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Mieszkańcy Brętowa, Migowa, Jasienia  
i Ujeściska już planują tramwajowe  

wycieczki na plażę na Stogi 

Fot. Sławomir Lewandowski

Lwi Zamek – odczarowany

Tramwajem na Stogi

Malbork



Wyróżnienia „Złotej Malwy 2022” otrzymały opiekunki i opieku-
nowie: 
∗ Danuta Bobrowska z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  

Pomorski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Charytatywne;
∗	 Krzysztof Parol z Domu Pomocy Społecznej „Orunia”;
∗	 Katarzyna Pawłowska z Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”;
∗	 Izydora Pietrowska z Caritas Archidiecezji Gdańskiej Centrum  

Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II;
∗	 Krystyna Sapacz-Sapoczyńska z Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej;
∗	 Janusz Skotniczny z Domu Pomocy Społecznej „Polanki”;
∗	 Andrzej Smeja z Caritas Archidiecezji Gdańskiej Centrum Pomoco-

we Caritas im. Jana Pawła II;
∗	 Klaudia Szymańska z Domu Pomocy Społecznej „Orunia”;
∗	 Radosław Świerzko z Domu Pomocy Społecznej „Polanki”.

 – W codziennej pracy kieruję się empatią, miłością, tolerancją  
i zrozumieniem – powiedziała Hanna Gąsiorowska. – Istotne jest, żeby 
lubić to, co się robi. Mnie praca sprawia radość, a podopieczni są dla mnie najważniejsi.

 – Dzięki Waszej codziennej pracy osoby, które potrzebują pomocy, mają choć namiastkę dobrego życia – podkreśliła Aleksandra Dul-
kiewicz. – Za to Wam bardzo dziękuję. I proszę o jeszcze.

Uroczystość odbyła się w poniedziałek, 7 listopada 2022 roku w Wielkiej Hali Dworu Artusa.
Sylwia Ressel  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

„Złote Malwy 2022” – wręczone

Hanna Gąsiorowska – z nagrodą główną
W Gdańsku uhonorowano najlepsze opiekunki i opiekunów osób starszych oraz osób z niepełnosprawnością. „Złotą 
Malwę 2022”, główną nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska, otrzymała Hanna Gąsiorowska, pracująca w Domu Pomocy 
Społecznej „Ostoja”. Wszystkich laureatów doceniono m.in. za wyjątkowe zaangażowanie w pracę i za serce, jakim 
obdarzają podopiecznych. (…)

Uroczystość na gdańskiej Strzyży

Upamiętniono 28. rocznicę śmierci gen. broni 
Stanisława Maczka

W poniedziałek, 12 grudnia pod pomnikiem gen. Stanisława Maczka na placu jego imienia na gdańskiej Strzyży, oddano 
hołd legendarnemu dowódcy I Polskiej Dywizji Pancernej. W 2022 roku minęło 28 lat od jego śmierci. 

Laureaci „Złotych Malw 2022”. Dwór Artusa, 7 listopada 2022. 
Fot. Materiały promocyjne Miasta Gdańska

W wydarzeniu wzięli udział wnuczka gen. Maczka, Karolina Ma-
czek-Skillen, społeczność szkolna oraz przedstawiciele organizacji 
kombatantów, wojska i władz samorządowych.

W Gdańsku pamięć o Stanisławie Maczku kultywowana jest  
od 2004 roku, kiedy na Strzyży stanął pomnik ku czci generała oraz 
nadano jego imię tamtejszemu placowi, u zbiegu ulic Chopina i Woj-
ska Polskiego. Wnioskodawcą budowy pomnika był gdański Zarząd 
Wojewódzki Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Polskich Sił Zbroj-
nych, a wniosek poparł prezydent Paweł Adamowicz. (…) 

Generał Maczek ofiarnie służył Polsce. Należał do pokolenia Pol-
ski Niepodległej. W 1918 roku szedł na odsiecz załodze oblężonego 
Lwowa, potem brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Pod ko-
niec lat trzydziestych objął dowództwo pierwszej polskiej jednostki 
zmotoryzowanej, stanowiącej zalążek sił pancernych II RP. Walczył 
w kraju we wrześniu 1939 roku i we Francji w 1940 roku. Najwięk-

szy wkład w polski czyn zbrojny wniósł jak dowódca I Polskiej Dywizji Pancernej. Godłem dywizji był hełm i skrzydło husarskie,  
na pamiątkę polskiej husarii, która w 1683 roku pod dowództwem Króla Jana Sobieskiego rozbiła Turków pod Wiedniem. Żołnierzy dy-
wizji nazywano „czarnymi diabłami”. Generał przestrzegał ich jednak: „bijcie się twardo, ale po rycersku”. Jej szlak bojowy zaczął się 
1 sierpnia 1944 roku, kiedy jednostka ta rozpoczęła przeprawę z Anglii na plaże Normandii, by wesprzeć walczących tam aliantów.(…)

Materiały promocyjne Miasta Gdańska

Uczestnicy uroczystości pod pomnikiem gen. Stanisława Maczka. 
Gdańsk-Strzyża 12 grudnia 2022 roku. Fot. Materiały promocyjne 

Miasta Gdańska
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Składają się na nią architektura i hi-
storia. 

Trzy wyodrębnione części

Trzy zamki. Kompleks zamkowy 
dzieli się na trzy wyodrębnione części: 
Zamek Wysoki, Zamek Średni i Przed-
zamcze, nazywane też Podzamczem lub 
Zamkiem Niskim. Początkowo był to za-
mek komturski, dwuczłonowy; po 1309 
roku, w którym przeniesiono tu główną 
siedzibę z Wenecji, na miejscu pierwot-
nego przedzamcza zaczęto wznosić re-
zydencję wielkich mistrzów, a na północ 
od niej założono nowe (obecne) Przed-
zamcze.

Fortyfikacje. Przez cały czas istnienia 
zamku budowano, rozbudowywano i uno-
wocześniano jego umocnienia. W sumie 
powstały trzy pasma murów, najeżonych 
nie mniej niż 18 basztami i przerwanych 
18 bramami. Nie wszystko przetrwało  
do dziś, ale pieczołowicie odbudowywa-
ny i remontowany zespół obronny zamku 
przedstawia się imponująco. Można tu 
poznać wszystkie elementy sztuki forty-
fikacyjnej od końca XIII do XV wieku: 

mury z blankami lub strzelnicami, baszty 
różnego kształtu z hurdycjami i bez, głę-
bokie fosy, elegancko zagospodarowane 
parchamy (międzymurza) itp. Obecne 
główne wejście na teren zamku prowa-
dzi od strony miasta ulicą Starościńską  
u podnóża zamku Wysokiego i Średnie-
go, między drugim a trzecim pasmem 
murów. Wchodzi się tędy na teren Przed-
zamcza. 

Przedzamcze. Jest to najobszerniej-
sza część zespołu zamkowego, miesz-
cząca niegdyś rozliczne budynki gospo-
darcze, od stajni i wozowni zaczynając, 
po wszelkiego rodzaju warsztaty ciesiel-
skie, snycerskie (produkujące strzały!), 
nawet odlewnię dział. Całość otacza 
mur z 13 basztami. W murze wschodnim 
(na prawo od wejścia) mamy kolejno 
baszty: Ku Miastu, Bezimienną, Nad 

Malbork. Zamki Pomorza Gdańskiego (1) ................................................ str. 3, 4, 5, 6

Książki: „Dobry adres. Dramaty Władysława Zawistowskiego”, „Siedlce” ............ str. 6

Gdańsk pamięta 2022. 16 grudnia 1970 roku. 13 grudnia 1981 roku  ............. str. 7, 8

Pierwszy krok ku metamorfozie. Park Schopenhauera w Oruni ....................... str. 8, 9

Lwi Zamek – odczarowany. Prawie 60 lat działał tu Dom Radzieckiej  
Nauki i Kultury, potem Dom Rosyjski ................................................ str. 9, 10, 11, 12

Spotkanie, wymiana doświadczeń. 25 - lecie Stowarzyszenia  
Techników i Inżynierów Polskich na Litwie................................................... str. 12, 14

Gratulacje dla pani Barbary Mizerskiej ............................................................... str. 13

Tramwajem na Stogi. Więcej szyn, mniej aut na ulicach .............................. str. 14, 15

Podziękowanie dla gdańskich patrycjuszek ........................................................ str. 16

Szkolenie, świętowanie, praca społeczna, Wigilia.  
Klub Seniora „Motława” działa! .................................................................... str. 17, 18

Generatory prądu i namioty grzewcze. Dla mieszkańców ukraińskich miast ...... str. 18

Zamki Pomorza Gdańskiego (1)

Malbork 
To bez wątpienia klejnot światowego dziedzictwa kultury – jeden z najwspanialszych, jakie 
istnieją. Już same rozmiary budzą respekt: zajmuje 18 hektarów i jest pod tym względem 

największym średniowiecznym zamkiem świata. Ale nie na rozmiarach polega jego wartość. 
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Piekarnią, dalej należące do Bramy Na 
Piaski - Podstarościego i Wójtowską, 
na koniec Prochową i Trójścienną. Na-
rożny Szarysz, należy już do odcinka 
zamykającego Podzamcze od wschodu,  
W stronę północny stoją dalej baszty: 
Zegarowa, Kęsa i Modra, zwana też Ma-
ślankową. Nazwę zawdzięcza legendzie  
o złych chłopach z Lichnów, którzy 
mieli dostarczyć dla chorego dziecka 
zawiadującego zamkiem podskarbiego 
Stanisława Kostki zepsutą maślankę. 
Za karę musieli siedzieć w tej baszcie 
tak długo, dopóki całej beczki nie wy-
piją. 

W 1857 roku przeprowadzono  
linię kolejową do Tczewa

Chorągiewka na szczycie wysokiej 
baszty (wieży) pokazuje kobietę, ubija-
jącą śmietanę na masło, przy czym, jak 
wiadomo, powstaje maślanka. Przez pas 
terenu za basztami, objęty rozszerzony-
mi w 1626 roku przez Szwedów forty-
fikacjami ziemnymi, w 1857 roku prze-
prowadzono linię kolejową do Tczewa, 
z mostem na Nogacie. Jadący tą trasą 
mogą przez krótką chwilę podziwiać 
wspaniałą panoramę zamku. Na pełnym 
nigdyś budynków Przedzamczu jest ich 

dziś zaledwie kilka. Przy murze koło 
Bramy Piaskowej stoi, przypominająca 
sylwetą gdański Wielki Młyn, ogromna 
wozownia (tzw. karwan) z około 1320 
roku, w której produkowano, przecho-
wywano i remontowano wozy i powozy, 
przez pewien czas służyła jako zbrojow-
nia; dziś jest tu ośrodek konferencyjny 
Muzeum. Na północny zachód od nie-
go są pozostałości kuźni i ludwisarnia. 
Szczególne zainteresowanie budzi fasa-
da tej drugiej, z przeniesionym tutaj jed-
nym ze szczytów gdańskiej Zbrojowni  
(w 1911 roku, w czasie remontu).  
Od strony Nogatu zamyka Przedzamcze 
ciąg niskich budynków, mieszczących 
niegdyś słodownię, browar i gorzelnię. 
Od strony Zamku Średniego przylega 
do nich dawny kościół św. Wawrzyńca 
(pierwsza wzmianka 1358), przeznaczo-
ny dla zamkowej służby. Obok niego był 
ich szpital. Przed kościołem była brama 
św. Wawrzyńca, prowadząca do tere-
nów nad Nogatem, również zaliczanych  
do Przedzamcza.

Baszta Kurza Stopa służyła  
jako latryna(!)

Zamek Średni. Na teren Zamku 
średniego wchodzi się z Przedzamcza 
po moście nad głęboką fosą. Po pra-
wej (zachodniej) stronie wyróżnia się 
pięknem szczyt nad dawną infirmerią. 
Przystawiona do niej malownicza basz-
ta Kurza Stopa służyła jako latryna(!).  
W tym samym skrzydle po drugiej stro-
nie miał siedzibę, zawiadujący zamkiem, 
wielki komtur (dziś biura Muzeum Zam-
kowego). Wchodzący po drewnianym 
zwodzonym moście mogą się przyjrzeć 
wiszącej nad wejściem kraciastej bro-
nie, którą, w razie potrzeby opuszczano,  
by zablokować wejście. Dziedziniec ota-
czają, wraz z wejściowym, trzy skrzy-
dła, od południa otwiera się wspaniały 
widok na Zamek Wysoki. W skrzydle 
wschodnim (po lewej stronie dziedziń-
ca) były pomieszczenia dla gości, którzy 
przybywali z całej Europy, żeby pomóc 
w „nawracaniu” ogniem i mieczem po-
gańskich Prusów i Litwinów, nawet po 
przyjęciu przez nich chrześcijaństwa. 
W pięknie sklepionych sypialniach są 
dziś wystawy muzealnych zbiorów, 
m.in. dawnego uzbrojenia i bursztyno-
wych cacek. Niezwykle interesujące jest 
skrzydło zachodnie, mieszczące dawną 
rezydencję wielkiego mistrza. Wielki 
refektarz, w którym mógł przyjmować 
do czterystu gości, jest najwspanialszym 
pomieszczeniem zamku. Zachwyt budzą 

Szczyt gdańskiej Zbrojowni w malborskiej Ludwisarni

Refektarz letni w rezydencji wielkich mistrzów
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oparte na trzech słupach, niepowtarzal-
ne palmowe sklepienia, a zbudowany  
w XIV wieku system centralnego ogrze-
wania ciepłym powietrzem przez otwory 
w posadzce budzi niekłamany podziw. 

Najbardziej nastrojowe miejsce  
w zamku

Niezrównanie piękny jest, oparty na 
kwadratowym rzucie, letni refektarz ze 
sklepieniem, opartym na jednym słupie. 
W zasłaniających światło zewnętrznych 
przyporach wycięto odcinki, wstawiając 
zdwojone cienkie kolumienki z mocne-
go granitu, zastępujące tysiące cegieł. 
Drugie takie rozwiązanie trudno znaleźć  
w świecie. Niezmiernie ciekawe są też 
urządzenia sanitarne w tak zwanej Wyso-
kiej Sieni, komnata i kuchnia, oraz - za-
spokajająca duchowe potrzeby - prywat-
na kaplica. Na dziedzińcu od strony fosy 
stoją cztery, odlane w brązie, podobizny 
wielkich mistrzów, pochodzące z roze-
branego w 1945 roku pomnika Fryderyka 
Wielkiego z 1877 roku.

Wysoki Zamek. Tutaj również wcho-
dzi się po drewnianym moście. W bra-
mie wejściowej, oprócz brony, jest wy-
soka wnęka z otworami w nadwieszonej 
nad nią ścianie, przez które można było 
razić niepożądanych gości wrzątkiem, 
smołą lub strzałami z łuku. Czworo-
boczny dziedziniec otoczony krużgan-
kami, to najbardziej nastrojowe miejsce 
w zamku. Na środku stoi studnia z ce-
glanym daszkiem, zwieńczonym posta-
cią pelikana, karmiącego pisklęta własną 
krwią – symbol Chrystusa. Zamek Wy-
soki jest w zespole najstarszy, zaczęto 
go budować tuż prze rokiem 1280. Jako 
pierwsze powstało skrzydło północne, 
mieszczące „kapitularz” (na piętrze,  
w rzeczywistości dawny refektarz)  
z pięknym sklepieniem i portretami 
wielkich mistrzów. W skrzydle zachod-
nim (od strony Nogatu) można oglądać 
w przyziemiu piekarnię i kuchnię kon-
wentu, z pełnym wyposażeniem. W po-
zostałych skrzydłach na parterze były 
magazyny, a na piętrze skrzydeł zachod-
niego i południowego - pomieszczenia 
mieszkalne. Szczególnie efektownie 
przedstawia się izba „panów” (rycerzy), 
ze sklepieniem, wspartym na 3 słupach, 
i tak zwany refektarz konwentu z sied-
mioma słupami! 

Kaplica św. Anny. Kościół zamkowy

Najcenniejsze jednak były budowle 
sakralne. Kaplica św. Anny. Ta, znajdują-

ca się w przyziemiu, niewielka świątynia 
była kaplicą grzebalną wielkich mi-
strzów. Chowano ich w wykopanej pod 
posadzką sztolni (!). Do dziś zachowały 
się w niej tylko trzy płyty grobowe. Z 
kaplicy wychodzi się na międzymurze 
wschodnie z cmentarzem konwentu. 
W kolejnym (południowym, od strony 
miasta) jest ogród wielkiego mistrza,  
a w międzymurzu zachodnim (od Noga-
tu) zrekonstruowany młyn. Od narożni-
ka zamku odchodzi wysoko w górze ga-
nek do baszty „Gdanisko” (ustępowej).

Kościół zamkowy. Kościół ten, 
pod wezwaniem NMP, jest nad kaplicą 
św. Anny. Od zewnątrz zdobi go, jak 
dawniej, ośmiometrowa figura Matki 
Boskiej, obłożona mozaiką z koloro-
wego szkła. Nawę kościoła zdobią ma-
swerki i służki odbudowanego gwiaź-

dzistego sklepienia z figurami świętych. 
Na ścianie zachodniej jest gotycka 
empora. Od 1652 roku kościół należał  
do jezuitów, którzy wznieśli tu barokowy 
ołtarz. Dziś stoi w tym miejscu gotycki 
tryptyk z Tenkitten w dawnych Prusach 
Wschodnich, oddanych, jak wiadomo,  
w 1945 roku Związkowi Sowieckiemu 
(nie dzisiejszej Rosji). Zakończony nie-
dawno remont objął także sąsiadującą  
z kościołem od północy Basztę Kleszą  
i Dom Dzwonnika.

Dzwonnica główna,  
albo wieża Zegarowa

Wieża główna. Należałoby ją na-
zywać dzwonnicą główną, albo wieżą 
Zegarową, bo od początku pełniła takie 
funkcje. Jeszcze w 1565 roku było w niej 

Dziedziniec Zamku Wysokiego (fot. R. Worwa)
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Historie gdańskich dzielnic - tom IV

Siedlce

Nakładem IBL PAN

„Dobry adres. Dramaty” 
Władysława Zawistowskiego

8 dzwonów (7 do użytku liturgicznego  
i 1 zegarowy). Według rachunków krzy-
żackich zegar pojawił się na niej w 1401 
roku, zbudował go mistrz Nitze. Cześć 
dzwonów zabrali Szwedzi, reszta, wraz  
z zegarem, spłonęła w pożarze dachów  
w 1644 roku. Pogląd, jakoby ten zegar był 

na baszcie Zegarowej na Przedzamczu, 
jest mylny. Mógł tam być co najwyżej 
zegar słoneczny.

Żegnając się z zamkiem najlepiej 
obejrzeć go raz jeszcze z drugiego brzegu 
Nogatu. Woda podkreśla wspaniałą 
panoramę, która niekiedy w niej się 

odbija. Są tu wówczas dwa zamki.  
Do widocznej w środku Bramy Mosto-
wej wjeżdżało się po nieistniejącym dziś 
moście palowym. Widok ten pozostaje 
na długo w pamięci.

Andrzej Januszajtis

6 grudnia 2022 roku w Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie – oddziale Muzeum 
Gdańska - odbyła się promocja czwartego tomu z serii „Historie gdańskich dzielnic. Sie-
dlce” z udziałem historyków, miłośników naszego miasta. W książce pomieszczono sie-
demnaście esejów i rozpraw szesnaściorga autorów. Publikację otwiera tekst Andrzeja 
Januszajtisa „Nazwy ulic gdańskich Siedlec”. 

K.K. 

Okładka książki. Materiały promocyjne Muzeum Gdańska

Książka „Dobry adres. Dramaty” Władysława Zawistowskiego, zawie-
rająca wybór dramatów z lat 1980-2013, pod redakcją prof. Zbigniewa 
Majchrowskiego, ukazała się nakładem Instytutu Badań Literackich PAN, 
w serii „Dramat Polski. Reaktywacja”. 

Promocja odbyła się 15 grudnia 2022 roku w Starej Aptece. Udział wzię-
li: Adam Orzechowski – prowadzenie, prof. dr. hab. Jacek Kopciński redak-
tor Naczelny „Teatru”, prof. dr. hab. Zbigniew Majchrowski z Uniwersytetu 
Gdańskiego oraz autor. Tego samego dnia, w sali prób Starej Apteki emitowano 
dramaty Władysława Zawistowskiego w wersji telewizyjnej: Wysocki (1986)  
w reżyserii Izabeli Cywińskiej, Farsa z ograniczoną odpowiedzialnością (1996) 
w reżyserii Roberta Glińskiego, Historie zakulisowe wg Antoniego Czechowa 
(2000) w reżyserii Zbigniewa Zapasiewicza, Dobry adres (2004) w reżyserii 
Waldemara Krzystka. (…)

Materiały promocyjne Teatru Wybrzeże
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Nawet w Europie prawa człowieka  
są gwałcone

– Grudzień to nie tylko czas upa-
miętnienia polskich tragedii, pamięci 
niewinnych ofiar przemocy komunistów, 
ale też symboliczny miesiąc obrony 
prawa człowieka. 10 grudnia przypada 
Dzień Praw Człowieka, ustanowiony 
na wspomnienie uchwalenia Powszech-
nej Deklaracji Praw Człowieka (1948). 
Dokument ten był odpowiedzią huma-
nistów na katastrofę dwóch wojen świa-
towych, na zagładę Żydów, na zbrodnie 
systemów totalitarnych oraz wszelkich 
imperiów i dyktatur. Autorzy deklaracji 

byli przekonani, że tylko państwa, któ-
re szanują prawa człowieka zapewniają 
pokój – powiedział Basil Kerski, dyrek-
tor ECS. – Dziś, niestety, Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka jest podsta-
wą życia tylko części narodów na świe-
cie. Nawet w Europie prawa człowieka  
są gwałcone. Doświadczamy, jak impe-
rialna Rosja chce zabrać naszym ukraiń-
skim sąsiadom wolność, pozbawić naród 
suwerenności. Niech w grudniu łączą 
nas w tym roku wojny – pamięć naszych 
tragicznych polskich doświadczeń oraz 
szacunek dla tych, którzy walczyli o pra-
wa człowieka i nadal ich bronią!

Wystawy, spacery, spotkania  
ze świadkami historii, konferencja

W ramach obchodów trwały wysta-
wy, spacery subiektywne po wystawie 
stałej ECS ze świadkami historii – Bo-
gusławem Sonikiem, Janem Rulewskim, 
Konradem Bielińskim, rozmowy z in-
ternowanymi w grudniu 1981, koncert 
muzyki poważnej, Maraton Pisania 
Listów Amnesty International, spotka-
nie z autorem książki „Dzień przed”  
(o wydarzeniach 12 grudnia 1981). 
Zostały wręczone Medale Wdzięczno-
ści, i ukazała się jubileuszowa gazeta.  
Na placu Solidarności prezentowano  
28 fotografii dokumentujących wydarze-
nia w czasie stanu wojennego; ekspresję, 
dynamizm i atmosferę wojennej grozy, 
która zapanowała na ulicach polskich 
miast po 13 grudnia 1981 roku uwiecz-
nili: Tadeusz Kłapyta, Janusz Bałanda 
Rydzewski, Krzysztof Jakubowski, Sta-
nisław Składanowski i inni; prace po-
chodzą ze zbiorów Europejskiego Cen-
trum Solidarności. 

Prawa człowieka były tematem 
konferencji w ECS, zorganizowanej 

16 grudnia 1970 roku. 13 grudnia 1981 roku

Gdańsk pamięta 2022
Pod hasłem Gdańsk pamięta w grudniu 2022 roku odbywały się wydarzenia poświęcone tragicznym polskim 
grudniom. 52 lata temu, 16 grudnia 1970 roku, władza brutalnie stłumiła robotnicze protesty; w Gdańsku padli 
zabici, wiele osób zostało rannych; protesty objęły całe Wybrzeże. 41 lat temu, 13 grudnia 1981 roku, władza 
odebrała obywatelom ich prawa i nadzieję na demokratyczne państwo, siłą wprowadzając stan wojenny. 

Mapa ukazująca lokalizację płyt upamiętniających miejsca śmierci ofiar Gudnia’ 70  
w Gdańsku. Materiały promocyjne ECS

Plakat wydarzenia Gdańsk Pamięta.  
Materiały promocyjne ECS
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Zakres zamówienia obejmował 
będzie opracowanie kwerendy histo-
rycznej parku, a także przygotowanie 
koncepcji programowo-przestrzennej. 
Kwerenda historyczna, oprócz anali-
zy budynków istniejących na obszarze 
skwerku, zawierać będzie także anali-
zę dendrochronologiczną drzewostanu.  
W ramach opracowania pozyskane zo-
staną niezbędne opinie, w tym od Po-
morskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków. 

Prace projektowe mają potrwać 
28 tygodni od daty podpisania umo-
wy. Otwarcie ofert nastąpiło 6 grudnia 
2022 roku. Pozyskane materiały po-
służą do późniejszych prac nad szcze-

10 grudnia w bibliotece. Gościem spe-
cjalnym był Hans Sekkers, socjolog, 
futurolog, ekspert do spraw wdrażania 
idei praw człowieka i zrównoważonego 
rozwoju na poziomie lokalnym, były dy-
rektor Wydziału Spraw Zagranicznych 
miasta Utrecht. W Międzynarodowym 
Dniu Praw Człowieka spotkali się prak-
tycy, głos zabrały Anna Siciarek i Anna 
Strzałkowska. 

Wieńce i znicze. Medale Wdzięczności

Złożono wieńce i zapalono znicze 
pod pomnikiem Poległych Stoczniow-
ców 1970. Zapalono znicze na tablicach 
pamiątkowych w miejscach, w których 
w Grudniu ’70 zginęli ludzie.

Medale Wdzięczności otrzymali: po-
eta Andrej Chadanowicz – Białoruś, pu-
blicysta Borys Łewyćkyj (pośmiertnie) – 
Ukraina, dziennikarz Bohdan Osadczuk 
(pośmiertnie) – Ukraina, Martin Pollack 
– Austria, działacz na rzecz praw czło-
wieka Josef Zissels – Ukraina.

ECS ustanowiło Medal Wdzięczno-
ści w 30. rocznicę powstania Solidar-
ności. Otrzymują je osoby, które przy-
czyniły się do odbudowy wolnej Polski, 
wybitni intelektualiści, dysydenci z blo-
ku wschodniego, politycy, dziennikarze, 
artyści, ale również setki tych, którzy na 
wieść o wprowadzeniu w Polsce stanu 

wojennego spontanicznie zaczęli organi-
zować komitety poparcia, zbiórki żyw-
ności, pomoc sprzętową i finansową dla 
podziemia, angażując często całe lokal-
ne społeczności. Medalem honorowani 
są również ci, którzy w duchu ideałów 
Solidarności stają w obronie uniwersal-
nych praw człowieka, angażują się na 
rzecz promocji idei solidarności jako 
podstawy europejskiego porządku, dzia-
łają na rzecz porozumienia między naro-

dami, a ład społeczny i moralny budują 
na dialogu.

Odznaczeniem uhonorowane zostały 
dotąd 722 osoby (w tym 65 pośmiertnie).

Organizatorzy obchodów: Miasto 
Gdańsk, Samorząd Województwa Po-
morskiego i Europejskie Centrum Soli-
darności. (…)

Grażyna Pilarczyk  
Europejskie Centrum Solidarności 

Park Schopenhauera w Oruni

Pierwszy krok ku metamorfozie 
W przyszłości ma na nowo stać się atrakcyjnym miejscem do spacerów i rekreacji. Pierwszym krokiem  
ku metamorfozie oruńskiego Parku Schopenhauera jest ogłoszony przetarg na opracowanie kwerendy historycznej 
i koncepcji parku. 

Laureaci Medali Wdzięczności 2022.  
Fot. Grzegorz Mehring. Materiały promocyjne Miasta Gdańska

Tak dziś wygląda teren dawnego Parku Schopenhauera.  
Fot. Materiały promocyjne Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska
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W inauguracji wzięli udział Alek-
sandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, 
Marcin Hamkało, pełnomocnik prezy-
denta ds. projektu Gdańsk Miasto Litera-
tury, Anna Łazar, kuratorka międzynaro-
dowego programu społeczno-artystycz-
nego Wolne Słowo oraz przedstawiciele 
lokalnego środowiska kultury, nauki, 
sztuki i mediów.

(…) dobre słowo łączy, czyni nas 
lepszymi i daje nadzieję (…)

– Bardzo się cieszę, że to miejsce 
będzie służyło dobrej sprawie. Wierzę,  
że będziemy tu odkrywać nowe możli-
wości i współpracować z wieloma ar-
tystami i twórcami. Będziemy służyć 
słowu i we wspólnocie realizować tu 
wszystkie dewizy, które przyświeca-
ją naszemu miastu. Trzymam kciuki  
za cały zespół Gdańsk Miasto Literatury, 
który działa w ramach Gdańskiej Galerii 
Miejskiej. Z życzliwością i otwartością 
przyjmujecie w tym miejscu twórców,  
a ja głęboko wierzę, że dobre słowo łą-
czy, czyni nas lepszymi i daje nadzieję, 
której tak bardzo wszyscy potrzebujemy 
– mówiła Aleksandra Dulkiewicz, pre-
zydent Gdańska. 

Projekt Gdańsk Miasto Literatury

– Znaleźliśmy sposób, żeby symbo-
licznie działać w miejscu, które przez 
blisko sześćdziesiąt lat było Domem Ro-
syjskim, przestrzenią, która konsekwent-
nie wprowadzała w Gdańsku miłość  
do Rosji. Przed nami nowy początek. 
Zaczęliśmy od egzorcyzmów, w których 
pomogli nam artyści z Ukrainy. Działa-
liśmy w przestrzeni naprędce opuszcza-
nej w marcu przez Rosjan. W maju tego 
roku zapadła decyzja, że w tym budyn-

ku będzie tymczasowo działał projekt 
Gdańsk Miasto Literatury, który docelo-
wo przeniesie się do Zespołu Sierocińca 
przy ul. Sierocej – mówił Marcin Ham-
kało, pełnomocnik prezydenta ds. pro-
jektu Gdańsk Miasto Literatury, który 
odpowiada m.in. za aplikację Gdańska 
do sieci miast kreatywnych UNESCO w 
dziedzinie literatury.

Refleksję nad tym, co się tutaj działo

O pracach ukraińskich artystów, któ-
re można zobaczyć w nowej przestrzeni, 
opowiedziała kuratorka Anna Łazar.

– Wydaje mi się, że wszyscy mamy 
do czynienia z niezwykłym, historycz-
nym momentem. Jesteśmy tu w dobrym 
nastroju, podczas gdy bomby spadają  
na naszych przyjaciół w Ukrainie, a 
wolni ludzie w Białorusi ciepią katusze.  
To miejsce w Gdańsku, opuszczo-

ne przez Rosjan, stało się pierwszym 
przedmiotem refleksji, do którego za-
prosiliśmy artystów i artystki z Ukrainy. 
Postanowiliśmy, że nie będziemy zajmo-
wać się przykrywaniem i udawaniem,  
że miejsca związanego z propagandą ro-
syjską nie było, ale podejmiemy reflek-
sję nad tym, co się tutaj działo. Trzy pro-
jekty, które powstały specjalnie dla tego 
miejsca nawiązując do punktu wyjścia, 
którym jest historia domu przy Długiej 
35, opowiadają o nowym doświadczeniu 
społecznym. Wszystko to w niekonwen-
cjonalnej formie – mówiła Anna Łazar, 
kuratorka międzynarodowego programu 
społeczno-artystycznego Wolne Słowo.

Khomenko & Burłaka&Kuzniecow 

W otwarciu Długiej 35 wzięli udział 
także artyści, których prace znalazły się 
na parterze budynku.

Prawie 60 lat działał tu Dom Radzieckiej Nauki i Kultury, potem Dom Rosyjski

Lwi Zamek - odczarowany 
Przez najbliższe dwa lata serce projektu Gdańsk Miasto Literatury będzie biło przy ul. Długiej 35. W nowo otwartej 
przestrzeni można zobaczyć między innymi pełne symboliki prace trójki ukraińskich artystów. Przygotowano także 
program literackich wydarzeń. (…) 

Lwi Zamek, renesansowa kamienica przy ulicy Długiej 35.  
Fot. Marcin Hamkało. Materiały promocyjne Urzędu Miejskiego w Gdańsku

gółową dokumentacją projektową re-
waloryzacji parku, co przyczyni się  
do odtworzenia historycznej kompozy-
cji parku. 

Park Schopenhauera znajduje się 
pomiędzy Traktem św. Wojciecha, przy-

stankiem kolejowym, a ulicą Dwor-
cową. Park został założony przez ro-
dzinę Schopenhauerów w XVIII wie-
ku przy nieistniejącym już dworku.  
Na przestrzeni lat posiadłość przechodziła  
w ręce kolejnych właścicieli. Obecnie  

w miejscu dawnej posiadłości mieści się 
dom kultury Stacja Orunia GAK. 

Aneta Niezgoda  
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
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W obiektywie Dominika Paszlińskiego. Materiały promocyjne Urzędu Miejskiego w Gdańsku

4 listopada 2022 roku - oficjalne otwarcie 
przestrzeni w budynku przy Długiej 35

Uznana twórczyni modowa – Yasia 
Khomenko – zaprojektowała i wykonała 
tkaninę „Obiekt dla Długiej 35” oddzie-
lającą przestrzeń biurową od sali spo-
tkań i prezentacji. Utrzymana w jasnych 
tonach praca powstała w autorskiej 
technice łączenia używanych tekstyliów 
w prasie. Materiały z odzysku wnoszą 
przeszłość poprzednich użytkowników  
i użytkowniczek, ale też zmianę funkcji 
i „nowe życie”.

Ołeksandr Burłaka – artysta, architekt 
i badacz modernistycznego budownictwa 
w jego relacjach z codziennymi użytkow-
niczkami i użytkownikami – przygotował 
wystawę „Zona Supperta”, która jest też 

szkicem graficznej powieści utrzyma-
nej w nastroju tarantinowskiej burleski. 
Oprócz wystawy artysta zaprojektuje 
pomieszczenia do codziennej pracy in-
stytucji z wykorzystaniem zastanych przy 
Długiej 35 destruktów meblowych. Pozo-
stałości poprzednich systemów, zarówno 
te materialne, jak i mentalne, obyczajowe 
nie znikają, stają się punktem odniesienia. 
Stare elementy opowiadają nową organi-
zację odzyskanej przestrzeni i nowy wy-
miar relacji międzyludzkich.

Wołodymyr Kuzniecow opracował 
dla Długiej 35 fresk „Tranzyt”, który 
odnosi się do nowych energii hory-
zontalnego społeczeństwa w Ukrainie. 

Artysta od czasów debiutu w trakcie 
Pomarańczowej Rewolucji rezonuje za-
równo ze współczesnością Ukrainy, jak 
i z kluczowymi dla jej tożsamości wy-
darzeniami z historii kultury. Kuratorka 
Anna Łazar współpracująca z Muzeum 
Sztuki w Łodzi, jest publicystką i tłu-
maczką, związaną z Instytutem Badań 
Literackich PAN. Przez wiele lat zwią-
zana była z dyplomacją publiczną, m.in. 
pracując w Instytutach Polskich w Kijo-
wie (2008–2014) i w Sankt-Petersburgu 
(2015–2018). (…)

Marta Formella  
Urząd Miejski w Gdańsku 



11

Nasz GDAŃSK           Nr  1/2023

Był to niegdyś dom rodzinny rajcy 
Bartłomieja Grossa, zamordowanego 
w 1411 roku - wraz z burmistrzami 
Konradem Leczkowem i Arnoldem 
Hechtem - podczas pamiętnej krwawej 
uczty na zamku krzyżackim. Dzisiej-
szą postać nadał kamieniczce w 1569 
roku budowniczy miejski Hans Kra-
mer. W XVII wieku Lwi Zamek (nazwa  
od lewków w portalu) należał  
do Schwartzwaldów. Na cotygodnio-
wych przyjęciach u Schwartzwaldów  
i, spokrewnionych z nimi, Czirenber-
gów (Długa 29), spotykała się śmie-
tanka towarzystwa gdańskiego, artyści  
i uczeni. W zachodniej Europie podob-
ne „salony” stały się modne dopiero 
sto lat później. W 1636 roku w Lwim 
Zamku odbyła się pożegnalna uczta 
Władysława IV. W XIX wieku były tu 
kolejno: szkoła, drukarnia, księgarnia, 
sklepy tekstylny i meblowy i (od 1903) 

Lwi Zamek – historia 

Sień Lwiego Zamku (Johann Carl Schultz)
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Wiodącym tematem spotkania było 
Wdrażanie innowacyjnych technolo-
gii w gospodarkę. 

Zasadnicze obchody jubileuszowe 
odbywały się  w Wilnie w  Domu Kul-
tury Polskiej zbudowanym przez Polskę. 

Obchody poprowadzili Henryk Fal-

kowski, członek  Zarządu STIP koordy-
nator do współpracy z zagranicą i Arnold 
Piotrowicz, prezes STIP.

Jubilatów zaszczycili swoją obec-
nością prof. Tomasz Chmielewski, 
dziekan wydziału mechaniczno-techno-
logicznego Politechniki Warszawskiej 

(prezes ZG SIMP); rektor Politechniki 
Białostockiej prof. Marta-Kosior Kazbe-
ruk, prof. Elżbieta Wojaczyńska z Poli-
techniki  Wrocławskiej oraz z Federacji 
NOT Wrocław, prezes honorowy Ja-
nusz Zastocki Polonia  Technika ze Sta-
nów Zjednoczonych, Krystyna Popiel  
i Olga  Dudek reprezentantki FSN-
T-NOT Słupsk, Paweł Mytnik z SEP 
Oddział Białystok; 

SIMP O/Gdańsk reprezentowali 
członkowie SIMP: Józef Kubicki (przed-
stawiciel Zarządu), Lesław Ryszkowski 
i Piotr Połubiński z firmy MARSZAL, 
Piotr Sławiński z firmy HMS, Jacek Za-
jączkowski z firmy NST Polska. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali upo-
minki oraz pamiątkowe medale „25 Lat 
STIP”. Delegacja z Gdańska wręczy-
ła  w specjalnej oprawie grawerowane 
gratulacje z życzeniami od Oddziału 
SIMP oraz upominki i materiały: od Po-
morskiej Rady FSNT NOT, książkę „Z 
dziejów  gdańskiej nauki i techniki” An-
drzeja Januszajtisa, monografię „75 lat 
NOT na Ziemi Gdańskiej”, a od Stowa-
rzyszenia „Nasz Gdańsk”- trzy ostatnie 
wydania miesięcznika «Nasz Gdańsk» – 
Nr 8(253) sierpień 2022, Nr 9(254) wrze-
sień 2022, Nr 10(255) październik 2022.

Ciąg dalszy relacji w lutowym wyda-
niu naszego miesięcznika. 

Józef Kubicki

restauracja-automat. Dom odbudowano 
w latach 1950-56. Mimo przygotowa-
nej dokumentacji nie dokończono re-
konstrukcji wystroju sieni. 

Renesansowa fasada ma pilastry 
kolejno: rzymsko-doryckie, jońskie i 
korynckie (tzw. mały porządek). Trój-
kątny szczyt z figurą Fortuny (chwilo-
wo zdjęta) zapowiada klasycyzm. Lew-
ki portalu stały na balustradzie, zlikwi-
dowanego w XIX wieku, przedproża.  
Na parterze przywrócono dawny roz-

kład wnętrz. Sień, niegdyś przykrytą 
wspaniałym stropem, zdobił nieodtwo-
rzony dotąd fryz z alegoriami Grama-
tyki, Arytmetyki, Retoryki i Geome-
trii. To tutaj Władysław IV bawił się 
z gdańskimi damami: Król rozpoczął 
zabawę, w której chowa pierścień  
w dłoniach jednej z niewiast, a insi 
muszą zgadywać gdzie jest, przy czym 
mężczyźni i niewiasty nawzajem sobie 
składają podarunki. Albo: (…) roz-
ściela się na ziemi kobierzec, kładzie  

na nim piórko, które zarówno mężczyź-
ni jak niewiasty, wzajemnie się do tego 
wybierający, wargami chwytając pod-
noszą, przy czym ręce mają na plecach 
związane. Grano również w „salonow-
ca”. Równie bogata była wnęka w głębi 
po lewej z kryształowym sklepieniem, 
fryzem myśliwskim i posągiem Wenery 
oraz kantor.

Andrzej Januszajtis

25 - lecie Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie

Spotkanie i wymiana doświadczeń
W dniach 27 X - 29 X 2022 roku pięcioosobowa osobowa delegacja Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Mechaników Polskich (SIMP) brała udział w  uroczystościach  jubileuszu  25 - lecia Stowarzyszenia 
Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIP).

Pamiątkowe zdjęcie uczestników jubileuszu 25 - lecia Stowarzyszenia Techników  
i Inżynierów Polskich na Litwie. Październik 2022, Dom Polski w Wilnie.  

Fot. Z archiwum Oddziału Gdańskiego SIMP
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INŻYNIEROM – JUBILATOM

Gdy z wolnością budziło się życie,
Było trudno kołatać do twierdz.
Wy jedności podstawy wznosicie
Z Orłem w godle tak bliskim do serc.
 Rozpaliliście wiedzy kaganiec,
 Ileż przetrwał i wiatrów, i burz!
 Kiedy kraj na postępu tor stanie,
 INŻYNIEREM być – zaszczyt dziś już!

Dary wiedzy swą pracą ogromną
Rozsiewacie bez nagród, bez słów.
 Jednak znajdą się wdzięczni, co wspomną,
Ileż wiernych Przyjaciół tu znów!

 Ktoś usłyszy Wasz zew i pomoże,
 Ktoś pochwalną poświęci Wam pieśń.
 Jeśli cenisz te trudy, mój Boże,
 Dodaj siły i ducha nam wznieś!

Wyznaczaliśmy twórcze swe cele,
A sukcesy – w marzeniach i w planie:

Konferencje, konkursy i wiele
Pięknych imprez w historii zostanie.

 Wilno – miasto poetów. Tu Wieszcze
 Poematy tworzyli i ody.
 A inżynier wciąż tworzy coś jeszcze
 I ku chwale Ojczyzny swej doda.
                                 
Wierzę – sprawa to jest oczywista:
Po sukcesach za kilka już lat
Spośród nas wyjdzie nowy Noblista
I usłyszy, oceni nas świat.
 Dobrze wiem – nie spoczniemy na tronach
  – Wiedza jeszcze niemało ma twierdz.
                           
 Dzisiaj nam zorza biało-czerwona
 Wstaje, niosąc nadzieję do serc!

Członek STiPL – inżynier – poeta Aleksander Śnieżko
Wilno  28 październik 2022 rok

Wiersz powstał podczas obchodów jubileuszu 25 - lecia Sto-
warzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie.

Więcej szyn, mniej aut na ulicach

Tramwajem na Stogi
Mieszkańcy Brętowa, Migowa, Jasienia i Ujeściska już planują tramwajowe wycieczki na plażę 
na Stogi. Planować można, gdyż - wraz z otwarciem nowej linii tramwajowej wzdłuż ulicy 

Warszawskiej - taka możliwość prawdopodobnie zaistnieje. Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku jeszcze przed 
rozpoczęciem prac budowalnych rozważał bowiem uruchomienie linii nr 13.

Tramwaj ten skomunikuje Stogi z po-
łudniową częścią Gdańska, umożliwia-
jąc mieszkańcom nadmorskiej dzielnicy 
m.in. dojazd do PKM, a mieszkańcom 
Południa bezpośrednie, komfortowe  
i szybkie dotarcie do szerokiej i pięknej, 

nawet zimą plaży na Stogach.

Atrakcyjna siatka połączeń

Aktualnie na Stogi dojechać można 
tramwajem linii nr 8 i 9.

Dzięki linii nr 8 mieszkańcy Stogów 
mogą bezpośrednio dojechać nie tylko do 
Śródmieścia, ale również na Zaspę i do Je-
litkowa, po drodze mijając Młode Miasto 
i Dolny Wrzeszcz. Z kolei linią nr 9 pa-
sażerowie pojadą dzisiaj do Śródmieścia 
i dalej wzdłuż Wielkiej Alei do Górnego 
Wrzeszcza i docelowo do pętli Strzyża. 
Bezpośredni tramwaj ze Stogów w kie-
runku Ujeściska i dalej - Jasienia i Migo-
wa, mijając po drodze węzeł SKM Śród-
mieście, nie tylko urozmaici skostniałą 
siatkę połączeń tramwajowych, ale wpły-
nie również pozytywnie na rozłożenie 
potoków podróżnych, przede wszystkim  
w dni robocze. Dla mieszkańców „połu-
dnia” z kolei dodatkowy tramwaj do Śród-
mieścia jest już sam w sobie dodaną war-
tością, a bezprzesiadkowa podróż na plażę 
na Stogach to dodatkowa motywacja, aby 
np. zostawić samochód pod domem.

Zastanawiając się na uruchomieniem 
linii nr 13 warto także pamiętać, że już 
dzisiaj do węzła Ujeścisko dojeżdżają au-
tobusami również pasażerowie z Szadó-
łek czy Otomina, dla których wspomnia-
na destynacja to również powód, aby sko-Rozbudowa linii tramwajowych cieszy mieszkańców
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rzystać z komunikacji tramwajowej.   
Oprócz ewentualnego połączenia 

Stogów z Brętowem, ZTM planuje  
(to już niemal pewna opcja) wydłużenie 
linii nr 3 do węzła przesiadkowego Uje-
ścisko (obecnie linia nr 3 kończy kurs na 
pętli Chełm). Dopełnieniem będzie także 
bezpośredni tramwaj w kierunku Wrzesz-
cza (najpewniej górnej jego części).

Linia tramwajowa z dużym potencjałem     

Budowa linii tramwajowej wzdłuż 
ulicy Warszawskiej (od alei Vaclava Ha-
vla do węzła Ujeścisko (skrzyżowanie 
alei Pawła Adamowicza i Jabłoniowej) 
oficjalnie zakończyła się z końcem li-
stopada 2022 roku. Od tamtej pory trwa 
procedura odbiorowa, a po zakończe-
niu związanych z nią formalności Mia-
sto musi jeszcze uzyskać pozwolenie  
na użytkowanie nowej trasy. 

Nie uwzględniając jazd testowych, 
pierwsze regularne kursy tramwajów 
rozpoczną się zapewne pod koniec mar-
ca 2023 roku. Tym samym nowa trasa 
tramwajowa połączy al. Vaclava Havla  
z al. Pawła Adamowicza. W konse-
kwencji powstanie ciąg komunikacyj-
ny umożliwiający przejazd tramwajów 
z Chełmu i Ujeściska bezpośrednio  
na Jasień i dalej Piecki - Migowo. Obec-
nie tramwaje kończą swój bieg na pę-
tlach przy al. Vaclava Havla bądź przy 
al. Pawła Adamowicza.

W ramach projektu tak zwanej No-
wej Warszawskiej powstał około 2-ki-
lometrowy odcinek linii tramwajowej. 
Wzdłuż trasy zbudowano cztery przy-
stanki tramwajowe: w pobliżu skrzy-
żowania wciąż z, jeszcze planowaną, 
ul. Józefa Unruga, ul. Piotrkowską  
i al. Vaclava Havla. Wzdłuż linii tram-

wajowej wykonano ponadto chodnik 
oraz drogę rowerową – z których miesz-
kańcy mogą już swobodnie korzystać. 
Zagospodarowano także zieleń wzdłuż 
nowej inwestycji. 

W ramach inwestycji przebudowany 
został także 210-metrowy odcinek ul. 
Piotrkowskiej (od skrzyżowania z ul. 
Warszawską) – tak aby dostosować ją 
do nowego układu drogowego. Oprócz 
nowej nawierzchni zyskała ona także 
chodnik i oświetlenie. Pewne obawy kie-
rowców jadących w kierunku ul. War-
szawskiej budzi jednak ograniczona wi-
doczność na wysokości przecięcia jezdni 
przez tory tramwajowe. Przy sprawnej 
sygnalizacji i dyscyplinie pieszych i ro-
werzystów można jednak mieć nadzieję, 
że będzie w tym miejscu bezpiecznie.  

Więcej tramwajów, mniej autobusów

Jak pokazuje dotychczasowa prakty-
ka, oddając do użytku nową trasę tram-
wajową, konieczna jest reorganizacja 

istniejących linii autobusowych. Niemal 
pewne jest zatem, że z krajobrazu Uje-
ściska zniknie kilka autobusów, a część 
pojedzie nową trasą. Marzeniem miesz-
kańców i Radnych Dzielnicy Ujeści-
sko-Łotowice, jeśli można tak to ująć, 
jest reorganizacja trasy linii nr 118, aby 
kurs nie kończył się na ul. Jeleniogór-
skiej, a przedłużony był o Zakoniczyn 
(ul. Kazimierza Porębskiego) i dalej 
przez Łostowicę (ul. Wielkopolska)  
do Kowal (ul. Apollina). Takie rozwiąza-
nie pozwoliłoby nie tylko połączyć trzy 
szkoły podstawowe: SP 12 na ul. Człu-
chowskiej, SP 86 na ul. Wielkopolskiej  
i Szkołę Metropolitalną, zapewniając 
bezpieczny transport dzieciom, ale za-
pewni alternatywny transport miesz-
kańcom osiedli choćby wzdłuż ul. Człu-
chowskiej. Kilkadziesiąt lub kilkaset 
samochodów mniej na dobę na tym ob-
szarze dałoby wytchnienie wąskiej ulicy 
Wieżyckiej czy Bergiela.     

Tekst i fot. Sławomir Lewandowski 

Równolegle z budową torów powstają drogi dla rowerzystów

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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Podziękowanie 
Nasze Patrycjuszki Gdańskie od lat uświetniają różne uroczystości, prezentując się w pięknych gdańskich strojach z dawnych 

epok. Pomorska Izba Rzemieślnicza przysłała dla nich gorące podziękowanie, które z radością przedstawiamy, życząc  zarazem 
zdrowia i nieustającej satysfakcji z upiększania tego świata.

Red 
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Klub Seniora „Motława”  działa!

Szkolenie, świętowanie, praca 
społeczna, Wigilia

Koniec roku to pora zimowa. W tym okresie  światło dzienne kończy się tuż po południu  i druga połowa dnia toczy 
się już w ciemnościach. To nieco osłabia tempo działań osób, szczególnie starszych, ale za to intensywniej spędza 
się przedpołudnia. 

Najbardziej ożywionym był 11 listo-
pada 2022 roku. 

Radosne tłumy gdańszczan. 
Patriotyczne piosenki

To dzień obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości, w którym za-
ludniają się ulice i place miast, by w po-
chodach i zgromadzeniach upamiętnić tę 
datę z 1918 roku, gdy Polska odzyskała 
wolność i niepodległość. To dzień pod-
niosłych i radosnych uczuć! W Gdańsku 
świętujemy go w pochodzie. Tegoroczna 
jubileuszowa 20. Parada Niepodległo-
ści odbyła się zgodnie z tradycją. Były 
tysiące biało-czerwonych flag, masze-
rowały radosne tłumy gdańszczan, z se-
niorami oraz dziećmi z chorągiewkami 
i emblematami w barwach narodowych. 

W naszej historii było wiele tra-
gicznych rocznic, które obchodzimy  
w smutku i żalu, ale tę listopado-
wą możemy świętować inaczej,  
bo z dumą i radością. W dniu Naro-
dowego Święta Niepodległości nasi 
klubowicze, przybrani emblematami,  
ze sztandarami i „firmowym” 
transparentem maszerowali w pochodzie, 
kończąc go na Długim Targu. Stamtąd 
przeszliśmy do siedziby klubu, by przy 
poczęstunku z okazji, przypadających  
w tym dniu imienin Marcina, kontynu-
ować świętowanie w radosnej atmosfe-
rze, śpiewając patriotyczne piosenki.

Jak współdziałać – dobrze i źle

A w ostatnim tygodniu listopada 
2022 roku członkowie Klub Seniora 
„Motława” zostali zaproszeni do Urzę-
du Marszałkowskiego na konferencję 
szkoleniową p.t.: „Silne organizacje 
senioralne, czyli jak działać sprawnie  
i skutecznie”. Jej przebieg zainauguro-
wała członkini Zarządu Województwa 
Pomorskiego Agnieszka Kapała -Sokal-
ska. Pierwszy referat „Współdziałanie 

jako skuteczna metoda rozwoju organi-
zacji” wygłosiła Beata Matyjaszczyk. 
Mówczyni poruszyła istotne dla dobrego 
współdziałania problemy jak: aktywne 
uczestnictwo, kompetencje społeczne  
i obywatelskie, rozumienie zasad po-
stępowania i ogólnie przyjętych reguł 
zachowania. Przeciwieństwa dobrej 
współpracy to: rozproszone działa-
nia, wzajemna obojętność realizatorów  
i konkurencja, co powoduje nieskutecz-
ność działań. Wykład uporządkował 
nasze intuicyjne działania i wcześniej 
zasłyszane wiadomości z tej dziedziny.

Współpraca, wolontariat,  
pomoc społeczna…

Temat wykładu drugiej prelegentki 
Małgorzaty Niemkiewicz, to: „Walory 
prowadzenia poszczególnych form ak-
tywności społecznej”. Była w nim mowa 
o takich formach działalności, jak: 
współpraca, wolontariat, pomoc spo-
łeczna oraz o działaniach w celu pozy-

skania środków finansowych na ten cel. 
O środkach finansowych publicznych 
- Funduszu Senioralnym i Budżecie 
Obywatelskim, a także o możliwościach 
pozyskiwania środków prywatnych.

Trzecim prelegentem był Piotr Za-
rzeczny z organizacji Carpe Diem Sem-
per (chwytaj dzień zawsze) w Chocze-
wie, która skupia osoby w różnym wieku 
i prowadzi aktywne zajęcia edukacyjne, 
warsztaty integracyjne i wielopokole-
niowe. Była też inicjatorem powstania 
Choczewskiego Uniwersytetu III wie-
ku. W swojej wypowiedzi, ilustrowanej 
zdjęciami, przedstawił świetny przykład 
współpracy mieszkańców w wytworze-
niu możliwości spotkań wielopokole-
niowych na wspólnych, twórczych zaję-
ciach i kulturalnych rozrywkach. 

Więzi społeczne, nowa jakość życia. 
Gala Aktywni…

Ożywiona dyskusja i pytania świad-
czyły o dużym zaangażowaniu zebra-

Maszerowaliśmy w 20. Paradzie Niepodległości. W środku Helena Turk. Fot. Sylwia Schulz
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nych na konferencji, która poszerzyła 
naszą wiedzę i umiejętności organi-
zacyjne osób oraz uwidoczniła fakt,  
że Kluby Seniora mają do odegrania 
ważną rolę w społeczeństwie ludzi star-
szych, nie tylko jako miejsce relaksu  
i rozrywki, ale platforma rozwoju więzi 
społecznych, tworząc nową jakość w ży-
ciu osób będących w jesieni życia. Dużo 
się działo w końcu minionego roku. Były 
Andrzejki w Domu Harcerza, gdzie nasi 
klubowicze świetnie się bawili, uczest-
nicząc, przy poczęstunku w konkursach, 

tańcząc i śpiewając. Mieliśmy sporo za-
proszeń na inne imprezy. W Domu Har-
cerza oglądaliśmy filmy, uczestniczy-
liśmy w warsztatach dla seniorów oraz 
w Gali Aktywni w Europejskiej Stolicy 
Wolontariatu w Stacji Orunia. 

Obywatelskie Spotkaniu Gdańszczan. 
Czapko-kominy dla pensjonariuszy. 

Wigilia

W sali Filharmonii Bałtyckiej im. 
Fryderyka Chopina na wzięliśmy udział 

w Obywatelskim Spotkaniu Gdańszczan. 
Nasze koleżanki przygotowały bar-

dzo dużo ciepłych czapko-kominów na 
gwiazdkę dla pensjonariuszy Hospicjum 
Gdańskiego im. Ks. Eugeniusza Dutkie-
wicza. Zwieńczeniem aktywnego roku 
2022 była wspólna Wigilia w Domu 
Harcerza.Minął kolejny rok, a seniorzy 
z „Motławy”, pod wodzą Heleny, ciągle 
w akcji. 

I oby tak dalej!

Krystyna Tylman 

Dla mieszkańców ukraińskich miast

Generatory prądu  
i namioty grzewcze

Do Lwowa trafi 19 generatorów prądu, w tym trzy jednostki dużej mocy, natomiast do Charkowa i Chersonia cztery 
namioty grzewcze, które pozwolą przetrwać najtrudniejsze zimowe miesiące. 

W piątek, 23 grudnia z Gdańska 
przekazany został kolejny sprzęt po-
trzebny mieszkańcom Ukrainy 

W ostatnich tygodniach toczący się 
w Ukrainie konflikt przybrał formę ata-
ków rakietowych na infrastrukturę ener-
getyczną. Skutkuje to bardzo częstymi 
przerwami w dostawie prądu, co dla 
mieszkańców oznacza, że miasta i wsie, 
w których żyją, pogrążone są w ciemno-

ści. Skala zniszczeń infrastrukturalnych 
jest ogromna, a lokalne władze starają 
się na bieżąco przywracać funkcjonowa-
nie sieci energetycznych i infrastruktury 
komunalnej

W ramach grupy roboczej „Ukraina”, 
której przewodniczącą w Komitecie Re-
gionów Unii Europejskiej jest Aleksan-
dra Dulkiewicz, wystosowany został 
apel, aby ukraińskie miasta wesprzeć nie 

tylko moralnie, ale także konkretną po-
mocą, poprzez dostarczenie tam genera-
torów i urządzeń energetycznych, które 
pomogą im przetrwać zimę.

– Dziś mijają 302 dni od agresji ro-
syjskiej w Ukrainie. Dzięki ofiarności 
gdańszczanek i gdańszczan, ale tak-
że naszych podmiotów komunalnych 
możemy przekazać to, czego naszym 
sąsiadom najbardziej brakuje. To nie 
jest pierwsza pomoc jadąca z Gdańska  
do Ukrainy, ale dzisiaj wszyscy widzimy, 
że nasi sąsiedzi nie mają prądu, miejsca, 
żeby się ogrzać i zjeść ciepły posiłek  
i reagujemy na to. Cieszę się, że pomoc 
płynie z różnych miejsc Europy. Dzię-
kuję, że chcemy dzielić się dobrem. 
Święta Bożego Narodzenia przybierają 
inny wymiar, gdy możemy podzielić się 
tym, czego inni potrzebują – światłem, 
ciepłem i prądem – mówiła Aleksandra 
Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

W minioną środę na godzinę wyga-
szone zostały lampki na gdańskiej cho-
ince i podświetlenie fontanny Neptuna. 
Był to symboliczny gest solidarności  
z Ukrainą, której mieszkańcy, na sku-
tek rosyjskich ataków rakietowych, 
często skazani są na życie w ciemno-
ściach. (…) 

Materiały promocyjne Miasta Gdańska  
Generatory prądu i namioty grzewcze przygotowane do transportu do Ukrainy.  

Fot. Grzegorz Mehring. Materiały promocyjne Miasta Gdańska






