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Tramwaj “Niebo polskie” kursuje po naszym
mieście
Zbliża się pierwsza rocznica odtworzenia zniszczonego przez hitlerowców fresku
“Niebo polskie” w dawnym Gimnazjum Polskim w Gdańsku. Z tej okazji
fragmenty dzieła “pojechały w miasto” - na karoserii tramwaju.

Tramwaj promujący zrekonstruowane `Niebo polskie` na krótko przed wyjazdem z zajezdni Gdańskich
Autobusów i Tramwajów

Fb Pomorskie.eu

 

Pierwsza prezentacja odtworzonego po 78 latach fresku “Niebo polskie” w auli dawnego Gimnazjum
Polskiego w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 odbyła się 8 maja 2018 r. “Niebo polskie” to
patriotyczne malowidło, które zostało odsłonięte na krótko przed wybuchem wojny. Tuż po jej
rozpoczęciu, hitlerowcy doszczętnie zniszczyli niezwykłe dzieło autorstwa Bolesława Cybisa i Jana
Zamoyskiego.
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Prace nad otworzeniem `Nieba polskiego` zajęły artystom dziewięć miesięcy
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Budynek dawnego Gimnazjum należy obecnie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego i właśnie z budżetu urzędu zrealizowano rekonstrukcję fresku (inicjatorem przywrócenia
dzieła był marszałek Mieczysław Struk). Dziewięć miesięcy zajęło siedmioosobowemu zespołowi z
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod kierunkiem prof. Jacka Zdybla odtworzenie zniszczonego
malowidła.

 

Odsłonięcie malowidła "Niebo polskie", 8 maja 2018 r., dawne Gimnazjum Polskie w Gdańsku przy ul.
Augustyńskiego 1, dziś Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl
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O pierwszej rocznicy zakończenia prac przypomina niebieski jak “Niebo polskie” tramwaj, który od
piątku (19 kwietnia) kursuje po gdańskich torach. Z pojazdem promującym “Niebo” łączyć się będą
ciekawe konkursy - organizatorzy zachęcają tajemniczo, by już teraz rozglądać się za niezwykłym
tramwajem i robić mu zdjęcia.

 

Zrekonstruowane patriotyczne malowidło od początku jest stale dostępne dla zwiedzających.
Jednak, by zrozumieć jego symbolikę, najlepiej oglądać je z przewodnikiem. Takie spotkania z
“Niebem” organizowane są cyklicznie. Najbliższa okazja ku temu nadarzy się 28 kwietnia
(niedziela) o godz. 11, 12.30 i 14.
Więcej na ten temat na profilu wydarzenia na Fb.

 

CZYTAJ TAKŻE:

Gdańsk odzyskał po 78 latach „Niebo polskie”, zniszczone przez nazistów

 

Złoty tramwaj `wabi` chętnych do oglądania `Sądu ostatecznego` Hansa Memlinga już od blisko półtora roku
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

To nie pierwsze gdańskie dzieło sztuki, które doczekało się promocyjnego tramwaju. W sierpniu 2017
r. na tory wyjechał złoty tramwaj - część obszernej kampanii zewnętrznej poświęconej obrazowi “Sąd
Ostateczny” Hansa Memlinga przygotowanej na zlecenie Muzeum Narodowego w Gdańsku, w
którego zbiorach znajduje się tryptyk niderlandzkiego mistrza. Złoty tramwaj kursuje do dziś.

https://www.facebook.com/events/384813812113868/
https://www.gdansk.pl/wiadomosci/fresk-gdanskiej-polonii-niebo-polskie-odbudowany-mozna-go-juz-ogladac,a,113706
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Na bogato - złoty tramwaj kursuje po Gdańsku. O co chodzi?
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