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Konfederacya barska

Dla innych, dla siebie…

Z historii gdańskich fotoplastikonów



W Centrum św. Jana w Gdańsku

Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza”
Gala wręczenia Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza” odbyła się 21 października 2022 r. w Centrum  
św. Jana w Gdańsku.

– Jest to najmłodsze wyróżnienie samorządu województwa pomorskiego w dziedzinie kultury, nie mniej jest to już piąta jego od-
słona – zaznacza Władysław Zawistowski, dyrektor 
Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego. 

Laureatami Pomorskiej Nagrody Literackiej 
„Wiatr od morza” za rok 2021 zostali:

– W  kategorii Literacka Książka Roku – 
Monika Milewska za książkę „Ślepa kuchnia. 

Jedzenie i ideologia w PRL”
– W kategorii Pomorska Książka Roku – 
Janusz Dargacz, Katarzyna Kurkowska i Leszek 

Molendowski za książkę „Historie gdańskich dziel-
nic. Tom III: Nowy Port”

– W kategorii Całokształt pracy literackiej – 
Anna Czekanowicz-Drążewska

Kaszubską Nagrodą Literacką uhonorowany zo-
stał ks. prof. dr hab. Jan Walkusz

Michał Piotrowski rzecznik prasowy  
Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Pomorskiego

Laureaci Pomorskiej Nagrody Artystycznej „Wiatr od Morza”. 21. X. 2022.  
Centrum św. Jana w Gdańsku. Fot. Karol Stańczak/UMPW
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Pierwszy – w Sali Apollina hotelu du Nord przy Długim Targu 19, wędrowny. W Pasażu 
Gdańskim i przy Targu Węglowym 14/16 Hermann Stüve prowadził sklep specjalny  
z artykułami fotograficznymi i automatami oraz panoramę.  We Wrzeszczu w kamienicy 
Grunwaldzka 44

Z historii gdańskich fotoplastikonów
Na początek wyjaśnijmy, o czym mówimy. Pod słowem fotoplastikon rozumiemy rodzaj teatrzyku do indywidualnego 
oglądania zdjęć stereoskopowych przez grupę ludzi. Zdjęcia są zgrupowane w serie tematyczne. Jedno z pierwszych 
urządzeń tego typu, zwane „szklanym salonem stereogramów” zbudował w 1866 r. francuski przedsiębiorca Alois 
Polanecki i jeździł z nim po jarmarkach w Niemczech i Austro-Węgrzech. 
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Efekt stereoskopowy był silny,  
bliski rzeczywistości

W 1880 roku urodzony w Namysło-
wie śląski fizyk i przedsiębiorca August 
Fuhrmann założył we Wrocławiu udo-
skonalony przez siebie salon Polanecky-
’ego, który nazwał Panoramą Cesarską 
(Kaiser-Panorama). W 1882 przeniósł się 
do Frankfurtu nad Menem, a w 1883 do 
Berlina, gdzie stworzył centralę dla roz-
woju tego typu urządzeń w Europie. Udo-
skonalenie polegało w pierwszym rzędzie 
na umiejętnym podmalowaniu przezro-
czy dla nadania im niepowtarzalnej at-
mosfery barwnej. Drugą nowością było 
zorganizowanie sieci produkcji i dystry-
bucji aparatury i przezroczy. Aparatura, 
opatentowana w Niemczech i Wielkiej 
Brytanii, miała znormalizowaną postać, 
rodzaj mebla ustawianego w wydzie-
lonym pomieszczeniu. Za 25-bocznym 

ogrodzeniem o średnicy 3,75 m i wyso-
kości 2,40 m krył się: obrotowy pierścień  
z 50 ramkami, w których mocowano 
stereoskopowe przezrocza (tzw. ste-
reopary), oraz podświetlające je od 
tyłu lampy gazowe, w późniejszych 
latach elektryczne. Napędzający ca-
łość mechanizm zegarowy mniej wię-
cej co pół minuty przesuwał pierścień  
o jedną pozycję, podsuwając pod każdy 
z umieszczonych w ściankach ogrodzenia 
25 binokularowych wzierników kolejne 
przezrocze. Przed każdym przesunięciem 
odzywał się ostrzegawczy dzwonek. 
Oglądający siedzieli na ustawionych wo-
kół ogrodzenia krzesłach, do wygodnego 
oparcia rąk służyły obite skórą półeczki 
pod wziernikami. Każde oko oglądało 
przez swoją soczewkę wziernika połów-
kę stereopary – widok sfotografowany  
z miejsca przesuniętego względem dru-
giej połówki o przeciętną odległość mię-
dzy ludzkimi oczami - ok. 6,5 cm. Osią-
gnięty w ten sposób efekt stereoskopowy 
był silny, bliski rzeczywistości.

Urządzenia wędrowne. Przy Długim 
Targu 19 gościła „wspaniała 

szwajcarska diorama”

Zanim panorama cesarska pojawi-
ła się w Gdańsku, mogły tu docierać 
podobne urządzenia wędrowne, takie 
jak np. „światowej sławy mechaniczna 
wystawa sztuki” (weltberühmte Mecha-
nische Kunst-Ausstellung) D. Döllego, 
która się ogłaszała w toruńskiej prasie  
w 1889 roku (wcześniej, w 1888,  
w Dreźnie). Przedstawiała „podróż do-
okoła świata w trzech seriach po 50 
naturalnie wiernych fotografii na szkle, 
prezentowanych widzom za pomocą 
obrotowej maszynerii tak że mogli je 
wygodnie oglądać siedząc na krzesłach 
i nie ruszając się z miejsc.” Przytoczone 
szczegóły świadczą, że była to „pano-
rama” tego samego typu co Fuhrman-
na. Jedyną różnicę stanowiło, że była 
ustawiona na dworze, a ogrodzenie nie 
było na planie koła tylko owalu (elip-
sy) choć może to być błąd rysunku.  
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Na wypadek niepogody obiecywano 
osłonę. Anonsów prasowych o spekta-
klach w Gdańsku jak dotąd nie udało się 
znaleźć. Za to w 1887 roku od 1 lipca 
do 2 września w Sali Apollina hotelu 
du Nord przy Długim Targu 19 gości-
ła „wspaniała szwajcarska diorama” 
(Schweizer Pracht-Diorama) W. F. Dülla 
z Zurychu. Szczegółów konstrukcji nie 
podano, ale tytuły kolejnych serii wska-
zują na ścisłą zależność od krążących 
już po Europie zestawów zdjęć Fuhr-
manna. Można więc uznać tę „dioramę”  
za pierwszy fotoplastikon w Gdańsku, 
jeszcze wędrowny. 

Przy Długim Targu 9/10 – filia 
Panoramy Cesarskiej z Berlina: 

wejście na Mont Blanc, zamek króla 
Ludwika Bawarskiego, Pireneje i Alpy 

Francuskie, Paryż…

Na pierwszy stały nie trzeba było 
długo czekać. W dniu 3 września 1888 
r. pojawiło się w gdańskiej prasie ogło-
szenie: „Filia Panoramy Cesarskiej  
z Berlina. Długi Targ 9/10, I piętro. Dziś 
otwarcie. Pierwszy tydzień: Sabaudia, 
wejście na Mont Blanc. Wstęp: 30 fen. 
Dzieci 20 fen. 8 podróży 1,50 lub 1 M.” 
M. oznacza markę, fen. fenigi. „Podróża-
mi” nazywano kolejne serie. W drugim 
tygodniu pokazywano zamek króla Lu-
dwika Bawarskiego w Herrenchiemsee, 
w trzecim Pireneje i Alpy Francuskie,  
w czwartym Paryż itd. 

Spektakle organizowano regularnie 
do 1895 roku, w którym pojawiły się 
luki w ogłoszeniach. Dla zwiększenia, 
widocznie malejącego, zainteresowania 

stosowano dodatkowe zachęty: zapo-
wiadany 24 stycznia pokaz Niemiecka 
Afryka Wschodnia „pokazano u dworu” 
i sam cesarz „obejrzał go z wielkim za-
interesowaniem”. Opłatę za wejście dla 
dzieci obniżono na 10 fenigów. To jed-
nak nie pomogło i 14 marca ukazało się 
ostatnie ogłoszenie o pokazie „Karko-
nosze i ich naturalne piękno”, po czym 
nastąpiła przerwa w działalności. 

Przy Hintergasse (dziś Za Murami) 
16, we Wrzeszczu w hotelu Titego 
(Tite’s Hotel) – przy Starym Rynku 

Wrzeszczańskim, w Teatrze Wilhelma 
na Długich Ogrodach

Obudzona potrzeba oglądania ob-

razków stereoskopowych dawała jednak 
znać o sobie. Świadczą o tym takie orga-
nizowane w tym czasie spektakle, jak np. 
„Żywe fotografie, dawniej: Niemiecka 
Afryka Wschodnia - niemieckie oddziały 
ochronne, zaprezentowane na ponad 80 
kolorowych fotografiach”, w niedzielę 
11 kwietnia 1897 roku w Sali Towarzy-
stwa Kształceniowego (Bildungsvere-
in) przy Hintergasse (dziś Za Murami) 
16, powtórzone później we Wrzeszczu  
w hotelu Titego (Tite’s Hotel) – przy Sta-
rym Rynku Wrzeszczańskim, na wprost 
Jaśkowej Doliny.

Pokaz „żywych fotografii” mógł 
oznaczać projekcję przezroczy, albo 
nawet krótkich filmów. Było to już 
po pierwszym w Gdańsku pokazie 
filmów w Teatrze Wilhelma na Długich 
Ogrodach 26 października 1896 roku. 
Pokazy urządzano tam coraz częściej, 
m.in. 25 września 1898 roku ze zmienio-
nym repertuarem, przy użyciu „najwięk-
szego kinematografu współczesności”. 
Konkurencja wczesnego kina nie zabiła 
jeszcze fotoplastikonu, zapewniającego 
większą intymność percepcji. Prędzej 
czy później musiał się znowu pojawić. 

Malownicze podróże po Szkocji. 
Wyżyny szkockie. Wodospady…

O jego powtórnych narodzinach 
świadczy ogłoszenie z 5 stycznia 1901 
roku: „Panorama Cesarska. Począwszy 
od niedzieli: Malownicze podróże po 
Szkocji. Wyżyny szkockie. Wodospa-
dy. Cudownie piękne ruiny kościołów  
i zamków. Pamiątki po Walterze Scotcie. 
Balmoral, letni pałac królowej. Otwar-

Panorama Cesarska  ok. 1900 roku (z reklamówki firmowej)

Długi Targ ok. 1900 roku (nr 9 i 10 pod napisem Langemarkt)
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te 11-2 i 3-9. Wstęp 25 fen. 5 biletów 
1 M. Dzieci 15 fen.” Właścicielem był 
kupiec Hermann Stüve, zamieszka-
ły przy ul. Ogarnej 50, określony jako 
„impresario”. W nowo otwartym Pasażu 
Gdańskim (Danziger Passage), między 
domami Dominikswall 7-8 (dziś byłoby 
Wały Jagiellońskie 14) i Targ Węglowy 
14/16. Miał tam w lokalach 8, 9 i 10a 
„sklep specjalny z artykułami fotogra-
ficznymi i automatami” oraz panora-
mę. Pojawienie się na początku roku 
jako kontynuacja działalności świadczy  
o jej rozpoczęciu w drugiej połowie 
1900 roku (wcześniejsza byłaby odnoto-
wana w gazetach z I połowy roku). Mu-
simy zatem skorygować na 1900 poda-
wany przeze mnie dawniej rok 1902 jako 
datę otwarcia drugiego gdańskiego foto-
plastikonu, zwanego odtąd Panoramą 
Cesarską w Pasażu (Kaiser-Panorama In 
der Passage). Błąd wynikł z nieuwzględ-
nienia ogłoszeń gazetowych, do których 
nie miałem wtedy dostępu i złego skanu 
księgi adresowej z 1901 roku, bardzo 
utrudniającego odczytanie szczegółów. 

Cudowne krajobrazy alpejskie. 
Najnowsza iluzja promieni X – szkielet 

w ciele żyjącej kobiety

Przedmiotem następnych „podróży” 
były Chiny i Japonia (12 stycznia), region 
Moseli (19 stycznia), „Cudowne krajobra-
zy alpejskie” (26 stycznia) itd. 16 marca 
w sąsiednim pomieszczeniu była dodat-
kowa atrakcja: za osobną dopłatą można 
było obejrzeć „Najnowszą iluzję promie-
ni X – szkielet w ciele żyjącej kobiety.” 
Seanse urządzano codziennie od godz. 3 
do 9.30, a w niedziele dodatkowo od 11 
do 1. Było to w niecałe pięć lat po publi-
kacji prac Wilhelma Röntgena i nie zda-
wano sobie jeszcze sprawy ze szkodliwo-
ści długotrwałej ekspozycji. 14 września 
1901 roku zanotowano niespotykaną daw-
niej interwencję władz: pokazano uroczy-
stości pogrzebowe cesarzowej Fryderyki,  

na zdjęciach stereoskopowych, wykona-
nych z polecenia cesarza. Fotoplastikon 
w Pasażu osiadł na długo. W 1902 roku 
zajmował lokale nr 6-10a. Nie zaszko-
dziło mu nawet pojawienie się obok  
w 1908 roku pierwszego w Gdańsku 
kina, nazwanego później „Teatrem  
w Pasażu (Passage-Theater). Przetrwał  
I wojnę, i działał dalej w Wolnym Mie-
ście. Kres przyniosły mu dopiero lata 
Wielkiego Kryzysu. 

Pasaż Gdański 6/10a, Kino. Panorama 
Cesarska. Kino w Oliwie…

Od 1905 roku właścicielem gdańskiej 
„panoramy cesarskiej” był fotograf 
Albert Häusler, który miał atelier w ka-
mienicy Dominikswall 7, później 8.  
W 1908 roku przejął w pasażu przyległe 
lokale nr 6-8 i otworzył w nich wspo-
mniane kino. W księgach adresowych pi-
sano odtąd: Pasaż Gdański 6/10a, Kino. 
Panorama Cesarska (Kinematograph. 
Kaiser-Panorama). Dodatkowo określa-
no kino jako „Vitascope, Teatr żywych 

fotografii”. Od 1910 roku właścicielem 
obu placówek był „organizator pokazów” 
Otto Häusler, współwłaściciel nowo 
powstałego kina przy Długim Targu 2. 
W 1915 roku pojawia się nowy właści-
ciel Panoramy i kina, powiększonego 
o lokale nr 1-5, kupiec Paul Schilling, 
Häusler miał od 1913/1914 roku kino  
w Oliwie. W 1918 roku Schilling pozby-
wa się panoramy na rzecz właścicielki 
sklepu z ulicy Holzgasse (Kładki) 21, 
Marthy Roffler i jej siostry Elsbeth, na-
uczycielki gry na fortepianie, zachowu-
jąc dalej kino „Passage-Theater”, rekla-
mowane jako „największe i najelegant-
sze w Gdańsku”. Adresem Panoramy 
Cesarskiej jest odtąd Dominikswall 7a/b. 

Po drugiej wojnie – we Wrzeszczu 
„Perły Ziem Odzyskanych”…,  

na Ołowiance przezrocza  
z dawnego Gdańska

Tak pozostaje do roku 1926, w któ-
rym Elsbeth Roffler znika z wykazu 
mieszkańców, pozostaje tylko Martha. 
W 1929 Kaiser-Panorama zwana też  
od 1926 roku Panoramą Światową (We-
lt-Panorama), jest wymieniona po raz 
ostatni. W następnej księdze adresowej  
z 1931 roku już jej nie ma (nie ma też na-
zwiska właścicielki), zatem najpóźniej 
w tym roku musiała przestać działać. 

Trzeci gdański fotoplastikon pojawił 
się po II wojnie. Działał we Wrzeszczu, 
w kamienicy Grunwaldzka 44, która 
przetrwała zagładę. W ścianie parteru 
był wizjer, przez który można było zo-
baczyć wybraną stereoparę na zachętę. 
Aparatura była wewnątrz. Najstarsza 

Ogłoszenie o otwarciu pierwszej w Gdańsku stałej Panoramy Cesarskiej w 1888 roku

Jedyna w Polsce autentyczna Panorama A. Fuhrmanna w Muzeum Kinemetografii w Łodzi.  
Gdańska mogła wyglądać podobnie.
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100-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku

Medal dla Andrzeja Januszajtisa
Rok 2022 był czasem świętowania jubileuszu 100-lecia powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku 
(TPNiS) oraz tradycji Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (GTN) i Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (GTPS).

wiadomość w „Dzienniku Bałtyckim” 
pojawiła się w wydaniu z 12 marca 
1953 roku. Pokazywano zestaw prze-
zroczy „Perły Ziem Odzyskanych”.  
W kolejnych latach repertuar był bar-

dziej egzotyczny. Ostatnia wiadomość, 
jaką udało się znaleźć w prasie, pocho-
dzi z 20 stycznia 1962 roku. 

W 2019 roku, od 4 października do 
2 listopada, gościł w Gdańsku na Oło-

wiance niewielki, pięciostoiskowy foto-
plastikon archiwalny z Warszawy. Poka-
zywał przezrocza z dawnego Gdańska.  

Andrzej Januszajtis

Materialnym symbolem obchodów 
jubileuszu jest wybity z tej okazji medal 
100-lecia TPNiS/GTN/GTPS –  autor-
stwa Andrzeja Taranka. 

Uprzejmie informujemy, iż w uznaniu 

zasług dla nauki i kultury polskiej Gdań-
skie Towarzystwo Naukowe i Gdańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuki uhonoro-
wało  Medalem 100-lecia TPNiS/GTN/
GTPS prof. Andrzeja Januszajtisa.

W zaistniałym na mocy Traktatu 
Wersalskiego (1920) Wolnym Mieście 
Gdańsku powstało – dnia 11 lipca 1922 
roku – Towarzystwo Przyjaciół Nauki 
i Sztuki w Gdańsku, zarejestrowane  
w sądzie miejskim dnia 18 listopada tegoż 
roku. Towarzystwo integrowało Polonię 
gdańską w okresie międzywojennym,  
w sercach Gdańszczan przetrwało II woj-
nę światową i reaktywowało działalność 
w dniu 22 lipca 1945 roku. Dzięki inten-
sywnym staraniom szybko rozwijającego 
się po wojnie gdańskiego ośrodka nauko-
wego nastąpiło jego przemianowanie 
na Gdańskie Towarzystwo Naukowe –  
w dniu 27 października 1956 roku – 
współpracujące z powstałą w 1952 roku 
Polską Akademią Nauk. Dwa lata póź-
niej (2 maja 1958) powstało Gdańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, które 
upatruje swych korzeni w istniejącym  
w latach 1922–1956 TPNiS. (fragment 
tekstu ze strony www.gtps.art.pl)

Gdańskie Towarzystwo Naukowe 
Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki

Medal – awers i rewers. Autor projektu Andrzej Taranek. Fot. Materiały promocyjne

Wydruki artystyczne na papierze czerpanym i postarzanym
Gdańsk, ul. Tkacka 19/20, tel. 510-170-173 00 00  Zapraszamy w godz. 11 Ð18 od poniedziałku do piątku

Galeria 
„Mała Żabka”
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Publiczność miała możliwość wysłu-
chania barokowej twórczości mało zna-
nych weneckich kompozytorów, tanecz-
nej muzyki pochodzącej z Wersalu oraz 
utworów wokalno - instrumentalnych 
dedykowanych gdańszczance Konstan-
cji Czirenberg. 

Temperament, wrażliwa gra 
zespołowa. Zwiewny charakter 
francuskiej muzyki barokowych 

mistrzów

Na pierwszym koncercie zaprezento-
wał się zespół Scaramuccia z Hagi, który 
urzekł słuchaczy temperamentem oraz 
wrażliwą grą zespołową. Kompozycje 
włoskich kompozytorów były wzboga-
cone stylowymi, popisowymi improwi-
zacjami wykonanymi przez skrzypka - 
Javiera Lupiáñeza.

14 października w Muzeum Starej 
Papierni w Łapinie zagrał laureat konkur-
su OPEN CALL 2022 - zespół Illustrare. 
Zespół ten jest międzynarodowy kwarte-
tem, który powstał w Brukseli. Młodzi 
artyści grający na fletach traverso, violi  
da gamba oraz klawesynie doskonale 
oddali zwiewny charakter francuskiej 
muzyki barokowych mistrzów przepeł-
nionej wirtuozowskimi ornamentami 
oraz zmiennymi afektami.

„O Bałtyckiej Syrenie”. Koncert 
laureatów OPEN CALL. Potańcówka. 

Warsztaty rodzinne

Na zakończenie festiwalu wystąpił 
Czirenberg Consort wraz z sopranist-
kami: Magdaleną Pikułą oraz Dagmarą 
Barną-Kosowicz. Muzycy zaprezen-
towali projekt zatytułowany „O Bał-
tyckiej Syrenie” złożony z włoskich 
kompozycji, pochodzących z XVII 
wiecznego Mediolanu, dedykowanych 
gdańskiej patrycjuszce Konstancji Czi-
renberg. Zabrzmiały przejmujące inter-
pretacje sakralnych kompozycji o te-
matyce maryjnej oraz instrumentalnych 
utworów konsortowych.

W ramach festiwalu Młoda Muzyka 
Dawna odbyły się również cztery wy-
darzenia towarzyszące: Koncert laure-
atów OPEN CALL w Hangarze Sztuki 
w Bydgoszczy, Potańcówka z Kapelą  
od 100 dni Kapelą od 100 dni w Mu-

zeum Starej Papierni w Łapinie, Warsz-
taty rodzinne prowadzone przez Annę 
Jankowską oraz członków Kapeli od 100 
dni w Ostróżkach oraz koncert „O bał-
tyckiej syrenie” w Bazylice Mariackiej 
w Gdańsku.

Zespół Scaramuccia w Kościele pw. Św. Mikołaja w Czapielsku. Od lewej Javier Lupiáñez, Pa-
trícia Vintém, Inés Salinas. Fot. Adam Jastrzębski

Zespół Illustrare w Muzeum Starej Papierni w Łapinie. Od lewej Marta Gawlas, Ana Fernandez, 
Baptiste Zeronian, Andrés Garcia Fraile. Fot. Adam Jastrzębski

Pod patronatem medialnym miesięcznika „Nasz Gdańsk”

Po festiwalu Młoda Muzyka Dawna w Czapielsku, Pręgowie, Łapinie

Zapraszamy za rok!
W dniach 12-16 października odbył się ósmy festiwal Młoda Muzyka Dawna organizowany przez Fundację 
Horyzonty Sztuki. Wydarzenia odbyły się w miejscowościach gminy Kolbudy – urokliwych, historycznych 
przestrzeniach w Czapielsku, Pręgowie oraz w Łapinie.
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W tym celu Hevelianum i Muzeum 
Gdańska zorganizowały 6 i 7 październi-
ka 2022 roku ogólnopolską konferencję 
naukową Miasto-Twierdza-Garnizon. 
Historie współistnienia i wyzwania te-
raźniejszości.

W jaki sposób obchodzimy się  
z dawnymi obiektami czy terenami 

popruskimi

Obrady przebiegały w Sali Haxo  
w Wozowni Artyleryjskiej na Górze 
Gradowej. 

 – Pomimo pojawiania się nowych 
publikacji poświęconych historii po-
szczególnych fortyfikacji czy nawet 

całych twierdz, wciąż istnieje dość za-
uważalna luka, w szczególności w od-
niesieniu do lat 1814-1914 oraz ziem 
północnej i zachodniej Polski, tj. tych te-
renów, które znajdowały się w granicach 
Królestwa Prus – mówi dr Jan Daniluk, 
historyk i Pełnomocnik Dyrektora ds. 
Historii i Dziedzictwa Kulturowego He-
velianum. – Cezura chronologiczna zo-
stała wyznaczona na lata pokoju, kiedy 
na interesującym nas obszarze nie miały 
miejsca regularne działania wojenne na 
większą skalę. Tworząc program konfe-
rencji zależało nam na zwróceniu uwagi 
właśnie na to, w jaki sposób obchodzimy 
się z dziedzictwem w postaci dawnych 
obiektów czy terenów popruskich.

Podczas dwóch dni konferencji przy-
glądano się historiom współistnienia 
miast i garnizonów, zarówno w ujęciu 
historycznym, jak i współczesnym, wy-
nikającym z dziedzictwa pruskiej woj-
skowości na ziemiach dzisiejszej Polski. 
To okres zarówno powstania i rozwo-
ju, ale też zmierzchu lub przynajmniej 
zmiany roli niektórych garnizonów  
i twierdz pruskich. To także lata, kiedy 
nowe oblicza zyskała większość miast 
Polski północnej i zachodniej, powstało 
wiele obiektów fortecznych, garnizono-
wych, które przetrwały do dzisiejszych 
czasów, wykształciły się nowoczesne 
społeczeństwa, w których rolę także 
odegrało wojsko.

Pod honorowym patronatem 
Mieczysława Struka

Festiwal został objęty honorowym 
patronatem Marszałka Województwa 
Pomorskiego Mieczysława Struka. 

Partnerami oraz współorganizatora-
mi zostali: Fundacja Kino Pomorzanin, 
Hangar Kultury w Bydgoszczy, Parafia 
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Gdańsku, Stowarzyszenie Stara 
Papiernia, PKS Gdańsk oraz Albatros.

Koncerty nie odbyłyby się bez finan-
sowego wsparcia mecenasów festiwalu: 
Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego, Urzędu Gminy Kol-
budy oraz Urzędu Miasta Gdańska.

Patronat medialny: miesięcznik 
„Nasz Gdańsk”, Portal Presto, Radio 
Gdańsk, Kultura w Zasięgu.

Wszystkim serdecznie dziękujemy, 
zapraszamy za rok!

Katarzyna Czubek
Fundacja Horyzonty Sztuki

Potańcówka z Kapelą od 100 dni w Muzeum w Starej Papierni w Łapinie.  
For. Marcin Skotnicki

6 i 7 października 2022 roku na Górze Gradowej – ogólnopolska konferencja naukowa

Miasto-twierdza-garnizon. Historie 
współistnienia i wyzwania teraźniejszości

Dzieje historycznych garnizonów najczęściej postrzega się w oderwaniu od miast, w granicach których funkcjonowały. 
Warto zwrócić uwagę na związki miasta, twierdzy i garnizonów i poznać łączące je zależności. 
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O szansach i zagrożeniach

Celem konferencji Hevelianum  
i Muzeum Gdańska było zwrócenie 
uwagi na rolę i udział, tak bezpośredni 
jak i pośredni w tych procesach wojska 
pruskiego, jego znaczenia w realiach 
XIX wieku czy początku XX wieku oraz 
problemy, wynikające z jego interpreta-
cji oraz obchodzenia się z dziedzictwem 
w postaci dawnych obiektów czy tere-
nów popruskich.

Konferencję rozpoczął wykład inau-
guracyjny „Sytuacja zabytków fortyfi-
kacji w Gdańsku – szanse i zagrożenia”, 
który wygłosił dr hab. inż. arch., prof. 
PG Grzegorz Bukal z Gdańska. Zaś na 
zakończenie, po wysłuchaniu zapro-
szonych badaczy i badaczek odbyła się 
dyskusja, w której udział wzięli dr hab. 
inż. arch., prof. PG Grzegorz Bukal 
(Gdańsk), dr hab., prof. UMK Jarosław 
Centek (Toruń), dr hab., prof. UG Wal-

demar Ossowski (Gdańsk) i Paweł Go-
lak (Gdańsk).

Podsumowaniem dwóch dni rozwa-
żań, dyskusji oraz wykładów poświę-
conych zagadnieniom miasto-twierdza
-garnizon będzie publikacja pokonfe-

rencyjna, której wydanie planowane jest  
na 2023 rok.

Katarzyna Mejna  
Hevelianum 

Z pamiętników Józefa Wybickiego (8)

Konfederacya barska
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 do rozdziału III dzieła.

(…) wśród mieściny na kopcu dworeczek (…)
 
Nie opiszę, jakie się budziły we mnie 

uczucia, gdym się zbliżył do tej naszej, jak 
mniemałem, wyroczni, i jak bardzo się moje 
życzenia i nadzieje zawiodły; jak odmienny 
znalazłem obraz od tego, który sobie wysta-
wiałem. Bar, mieścina żydowska, kończono 
ją właśnie palisadować, albo raczej dobrym 
płotem obwodzić, gdy wjeżdżałem. Błysz-
czał tylko klasztor karmelitański, murowany,  
z nowym cmentarzem, murem obwiedzionym, 
gdzie ów sławny Marek, karmelita, przeoro-
wał i cuda miał działać... Nie byłem żołnie-
rzem, tylko człowiekiem młodym, bez nauki  
i doświadczenia, z tem wszystkiem, żyjąc 
długo w Gdańsku, miałem już wyobrażenie 
twierdzy; widziałem wojska pruskie i nasze-
go wybory, na assystencyi trybunałówi przy 
królu w Warszawie; widziałem, co więcej 
nieprzyjacielskie; pytam się więc z nieśmia-
łością rotmistrza konfederackiego, co mnie 
konwojował, gdzieby była twierdza barska? 
Wskazał mi wśród mieściny na kopcu dwo-
reczek, jak to nazywaliśmy szlachecki,obwie-
dziony szerokim rowem i mający mostek pol-

ski  zwiedziony. Na okół wyniesione brzegi  
i fosy, niby to szańce, czy chcesz nazwać 
mury, bodaj nie trzy lub cztery kosze, składa-
ły całą sztukę inżynierską do obrony! 

Pytam się, gdzieby było wojsko? Powia-
da, iż na kwaterach w mieście, reszta rozko-
menderowana...

Zadrżałem na to wszystko, tem bardziej, 
gdym nieład w obozinie małej pod miastem 
spostrzegł; ale powiedziano mi, iż, po otrzy-
manem niedawno zwycięztwie, pohulać sobie 
żołnierzowi pozwolono. Wiadomość zwycięz-
twa, to słowo: „pobiliśmy”, pogodziło mnie  
z pijanymi zwycięzcami; a zawsze pełen przy-
kładów z historyi greckiej i rzymskiej, myślę, 
że widzę tę czerń, tę zbieraną hołotę Romulu-
sa, która tyle cudów dokazywała. 

(…) jednomyślnie konsyliarzem 
generalnym konfederacyi barskiej 

ogłoszony zostałem (…)

Wjeżdżam więc na to moje kapitolium,  
i gdym się zameldował, wyszedł naprzeciw-
ko mnie sekretarz Kochanowski, wita mnie 
uprzejmie i na radę wprowadza. Prezydował 

Grafika Rok Józefa Wybickiego. Materiały 
promocyjne Muzeum Narodowego  

w Gdańsku
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w niej JW. Puławski, starosta warecki, regi-
mentarz, czyli raczej marszałek związkowy-
,którym go wojsko d. 4. marca wykrzyknęło. 
Wyciągają do mnie wszyscy ręce i najszczer-
sze uściśnienie braterskie, powitania ustne 
poprzedziły. Zabrał potem głos Puławski, 
odpowiedziałem przygotowany i manifest 
złożyłem. Witali mnie i drudzy, a kilka razy 
łzy i westchnienia przerywały głos. Zapytany, 
odpowiadam, jaki duch w województwach, 
które przejechałem, ale razem nie taję, jaką 
siłę nieprzyjaciela zastałem we Lwowie,  
a na wniesienie pana marszałka związkowe-
go, jednomyślnie konsyliarzem generalnym 
konfederacyi barskiej ogłoszony zostałem,  
i szczególniej do wspólnictwa pracy z J. Pa-
nem Kochanowskim, sekretarzem, zaproszo-
ny.

Powiem szczerze, iż postrzegłem wkrót-
ce, że łódź nasza była bez sternika, na całą 
wściekłość burzy puszczona, cóż czynić? Nie 
wypadało, jak tylko poddać się losowi; czu-
łem, iż nie byłem jeszcze urobiony na kon-
syliarza w tak wielkiej sprawie; przyjąłem 
pracę, nie urząd. Ledwo nominacya moja się 
skończyła, wszedł ksiądz Marek na radę. Po-
witali wszyscy z uszanowaniem patryarchę; 
on się› pyta o Wybickiego i hojnemi obsypuje 
mnie krzyżami, powtarzając: sit nomen domi-
ni benedictum, jesteś z nami! Ksiądz Marek 
był wieku podeszłego, nie miał miny surowe-
go proroka, owszem, podług przysłowia ru-
skiego był cokolwiek hulaka. Jeżeli ciemność 
i uprzedzenie czyniła go cudotworcą, umiałby 
odpowiedzieć oskarzającym go o imposturę.

 
(…) Puławskiego, marszałka związkowego, 

zastałem okrytego obrazami i relikwiami (…)

Gdybym dziś go widział, szanowałbym go 
jako dobrego Polaka i gorliwego obywatela; 
jeżeli wówczas równie z drugimi czciłem  
w nim kandydata do kanonizacyi, było winą 
czasów. Puławskiego, marszałka związkowe-
go, zastałem okrytego obrazami i relikwiami. 
Za jego przykładem, a raczej za mocą opi-
nii, wszyscy te świątobliwe pozawieszali na 
siebie szyszaki; już też ja dobrym puklerzem 
rożańca i szkaplerza od mego biskupa w Spi-
żu opatrzony byłem. Nie piszę tego duchem 
wyszydzania; wiem dobrze z mych dziejów, 
jak waleczni przodkowie nasi, zaśpiewawszy 
B o g a r o d z i c o    d z i e w i c o, uderzali  
i znosili hufce nieprzyjaciół, ale też muszę 
dodać, że, gdy nasze Piasty śpiewali poboż-
nie, i Wojciecha i Stanisława wzywali pomo-
cy, bili się walecznie bronią stósowną do cza-
sów; ich sztuka wojowania zastosowaną była 
do wieku i nieprzyjaciół; my, powiedziawszy 
prawdę, że, zachowawszy zabobonność nad-
dziadów, zachowaliśmy razem tylko ich piki  
z wieku dwunastego na wiek ośmnasty. 

Stanisław August, oddawszy ułanów swoich 
pod Branickiego, łącznie mu z wojskiem 

rossyjskiem działać rozkazał.  
Zaboli to Polaka, ale tak było.

Ale wróćmy znowu do rzeczy. Zastałem 
jeszcze szczątki wesołości po otrzymanem, 
jak mówiono, zwycięztwie nad Rossynnami  
i pułkami królewskiemi; radość była tem 
większą, bo dumny Branicki haniebnie ucie-
kał z rozpierzchniętym pułkiem królewskim; 
ledwo nie został złapanym, uciekał przecież, 
tylko się jego czapka w zdobyczy dosta-
ła. Żeby was nie dziwiło, jak z Rossyanami  
i wojsko królewskie przeciw skonfederowa-
nym walczyło Polakom, dość wam tu nadmie-
nit, iż Stanisław August, oddawszy ułanów 
swoich pod Branickiego, łącznie mu z woj-
skiem rossyjskiem działać rozkazał. Zaboli to 
Polaka, ale tak było.

Wśród tych dogorywających tryumfów 
widziałem w roztropniejszych ponure mil-
czenie, co nie chcąc wyjawić wiszącej burzy, 
czuli ją dobrze i zważali. Tyle głoszone zwy-
cięstwo skończyło się na zniesieniu podjazdu, 
który się dla powzięcia języka pod Bar pod-
sunął, i na którego czele z zagrzaną głową 
Branicki nieroztropnie stanął. Jeńcy, których 
mieliśmy, był jeden pułkownik rossyjski, kilku 
oficerów i przeszło stu kozaków. Pułkownik,  
z którym mówiłem, i niektórzy oficerowie, 
byli źle traktowani. Dla niedostatku miejsca 
siedzieli w lochach, które zwykle na Ukrainie 
przed napadami kozaków, dla zachowania 
sprzętów robiono. A co więcej, że pułkownik 
ten był wysłanym od komendy na rozmówie-
nie się z marszałkiem Puławskim.

Nawet ksiądz biskup kamieniecki skarżył 
się na Puławskiego, że przedwcześnie 

powstanie zrobił i rzecz publiczną zgubił

Po tych początkowych utarczkach sam 
rozum wskazywał, iż Rossyanie w po-
rządny sposób atakować będą, ile że 
już wszystkie swe siły zebrali i z niemi 
ciągnęli. Kommunikacye wszędzie prze-
cięte, obywatelstwo zagrożone, a kozacy 
po całym kraju rozlani, buntowali chło-
pów greków, rabowali szlachtę. Nie tak 
się więc rzeczy miały, jak się przy zawiązku 
konfederacyi spodziewano. Czuł porywczość 
kroku i niedojrzałość planu Krasiński, mar-
szałek; ale nie posiadając tego geniuszu, któ-
ry w największych nieszczęściach umie sobie 
zaradzić, zwalał wszystkie błędy na Puław-
skiego, nazywając go w swej popędliwości 
zdrajcą. Nawet ksiądz biskup kamieniecki 
skarżył się na Puławskiego, że przedwcześnie 
powstanie zrobił i rzecz publiczną zgubił. 

Joachim Potocki, podczaszy litewski, mar-
szałek konfederacyi województwa, także się 

wówczas nie znajdował w Barze, imię tylko 
jego bardzo głośne, równie jak i Maryana 
Potockiego, marszałka konfederacyi ha-
lickiej. Sam Puławski był starzec, dość pod 
swoim siwym wąsem poważny, jak to zwykle 
nasze weterany. Nie brakowało mu na gorli-
wości i tem obywatelstwie, które jest podsta-
wą dzieł patryotycznych, ale które samo nie 
jest dostatecznem w człowieku publicznym,  
w naczelniku wojska. Puławski przeszedł 
przez palestrę, sprawował urzędy mecena-
sa i plenipotenta, a w tym charakterze miał 
domowi Czartoryskich podobno służyć. Z tej 
szkoły została mu się łatwość tłumaczenia 
się, piękna wymowa.

(…) wojna, którą rozpoczynaliśmy, była 
zarazem wojną domową (…)

Słyszałem go kilka razy odzywającego się 
do wojska, do obywateli przytomnych, mnie-
małem nawet wówczas, że tak, jak Hanibal 
mówił i czynił; ale później przekonały mnie 
smutne przykłady, że Puławski dobrze może, 
jak to mówiliśmy, od   k r a t e k   w trybuna-
le się odzywający, bardzo źle na czele obozu 
stawał. Może mnie się kto spyta: a któż był 
zdatniejszy? Odpowiem: że powstanie nie po-
winno było mieć jeszcze miejsca: i że pierw-
szy jaki młody porucznik, znający swego sta-
nu i sztuki przynajmniej  a b e c a d ł o, byłby 
zdatniejszy na czele żołnierza stanąć, jak me-
cenas i plenipotent. Te były żale wszystkich, 
te były narzekania biskupa kamienieckiego, 
jak zobaczymy niżej.

Ja, jako konsyliarz i przydany do pracy 
sekretarza generalnego, podówczas Kocha-

Józef Wybicki drzeworyt E. Nicza  
wg Bacciarellego, „Kłosy”, t. XXV, 1882. 

Materiały promocyjne Muzeum Narodowego 
w Gdańsku
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 Głównymi Organizatorami uroczy-
stości byli Członkowie Zarządu Stowa-
rzyszenia „Nasz Gdańsk” – inż. Józef 
Kubicki oraz Ireneusz Lipecki. 

Związany z kolegium jezuickim  
w Starych Szkotach

Uroczystą mszę odprawił nieocenio-
ny ksiądz infułat Henryk Kilaczyński, 
proboszcz parafii, który już wielokrotnie 
podkreślał konieczność upamiętniania 
Józefa Wybickiego – postaci w mło-
dości związanej z kolegium jezuickim  
w ówczesnych Starych Szkotach. Powa-
gę uroczystości uświetniły poczty sztan-
darowe Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk”  

i trzech zaprzyjaźnionych gdańskich szkół 
oraz gdańskie patrycjuszki – członkinie 
stowarzyszenia, które w historycznych 
gdańskich strojach uczestniczyły w na-
bożeństwie. We mszy wzięło udział wielu 
zaproszonych gości – członków różnych 
gdańskich stowarzyszeń i organizacji 
oraz gdańszczanie z pobliskich dzielnic.

Obowiązki patriotyczne wobec Polski

Po mszy nastąpiło uroczyste złożenie 
wieńca okolicznościowego oraz wiąza-
nek kwiatów pod popiersiem Józefa Wy-
bickiego, znajdującym się na fasadzie 
kościoła. Wcześniej jednak zabrał głos 
prezes Towarzystwa Przyjaciół Gdańska 

Piotr Mazurek, przybliżając nam obec-
ną sytuację i przypominając o naszych 
ważnych obowiązkach patriotycznych 
wobec Polski. Wszystkim uczestnikom 
uroczystości za ich tak liczne uczestnic-
two podziękował wiceprezes Stowarzy-
szenia „Nasz Gdańsk”, Ireneusz Lipecki. 
Uczestnicy uroczystości, w podniosłych 
nastrojach, udali się do domów. Wide-
orelację z uroczystości, przygotowaną 
przez Jacka Piekarę, możecie Państwo 
obejrzeć wykorzystując link https://
drive.google.com/file/d/1nShKRUoH-
d3Wv1Of3KqWpv34BuzxOCPo-/vie-
w?usp=sharing

 Piotr Mazurek

nowskiego przypuszczony zostaję do tajemnic 
dzieła, które kończyły się całkiem na gorliwej 
chęci związku barskiego, wierzyłem w ów czas 
szczerze, iż więcej do zbawienia kraju nie po-
trzebujemy. Akt powstania uważałem za dzieło 
wszystko możne, odgłos do Europy na niespra-
wiedliwość Rossyi za wyrok dla Polski zbaw-
czy, zgoła, że już widzę związek całego świata, 
przeciw barbarzyństwu i gwałtom. 

Nie zastanowiłem się, że wojna, którą 
rozpoczynaliśmy, była zarazem wojną domo-
wą, że puszczać się na tej wagi rozprawę nie 
mógł, jak tylko nadzwyczajny geniusz, który 
wszystko przegląda i może, albo nadzwyczaj-
na niewiadomość, co nic nie widzi i po wul-
kanie spokojnie sobie chodzi. 

(…) gdy ciało nasze polityczne już korrupcyą 
zatrute, do grobu się zbliżało. (…)

Nie wiedziałem w mojej niewinności,  
że pryncypia moralności tak mało prywat-
nym osobom własne, całe były obce polityce; 
nie wyobrażałem sobie jakiej siły wojskowej  
i pieniężnej, jakiej wytrwałości potrzebowa-
liśmy, aby króla z tronu strącić, stronników 
jego, jako zdrajców publicznych ukarać, 
dumną i silną obcą potencyą pokonać i nie-
podległość kraju ustalić. Przy tej całej mojej 
niewiadomości byłem konsyliarzem, a Kocha-
nowski sprawiał, iż (tak) powiem , urząd mini-
stra spraw wewnętrznych i zagranicznych. Ten 
cnotliwy Polak, już w wieku dobrze podeszłym, 
był równie jak ja młody w wiadomościach po-

litycznych. Nie zaprzeczam mu gorliwości i 
dobrej chęci; ale jakimże nieszczęśliwym dla 
kraju losem, dostał się jemu w dziele urząd tak 
ważny. Zadrżałem, gdym spostrzegł, że czy z 
dawnego nałogu, czy z świeżej rozpaczy, lubił 
trunki, a nie mając jak tylko wiadomość kan-
celarską i do tego grodzką, najzawilszej dy-
plomacyi trzymał protokół. 

To czytając, zasmuci się zapewne serce 
wasze i zastanowi was może pędzel, jakim ten 
obraz maluję. Takim był przecie w istocie! Po-
wtarzam to, co w myślach moich nad konfe-
deracyą wyraziłem, iż ani w nienawiści, ani w 
zemście, ani w czarnych kolorach złorzeczenia 
i satyry nie maczałem pióra. Sine ira et studio; 
moim jedynym zamiarem jest jak najsumien-
niejszą prawdę wam odkryć. Opisując Tacyt 
upadek państwa rzymskiego, powiedział: Non 

tamen adeo virtutum sterile saeculum, ut non 
et bona exempla prodiderit [nie był to jednak 
wiek tak pozbawiony cnót, żeby  nie dawać 
także dobrych przykładów (AJ)].

Tym przykładem cnoty, był u nas zwią-
zek barski, gdy ciało nasze polityczne już 
korrupcyą zatrute, do grobu się zbliżało.  
Na wyborze ludzi tylko brakło, bo Rossya 
najzdatniejszych była zakupiła; na jedności, 
na połączeniu sił wszystkich, bo pierwszych 
naszych magnatów siedlisko już było w Pe-
tersburgu. Nie było Zamojskich, Chodkiewi-
czów, Żółkiewskich!

Przy takim niedostatku ludzi wielkich, 
konfederacya barska ledwo się poczęła, już 
weszła do grobu.

c.d.n

Dworek w Będominie, miejsce urodzenia Józefa Wybickiego, siedziba Muzeum  
Hymnu Narodowego, oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku.  

Materiały promocyjne Muzeum Narodowego w Gdańsku

W kościele p. w.  św. Ignacego Loyoli w Gdańsku

Pamiętamy o Józefie Wybickim
W dniu 2 października, w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego, odprawiono w kościele  
p. w.  św. Ignacego Loyoli w Gdańsku-Oruni uroczystą mszę świętą.
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Mszę świętą w kościele p.w.  św. Ignacego Loyoli w Gdańsku odprawił ksiądz infułat  
Henryk Kilaczyński, proboszcz parafii. Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe:  

Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” – panie w strojach starogdańskich – oraz trzech  
zaprzyjaźnionych gdańskich szkół. Fot. Ireneusz Lipecki

Modlitwa przed kościołem za pamięć Józefa Wybickiego z udziałem księży, organizatorów  
i zaproszonych gości. Fot. Ireneusz Lipecki

Pamiątkowe zdjęcie delegacji Stowarzysze-
nia „Nasz Gdańsk” na tle fasady świątyni, 

sztandar trzyma Józef Kubicki.  
Fot. Ireneusz Lipecki

Piotr Mazurek, prezes Towarzystwa Przyja-
ciół Gdańska przed popiersiem Józefa Wy-
bickiego przypomniał o naszych ważnych 

obowiązkach patriotycznych wobec Polski. 
Fot. Ireneusz Lipecki

Klub Seniora „Motława” działa!

Dla innych, dla siebie…
Na spotkaniach klubowych coraz więcej się dzieje. Pojawiają się nowi członkowie, przychodzą 
różne osoby z ciekawymi propozycjami. Będzie coraz ciekawiej! Skorzystamy z porad prawnych, 

weźmiemy udział w zajęciach tanecznych, imprezach kulturalnych. 

Dla każdego coś miłego.

Szaliki i przypinki w barwach 
narodowych

Nasze koleżanki z Kółka Robótek 
Ręcznych, wspomagane przez niektóre 

z pozostałych klubowiczek, przez cały 
wrzesień i październik pracowicie dzier-
gały szaliki i wykonywały przypinki  
w barwach narodowych na dzień 11 li-
stopada, by obdarowani nimi gdańsz-
czanie mogli je demonstrować w Święto 
Niepodległości.A u schyłku lata, dzięki 

Zarządowi Dzielnicy Śródmieście, byli-
śmy uczestnikami wycieczek zorganizo-
wanych dla seniorów. Najpierw wybrali-
śmy się do Grudziądza. 

Celem wycieczki było skorzysta-
nie z istniejących tam leczniczych wód 
termalnych. W pogodny dzień seniorzy, 
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zgromadzeni w centrum Gdańska, wsie-
dli do autokaru, żeby śpiewająco doje-
chać do celu. Organizatorzy wykupili 
dla wszystkich pobyt i zabiegi w „Geo-
termii”  - kompleksie leczniczym, poło-
żonym blisko centrum miasta, wyposa-
żonym w baseny kąpielowe z solanką  
o temperaturze około 40 stopni C.

Dla zdrowia - solanki

To podziemna woda chlorkowo - so-
dowa o zasoleniu około 8 proc., prze-
znaczona do celów balneologicznych 
i rekreacyjnych. Woda ta ma cenne 
właściwości lecznicze, a kąpiele w niej 
są zalecane przy chorobach reumato-
idalnych, ortopedycznych oraz stanach 
ogólnego wyczerpania. W kompleksie 
znajdują się 4 baseny, tężnia solankowa, 
2 sauny i brodziki dla dzieci. 

W strefie basenowo - saunowej mo-
gliśmy skorzystać z kąpieli w basenach, 
które różniły się od siebie stopniem za-
solenia, poznać ciekawostki wyposaże-
nia, jak: uchylny dach, przeciwprądy lub 
bicze wodne. 

Tężnia solankowa ma ciekawą, nie-
spotykaną formę piramidy, a służy do 
leczenia górnych dróg oddechowych po-
przez inhalację aerozolem z naturalnej 
solanki, bogatej w skład cennych, lecz-
niczych minerałów. Mogliśmy powdy-
chać na stojąco lub siedząco tę mgiełkę 
wodną, odświeżając sobie i nawilgaca-
jąc płuca. 

Zrelaksowani i zadowoleni udaliśmy 
się do restauracji na smaczny obiadek, 
a potem był czas wolny na zwiedza-
nie centrum miasta, spacerki nad Wisłą  
i lody. Nieco zmęczeni, ale radośnie 
usatysfakcjonowani, powróciliśmy do 
domów.

Kościółek w Stegnie.  
Przekop Mierzei Wiślanej

Kolejna udana wycieczka odby-
ła się pod koniec września do Krynicy 
Morskiej. Po drodze zwiedziliśmy uro-
czy kościółek w Stegnie, a następnie 
obejrzeliśmy nowo wybudowany kanał  
w poprzek Mierzei Wiślanej, łączący 
wody Zalewu Wiślanego z Bałtykiem.

Kościółek w Stegnie pochodzi z 1683 
roku, ma konstrukcję szkieletową, po-
siada wyposażenie częściowo barokowe 
oraz ciekawą polichromię ścian i stro-
pu. Z zewnątrz ozdabia go niewysoka 
wieżyczka ze spiczastym hełmem. 

Następny przystanek był przy prze-
kopie Mierzei Wiślanej. Budzi on duże 
zainteresowanie. Na miejscu widać było 
wycieczki autokarowe i sporo aut oso-
bowych, z których wysiadali turyści, 
ciekawi tej nowej inwestycji. Kanał że-
glugowy przegradzają 2 mosty zwodzo-
ne a właściwie „przekręcane”, gdyż całe 
przęsło mostu jest odwracane o 90 stopni 
i ustawiane równolegle do brzegu, żeby 
w pełni odsłonić drogę wodną. Zawsze 
jest czynny przejazd przez przekop jed-
nym z dwóch mostów, albo tym, który 
jest w ciągu drogi przelotowej przez 
Mierzeję, albo sąsiednim. 

Pomiędzy mostami są dwie śluzy, 
które działają w momencie przepuszcza-
nia przez kanał jednostek pływających. 
Cały manewr trwa dość długo i jest bar-
dzo widowiskowy.

Krynica Morska dawniej i dziś

W Krynicy Morskiej był czas na 
indywidualne zwiedzanie i posiłek  
w kawiarni lub restauracji. Świetna po-
goda sprzyjała wędrówkom po uliczkach 

Krynicy, by móc porównywać wspo-
mnienia z dawnych czasów tej miej-
scowości z dzisiejszym jej wyglądem.  
W czasach peerelowskich powstawały 
tu zakładowe ośrodki wczasowe na ogół 
w formie zespołów domków campingo-
wych. Powoli zaczęto budować obiekty 
mieszkalno- pensjonatowe, a największy 
rozwój nastąpił w ostatnim dwudziesto-
leciu. Obecnie jest zabudowany cały te-
ren pomiędzy główną drogą przelotową, 
a Zalewem Wiślanym, który wtedy był 
tylko zarośnięty roślinnością, a obecnie 
zabudowany dużymi, nowoczesnymi 
obiektami. 

Dawne ośrodki zakładowe zamie-
niono na hotele, domy wczasowe, roz-
budowano i unowocześniono. Powstało 
też wiele usług gastronomii i handlu. 
Oferowane są też usługi z zakresu lecz-
nictwa, co daje możliwość przedłużania 
sezonu wypoczynkowego.Wczesnoje-
sienna pora, przy dobrej pogodzie, to 
najbardziej urokliwy okres spędzania 
tu wczasów, ciesząc się nastrojowym 
spokojem, bez tłumów wczasowiczów 
i wspaniałym nadmorskim powietrzem. 
Nasi wycieczkowicze zakosztowali tych 
uroków oraz miejscowych smakołyków 
i zadowoleni, w doskonałych humorach 
powrócili do Gdańska.

Krystyna Tylman

Uczestnicy wycieczki na Mierzei Wiślanej. Wrzesień 2022 rok. Fot. Sylwia Szulc
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I 
Dom Zdrojowy w Brzeźnie otrzymał 

nagrodę w kategorii Obiekty przebu-
dowane i rewitalizowane w Konkursie 
„Budowa Roku 2021” przyznawaną 
przez Polski Związek Inżynierów i Tech-
ników Budownictwa.

W grudniu 2021 roku Dom Zdrojowy 
został oddany do użytku i stał się miej-
scem edukacji ekologicznej oraz spotkań 
mieszkańców. 

Pod koniec XIX wieku służył letnikom

Budynek powstał pod koniec XIX 
wieku na potrzeby letników, a po prze-
budowie stał się miejscem edukacji eko-
logicznej oraz nadmorską filią Hevelia-
num. Znajdują się tu sale warsztatowe, 
miejsca noclegowe, a także restauracja 
o ekologicznym profilu i przestrzenie  
do integracji mieszkańców.

Miasto Gdańsk podpisało umowę 
na przebudowę i zmianę sposobu użyt-
kowania Domu Zdrojowego w czerwcu 

Dom Zdrojowy w Brzeźnie widok od strony plaży. Lato 2022 rok.  
Fot. Grzegorz Mehring/Materiały promocyjne Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Uchwała Rady Miasta Gdańska

Wsparcie finansowe dla Gminy Michałowo
W związku z trwającym kryzysem humanitarnym na granicy z Białorusią, podobnie jak Lublin czy Poznań, także 
władze Gdańska podjęły współpracę z Gminą Michałowo. Najpilniejszą potrzebą jest sfinansowanie tzw. Mobilnego 
Punktu Pomocy. 

Nadmorska filia Hevelianium - miejsce edukacji ekologicznej

Dom Zdrojowy – dwukrotnie nagrodzony!

Uchwała w sprawie przekazania  
100 000 zł została przyjęta 29 września 
2022 roku podczas sesji Rady Miasta 
Gdańska. 

Podjęli ogromny wysiłek pomocy 
osobom w kryzysie humanitarnym

 – Mieszkańcy Gminy Michałowo 
doświadczają ogromnego stresu, licznych 
trudności oraz zniszczeń infrastruktury 
w związku z sytuacją międzynarodową 
polegającą na zaistnieniu szlaku uchodź-
czego na granicy polsko-białoruskiej spo-
wodowanej polityką białoruskiego dykta-
tora Aleksandra Łukaszenki. Mieszkańcy 
Gminy podjęli ogromny wysiłek pomocy 

osobom w kryzysie humanitarnym – mó-
wiła podczas sesji Monika Chabior, za-
stępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju 
społecznego i równego traktowania. – Na 
wniosek Radnych Miasta Gdańska z klu-
bów Wszystko dla Gdańska i Koalicji 
Obywatelskiej przedstawiliśmy uchwałę 
mającą na celu przekazanie 100 000 zło-
tych w dotacji celowej.

Podstawowy sprzęt medyczny, ubrania, 
koce, prowiant, podstawowe artykuły 

higieniczne

 – Pieniądze przeznaczone są na za-
kup Mobilnego Punktu Wsparcia, który 
zostanie przekazany Gminnemu Ośrod-

kowi Pomocy Społecznej w celu świad-
czenia pomocy osobom potrzebującym 
na terenie Gminy – powiedziała Monika 
Chabior. 

Mobilny Punktu Pomocy zostanie 
wyposażony w podstawowy sprzęt me-
dyczny oraz ubrania, koce, prowiant i 
podstawowe artykuły higieniczne. Punkt 
ten będzie wydawał także ciepłe posiłki 
dla osób potrzebujących. Gmina Micha-
łowo z własnych środków zapewni ob-
sługę pojazdu oraz świadczenie pomocy 
poprzez wolontariuszy oraz ratownika 
medycznego.

Patryk Rosiński  
Urząd Miejski w Gdańsku 
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2019 roku. Generalnym wykonawcą 
była gdańska firma Poleko, mająca duże 
doświadczenie w prowadzeniu remon-
tów zabytkowych obiektów. To właśnie 
przedstawiciele tej firmy odebrali sta-
tuetkę w jednym z najbardziej prestiżo-
wych przeglądów osiągnięć polskiego 
budownictwa.

Nagrodzone obiekty budowlane cha-
rakteryzują się nowoczesnymi rozwią-
zaniami technologicznymi, wysoką ja-
kością wykonawstwa robót, dobrą orga-
nizacją procesu budowlanego, wysokim 
poziomem zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy i ochrony środowiska. Zrealizo-
wane obiekty zostały zgłoszone przez 
inwestorów, generalnych wykonawców, 
deweloperów, jednostki projektowe 
bądź samorządy terytorialne. 

Budynek, otaczający go park, elementy 
małej architektury

Nagrody przyznano w dziewięciu 
kategoriach. Dom Zdrojowy w Brzeźnie 
oceniano w kategorii Obiekty przebudo-
wane i rewitalizowane.

Powierzchnia użytkowa Domu Zdro-
jowego to 1670 m kw. Rewaloryzacją 
objęty został budynek i otaczający go 
park – obszar o powierzchni 0,9 ha. Od-
nowiony zieleniec nawiązuje do histo-
rycznego wyglądu. Pojawiły się w nim 
również elementy małej architektury.

Łączny koszt zagospodarowania 
Domu Zdrojowego wyniósł ok. 27 mln 
zł. Środki pochodziły z budżetu miasta 
Gdańska oraz Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.

II

Dyrekcja gdańskiego Hevelianum 
odebrała Nagrodę Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego dla Domu Zdro-
jowego w kategorii Inwestycja w tury-
styce 2021.

Nagrodę wręczył Marszałek Mieczy-
sław Struk podczas regionalnych obcho-
dów Światowego Dnia Turystyki.

 
Nagrody przyznano w kategoriach: 

Wydarzenie roku, Innowacja w tury-
styce, Oferta turystyczna, Kreatywna 
zmiana, Osobowość roku, Inwestycja  
w turystyce. 

(…) Światowy Dzień Turystyki, 
ustanowiony decyzją wyspecjalizowanej 
organizacji ONZ (UNWTO), obchodzony 
jest na całym świecie od ponad 30 lat. 
Tematem przewodnim pierwszych 
obchodów był wkład turystyki dla 
zachowania dziedzictwa kulturowego, 
pokoju i wzajemnego zrozumienia. 
Inicjatywa ma na celu pokazanie, jaką 
rolę pełni turystyka w społeczności 
narodowej oraz jaki ma wpływ na 
wartości społeczne, kulturowe, polityczne 
czy ekonomiczne na całym świecie. Jest 
to również okazja do podsumowania 
roku działań w turystyce, wymiany 
doświadczeń, podzielenia się poglądami, 
ale także spotkania w gronie bliskich 
przyjaciół.

Patryk Rosiński  
Urząd Miejski w Gdańsku 

Gala wręczenia nagród podczas Światowego Dnia Turystyki. Fot. Michał Bieliński/ 
Materiały promocyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

118 projektów o łącznej wartości ponad 20,5 mln zł

Budżet Obywatelski po raz dziesiąty
Mieszkańcy Gdańska wybrali 118 projektów o łącznej wartości ponad 20,5 mln zł, które zostaną zrealizowana  
w ramach 10. edycji Budżetu Obywatelskiego. Wyniki przedstawiono w piątek, 14 października podczas uroczystego 
spotkania na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Była to także okazja do wręczenia nagród w konkursach, spotkania 
z wnioskodawcami i podsumowania dziesięciu edycji gdańskiego BO. 

Nie zabrakło także jubileuszowego 
tortu. 

Głosowanie trwało dwa tygodnie

 – Dziękuję każdej i każdemu z was  
za obecność i zaangażowanie. Wielu  
z Was jest już rozpoznawalnych, gdyż 
angażujecie się w różnych sferach życia 

miasta działając w radach dzielnic, czy 
dbając o najbliższe otoczenie – mówiła 
podczas spotkania Aleksandra Dulkie-
wicz, prezydent Gdańska. – Najważniej-
sze jednak w tym wszystkim jest to, że 
potraficie przekonać innych do swoich 
pomysłów, bo to jest klucz do sukcesu – 
dodała.

Tegoroczne głosowanie trwało dwa 

tygodnie, od 26 września do 10 paź-
dziernika. Ostatecznie o zmianach  
w naszym mieście zadecydowało 41 217 
osób. Chętnie głosowaniu kobiety 
(22 884) niż mężczyźni (18 333). Głoso-
wanie nie miało ograniczeń wiekowych, 
decydować mogli wszyscy, którzy są za-
meldowani w naszym mieście na pobyt 
stały lub czasowy, wpisani w Gdańsku 



16

Nr  11/2022         Nasz GDAŃSK

do rejestru wyborców lub posiadający 
aktywną Kartę Mieszkańca. Frekwencja 
wyniosła 9,49 proc.

W tegorocznej edycji do wybo-
ru mieszkańców było 305 projektów,  
w tym 94 projekty Zielonego Budżetu 
Obywatelskiego. Ostatecznie do reali-
zacji wybrano 118 projektów, w tym 52 
Zielonego Budżetu Obywatelskiego.

Zwycięskie projekty

Łączna kwota przeznaczona na 
BO2023 wynosiła 22 063 118 zł. 
Wygrane projekty wykorzystują kwotę 
20 621 545 zł, a do kolejnej edycji BO 
przechodzi 1 441 573 zł.

Listę wybranych inicjatyw, podczas 
spotkania na Polsat Plus Arena Gdańsk, 
przedstawiła Sylwia Betlej, dyrektor 
Biura ds. Rad Dzielnic i Współpracy  
z Mieszkańcami.

 – 10. edycja Budżetu Obywatelskie-
go już za nami. Bardzo sie cieszymy, 
że mieszkańcy Gdańska aktywizują się  
i głosują na wybrane przez siebie pro-
jekty – mówiła Sylwia Betlej. Dziś są  
z nami wnioskodawcy i autorzy projek-
tów oraz laureci konkursów, którzy od-
biorą specjalne nagrody, dodała.

Pierwsze miejsce wśród ogólnomiej-
skich projektów zajął projekt p.n. „Ciąg 
rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do 
Traktu Św. Wojciecha – Etap I”, którego 
realizacja wyniesie 2 mln zł, a oddano na 
niego 3964 punkty. Na drugim miejscu 
jest projekt „Pogotowie dla zwierząt”,  na 
który oddano 3872 punkty, a jego reali-
zacja pochłonie 643 tys. zł. Na trzecim 
miejscu znajduje się projekt „In vitro – 
nasza szansa na bycie mamą i tatą”, na 
który oddano 3204 punkty. Realizacja 

tego projektu to 120 tys. zł. Czwartym 
projektem ogólnomiejskim, który zosta-
nie zrealizowany są „Ławki sensoryczne 
i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich 
parkach”, który uzyskał 1028 głosów, 
a jego wartość to 210 tys. zł. Ostatnim, 
piątym projektem przyjętym do realiza-
cji jest „Zwiększenie bezpieczeństwa na 
schodach łączących Suchanino i Siedlce”.

Dzięki tej edycji zostaną zrealizowa-
ne także 3 zielone projekty ogólnomiej-
skie: „Zielona Oliwa – projekt przywró-
cenia zadrzewień przy Al. Grunwaldz-
kiej”, „Zielone serca dzielnicy: Piecki 
Migowo, Chełm, Orunia Górna” i „Zie-
lony górny taras Gdańska (Jasień, Ko-
koszki, Matarnia, Osowa)”.

Wygrane projekty w poszczególnych 
dzielnicach znajdują się w prezentacji.

Wyspa Sobieszewska z nagrodami

Największą frekwencję głosujących 
odnotowała w tym roku Wyspa Sobie-
szewska. Głosy oddało tu 21,09 proc. 
osób uprawnionych do głosowania, czy-
li 693 mieszkańców. To właśnie do tej 
dzielnicy trafi nagroda – świąteczne ilu-
minacje. Drugą najwyższą frekwencję – 
18,81 proc. miała dzielnica Letnica, gdzie 
swoje głosy oddało 401 mieszkańców.  
Na frekwencyjnym podium znalazła się 
także Orunia Górna – Gdańsk Południe. 
Zagłosowało tam 16,88 proc. uprawnio-
nych osób, czyli 3674 mieszkańców.

Gadżety dla głosujących

Głosowaniu w 10. edycji BO towa-
rzyszyły konkursy z nagrodami. Poza 
nagrodą dla dzielnicy z najwyższą fre-
kwencją, którą w tym roku otrzymała 

Wyspa Sobieszewska, prezenty czekały 
też, indywidualnie, na zaangażowanych. 
Dla mieszkańców przygotowano 100 
pakietów z gadżetami, które otrzymywa-
ła co setna głosująca osoba, a na dzieci  
i młodzież głosujące na projekty za po-
mocą kodów QR czekały 3 nagrody spe-
cjalne: głośnik, słuchawki i hulajnoga.

W okresie wakacyjnym trwał także 
konkurs plastyczny pt. „Dzieci tworzą 
Budżet Obywatelski”, na których wpły-
nęło ponad 40 prac. Celem konkursu było 
zainteresowanie dzieci tematyką Budżetu 
Obywatelskiego. A nagrodą dla dwóch 
wygranych prac był ich druk na plakatach 
promujących głosowanie (wciąż można 
je zobaczyć na wiatach przystankowych).

Podczas uroczystego ogłoszenia wy-
ników wręczono wyróżnienia 10 wnio-
skodawcom, którzy złożyli najwięcej 
zwycięskich projektów we wszystkich 
edycjach BO.

Podsumowanie dotychczasowych  
edycji BO 

Pierwsza, pilotażowa edycja Budżetu 
Obywatelskiego odbyła się w 2013 roku. 
Wówczas w puli znalazła się kwota 9 mi-
lionów zł. Można było zgłaszać siedem 
rodzajów projektów. Od drugiej edycji 
pojawiły się projekty ogólnomiejskie,  
a trzecia edycja zmieniła podział środ-
ków z okręgów wyborczych na kwoty 
dla poszczególnych dzielnic.

Do BO2018 mogli głosować miesz-
kańcy od 16 roku życia, od BO2019 
wszyscy mieszkańcy Gdańska niezależ-
nie od wieku.

Kwoty na projekty BO sukcesywnie 
były zwiększane, a ostatecznie kwota 
przeznaczona na BO w edycjach 2013 – 
2023, to ponad 157 milionów zł.

431 191 – to suma osób głosujących 
w edycjach 2013 – 2023,

4 444 – to liczba wszystkich złożo-
nych projektów w dotychczasowych 
edycjach,

822 – to liczba wygranych projektów.
Zdecydowana większość z tych pro-

jektów została zrealizowana, a cały czas 
trwa realizacja projektów z ostatnich 
edycji.

Już wkrótce rozpocznie się ewalu-
acja tegorocznego Budżetu Obywatel-
skiego i tym samym przygotowania do 
jubileuszowej, XI edycji BO.

Pełną transmisję z ogłoszenia wyni-
ków można obejrzeć na portalu: gdansk.pl.

Marta Formella  
Urząd Miejski w Gdańsku 

Po spotkaniu podsumowującym X  Budżet Obywatelski. 14 października 2022 .
Fot. Materiały promocyjne Urzędu Miasta Gdańska
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15 – lecie Fundacji Wspólnota Gdańska

Oliwski Ratusz Kultury –  
dla wszystkich

Terenowa gra dzielnicowa, monodram komediowy, warsztaty dla młodzieży i dorosłych, koncert muzyki operowej 
i operetkowej oraz spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem to tylko niektóre z punktów jubileuszowego weekendu  
z okazji 15-lecia istnienia Fundacji Wspólnota Gdańska. 

(…) Misją działającej od 2007 roku 
Fundacji Wspólnota Gdańska jest wspie-
ranie rozwoju społeczności lokalnych 
poprzez kulturę, sztukę i edukację oraz 
rozwijanie współpracy z partnerami - 
galeriami sztuki, szkołami artystyczny-
mi, organizacjami pozarządowymi za-

angażowanymi w rozwój społeczności 
lokalnych w różnych miastach europej-
skich. (…)

Fundacja Wspólnota Gdańska zosta-
ła założona w 2007 roku przez Andrzeja 
Stelmasiewicza,  gdańskiego przedsię-
biorcę, aktualnie radnego Miasta Gdań-

ska, jako niezależna inicjatywa obywa-
telska. Organizacja mieści się w Oliw-
skim Ratuszu Kultury przy ul. Opata 
Jacka Rybińskiego 25. Znajduje się tam 
także prowadzona przez Fundację Gale-
ria Sztuki Warzywniak. Była organiza-
torem wielu wydarzeń kulturalnych i ar-
tystycznych, m.in. Festiwalu Gdańskich 
Lwów (wystawa figur lwów na ulicach 
miasta pomalowanych przez gdańskich 
artystów), Gdańskich Festiwali Rzeź-
by z Piasku, Festiwalu Sztuki Tutejszej 
TUTART i Plenerów Rzeźby z Kamieni 
Kaszubskich.

Aktualne najważniejsze projekty 
Fundacji, to: Międzynarodowy Festi-
wal Form Przestrzennych ROZDROŻA 
WOLNOŚCI, Międzynarodowy Kon-
kurs na Ekslibris i Małą Formę Graficz-
ną, Oliwska Akademia Sztuki, VIVA 
OLIVA - cykl działań plenerowych inte-
grujących społeczność Gdańska Oliwy, 
Akademia Gdańskich Lwiątek - projekt 
edukacyjny obejmujący ponad 7000 
dzieci z klas I-III szkół podstawowych.

Marta Formella  
Urząd Miejski w Gdańsku 

Oliwski Ratusz Kultury. Fot. Dominik Paszliński.  
Materiały promocyjne Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Konkurs  „Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku” – rozstrzygnięty

Jarosław Drzeżdżon z V LO  
& Barbara Mizerska z CKZ i U nr 2

Jarosław Drzeżdżon, nauczyciel matematyki i informatyki w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku oraz Barbara 
Mizerska, dyrektorka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku to zwycięzcy organizowanego 
po raz pierwszy konkursu „Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku”. 

Laureaci zostali wybrani przez miesz-
kańców podczas głosowania online.

Kreatywni i efektywni liderzy 
środowisku lokalnym

 – Z wami hasło „Szkoła i Przedszko-
le Współpracy”, które od lat promujemy, 

nabiera wyjątkowego znaczenia. Wasz 
trud został doceniony nie tylko prze-
ze mnie i innych urzędników, ale przez 
tysiące mieszkańców Gdańska, którzy  
w konkursie oddali swój głos. Regulamin 
konkursu zakłada wyróżnienie osób za 
ich działalność w mijającym roku. Jed-
nak nie tylko ostatnie miesiące, ale lata 

doświadczyły nas nad wyraz. Zawód, 
który jeszcze kilka lat temu kojarzył się 
ze stabilizacją i niezmiennością, teraz 
stoi na pierwszej linii zmian, które nas 
dotykają – mówiła podczas gali Alek-
sandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. 
– Nie byłoby standardu gdańskiej edu-
kacji bez zaangażowanych nauczycieli, 
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dyrektorów, pracowników administracji 
i obsługi, rodziców i uczniów. Za waszą 
postawę otwartości, wsłuchiwania się  
w potrzeby innych bardzo dziękuję.

Celem Konkursu było wyłonienie 
laureatów będących kreatywnymi i efek-
tywnymi liderami w swoim środowisku 
lokalnym, inspirującymi dla całej spo-
łeczności, zwłaszcza oświatowej. Są to 
osoby podejmujące szczególnie ważne  
i wartościowe działania na rzecz Gdań-
ska i jego mieszkańców, w duchu wspie-
rania budujących Gdańsk idei: obywa-
telskości, solidarności, odpowiedzialno-
ści za zrównoważony rozwój oraz nowo-
czesności i inteligentnych rozwiązań.

13 października odbyło się posiedze-
nie komisji konkursowej w celu zatwier-
dzenia poprawności procesu oddawania 
głosów przez mieszkańców Gdańska 
oraz wskazania osób wyróżnionych  
w Konkursie, jak też rekomendacji 
dwóch osób do nagrody przyznawanej 
przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Laureaci, wyróżnieni, zdobywcy 
pomocy dydaktycznych

Zdobywcami nagrody Prezydenta 
Miasta Gdańska w wysokości 5 tys. zł 
oraz grand prix w konkursie zostali:

Jarosław Drzeżdżon – wyróżniony  
w kategorii: Nowoczesność i inteligent-
ne rozwiązania.Jest nie tylko nauczycie-
lem matematyki i informatyki w dwóch 
gdańskich szkołach, V LO i Uniwersy-
teckim Liceum Ogólnokształcącym, ale 
także osobistością edukacji informa-
tycznej. Stworzył portal do nauki pro-
gramowania i algorytmiki dla uczniów, 
na którym umieścił setki swoich zadań. 
Wdrożył i z powodzeniem używa plat-

formy edukacyjnej w oparciu o LCMS 
Moodle. Łączy matematykę i technolo-
gie informatyczne, by pokazać uczniom 
i nauczycielom zastosowanie matematy-
ki. Jest osobą, która kreatywnie rozwią-
zuje problemy komputerowe, których 
nikt inny nie potrafi rozwiązać.

Barbara Mizerska – wyróżniona  
w kategorii: Odpowiedzialność za zrów-
noważony rozwój. Dyrektor Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-
go nr 2 w Gdańsku i nauczyciel, który 
łączy praktykę z pasją. Swoimi dzia-
łaniami przyczyniła się do zdobycia 
przez szkołę tytułów: Szkoły celującej  
w zrównoważoną przyszłość oraz Szko-
ły Humanitarnej. Aktywnie rozwija 
współpracę z Amnesty International, 
Stowarzyszeniem Na Styku, Polską Ak-
cją Humanitarną, Szkołą Humanitarną, 
SOS Ukraina i innymi. Wspiera reali-
zację programów i projektów, finanso-
wanych również ze środków europej-
skich. Dzieli się swoją wiedzą podczas 
konferencji branżowych. Zaangażowana 
jest w organizację festynów w ramach 
Centrum Edukacji Ekologicznej działa-
jąc na rzecz rozwoju lokalnej społeczno-
ści w Oruni. Wspiera również uczniów  
w procesie ubiegania się o środki i reali-
zacji projektów finansowanych z Gdań-
skiego Funduszu Młodzieżowego.

Wyróżnieni w konkursie oraz zdo-
bywcy pomocy dydaktycznych w posta-
ci sprzętu elektronicznego:

Nauczyciele:
Obywatelskość: Mikołaj Wysiecki, 

Szkoła Podstawowa nr 60
Solidarność: Elżbieta Roch, Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-
go nr 2

Odpowiedzialność za zrównoważo-

ny rozwój: Marian Pułtuski, II Liceum 
Ogólnokształcące

Nowoczesność i inteligentne rozwią-
zania: Jarosław Drzeżdżon, V Liceum 
Ogólnokształcące

Dyrektorzy:
Obywatelskość: Małgorzata Mrocz-

kowska, Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 13

Solidarność: Beata Wołkanowska, 
Szkoła Podstawowa nr 60

Odpowiedzialność za zrównoważo-
ny rozwój: Barbara Mizerska, Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne-
go nr 2

Nowoczesność i inteligentne rozwią-
zania: Beata Wołkanowska, Szkoła Pod-
stawowa nr 60

Podczas gali wręczone zostały rów-
nież Nagrody Prezydenta Miasta Gdań-
ska dla osób wyróżnionych z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Nagrody te przy-
znano 37 dyrektorom i 81 nauczycielom 
gdańskich samorządowych szkół, przed-
szkoli i placówek oświatowych.

Komisji Edukacji Unii Metropolii 
Polskich 

W dniach 21-22 października  
w Gdańsku odbyło się Posiedzenie Ko-
misji Edukacji Unii Metropolii Polskich, 
w których wzięło udział 17 przedstawi-
cieli miast. Podczas wizyty odbyło się 
zwiedzanie przestrzeni warsztatowej 
Zespołu Szkół Morskich i Zespołu Szkół 
Łączności oraz obrady komisji.

W piątek członkowie komisji pre-
zentowali jedną aktywność realizowaną 
w obszarze oświatowym, która mogłaby 
zostać przedstawiona, jako tzw. „Dobra 
Praktyka”. Gdańska prezentacja doty-
czyła projektu Gratosfera, który zakła-
da wprowadzenie swobodnej zabawy 
do szkół podstawowych, która stanowi 
fundament zdrowia psychicznego dzieci 
oraz wspiera rozwój kompetencji spo-
łecznych.

W sobotę podczas obrad omówione 
zostały tematy dotyczące m.in. rekruta-
cji do szkół średnich na podstawie dzia-
łań z roku 2022 i wyzwań roku 2023, 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w placówkach oraz sieci przedszkolnej 
w miastach UMP.

Patryk Rosiński  
Urząd Miejski w Gdańsku 

Laureaci Konkursu „Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku”.  
Fot. Materiały promocyjne Urzędu Miasta Gdańska






