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Encyklopedia Gdańska – założenia projektu

• obywatelski projekt zainicjowany przez Prezydenta Miasta Gdańska 
Pawła Adamowicza w 2009 r. prowadzony i finansowany przez Fundację Gdańską

• Encyklopedia Gdańska będzie wielkim darem Miasta dla jego mieszkańców
• ukażą się 3 równoległe edycje: tradycyjna książkowa, otwarta bezpłatna internetowa 

oraz na urządzenia – czytniki mobilne (e-book)
• premiera Encyklopedii Gdańska nastąpi w trzeciej dekadzie listopada 2012 r.



Encyklopedia Gdańska

Encyklopedia Gdańska – charakterystyka projektu

• opracowuje zespół ponad 200 autorów – naukowców i znawców historii Gdańska 
– elita intelektualna naszego miasta

• ścisła metodologia naukowa i starannie przemyślana koncepcja
• około 4000 indywidualnych haseł
• ponad 2000 ilustracji (zdjęcia, reprodukcje itp.)
• ponad 650 zestawień tabelarycznych
• oprawa graficzna o wybitnych walorach estetycznych i użytkowych
• pracami kieruje zespół w składzie: prof. Błażej Śliwiński – nadzór naukowy, 

Jarosław Mykowski – nadzór redakcyjny, prof. Janusz Górski – opracowania graficzne, 
Cezary Windorbski – koordynator wydawniczy.
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Encyklopedia Gdańska – wyjątkowość projektu

• pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w ponad 1000-letniej historii Gdańska
• zakres i znaczenie Encyklopedii dla utrwalania i promocji dziedzictwa 

kulturowego Gdańska nadaje projektowi wymiar wyjątkowy w skali polskiej, 
europejskiej i światowej

• Encyklopedia Gdańska on line będzie stałą obywatelską agorą Gdańska, 
skupiającą społeczną elitę gdańszczan

• wydanie Encyklopedii Gdańska będzie wydarzeniem o skali historycznej, 
które odbije się szerokim echem nie tylko w Polsce

• Gdańsk wejdzie do wąskiego grona miast, którym poświęcone zostały 
encyklopedie monograficzne
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Encyklopedia Gdańska – wyjątkowość projektu

• otwarta bezpłatna platforma internetowa www.encyklopediagdanska.pl zapewni 
stałą obecność dzieła w sferze publicznej

• internetowa wersja Encyklopedii będzie rozwijana w trybie permanentnym 
(jak Wikipedia) pod ścisłym nadzorem naukowym i redakcyjnym

• zachowamy otwarty dostęp do grona autorów haseł – każdy, kto spełni warunki 
merytoryczne będzie mógł wejść do Ławy Encyklopedystów Gdańskich

• Encyklopedia Gdańska pozostanie żywym, rozwijanym na bieżąco projektem 
i będzie służyć także przyszłym pokoleniom gdańszczan

• twórcy i współudziałowcy projektu: sponsorzy, donatorzy i partnerzy na trwałe 
zapiszą się w historii miasta
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Encyklopedia Gdańska – założenia edytorskie
– wydanie książkowe

• nakład minimalny 3500 egzemplarzy
• oprawa twarda w 3 wariantach: całopapierowa, płócienna, skórzana
• objętość od 800 do 900 stron formatu a4 w kolorze
• powierzchnia tekstu do ilustracji w stosunku 3:1
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Encyklopedia Gdańska – założenia edytorskie
– wydanie książkowe – oprawa całopapierowa

oprawa całopapierowa
Wszystkie egzemplarze Encyklopedii 
będą szyte nićmi i oprawione 
w oprawę twardą. Każdy egzemplarz 
będzie posiadał wstążeczkę 
ułatwiającą zaznaczanie stron.
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Encyklopedia Gdańska – założenia edytorskie
– wydanie książkowe – oprawa płócienna

oprawa płócienna
Płótno introligatorskie wysokiej 
jakości w kolorze czerwonym.
Na pierwszej stronie okładki 
naklejka z herbem Gdańska 
z Bramy Mariackiej, na 
grzbiecie tłoczony złotem znak 
oraz tytuł Encyklopedii.
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etui do wydania w oprawie płóciennej
Etui wykonane z tektury, kaszerowane 
barwionym w masie papierem. Na etui 
znajdzie się złoty nadruk znaku 
Encyklopedii Gdańska. Etui będzie ścięte 
skośnie, co ułatwi wyjęcie książki.
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Encyklopedia Gdańska – założenia edytorskie
– wydanie książkowe – oprawa skórzana

oprawa skórzana
Skóra safianowa w kolorze 
czerwonym, tłoczona złotem 
na pierwszej stronie okładki 
i na grzbiecie. Grzbiet wzmocniony 
czterema zwięzami.
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etui do wydania w oprawie skórzanej
Wykonane z tektury kaszerowanej płótnem introligatorskim wysokiej jakości. 
Na pierwszej stronie pudełka znajdzie się naklejka prezentująca 
herb miasta Gdańska oraz złoty nadruk znaku Encyklopedii Gdańska 
na grzbiecie. Wewnątrz pudełka znajdzie się też kieszonka na pozłacaną 
zakładkę / nożyk do papieru ze stylizowanym herbem miasta Gdańska.
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Encyklopedia Gdańska – założenia edytorskie
– wydanie książkowe – zakładki

zakładka do wydania 
w oprawie całopapierowej i płóciennej

zakładka do wydania 
w oprawie skórzanej

Składane kartonowe zakładki 
przedstawiające gdańskich mieszczan 
według dawnych rycin. 
Wewnątrz stylizowane przedstawienia 
gdańskich kamieniczek.

Pozłacana 
zakładka / nożyk 
do papieru ze 
stylizowanym herbem 
miasta Gdańska.



Encyklopedia Gdańska

Encyklopedia Gdańska – założenia edytorskie
– wydanie książkowe – ekslibrisy

Niniejszy specjalny egzemplarz oprawiony w skórę 
wydany został dla firmy Mare Nostrum, 

kierowanej przez Prezesa Zarządu, Pana Adama Kowalksiego,
w uznaniu za wsparcie udzielone przy wydaniu

Encyklopedii Gdańska  i otrzymuje numer

052
Co potwierdzam mocą swojego urzędu 

25 maja 2012 roku w dniu święta Miasta Gdańska 

Prezydent Miasta Gdańska

Paweł Adamowicz

Pa rt n e r 
E n c y k l o p e d i i  G d a ń s ka

Pa rt n e r 
E n c y k l o p e d i i  G d a ń s ka

Niniejszy egzemplarz Encyklopedii Gdańskiej
 jest darem firmy Mare Nostrum,

kierowanej przez Prezesa Zarządu, Pana Adama Kowalskiego,

dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Heweliusza,

przekazywanym z okazji Święta Miasta w 2012 roku w ramach programu 
Encyklopedia Gdańska dla szkół i bibliotek,

którego organizatorem jest Fundacja Gdańska,
o czy zaświadczają

w Gdańsku, dnia 25 maja 2012 roku

Prezydent Miasta Gdańska

Paweł Adamowicz

Prezes Zarządu Mare Formosus

Adam Kowalski
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Encyklopedia Gdańska – założenia edytorskie
– wydanie książkowe

należała do q Wolnych Związków Zawodowych 
Wybrzeża, udostępniała mieszkanie na punkt 
kontaktowy, pisała w „Robotniku Wybrzeża”, 
współorganizowała obchody rocznic q Grudnia 
1970. Wielokrotnie zatrzymywana przez MO na 
48 godzin, otrzymywała w pracy nagany i kary. 
Pod pretekstem niepodjęcia pracy na wyzna-
czonym stanowisku (Wydział GS) 7 VIII 1980 
zwolniona ze Stoczni Gd., na 5 miesięcy przed 
emeryturą. Żądanie przywrócenia jej do pracy 
było pierwszym postulatem strajku w Stocz-
ni Gd., do którego doszło 14 VIII 1980. 16 VIII 
przywrócona do pracy, tego dnia (po ogłosze-
niu zakończenia protestu przez Lecha q Wałęsę) 
z Aliną q Pieńkowską przy stoczniowej bramie 
nr 3 zatrzymywała wychodzących robotników 
i wzywała do kontynuacji strajku. Członek pre-
zydium Międzyzakładowego Komitetu Strajko-
wego, od września 1980 w prezydium Komitetu 
Założycielskiego „S” w SG, członek prezydium 
Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego 

„S” w Gd., 3 VI 1981 odwołana. Po wprowadzeniu 
q stanu wyjątkowego, 13 XII 1981 przedostała się 
do Stoczni Gd., uczestniczyła w strajku okupa-
cyjnym. Po pacyfikacji zatrzymana, 18 grudnia 
osadzona pocz. w ośrodku odosobnienia w Byd-
goszczy-Fordonie, nast. w Gołdapi, zwolniona 
w lipcu 1982, w sierpniu ponownie aresztowa-
na, uwolniona w marcu 1983, w grudniu zno-
wu aresztowana. Opuściła więzienie w kwiet-
niu 1984. Po 1984 wraz z Andrzejem q Gwiazdą 
przewodziła, opozycyjnej wobec Solidarności 
kierowanej przez Lecha Wałęsę, grupie działa-
jącej jako Wolne Związki Zawodowe, wydającej 
swój biuletyn rozprowadzany w miejscach pu-
blicznych. Uważała politykę opozycji za zbyt 
ugodową wobec obozu rządzącego. Od 1991 na 
emeryturze, w 2000 odmówiła przyjęcia tytu-
łu q Honorowego Obywatela Gdańska. W 2003 
wystąpiła o 120 tys. zł odszkodowania za prześla-
dowania w l. 80. XX w., w lutym 2005 sąd w Gd. 
odmówił przyznania świadczeń ze względu na 
przedawnienie roszczeń. 22 II 2005 w kolejnej 
instancji sąd przyznał jej 70 tys. zł odszkodowa-
nia. W 2006 odznaczona Orderem Orła Białego, 
Instytut Pamięci Narodowej ujawnił, że inwigi-
lowało ją ponad 100 funkcjonariuszy i współpra-
cowników Służby Bezpieczeństwa.� JMY

WALLENBERG ADOLF (10 XI 1862 Starogard Gd. 
– 10 IV 1949 USA), lekarz, syn Abrahama (1839–
1914), lekarza z Nowego Dworu Gd. Maturę uzy-
skał w 1881 w q Gimnazjum Miejskim, studiował 
medycynę na uniw. w Lipsku i Heidelbergu. Po 
studiach lekarz prywatny w Gd., pracował także 
dla miejskiej kasy chorych. 1 X 1907 zatrudniony 
przez władze miasta na stanowisku kier. oddzia-
łu wewnętrznego q Szpitala Miejskiego, od maja 
1910 prof. W marcu 1928 dr h.c. uniw. w Królewcu. 
Od 1 IV 1928 na emeryturze, opuścił Gd. po prze-
jęciu władzy przez nazistów. Autor prac nauko-
wych i podręczników z zakresu medycyny, opisał 
objawy kliniczne (1895) i wyniki własnych badań 
(1901) zespołu neurologicznego powodowanego 
zamknięciem tętnicy móżdżkowej tylnej dolnej, 
znanego ob. jako zespół Wallenberga.� MrGl

WAŁĘSA LEch (ur. 29 IX 1943 Popowo k. Lip-
na). Działacz związkowy, polityk, były prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jego ojciec zm. w 1945, 
zostawiając czworo półsierot. 29-letnia wdowa 
wyszła za mąż za najmłodszego brata b. męża, 
z tego związku ur. się 3 synów. W 1958–61 uczył 
się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Lipnie, 
uzyskując specjalność elektryka. Do 1967 prac. 
w Państw. Ośrodku Maszynowym w Łochoci-
nie i Leniach Wielkich. W 1963–65 odbył służbę 
wojskową w Koszalinie, zakończoną w stopniu 
kaprala. 30 V 1967 (po zawodzie miłosnym) 
wyjechał z Popowa do Gd., gdzie 2 czerwca roz-
począł pracę w q Stoczni Gdańskiej im. Lenina 
na wydziale W-4. W 1969 poślubił Mirosławę 
Danutę Gołoś, z którą doczekał się 8 dzieci. 
W grudniu 1970 należał do stoczniowego komi-
tetu strajkowego, 19 XII zatrzymany, zwolniony 
po 4 dniach. Wstąpił do związku zawodowego 
metalowców i został społecznym inspektorem 
pracy. 5 I 1971 był jednym z delegatów załogi 
Stoczni Gdańskiej na spotkanie z I sekretarzem 
KC PZPR Edwardem Gierkiem. W lutym 1976 
na zebraniu związkowym zarzucił E. Gierkowi 
oszukanie narodu, za co został w kwietniu dyscy-

plinarnie zwolniony (będąc już ojcem 3 synów). 
Miesiąc później podjął pracę w Dziale Transpor-
tu Zakładów Mechanizacji Budownictwa ZREMB, 
zwolniony 31 XII 1978 pod pretekstem redukcji 
pracowników produkcji pośredniej. Od 1978 
działał w Komitecie Założycielskim q Wolnych 
Związków Zawodowych Wybrzeża, m.in. kol-
portował podziemne pismo „Robotnik Wybrze-
ża”, współpracował z Komitetem Samoobrony 
Społecznej KOR. Wielokrotnie zatrzymywany 
przez milicję, karany przez kolegia ds. wykro-
czeń, m.in. za udział w obchodach odzyskania 
niepodległości Polski i rocznicy q Grudnia 1970. 
W maju 1979 przyjęty do q Elektromontażu, 16 
grudnia ponownie zwolniony. Żył ze składek ko-
legów z organizacji, dorabiał jako elektryk przy 
samochodach. Po rozpoczęciu 14 VIII 1980 straj-
ku w Stoczni Gdańskiej przedostał się do stoczni 
i stanął na jego czele, prowadził w imieniu powo-
łanego 16 sierpnia Międzyzakładowego Komite-
tu Strajkowego negocjacje ze stroną rządową. 31 
sierpnia wspólnie z wicepremierem Mieczysła-
wem Jagielskim, z różańcem na szyi, podpisał 
gigantycznym długopisem z wizerunkiem Jana 
Pawła II q Porozumienia Gdańskie. 17 września 
został przewodniczącym Krajowej Komisji Po-
rozumiewawczej NSZZ q „Solidarność”, przewod-
niczącym Komitetu Zakładowego „S” stoczni, 
2 X 1981 na I Krajowym Zjeździe Delegatów 
NSZZ „S” przewodniczącym Komisji Krajowej 

„S”: w I turze uzyskując 55 proc. głosów pokonał 
qAndrzeja Gwiazdę, Mariana Jurczyka i Jana 
Rulewskiego. W styczniu 1981 odbył pierwszą 
podróż zagraniczną – do Watykanu. Przez maga-
zyn „Time” został ogłoszony Człowiekiem Roku 
1980. Po ogłoszeniu stanu wojennego, 13 XII 1981 
ok. 5.30 zatrzymany, przewieziony samolotem do 
Chylic k. Warszawy, po 4 dniach do Otwocka. 

widzów. Był autorem inscenizacji wystawionej 
9 XI 1980 w q Wielkim Młynie Sprawy Dantona 
Stanisławy q Przybyszewskiej (reż. Maciej Kar-
piński). Od 1991 bierze udział w pracach Fun-
dacji Theatrum Gedanense (patron honorowy, 
uczestnik jury na rozstrzygnięcie międzynarodo-
wego konkursu na budowę q Gdańskiego Teatru 
Szekspirowskiego, reżyser happeningu z okazji 
wmurowania kamienia węgielnego pod ten te-
atr 14 IX 2009: Aktorzy przyjechali – na Długim 
Targu wystąpiło ok. 100 najwybitniejszych ak-
torów pol., który mówili monologi i dialogi oraz 
sonety Williama Szekspira). W 2005 dr h.c. q UG. 
Laureat Złotej Palmy w Cannes za Człowieka 
z żelaza (1981), Złotych Lwów (Wenecja, 1998) 
i Oskara (2000).� JCH

WALENTYNOWIcZ ANNA (15 VIII 1929 Równe, 
Wołyń – 10 IV 2010 Smoleńsk), z d. Lubczyk. We 
wrześniu 1939 straciła rodziców, jedynego brata 
Rosjanie wywieźli na Wschód, skąd nie wrócił. 
Zdążyła ukończyć pięć klas szkoły powszechnej. 

     WAGENER AUGUST (1865 Rawicz, prow. Po-
znań – 30 VI 1913 Gd.), naukowiec, specjalista 
w dziedzinie mechaniki cieplnej i maszyn tłoko-
wych. Studiował budowę maszyn w Tech. Hoch-
schule w Akwizgranie, nast. pracował w przemy-
śle motoryzacyjnym. Od 1904 prof. zw. w q THD. 
Od 1 VII 1912 do 30 VI 1913 rektor tej uczelni, zm. 
w ostatnim dniu pełnienia tej funkcji.

WAJDA ANDRZEJ (ur. 6 III 1926 Suwałki), re-
żyser filmowy i teatralny. W 1946–49 stud. ma-
larstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
w 1953 ukończył Wydział Reżyserii łódzkiej Pań-
stowej Szkoły Teatralnej i Filmowej. Jego debiu-
tem filmowym było Pokolenie według Czeszki 
(1955), w teatrze debiutował na scenie q teatru 
Wybrzeże (w okresie dyrekcji Zygmunta q Hüb-
nera) Kapeluszem pełnym deszczu Gazzo (1959) 
z rolą Zbigniewa Cybulskiego. Był to wówczas 
największy szlagier teatralny (135 powtórzeń; 
poza Gd. także w Toruniu, W., Łodzi, Kr. i Wr.). 
Na zakończenie dyrekcji Z. Hübnera przygoto-
wał w teatrze Wybrzeże inscenizację Hamleta 
Szekspira (1960). W okresie strajków w Stocz-
ni im. Lenina, w 1981 zrealizował film Człowiek 
z żelaza, z dużymi partiami dokumentalnymi 
(fragmenty telewizyjnego przemówienia Fiszba-
cha, zapisy autentycznych rozmów MO na krót-
kofalówkach, z udziałem grających siebie Lecha 
q Wałęsy i Anny q Walentynowicz). W ciągu 4,5 
miesiąca eksploatacji film obejrzało ponad 5 mln 

Przygarnięta przez obcą rodzinę, w 1941 znalazła 
się pod Warszawą. W 1945 pod Gd. pracowała 
w gospodarstwie rolnym, nast. w piekarni, jako 
pomoc domowa, w 1950 jako pakowaczka w Gd. 
Zakładach Przemysłu Tłuszczowego AMADA. 
Od listopada 1950 rozpoczęła prac. w q Stoczni 
Gd. jako spawacz; chodziła na zajęcia teatru 
stoczniowego, śpiewała w chórze, wstąpiła do 
Związku Młodzieży Polskiej (styczeń–sierpień 
1951), w 1951 była delegatem na zjazd młodzie-
ży socjalistycznej w Berlinie, wstąpiła do Ligi 
Kobiet i została w stoczni jej przewodniczącą. 
Przodowniczka pracy socjalistycznej (270% 
normy). We wrześniu 1952 urodziła syna Janusza. 
W 1959 dyrekcja stoczni przyznała jej mieszka-
nie w Gd. – Wrzeszczu, przy al. Grunwaldzkiej 
49/9. Pięć lat później poślubiła ślusarza Kazi-
mierza Walentynowicza. W 1966 z uwagi na 
kłopoty zdrowotne przekwalifikowała się na 
suwnicową. 25 I 1971 uczestniczyła w spotkaniu 
stoczniowców z I sekretarzem KC PZPR Edwar-
dem Gierkiem. Od tego roku wdowa. Od 1978 

Anna Walentynowicz (druga od lewej) podczas strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980 r.

Lech Wałęsa podczas strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980 r.

Andzej Wajda

Lech Wałęsa
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należała do q Wolnych Związków Zawodowych 
Wybrzeża, udostępniała mieszkanie na punkt 
kontaktowy, pisała w „Robotniku Wybrzeża”, 
współorganizowała obchody rocznic q Grudnia 
1970. Wielokrotnie zatrzymywana przez MO na 
48 godzin, otrzymywała w pracy nagany i kary. 
Pod pretekstem niepodjęcia pracy na wyzna-
czonym stanowisku (Wydział GS) 7 VIII 1980 
zwolniona ze Stoczni Gd., na 5 miesięcy przed 
emeryturą. Żądanie przywrócenia jej do pracy 
było pierwszym postulatem strajku w Stocz-
ni Gd., do którego doszło 14 VIII 1980. 16 VIII 
przywrócona do pracy, tego dnia (po ogłosze-
niu zakończenia protestu przez Lecha q Wałęsę) 
z Aliną q Pieńkowską przy stoczniowej bramie 
nr 3 zatrzymywała wychodzących robotników 
i wzywała do kontynuacji strajku. Członek pre-
zydium Międzyzakładowego Komitetu Strajko-
wego, od września 1980 w prezydium Komitetu 
Założycielskiego „S” w SG, członek prezydium 
Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego 

„S” w Gd., 3 VI 1981 odwołana. Po wprowadzeniu 
q stanu wyjątkowego, 13 XII 1981 przedostała się 
do Stoczni Gd., uczestniczyła w strajku okupa-
cyjnym. Po pacyfikacji zatrzymana, 18 grudnia 
osadzona pocz. w ośrodku odosobnienia w Byd-
goszczy-Fordonie, nast. w Gołdapi, zwolniona 
w lipcu 1982, w sierpniu ponownie aresztowa-
na, uwolniona w marcu 1983, w grudniu zno-
wu aresztowana. Opuściła więzienie w kwiet-
niu 1984. Po 1984 wraz z Andrzejem q Gwiazdą 
przewodziła, opozycyjnej wobec Solidarności 
kierowanej przez Lecha Wałęsę, grupie działa-
jącej jako Wolne Związki Zawodowe, wydającej 
swój biuletyn rozprowadzany w miejscach pu-
blicznych. Uważała politykę opozycji za zbyt 
ugodową wobec obozu rządzącego. Od 1991 na 
emeryturze, w 2000 odmówiła przyjęcia tytu-
łu q Honorowego Obywatela Gdańska. W 2003 
wystąpiła o 120 tys. zł odszkodowania za prześla-
dowania w l. 80. XX w., w lutym 2005 sąd w Gd. 
odmówił przyznania świadczeń ze względu na 
przedawnienie roszczeń. 22 II 2005 w kolejnej 
instancji sąd przyznał jej 70 tys. zł odszkodowa-
nia. W 2006 odznaczona Orderem Orła Białego, 
Instytut Pamięci Narodowej ujawnił, że inwigi-
lowało ją ponad 100 funkcjonariuszy i współpra-
cowników Służby Bezpieczeństwa.� JMY

WALLENBERG ADOLF (10 XI 1862 Starogard Gd. 
– 10 IV 1949 USA), lekarz, syn Abrahama (1839–
1914), lekarza z Nowego Dworu Gd. Maturę uzy-
skał w 1881 w q Gimnazjum Miejskim, studiował 
medycynę na uniw. w Lipsku i Heidelbergu. Po 
studiach lekarz prywatny w Gd., pracował także 
dla miejskiej kasy chorych. 1 X 1907 zatrudniony 
przez władze miasta na stanowisku kier. oddzia-
łu wewnętrznego q Szpitala Miejskiego, od maja 
1910 prof. W marcu 1928 dr h.c. uniw. w Królewcu. 
Od 1 IV 1928 na emeryturze, opuścił Gd. po prze-
jęciu władzy przez nazistów. Autor prac nauko-
wych i podręczników z zakresu medycyny, opisał 
objawy kliniczne (1895) i wyniki własnych badań 
(1901) zespołu neurologicznego powodowanego 
zamknięciem tętnicy móżdżkowej tylnej dolnej, 
znanego ob. jako zespół Wallenberga.� MrGl

WAŁĘSA LEch (ur. 29 IX 1943 Popowo k. Lip-
na). Działacz związkowy, polityk, były prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jego ojciec zm. w 1945, 
zostawiając czworo półsierot. 29-letnia wdowa 
wyszła za mąż za najmłodszego brata b. męża, 
z tego związku ur. się 3 synów. W 1958–61 uczył 
się w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Lipnie, 
uzyskując specjalność elektryka. Do 1967 prac. 
w Państw. Ośrodku Maszynowym w Łochoci-
nie i Leniach Wielkich. W 1963–65 odbył służbę 
wojskową w Koszalinie, zakończoną w stopniu 
kaprala. 30 V 1967 (po zawodzie miłosnym) 
wyjechał z Popowa do Gd., gdzie 2 czerwca roz-
począł pracę w q Stoczni Gdańskiej im. Lenina 
na wydziale W-4. W 1969 poślubił Mirosławę 
Danutę Gołoś, z którą doczekał się 8 dzieci. 
W grudniu 1970 należał do stoczniowego komi-
tetu strajkowego, 19 XII zatrzymany, zwolniony 
po 4 dniach. Wstąpił do związku zawodowego 
metalowców i został społecznym inspektorem 
pracy. 5 I 1971 był jednym z delegatów załogi 
Stoczni Gdańskiej na spotkanie z I sekretarzem 
KC PZPR Edwardem Gierkiem. W lutym 1976 
na zebraniu związkowym zarzucił E. Gierkowi 
oszukanie narodu, za co został w kwietniu dyscy-

plinarnie zwolniony (będąc już ojcem 3 synów). 
Miesiąc później podjął pracę w Dziale Transpor-
tu Zakładów Mechanizacji Budownictwa ZREMB, 
zwolniony 31 XII 1978 pod pretekstem redukcji 
pracowników produkcji pośredniej. Od 1978 
działał w Komitecie Założycielskim q Wolnych 
Związków Zawodowych Wybrzeża, m.in. kol-
portował podziemne pismo „Robotnik Wybrze-
ża”, współpracował z Komitetem Samoobrony 
Społecznej KOR. Wielokrotnie zatrzymywany 
przez milicję, karany przez kolegia ds. wykro-
czeń, m.in. za udział w obchodach odzyskania 
niepodległości Polski i rocznicy q Grudnia 1970. 
W maju 1979 przyjęty do q Elektromontażu, 16 
grudnia ponownie zwolniony. Żył ze składek ko-
legów z organizacji, dorabiał jako elektryk przy 
samochodach. Po rozpoczęciu 14 VIII 1980 straj-
ku w Stoczni Gdańskiej przedostał się do stoczni 
i stanął na jego czele, prowadził w imieniu powo-
łanego 16 sierpnia Międzyzakładowego Komite-
tu Strajkowego negocjacje ze stroną rządową. 31 
sierpnia wspólnie z wicepremierem Mieczysła-
wem Jagielskim, z różańcem na szyi, podpisał 
gigantycznym długopisem z wizerunkiem Jana 
Pawła II q Porozumienia Gdańskie. 17 września 
został przewodniczącym Krajowej Komisji Po-
rozumiewawczej NSZZ q „Solidarność”, przewod-
niczącym Komitetu Zakładowego „S” stoczni, 
2 X 1981 na I Krajowym Zjeździe Delegatów 
NSZZ „S” przewodniczącym Komisji Krajowej 

„S”: w I turze uzyskując 55 proc. głosów pokonał 
qAndrzeja Gwiazdę, Mariana Jurczyka i Jana 
Rulewskiego. W styczniu 1981 odbył pierwszą 
podróż zagraniczną – do Watykanu. Przez maga-
zyn „Time” został ogłoszony Człowiekiem Roku 
1980. Po ogłoszeniu stanu wojennego, 13 XII 1981 
ok. 5.30 zatrzymany, przewieziony samolotem do 
Chylic k. Warszawy, po 4 dniach do Otwocka. 

widzów. Był autorem inscenizacji wystawionej 
9 XI 1980 w q Wielkim Młynie Sprawy Dantona 
Stanisławy q Przybyszewskiej (reż. Maciej Kar-
piński). Od 1991 bierze udział w pracach Fun-
dacji Theatrum Gedanense (patron honorowy, 
uczestnik jury na rozstrzygnięcie międzynarodo-
wego konkursu na budowę q Gdańskiego Teatru 
Szekspirowskiego, reżyser happeningu z okazji 
wmurowania kamienia węgielnego pod ten te-
atr 14 IX 2009: Aktorzy przyjechali – na Długim 
Targu wystąpiło ok. 100 najwybitniejszych ak-
torów pol., który mówili monologi i dialogi oraz 
sonety Williama Szekspira). W 2005 dr h.c. q UG. 
Laureat Złotej Palmy w Cannes za Człowieka 
z żelaza (1981), Złotych Lwów (Wenecja, 1998) 
i Oskara (2000).� JCH

WALENTYNOWIcZ ANNA (15 VIII 1929 Równe, 
Wołyń – 10 IV 2010 Smoleńsk), z d. Lubczyk. We 
wrześniu 1939 straciła rodziców, jedynego brata 
Rosjanie wywieźli na Wschód, skąd nie wrócił. 
Zdążyła ukończyć pięć klas szkoły powszechnej. 

     WAGENER AUGUST (1865 Rawicz, prow. Po-
znań – 30 VI 1913 Gd.), naukowiec, specjalista 
w dziedzinie mechaniki cieplnej i maszyn tłoko-
wych. Studiował budowę maszyn w Tech. Hoch-
schule w Akwizgranie, nast. pracował w przemy-
śle motoryzacyjnym. Od 1904 prof. zw. w q THD. 
Od 1 VII 1912 do 30 VI 1913 rektor tej uczelni, zm. 
w ostatnim dniu pełnienia tej funkcji.

WAJDA ANDRZEJ (ur. 6 III 1926 Suwałki), re-
żyser filmowy i teatralny. W 1946–49 stud. ma-
larstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
w 1953 ukończył Wydział Reżyserii łódzkiej Pań-
stowej Szkoły Teatralnej i Filmowej. Jego debiu-
tem filmowym było Pokolenie według Czeszki 
(1955), w teatrze debiutował na scenie q teatru 
Wybrzeże (w okresie dyrekcji Zygmunta q Hüb-
nera) Kapeluszem pełnym deszczu Gazzo (1959) 
z rolą Zbigniewa Cybulskiego. Był to wówczas 
największy szlagier teatralny (135 powtórzeń; 
poza Gd. także w Toruniu, W., Łodzi, Kr. i Wr.). 
Na zakończenie dyrekcji Z. Hübnera przygoto-
wał w teatrze Wybrzeże inscenizację Hamleta 
Szekspira (1960). W okresie strajków w Stocz-
ni im. Lenina, w 1981 zrealizował film Człowiek 
z żelaza, z dużymi partiami dokumentalnymi 
(fragmenty telewizyjnego przemówienia Fiszba-
cha, zapisy autentycznych rozmów MO na krót-
kofalówkach, z udziałem grających siebie Lecha 
q Wałęsy i Anny q Walentynowicz). W ciągu 4,5 
miesiąca eksploatacji film obejrzało ponad 5 mln 

Przygarnięta przez obcą rodzinę, w 1941 znalazła 
się pod Warszawą. W 1945 pod Gd. pracowała 
w gospodarstwie rolnym, nast. w piekarni, jako 
pomoc domowa, w 1950 jako pakowaczka w Gd. 
Zakładach Przemysłu Tłuszczowego AMADA. 
Od listopada 1950 rozpoczęła prac. w q Stoczni 
Gd. jako spawacz; chodziła na zajęcia teatru 
stoczniowego, śpiewała w chórze, wstąpiła do 
Związku Młodzieży Polskiej (styczeń–sierpień 
1951), w 1951 była delegatem na zjazd młodzie-
ży socjalistycznej w Berlinie, wstąpiła do Ligi 
Kobiet i została w stoczni jej przewodniczącą. 
Przodowniczka pracy socjalistycznej (270% 
normy). We wrześniu 1952 urodziła syna Janusza. 
W 1959 dyrekcja stoczni przyznała jej mieszka-
nie w Gd. – Wrzeszczu, przy al. Grunwaldzkiej 
49/9. Pięć lat później poślubiła ślusarza Kazi-
mierza Walentynowicza. W 1966 z uwagi na 
kłopoty zdrowotne przekwalifikowała się na 
suwnicową. 25 I 1971 uczestniczyła w spotkaniu 
stoczniowców z I sekretarzem KC PZPR Edwar-
dem Gierkiem. Od tego roku wdowa. Od 1978 

Anna Walentynowicz (druga od lewej) podczas strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980 r.

Lech Wałęsa podczas strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980 r.

Andzej Wajda

Lech Wałęsa
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Duże inicjały liter ułatwiają 
znajdowanie haseł

Około 4000 haseł. 
Mają skondensowaną formę. 
Odsyłacze do kolejnych  
haseł zaznaczone czerwoną 
strzałką. Większość haseł 
podpisana inicjałami 
autorów. Brak inicjałów 
autora informuje, że jest 
to nota redakcyjna.

Około 2000 ilustracji 
i fotografii. Niektórym hasłom 
towarzyszy kilka ilustracji.

Unikamy ocen ludzi i faktów 
koncentrując się na tym, co 
wywarło lub wywiera wpływ 
na miasto, jego mieszkańców, 
było lub jest z nim kojarzone. 
Przygotowany w ciągu kilku 
lat pracy materiał dzieli się 
na biogramy osobowe, 
hasła przekrojowe, np. teatr 
oraz hasła tematyczne, 
np. ludność, weryfikacja 
obywateli po II wojnie 
światowej, stocznie, warunki 
klimatyczne, przedproża, itd.

Do współpracy nad 
redagowaniem Encyklopedii 
Gdańska zaproszone zostały 
niemal wszystkie dysponujące 
wiedzą merytoryczną 
środowiska, którym w trakcie 
prac przewodziły autorytety 
naukowe. Stworzyliśmy 
centra wiedzy dotyczące 
konkretnych tematów.

Pagina (numer strony) 
i tytuł dzieła

Trzy pierwsze litery 
ułatwiają znalezienie 
poszukiwanego hasła.

Przejrzysty, dynamiczny układ 
ilustracji, druk „na spad” 
ułatwia efektowniejszą 
prezentację. Podpisy pod 
ilustracjami są krótkie i zwięzłe.

Większość haseł powstała 
w wyniku specjalnych badań 
podjętych przez autorów 
na potrzeby Encyklopedii 
Gdańska. Dzięki temu 
w wydawnictwie tym znajdzie 
się wiele nieznanych wcześniej 
informacji i ilustracji.

Przejrzysta, trzyłamowa 
kompozycja kolumny 
ułatwia czytanie.
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Encyklopedia Gdańska – założenia edytorskie
– wydanie na urządzenia – czytniki mobilne (e-book)
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Encyklopedia Gdańska – założenia edytorskie
– internetowa prezentacja encyklopedii
www.encyklopediagdanska.pl

O Encyklopedii

© 2012 Fundacja Gdańska

Wydania Autorzy GaleriaMecenat Kontakt

Encyklopedia Gdańska zawierać będzie około

czterech tysięcy haseł, z których większość

opracowanow wyniku badań podjętych przez

autorów na potrzeby encyklopedii.

Dzieło otrzyma staranną oprawę graficzną,

bogatą w ikonografię, nad której przygotowaniem

pieczę sprawuje zespół prof. Janusza Górskiego

z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
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Encyklopedia Gdańska – sprzedaż i dystrybucja

I. od września 2012: subskrypcja – zapisy i przedpłaty na wydanie książkowe 
w obniżonej cenie

II. od premiery w III dekadzie listopada 2012 – sprzedaż wydania książkowego i e-book

• współpraca z liczącym się na rynku ogólnopolskim dystrybutorem hurtowym
• sprzedaż za pośrednictwem księgarń: Gdańsk, Trójmiasto i Pomorze
• dostępność ogólnopolska w kilku wybranych prestiżowych lokalizacjach księgarń 

tradycyjnych
• dostępność w księgarniach internetowych
• dostawy do bibliotek w Polsce
• sprzedaż wysyłkowa za pośrednictwem własnej strony internetowej
• sprzedaż wersji na urządzenia mobilne (e-book) wyłącznie on-line 

za pośrednictwem sieci sprzedaży internetowej
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Encyklopedia Gdańska – dostęp darmowy

I. otwarta internetowa wersja powszechna www.encyklopediagdanska.pl
• darmowy dostęp do wszystkich haseł i ilustracji w pełnej wersji
• możliwość włączenia się w rozwój projektu w ramach 

Ławy Encyklopedystów Gdańskich

II. akcja Encyklopedia Gdańska dla szkół i bibliotek
• sponsorzy, donatorzy i partnerzy ofiarowują bibliotekom szkół gdańskich oraz 

bibliotekom publicznym Pomorza specjalne egzemplarze Encyklopedii z puli 
otrzymanj w ramach współpracy z Fundacją Gdańską

• każdy egzemplarz zawiera specjalny ekslibris identyfikujący ofiarodawcę
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Encyklopedia Gdańska – promocja

I. promocja subskrypcji
II. promocja sprzedaży
III. promocja wizerunkowa

Narzędzia:
k kupony subskrypcyjne
k ulotki
k plakaty
k outdoor – bliboardy i citylighty w Trójmieście, na Pomorzu i w głównych miastach Polski
k reklama prasowa (prasa lokalna; główne dzienniki ogólnopolskie i tygodniki opinii)
k reklama radiowa i TV – spoty reklamowe
k reklama w miejscu sprzedaży – księgarnie
k reklama internetowa – bannery i spoty reklamowe kierowane głównie

do użytkowników z Pomorza
k zaangażowanie w kampanię znanych gdańszczan i osób kojarzonych z Gdańskiem

o rozpoznawalności ogólnopolskiej
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Encyklopedia Gdańska – oferta partnerska

Wartość 20.000,– netto

1. nadanie tytułu Partnera Encyklopedii Gdańska

2. zamieszczenie logo i nazwy Partnera wraz 

z podziękowaniem

• na specjalnej stronie na końcu Encyklopedii Gdańska p
• na zasadzie jak wyżej w wydaniu elektronicznym 

na urządzenia mobilne

• na stronie www.encyklopedia.gda.pl i na stronie 

internetowej wydawcy www.fundacjagdanska.pl wraz 

z linkami do wskazanej strony Partnera

• we wszystkich materiałach promocyjnych, 

informacyjnych i prasowych związanych z promocją 

wydania Encyklopedii Gdańska
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Encyklopedia Gdańska – oferta partnerska

3. Promocja Partnera podczas oficjalnych wydarzeń związanych

z wydaniem Encyklopedii Gdańska:

• uroczysta premiera Encyklopedii Gdańska połączona z uruchomieniem

wersji internetowej Encyklopedii

• powołanie Ławy Encyklopedystów Gdańskich z udziałem twórców dzieła, 

członków Komitetu Honorowego, sponsorów, donatorów i partnerów oraz władz Miasta

• zainicjowanie programu Encyklopedia Gdańska dla szkół i bibliotek
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Encyklopedia Gdańska – oferta partnerska

4. Przekazanie 1 numerowanego egzemplarza Encyklopedii Gdańska, ręcznie oprawionego 

w skórę safianową w kolorze czerwieni gdańskiej ze specjalnym ekslibrisem oraz specjalnym 

ręcznie wykonanym ozdobnym pudełkiem.

Niniejszy specjalny egzemplarz oprawiony w skórę 
wydany został dla firmy Mare Nostrum, 

kierowanej przez Prezesa Zarządu, Pana Adama Kowalksiego,
w uznaniu za wsparcie udzielone przy wydaniu

Encyklopedii Gdańska  i otrzymuje numer

052
Co potwierdzam mocą swojego urzędu 

25 maja 2012 roku w dniu święta Miasta Gdańska 

Prezydent Miasta Gdańska

Paweł Adamowicz

Pa rt n e r 
E n c y k l o p e d i i  G d a ń s ka
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Encyklopedia Gdańska – oferta partnerska

5. Przekazanie 5 numerowanych egzemplarzy Encyklopedia Gdańska w wydaniu 

korporacyjnym w oprawie twardej płóciennej ze specjalnym ekslibrisem oraz specjalnie 

ręcznie wykonanym etui.

Niniejszy specjalny egzemplarz oprawiony w skórę 
wydany został dla firmy Mare Nostrum, 

kierowanej przez Prezesa Zarządu, Pana Adama Kowalksiego,
w uznaniu za wsparcie udzielone przy wydaniu

Encyklopedii Gdańska  i otrzymuje numer

052
Co potwierdzam mocą swojego urzędu 

25 maja 2012 roku w dniu święta Miasta Gdańska 

Prezydent Miasta Gdańska

Paweł Adamowicz

Pa rt n e r 
E n c y k l o p e d i i  G d a ń s ka



Encyklopedia Gdańska

Encyklopedia Gdańska – oferta partnerska

6. Przekazanie 5 egzemplarzy wydania w wersji podstawowej w oprawie 

twardej całopapierowej.

7. Otrzymanie 10 egzemplarzy Encyklopedii Gdańska w wersji podstawowej w oprawie 

twardej całopapierowej na zrealizowanie akcji pod hasłem Encyklopedia Gdańska dla szkół 

i bibliotek z dodatkowym ekslibrisem darczyńcy.

Pa rt n e r 
E n c y k l o p e d i i  G d a ń s ka

Niniejszy egzemplarz Encyklopedii Gdańskiej
 jest darem firmy Mare Nostrum,

kierowanej przez Prezesa Zarządu, Pana Adama Kowalskiego,

dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Heweliusza,

przekazywanym z okazji Święta Miasta w 2012 roku w ramach programu 
Encyklopedia Gdańska dla szkół i bibliotek,

którego organizatorem jest Fundacja Gdańska,
o czy zaświadczają

w Gdańsku, dnia 25 maja 2012 roku

Prezydent Miasta Gdańska

Paweł Adamowicz

Prezes Zarządu Mare Formosus

Adam Kowalski
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