańska

Danuta Wałęsa  
Honorową Obywatelką Gdańska

Młoda Muzyka Dawna  
– zapraszamy na festiwal

Poeci Pomorza Gdańskiego



Wernisaż wystawy. 15 września 2022 rok.  
Fot. Agnieszka Grabowska. Materiały promocyjne Muzeum Gdańska

Powstała dla uczczenia 100. rocznicy 
założenia Klubu Sportowego Gedania. 
(…) Klub przed wojną zrzeszał około 550 
osób, głównie Polaków, a do połowy lat 
30. XX wieku także gdańskich Żydów 
i Niemców. W wielosekcyjnym klubie 
trenowali mężczyźni i kobiety odnosząc 
liczne sukcesy. Jednym z najbardziej 
znanych osób jest bokser Zygmunt Chy-
chła – zdobywca pierwszego po II wojnie 
światowej złotego olimpijskiego medalu 
dla Polski. Z Gedanią związani byli także 
gdański pisarz Brunon Zwarra, działacze 
klubu Brunon Mionskowski, Hildegarda 
Bigocka czy Wiktor Bellwon. (…) 

Andrzej Gierszewski  
Muzeum Gdańska 

W Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

Gedania i nie tylko…
Wystawa „Gedania i nie tylko. Sport polski w międzywojennym Gdańsku” czynna jest w Muzeum Poczty Polskiej  
w Gdańsku. (…)
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Wiersze rymowane pojawiły się w średniowieczu, głównie 
w językach narodowych, wiersze łacińskie zwykle trzymały 
się zasad antycznych. 

Bogurodzica, pieśń wojów

Pierwsze zdanie w języku polskim zapisano w Księdze 
Henrykowskiej w XIII wieku. Język istniał w tym czasie od 
dawna, ale nikt go nie zapisał. Najstarsze zabytki poezji pol-
skiej pochodzą z XII wieku.  Obok pierwszych zwrotek Bogu-
rodzicy należy do nich pieśń wojów przywracającego Polsce 
Pomorze (także Gdańskie) Bolesława Krzywoustego. Polskie-
go tekstu nie mamy, Gall Anonim przekazał ją nam w wersji 
łacińskiej, ale wojowie Krzywoustego z pewnością nie śpie-
wali jej po łacinie. Na współczesną polszczyznę przełożył ją  
w 1923 roku  historyk Roman Grodecki:

Naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuchnące,
My po świeże przychodzimy, w oceanie pluskające!
Ojcom naszym wystarczało, jeśli grodów dobywali,
A nas burza nie odstrasza ni szum groźny morskiej fali.
Nasi ojce na jelenie urządzali polowanie,
A my skarby i potwory łowim, skryte w oceanie!

Pierwszy w Gdańsku - Dantyszek

Pierwszym znanym z imienia i nazwiska gdańskim auto-
rem wierszy łacińskich jest Jan Flachsbinder  (1485-1548), 

zwany Dantyszkiem (spolsz-
czenie łacińskiego Dantiscus 
– gdańszczanin) – jeden z naj-
większych polskich humani-
stów, sekretarz króla Zygmunta 
Starego, wybitny dyplomata, 
poeta, filozof i podróżnik, który 
dotarł aż do Ziemi Świętej. Był 
proboszczem parafii Mariackiej 
w Gdańsku, a później biskupem 
warmińskim. Rodzinnemu mia-
stu, które przeszło na protestan-
tyzm, wierszem „Jonasz Prorok o zagładzie miasta Gdańska” 
(1535) przepowiadał straszną karę (fragment, przekład Edwin 
Jędrkiewicz): 

Nowe bogate miasto, co cię zowią Gdańskiem!
Przyjm słowa, które-ć niosę w rozkazaniu Pańskiem:

Krótki czas, jeśli grzechów nie przestaniesz dalej,
Twoja cię własna zbrodnia z posady obali.
Prędko wzrosłoś, lecz przebóg! i zguba twa chyża,
Twój dzień, miasto niewdzięczne! rychło się przybliża.
Bezbożność, pycha, rozkosz zawładły twe łono,
Trzy potwory gotują-ć zgubę nieminioną.
Wyuzdany, nadęty twoją zbrodnią czarną,
Mniemasz, Gdańsku! że wszystko uchodzi bezkarno.
Twój senat trzema grzechy głośno znany światu,
Twój lud zabójczy przykład bierze od senatu.

Poeci. Sławni ludzie w dziejach Pomorza Gdańskiego (10) ...................... str. 3, 4, 5, 6
Danuta Wałęsa Honorową Obywatelką Gdańska. Takie życie wymagało  
odwagi, hartu ducha i wielkiego poświęcenia .................................................. str. 6, 7
Przyjdź i ćwicz! Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej  
przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdańsk” zaprasza ..................................................... str. 7
Westerplatte. Plac Obrońców Poczty Polskiej. Victoriaschule …  
83. rocznica wybuchu II wojny światowej ........................................................ str. 8, 9
Przy pomniku Golgoty Wschodu. 83. Rocznica agresji sowieckiej na Polskę ..... str. 10
Młoda Muzyka Dawna - zapraszamy na festiwal. 12-16 października 2022  
w gminie Kolbudy, w Bydgoszczy, w Gdańsku. Pod patronatem medialnym 
miesięcznika „Nasz Gdańsk” .................................................................. str. 11, 12, 13
Chętni do działania zgłoście się! Kończy się I kadencja  
Komitetu Rewitalizacji ............................................ str. 14
*Rozrywki  kulturalne *Wycieczki krajoznawcze *Dbanie  
o zdrowie. Klub Seniora „Motława” działa!  ............ str. 15
„Wizje” Dariusza Przybylskiego, „Cristal en Cristal” Hanny 
Kulenty. Prawykonania na carillionach Ratusza Głównego 
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Żyj w obiegu.  Nowa kampania edukacyjna,  
nowy priorytet Gdańska .................................... str. 17, 18
Nowe pomniki przyrody. W Parku im. Steffensów ... str 18

Sławni ludzie w dziejach Pomorza Gdańskiego (10)

Poeci
Poezja narodziła się wraz z ludzkością. U Greków i Rzymian miała charakter obrzędowy. Rymów 
nie było, jej istotą była rytmika, wykorzystująca długie i krótkie samogłoski. Wykonywano ją  

z towarzyszeniem muzyki, jako swojego rodzaju półśpiew.
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Bezbożność, pycha, bezwstyd gdzie zasiądą z władzą,
Ludy, miasta, królestwa ze szczętem zagładzą.
Wszechmocny znieść tych zbrodni dalej już nie może,
Popraw się, bo nad tobą ukaranie Boże.

Inny nurt w twórczości poety reprezentują „Daremne służ-
by” (przekład Bernarda Janika):

Kto dziecku, kto starcowi, kto niewieście służy,
Niechaj sobie od nich pożytku nie wróży.
Nie masz w dziecku rozumu, a wzrost wziąwszy z laty,
Nie rokuje żadnej twych trudów odpłaty.
Starca dzień krótki, nim łakomstwo przewodzi,
Próżno obiecując, mniema że nagrodzi,
Siła złego w niewieście, dźwigaj onej pęta
Choć lat tysiąc, jej złość nagła zbudzi cię zawzięta.
Lepiej z daleka patrz na jej podwoje.
Jeśli możesz, samotnie przepędzaj dni swoje.

Marcin Opitz

Jednym z największych 
poetów, działających także  
w Gdańsku był Ślązak Marcin 
Opitz (1597-1639). Urodzony 
w Bolesławcu, po licznych po-
dróżach w 1636 roku osiedlił 
się w Gdańsku. Po napisaniu 
niemieckojęzycznego panegi-
ryku sławiącego rządy Wła-
dysława IV otrzymał godność 
historiografa królewskiego.  
W Niemczech uznaje się go za 
odnowiciela poezji niemieckiej. 

Jego wiersze cechuje mi-
strzowska forma i głębia treści. 
Przykładem może służyć łaciń-

ski wiersz na śmierć wybitnego gdańskiego uczonego, mate-
matyka, astronoma i geodety, profesora Gimnazjum Akade-
mickiego Piotra Krügera (1639, przekład AJ): 

Żal po Tobie nie tylko ta ziemia wyraża,
Co Cię, Krügerze, słusznie za chlubę uważa,
I gwiazdy płaczą, słońca jaskrawe promienie
Zanim odszedłeś, same przeżyły zaćmienie.
Jak niegdyś, chlubo czasu i miasta ozdobo,
Ziemia się bez oporu korzyła przed Tobą,
Ilekroć ją mierzyłeś, jak niebieskie znaki
Dały los i zawiłe swe opisać szlaki,
Jak Bóg znał, że posłuszny Jego prawom byłeś,
Tak dziś wszyscy oddają, na co zasłużyłeś:
Ziemia daje spoczynek, nieb wzniosłe sklepienie
Imię, co nie umiera, Bóg daje zbawienie.

Jerzy Greflinger

W 1639 roku przybył do Gdańska Jerzy Greflinger z Raty-
zbony (1620-1677). Stworzył tu między innymi w 1646 roku 
sławiący miasto poemat „Das blühende Danzig” („Kwitnący 
Gdańsk”), z którego zamieszczamy fragment opisu Jaśkowej 
Doliny (tłumaczenie AJ):  

To miejsce pełne róż, gdzie lipy darzą cieniem,
Potoku tego szum, łagodne wiatru tchnienie,
Okryty kwieciem las, gdziem wiersz ten pisał rad,
Lepszego, wierzcie mi, nie poznał dotąd świat.

W czasie jego pobytu  
w Gdańsku, w 1644 roku,  mo-
dernizujący fortyfikacje miasta 
inżynier Wiebe Adams dla uła-
twienia transportu ziemi zbudo-
wał kolejkę linową, pierwszą 
w świecie na wielu podporach. 
Do sławy, jaką uzyskała, przy-
czynił się wiersz Greflingera 
(przekład AJ.):  

Ten tylko, kto tam był, prawdziwie powie o tym,
Jak wielkiej góry zrąb szybuje śmiałym lotem
Przez wód podwójny bieg, na stromy wału szczyt. 
Jeżeli pytasz mnie, kto taką sztukę zdziałał?
Wysłuchaj chętnych słów: Wyb Adam zwie się zuch,
Z Harlingen jest ów mąż, co góry wprawia w ruch.

Sebastian Klonowicz

Z poezji polskiej, związanej 
z naszym regionem, niezwy-
kle cenny jest wydany w 1595 
roku „Flis” Sebastiana Klo-
nowicza, zwanego Acernem 
(1545-1602),  opisujący podróż 
ze zbożem Wisłą do Gdańska. 
Zacytujmy kilka zwrotek:

Przed Gdańskiem Gęsia Karczma na ostatku,
Którą już sobie miej miasto przydatku;
Ztąd już dojedziesz do samej Motławy,
Jak rycerz prawy. 
  
 Tylko na prawo puść Leniwkę w morze,
 Niechaj je kto chce okrętami orze;
 Ty się w Motławę k’sobie daj się Bogu,
  Udaj do progu. 

 Drągiem to zowią kędy port zawarto,
 Pod miasto przystęp swowolny zaparto;
 Przeto ty czekaj, aż ci drąg odwiodą,
  Nie trącaj brodą. 

Tu już przyjedziesz do misternej windy,
Tu ujrzysz dziwnych rzeczy na przebindy;
 Jakom powiedział, już tu masz śpichlerze,
 Masz i machlerze. 
       
Masz Zielony most, cel naszej roboty.
Tu wzwody, wschody, dziwne kołowroty,

Martin Opitz (Bartłomiej Stro-
bel, Biblioteka Gdańska PAN)

Georg Greflinger  
(identyfikacja niepewna)

Sebastian Klonowicz (łac. 
Acernus)
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 Masz wagę, trety, ławy, dziwne sprawy,
 Różne zabawy. 

Tu masz okręty z płóciennemi skrzydły,
Tu masz z Zamorza trefne, szydły widły
Maszty wyniosłe z bocianiemi gniazdy
Pod same gwiazdy. 

Tu w stradyjektach masz śmiałe bosmany,
Masz z dalekich stron kupce i ziemiany.
Przedawaj, kupuj, handluj, bij dłonią w dłoń,
Zysk sobie ugoń.

Adam Mickiewicz. Józef von Eichendorff

Po rozbiorach zaintereso-
wanie okazywało Gdańskowi 
wielu polskich poetów roman-
tycznych  - dość wspomnieć 
Adama Mickiewicza w „Panu 
Tadeuszu”: „Miasto Gdańsk, 
niegdyś nasze, będzie znowu 
nasze,” 

Z niemieckich romanty-
ków należy wspomnieć Józefa 
von Eichendorffa (1788-1857)  
i jego piękny wiersz „W Gdań-
sku” (przekład AJ):

Wzniosłe okna, ciemne szczyty,                                                                                                               
Wieże sterczą pośród mgły,                                                                                                                                            
Figur rząd niesamowity                                                                                                                                   
Milcząc trzyma straż u drzwi.

 W górze księżyc świeci biały
 I na miasto patrzy rad,
 Jak na dziwny, skamieniały
 Starodawnej baśni świat.

Poprzez ciszę dookoła, 
Ponad domy, czubki drzew,
Morza szum z oddali woła –
Samotności nęci zew.

Strażnik z wieży wciąż powtarza,
Starą pieśnią daje znak:
Boże, w pieczy miej żeglarza, 
By wśród nocy znalazł szlak.

Wiktor Gomulicki

Urok miasta nad Motławą 
działał silnie także na poetów 
Młodej Polski. Jakże podobny 
nastrój promieniuje z „Pieśni 
o Gdańsku” Wiktora Gomulic-
kiego (1848-1919):

A Gdańsk tak piękny! — i tak 
cichy! 
Gdy słuch wytężę zmrokiem, 
słyszę, 
Jak dzwonią pieśni i kielichy 
I pocałunki... Za tę ciszę, 

W której się żywiej i goręcej 
Czuje, ja kocham Gdańsk najwięcej.

Cicho tu prawie, jak w Wenecyi,
Gdzie ucho nie zna kół łoskotu...
I tylko czasem ze skał Szwecyi
Nadlata orkan z hukiem grzmotu,
Lecz rychło wraca w swoje skryty,
Jako do budy pies obity. (…)
. . . . . . . . . . . . . . . .
Gdyś na Zielonym stanął moście,
Gdzie Acernowej był kres jazdy,
Puść wzrok przed siebie, a jasnoście
Wnet cię obejmą, jakby gwiazdy
Rozbłysły nagle w ducha mroku
I słońce wyszło z za obłoku.
Zębate dachy, stare spichrze
Powtarza szklana toń Motławy,
A cuda lagun od nich lichsze
I lichszy Dożów pałac krwawy
I ołowiane w nim poddasze...

Artur Oppman

Ten krótki i siłą rzeczy da-
leki od kompletności przegląd 
wybranych utworów zakończy 
piękne „Pozdrowienie Gdań-
ska” Artura Oppmana (1867-
19312), zamieszczone w „Ty-
godniku Illustrowanym” z 1908 
roku:

O dniach potęgi zadumany,
Co z murów twoich jeszcze 
tchnie,
Bądź pozdrowiony z snów 
mi znany,
Mocarnej Hanzy stary lwie!
W gołębi morskich pióropuszu,
W szacie, co zblakłem złotem lśni,
Koronnych grodów patrycyuszu,
Królewski Gdańsku, witaj mi!

Gdym w starym lochu w Artushofie
Prze twoje zdrowie wino pił,
Z serca mi strofa szła po strofie
I orzeł wspomnień skrzydłem bił,
I śniłem obraz złotokrwawy,
Batorowego miecza cud
I żeglujące morzem nawy
Pod płomienistej zorzy wschód.

Zagrał z kościoła Panny Maryi,
Jak srebrna trąba, gromki dzwon,
A mnie się zdało, że hussaryi
Surmacze pędzą z moich stron.
Krzyżacki rabuś chyłkiem bieżał,
Grunwaldem drugim piorun grzmiał,
I berłem w bramę Lud uderzał
I w posiadanie Bałtyk brał!Wiktor Gomulicki  

(Gedanopedia)

Joseph von Eichendorff (anoni-
mowy portret z młodych lat)

Artur Oppman na rysunku 
Antoniego Kamieńskiego
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Nocą, gdym błądził po ulicach,
Baśniowych domów chłonąc dziw,
O zmierzchłych losów tajemnicach
Zaklęty w kamień gadał gryf:
Z blachy srebrnemi pękły trumny,
W purpurze wstawał zmarły świat, —
I takim byłeś, Gdańsku, dumny,
Jak za Zygmuntów złotych lat.

Nad falą morza niespokojną
To samo niebo pełne lśnień,
Ale bandera z Ręką Zbrojną
Już nie szybuje w Jutra dzień,
Przyległy orły bystrolotne,
Z serc ludzkich patrzą, z swoich gniazd:
Na morzu — fale mkną powrotne!
Na niebie — wieczny powrót gwiazd!

Tak płynie Wisła, jak płynęła,
I szumi Bałtyk, jako wprzód,
O, stary Gdańsku! ludzkie dzieła
Królewski ducha przetrwa cud!
Przez zagojone krwawe blizny
Może się ziszczą wielkie dni, —
Latarnio morska Słowiańszczyzny,
W śnie o przyszłości, witaj mi!

***
Żyjemy dziś w tej wymarzonej przez poetę przyszłości. 

Nie wszystko dzieje się tak pięknie, jakbyśmy chcieli, ale 
odtworzony urok Gdańska jest równie atrakcyjny jak za jego 
czasów. Współcześni poeci odczuwają go równie głęboko, ale 
to osobny temat.

Andrzej Januszajtis

Takie życie wymagało odwagi, hartu ducha i wielkiego poświęcenia

Danuta Wałęsa Honorową Obywatelką 
Gdańska

Podczas sierpniowej sesji Rady Miasta Gdańska Radni zdecydowali o przyznaniu najwyższego gdańskiego 
wyróżnienia Danucie Wałęsie.

Projekt uchwały w tej sprawie złoży-
ły w sierpniu 2022 roku kluby Radnych 
Koalicji Obywatelskiej oraz Wszystko 
dla Gdańska.

Wręczenie podczas uroczystej sesji 
Rady Miasta

Obydwa Kluby głosowały za przy-
znaniem wyróżnienia (20 głosów), prze-

ciw byli Radni PiS (11 głosów).
Tytuł Honorowej Obywatelki Gdań-

ska zostanie wręczony uroczyście w ter-
minie późniejszym, podczas uroczystej 
sesji Rady Miasta.

W uzasadnieniu uchwały czytamy 
m.in.:

[…] Za bohaterami i bohaterkami 
naszej wolności stały – żony i partner-
ki, mężowie i partnerzy, rodzice… To oni 
organizowali życie, dbali o dom, zastę-
powali dzieciom nieobecnych ojców i 
matki, wspierali, jak trzeba było, to no-
sili żywność do aresztu i roznosili ulotki. 
Rewizje, podsłuchy, zatrzymania… Nie-
łatwy to był los, w ciągłym napięciu, nie-
pewności jutra i zgodzie na to, że sprawy 
rodzinne schodzą na plan dalszy.

Na pięć lat objęła obowiązki pierwszej 
damy

Takie życie wymagało odwagi, hartu 
ducha i wielkiego poświęcenia. Wszyscy 
jesteśmy winni wdzięczność tym cichym 
bohaterkom i bohaterom naszej wolno-
ści. Uosabia ich Danuta Wałęsa, żona 
legendarnego przywódcy Solidarności. 
Danuta Wałęsa, z domu Gołoś, urodzi-

Danuta Wałęsa podczas uroczystości w Europejskim Centrum Solidarności. Fot. Materiały promo-
cyjne Urzędu Miasta Gdańska
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Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdańsk” zaprasza

Przyjdź i ćwicz!
Od września 2022 roku wznowiliśmy zajęcia gimnastyczne dla osób w każdym wieku, zwłaszcza starszych.

Ćwiczymy! Dołącz do nas. Fot. Materiały promocyjne

ła się 25 lutego 1949 roku w Kolonii 
Krypy, województwo mazowieckie. Jako 
20-latka wyszła za mąż za Lecha Wałęsę 
– robotnika Stoczni Gdańskiej, później-
szego lidera Solidarności. Doczekali się 
ośmiorga potomstwa. Wspominała po 
latach, że słuchała Radia Wolna Euro-
pa, by wiedzieć, jak jej mąż obala komu-
nizm. 10 grudnia 1983 roku w imieniu 
Lecha, który nie chciał opuścić kraju z 
obawy, że nie będzie mógł już tu wrócić, 
odebrała w Oslo Pokojową Nagrodę No-
bla. Siedem lat później, 22 grudnia 1990 
roku, po wygranych przez Lecha Wałęsę 

wyborach prezydenckich, na pięć lat ob-
jęła obowiązki pierwszej damy. 

Dołączyła do rady fundatorów Fundacji 
„Sprawni Inaczej”…

Z zapałem oddała się działalności 
społecznej. Dołączyła do rady fundato-
rów Fundacji „Sprawni Inaczej”, była 
honorową prezeską gdańskiej Funda-
cji na Rzecz Rozwoju Kultury. A także 
członkinią wielu rad honorowych kon-
kursów i organizacji społecznych. […]

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski

W 2012 roku prezydent Bronisław 
Komorowski odznaczył ją Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Od-
rodzenia Polski za „wybitne zasługi dla 
niepodległości Rzeczypospolitej Pol-
skiej, za oddanie dla sprawy przemian 
demokratycznych w kraju, za osiągnię-
cia w pracy zawodowej i społecznej”.

Dariusz Wołodźko  
Urząd Miejski w Gdańsku 

Ruch pod okiem instruktora poprawia kondycję nie tylko 
fizyczną, ale i psychiczną.

Zapraszamy na zajęcia we wtorki i czwartki do Szkoły 
Podstawowej nr 57 im. Gen. Władysława Andersa przy ulicy 
Aksamitnej 8 w Gdańsku. 

Pierwsza grupa ćwiczy od 17 do 17. 45. Druga grupa ćwi-
czy od 18 do 18.45. Zapisy na miejscu.

Danuta Znamierowska z Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 
przy Stowarzyszeniu „Nasz Gdańsk”
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83. rocznica wybuchu II wojny światowej

Westerplatte. Plac Obrońców Poczty 
Polskiej. Victoriaschule …

1 września 202 roku minęła 83. Rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystości państwowe odbyły się 
o świcie na Westerplatte, a Miasto Gdańsk zapewniło mieszkańcom 10 dzielnic dojazd i powrót bezpłatnymi 
autobusami. W czterech punktach Gdańska odbyły się uroczystości, największa - na placu Obrońców Poczty 
Polskiej w Gdańsku. 

2 września w Muzeum Gdańska 
otwarto wystawę czasową „Wolę o tym 
nie mówić.” Tożsamość gdańszczan,  
a powojenna rzeczywistość. 

Wybuch wojny, tragedia Polaków na 
Pomorzu

1 września to w Gdańsku data wy-
jątkowa - tego dnia o świcie, w roku 
1939, Niemcy zaatakowali Westerplat-
te i Pocztę Polską, aresztowali setki 
działaczy gdańskiej Polonii, z których 
wielu zostało zamordowanych. To była 
zbrodnia z premedytacją, rodzaj odwe-
tu. Niemcy w pierwszych dniach wojny 
wyładowali na Polakach swoją niena-
wiść i frustrację, która była pokłosiem 
przegranej I wojny światowej i upoko-
rzeń narzuconych przez ustalenia Trak-
tatu Wersalskiego. 

Wolne Miasto Gdańsk zostało przez 
władze hitlerowskie zlikwidowane  
i wcielone terytorialnie do III Rzeszy.

Z podobnie bezwzględną napaścią  
w pierwszych dniach września 1939 
roku Polacy spotkali się na całym Pomo-
rzu, a także w Wielkopolsce i na Górnym 
Śląsku. Tortury, egzekucje, konfiskata 
majątku - to wszystko stało się normą. 
Kto nie zginął od razu, był więziony  
w areszcie śledczym lub w obozie kon-
centracyjnym. Do dzisiaj złowrogo 
brzmią takie nazwy jak Stutthof, Vic-
toriaschule, Piaśnica, Szpęgawsk, For-
don k. Bydgoszczy. Jesienią 1939 roku 
Niemcy zamordowali na Pomorzu od 20 
do 40 tysięcy osób. Była to pierwsza i je-
dyna w tamtym czasie akcja ekstermina-
cyjna przeprowadzona na okupowanych 
terenach na tak wielką skalę.

Polskie rodziny wyrzucano z domów 
i gospodarstw, a następnie wysyłano  
na tułaczkę – do Generalnego Guberna-
torstwa, jak nazywano ziemie polskie, 
nie wcielone do III Rzeszy. Pozwolo-
no zostać tylko tym, którzy podpisali  
tzw. volkslistę.

Obrońcy Westerplatte – Gdańsk zawsze 
pamięta

1 września, jak zwykle, oczy całej 
Polski były skierowane na Westerplat-
te, gdzie tradycyjnie o godz. 4.45 roz-
pocznie się uroczystość transmitowana  
na całą Polskę. Choć jej organizatorem 
od dwóch lat jest już nie Miasto Gdańsk, 
ale Ministerstwo Obrony Narodowej,  
to jednak Miasto Gdańsk przygotowu-
je autobusy, które bezpłatnie zawiozą 
na Westerplatte i odwiozą do miasta 
wszystkich chętnych. 

– Musimy pamiętać, że te obchody 
na Westerplatte zapoczątkował przed 
laty śp. Paweł Adamowicz wraz z har-
cerzami – podkreśla Maciej Kukla koor-
dynator obchodów rocznicowych „Tym 
żyje Gdańsk” Maciej Kukla, kierownik 
Referatu Organizacyjno-Protokolarnego 
w Biurze Prezydenta Gdańska. – Cie-
szymy się, że po tych wielu latach Mini-
sterstwo Obrony Narodowej kontynuuje 
te uroczystości na Westerplatte. (…)

Gdański 1 września 

1 września po uroczystościach  
na Westerplatte nastąpiły spotkania 
przygotowane przez Miasto Gdańsk. 
Pod tablicą upamiętniającą harcmi-
strza Jana Ożdżyńskiego, umieszczoną  
na fasadzie budynku Dyrekcji Kolei przy 
ulicy Dyrekcyjnej 2-4, zabrzmiał hymn 
państwowy Rzeczpospolitej Polskiej,  
po przemówieniach złożono wieńce i za-
palono znicze.

Lokalna społeczność przybyła pod 
tablicę upamiętniającą Polaków tortu-
rowanych i zamęczonych w pierwszych 
dniach II wojny światowej w dawnej 
Victoriaschule, znajdującej się w bu-
dynku Uniwersytetu Gdańskiego przy  
ul. Kładki 2. Po przemówieniach i mo-
dlitwie złożono wieńce i zapalono zni-
cze.

W samo południe rozpoczęła się 

Gdańsk, Plac Obrońców Poczty Polskiej. Miejskie obchody 83. Rocznicy wybuchu II Wojny 
Światowej. Wieniec pod Pomnikiem Obrońców Poczty Polskiej składają kombatanci z marszał-

kiem Senatu RP  prof. Tomaszem Grodzkim. Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl
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I my tam byliśmy

W imieniu pani Prezydent Gdańska spotkanie przed dawną siedzibą Victoria-
schule, przy ul. Kładki 2, poprowadził prezes Towarzystwa Przyjaciół Gdańska Piotr 
Mazurek. Fot. Towarzystwo Przyjaciół Gdańska

W obchodach rocznicowych uczest-
niczyli reprezentanci Stowarzyszenia 
„Nasz Gdańsk”. Pod tablicą pamiątkowa 
na fasadzie dawnej Victoriashule wią-
zankę kwiatów, przygotowaną i ofiaro-
waną przez Justynę Kaletę z Centrum 
Szkółkarskiego w Oruni,  złożył Józef 
Kubicki. 

Fot. z archiwum S. „N.G”

uroczystość na Placu Obrońców Pocz-
ty Polskiej 1/2. Po złożeniu meldunku  
o gotowości pododdziałów do rozpoczę-
cia uroczystości, Orkiestra Morskiego 
Oddziału Straży Granicznej odegrała 
hymn państwowy, nastąpiły przemó-
wienia, Apel Pamięci. Pod Pomnikiem 
Obrońców Poczty Polskiej złożono 
wieńce i zapalono znicze. Wystąpiła 
Orkiestra Morskiego Oddziału Straży 
Granicznej. Odprawiono mszę św. w in-
tencji poległych bohaterskich obrońców 
Poczty Polskiej 

Na Cmentarzu Ofiar Terroru Hitle-
rowskiego przy Pomniku Bohaterów 
Zaspa przy ul. Bolesława Chrobrego 
uczestnicy z Cappelli Gedanensis od-
śpiewali hymn państwowy. Rzeczypo-
spolitej Polskiej z udziałem. Po wystą-
pieniach oficjalnych, odmówiono modli-
twę, złożono wieńce, zapalono znicze, 
Cappelli Gedanensis zaprezentowała 
pieśni patriotyczne. 

Doświadczenie zwykłych gdańszczan - 
Polaków, Kaszubów, Niemców

(…) Od 2 września, oglądać można 
wystawę czasowej Muzeum Gdańska 
„Wolę o tym nie mówić”. Tożsamość 
gdańszczan, a powojenna rzeczywistość. 
Jej organizatorzy tak przedstawiają swo-
je intencje: „Bohaterska obrona We-
sterplatte i Poczty Polskiej w Gdańsku 
należą do polskiego kanonu opowieści  
o II wojnie światowej. Mniej znana jest 
martyrologia Polaków - obywateli Wol-
nego Miasta Gdańska, włączonego wraz 
z wybuchem wojny do III Rzeszy. Na-
tomiast zupełnie poza głównym nurtem 
opowieści o XX wieku znajduje się do-
świadczenie zwykłych gdańszczan, za-
równo Polaków, Kaszubów i Niemców 
w przełomowym 1945 roku oraz czasach 
powojennych. Jest to okres, kiedy nie tyl-
ko dokonały się zmiany administracyjne, 
wymiana ludności, ale też czas kiedy 
pozostali w mieście gdańszczanie wraz 

z przybyszami z Polski centralnej i daw-
nych województw wschodnich II Rzecz-
pospolitej stworzyli nowy Gdańsk. (…) 

Wysłuchać można relacji z zasobów 
Gdańskiego Archiwum Historii Mówio-
nej, obejrzeć - eksponaty ze zbiorów 
różnych instytucji, a przede wszystkim 
osobiste pamiątki powierzone przez 
Gdańszczan, które tworzą polifoniczną 
opowieść o przełomowych latach 1939-
1945. Wszystkie prezentowane historie 
wiążą się z silnymi emocjami: od miłości 
po nienawiść, od dumy po wstyd, a nawet 
wyparcie. Dlatego też multisensoryczna 
forma wystawy została zaprojektowana 
przez zespół gdańskich artystów, którzy 
dzięki swojej wrażliwości potrafią nie 
tylko stworzyć efektowną aranżację, ale 
i zachęcić do refleksji nad współczesną 
odsłoną poruszanych wątków.

Materiały promocyjne 
Urzędu Miasta Gdańska 

Wydruki artystyczne na papierze 
czerpanym i postarzanym

Gdańsk, ul. Tkacka 19/20, tel. 510-170-173

Galeria 
„Mała Żabka”
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83. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

Przy pomniku Golgoty Wschodu
W 83. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę odbyły się uroczyste obchody Dnia Sybiraka. Wydarzenie mające na 
celu kultywowanie pamięci o historii Polski i Polaków odbyło się w sobotę, 17 września przy pomniku Golgoty 
Wschodu na Cmentarzu Łostowickim. 

Wieńce, modlitwa, apel pamięci

Uczestniczyli m.in. Piotr Grzelak, 
zastępca prezydenta ds. zrównoważo-
nego rozwoju i inwestycji oraz członko-
wie Związku Sybiraków Oddział Woje-
wódzki w Gdańsku, a także członkowie 
Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej w 
Gdańsku. Po przemówieniach i złożono 
wieńce pod pomnikiem, była modlitwa 
za zmarłych, apel pamięci, Orkiestra 
Morskiego Oddziału Straży Granicznej 
odegrała hymn sybiraków. Program po-
etycki zaprezentowali uczniowie VII Li-
ceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. 
Młodzież z tej szkoły od 4 lat opiekuje 
się pomnikiem, który dla wielu gdań-
skich rodzin stał się symbolem losów ich 
bliskich, rodzin i krewnych rzuconych w 
bezkres Syberii.

Pomnik Golgota Wschodu na cmen-
tarzu Łostowickim wyobraża matkę, tu-
lącą niemowlęta - więcej niż jest w sta-
nie ochronić. Malutkie dzieci są również 
u jej nóg. To część życiowego doświad-
czenia wielu gdańskich sybiraków. Prze-
prowadzone przez Sowietów wywózki 
przeżyli jako dzieci - tracili rodzeństwo, 
dziadków, rodziców.

Dbanie o historię i pamięć

17 września 1939 tocząca cięż-
kie walki obronne z niemiecką agresją 
Polska została zaatakowana od wscho-
du przez Związek Sowiecki. Wspólna 
wojna przeciwko Polsce była wynikiem 
tajnego porozumienia sowiecko-nie-
mieckiego w ramach Paktu Ribbentrop 
– Mołotow. Najeźdźcy podzielili między 

siebie strefy okupacyjne.
Polacy zamieszkujący wschodnie 

województwa Rzeczpospolitej po 17 
września 1939 roku znaleźli się pod 
okupacją sowiecką i bardzo szybko sta-
li się ofiarami terroru. Żołnierze polscy 
uznani zostali za więźniów i zamknięci 
w obozach. Na ponad 21 tysiącach ofice-
rów dokonano zbrodni wojennej. Polska 
ludność cywilna z kolei w dużej liczbie 
została zesłana na wschód ZSRR. Wiele 
osób z powodu złych warunków, a tak-
że chorób i ciężkiej pracy straciło życie, 
czego symbolem stała się zbrodnia ka-
tyńska. Jeszcze innych wysiedlano na 
masową skalę. Historycy do dzisiaj mają 
kłopot z ustaleniem, jak duża liczba osób 
wywieziona została na Sybir. Mowa jest 
o 900 tysiącach, 1,6 miliona, a nawet 1 
875 000 osób. Śmiertelność była wysoka, 
sięgała od 15 do 30 procent.

Utrwalić losy zesłańców 

Warto podkreślić, że słowo Sybir 
w polskiej tradycji oznacza nie tylko 
obszar Syberii, ale wszystkich wschod-
nich i północnych kresów Rosji, dokąd 
wywożono zesłańców - m.in. tereny za 
kołem podbiegunowym.

Światowy Dzień Sybiraka został 
ustanowiony w 1991 roku. Najważ-
niejsze w tym dniu jest przypominanie 
prawdziwych losów zesłańców i spisy-
wanie ich od żyjących osób, aby nie ule-
gły zapomnieniu. Uroczystość z okazji 
obchodów Dnia Sybiraka to coraz już 
bardziej unikatowa szansa na kontakt z 
cennymi wspomnieniami kombatantów.

Marta Formella  
Urząd Miejski w Gdańsku 

Pomnik Golgoty Wschodu na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku. Fot. Grzegorz Mehring. 
Materiały promocyjne Urzędu Miejskiego w Gdańsku
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Festiwal organizowany jest w kilku 
miejscowościach na terenie gminy Kol-
budy i skierowany jest do przedstawicie-
li lokalnych społeczności.

Ukojenie. Wymiana emocji

Udział w nim biorą polskie i zagra-
niczne zespoły muzyki dawnej specjali-
zujące się w praktyce historycznie poin-
formowanej. 

Festiwal Młoda Muzyka Dawna jest 
wydarzeniem sąsiedzkim, tworzony dla 
lokalnej społeczności. Jest okazją do 
wspólnego spędzenia czasu i przeżywa-
nia wyjątkowych momentów. Odłączeni 
od powszechności, nękających powia-
domień i kumulujących się wydarzeń, 
możemy zanurzyć się w muzyce, zna-
leźć w niej ukojenie. Podczas koncertu – 
pomiędzy wykonawcami i słuchaczami 
– dochodzi do wymiany emocji. Emocji 
uniwersalnych i abstrakcyjnych, obec-
nych w każdym w inny sposób.

Nie ograniczamy się do wykonań 
muzycznych. Zapraszamy na warsztaty 
dla dzieci, rozmowy z artystami, potań-
cówkę. Za zajęciach budować się będą 
więzi artystów z lokalną społecznością, 
oparte na wzajemnym zainteresowaniu  
i życzliwości. 

Rezydencje OPEN CALL

Od 3 lat Fundacja Horyzonty Sztuki 
organizuje konkurs – rezydencje OPEN 
CALL Młoda Muzyka Dawna. Jest to 
program przeznaczony dla młodych 
twórców do lat 35 specjalizujących się w 
wykonawstwie muzyki dawnej w duchu 
praktyki historycznie poinformowanej. 

Na podstawie przesłanych zgłoszeń 
w formie nagrania video oraz notki pro-
gramowej jury wybierze zwycięzców – 
zespół złożony z maksymalnie 6 człon-
ków. Głównym celem OPEN CALL jest 
wsparcie artystów zaczynających karie-
rę, zapewnienie bezpiecznej przestrzeni 
do wypróbowania projektów oraz po-
moc w wypromowaniu marki grupy. 

Laureatami zeszłych edycji były dwa 
katowickie zespoły: Cohaere Ensemble 
oraz Amos Ensemble. Jesteśmy nie-
zmiernie dumni, że mogliśmy towarzy-
szyć zespołom na początku ich kariery, 
która dynamicznie się rozwija, otwiera-
jąc przed nimi znaczące sale koncertowe 
w Polsce i Europie.

Pod patronatem medialnym miesięcznika „Nasz Gdańsk”

12-16 października 2022 w gminie Kolbudy, w Bydgoszczy, w Gdańsku

Młoda Muzyka Dawna - zapraszamy 
na festiwal

Młoda Muzyka Dawna to festiwal organizowany przez Fundację Horyzonty Sztuki. Powstał z myślą o młodych 
artystach poszukujących szansy na konfrontację z publicznością oraz o publiczności pozostającej na co dzień  
na marginesie działań artystycznych. 

Zespół Illustrare z Brukseli. Od lewej: Baptiste Zeronian - klawesyn, 
Ana Fernandez Anguita - flet traverso, Marta Gawlas - flet traverso, 

Andrés Garcia Fraile - viola da gamba/wiolonczela.  
Fot. Materiały promocyjne zespołu

Czirenberg Consort (od lewej: Anna Zawisza - sopran, Anna  
Jankowska - wiolonczela, Agnieszka Wesołowska - klawesyn, Anna 
Wiktoria Swoboda - teorba, Dagmara Baran - Kosowicz - sopran).  

Fot. Bartosz Bańka. Zdjęcie z prapremiery koncertu 18 czerwca 2021 
roku w kościele św. Jana Bosko w Gdańsku Oruni

Plakat festiwalu  
Młoda Muzyka Dawna 2022
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Illustrare z Brukseli – zwycięzcą

Ósma edycja festiwalu odbędzie 
się 12-16 października w zabytkowych 
przestrzeniach Gminy Kolbudy, Byd-
goszczy oraz w Gdańsku. 

Festiwal otworzy wydarzenie towa-
rzyszące, koncert promocyjny laureata 
Open Call Młoda Muzyka Dawna. Tego-
rocznym laureatem konkursu Open Call 
został zespół Illustrare z Brukseli, który 
urzekł komisję jurorską oryginalnym 
oraz wyjątkowym programem.

Zespół złożony jest z muzyków po-
chodzących z Polski, Hiszpanii i Francji. 
W tej grupie doświadczenie jest wzboga-

cone przez przyjaźń i pasję do muzyki,  
a jego energia jest kluczem do połącze-
nia z publicznością.

Kariera każdego z muzyków rozwi-
jała się w bardzo różny sposób aż do mo-
mentu, w którym ich drogi się skrzyżo-
wały w Brukseli – tam właśnie powstał 
zespół. Dzięki połączeniu różnych naro-
dowości oraz kultur, grupa jest źródłem 
wszechstronności i wiedzy, gdzie liczy 
się każde osobiste i zawodowe doświad-
czenie. Jednym z wielu założeń zespo-
łu jest historyczna interpretacja muzy-
ki dawnej, osiągnięta poprzez badania  
i staranne studiowanie źródeł. Wszystko 
to połączone jest w idealnej harmonii  

i równowadze z kreatywnością i chęcią 
przekazania wszystkiego, co kryje się  
w utworze muzycznym, a czego nie  
da się wyjaśnić słowami. Stąd nazwa Il-
lustrare, która odnosi się do ilustracyjnej 
mocy muzyki oraz tworzenia obrazów 
za pomocą dźwięków.

W swoich początkach Illustrare 
zaczyna jako formacja składająca się  
z trzech członków: dwóch fletów traver-
so i klawesynu, a dopiero później dołą-
czył czwarty członek grający na violi  
da gamba i wiolonczeli. 

Ostatnio grupa otrzymała nagrodę 
specjalną w konkursie Early Music Con-
test Xixón 2022.

Taniec, który sięga nieba 

Zespół Illustrare przedstawi program 
„Wersalskie rekreacje”, zabierając nas 
na roztańczony dwór Ludwika XIV.

Pałac w Wersalu został wybudowany 
na życzenie króla słońca, aby odróżnić 
się od innych dynastii. Tak też się stało. 
To właśnie w tym miejscu taniec sięgał 
nieba, a francuska muzyka barokowa po-
dążała tymi krokami.

W tym samym okresie viola da gam-
ba przeżywała swój rozkwit dzięki Marin 
Marais. Z kolei Jacques’owi Martin’owi 
Hotteterre zawdzięczamy popularność 
fletu traverso, który zaczynał dorów-
nywać skrzypcom po wydaniu traktatu  
o grze na flecie. Te dwa instrumenty, wraz 
z klawesynem, są obrazem par excellence 
muzyki francuskiej. Obecny na wszyst-
kich dworach każdego kraju, klawesyn 
wyróżnia się we Francji dzięki prelu-
diom niemenzurowanym, które nabierały 
kształtu pod piórem Louisa Couperina  
i Jeana Henry’ego d’Angleberta.

Jednak wspólnym wątkiem całej 
tej muzyki jest suita taneczna, którą 
eksportowano poza granice Francji i 
nawet Jean Marie Leclair nie może po-
wstrzymać się przed wykorzystaniem jej  
w swoich kompozycjach. 

W przeciwieństwie do swoich sąsia-
dów, Francja wyróżnia się charakterem, 
manieryzmem, suitą taneczną i oczywi-
ście niezliczonymi ornamentami, które 
są prawdziwym sercem tej muzyki.

Ornamentacja, to rzeczywiście leit-
motiv, który kierował wielkością francu-
skiego baroku, jego architekturą, muzy-
ką, tańcem i wszelkimi rozrywkami na 
dworze wersalskim.

Koncert, przy współpracy z zaprzy-
jaźnioną fundacją Kino Pomorzanin, 
odbędzie się w Bydgoszczy, a w ramach 
głównej części festiwalu zespół będzie 

Czirenberg Consort (od lewej: Katarzyna Olszewska - skrzypce, Victoria Melik - skrzypce, 
Anna Jankowska - wiolonczela, Agnieszka Wesołowską - klawesyn, Anna Wiktoria Swoboda - 

teorba, Marcin Skotnicki - flet prosty, Katarzyna Czubek-flet prosty).  
Fot. Bartosz Bańka. Zdjęcie z prapremiery koncertu 18 czerwca 2021 roku w kościele  

św. Jana Bosko w Gdańsku Oruni

Scaramuccia Ensemble (od lewej: Patrícia Vintém - klawesyn, Javier Lupiáñez - skrzypce, Inés 
Salinas - wiolonczela) fot.David Morales Urbaneja
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można usłyszeć 14 października w Mu-
zeum Starej Papierni w Łapinie.

Scaramuccia Ensemble w Czapielsku

13 października w Kościele św. Mi-
kołaja w Czapielsku wystąpi międzyna-
rodowy zespół Scaramuccia Ensemble, 
którego głównym kierunkiem rozwoju, 
pracy jest odkrywanie zapomnianych 
pereł XVIII wiecznej muzyki instrumen-
talnej. Zaprezentują program „L’Altra 
Venezia” oparty na kompozycjach ba-
rokowych, wybitnych kompozytorów 
włoskich takich jak: Albinioni, Caldara, 
Reali i Gentili. 

Kompozytorzy ci byli bardzo cenieni 
za swojego życia, ich utwory reprezen-
tują bardzo wysoką wartość artystyczną, 
niestety nie zapisali się na kartach historii 
muzyki tak wyraźnie jak Antonio Vivaldi. 

Czirenberg Consort z „Bałtycką Syreną” 
w Pręgowie

Na zakończenie festiwalu w sobotę 
15 października w Kościele pw. Boże-
go Ciała w Pręgowie wystąpi zespół 
Czirenberg Consort wraz z wybitnymi 

sopranistkami Anną Zawiszą oraz Dag-
marą Barna – Kosowicz zaprezentują 
program „O bałtyckiej syrenie” – kon-
cert poświęcony Konstancji Cziren-
berg. 

„Słowicze gardło” to jeden z licz-
nych epitetów jakimi opisywana była 
Konstancja Czirenberg – słynna gdańska 
śpiewaczka i instrumentalistka żyjąca  
w pierwszej połowie siedemnastego 
wieku. 

Jak mawiał Charles Ogier, w swo-
im dzienniku z roku 1636 roku – „Kto 
ujrzał Konstancję Czirenberg, ten za-
znał najszczęśliwszego dnia”. Program 
złożony jest z utworów dedykowanych 
gdańszczance zebranych przez włoskie-
go edytora Filippa Lomazzo w 1626 
roku w Mediolanie. 

Zbiór „Flores praestantissimorum 
virorum” obejmuje dzieła znamieni-
tych kompozytorów włoskich XVII 
wieku m.in Giovanni Paolo Cima, 
Francesco Rognoniego czy Ignazio 
Donati. Program wzbogacony jest  
o utwory kompozytorów działających 
w Gdańsku. 

… i w Bazylice Mariackiej

W ramach wydarzeń towarzyszących 
koncert „O bałtyckiej syrenie” zostanie 
powtórzony w niedzielę 16 października 
o godz. 16:00 w Bazylice konkatedralnej 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
w Gdańsku. Miejsce koncertu jest nieprzy-
padkowe, gdyż w kościele tym znajduję 
się wspólny nagrobek Konstancji oraz jej 
męża Zygmunta Kerschensteina. W trakcie 
koncertu sylwetkę Konstancji Czirenberg 
na tle siedemnastowiecznego Gdańska 
przybliży publiczności swoim eksperckim 
głosem prof. Andrzej Januszajtis. 

Wstęp na wszystkie wydarzenia fe-
stiwalowe jest bezpłatny.

***
Mecenasami festiwalu są: Urząd Wo-

jewództwa Pomorskiego, Urząd Gminy 
Kolbudy oraz Miasto Gdańsk.

***
Szczegółowe informacje dostępne 

będą na stronie www.mlodamuzykadaw-
na.com oraz na fangapagu festiwalowym.

 
Katarzyna Czubek 

Fundacja Horyzonty Sztuki

Scaramuccia Ensemble (od lewej: Javier Lupiáñez - skrzypce, Patrícia Vintém - klawesyn,  
Inés Salinas - wiolonczela). Fot. David Morales Urbaneja

Prof. Andrzej Januszajtis. 
Fot. Bartosz Bańka. Zdjęcie z prapremiery 
koncertu 18 czerwca 2021 roku w kościele 

św. Jana Bosko w Gdańsku Oruni
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Chętni do działania zgłoście się!

Kończy się I kadencja Komitetu 
Rewitalizacji

Wspieranie, opiniowanie, doradzanie – to zadania Komitetu Rewitalizacji. We wtorek, 6 września 2022 roku 
odbyło się ostatnie posiedzenie komitetu w tej kadencji.

Rewitalizacja prowadzona w Gdań-
sku to działania realizowane na kilku 
poziomach. 

Forum współpracy

To remonty i modernizacje ulic, bu-
dynków, infrastruktury technicznej, bu-
dowa nowych obiektów użyteczności 
publicznej oraz wsparcie osób zagro-
żonych wykluczeniem społecznym. By 
proces ten przebiegał sprawnie, by re-
alizowane zadania odpowiadały na fak-
tyczne potrzeby mieszkańców, Miasto 
w 2017 roku, po konsultacjach społecz-
nych, powołało Komitet Rewitalizacji. 
To forum współpracy i dialogu interesa-
riuszy z organami gminy.

Różne punkty widzenia

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
Gdańska określającą zasady działania 
Komitetu Rewitalizacji, w jego składzie 
znajdują się mieszkańcy, właściciele i 
zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, 

organizacje prowadzące działalność spo-
łeczną na obszarach rewitalizacji. Człon-
kami Komitetu są również przedstawi-
ciele Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, 
Rady Miasta Gdańska, rad dzielnic dzia-
łających na terenach objętych rewitali-
zacją oraz pracownicy Biura Rozwoju 
Gdańska. Za obsługę organizacyjną ko-
mitetu odpowiedzialny jest Zespół Re-
witalizacji i Dziedzictwa Kulturowego 
BRG.

W 2017 roku nominacje wręczył 
Prezydent Paweł Adamowicz. Zadania 

na kolejne pięć lat

Pierwsze posiedzenie Komitetu Re-
witalizacji odbyło się 8 listopada 2017 
roku. Nominacje jego członkom wręczył 
wówczas Prezydent Paweł Adamowicz. 
Po pięciu latach pracy komitet zakoń-
czył swoją pracę.

Ostatnie posiedzenie Komitetu Re-
witalizacji to okazja do podsumowań. 
Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura 

Rozwoju Gdańska, kierująca Zespołem 
Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowe-
go przedstawiła sprawozdanie z zakoń-
czonych już zadań i nakreśliła perspek-
tywę prac na rok 2023. To ważny rok dla 
realizowanego w Gdańsku Gminnego 
Programu Rewitalizacji; kończy się per-
spektywa programu na lata 2017-2023, 
po konsultacjach społecznych, rozpisane 
zostaną zadania na kolejnych pięć lat. 
Już dziś wiemy, że działania prowadzo-
ne w czterech podobszarach: Nowy Port 
z Twierdzą Wisłoujście, Orunia, Bisku-
pia Górka i Stary Chełm oraz Dolne 
Miasto i Plac Wałowy wraz ze Starym 
Przedmieściem będą kontynuowane.

Nowa infrastruktura wspiera zmiany 
społeczne

Podczas ostatniego posiedzenia Ko-
mitetu Rewitalizacji przedstawione zo-
stały wnioski z przeprowadzanej kilka 
miesięcy temu ewaluacji Gminnego Pro-
gramu Rewitalizacji. Komitet, na drodze 
głosowania, jednogłośnie przyjął raport 
ewaluacyjny.

Piotr Grzelak, zastępca prezydenta 
Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju 
i inwestycji, przewodniczący Komitetu 
Rewitalizacji, podziękował wszystkim 
jego członkom za pięć lat pracy i zwrócił 
uwagę, jak nowa infrastruktura wspie-
ra, zachodzące na podobszarach rewi-
talizacji, zmiany społeczne; podkreślił 
również niezwykle ważną rolę ekonomii 
społecznej.

Nabór na drugą kadencję  

Trwa nabór do Komitetu Rewitali-
zacji II kadencji. Ogłoszenie Prezydenta 
Gdańska w tej sprawie zostało opubliko-
wane na stronie internetowej Biura Roz-
woju Gdańska oraz w Biuletynie Infor-
macji Publicznej BRG.

Katarzyna Błaszkowska  
Biuro Rozwoju Gdańska Uczestnicy spotkania podsumowującego działalność Komitetu Rewitalizacji  

z końca pierwszej kadencji. Fot. Materiały promocyjne Urzędu Miasta Gdańska
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„Kraina Uśmiechu”. 

Było to nagranie z opery w Zurychu, 
a wśród wykonawców zagranicznych 
wystąpił jeden z najlepszych światowych 
tenorów, nasz rodak Piotr Beczała. 

„Twoim jest serce me!”

Wzruszająca historia mieszkanki stoli-
cy Austrii - Lizy, zakochanej w chińskim 
księciu, dla którego porzuca swój kraj i 
próbuje rozpocząć nowe życie w ojczyźnie 
ukochanego. Ale to się nie udaje. Zwyczaje 
i styl życia Chińczyków są dla niej nie do 
wytrzymania. Mimo wielkiej i odwzajem-
nionej miłości nie potrafi się przemóc. W 
smutnym zakończeniu operetki zakochani 
się rozstają i Liza wraca do swego kraju. 
Nasz słynny solista w roli księcia Su – 
Czonga bardzo się nam podobał, a znana, 
piękna aria: „Twoim jest serce me!” 
wspaniale brzmiała w sali kinowej.

Jak jeszcze lepiej zadbać o stopy

W siedzibie klubu odwiedziły nas panie 
z Centrum Kosmetycznego Clarena Olga 
Chmiel-kosmetolog i Anna Harbino- podo-
log. Panie, jako specjalistki od pielęgnacji 
i leczenia stóp, wygłosiły pogadankę na 
ten temat, przekazując wiele cennych rad 
oraz prezentując praktyczne metody wła-
ściwej pielęgnacji nóg. Była to znakomita 
zachęta do umiejętnego zadbania o nasze 
stopy, które w starszym wieku wymagają 
większej troski niż za młodu. Frekwencja 
na tym spotkaniu była bardzo wysoka, co 
było dowodem zainteresowania tematem, 
a gromkie brawa na zakończenie wyraziły 
nasze gorące podziękowania. W tym Cen-
trum seniorki korzystają również z innych 
zabiegów kosmetycznych pomagającym 
zdrowiu i poprawiających wygląd.

Pamiętamy o prezydencie Pawle 
Adamowiczu

W końcu czerwca są imieniny zamor-
dowanego prezydenta Pawła Adamowi-

cza, życzliwego i wspomagającego wiele 
akcji, związanych z życiem najstarszych 
mieszkańców Gdańska. Kilkakrotnie nas 
odwiedził w Klubie. Jak corocznie, rów-
nież teraz byliśmy w Bazylice Mariackiej. 
Na jego płycie nagrobnej w Kaplicy 
Świętego Marcina złożyliśmy kwiaty od 
klubowiczów.

W Domu Zdrojowym w Brzeźnie

Wznawiając wycieczki po bliższych 
i dalszych okolicach, wybraliśmy się do 
Brzeźna, by poznać rezultaty rewitalizacji 
Domu Zdrojowego. Na miejscu powitał 
nas Mateusz Bartoszewski z Hewelia-
num i oprowadził po pięknie odremon-
towanym obiekcie, zapoznając z jego 
dziejami.Zbudowany w 1893 roku pełnił 
funkcję Domu Zdrojowego do końca II 
wojny światowej. Po wojnie kilkakrotnie 
zmieniano jego przeznaczenie. Był miej-
scem szkoleń, salą koncertową, hotelem, 
a w1959 roku budynkiem mieszkalnym. 
Obecnie czynna jest tu restauracja, są 
miejsca hotelowe, ale główną jego funk-
cją, jako filia Hewelianum, jest populary-
zacja wiedzy ekologicznej, propagowanie 
znaczenia społeczności lokalnych, wspól-
noty rodziny oraz wzmacnianie relacji 
międzypokoleniowych. Prowadzone są tu 
warsztaty, zajęcia laboratoryjne i obser-
wacje przyrody w terenie dla uczniów i 
nie tylko. Pełni rolę „zielonej szkoły”. 

Położenie budynku w otoczeniu, rów-
nież uporządkowanego, parku, w sąsiedz-
twie plaży nadmorskiej czyni zeń jeden z 
ważniejszych obiektów na terenie Brzeźna, 
a staranna rewitalizacja przywróciła mu 
blask. Jest chętnie odwiedzany przez za-
interesowanych gdańszczan oraz turystów.

Upały nam nie służą

Wakacje minęły i teraz wracamy do 
naszych spotkań, wspominając letnie 
miesiące, które były bardzo różne. W 
lipcu przeważały u nas dni deszczowe i 
dość chłodne. Upały częściej występowa-
ły w sierpniu, a są one dla ludzi starszych 

przykre, bo wymuszają ograniczenieak-
tywności. Kłopotliwa jest również ko-
nieczność częstszych wizyt w sklepach 
spożywczych po produkty szybciej się 
psujące w upalnym powietrzu. 

Jedzenie w małych opakowaniach – 
mniej marnotrastwa

Gdy mówimy i żywności, warto 
wspomnieć o problemie czekającym 
na rozwiązanie. Seniorzy, prowadzący 
na ogół jednoosobowe gospodarstwa, 
narzekają na niedogodny dla nich brak 
małych opakowań niektórych porcjo-
wanych produktów. Zniknęły z półek 
sklepowych okrągłe pudełka trójkąci-
ków serowych o różnych smakach oraz 
jednorazowe porcyjki dżemów, umożli-
wiające zmianę smaków z dnia na dzień. 

Nie ma małych puszek ananasów, czy 
brzoskwiń w soku własnym. Podobnie 
z porcjowanymi owocami i warzywami. 
Kostki masła też mogły być różnej wiel-
kości, a cały bochenek chleba to jedzenie 
na kilkanaście dni. Można sobie radzić 
dzieląc żywność na porcje i zamrażając. 
Jednak w przypadku dżemu, owoców czy 
twarożku, więcej też z tym kłopotu, aniżeli 
pożytku. Producenci i sklepy wolą oczywi-
ście sprzedawać więcej towaru w dużych 
opakowaniach, ale kto wie czy nie dlatego 
tyle przeterminowanej żywności ląduje w 
śmietnikach. 

Producenci – wyciągajcie wnioski

Na plus można odnotować, że nie-
które sklepy oferują podzielone na pół 
bochenki chleba w oddzielnych opako-
waniach, jest też sporo jednorazowych 
porcji sałatek, przekąsek, śledzików. I 
bardzo dobrze. Może producenci zorien-
tują się, że rośnie w społeczeństwie liczba 
singielek i singli w różnym wieku, nie tyl-
ko seniorów. Oby! 

Krystyna Tylman

Klub Seniora „Motława” działa!

*Rozrywki  kulturalne  *Wycieczki 
krajoznawcze  *Dbanie o zdrowie

Zanim rozpoczęła się w klubie przerwa urlopowa mieliśmy kilka ciekawych aktywności z różnych dziedzin. 
Wybraliśmy się do kina „Helios” w Galerii Forum na sfilmowaną operetkę Franca Lehará
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Prawykonania na carillionach Ratusza Głównego Miasta i kościoła św. Katarzyny

„Wizje” Dariusza Przybylskiego, 
„Cristal en Cristal” Hanny Kulenty

4 września w Gdańsku, carillonowej stolicy Polski, odbyły się prawykonania dwóch utworów, powstałych  
na zamówienie miasta Gdańsk i Muzeum Gdańska. Grała  Monika Kaźmierczak, miejska carillonistka Gdańska.

Carillonowa muzyka w Gdańsku 
wpisana jest na Krajową Listę Niemate-
rialnego Dziedzictwa Kulturowego.

„Wizje” Dariusza Przybylskiego, 
poświęcone 425 rocznicy działalności 
Biblioteki Gdańskiej, zabrzmiały z wie-

ży Ratusza Głównego Miasta. „Cristal 
en Cristal” („Kryształ w krysztale”) 
Hanna Kulenty stworzyła w intencji po-
koju dla Ukrainy. (…)

Dariusz Przybylski

Kompozytor, organista, pedagog. 
Absolwent Uniwersytetu Muzyczne-
go Fryderyka Chopina w Warszawie; 
studiował również w Hochschule für 
Musik w Kolonii, Hochschule für 
Musik w Karlsruhe oraz w Hochschu-
le für Musik und Darstellende Kunst 
we Frankfurcie nad Menem pod kie-
runkiem Ensemble Modern. Laureat 
konkursów organowych i kompozytor-
skich. Autor kompozycji kameralnych, 
koncertów solowych, utworów symfo-
nicznych, oper. Pisał na zamówienie 
m.in. Deutsche Oper Berlin, Ensemble 
Modern, Warszawskiej Opery Kame-
ralnej, Stowarzyszenia im. Ludwiga 
van Beethovena, Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia, Naro-
dowego Forum Muzyki, Filharmonii 
Poznańskiej. Działalność kompozytor-
ską łączy z wykonawczą, koncertując  
w kraju i za granica. Szczególne miejsce  
w jego repertuarze zajmuje muzyka 
nowa oraz liczne prawykonania. Jest 
aktywny również na polu fonograficz-
nym; za solowy album „Already It Is 
Dusk” nagrany na organach Hammonda 
otrzymał statuetkę Fryderyka. Od 2008 
roku wykłada w macierzystej uczelni. 
Wykłady gościnne prowadził w No-
wym Jorku, Hamburgu, Stambule, Rzy-
mie, Moskwie; prowadził także klasę 
kompozycji w Keimyung University  
w Daegu w Korei Południowej.

Hanna Kulenty

Kompozytorka i pedagog o mię-
dzynarodowej renomie. Studiowała  
w Akademii Muzycznej w Warsza-
wie u Włodzimierza Kotońskiego oraz  
w Królewskim Konserwatorium w Ha-
dze u Louisa Andriessena. Warsztat mu-

Hanna Kulenty.  
Fot. Bartek Barczyk. PWM. Materiały promocyjne Muzeum Gdańska

Dariusz Przybylski PWM.  
Fot. Bartek Barczyk. PWM. Materiały promocyjne Muzeum Gdańska
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zyczny doskonaliła m.in. na Międzynaro-
dowych Letnich Kursach Muzyki Nowej  
w Darmstadcie. Laureatka wielu nagród  
i wyróżnień, w tym I lokaty na Międzyna-
rodowej Trybunie Kompozytorów UNE-
SCO za „Koncert na trąbkę i orkiestrę 
symfoniczną”. Swoją twórczość określa 
jako „muzykę surrealistyczną”. W jej 
kompozycjach kulminowanie i rozłado-
wywanie napięcia pełnią kluczowe role 
formotwórcze, zaś emocjonalny wyraz 
osiągany jest poprzez nawarstwianie 
planów harmonicznych i wątków ener-

getycznych, co nazywane jest „polifonią 
łuków” i „polifonią wymiarów czasu”. 
Kompozytorka gościnnie wykładała  
w Missouri State University w Spring-
field czy Escuela Superior de Música  
de Cataluña w Barcelonie. Prowadziła 
kursy kompozytorskie m.in. w Apel-
doorn, Radziejowicach, Monachium, 
Amsterdamie, Kalifornii. Od 2015 
roku wykłada w Akademii Muzycznej  
w Bydgoszczy. Jurorka konkursów 
muzycznych. Mieszka w Warszawie  
i w Arnhem.

Monika Kaźmierczak

Absolwentka gdańskiej Akademii 
Muzycznej oraz Niderlandzkiej Szkoły 
Carillonowej w Amersfoort. Stypendyst-
ka miasta Gdańska i rządu niderlandzkie-
go. Naukę gry na carillonie rozpoczęła 
w 2000 roku podczas kursów u Gerta 
Oldenbeuvinga organizowanych przez 
Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. 
Uczestniczyła w kursach mistrzow-
skich w Belgii prowadzonych przez 
Geerta D’hollandera. Od 2001 roku gra  
na gdańskich carillonach, a od 2018 roku 
nominalnie piastuje funkcję carillonistki 
miejskiej. Jest laureatką międzynarodo-
wych konkursów gry na carillonie. Ak-
tywnie koncertuje w Polsce i na świe-
cie. Prezeska Polskiego Stowarzyszenia 
Carillonowego w latach 2011–2015 
oraz kierowniczka Chóru Mieszczan 
Gdańskich w latach 2006–2017. Obec-
nie jest adiunktem Akademii Muzycznej  
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 
Organizatorka m.in. kilku edycji Muzycz-
nego Święta Miasta, Letnich Koncertów 
Carillonowych i Gdańskiego Festiwalu 
Carillonowego. W 2021 roku zarejestro-
wała nominowany do statuetki Fryderyka 
album „Contemporary Carillon” (Ana-
klasis). Uhonorowana Nagrodą Miasta 
Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor 
Gedanensis” za rok 2020 oraz odznaką 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Alicja Bittner  
Muzeum Gdańska 

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

Nowa kampania edukacyjna, nowy priorytet Gdańska 

Żyj w obiegu
Gdańsk wraz z rosnącymi wyzwaniami ekologicznymi stawia na rozwój działań kształtujących i umożliwiających 
świadome, odpowiedzialne postawy mieszkańców. Priorytetem jest nabywanie kompetencji i rozwiązania 
wpisujące się w gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ). 

 Dlatego rozpoczyna się długofalowa 
kampania „Żyj w obiegu”, która doce-
lowo ma budować możliwie zaawan-
sowane umiejętności społeczne w tym 
zakresie. 

Lepiej wykorzystywać zasoby

 – W ostatnich latach nasza edukacja 
skoncentrowana była na zmieniającym 
się systemie gospodarki odpadami, czy-
li tzw. segregacji na pięć pojemników. 

Nasze obserwacje, ale i badania, który-
mi dysponujemy, wskazują, że wiedza 
o głównych zasadach rozdzielania od-
padów na te 5 frakcji jest już w Gdań-
sku powszechna. Oczywiście, należy 
dalej edukować w tym zakresie zarówno 
dzieci, jak i dorosłych. Niemniej, zależy 
nam, aby Gdańsk stopniowo przechodził 
na wyższy poziom i uczył się nawyków 
oraz działania w zgodzie z gospodarką 
obiegu zamkniętego – wyjaśnia Piotr 
Kryszewski, Zastępca Prezydenta Gdań-

ska ds. usług komunalnych. – Chcemy 
tworzyć w naszym mieście swego ro-
dzaju kulturę współdzielenia i jak naj-
lepszego wykorzystania zasobów. Nie 
tylko produktów czy odpadów, ale też 
np. wody, energii, zasobów naturalnych. 
Wszystko po to, by ograniczać wpływ 
na środowisko w skali metropolii,  
jak i globalnej, bo przecież cały nowo-
czesny świat obrał właśnie kurs na obieg 
zamknięty i zrównoważony rozwój – do-
daje.
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Cyrkularne priorytety 

Gospodarka obiegu zamkniętego 
(GOZ) lub inaczej circular economy to 
de facto jeden z filarów wielkiego planu 
Unii Europejskiej pod nazwą Europej-
ski Zielony Ład. Priorytetowe łańcuchy 
wartości w koncepcji GOZ ustalone 
przez Komisję Europejską to:

elektronika i technologie informacyj-
no-komunikacyjne (ICT),

opakowania,
tworzywa sztuczne,
tekstylia,
konstrukcje i budynki,
żywność, woda i składniki odżywcze,
biomasa i bioprodukty,
baterie i pojazdy.
Naprawiać, współdzielić, korzystać  

z przedmiotów używanych
 – Nasza kampania, która będzie 

miała wiele odsłon i wątków ma prze-
konywać i motywować do preferowania 
produktów i usług wielokrotnego użyt-

ku. Chcemy, by ten projekt przyczynił 
się do odrodzenia w Gdańsku kultury 
naprawiania i współdzielenia oraz do 
zwiększenia zainteresowania nabywa-
niem i korzystaniem z przedmiotów 
używanych. Ma uczyć racjonalnego 
wykorzystywania zasobów natural-
nych, a tym samym do minimalizacji 
wytwarzania odpadów. Jest to również 
przygotowywanie i zachęcanie miesz-
kańców do regularnego korzystania  
z „cyrkularnych” rozwiązań, które suk-
cesywnie wdrażamy, takich jak Gdań-
skie Sorterownie, mapy gdańskich 
rzemieślników czy mocno rozbudowy-
wana sieć czerwonych pojemników na 
elektroodpady – zapewnia Olga Go-
itowska, dyrektor Wydziału Gospodarki 
Komunalnej. Jak zapowiada – kampa-
nia, która jednocześnie pokazuje Czyste 
Miasto Gdańsk w nowej odsłonie wizu-
alnej, potrwa końca 2023 roku.

Cyprian Maciejewski  
Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Grupowy pomnik przyrody to trzy 
drzewa z gatunków: sosna wejmutka, 
buk zwyczajny odmiana czerwonolistna 
oraz buk zwyczajny odmiana zwisająca. 
Osobną uchwałą jako pomnik przyrody 
ustanowiono drzewo z gatunku klon ja-
wor odmiana Leopolda.

Wszystkie drzewa spełniały kryteria, 
które zostały określone w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska. Drzewa, o których 
jest mowa w uchwale dotyczącej grupowe-
go pomnika przyrody, na wysokości 130 
cm, mają obwody pni odpowiednio 200, 
261 i 237 cm. Klon jawor odm. Leopolda 

to 178 cm w obwodzie i 15 m. wysokości.
Fakt uznania drzewa za pomnik po-

zwoli na zachowanie okazałego i cen-
nego przyrodniczo oraz krajobrazowo 
drzewa rzadkiej odmiany w historycz-
nym w środowisku miejskim.

Definicja pomnika przyrody została 
ujęta w art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie 
przyrody. Główne cechy, jakie drzewo 
musi spełnić, aby ustanowić go pomni-
kiem przyrody to przede wszystkim ob-
wód pnia na wysokości 130 cm lub wy-
różnianie się wśród innych drzew tego 
samego rodzaju lub gatunku w skali kra-
ju, województwa lub gminy, ze względu 
na obwód, wysokość, szerokość korony, 
wiek, pokrój lub inne cechy morfolo-
giczne, a także inne wyjątkowe walory 
przyrodnicze, naukowe, kulturowe, hi-
storyczne lub krajobrazowe.

Akcja „zgłoś drzewo na pomnik 
przyrody” nadal trwa. Zgłoszenia są 
przyjmowane droga mailową przez stro-
nę gdansk.pl. 

Paulina Chełmińska  
Urząd Miejski w Gdańsku 

W Parku im. Steffensów 

Nowe pomniki przyrody
Gdańscy radni jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie nowych pomników przyrody, w tym grupowego pomnika 
przyrody. Drzewa Drzewa wskazali mieszkańcy w ramach akcji -„zgłoś drzewo na pomnik przyrody”.

Topola biała - pomnik przyrody. Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl






