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Zabytkowy gmach przy ulicy Sobieskiego 
(fragment), widok z lotu ptaka 

Fot. Maciej Buczeń. Materiały promocyjne  
Politechniki Gdańskiej

Białe róże i znicze

Z przytupem w nowy rok

Kwidzyn



Spod Szpitala św. Wojciecha

Karetka pojechała do Ukrainy
Karetka wraz z wyposażeniem została przekazana przychodni onkologicznej w Chersoniu. Jej wartość łącznie ze sprzętem 
to 70 tys. zł. To czwarty ambulans, który został podarowany stronie ukraińskiej.

Album rycin wydało Muzeum Narodowe w Gdańsku

Tak wyglądało miasto w XVIII wieku
Pastor Johann Jacob Haselau w Gdańsku w 1736 roku się urodził i tu spędził młodość. Przez całe życie kolekcjonował 
ryciny związane z topografią rodzinnego miasta.

  (…) To  już  kolejna  pomoc  z  Pomorza,  która  trafiła  do Ukrainy.  Pierwsza  karetka  została wysłana w  kwietniu,  a  dwie  kolejne  
w listopadzie ub.r. Teraz kolejny ambulans marki Mercedes Sprinter z 2013  r.  trafi do Chersonia. Karetka  jest wyposażona m.in. w: 

nosze, kardiomonitor i pompy infuzyjne. Wartość  
to  70  tys.  zł.  Ambulans  będzie  na  wyposażeniu 
Chersońskiej  Regionalnej  Przychodni  Onkolo-
gicznej.  (…)  Do  tej  pory  dla  naszych  sąsiadów 
zza wschodniej granicy przekazaliśmy m.in. sprzęt 
do  leczenia  ran  oraz  ortopedyczny,  wysyłaliśmy 
też materiały  opatrunkowe  i  agregaty  prądotwór-
cze.  Wicemarszałek  Bonna,  podczas  briefingu, 
poinformował także o tym, że w ramach pomocy  
w marszałkowskich  szpitalach  leczeni  są  ukraiń-
scy żołnierze  ranni podczas walk. – W tej chwili 
w  naszych  podmiotach  leczniczych  przebywa  13 
pacjentów w wieku od 22 do 39 lat. To osoby, któ-
re odniosły ciężkie rany w wyniku działań wojen-
nych. Mają m.in. rany postrzałowe i obrażenia koń-
czyn. Są leczeni, rehabilitowani i otrzymują wspar-
cie psychologiczne – wyjaśnił Leszek Bonna. (…)

Michał Piotrowski 
Materiały promocyjne Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego

Przed Szpitalem św. Wojciecha w Gdańsku 13 stycznia 2023 r. odbył się  
briefing prasowy wicemarszałka Leszka Bonny i oficjalne przekazanie ambulansu,  
który odebrali ukraińscy kierowcy Nikolaj Samczyński i Witalij Szapowałow.  
Obecny był też konsul generalny Ukrainy w Gdańsku Oleksandr Plodystyi.  

Fot. Jacek Sowa. Materiały promocyjne UMWP

Ryciny    Matthäusa    Deischa,    we-
dług  rysunków Friedricha Antona Augu-
sta  Lohrmanna,  z  lat  1761-1765,  zebrał  
w  czterotomowym  atlasie,  który  prze-
chowywany  jest  w  Archiwum  Państwo-
wym w Toruniu. Album „Dawny Gdańsk  
w rycinach z kolekcji pastora Johanna Ja-
coba Haselaua” wydało Muzeum Narodo-
we w Gdańsku. Autorzy - Teresa Tylicka  
i  prof.  Jacek  Tylicki,  od  lat  badają,  ze-
brane przez Haselaua ryciny i akwaforty, 
studiują  własnoręczne  komentarze  pa-
stora  do  jego  planów,  panoram  i  wedut. 
Promocja, z udziałem autorów, odbyła się  
w  Filii  Gdańskiej WiMBP  przy  ul.  Ma-
riackiej 42.

Red.

Fot. Materiały promocyjne Muzeum  
Narodowego w Gdańsku
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 Nową  wzniesiono  na  wyższym 
miejscu. 

Doznawał zniszczeń, po których 
następowała odbudowa

W latach 1242-1250 zastąpił ją mu-
rowany zamek. W 1254 roku, zgodnie  
z  decyzją  papieża  Innocentego  IV, 
Krzyżacy  przekazali  go  nowo  utwo-
rzonej diecezji pomezańskiej, a w 1285 
roku  przeznaczono  go  na  siedzibę  ka-
pituły  (kolegium  kanoników).  Zaczę-
to  przebudowę  kościoła  parafialnego  
na  katedrę  i  budowę  nowego  zamku, 
na  obecnym  miejscu  przy  katedrze. 
Zamek,  wspomniany  po  raz  pierwszy  
w 1334 roku, ukończono ok. 1345 roku. 
Budową kierowali mistrz murarski Ru-
pert  i  mistrz  ciesielski  Jan  (Johann). 
Był  zbudowany  na  planie  zbliżonym 
do kwadratu o bokach około 49 m, miał 
cztery  skrzydła,  wysoka  wieża  (pod-
wyższona do wysokości 56 m w końcu 
XV wieku) stała się dzwonnicą katedry. 
Sławne  gdanisko  z  arkadowym  gan-
kiem  było  gotowe w  1380  roku. Dru-
gi,  mniejszy,  ganek  arkadowy,  prze-

prowadzono do wieży studziennej. Od 
tej  strony była główna brama, z broną  
w  wysokiej  wnęce,  dalej  na  północ 
rozciągało  się  przedzamcze  z  budyn-
kami  gospodarczymi,  funkcjonujące 
już w 1336 roku.  Katedra powstała na 
miejscu kościoła farnego z XIII wieku 
w  latach  od  około  1325 do  2.  połowy 
XIV wieku. Po wojnie trzynastoletniej 
Pomezania  z  Kwidzynem  została  pod 
władzą  Krzyżaków.  Oblegany  i  zdo-
bywany przez wojska polskie w latach 
1478-1479  (wojna  „klesza”)  i  1520 
(wojna  pruska)  doznawał  zniszczeń, 
po  których  następowała  odbudowa.  
Po sekularyzacji Prus w 1526 roku die-
cezja  została  zlikwidowana.  W  1551 
roku  zamek  stał  się  rezydencją  rzą-
dową.  W  XVIII  wieku  umieszczono  
w nim magazyny. W 1798  roku  zapa-
dła  fatalna  decyzja  o  rozbiórce  skrzy-
deł:  południowego  i  wschodniego. 
Tak  okaleczony,  pełnił  funkcje  sądu  
i więzienia, a w czasach napoleońskich 
magazynu. Przebudowanym wnętrzom 
zaczęto przywracać poprzedni stan do-
piero po 1854  roku. W drugiej wojnie  
światowej  zamek  został  splądrowa-

ny,  ale  nie  doznał  większych  szkód.  
Od 1963 r. pełni funkcje muzeum.

Budzą zachwyt piękne sklepienia. 
Katedra z dzwonnicą

Monumentalny  zespół  zamku  i  ka-
tedry  rozciąga  się,  na  długości  prawie 
200  metrów.  Brak  skrzydeł,  zwłasz-
cza  południowego,  odbija  się  dotkliwie  
na  zewnętrznym  wyglądzie.  Mimo  to 
jest  tu  wiele  do  oglądania,  także  we 
wnętrzach. Nowsze badania nie potwier-
dzają  ich  tradycyjnych nazw, ale budzą 
zachwyt piękne sklepienia, np. palmowe 
w  tzw.  refektarzu  letnim.  W  bogatych 
zbiorach znajdujemy krzyżacką bombar-
dę  z XV wieku,  część  słynnego  zbioru 
narzędzi  tortur  z  gdańskiej  Katowni  
i  średniowieczny  piec  do  ogrzewania 
pomieszczeń. Są tu także zbiory etnogra-
ficzne,  przyrodnicze  i  mnóstwo  innych 
skarbów. 

Niezwykle cenna  jest katedra. Dłu-
ga na 86 m, z wysoką na 56 m dzwon-
nicą, należy do największych w Polsce. 
Od południa prowadzi do niej kruchta, 
zbudowana w  1586  r.  z  kamienia,  po-

Kwidzyn. Zamki Pomorza Gdańskiego (2)  ................................................... str. 3, 4, 5
Białe róże i znicze…4. rocznica zamachu na prezydenta Pawła Adamowicza.... str. 5, 6
Na tej wspólnocie musimy budować naszą przyszłość.  
Premiera albumu „Cisza/Silence   ........................................................................ str. 7
Gmina Michałowo – laureatem. II edycja  
Nagrody im. Pawła Adamowicza .................................................................. str. 7, 8, 9
Andrzej Januszajtis – uhonorowany! Byli i obecni radni w Piwnicy Rajców ......... str. 9
Piec ceramiczny, koło garncarskie, warsztatownie, kącik krawiecki.  
W Szkole Podstawowej nr 58.............................................................................. str. 10
Sibylle Bergemann. Fotografie. W Zielonej Bramie ............................................. str. 11
Refleksje i chęć działania. 25 - lecie Stowarzyszenia Techników  
i Inżynierów Polskich na Litwie (2) .............................................................. str. 11, 12
Wincenty Pol. „Stworzył niezrównany, najlepszy w całej polskiej  
literaturze, opis Żuław, kraju na wodzie” ............................................................ str. 13
Nadburmistrz Gdańska w latach 1863-1890. 200. urodziny  
Leopolda von Wintera .................................................................................. str. 14, 15
Z przytupem w nowy rok. Klub Seniora „Motława” działa! ........................... str. 15, 16
*Gmach przy ul. Sobieskiego 18 * Działania naukowe.  
Politechnika Gdańska otrzymała dofinansowanie .......................................... str. 16,17
Gospodarka morska jako remedium na światowe zawirowania… Zaangażowanie na 
morzu wymiarem bezpieczeństwa Państwa Polskiego i Pomorza (3)

Zamki Pomorza Gdańskiego (2)

Kwidzyn 
Nazwa Kwidzyn (1236 Quedin, później Quidin)  jest staropruska, odosobowa. Był tu gród  
na kępie wśród podmokłYch nizin. W 1232 roku zajęli go Krzyżacy i zbudowali drewnianą 

strażnicę, którą nazwali Wyspą Panny Marii (po łacinie Insula Sanctae Mariae – po niemiecku Marienwerder).   
Nie przetrwała długo, zniszczyły ją wody Wisły, która płynęła wówczas o kilometry bliżej miasta niż dziś.
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chodzącego  z  rozebranego  zameczku 
biskupiego, który stał  w rejonie dzisiej-
szej ulicy Starozamkowej. Nad kruchtą 
zdobi ścianę rzadka w naszych stronach 
wenecka mozaika z 1380 roku, przedsta-
wiająca męczeństwo  patrona  świątyni,  
św. Jana Ewangelisty, i klęczącego bisku-
pa Jana Mnicha (Möncha), który ją ufun-

dował.  Równie  ciekawe  jest  wnętrze,  
z zespołem gotyckich malowideł ścien-
nych  z XIV-XV wieku.  Świątynia  jest 
pseudobazyliką:  nawa  główna,  wyso-
ka  na  21  m,  przykryta  gwiaździstym 
sklepieniem, jest wyższa o 7 m od naw 
bocznych (podobnie jak w bazylikach), 
ale  ściany  pod  sklepieniem  nie  mają 

okien.  Prezbiterium  od  wschodu,  od-
dzielone  od  korpusu  kościoła  rzadkim 
w Polsce lektorium, ma postać dwukon-
dygnacyjnego chóru. 

W prezbiterium był kościół polski,  
w głównym korpusie – niemiecki

Jest  to  pamiątką  przeprowadzone-
go  po  Reformacji  podziału:  w  prezbi-
terium był  kościół  polski, w  głównym 
korpusie  –  niemiecki.  Ołtarz  kościo-
ła  polskiego  –  tryptyk  z  Ukrzyżowa-
niem  –  powstał  w  1570  r.,  ambona  
w 1634, dawny ołtarz główny w 1629. 
U  dołu  prezbiterium  jest  krypta  po-
chowanych  tutaj  wielkich  mistrzów 
krzyżackich  Wernera  von  Orseln  
(zm.  1330),  Ludolfa  Königa  (1348)  
i Henryka von Plauen (1429).Tutaj poja-
wiają się akcenty gdańskie: Ludolf König 
nadał  Gdańskowi  prawo  chełmińskie,  
a  oskarżony  o  zdradę  von  Plauen  był  
w  latach  1414-1422,  wraz  z  bratem, 
również  Henrykiem  (byłym  gdańskim 
komturem),  więziony  na  gdańskim 
zamku. Żaden z nich nie skończył nor-
malnie swoich rządów: Orselna i Plau-
ena  zdjęto,  a  König  sam  zrezygnował 
na  skutek  choroby.  Odkrycie  trumien  
z  ich  szczątkami  w  2007  roku  było 
niespodzianką,  zwłaszcza  w  przypad-
ku  von  Plauena,  o  którym  wiedziano, 
że był pochowany w kaplicy św. Anny 
w  Malborku.  Widocznie  później  go 
tu  przeniesiono.  Ich  postacie  wystę-
pują  także  na  ściennych  malowidłach  
z XVI wieku, obok 17 historycznych bi-
skupów  pomezańskich.  Cenny  jest  też 
tron biskupi z 1504 roku, epitafia i na-
grobki, m.  in. w dobudowanej w 1705 
roku  od  północy  kaplicy,  zmarłego  
w  1728,  Ottona  Fryderyka  von  Gro-
eben.  Jego    niezwykle  barwne  życie 
nadawałoby  się  do  przedstawienia  
w  powieści  lub  filmie.  Za  młodu  był 
korsarzem na Morzu Śródziemnym po-
tem  służył w wojsku  kolejno  hiszpań-
skim, weneckim i polskim (gdzie dosłu-
żył  się  stopnia  generała  pułkownika),  
w międzyczasie zarządzał pierwszą pru-
ską kolonią w Afryce. Jego portret zacho-
wał się m. in. w Ratuszu Starego Miasta  
w Gdańsku. Łączy nas w pewien sposób 
także postać bł. Doroty z Mątów, która 
przez długi czas mieszkała w Gdańsku, 
a  na  koniec  życia  dała  się  zamurować 
w celi katedry w Kwidzynie, którą tam 
urządzono  na  nowo  (oryginalnej  nie 
udało się odnaleźć).

Andrzej JanuszajtisTzw. refektarz zimowy

Zespół zamkowy w Kwidzynie
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Wnętrze katedry W dawnym kościele polskim

4. rocznica zamachu na prezydenta Pawła Adamowicza

Białe róże i znicze…
W czwartą rocznicę tragicznego zamachu na Pawła Adamowicza bliscy, przyjaciele, samorządowcy z całej Polski 
oraz gdańszczanki i gdańszczanie spotkali się, aby oddać hołd zmarłemu prezydentowi.

Prezydent  Paweł Adamowicz  został 
zaatakowany na oczach tłumu 13 stycz-
nia  2019  roku,  podczas  finału Wielkiej 
Orkiestry  Świątecznej  Pomocy,  ale  pa-
mięć o prezydencie wciąż jest żywa.

„Gdańsk jest najcudowniejszym 
miastem na świecie. Dziękuję wam!”

 – Gdańsk jest szczodry, Gdańsk dzie-
li się dobrem, Gdańsk chce być miastem 
solidarności.  Gdańsk  jest  najcudowniej-
szym miastem na świecie. Dziękuję wam! 
– tak brzmiały ostatnie słowa prezydenta 
Pawła  Adamowicza.  Te  słowa  zostały 
wyryte na płycie pamiątkowej wmurowa-
nej w miejscu zamachu w pierwszą rocz-
nicę tych tragicznych wydarzeń.

W  tym  właśnie  miejscu  w  piątek,  
13  stycznia,  niemal  o  tej  samej  godzi-
nie, w której nastąpił atak, oddano hołd 
zmarłemu  prezydentowi.  Na  płycie  pa-
miątkowej złożono białe róże i znicze.

Tego  wieczoru  do  Gdańska  przy-
jechali  prezydenci  miast  z  całej  Polski 

oraz Donald Tusk, lider Platformy Oby-
watelskiej.  Przy  płycie  pamiątkowej 
obecni byli Arkadiusz Chęciński, prezy-
dent Sosnowca, Jacek Sutryk, prezydent 
Wrocławia  oraz  wielu  przedstawicieli 
większych i mniejszych miast w Polsce.

Obecni  byli  także  samorządowcy  
z Pomorza. Mieczysław Struk, marsza-
łek  województwa  pomorskiego,  Jacek 
Karnowski,  prezydent  Sopotu,  oraz  re-
prezentacja wójtów,  burmistrzów  i  rad-
nych miast i dzielnic.

W  uroczystości  wzięli  udział  także 
Agnieszka  Owczarczak,  przewodniczą-
ca  Rady  Miasta  Gdańska,  Aleksandra 
Dulkiewicz, prezydent Gdańska ze swo-
imi  zastępcami  Piotrem  Grzelakiem, 
Piotrem  Borawskim,  Moniką  Chabior 
oraz Piotrem Kryszewskim oraz Danuta 
Janczarek, sekretarz miasta.

„Kto zrozumiał, że słowo zabija?”

–  Każdego  dnia  dziękuję  za  ludzi, 
którzy  stoją obok mnie,  za  ludzką  soli-

darność i czułość – powiedziała Magda-
lena Adamowicz.  – Dziękuje  ja  i moje 
córki  za  wspólnotę  gdańszczan,  którą 
przez  lata  budował  Paweł,  a  teraz  jest 
wartością nie do przecenienia. Niektórzy 
z  was  pytają,  czy  ja  mogę  wybaczyć? 
Inni chcą wiedzieć, czy czas leczy rany? 
Czy  ja  spojrzę mordercy  w  oczy?  Czy 
moje  córki  będą  żyły  normalnie?  Czy 
śmierć Pawła czegoś nas nauczyła? Kto 
według mnie jest winny? Te pytania sta-
wiają oni. Ci, którzy przez 4 lata starali 
się  nie  czynić  nic.  Dziś  ja  skieruję  do 
nich moje pytania. Kto z was przeprosił 
za  hejt,  za  sianie  pogardy?  Kto  zrozu-
miał, że słowo zabija? Paweł nigdy nie 
milczał,  gdy  obok  działo  się  zło,  gdy 
komukolwiek  działa  się  krzywda.  Kto  
z  was  będzie  na  tyle  odważny,  żeby 
skończyć z nienawiścią?

– Dziękuję Wam bardzo, że tu jeste-
ście. W imieniu własnym i naszej rodzi-
ny  –  powiedział  brat  prezydenta,  Piotr 
Adamowicz. – Wielu mnie pyta, czy ten 
mord  coś  zmieni w  życiu  publicznym? 
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Odpowiadam,  że  w  życiu  indywidual-
nym poszczególnych osób na pewno tak. 
Natomiast  w  życiu  publicznym  wciąż 
mamy  do  czynienia  z  nienawistną  pro-
pagandą. Pamiętajmy, że wolność słowa 
istnieje, ale za każde słowo  trzeba brać 
odpowiedzialność. 

„Uwolnimy nasze miasto i ojczyznę  
od zła, nienawiści i pogardy, tak jak 

tego chciałeś:

W uroczystości  i wspomnieniu  pre-
zydenta wziął udział także Donald Tusk, 
który przy płycie pamiątkowej wygłosił 
przemówienie.

– Mam dokładnie w pamięci te chwi-
le, 4 lata temu. Tak jak wtedy, tak i dzi-
siaj  jest  tutaj  jako  gdańszczanin  i  jego 
przyjaciel od zawsze. Trudno nam było 
wtedy  nawet  mówić,  bo  przełykaliśmy 
łzy,  byliśmy  bardzo  poruszeni.  Przy-
rzekliśmy  wtedy  Pawłowi,  że  zrobimy 

wszystko, co w naszej mocy, żeby niena-
wiść i pogarda zniknęły z polskiego ży-
cia publicznego. Żeby już nigdy zło nie 
zatriumfowało  w  tak  brutalny  sposób. 
Drogi Pawle, przyjdziemy  tu w 5  rocz-
nicę  i powiemy  tobie, że nasze zadanie 
wykonaliśmy.  Uwolnimy  nasze  miasto 
i ojczyznę od zła, nienawiści i pogardy, 
tak jak tego chciałeś.

„Aktywnie zmieniał to miasto  
na lepsze”

Na  koniec  głos  zabrała  Aleksandra 
Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

– Wszyscy, którzy jesteśmy tutaj dzi-
siaj,  chcemy pamiętać człowieka, który 
staje nam przed oczyma. Prezydent Pa-
weł Adamowicz. Widzimy,  jak  chodził 
po naszym Gdańsku, po naszym mieście. 
Jak aktywnie zmieniał to miasto na lep-
sze. Gdańsk, który jest miastem naszych 
marzeń  i  miejscem  dla  każdego.  Nie-

zależnie,  czy  urodził  się  tutaj,  mieszka  
od  wielu  pokoleń,  czy  dopiero  przy-
jechał.  Chce  ci  powiedzieć  Pawle,  
że  Gdańsk  jest  coraz  bliższy  twoich 
marzeń,  ale  sporo  jeszcze  przed  nami. 
Gdańsk się zmienia, jako wspólnota. 

Następnie  zgromadzeni  przy  płycie 
przeszli do Bazyliki Mariackiej, aby zło-
żyć kwiaty przy grobie ś.p. Pawła Ada-
mowicza. Podczas drogi zgromadzonym 
towarzyszyły dźwięki carillonu Ratusza 
Głównego  Miasta,  skąd  rozbrzmiewał 
utwór „The Sound of Silence”, w wyko-
naniu Moniki Kaźmierczak, carillonistki 
miejskiej. Było to na wspomnienie wiel-
kiego  zgromadzenia,  do  jakiego  doszło 
na Długim Targu w dniu śmierci prezy-
denta. Carillon był jednym z ulubionych 
instrumentów zmarłego prezydenta.

(…) „we wspólnocie różnych religii  
i wyznań (…) o spokój duszy zmarłego 

prezydenta. (…)

Następnie,  w  Bazylice  Mariackiej 
odbyła  się  modlitwa  przedstawicieli 
różnych  wyznań.  Modlitwę  w  intencji 
zmarłego  poprowadził  ks.  prałat  Irene-
usz Bradtke.

– Przychodzimy tutaj, by we wspól-
nocie różnych religii i wyznań, reprezen-
tujących  mieszkańców  naszego  miasta 
pomodlić  się  o  spokój  duszy  zmarłego 
prezydenta  Pawła Adamowicza.  Jedno-
cześnie prosimy o łaski i błogosławień-
stwo każdego z nas. 

W  sobotę  14  stycznia  ksiądz  prałat 
odprawił  w  Bazyliki  Mariackiej  mszę 
św.  w  intencji  Pawła  Adamowicza; 
oprawę  muzyczną  zapewniła  Cappel-
la Gedanensis;  przy  dźwiękach muzyki 
samorządowcy  i  mieszkańcy  Gdańska 
złożyli  kwiaty  przy  grobie  Pawła Ada-
mowicza. (…)

Paulina Chełmińska, Marta Formella 
Urząd Miejski w Gdańsku 

Uczestnicy uroczystości przy płycie pamiątkowej wmurowanej w miejscu zamachu.  
13 stycznia 2023 roku. Fot. Materiały Urzędu Miejskiego w Gdańsku
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Premiera albumu „Cisza/Silence”

Na tej wspólnocie musimy budować 
naszą przyszłość

Przy współpracy z pomorskimi fotoreporterami powstał wydany przez Muzeum Gdańska album dokumentujący 
okres żałoby setek tysięcy gdańszczanek i gdańszczan od chwili ogłoszenia śmierci prezydenta do jego pogrzebu  
w styczniu 2019 roku. W Dworze Artusa, w czwartą rocznicę śmierci Pawła Adamowicza odbyło się spotkanie, które 
poza powrotem do tamtych dni, miało również pogodne przesłanie.  

II edycja Nagrody im. Pawła Adamowicza

Gmina Michałowo - laureatem
Za odwagę i doskonałość w działaniach na rzecz promowania wolności, solidarności i równości - Gmina Michałowo 
została laureatem II edycji Nagrody im. prezydenta Pawła Adamowicza. Specjalne wyróżnienie jury trafiło  
do Oleksandra Babycha, burmistrza ukraińskiego miasta Hola Prystan. Nagrodzonych ogłoszono w piątek,  
13 stycznia w Europejskim Centrum Solidarności. Kandydaturę Michałowa do Nagrody zgłosiły Kraków i Wrocław 
- miasta Literatury UNESCO i członkowie sieci ICORN.

W  uroczystej  premierze  albumu 
„Cisza/Silence. Gdańscy fotoreporterzy 
Pawłowi Adamowiczowi” wzięła udział 
rodzina  prezydenta,  współpracownicy, 
przyjaciele,  fotoreporterzy oraz miesz-
kańcy  –  blisko  250  osób. Uroczystość 
rozpoczęło wykonanie utworów „Sound 
of Silence” Petera Simona oraz „Dziw-
ny jest ten świat” Czesława Niemena. 

– Spoglądając na tytuł albumu i jego 
zawartość zadaję sobie pytanie, z czym 
nam się ona może kojarzyć? Nie jest to 
cisza zwykła, to cisza, w której jesteśmy 
razem. Cisza,  która  jest wspólnotą.  Pa-
miętam  czas,  kiedy  Paweł Adamowicz 
podjął decyzję o kandydowaniu na pre-
zydenta  Gdańska  w  2018  roku.  Podjął 
tę decyzję, po czym uciekł do kończenia 
pisania  książki  „Gdańsk  jako wspólno-
ta”.  To  było  zaskakujące,  ale  interpre-
towałem  to wówczas  tak,  że  prezydent 
Paweł Adamowicz uciekał  do myślenia 
o  Gdańsku.  Mieście  wspólnych  warto-
ści,  Gdańsku  wyrażającym  szacunek, 
otwartym na drugiego człowieka. Ale też 
o mieście, które zabiera głos wtedy, kie-
dy dzieje się zło – mówił Piotr Grzelak, 

zastępca prezydenta ds. zrównoważone-
go rozwoju i inwestycji. – W tej książce 
został  sformułowany  pewnego  rodzaju 
testament.  Chciałbym  serdecznie  po-
dziękować  wszystkim  fotoreporterom 
i  fotoreporterkom  za  uwiecznienie mo-
mentów ważnych dla naszej wspólnoty, 
momentów  pożegnania  z  prezydentem. 
To  bardzo  ważne,  bo  o  tej  wspólnocie 
musimy przypominać i na tej wspólnocie 

musimy budować naszą przyszłość. Ele-
mentem tej wspólnoty są wartości oparte 
na  prawdzie.  Powinniśmy  pamiętać,  co 
prezydenta  zabiło.  Prezydenta  zabiła 
nienawiść. Maszyna nienawiści tworzo-
na przez wiele, wiele miesięcy. (…)

Andrzej Gierszewski Muzeum Gdańska 
Marta Formella  

Urząd Miejski w Gdańsku 

Premiera albumu „Cisza/Silence”. Fot. Agnieszka Grabowska, Muzeum Gdańska

Wyróżnienie  zostało  przyznane 
wspólnie przez miasto Gdańsk, na któ-
rego czele przez 20 lat stał Paweł Ada-
mowicz, Międzynarodową Sieć Miast 
Schronienia  ICORN  oraz  Europejski 
Komitet Regionów, którego nieżyjący 
prezydent był członkiem.

 (…) „żeby ci, których prawa  
są naruszane czy ograniczane,  

mogli je mieć (…)

Nagroda propaguje spuściznę Pawła 
Adamowicza  w  obronie  demokracji  na 
szczeblu  lokalnym  oraz  stanowi  hołd  

i uznanie dla wszystkich osób, które od-
ważnie i uczciwie stawiają czoła nietole-
rancji, radykalizacji, mowie nienawiści, 
uciskowi i ksenofobii. Laureatką I edycji 
nagrody jest burmistrz Kolonii Henriette 
Reker.

  –  Zadania  i  idee,  które  promował 
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Paweł,  są  dziś wciąż  aktualne. Naszym 
prawem,  ale  też  obowiązkiem,  jest  być 
wolnym  od  nienawiści  i  pozwolić  każ-
demu żyć według jego zasad, aby każdy 
czuł się tu w Gdańsku, w tej wspólnocie,  
w Polsce, w Europie, jak u siebie. Pawło-
wi zależało na tym, żeby ci, których pra-
wa są naruszane czy ograniczane, mogli 
je mieć i abyśmy to my potrafili dostoso-
wać się właśnie do nich. Aby wszystkim 
nam  żyło  się  dobrze  – mówiła  podczas 
uroczystości Magdalena Adamowicz, eu-
roposłanka, żona zmarłego prezydenta.

–  Nagroda,  którą  dziś  przekażemy 
ma  służyć  temu,  żeby  pokazywać  lu-
dzi,  instytucje  i  tych,  którzy  pokazują, 
że  codziennym  działaniem  i  wyborami 
można  stać  po  stronie  wolności,  soli-
darności, praw człowieka. Chcę zapew-

nić,  że  wspólnie  z  naszymi  partnerami 
będziemy  kontynuować  pokazywanie 
dobrych  przykładów  i  mam  nadzieję,  
że pociągnie  to  innych do dążenia wła-
śnie  tym  śladem  –  mówiła Aleksandra 
Dulkiewicz, prezydent Gdańska. (…)

(…) Solidarność jest w każdym  
z nas (…)

–  We  wrześniu  2021  reżim  Łuka-
szenki wykorzystał do swoich celów ty-
siące osób uciekających przed uciskiem 
i  dyktaturą,  wysyłając  je  na  granicę  
z  Polską,  gdzie  od  tego  czasu  tkwią  
w  nieludzkich  warunkach.  Burmistrz 
Nazarko i miasto Michałowo nie szczę-
dzili wysiłków, by powitać ich, zwłasz-
cza  kobiety  i  dzieci  zapewniając  im 

schronienie,  pomoc  i  nadzieję.  Ich  po-
stawa  wciela  w  życie  wartości  prezy-
denta Pawła Adamowicza.(…) – mówił 
Vasco Alves Cordeiro    przewodniczący 
Europejskiego Komitetu Regionów.

– Już sama nominacja dla  tak małej 
gminy gdzieś na skraju Polski, tuż przy 
granicy z Białorusią, jest dla nas ogrom-
nym wydarzeniem. To  jest  nagroda  dla 
wszystkich  mieszkańców  i  będzie  tak 
wyeksponowana,  żeby  każdy  mógł  ją 
zobaczyć,  poczuć,  że  należy  do  niego. 
Jest to wyróżnienie dla tych osób, które 
doświadczając  szykan,  prześladowania  
i  pogróżek  nie  przestawały  pomagać.  
Solidarność  jest  w  każdym  z  nas  i  do-
tyczy każdego elementu naszego życia.  
I tak powinno być zawsze – mówił wy-
raźnie wzruszony Konrad Sikora, wice-
burmistrz Michałowa.

(…) „za odwagę obywatelską, 
europejską solidarność,  

za sprawiedliwość i niezłomną 
postawę” (…)

– To nominacja dla mieszkańców po-
granicza  polsko-białoruskiego  –  gminy 
Michałowo.  (…),„Pogranicze”  może-
my rozumieć także symbolicznie – jako 
wpisane  w  tożsamość  doświadczenie 
umowności granic,  a  co za  tym  idzie – 
priorytetowe traktowanie wartości ogól-
noludzkich.  (…)  przeczytał  uzasadnie-
nie  nominacji  Robert  Piaskowski,  peł-
nomocnik  prezydenta  miasta  Krakowa  
ds. Kultury.  – Przykład Michałowa po-
kazuje,  jak  może  działać  ludzka  zbio-
rowość  w  szczególnym  czasie.  Chcie-
libyśmy  podziękować  –  za  odwagę 
obywatelską,  europejską  solidarność,  
za sprawiedliwość i niezłomną postawę. 
Za zmierzenie się ze „strachem, ignoran-
cją, stereotypem i antyimigracyjnym po-
pulizmem” – mówił Robert Piaskowski.

W  związku  z  trwającym  kryzysem 
humanitarnym  na  granicy  z  Białorusią, 
podobnie  jak  Lublin  czy  Poznań,  tak-
że władze Gdańska podjęły współpracę  
z Gminą Michałowo.  Najpilniejszą  po-
trzebą było sfinansowanie tzw. Mobilne-
go Punktu Pomocy. Uchwała w sprawie 
przekazania  wsparcia  została  przyjęta 
podczas  wrześniowej  sesji  Rady  Mia-
sta  Gdańska.  Mobilny  Punktu  Pomocy 
miał został wyposażony w podstawowy 
sprzęt  medyczny  oraz  ubrania,  koce, 
prowiant  i  podstawowe  artykuły  higie-
niczne. Punkt ten wydawał także ciepłe 
posiłki dla osób potrzebujących.

Uczestnicy spotkania, podczas którego ogłoszono laureatów II edycji Nagrody  
im. prezydenta Pawła Adamowicza. 13 stycznia 2023 roku, Europejskie Centrum Solidarności.  

Fot. Piotr Wittman. Materiały Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Statuetka, która trafi do miasta Michałowa, przedstawia ptaka w locie, jako znak wolności  
i niezależności; ptak szybuje ze świata pogrążonego w ciemnościach ku jasności. Autorem 
jest rzeźbiarz Krzysztof Bednarski. Fot. Piotr Wittman. Materiały Urzędu Miasta Gdańska
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31. Finał WOŚP w Gdańsku

Bijemy rekordy!
W chwili wysyłania gazety do druku podano do wiadomości, że w niedziele, 29 stycznia 2023 roku w czasie 31. Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku zebrano ponad 1 milion 200 tysięcy złotych. Aukcje trwają, suma na gdańskim koncie 
WOŚP rośnie. Szczegóły z przebiegu wydarzeń i ostateczny wynik kwesty podamy w marcowym wydaniu naszej gazety.

Red.

Byli i obecni radni w Piwnicy Rajców

Andrzej Januszajtis – uhonorowany! 
Noworoczne spotkanie byłych i obecnych radnych miejskich z władzami Gdańska odbyło się 17 stycznia 2023 roku w 
restauracji Piwnica Rajców pod Dworem Artusa. Andrzej Januszajtis, radny i przewodniczący Rady Miasta Gdańska 
pierwszej kadencji w latach 1990 – 1994, otrzymał tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Gdańscy Rajcy.

Obecni  byli  Aleksandra  Dulkie-
wicz  -  prezydent  Gdańska,  zastępca 
prezydenta  -  Piotr  Grzelak, Agnieszka 
Owczarczak  -  przewodnicząca  Rady 
Miasta  Gdańska,  Grzegorz  Grzelak  – 
wiceprzewodniczący  Sejmiku  Woje-
wództwa  Pomorskiego;  wśród  byłych 
radnych znaleźli się Małgorzata Chmiel, 
posłanka na Sejm RP, Tomasz Posadzki 
(piastował  także  funkcję  zastępcy  pre-
zydenta); przybył Piotr Adamowicz po-
seł na Sejm RP. 

Dyplom wręczył laureatowi Tadeusz 
Gleinert,  przewodniczący  Stowarzy-
szenia  Gdańscy  Rajcy,  które  wchodzi 
w dziesięciolecie działalności. Z okazji 
jubileuszu,  w  maju  2028  roku,  stowa-
rzyszenie wyda publikację, poświęconą 
prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi. 
Przewodniczący  Stowarzyszenia  zapo-
wiedział: „Nie chcieliśmy (…) przygo-
towywać wydawnictwa biograficznego, 
ale chcieliśmy pokazać Gdańsk - to, jak 
się  rozwijał,  jakie były kamienie milo-
we jego rozwoju, jakie były możliwości 
i  szanse,  jak  je wykorzystano. Pokaże-
my w niej także różne aspekty funkcjo-
nowania samorządu.” 

Red.

„Jesteśmy z Wami – za wolną Ukrainą 
w centrum Europy” 

Oleksandr  Babych,  burmistrz  ukra-
ińskiego miasta Hola Prystan, otrzymał 
specjalne wyróżnienie jury. 

– (…) Od marca 2022 roku jest nie-
legalnie  więziony  i  torturowany  przez 
siły  rosyjskie  –  powiedział  o  laureacie 
Vasco  Alves  Cordeiro    przewodniczą-

cy  Europejskiego  Komitetu  Regionów. 
Jego odwaga stanowi symbol walki, któ-
rą  prowadzą wszyscy  ukraińscy  burmi-
strzowie oraz obywatelski i obywatele w 
imieniu  naszych  europejskich wartości. 
Dzięki  temu  szczególnemu  wyróżnie-
niu chcemy wysłać silny sygnał nadziei 
i  solidarności  wszystkim  burmistrzom 
Ukrainy  –  osobom  przetrzymywanym 
w  rosyjskich więzieniach  i  tym,  którzy 

każdego  dnia  pomagają  swoim  miesz-
kańcom.    Jesteśmy z Wami – za wolną 
Ukrainą w centrum Europy.

Oficjalne  wręczenie  nagrody,  wraz 
z odczytaniem laudacji odbyło się pod-
czas sesji plenarnej Komitetu Regionów 
w Brukseli 8 lutego 2023 roku. 

Marta Formella  
Urząd Miejski w Gdańsku 

Uczestnicy spotkania noworocznego. 17 stycznia 2023, Piwnica Rajców.  
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl 

Andrzej Januszajtis z dyplomem  Honorowego Członka Stowarzyszenia Gdańscy Rajcy,  
z lewej Tadeusz Gleinert. Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl 
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Na lokalizację instalacji 100 
litrowego  pieca  ceramicznego 
wskazano  pomieszczenie  po 
byłym  sklepiku  szkolnym,  któ-
ry  w  trakcie  nauki  zdalnej  zo-
stał  zamknięty.  Podstawowym 
technicznym  wymogiem  dla 
jego  uruchomienia  było  wybu-
dowanie  od  podstaw  trójfazo-
wego  przyłącza  elektrycznego.  
Po  uzyskaniu  z Wydziału  Roz-
woju Społecznego Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku dofinansowa-
nia na utworzenie warsztatowni, 
przeprowadzono  kompleksowy 
remont  dwóch  sąsiadujących 
ze  sobą  pomieszczeń.  Powstała 
w  nich  pracownia  ceramiczna, 
warsztatowania  oraz  kącik  kra-
wiecki z pełnym wyposażeniem. 

– Chcemy w pełni wykorzy-
stać  potencjał  powstałej  prze-
strzeni. Planujemy robić wysta-

wy,  chcemy  też  organizować  konkursy. 
Mamy nadzieję na współpracę z Domem 
Sąsiedzkim  „Zakopianka”,  do  które-
go  należy wielu  seniorów,  którzy mają  
w  sobie  mnóstwo  talentów.  Liczymy,  
że podzielą się nimi z naszymi uczniami 
i będą dla nich mentorami. W przyszłości 
to  nasi  podopieczni  będą  przekazywać 
swoją wiedzę innym - mówi Małgorzata 
Perzyna, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku. 
Nowo  powstałe  pomieszczenia  posia-
dają  instalację  sieciową  z  dostępem  do 
internetu. W warsztatowni  zainstalowa-
no  także  ekran wraz  z  rzutnikiem mul-
timedialnym  w  celu  projekcji  filmów 
instruktażowych  i  innych  materiałów 
edukacyjnych.

Patryk Rosiński  
Urząd Miejski w Gdańsku 

Zdjęcia Urząd Miejski w Gdańsku

W Szkole Podstawowej nr 58

Piec ceramiczny, koło garncarskie, 
warsztatownie, kącik krawiecki 

We wtorek, 13 grudnia w Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Skarpowej otwarta została nowa przestrzeń dydaktyczna 
dla uczniów. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony miasta, Rady Dzielnicy Aniołki i Siedlce oraz Rady Rodziców, 
udało się zakupić piec ceramiczny i koło garncarskie, a także wykończyć i wyposażyć warsztatownie oraz kącik 
krawiecki. 

W Zielonej Bramie

Sibylle Bergemann. Fotografie 
Wystawa „Sibylle Bergemann. Fotografie” to przegląd twórczości jednej z najciekawszych niemieckich fotografek 
ostatnich kilku dekad. Jej bogaty dorobek znalazł już swoje miejsce w czołowych zbiorach sztuki nowoczesnej  
w Niemczech i na świecie. Dotychczas jednak nie był szerzej prezentowany w Polsce.

Muzeum Narodowe w Gdańsku, jako 
pierwsze  w  naszym  kraju,  przedstawi 
publiczności  tę wybitną artystkę w mo-
nograficznym ujęciu.

Bergemann wypowiadała się w wielu 
dziedzinach fotografii: modowej, portre-
towej,  reportażowej,  esejach  fotogra-
ficznych  oraz  krajobrazach  miejskich  
i wiejskich.  Jej  różnorodne  i ponadcza-
sowe  prace  są  świadectwem  wyjątko-
wej  wrażliwości  obrazowej,  zaangażo-
wania  i empatii. Ważną grupę stanowią 
prace  związane  z  czasem  transformacji 

Wschodnich  Niemiec,  poszukiwaniem 
śladów  pozostawionych  przez  tętniące 
niegdyś  życiem  miejsca.  Umiejętność 
dostrzegania  różnorodności  i  specyfiki 
miast widoczna  jest w  scenach  z  życia 
miejskiego  takich metropolii  jak Nowy 
Jork, Paryż, Tokio czy Sao Paulo. Za to 
w  Afryce  i  na  Bliskim  Wschodzie  ar-
tystka  fotografowała  codzienne  życie 
płynące między tradycyjną kulturą a po-
czątkiem globalizacji, bez uciekania się  
do stereotypów. (…)

W  twórczości  Bergemann  przewa-
żają  czarno-białe  fotografie  ukazujące 
codzienne  życie we wschodnich Niem-
czech, okres transformacji oraz później-
sze, przedstawiające w formie reportaży 
Nowy  Jork,  Tokio,  Paryż  i  São  Paulo.  
Po roku 1990, kiedy w ramach zleceń dla 
magazynu  „Geo”  artystka  podróżowała 
przez Afrykę i Azję, dominująca stała się 
fotografia barwna. (…)

Na wystawie pokazane są 133  foto-
grafie  podzielone  na  12  tematycznych 
grup:  Fabryka  Snów,  Kobiety,  Dziew-
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czynki, Z dala od domu, Miejsca, Moda, 
Pomnik,  Sala  Balowa  Clärchens,  Prze-
obrażeni, Berlin, Afryka – Arabia, Pola-
roidy. (…)

CZAS: 3 lutego – 3 maja 2023; 
wernisaż: 3 lutego g. 18:00
MIEJSCE:  Muzeum  Narodowe  w 

Gdańsku – Zielona Brama, Długi Targ 24
Wystawa  przygotowana  we  współ-

pracy  z ifa  (Institut  für Auslandsbezie-
hungen Abteilung  Kunst)  oraz  Goethe 
Institut w Polsce.

Tekst i zdjęcia materiały promocyjne 
Muzeum Narodowego w Gdańsku

25 - lecie Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (2)

Refleksje i chęć działania 
W dniach 27 X - 29 X 2022 roku pięcioosobowa 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) w Wilnie.

W  pierwszej  części  relacji  („NG” 
Nr 1 styczeń 2023) skupiłem się na czę-
ści merytorycznej spotkania. 

Absolwenci – Polacy - cenieni  
na litewskim rynku pracy

W tej części podzielę się spostrzeże-
niami  i  przemyśleniami.  Podczas  inten-
sywnego programu obchodów,na każdym 
kroku  Polacy,  mieszkający  na  Litwie,  
z którymi spędzaliśmy czas, wyrażali pa-
triotyzm,  okazywali  też  swoje  świadec-
two polskości  i przywiązanie do kultury 
polskiej. Wykazując się ogromnym reali-
zmem  i wyczuciem  subtelnych  zależno-
ści  społecznych,  ukazali  nam  olbrzymią 
wiedzę  techniczną,  naukową oraz  bagaż 
doświadczeń  i  osiągnięć  zawodowych 
które  realizowali  i  realizują  na  Litwie  
na różnych stanowiskach, zarówno w ad-
ministracji publicznej, jak i pracy nauko-
wej. Jestem pod wrażeniem wielkiej go-
ścinności, wręcz opiekuńczości ze strony 
Kolegów z Litwy. 

Przy  tej okazji warto przytoczyć  in-
formacje z „Naszej Gazety” – tygodnika 
Związku Polaków na Litwie, że w Filii 
Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, 
na  Wydziale  Ekonomiczno-Informa-
tycznym, w ciągu 15 lat, 845 absolwen-

tów  szkół  polskich  na  Litwie  uzyskało 
dyplomy  z  godłem  państwa  polskiego,  
a  absolwenci  są  cenieni  na  litewskim 
rynku pracy. 

Na uwagę zasługuje fakt, że 16 wrze-
śnia  2022  roku  został  podpisany  Akt 
Erekcyjny pod budowę  własnej siedziby 

Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wil-
nie i obecnie trwają prace przy ul. Agu-
onų  (Makowej)  w Wilnie.  Budowa  po-
trwa około  trzech  lat, kosztować będzie 
około  35  min  złotych,  z  czego  prawie  
30 mln złotych to dotacja z budżetu Mi-
nisterstwa Nauki i Edukacji RP. 

Wymiana medali i upominków pomiędzy członkami delegacji SIMP i STIP. Spotkanie jubi-
leuszowe w Wilnie. 27 październik 2022 rok. Fot. Z archiwum Oddziału Gdańskiego SIMP
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(…) „Jedyna polska wyższa uczelnia na Litwie

Dobry klimat do budowania nowych 
serdecznych relacji

Polacy mieszkający na Litwie  (oko-
ło  3-5 %)  są  autentycznymi patriotycz-
nymi  ambasadorami  Polski  -  lojalnymi 
wobec  Republiki  Litewskiej,  a  obecna 
sytuacja geopolityczna sprzyja budowie 
nowych  i  bardziej  serdecznych  relacji 
między  społecznościami  Polaków  i  Li-
twinów. Wizyta naszej delegacji uświa-
domiła mi, że mamy potencjał do nawią-
zania  systemowej  współpracy  (współ-
działania),  której  celem  może  być  za-
warcie „Partnerskiej Umowy” pomiędzy 
trzema Stowarzyszeniami: 

– Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk” 
– Stowarzyszenie Inżynierów i Tech-

ników Mechaników Polskich (SIMP) O/
Gdańsk 

–  Stowarzyszenie  Polskich  Techni-
ków i Inżynierów na Litwie (STIP)

Współpraca  tych  trzech  organizacji 
może się przyczynić do zawarcia następ-
nej, na wyższym poziomie, partnerskiej 
umowy pomiędzy „Wileńską Organiza-
cją Techniczną i «Gdańskim NOT»

Znakomitym  katalizatorem  właści-
wego  zrozumienia  naszych  zawiłych 

i  nieraz  bardzo  trudnych  relacji  histo-
rycznych byłoby nawiązanie współpracy 
gdańskiego  PTTK  ze  Stowarzyszeniem 
Przewodników  i  Pilotów Wilna.  Nasza 
delegacja  miała  szczęście  poznać  taką 
osobę.  Jolanta  Misiulyte  jest  przewod-
nikiem  z  niesamowitą  pasją  i  wiedzą 
historyczną,  wychowała  się  w  rodzinie 
litewsko  -  polskiej.  Nawiązałem  kore-
spondencję z panią Jolą, oto fragmenty: 

„Jestem  miłośnikiem  kultury  pol-
skiej, bo odbieram świat przez pryzmat 
tradycji i poglądów, których nosicielami 
są Polacy. Od  lat  jestem członkiem Te-
atru Polskiego w Wilnie, z którego mię-
dzy  innymi  wyrośli  zawodowi  aktorzy 
–  Jan  Drawnel  i  Joanna  Moro.  Oczy-
wiście  z  największym  zamiłowaniem 
pracuję jako przewodnik. Należę do Sto-
warzyszenia  Przewodników  i  Pilotów 
Litwy”.(…)

Zaproszenie do dyskusji i działania

Jest wiele  osób  i  społecznych  orga-
nizacji  w  Gdańsku,  które  mają  poten-
cjał  i  statutową  legitymację,  które  chcą  
i  mogą  zająć  się  rozszerzeniem współ-
pracy  gdańsko  –  wileńskiej.  Aby  uru-
chomić  ten  potencjał  zainteresowanych 

zapraszam  na  trzy  kolejne  spotka-
nia,  (w  czwarty  czwartek  miesiąca),  
na godz. 17:00.

Prosimy  o  wcześniejsze  zgłoszenie 
swojego uczestnictwa na adres: 

ikoorunia@gmail.com
lub telefonicznie   887 868 980
1. 23 luty 2023 roku - Dom Technika 

          NOT Gdańsk pok. 320
2.  23 marzec  2023  roku  –  Siedziba 

      Stowarzyszenia  „Nasz  Gdańsk,  
          ul. Św. Ducha 119/121 

3.  27  kwiecień  2023  roku  –  Dom 
    Technika  NOT  w  Gdańsku  
          (sala do ustalenia)

Oprócz  pasjonatów  tego  przedsię-
wzięcia zapraszamy: historyków, socjo-
logów,  prawników,  specjalistów  od  ko-
munikacji  społecznej  i  internetowej.Je-
stem przekonany że oddolnie zapocząt-
kowana samoorganizacja (w pierwszym 
etapie) przyniesie trwały dobry skutek, a 
potrzebne środki finansowe można uzy-
skać  z grantów, dotacji regionalnych lub 
państwowych

Ciąg dalszy relacji w marcowym wy-
daniu naszego miesięcznika

 Józef Kubicki

W  tym  roku  mija  15  lat  działalności  jedynej  polskiej 
uczelni wyższej na Litwie. Wydział Ekonomiczno-Informa-
tyczny  Uniwersytetu  w  Białymstoku  rozpoczął  działalność  
w Wilnie w 2007 r. Jest to pierwsza filia uczelni zagranicz-
nej  na  Litwie.  Jest  to  też  pierwszy  zamiejscowy  wydział 
uczelni  polskiej  poza  granicami  kraju.  Powołanie  wyższej 
uczelni, kształcącej młodzież w języku ojczystym, było jed-
nym z najważniejszych postulatów mieszkających na Litwie 
Polaków.  Co  roku  ponad  100  absolwentów  szkół  polskich 
na Litwie podejmuje  studia na kierunkach:  ekonomia  I  i  II 
stopnia,  informatyka  czy  europeistyka. Absolwenci  uczelni 
zasilają  lokalny rynek pracy i wzmacniają polską inteligen-

cję  na  Litwie.  Studenci  świetnie  dają  sobie  radę  studiując  
w  przyjaznej  dla  siebie  atmosferze,  otoczeni  życzliwością 
pracowników  i  wykładowców,  rozwijają  swoje  zaintereso-
wania  naukowe  w  trzech  działających  na  wydziale  kołach 
naukowych, wyjeżdżają na praktyki  lub studia według pro-
gramu Erasmus na różne uniwersytety i placówki w całej Eu-
ropie. Jednocześnie są mocno zakorzenieni na Litwie, z którą 
wiążą swoją przyszłość. W czasach, gdy emigracja stanowi 
jeden  z  najważniejszych  problemów  współczesnej  Litwy, 
fakt ten godny jest odnotowania.” (…)”

Justyna Giedrojć, „Kurier Wileński”, 20 września 2022
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„Stworzył niezrównany, najlepszy w całej polskiej literaturze, opis Żuław, kraju na wodzie”

Wincenty Pol
Nie ma wątpliwości, że Wincenty Pol zasługuje na bliższe poznanie i promocję. Ale jego rozpoznawalność  
jest wciąż zbyt skromna. Obecnie chciałbym zwrócić uwagę na jego dorobek twórczy i bliskie związki z Pomorzem. 

Często słyszy się szkolne pytanie, ale 
kim on był. 

Poeta, pisarz, wielki polski patriota, 
geograf

Nasz  pomorski  prof.  Józef  Bachórz 
sytuuje go w czołówce poetów i pisarzy 
XIX wieku; napisał nawet większy tekst 
pt. „Miejsce Wincentego Pola w polskiej 
literaturze  dziewiętnastowiecznej”.  Nie 
przypadkiem  prof.  Józef Bachórz  cytu-
je  panteon  poetów  narodowych:  „Mic-
kiewicz, Słowacki, Krasiński, Pol (...)”. 
Ważne  jest  także  i  to,  iż wena  twórcza 
nie  opuściła  Wincentego  Pola  nawet 
w  ostatniej  dekadzie  życia  (a  przeżył  
65 lat). Inny wybitny profesor Jan Drwal 
skonstatował:  „Wincenty  Pol  był  po-
etą,  wielkim  polskim  patriotą,  ale  tak-
że  geografem,  założycielem  pierwszej  
w  Polsce  katedry  geografii”.  Profesor 
Bogusław Cygler, zanotował: „Pol odbył 
kilka  wycieczek  o  charakterze  nauko-
wym. Przewędrował wówczas  (w 1842 
roku) m.in. wzdłuż i wszerz Żuławy, od-
wiedził  Gdańsk,  zajrzał  też  do  Sopotu, 
modnego kąpieliska morskiego”. Z kolei 
powszechnie znana  i ceniona prof. Ma-
ria Janion już pół wieku temu, wybrała, 
wstępem opatrzyła „Wybór poezji Win-
centego Pola”, wydany w serii „Biblio-
teka Narodowa”, do dzisiaj jest to wciąż 
znakomite dzieło edytorskie. 

Trzy poematy

Na pewno warto zauważyć trzy pod-
stawowe  poematy  Wincentego  Pola.  
Po  pierwsze  „Pieśni  Janusza”,  wydane  
w  1833  roku  w  Paryżu,  ale  znane  
i  śpiewane wkrótce po upadku Powsta-
nia  Listopadowego.  Zyskały  one  dużą 
popularność  i  trwale  uznanie.  Wśród 
nich  znajduje  się  wiersz  bliski  nasze-
mu regionowi pt.  „Nocleg w Czersku”. 
Poeta  chwali  tutaj  serdeczne  przyję-
cie  powstańców  listopadowych  w  tym 
mieście,  na Ziemi Chojnickiej,  słowem 
na  Pomorzu.  Chyba  największą  popu-
larność  i  uznanie  Wincentemu  Polowi 
przyniósł poemat „Pieśń o ziemi naszej”. 
Pieśń tę o niezwykłym ładunku emocjo-

nalnym i poetyckim śpiewano w dużych 
ośrodkach krajowych,  na  emigracji,  ale  
i w domach rzemieślników. Była też do-
stępna w bibliotekach ludowych. Zwróć-
my  uwagę  na  preludium  „Paść  może  
i Naród wielki, zniszczeć nie może, tyl-
ko  nikczemny...(Stanisław  Staszic)”.  
I jeszcze jakże wymowne: „A czy znasz 
ty,  bracie  młody,  Te  pokrewne  twoje 
rody?”. U schyłku życia pisze  i wydaje 
Wincenty  Pol  ostatni  swój  poemat  pt. 
„Pieśń o domu naszym”. W opinii same-
go Wincentego  Pola  utwór  ten,  pisany 
przez kilka lat, pod względem walorów 
artystycznych i ideowych, w niczym nie 
ustępuje „Pieśni o ziemi naszej”.

(…) „Były to wody  
i lądy bursztynne” (…)

Wisła i Bałtyk zajmują istotne miej-
sce  w  twórczości  Wincentego  Pola.  
W cyklu „Z podróży po burzy” odnajdu-
jemy  wiersze  pt.  „Bałtyk”,  gdzie  autor 
pisze  „Jeszcze  po  świecie  starożytnym 
słynne,  Były  to  wody  i  lądy  bursztyn-
ne!”.  W  wierszu  „Do  Wisły”  również 
ma miejsce odwołanie do chlubnej prze-
szłości: „Miło spoglądać, Wisło, na twe 
nurty,  Na  te  ładowane  złotym  darem 
burty...”. Zapewne z uwagi na trudności 
z pozyskaniem paszportu i dozorem po-
licyjnym,  nie mógł Wincenty Pol  pisać 
więcej i szerzej o Gdańsku i Kaszubach. 
W  tym  zakresie  państwo  pruskie  były 
„nadwrażliwe”  i  bezwzględne.  Celnie 
zwraca na to uwagę cytowany już prof. 
Józef Bachórz.

Na  Ziemi  Pomorskiej,  Gdańskiej, 
od  blisko  pół  wieku  funkcjonuje  „Izba 
Pamięci  Wincentego  Pola”.  Duża  
w tym zasługa PTTK i Czesława Skon-
ki.  Zgromadzono  tutaj  wiele  cennych  
i  ciekawych  eksponatów.  Obecnie  czas 
podjąć  włodarzom  Gdańska,  starania  
o Muzeum Wincentego Pola w Gdańsku 
Sobieszewie.  Obecnie  jest  tutaj  jedna  
z aktywniejszych dzielnic Gdańska, ma-
jąca wsparcie w Stowarzyszeniu Przyja-
ciół  Wyspy  Sobieszewskiej.  Wiadomo, 
że Wincenty Pol przebywał na tej ziemi 
.,, dwukrotnie tj. w 1831 i w 1842 roku. 

„Na lodach”, „Na wyspie”, „Na groblach”

Jako  pisarz,  krajoznawca  i  podróż-
nik  Wincenty  Pol  miał  okazję  bliżej  
i  dokładniej  zapoznać  się  z  Żuławami 
Wiślanymi  i  Bałtykiem.  Poświęcił  im 
trzy profesjonalne i po części wspomnie-
niowe  utwory:  „Na  lodach”,  „Na  wy-
spie”  i  „Na groblach”. Łącznie wydane 
przez zasłużone Wydawnictwo Morskie, 
w roku 1989. Ich zwieńczeniem jest Bał-
tyk. W utworze „Na wyspie” Wincenty 
Pol snuje refleksje nadśredniowiecznym 
szlakiem  Odry,  a  koncentruje  uwagę  
na słowiańskim rodowodzie i nad drama-
tem zagłady Słowiańszczyzny zachodniej 
(1186, upadek Arkony) na wyspie Rugia.  
„Na lodach”, to szlak powstańców listo-
padowych, głównie w Prusach Wschod-
nich, i z przyjazną postawą społeczności 
akademickiej w Królewcu. Tak wówczas 
bywało.  Z  kolei  utwór  „Na  groblach”,  
to  poniekąd  epopeja  Żuław Wiślanych, 
ich  pracowitości,  dostatku  i  dobrobytu,  
z groźnymi wylewami i powodziami Wi-
sły w  tle. Wspomniany prof. Bogusław 
Cygler  spuentował:  „Stworzył  Pol  nie-
zrównany, najlepszy w całej polskiej li-
teraturze, opis Żuław, kraju na wodzie”!

Zorganizował przemarsz powstańców 
listopadowych

Na  zakończenie  warto  wspomnieć 
zasługi Wincentego Pola (we współpracy  
z samym gen. Józefem Bemem), w dużym 
stopniu  związane  z  Ziemią  Pomorską,  
w  organizowaniu  przemarszu  powstań-
ców listopadowych do Saksonii, i docelo-
wo do Francji. Przykładem niepospolitym, 
zauważmy, iż 18 lutego 1832 roku „Win-
centy Pol stanął na czele kolumny składa-
jącej  się  ze 120 żołnierzy,  traktem przez 
Świętomiejsce-Braniewo-Frombork-
Elbląg-Malbork-Tczew-Starogard  (Gdań-
ski od 1950 roku)-Chojnice-Człuchów-Ja-
strowie-Wałcz-Gorzów Wielkopolski, po-
prowadził aż do Saksonii”. 

Propolskie  zachowanie  ludności  za-
warł  Wincenty  Pol  we  „Wspomnieniu  
z postoju w Czersku”. 

Jan Kulas
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Na  lato  zaplanowana  jest  wystawa 
plenerowa oraz  spacery miejskie  ślada-
mi von Wintera w Gdańsku. 

System wodociągów i kanalizacji, 
szpital miejski, reorganizację 
szkolnictwa, tramwaje konne,  

Muzeum Miejskie

–  Leopold  von  Winter  uznawany 
jest za głównego inicjatora modernizacji 
Gdańska w drugiej połowie XIX wieku. 
Do  jego  największych  osiągnięć  należy 
zaliczyć  budowę  nowoczesnego  syste-
mu  wodociągów  i  kanalizacji,  budowę 
nowoczesnego szpitala miejskiego,  reor-
ganizację miejskiego szkolnictwa, wpro-
wadzenie  tramwajów  konnych,  a  także 
utworzenie Muzeum Miejskiego w daw-
nym  klasztorze  Franciszkanów  –  mówi 
Waldemar  Ossowski,  dyrektor  Muzeum 

Gdańska.  –  Zaskakujące  jest  natomiast 
to,  że  spuścizna  po  nim  zachowała  się  
w  stopniu  znikomym.  Próżno  szukać 
zbiorów pism, czy nawet pamiątek osobi-
stych. Dlatego zwracamy się do instytucji 
oraz osób prywatnych z prośbą o przeka-
zanie przedmiotów do Muzeum Gdańska. 
Mamy  nadzieję,  że  wspólnymi  siłami 
zbudujemy kolekcję, którą będzie można 
prezentować społeczeństwu i w ten spo-
sób przywrócić pamięć o von Winterze. 

W  rocznicę  urodzin  na  dziedzińcu 
Ratusza  zaprezentowano  mini-wystawę 
„Na drodze ku nowoczesności. Działal-
ność nadburmistrza Leopolda von Win-
tera”. Latem, 10 lipca, czyli w dniu 130. 
rocznicy śmierci włodarza miasta, zosta-
nie  udostępniona  kolejna,  nowa wysta-
wa plenerowa, a mieszkańcy będą mogli 
wziąć udział w cyklu spacerów śladami 
zasłużonego gdańszczanina. 

Gdańsk stał się ponownie stolicą 
samodzielnej prowincji Prusy 
Zachodnie, nowe połączenia  

kolejowe z Berlinem i Warszawą 

Leopold  von  Winter  pochodził  
ze Świecia, ale to z Gdańskiem związał 
swoje życie. Urodził się w 1823 roku ro-
dzinie  luterańskiego pastora  i pedagoga 
ze Świecia, maturę zrobił w Bydgoszczy, 
a  na  studia  z prawa handlowego  i  eko-
nomii komunalnej wyjechał do Berlina.  
Po zakończeniu studiów pracował w ad-
ministracji państwowej.

– Dzięki autorytetowi Wintera i jego 
współpracowników udało się przeforso-
wać  wiele  korzystnych  dla  miasta  roz-
wiązań. W 1878 roku Gdańsk ponownie 
stał  się  stolicą  samodzielnej  prowincji 
Prusy Zachodnie.  Powstały  nowe  połą-
czenia kolejowe z Berlinem i Warszawą 

Leopold von Vinter Gabinet nadburmistrza Leopolda von Vintera

200. urodziny Leopolda von Wintera 

Nadburmistrz Gdańska  
w latach 1863-1890

23 stycznia 2023 roku wypadła 200. rocznica urodzin Leopolda von Wintera, nadburmistrza Gdańska w latach 
1863-1890. Z tej okazji w Ratuszu Głównego Miasta dr Janusz Dargacz wygłosił wykład popularnonaukowy „Kochał 
to miasto”, poświęcony życiu i dokonaniom jednego z najbardziej zasłużonych włodarzy miasta. W dniu urodzin 
Muzeum Gdańska rozpoczęło zbiórka pamiątek, która potrwa do końca 2023 roku. 
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– mówił  dr  Janusz Dargacz  z Muzeum 
Gdańska.  Bogaty  katalog  zasług  nad-
burmistrza  zaowocował,  bezpośrednio 
po  przejściu  na  emeryturę  przez  Radę 
Miejską,  tytułem Honorowego Obywa-
tela Gdańska. Cztery lata po śmierci von 
Wintera,  w  1897  roku,  jego  imieniem 
nazwano Targ Maślany. Dzisiaj nadbur-
mistrz  jest  patronem  jednego  z  gdań-
skich tramwajów oraz dzwonu carillonu 
Ratusza Głównego Miasta.

Zbiórka pamiątek po von Winterze

Zbiórka  jest  adresowana  zarówno 
do  instytucji  publicznych  i  prywatnych 
oraz kolekcjonerów gedaników w Polsce 
i za granicą. W jej  ramach do Muzeum 
Gdańska można przekazać nieodpłatnie, 
bądź odsprzedać pamiątki po nadburmi-
strzu Gdańska.

–  To  niezwykle  zaskakująca  i  za-
razem  frapująca  sytuacja.  Okazuje  się,  
że po jednym z najbardziej zasłużonych 
gdańszczan  zachowało  się  bardzo mało 
pamiątek,  nawet  w  zbiorach  instytucji 
publicznych.  Można  je  dosłownie  po-
liczyć  na  palcach  jednej  ręki  –  dodaje  
dr Janusz Dargacz. – Dlatego też zwra-
camy  się  do  każdego,  kto  może  mieć 
w domu bądź w archiwum pamiątki po 
nadburmistrzu,  o  kontakt  z  Muzeum 
Gdańska.  Przyjmiemy  wszystko:  pa-
miątki  osobiste,  dokumenty  urzędowe, 
listy  z  podziękowaniami,  fotografie,  

na  których  widnieje  nadburmistrz  
i przedmioty użytkowe, jeśli np. jest na 
nich inskrypcja z imieniem historyczne-
go włodarza naszego miasta. Przekazy-
wane przedmioty mogą też dotyczyć lat 
1863-1890,  ale  powinny  być  związane 
bezpośrednio z Gdańskiem. 

W przypadku nieodpłatnego przeka-
zania  przedmiotu  do  zbiorów Muzeum 
Gdańska osoba bądź instytucja otrzymu-
je  honorowy  tytuł  Darczyńcy Muzeum 
Gdańska  i  wynikające  z  niego  upraw-

nienia.  Przedmiot  można  też  zaofero-
wać Muzeum. Wówczas należy wskazać 
cenę  odsprzedaży.  Osoby  dysponujące 
materiałami  proszone  są  o  przesłanie 
zdjęć przedmiotów na adres historia[at]
muzeumgdansk.pl  oraz  przekazanie  da-
nych kontaktowych.

Andrzej Gierszewski  
Muzeum Gdańska

Fot. Materiały promocyjne  
Muzeum Gdańska 

Plac Leopolda von Wintera, około 1900 rok (nazwa obowiązywała do 1945 roku),  
obecnie, jak w XVII wieku, Targ Maślany 

Klub Seniora „Motława” działa!

Z przytupem w nowy rok
Wspominamy wydarzenia z końcówki  ubiegłego roku gdyż warto je omówić. Mieliśmy wizytę 
przedstawiciela fundacji Wspieraj Seniora, który rozdał nam Koperty Życia. 

To rodzaj ankiet, w które wpisujemy 
informacje o naszym zdrowiu, przyjmo-
wanych  lekach  i  ewentualnych  uczule-
niach. 

Pomoc w zasięgu ręki

Staną  się  one  źródłem  wiedzy  dla 
służb  medycznych  w  przypadku  bra-
ku  kontaktu  z  nami  na  skutek  omdleń 
czy  zasłabnięcia. Koperty Życia  należy 
umieścić w lodówce (jest to sprzęt najła-
twiej rozpoznawalny w każdym domu), 
a z zewnątrz nakleić specjalną plakietkę 
o  tym  informującą.  Otrzymaliśmy  też 

namagnesowane kartki z telefonami, pod 
którymi seniorzy mogą otrzymać pomoc 
psychologiczną lub fizyczną w codzien-
nych  problemach  życiowych.  Można 
tam wpisać też telefon do bliskiej osoby, 
by mieć  go  pod  ręką w  razie  potrzeby. 
Kartkę powinniśmy przykleić w najbar-
dziej  podręcznym,  widocznym  miejscu  
i to może nam dać poczucie pewnego za-
bezpieczenia.

Spotkanie z panią Prezydent, koncert

W naszej pamięci zapisał się też wie-
czór w Filharmonii Bałtyckiej im. Fryde-

ryka Chopina. Prezydent Gdańska Alek-
sandra Dulkiewicz zaprosiła na Wspólne 
Kolędowanie  Gdańszczan.  Pani  Prezy-
dent powitała zebranych i omówiła dzia-
łalność władz miasta ostatniego okresu, 
a  następnie  złożyła  serdeczne  życzenia 
świąteczne i noworoczne. Harcerze wrę-
czyli pani Prezydent Betlejemskie Świa-
tło  Pokoju,  zgodnie  z  coroczną  trady-
cją. W  części  artystycznej  oklaskiwano  
ze  wzruszeniem  występy  dzieci  spe-
cjalnej  troski,  a  później  wysłuchaliśmy 
koncertu zespołu Zakopower Sebastiana 
Karpiel-Bułecki.  Zakończeniem  impre-
zy był poczęstunek.
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Opłatek z druhnami i druhami

Bardzo sympatyczne było spotkanie 
z  okazji  Świąt.  Tym  razem  mieliśmy 
wspólną  Wigilię  druhnami  i  druhami 
z  Harcerskiego  Kręgu  Seniora  „Ko-
rzenie”  w  Domu  Harcerza.  Dużą  salę 
wypełniły  stoły,  przy  których  zasiedli 
starsi państwo, niektórzy w harcerskich 
mundurach,  na  czele  z  Komendantem 
Chorągwi ZHP Chorągiew Gdańska Łu-
kaszem Kochowskim,  oraz  nasi  klubo-

wicze, z Heleną Turk,  liderką. Kapelan 
harcerski  wygłosił  powitanie,  zakoń-
czone  modlitwą,  łamaliśmy  się  opłat-
kami,  składając  sobie  życzenia.  Bie-
siadowanie  odbywało  się  w  radosnym 
gwarze,  przy  wspólnym  śpiewaniu 
kolęd.  Słuchaliśmy  pieśni  harcerskich  
i  marynarskich  w  wykonaniu  Andrze-
ja  Starca,  Harcerki.  Harcerze  roznosili  
do stolików wszystkim małe Betlejem-
skie  Światła  Pokoju. Mikołaje  obdaro-
wywali gości podarunkami. 

Tańczyliśmy, parzyliśmy kawę

A  teraz  mamy  już  rok  2023,  czas 
nowych  inicjatyw,  wyzwań  i  dokonań. 
Rozpoczęliśmy go ciekawym spotkaniem 
także w Domu Harcerza,  który  jest  sie-
dzibą Centrum Edukacji i Integracji Mię-
dzypokoleniowej Za Murami. Cykl  tych 
spotkań  odbywa  się  w  ramach  projektu 
druhny Beaty Matyjaszczyk z Chorągwi 
Gdańskiej  ZHP,  dzięki  dofinansowaniu 
Ministerstwa  Edukacji  i  Nauki.  Zajęcia 
prowadziły Agnieszka  i Zosia. Najpierw 
były  to  ćwiczenia  taneczne,  świetnie 
wpływające na kondycję , a po tej zapra-
wie  ruchowo  -  fizycznej  przyszedł  czas 
na zajęcia umysłowe, czyli warsztaty pod 
hasłem: „Zjawiska chemiczne  i fizyczne 
w naszym domu”. Był to pokaz różnych 
możliwości i sposobów parzenia kawy, co 
spotkało się z żywym zainteresowaniem 
i  aplauzem. Wielkie  zadowolenie  wyra-
żano podczas degustacji efektów pokazu 
oraz  pysznych  ciasteczek.  Dobrze  wy-
startowaliśmy w ten następny rok naszej 
niestrudzonej aktywności! 

Krystyna Tylman

Spotkanie  odbyło  się  w  czwartek  
5  stycznia  2023  r.  w  Sali  Senatu  Poli-
techniki Gdańskiej. Udział w nim wzięli: 
Przemysław  Czarnek,  minister  edukacji  
i nauki, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, 
wojewoda  pomorski  Dariusz  Drelich, 
a  także  prorektorzy,  kanclerz  i  dziekani 
uczelni.

70 milionów złotych na remont  
dwóch budynków

W  imieniu  premiera  RP  Mateusza 
Morawieckiego szef resortu nauki i edu-
kacji  uroczyście  przekazał  na  ręce  rek-
tora  PG  dodatkowe  dofinansowanie  na 
rzecz rozwoju infrastrukturalnego uczel-
ni, w wysokości 70 milionów złotych.

Środki  te  będą  przeznaczone  głów-
nie  na  kompleksowy  remont  dwóch 
budynków  położonych  na  działce  
2,5 ha przy ul. Sobieskiego 18 w Gdań-
sku:  zabytkowego  gmachu  o  pow.  
8,3 tys. m kw., który w grudniu 2021 r. 
Politechnika  Gdańska  nabyła  od  Uni-
wersytetu  Gdańskiego  (dawny Wydział 
Chemii UG) oraz dostosowania budyn-
ku  pawilonu  bibliotecznego  do  potrzeb 
Centrum  Technologii  Bezpieczeństwa  
i Obronności,  a  także  zwiększenia bez-
pieczeństwa energetycznego uczelni.

Rozwój to ludzie, ale też infrastruktura

– Przekazujemy te pieniądze w trak-
cie wojny trwającej obecnie w Ukrainie 

i  z  wielkim  szacunkiem  odnosimy  się 
do  poświęcenia  naszych  ukraińskich 
braci  – mówił  podczas  spotkania mini-
ster  Przemysław Czarnek.  – Ale wojna 
to nie tylko kwestia militarna, lecz rów-
nież  ekonomiczna,  gospodarcza,  czy 
też  dotycząca  infrastruktury  krytycznej 
w danym kraju. Przekazujemy zatem te 
środki Politechnice Gdańskiej, która od-
powiednio je zagospodaruje, a forma ich 
przekazania  -  na  początku  2023  roku  - 
pozwala wejść w niego z optymizmem.

–  Rozwój  szkolnictwa  wyższego  
i  nauki  to  przede  wszystkim  ludzie,  ale 
nie  jest  on  możliwy,  jeżeli  nie  pracuje 
się  również  nad  infrastrukturą  –  mówił 
prof.  Krzysztof Wilde,  rektor  PG.  –  Je-
steśmy wdzięczni, że udało się przekonać 

Mieliśmy wspólną Wigilię z druhnami i druhami z Harcerskiego Kręgu Seniora „Korzenie” 
 w Domu Harcerza. Fot. Sylwia Szulc

Politechnika Gdańska otrzymała dofinansowanie

*Gmach przy ul. Sobieskiego 18  
* Działania naukowe

Kompleksowa rewitalizacja należącego do Politechniki Gdańskiej historycznego gmachu przy ul. Sobieskiego 18  
w Gdańsku będzie możliwa dzięki dofinansowaniu, które w imieniu premiera RP Mateusza Morawieckiego przekazał 
na ręce władz uczelni Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.
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premiera  RP  Mateusza  Morawieckiego  
i ministra Przemysława Czarnka do naszej 
wizji rozwoju na kolejne lata. Politechni-
ka Gdańska już teraz jest jedną z najlep-
szych uczelni w Polsce, ale te dodatkowe 
środki sprawią, że będzie jeszcze efektyw-
niej konkurować  również z zagraniczny-
mi ośrodkami akademickimi – dodał.

6,5 miliona złotych – na inne projekty

Podczas wizyty w Gdańsku minister 
przekazał  również  dofinansowanie  dla 
kilku  innych  projektów,  w  które  zaan-
gażowana  jest  Politechnika  Gdańska.  
W  łącznej  kwocie  niemal  6,5  miliona 
złotych wsparcie otrzymały:

Projekt  „Wspieranie  procesów 
konsolidacji  uczelni”.  Przygotowanie 
Uczelni Fahrenheita do utworzenia fede-
racji – 3 478 108,12 zł

Program  „Doktorat  wdrożeniowy” 

VI edycja – 1 512 507,55 zł
Realizacja  zadania  „Wzrost 

mocy obliczeniowej OPI PIB wraz 
z  poprawą  dostępu  użytkowników 
do  systemów  teleinformatycznych 
prowadzonych  dla  MNiSW”  –  
850 927,66 zł

Program  „Doskonała  nauka”  –  
307 500 zł

Projekt „Najlepsi z najlepszych! 
4.0”.  „SimLE  SimBa:  Start  ekspe-
rymentalnych  rakiet  sondujących  z 
ładunkiem naukowym na międzyna-
rodowych  konkursach  konstruktor-
skich” – 256 696,65 zł

Wydarzenie  poprzedziły  indywidu-
alne  rozmowy  ministra  Przemysława 
Czarnka z  rektorem PG prof. Krzyszto-
fem Wildem oraz rektorem Uniwersyte-
tu  Gdańskiego,  prof.  Piotrem  Stepnow-
skim, dotyczące dalszych i wieloaspekto-
wych planów rozwoju dwóch gdańskich 

uczelni.  Po  zakończeniu  wydarzenia  
w Sali Senatu PG minister udał się również  
na oględziny historycznego gmachu przy 
ul. Sobieskiego 18, który już wkrótce za-
cznie być gruntownie rewitalizowany.

Politechnika Gdańska 
Materiały promocyjne

Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab.  
inż. Krzysztof Wilde. Fot. Krzysztof Krzempek.  
Materiały promocyjne Politechniki Gdańskiej

Zaangażowanie na morzu wymiarem bezpieczeństwa  
Państwa Polskiego i Pomorza (3)

Gospodarka morska jako remedium  
na światowe zawirowania polityczno - 

gospodarcze
Krajobraz polityki Europejskiej w minionym 2022 roku, niczym w soczewce, skupiał napięcia międzynarodowe wywołane 
przez lokalnych graczy, aspirujących do uzyskania statusu mocarstwa regionalnego. Pokusie uzyskania nowych terytoriów 
i wpływów gospodarczych czy politycznych nie oparła się Federacja Rosyjska. Finałem swojej agresywnej polityki 
uczyniła brutalną wojnę przeciw niepodległej Ukrainie. Zdarzenie to stało się wykładnią poczynań niemal wszystkich 
państw na całym świecie. Wojna na „Starym kontynencie” położyła się cieniem na wskaźniki finansowe wielu krajów  
o i tak już nadwątlonych gospodarkach, na które wpływ miała wcześniej panująca pandemia. To co może cieszyć przy tak 
skomplikowanej sytuacji międzynarodowej to fakt odwrócenia polityki Stanów Zjednoczonych względem Europy.

Przed wybuchem konfliktu na Ukra-
inie  w  powszechnym  przekonaniu  eks-
pertów  dominowała  opinia  o  rychłej 
decyzji  USA  o  ostatecznym wycofaniu 
bądź znacznej redukcji swoich sił w Eu-
ropie.

Państwo humanitarnych obywateli  
i gwałtownych zbrojeń

 
  Bohaterska  obrona  narodu  Ukra-

ińskiego  wspartego  w  głównej  mierze 
wyposażeniem  wojskowym,  przeka-
zywanym  przez  Polskę,  W.  Brytanię  
i państwa Europy środkowowschodniej, 
połączona z obrazem exodusu milionów 
cywili  z  terytoriów  atakowanych  przez 
rosyjskiego  agresora,  skłoniły  społecz-
ność  międzynarodową  do  stopniowej  

i zdecydowanej reakcji. Chwiejność i po-
czątkowy brak reakcji dotychczasowych 
państw liderujących w Unii Europejskiej 
musiał  ustąpić  zdecydowanej  polityce 
Stanów  Zjednoczonych  i  konkretnym 
działaniom,  w  których  Rzeczpospolita 
uzyskała, wraz z Wielką Brytanią, status 
lidera  pomocy  humanitarnej  i  wojsko-
wej. To,  co może  cieszyć w  tak  turbu-
lentnych  warunkach  międzynarodowej 
polityki to fakt, iż nasze państwo i jego 
obywatele zdało egzamin z człowieczeń-
stwa.  Masowo  pomagano  obywatelom 
Ukrainy odważnie przeciwstawiając  się 
barbarzyńskim metodom Rosji w zastra-
szaniu  państw  otwarcie  deklarującym 
pomoc  walczącym  Ukraińcom.  Aspekt 
ten nie umknął Stanom Zjednoczonym. 
Wskutek  atrofii  działania  wielu  polity-

ków Europy Zachodniej wobec kryzysu, 
a  przy  równoczesnej  zdecydowanej  re-
akcji  RP  –  nasze  państwo, w  percepcji 
dotychczasowego  hegemona,  urosło  do 
rangi  ważnego  partnera  regionalnego 
USA w dziedzinie bezpieczeństwa. Roli, 
która  dotychczas  była  zarezerwowana 
wyłącznie  dla  takich  potęg  gospodar-
czych, jak Francja czy Niemcy. Jeszcze 
przed  wybuchem  wojny  w  Ukrainie 
Państwo Polskie poczyniło szereg zamó-
wień na zakup pokaźnej  ilości uzbroje-
nia  pancernego  i  lotniczego w  Stanach 
Zjednoczonych. 

Już  w  trakcie  konfliktu  na  Ukrainie 
podpisano kolejne kontrakty strategiczne 
z producentami z USA i Korei Południo-
wej.  Polscy  decydenci,  czując  podskór-
nie hipotetyczne ryzyko rychłego wyco-
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fania militarnego USA na rzecz wzmoc-
nienia  amerykańskiej  obecności  na  Pa-
cyfiku,  rozpoczęli  program  zmierzający 
do  wzmocnienia  militarnego  kraju  do 
stopnia, w  którym  polska  armia  byłaby 
w  stanie  samodzielnie  odeprzeć  atak 
zbrojny  na  swoje  terytorium.  Program, 
jakoby niezwykle ważny i słuszny, został 
wprowadzony w istocie niemal w ostat-
niej  chwili.  Państwo  bowiem wcześniej 
nie  czyniło  poważnych  starań  dla  po-
siadania  silnych  argumentów  egzekucji 
swojego  bezpieczeństwa.  Przystąpienie 
w latach 90. XX wieku w sferę wpływów 
amerykańskich  i  zachodnioeuropejskich 
dało  gwarancje  szybkiej  transformacji  
i nadrobienia zacofania cywilizacyjnego 
lat  socjalizmu.  To,  co  okazało  się  być 
błędem,  który mógł  się  okazać  tragicz-
ny w   skutkach 24  lutego (gdyby Rosja 
zaatakowała  najpierw  Polskę  zamiast 
Ukrainę) to brak własnej autonomicznej 
strategii gospodarczej i militarnej. 

Morze, logistyka i wojna u granic  
czyli wychodzenie z letargu

Przez  trzy  dekady  kolejne  rzą-
dy  replikowały  po  sobie  przekonanie,  
iż  Rzeczpospolitej  niepotrzebne  jest 
posiadanie  alternatywnego  planu  i  sił  
na wypadek diametralnych zmian w świa-

towej geopolityce. Co więcej Polska elita 
transformacyjna w poczet szybkich prze-
mian społecznych pozbawiła kraj szere-
gu  narzędzi  gospodarczych,  dzięki  któ-
rym  państwo  posiadałoby  dziś  większą 
odporność gospodarczą i militarną. Jedną  
z  takich  zaniedbanych  dziedzin  okazała 
się być gospodarka morska, której stan po 
części  odpowiada  za  brak  elastyczności 
państwa  wobec  obecnie  kształtujących 
się  zmian  na  arenie  międzynarodowej. 
Oczywiście w przypadku zagrożenia mi-
litarnego  u  wschodnich  granic  naszego 
kraju  najważniejszym  składnikiem  jego 
bezpieczeństwa  jest  dobrze wyszkolone 
i zaopatrzone wojsko. Armia zdrowych, 
przeszkolonych  i, mówiąc  kolokwialnie 
„wykarmionych”  żołnierzy,  których  sil-
ne morale wynikać będzie ze znacznego 
wyposażenia  w  nowoczesne  czołgi,  sa-
moloty,  haubice  czy  obronę  przeciwlot-
niczą i rakietową. W wojskowej nomen-
klaturze armie traktuje się jako „efektor”, 
czyli  narząd  wykonawczy  organizmu. 
Coś  jak mięsień wykonujący ruchy wo-
bec sygnałów płynących z układu nerwo-
wego.  I  tak  jest w  istocie w  przypadku 
sił  zbrojnych.  Armia  jest  wykonawcą 
roli państwa, woli narodu i rządzących w  
danym  momencie  jego  reprezentantów. 
Mówi  się,  że wojna  jest  przedłużeniem 
polityki. A polityka każdego suwerenne-

go  narodu,  miłującego  pokój,  dobrobyt 
i  bezpieczeństwo  swoich  mieszkańców 
winna uwzględniać  zdolność do obrony 
nawet przy użyciu siły militarnej. Wraca-
jąc do porównania anatomicznego każdy 
mięsień,  by mógł wykonać  jakikolwiek 
ruch,  musi,  prócz  impulsu  nerwowego, 
być zaopatrzony w składniki energetycz-
ne i  tlen, dostarczane przez krwioobieg. 
Krwioobiegiem  każdej  gospodarki  jest 
transport  i  logistyka,  a  najważniejszym 
jej elementem jest transport wodny. Sta-
re  powiedzenie,  że  logistyka  wygrywa 
wojny, jest wciąż aktualne. Kto zaniedba 
aspekt  zaopatrzenia  armii  i  gospodarki  
w  warunkach  wojennych,  przegrywa 
bitwy,  a  wręcz  całe  wojny.  Ktoś  musi 
dostarczać  amunicje,  paliwa,  części  za-
mienne do pojazdów, czy żywność i ewa-
kuację medyczną dla żołnierzy  i cywili. 
Pod  kątem  zaniedbania  ze  strony  Rosji 
tego ważnego czynnika nie dziwi zjawi-
sko postępującego fiaska, prowadzonych 
działań wojennych  na  terytorium Ukra-
iny. Oczywiście, w przypadku bitew  lą-
dowych,  kluczowym  staje  się  transport 
lądowy  (kołowy  i  szynowy),  dopro-
wadzający  amunicję  i  pozostałe  środki  
na  pierwszą  linie  walk.  Tak,  jak  wspo-
mniano,  mniej  liczna  armia  ukraińska 
na  dłuższą  metę  jest  w  stanie  pokonać  
i wyprzeć większe rosyjskie wojska dzię-
ki  rozbudowanej  sieci  baz  logistycznej  
i  rozległej  mobilnej  siatce  transporto-
wej.  Rozbudowanie  siatki  transportu 
zaopatrzenia  dla  walczącej  Ukrainy  i 
jej  odporność  na  uderzenia  rosyjskich 
rakiet  wynika  w  dużej  mierze  z  faktu,  
iż transport prowadzony jest w systemie 
multimodalnym, a więc kombinacji wie-
lu  sposobów  transportowych:  kołowe-
go, kolejowego, lotniczego i morskiego. 
Gros amunicji  i  lekkich  systemów arty-
leryjskich transportowanych jest lotniczo 
na polskie lotniska, a z nich, transportem 
samochodowym,  na  front.  Natomiast 
ciężkie uzbrojenie i pojazdy przybywają 
do polskich portów na statkach i tam są 
przeładowywane  na  kolej  i  tiry  na  pola 
bitewne. Tak więc  transport materiałów 
wojennych, potrzebnych do prowadzenia 
operacji  wojskowych,  jest  kluczowych 
dla zachowania oporu wobec wroga. 

Mgr inż. Marcin Głośkiewicz
*
Część  pierwsza  tekstu  zamieszczo-

na została w Nr.10/2020, druga - w Nr. 
4/2021 miesięcznika „Nasz Gdańsk”. 
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Wzrost ilości obsługiwanych statków w Porcie Gdańskim (fot. M. Głośkiewicz)

Jeszcze nie kongestia ale duża liczba statków oczekujących na redzie portu w Gdańsku – 
widok z Oliwskich wzgórz (fot. M. Głośkiewicz)






