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Walne Zebranie Sprawozdawczo-
-Wyborcze Stowarzyszenia �Nasz

Gdañsk� odby³o siê 21 kwietnia 2009
roku w restauracji �Lataj¹cy Holen-
der� przy D³ugim Targu.

Podsumowano minion¹ kadencjê. Omó-
wiono program i sprawy organizacyjne, Za-
decydowano o zmianach personalnych na
kolejne dwa lata.

Udzielono absolutorium

Prezes Zarz¹du, profesor Andrzej Janu-
szajtis, witaj¹c uczestników, ¿yczy³ owoc-
nych obrad i korzystnych dla Stowarzy-
szenia decyzji. Powo³ano osoby i komisje,
których dzia³anie jest niezbêdne aby obrady
Walnego Zebrania wype³ni³y wymogi for-
malno-prawne. Sprawozdanie merytorycz-
ne Zarz¹du przedstawi³ Prezes, finansowe
� Skarbnik. Przypomniano najwa¿niejsze
kierunki naszej aktywno�ci w mijaj¹cej
kadencji, czym zajmowali�my siê w Za-
rz¹dzie i Komisjach, jakim problemom
po�wiêcali�my najwiêcej czasu. Sprawoz-
dania przedstawi³y tak¿e S¹d Kole¿eñski,
który w kolejnej kadencji pozostawa³
�bezrobotny�, jak te¿ Komisja Rewizyjna.
Ta ostatnia postawi³a wniosek o udziele-
nie absolutorium ustêpuj¹cym w³adzom,
który Walne Zebranie przyjê³o.

W trakcie dyskusji cz³onkowie Stowa-
rzyszenia ponownie wskazywali na zada-

Dla dobra Gdañska
W �Lataj¹cym Holendrze�

nia i kierunki, które nale¿y uwzglêdniæ
w najbli¿szej i dalszej przysz³o�ci.

Prof. Andrzej Januszajtis
dalej prezesem

Podobnie jak dwa lata temu dyskutanci
podkre�lali, ¿e konsolidacja Stowarzyszenia
wokó³ zadañ statutowych, czêstsze spotka-
nia tematyczne, jak te¿ rozszerzanie i do-
skonalenie miesiêcznika �Nasz Gdañsk�
to kierunki dzia³añ, które zaczynaj¹ przy-
nosiæ zak³adane rezultaty w zakresie uak-
tywnienia cz³onków Stowarzyszenia.

Walne Zebranie dokona³o wyboru
w³adz Towarzystwa na najbli¿sz¹ dwulet-
ni¹ kadencjê. Na Prezesa zg³oszono jed-
nego kandydata w osobie pana profesora
Andrzeja Januszajtisa, który w tajnych
wyborach na to stanowisko zosta³ wybra-
ny jednomy�lnie.
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Przyjêcie uchwa³y
oraz wniosków szcze-
gó³owych dotycz¹cych realizacji progra-
mu Zebrania i zg³aszanych w trakcie dys-
kusji zakoñczy³o czê�æ merytoryczn¹
spotkania.

Podsumowuj¹c obrady Prezes Zarz¹du
Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk� podziê-
kowa³ za wybór i ¿yczy³ wszystkim satys-
fakcji i zadowolenia z trudnej i nie-
wdziêcznej ale jak¿e potrzebnej pracy
spo³ecznej.

* * *

Stowarzyszenie po raz kolejny skorzy-
sta³o z zaproszenia restauracji �Lataj¹cy
Holender�. Gor¹co kierownictwu i pra-
cownikom przyjaznego nam lokalu dziê-
kujemy.

ANDRZEJ K. CIEP£UCHA

Zarz¹d:

Andrzej Januszajtis � Prezes
Zbigniew Socha � Wiceprezes
Andrzej Ciep³ucha � Wiceprezes
Anna Kuziemska � Skarbnik
Barbara Balsiewicz � Sekretarz
Kazimierz Gryszpanowicz � Cz³onek Zarz¹du
Bogdan Sedler � Cz³onek Zarz¹du

W³adze Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk� na now¹ kadencjê:

Komisja Rewizyjna:

Ryszard Iwaniuk � Przewodnicz¹cy
Jaros³awa Struga³a � Wiceprzewodnicz¹ca
Adam Nowotniak � Cz³onek Komisji

S¹d Kole¿eñski:

Anna Tu³odziecka � Przewodnicz¹ca
Tadeusz M³ynik � Cz³onek
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Staw ³¹czy siê z morzem
Powsta³ staw, d³ugi na 220 m, rozszerza-

j¹cy siê w kierunku patrzenia, co sprawia
z³udzenie, ¿e jest o wiele d³u¿szy i ³¹czy
siê z morzem. Oto, co pisa³ na ten temat
w 1777 roku Jan Bernoulli: �Z (odwie-
dzin w) parku by³em bardzo zadowolony,
nie dziwi¹c siê zreszt¹ jego piêkno�ci, bo-
wiem ju¿ wcze�niej wiedzia³em, ¿e jest
godny bogatego i s³awnego klasztoru, do
którego nale¿y. Jest ca³kiem p³aski i jego
istotna wy¿szo�æ polega na g³ównej alei,
z uwagi na niezwyk³¹ wyso-
ko�æ drzew, a szczególnie
dlatego, ¿e przez optyczn¹
iluzjê wydaje siê, jakby siê-
ga³a a¿ do morza, gdy siê
stoi u jej pocz¹tku; ma³e
podwy¿szenie, ze staranno-
�ci¹ urz¹dzone na koñcu
alei, zakrywa le¿¹ce dalej
poza parkiem pola, za� miê-
dzy polem a morzem le¿y
las, który z tak¹ perspekty-
wiczn¹ dok³adno�ci¹ i udat-
nie przeciêto, ¿e ta aleja
wygl¹da zupe³nie jak przed-
³u¿enie parkowej.�

Ta niezwyk³a w skali
�wiatowej perspektywa na
morze powsta³a za czasów opata Jacka
Rybiñskiego. Pomys³ pochodzi³ od niego
lub kogo� z jego krêgu � mo¿e biskupa
Ignacego Krasickiego, który chêtniej prze-
bywa³ w Oliwie ni¿ w Lidzbarku?

Zrealizowanie wspania³ego dzie³a by³o
niew¹tpliw¹ zas³ug¹ mistrza sztuki ogrod-
niczej Kazimierza Dêbiñskiego (w litera-
turze wymieniany jest tak¿e ogrodnik
Henschel). Za czasów nastêpnego opata,
ksiêcia Karola von Hohenzollern-Hechin-
gen, utar³a siê nazwa �Ksi¹¿êcy Widok�,
sprawiaj¹ca mylne wra¿enie, ¿e zawdziê-
czamy go jemu.

Kolosalna luneta
Morsk¹ perspektyw¹ zachwycali siê

wszyscy zwiedzaj¹cy. Wys³awia³a j¹ we
wspomnieniach Joanna Schopenhauerowa,
matka filozofa: Jedyna w swoim rodzaju
aleja ze strzy¿onego ¿ywop³otu, wyro�niê-

Jedyny na �wiecie!
Widzieæ morze z Parku Oliwskiego

Jedn¹ z najbardziej niezwyk³ych atrakcji parku oliwskiego by³ Widok na morze. Lipy szpaleru �
obramowuj¹cego widok � posadzono w pierwszej po³owie XVIII w. �wiadomy iluzjonistyczny efekt
wprowadzono w 1753 r. Dokupiono wtedy teren dzisiejszego po³udniowo-wschodniego naro¿nika parku
i przed³u¿ono o� widokow¹ w kierunku morza.

ta do zawrotnej wysoko�ci, jakiej nigdzie
indziej nie spotka³am, odró¿nia³a ten
ogród od innych podobnych. (...) Zacho-
wuj¹c najdoskonalszy stosunek szeroko�ci
do zadziwiaj¹cej wysoko�ci zielonych li-
�ciastych �cian, aleja biegn¹ca od ogro-
dowego frontu pa³acu przecina nie tylko
ca³¹ d³ugo�æ ogrodu, ale siêga przynaj-
mniej o jedn¹ godzinê spaceru dalej, do-
biegaj¹c do dalekiego wybrze¿a Ba³tyku,
i ciemnoniebieskie fale stanowi¹ jej gra-
nicê. Tak siê wydaje omamionemu przez

¯aglowiec przecina widok
Rozbudowa Oliwy, szczególnie inten-

sywna po przeprowadzeniu w 1870 r. linii
kolejowej, sprawi³a, ¿e zaczê³y siê poja-
wiaæ zagro¿enia dla historycznej perspek-
tywy. Ujawni³a je w swoim cennym prze-
wodniku po Oliwie z 1901 r. Elise Püttner:
�Najcenniejsz¹ czê�æ parku tworzy d³uga
na oko³o 112 m aleja �Ksi¹¿êcy Widok�
z wysokich na ok. 12 m strzy¿onych lip,
które, sto¿kowo posadzone, za po�rednic-
twem ma³ego stawu na koñcu, poprzez ni-

¿ej le¿¹c¹ szosê i krajobraz,
dziêki utworzonej perspek-
tywie wywo³uj¹ optyczne z³u-
dzenie, jakby park graniczy³
z morzem. Dawniej, gdy roz-
leg³¹ na jakie� 3 1/2 km rów-
ninê a¿ do brzegu morza po-
krywa³ jeszcze las, wyciêta
przesieka dodatkowo umac-
nia³a z³udzenie. W nowszym
czasie zosta³o to nieco za-
k³ócone przez wybudowanie
domów przy szosie. Jest to
szczególnie zachwycaj¹ce,
gdy jaki� parowiec albo ¿a-
glowiec przecina widok.�

S³owo �sto¿kowo� (w ory-
ginale konisch) opisuje wspo-

mniane wy¿ej przeciwdzia³aj¹ce zbiegowi
perspektywicznemu rozszerzenie w stronê
morza. Aby zachowaæ niezwyk³y efekt
dla pokoleñ, zaczêto go chroniæ w planach
zagospodarowania. Wytyczaj¹c now¹ ulicê
w przed³u¿eniu osi widokowej, nadano jej
nazwê Ksi¹¿êcego Widoku (Fürstliche
Aussicht) i przebieg z dalszym rozszerze-
niem w kierunku morza, tak by powstaj¹-
cej po bokach zabudowy nie by³o widaæ
z parkowej alei. Pierwszy, zachodni odci-
nek tej ulicy i przypomnienie nazwy znaj-
dujemy na planie Oliwy z 1910 r.

Utracono �wiadomo�æ znaczenia
Pierwsza wojna �wiatowa i o¿ywienie

gospodarki po przezwyciê¿eniu inflacji
nie sprzyja³y ochronie historycznych pa-
mi¹tek. W 1926 roku spó³ka budowlana
Fryderyka Basnera wykupi³a tereny i za-
planowa³a zabudowê w osi widoku. Uda³o

Widok na morze na starej pocztówce

optyczn¹ sztukê oku, a to z³udzenie nie
znika, dopóki siê nie dojdzie wzd³u¿ alei
do w³a�ciwej granicy, utworzonej przez
szeroki nasyp. Znaczny kawa³ pola dziel¹-
cy alejê od le¿¹cego na przeciwko sosno-
wego lasu, jak te¿ i mniejszy po drugiej
stronie, miêdzy nim, a brzegiem morskim,
umyka zupe³nie (oku) przez umiejêtne
obliczenie perspektywy w taki sposób, by
przeciêty w tym miejscu las tworzy³ nie-
przerwan¹ dalsz¹ czê�æ alei (...), a Ba³tyk
by³ jak gdyby rzeczywist¹ tej alei granic¹.�
Podobne opisy mo¿na znale�æ w wielu
publikacjach, np. w przewodniku Zernec-
kego z 1843 r.: �Olbrzymia aleja lipowa
w tym parku zapewnia przez wyciêt¹ w tej
samej szeroko�ci czê�æ lasu zaskakuj¹cy,
zaiste rzadki widok morza Ba³tyckiego;
jest to jak gdyby kolosalna luneta, przez
któr¹ z ksi¹¿êcego ogrodu patrzy siê na
morze.�

Fot. arch.
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siê odwie�æ przedsiêbiorcê od tego planu
tak skutecznie, ¿e nie tylko od niego od-
st¹pi³, ale nied³ugo potem w swoim domu
w Sopocie, przy dzisiejszej ul. Chrobrego,
za³o¿y³ prywatne muzeum! Przed³u¿aj¹c
ulicê do drogi Zaspa � ¯abianka (dzisiej-
szej ulicy Ch³opskiej), kontynuowano jej
rozszerzanie.

Po powrocie Gdañska do Polski w 1945 r.
nadano ulicom polskie nazwy. W obrêbie
�ródmie�cia z regu³y t³umaczono je na
polski jêzyk, zachowuj¹c historyczne zna-
czenie. W innych dzielnicach wziê³a górê
urzêdnicza fantazja i dosz³o do zaprzepasz-
czenia wielu cennych pami¹tek nazewni-
czych � tak¿e tych, które mimo niemiec-
kiej szaty jêzykowej, przetrwa³y z polskich
czasów.

�Ksi¹¿êcy Widok� sta³ siê ulic¹ �Bole-
s³awa Krzywoustego�. Cen¹ przemiano-
wania by³a utrata �wiadomo�ci znaczenia
niezwyk³ej oliwskiej perspektywy na mo-
rze. Na skutek nie trzeba by³o d³ugo czekaæ:
po kilku latach w pasie nadmorskim posa-
dzono lub dopuszczono do wyro�niêcia
drzew, które j¹ zas³oni³y. Nie widaæ dzi-
siaj morza z Parku Oliwskiego. Zagubiono
efekt, tak silnie dzia³aj¹cy na wszystkich,
którzy go doznali. Dzi� mo¿emy jedynie
wyobraziæ sobie to niezwyk³e wra¿enie,
jakie opisali jego �wiadkowie. Lektura
przyprawia o wielka têsknotê.

Jak za dotkniêciem ró¿d¿ki
Wed³ug Maxa Rosenheyma, który od-

wiedzi³ Oliwê w 1861 roku: �...najpiêk-
niejszym miejscem parku s¹ dwa wysokie
strzy¿one szpalery lip, przez które niby
przez olbrzymi¹ lunetê, poprzez kunsztow-
nie za³o¿ony za nimi basen patrzy siê na
dalekie morze. Zwiedzeni przez optyczne
czary wierzymy, ¿e aleja prowadzi a¿ do

brzegów Ba³tyku. Ten widok jest w naj-
wy¿szym stopniu zaskakuj¹cy; jest tak jak
gdyby nagle ods³oniêto zas³onê z naj-
wspanialszej panoramy, chwila � i w cie-
niach parku otwiera siê jak za machniê-
ciem ró¿d¿ki o�lepiaj¹ce �wiat³o morza,
a wraz z nim bezmiar przestrzeni. Dooko-
³a ciemny cieñ lip, a u góry jasne niebo
wydaje siê piêtrzyæ jak sklepienie, a lustro
morza rozp³ywaæ jak delikatnie ulatuj¹cy
dym kadzide³. Wszêdzie cicho, tylko od
czasu do czasu szemrz¹ li�cie. Szum fal
morskich dochodzi do uszu jak s³aby po-
mruk; za� z wie¿y ko�cio³a sp³ywa uroczyste
bicie wieczornej godziny (...) Obok siebie
widzia³em m³od¹ Polkê, która wraz ze
mn¹ podziwia³a widok i przypomina³a nie
tyle zaciekawion¹ turystkê, co rozmodlo-

n¹ p¹tniczkê, która w nabo¿nym skupieniu
wkroczy³a do sanktuarium �wi¹tyni.�

Przywróciæ iluzjonistyczny widok
Warto podkre�liæ, ¿e nasz iluzjonistycz-

ny widok na morze jest jedyny tego ro-
dzaju na �wiecie! Co stoi na przeszko-
dzie, ¿eby go przywróciæ? Jak twierdzi
Biuro Rozwoju, wymaga³oby to wyciêcia
6,5 hektara lasu. Pomiñmy �cis³o�æ tego
rodzaju obliczeñ, bo nie ona jest tu naj-
wa¿niejsza. Je¿eli wystarczy stosunkowo
niewielka przecinka, by przywróciæ co�
niezwykle piêknego i jedynego w �wiecie,
prawdziw¹ chlubê Oliwy, to nie ma co
¿a³owaæ stosunkowo niewielkiego frag-
mentu lasu. Nie musi siê wycinaæ wszyst-
kiego od razu, tylko rozdzieliæ dzia³anie
na kilka lat. Ju¿ wyciêcie w¹skiego pasa
w �rodku �sto¿ka� sprawi, ¿e w widoku
z parku co� b³y�nie na horyzoncie. Dzi-
siejsza technika umo¿liwia te¿ przenosze-
nie nawet starych drzew w inne miejsce,
po rocznym przygotowaniu.

Najwa¿niejsze, ¿e przywróci siê nasze-
mu miastu co� niezwyk³ego i symbolicz-
nego, co by³o jego chlub¹ i istot¹ to¿samo-
�ci, zarazem jedn¹ z g³ównych osi piêknej
Oliwy � widok na morze. A zwiedzaj¹cy
bêd¹ mogli powtarzaæ opiniê cytowanego
ju¿ Rosenheyma: �Zaiste, park oliwski
jest nieziemsko piêkny. Znam wiele piêk-
nych ogrodów (...), ale ¿aden mu nie do-
równuje; najpiêkniejsze dzie³o stworzy³a
tutaj sama natura.�

 ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Osie Oliwy na zdjêciu z lotu ptaka

Dzi� zas³aniaj¹ morze drzewa w pasie nadmorskim

Fot. arch.

Fot. Andrzej Januszajtis
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Stowarzyszenie Mi³o�ników Mazurka
D¹browskiego, zwróci³o siê do Stowarzy-
szenia �Nasz Gdañsk� z propozycj¹ dzia-
³ania. Po d³ugich poszukiwaniach dotarli-
�my do �róde³.

Postulujemy odtworzenie tablicy. Chcie-
liby�my, aby uroczyste ods³oniêcie nast¹-
pi³o 10 lutego 2010 roku � w 90. rocznicê
za�lubin Polski z morzem. Szukamy so-
juszników przedsiêwziêcia.

Zjazd Ligi Morskiej i Kolonjalnej
Powo³ano Komitet, w sk³ad którego

weszli tak¿e przedstawiciele: Stowa-
rzyszenia Tatarów Polskich, Miejskiej
Komendy Policji, Aresztu �ledczego,
Ko³a Przewodników i in.

Na czele Komitetu stan¹³ ni¿ej
podpisany. Pierwszym zadaniem by³o
odnalezienie tablicy, je¿eli gdzie� prze-
trwa³a, lub zebranie informacji. Kwe-
renda posz³a dwutorowo. Pracownicy
Archiwum Pañstwowego wyszukali
niemieckie notatki policyjne, opisuj¹ce
przebieg uroczysto�ci, w czasie któ-
rych ods³oniêto tablicê, oraz przek³ad
jej tekstu.

Z naszej strony uda³o siê dotrzeæ do
szczegó³owej relacji, zawartej w 6. nume-
rze czasopisma �Morze i Kolonje� z 1935
roku. Jak siê okaza³o 1 czerwca owego roku
rozpocz¹³ siê w Gdañsku VI Walny Zjazd
Ligi Morskiej i Kolonjalnej.

Wed³ug naszych dzisiejszych pojêæ
by³a to organizacja prawdziwie masowa.
Nale¿a³o do niej w ca³ej Polsce ponad
320 tysiêcy cz³onków! Na zjazd przyje-
cha³o 848 delegatów, z prezesem Zarz¹du
G³ównego gen. Gustawem Orlicz � Dre-
szerem na czele.

Zjazd zacz¹³ siê od nabo¿eñstwa ¿a³ob-
nego za spokój duszy zmar³ego 12 maja
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w polskim
ko�ciele Chrystusa Króla na Piaskowni
(dzi� ul. Ks. Rogaczewskiego). Kazanie
wyg³osi³ biskup che³miñski Stanis³aw Oko-
niewski.

Budowniczy Polski Odrodzonej
Plenarne posiedzenie odby³o siê w sali

Stoczni Gdañskiej przy Lisiej Grobli. Sala
by³a udekorowana zieleni¹ i barwami na-

rodowymi. Centralne miejsce zajmowa³o
popiersie zmar³ego Marsza³ka, po bokach
sta³y poczty sztandarowe poszczególnych
okrêgów LMK. Na wniosek gen. Orlicz-
Dreszera zebrani uczcili jego pamiêæ mi-
nut¹ milczenia. Po oficjalnym otwarciu
Zjazdu przez prezesa miejscowego od-
dzia³u LMK, komandora Józefa Poznañ-
skiego, przywita³ zebranych Generalny
Komisarz RP w Wolnym Mie�cie Gdañ-
sku, min. Kazimierz Papée. Mówca przy-
pomnia³ o roli Gdañska � miasta, �w któ-
rym sta³a kolebka polskiej idei morskiej,

sk¹d wyruszali na sine wody Ba³tyku
pierwsi ¿eglarze polscy, by walczyæ o do-
minium maris, by utwierdziæ polskie
w³adztwo nad morzem�.

Dalej wspomnia³ o Marsza³ku: �Nawi¹-
zuj¹c do tradycji Batorych i Wazów, Od-
nowiciel i Budowniczy Polski Odrodzo-
nej, �. p. Marsza³ek Pi³sudski powo³a³ do
¿ycia w samym zaraniu naszej Niepodle-
g³o�ci polsk¹ Marynarkê Wojenn¹. Powie-
rzy³ jej pieczê nad odzyskanym dostêpem
do morza, które otwar³o nam drogê na
�wiat. I stoimy dzisiaj tward¹ stop¹ nad
jego bursztynowym brzegiem, �wiadomi
wielkiej prawdy, ¿e navigare necesse est.�

Wrota do Korony
Wa¿nym punktem programu sta³ siê

przemarsz ulicami Gdañska do siedziby
Generalnego Komisarza RP na Nowych
Ogrodach. Oddajmy g³os sprawozdawcy,
podpisanemu literami J. L. (red. Janusz
Lewandowski): �W uroczystej, powa¿nej
ciszy przy g³uchym tylko werblu bêbnów
orkiestry kolejowej z Gdyni � sz³y poczty

sztandarowe, powiewa³y na wietrze krep¹
okryte sztandary. Za Rad¹ G³ówn¹ Ligi
i grup¹ oficerów szli � w zwartym szyku
czwórkowym � delegaci. Pochód przeszed³
w skupieniu, wzd³u¿ szpalerów ludno�ci
i dziatwy szkolnej polskiej w Gdañsku
szeregiem ulic a¿ do Neugarten na dziedzi-
niec, który otacza gmach Kom. Gen. R. P.

Na obszernym dziedziñcu siedziby przed-
stawiciela Rzeczypospolitej ustawi³y siê
poczty sztandarowe, stanêli delegaci Ligi.
Gen. Orlicz-Dreszer zwróci³ siê do min.
Papée, prosz¹c o przyjêcie od LMK tabli-

cy pami¹tkowej, która z okazji 15-le-
cia odzyskania przez Polskê dostêpu
do morza zosta³a wmurowana w gma-
chu Komisariatu Gen. R. P., oraz za-
koñczy³ swe przemówienie okrzykiem
na cze�æ Pana Prezydenta Rzplitej.

Po odegraniu przez orkiestrê hymnu
narodowego zabra³ g³os min. Papée:
�W chwili, gdy przyjmujê tablicê
ufundowan¹ przez Ligê Morsk¹ i Ko-
lonjaln¹, stwierdzam, ¿e na stra¿y
polskiej idei morskiej dzi� tu stoimy
i staæ bêdziemy. Jeste�my szczê�liwi,
¿e Zjazd tegoroczny móg³ otworzyæ

swe obrady w Gdañsku. Nie zapomnimy
nigdy o s³owach ks. kanclerza Karnkow-
skiego, ¿e tu, ko³o gdañskiej latarni, miesz-
cz¹ siê wrota do Korony.

1 czerwca 1935 roku � wmurowanie tablicy
Polska Gdañska potrzebuje, potrzebowa-

³a i zawsze potrzebowaæ bêdzie, a mówi¹c
s³owami wojewody Jana Solikowskiego
z r. 1570, Gdañsk zaw¿dy przy Polsce sta³,
bez Polski siê obej�æ nie móg³ i nie mo¿e.
Jego w³asny, nieskrêpowany rozwój kultu-
ralny i narodowo�ciowy godzi³ siê zawsze
i godzi siê z rozwojem gospodarczym, opar-
tym na zespoleniu z Polsk¹. Mocn¹ stop¹
oprzeæ siê na dwóch portach wybrze¿a
polskiego by³o zawsze d¹¿eniem naszych
wielkich królów i jest dla nas odziedziczo-
nym po nich nakazem polskiej racji stanu.
Custodia maris est portum gedanium � to
nakaz Stefana Batorego, który po wiekach
od¿y³ i wykonany zosta³ rozkazem Mar-
sza³ka Pi³sudskiego z dnia 28 listopada
1918 r. Dzisiejsze nasze pokolenie rozkaz
ten przeka¿e wiernie nastêpnym�.

Tablica Pi³sudskiego
Przed 90. rocznic¹ za�lubin Polski z morzem

W poprzednim numerze �Naszego Gdañska� informowali�my o tablicy, która mia³a upamiêtniaæ pobyt Józefa Pi³sudskiego
i Kazimierza Sosnkowskiego w wiêzieniu przy ul. Kurkowej i o inicjatywie jej przywrócenia. Okaza³o siê, ¿e tablica � na
fasadzie siedziby Generalnego Komisarza RP na Nowych Ogrodach � mia³a znacznie szersz¹, ni¿ przypuszczano, tre�æ.

Zdjêcie tablicy z 1935 r.

Fot. arch.
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Orkiestra odegra³a marsza Pierwszej
Brygady, poczem gen. dyw. Orlicz-Dre-
szer dokona³ os³oniêcia tablicy pami¹tko-
wej. Tablica zawiera nastêpuj¹cy napis:

�W ROKU ¯A£OBY PO ZGONIE WO-
DZA NARODU JÓZEFA PI£SUDSKIEGO,
Z KTÓREGO ROZKAZU BANDERA POL-
SKA POJAWI£A SIÊ PO D£U¯SZEJ PRZE-
RWIE NA BA£TYKU, DLA UPAMIÊTNIE-
NIA PIÊTNASTEJ ROCZNICY ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKÊ WOLNEGO DOSTÊPU DO
MORZA � VI WALNY ZJAZD DELEGATÓW
LIGI MORSKIEJ I KOLONJALNEJ, OBRA-
DUJ¥CY U UJ�CIA WIS£Y, TABLICÊ TÊ
WMUROWA£.

DZIA£O SIÊ W DNIU 1 CZERWCA 1935
ROKU, GDY PREZYDENTEM RZPLITEJ
BY£ PROF. DR. IGNACY MO�CICKI, PRE-
ZESEM RADY MINISTRÓW � P£K. WA-
LERY S£AWEK, A KOMISARZEM GENE-
RALNYM W WOLNEM MIE�CIE GDAÑSKU
� MIN. KAZIMIERZ PAPÉE�.

Tre�æ � znacznie szersza
O godz. 16-tej delegaci Zjazdu odje-

chali holownikiem z D³ugiego Mostu na
miejsce postoju s/s �Ko�ciuszko�, na któ-
rego pok³adzie odp³ynêli na wyspê Born-
holm�.

W czasie rejsu obradowa³y komisje Ligi.
Koñcz¹ce Zjazd drugie posiedzenie plenar-
ne odby³o siê 3 czerwca w Gdyni. Cytuj¹c
relacjê z uroczysto�ci, zachowa³em pi-
sowniê i b³êdne �portum gedanium� (za-
miast portus gedanensis) w przemówieniu
min. Papéego. W czasopi�mie zamieszczo-
no zdjêcie tablicy, które zeskanowali dla
nas pracownicy Biblioteki Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdañsku (dziêku-
jemy!).

Jak widaæ, tre�æ tablicy by³a inna, ni¿
na pocz¹tku my�leli�my � znacznie szersza
ni¿ upamiêtnienie krótkotrwa³ego pobytu

Józefa Pi³sudskiego i Kazimierza Sosn-
kowskiego w gdañskim wiêzieniu.

Na kolejnym zebraniu naszego Komi-
tetu � w go�cinnych pomieszczeniach Ar-
chiwum Pañstwowego w Gdañsku � po-
stanowiono d¹¿yæ do odtworzenia tablicy
w jej dawnym brzmieniu i zaproponowa-
no jej uroczyste ods³oniêcie w 90. roczni-
cê za�lubin Polski z morzem, 10 lutego
2010 r. W tym celu zamierzamy siê zwró-
ciæ o poparcie do W³adz Miasta i Woje-
wództwa i do Rady Ochrony Pomników
Walki i Mêczeñstwa. Wierzymy, ¿e nie
odmówi¹. Liczymy tak¿e na wspó³pracê
wszystkich instytucji � Akademii, szkó³
i przedsiêbiorstw, nosz¹cych Imiê Mar-
sza³ka Pi³sudskiego. To powinno byæ wspól-
n¹ spraw¹ nas wszystkich.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Walcz¹cy w powstaniach wierzyli, ¿e
ich zorze by³y poranne, a by³y wieczorne.

Ród znany na Litwie
W takiej to wieczornej zorzy po po-

wstaniu 1863 r. urodzi³ siê 5 grudnia 1867 r.
w Zu³owie, 60 km na pó³noc od Wilna
Józef Pi³sudski. By³o to 3 lata po powsta-
niu, w którym walki na Litwie trwa³y naj-
d³u¿ej. W takiej atmosferze wychowywa³
siê ch³opiec, którego ojciec Józef Wincen-
ty Pi³sudski 1833�1902 by³ komisarzem
powstania na ¯mudzi. Ród Pi³sudskich
by³ znany na Litwie od ponad 200 lat.
¯on¹ Józefa Wincentego by³a Maria Bile-
wiczówna � by³a to stara litewsko-polska
szlachta, wychodz¹c za m¹¿ za Józefa
seniora wnios³a w posagu parê maj¹tków
oko³o 8 000 hektarów.

Z takiego to gniazda wywodzi siê nasz
bohater Józef Pi³sudski, a pomnik jego
znajduje siê w Gdañsku-Wrzeszczu na
placu jego imienia przy skrzy¿owaniu Al.
Grunwaldzkiej i Al. Wojska Polskiego.

Wychowanie w duchu patriotyzmu
Sama architektura pomnika ma opinie

przychylne jak i nie przychylne, ja sam
wola³bym, ¿eby to by³a postaæ odpowia-

daj¹ca jego czynom kiedy by³ prê¿nym
¿o³nierzem, a nie schylona postaæ. Pójd�-
my dalej w �lad za naszym bohaterem.
Maria Pi³sudska by³a wielk¹ patriotka,
sama wychowywa³a swoje dzieci, wpaja-

j¹c im mi³o�æ do Polski i konieczno�æ
walki z wrogiem ojczyzny. Uczy³a dzieci
historii Polski i literatury zabronionej przez
cenzurê rosyjsk¹. M³ody Józef (Ziuk, tak
go zwano) zachwyca³ siê poezj¹ Mickie-
wicza i S³owackiego.

Rodzina Pi³sudskich by³a liczn¹, bo a¿
dwana�cioro dzieci. Dzieci mia³y guwer-
nantki, zna³y jêzyk francuski i niemiecki.
W szkole nie wolno by³o mówiæ po pol-
sku. Po latach pracy w PPS Pi³sudski za-
pytany przez Rosjanina czy pamiêta ro-
syjski odpowiedzia³ w tym jêzyku � �ja
etowo prokliatowo jazyka nie zabudu�
(nie zapomnê tego przeklêtego jêzyka).
Gdy Ziuk by³ w ostatniej klasie gimna-
zjum w 1884 r. zmar³a mu matka, Maria
Pi³sudska. Pochowana zosta³a na ¯mudzi.
Dopiero w 1936 r., po 52 latach. Jej cia³o
przewieziono do Wilna na Cmentarz Rossy
gdzie te¿ z³o¿ono pó�niej serce jej syna.

�Carom budiesz!�
W czerwcu 1885 r. Józef uzyska³ matu-

rê z historii i geografii, z rosyjskiego uzy-
ska³ ocenê 5, z niemieckiego 3, a reszta
ocen � na 4. Po maturze uda³ siê na medy-
cynê do Charkowa i tam w³¹czy³ siê do or-
ganizacji rewolucyjnej �Narodnaja Wola�.

Rozwa¿ania pod pomnikiem we Wrzeszczu (cz.1.)

Zorze Józefa Pi³sudskiego

Józef Pi³sudski (1922�1923)

Historiê Polski koñca XVIII i ca³y XIX wiek wype³ni³a walka o niepodleg³o�æ narodu z Carsk¹ Rosj¹
i ka¿dy zryw koñczy³ siê klêsk¹: insurekcja ko�ciuszkowska 1774, Powstanie Listopadowe 1830�31
i po trzech latach Powstanie Styczniowe 1863�64. W przemówieniu na zje�dzie legionistów
w Kielcach 8 VIII 1926 r. Pi³sudski mówi³, ¿e s¹ zorze poranne i wieczorne.
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Po skoñczonym roku wróci³ do Wilna i ju¿
nie pojecha³ do Charkowa. Pragn¹³ studio-
waæ na Uniwersytecie w Estonii w Dorpacie,
ale go nie przyjêto, bo policja zawiadomi³a
o jego dzia³alno�ci w Charkowie. Za dzia-
³alno�æ polityczn¹ w marcu 1887 r. Józef
i jego brat, Bronis³aw, zostali aresztowani.
Bronis³aw Pi³sudski otrzyma³ 15 lat zes³a-
nia, a Józef 5 lat do Irkucka. Bêd¹c na ze-
s³aniu Józef wspomina³ o spotkanej wró¿-
ce Cygance, która chcia³a mu wró¿yæ lecz
kiedy spojrza³a na jego rêkê w przera¿e-
niu krzyknê³a �carom budziesz� i uciek³a.

W 1893 r. powsta³o PPS, potem SDKPL.
Po powrocie z zes³ania Józef Pi³sudski
w³¹czy³ siê do pracy politycznej. Maj¹tek
po matce � na skutek z³ego zarz¹dzania
i nie trafionych interesów � zosta³ stopnio-
wo rozprzedany na pokrycie d³ugów. W gru-
pie socjalistów Pi³sudski pozna³ m³od¹
rozwódkê Mariê Juszkiewiczowi, znan¹
z urody. Nazywano j¹ te¿ dromaderk¹, bo
przez granicê przewozi³a na sobie bibu³ê.

Wstawa³ pó�no, spaæ szed³ o 2
lub 3 w nocy

Rodzina Pi³sudskich by³a katolicka,
matka pilnowa³a, aby dzieci chodzi³y do
ko�cio³a i spowiedzi. Pi³sudski bêd¹c na
zes³aniu i w Charkowie niewiele intereso-
wa³ siê ko�cio³em. W 1889 r. w £om¿y
przeszed³ na wyznanie ewangelicko-augs-
burskie i zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski z Mari¹
Juszkiewiczow¹. W 1910 r. powsta³y nowe
legalne organizacje �Zwi¹zek Strzelecki�
na terenie Lwowa i Krakowa. W 1912 r.
na bazie �Zwi¹zku Strzeleckiego� powsta-
³y Legiony, których komendantem zosta³
Józef Pi³sudski. S³owo komendant przy-
lgnê³o do niego a¿ do �mierci. Ju¿ wcze-

�niej Pi³sudski studiowa³ Powstanie Stycz-
niowe z 1863 r. my�l¹c o przygotowaniu
kadr wojskowych.

Codzienny tryb ¿ycia mia³ niezorgani-
zowany � wstawa³ pó�no, spaæ szed³ o 2
lub 3 w nocy, jad³ ma³o, pi³ du¿o herbaty
i du¿o pali³. Warunki materialne Pi³sud-
skiego by³y bardzo skromne. W tym cza-
sie Stefan ¯eromski odwiedzi³ Pi³sudskie-
go podczas pobytu w Zakopanem oko³o
1909 r. By³a to nêdzna, jak pisa³ ¯erom-
ski, drewniana cha³upa na Kasprusiach,
zasta³em go przy stole. Siedzia³ w kaleso-
nach, bo jedyn¹ parê spodni jak¹ posiada³
odda³ krawcowi do cerowania dziur. W tych
latach parokrotnie czyniono Pi³sudskiemu
propozycjê wej�cia do masonerii, w której
byli tacy jego znajomi, jak Rafa³ Radzi-
wi³³owicz, Stefan ¯eromski, Andrzej Strug.

Nad Niemnem w Druskienikach. Na drugim brzegu Litwa (1926)

Józef Pi³sudski z biskupem Bandurskim w okopach na Wo³yniu (maj 1916)

Pi³sudski odmówi³, twierdz¹c, ¿e nie mo¿e
sobie wi¹zaæ r¹k zobowi¹zaniami miêdzy-
narodowymi i nie chc¹c byæ niczyim na-
rzêdziem.

Pierwsza kompania kadrowa
Ju¿ jako naczelnik powstania zapytany

przez pra³ata kapelana Belwederu, czy na-
le¿y do masonerii odpowied� by³a taka:
�Czy ksi¹dz znaj¹cy Pi³sudskiego wyobra-
¿a sobie nale¿no�æ do organizacji, w któ-
rej musia³by spe³niaæ rozkazy nie znaj¹c
osób, które te rozkazy wydaj¹?�. W 1914 r.,
6 sierpnia, w kierunku Kielc wyruszy³a
pierwsza kompania kadrowa. Z nimi to Pi³-
sudski wyszed³ na wojnê. Wówczas ofiaro-
wano mu obrazek Matki Boskiej Ostro-
bramskiej w srebrze, z którym nie rozstawa³
siê przez ca³e ¿ycie, a 9 sierpnia otrzyma³
w maj¹tku Czaple M³ode konia wierzcho-
wego, s³ynn¹ kasztankê, która s³u¿y³a mu
a¿ do 1927 r. Walki zaczê³y siê w Króle-
stwie w okolicach Opatowa. G³ównym
elementem dyscypliny w tym wojsku by³o
bezgraniczne zaufanie do komendanta.

22 I 1917 roku prezydent Wilson wspo-
mina³ w senacie o niepodleg³ej Polsce. Na
spotkaniu ze swymi oficerami Pi³sudski
powiedzia³, droga z Niemcami skoñczy³a
siê, Rosja, nasz wróg skoñczy³a sw¹ rolê.
Do wojska polskiego formowanego przez
Niemców nie nale¿y i�æ. Zdecydowana
wiêkszo�æ Legionów odmówi³a z³o¿enia
przysiêgi. Wypadki potoczy³y siê szybko.
14 lipca Niemcy aresztowali oficerów i sze-
regowych do obozu. 22 lipca aresztowany
zosta³ Pi³sudski z gen Sosnkowskim. 23
przywieziono ich do gdañskiego wiêzie-
nia przy ul. Kurkowej.

(cdn)
TADEUSZ M£YNIK
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Lech Kad³ubowski wcze�niej zaprojek-
towa³ odbudowê poczty przy ul. D³ugiej.

Szef architektów i konserwatorów
Za ten zrealizowany obiekt otrzyma³

nagrodê pañstwow¹, co przyczyni³o siê
do decyzji w³adz miasta Gdañska
do mianowania go kierownikiem
pracowni �Miastoprojektu�. Za-
daniem tej pracowni by³o projek-
towanie i nadzór nad odbudow¹
G³ównego Miasta w Gdañsku.

Wskrzeszanie piêkna centrum
�ródmie�cia Gdañska oddano
w rêce architektów z �Miasto-
projektu�, a zachowane relikty
g³ównych obiektów zabytko-
wych pielêgnowali mistrzowie
z PP Pracownie Konserwacji
Zabytków. Lech Kad³ubowski
pe³ni³ rolê koordynatora ca³o�ci
dzie³a. Wszystkim nam przy-
�wieca³o has³o profesorów z Wy-
dzia³u Architektury Politechniki
Gdañskiej: prof. Jana Kilarskie-
go, prof. Mariana Osiñskiego,
prof. Edwarda Borowskiego i in-
nych � �budujemy Gdañsk piêk-
niejszy ni¿ kiedykolwiek�. Wygl¹-
da³o to tak, ¿e przy wskrzeszaniu
historycznych fasad, kiedy pa-
da³o zapytanie, z którego okresu
wybieramy fasadê, odpowied�
brzmia³a: najpiêkniejsz¹ i najciekawsz¹.

Nowe nie dorówna³o dawnemu
W taki sposób powsta³a najpiêkniejsza

ulica na �wiecie � ulica D³uga z D³ugim
Targiem. Gdañsk nie mo¿e siê poszczyciæ
rynkiem, placem, który dorówna³by ryn-
kom w Pradze, Wenecji, Brukseli czy
Krakowie. Ale w ¿adnym z tych miast nie
ma tak piêknej ulicy jak gdañska D³uga
z jej przed³u¿eniem � D³ugim Targiem.
Architekt Lech Kad³ubowski by³ bardzo
ambitny. Nie zadowala³a go koncepcja od-
twarzania dawnych form. Ju¿ przy odbu-
dowie poczty nie reperowa³ dawnych za-
chowanych do�æ dobrze fasad. Zburzy³ je
i zaprojektowa³ nowe, swoje. Niestety,
czas pokaza³, ¿e dawne by³y piêkniejsze.

Nowe dorówna³o dawnemu

D³ugi Targ 19

Zobaczyæ to dzisiaj mo¿na, gdy¿ po du-
¿ych dyskusjach zachowano fragment
dawnej fasady, która to potwierdza.

Po oddaniu do u¿ytku gmachu poczty
Lech Kad³ubowski podj¹³ siê zadania od-
budowy fasady dawnego hotelu �Du Nord�.

Obecnie rozbudowano dawn¹ budowlê
hotelu �Jantar� do rozmiaru i rangi 5-cio
gwiazdkowego hotelu. Rozbudowa ta
adaptowa³a w pe³ni piêkn¹ fasadê przy
D³ugim Targu 19. Ochroniono j¹, uzupe³-
niono i sta³a siê ona jednym z piêkniej-

szych dzie³ sztuki architekto-
nicznej, nierekonstruowanej. Na
jej tle nale¿y wyci¹gn¹æ wnioski
dotycz¹ce ca³o�ci twórczo�ci ar-
chitektonicznej. Jest to szczegól-
nie wa¿ne dla nowych realizacji
budowli, które pozbawione s¹
tych zasadniczych kryteriów
sztuki.

Architektura � synteza sztuk
Ka¿de dzie³o sztuki, a wiêc i ar-

chitektura, musi zawieraæ tre�ci
ideowe, tak jak wszystkie realiza-
cje minionych epok. Dekoracyj-
no�æ formy zewnêtrznej winna
byæ ekspozycj¹ dzie³ malarskich,
rze�biarskich oraz artystycznego
rzemios³a w ma³ej architekturze
i detalu. Im piêkniejsze dzie³a
artystyczne towarzysz¹ budow-
nictwu, tym czê�ciej budownic-
two zmienia siê w sztukê zwan¹
architektur¹. Nie mo¿na przy
realizacjach budowli elimino-
waæ artystów plastyków. Nale¿y
traktowaæ ich powa¿nie, a nie

tak jak malowanki kwiatowe itp. na wiel-
kich wie¿owcach Zaspy, Przymorza i Che³-
mu. Obecnie architekci, czuj¹c ¿e proste
klocki budowlane nie ciesz¹ siê uznaniem
spo³eczeñstwa, zaczynaj¹ realizowaæ krzy-
we dziwactwa zamiast wspó³pracowaæ
z plastykami nad powa¿nym upiêksze-
niem budowli.

Na tle tych rozwa¿añ nale¿y doceniæ
piêkno fasady nowego hotelu na D³ugim
Targu pod numerem 19.

ARCH. STANIS£AW MICHEL

AUTOR 104 FASAD ODBUDOWANEGO

�RÓDMIE�CIA GDAÑSKA

Postanowi³ zaprojektowaæ now¹ architektu-
rê. Na szczê�cie, w latach 50. XX w. na
naszych terenach nie dominowa³ klocko-
wy bezideowy kubizm Corbusiera, który
opanowa³ w tym czasie Zachód Europy.

Malarstwo przyda³o blasku
Powsta³a fasada o pe³nej warto�ci sztu-

ki architektonicznej. Zachowa³a w sobie
tre�æ ideow¹ pod has³em �Gdañsk�. For-
ma zewnêtrzna wzbogacona zosta³a dzie-
³em malarskim �wietnego artysty malarza
Kazimierza Ostrowskiego, bardzo cenio-
nego w �rodowisku artystycznym Gdañ-
ska. Malarstwo to u�wietni³o fasadê tak,
i¿ powsta³a nowa architektura w pe³ni do-
równuj¹ca osi¹gniêciom historycznych
okresów.

Fasada kamienicy przy D³ugim Targu 19 jest przyk³adem dorównania nowej nie rekonstruowanej
architektury dawnym historycznym dzie³om. Przed zniszczeniem wojennym Gdañska sta³a tutaj
XIX-wieczna fasada hotelu �Du Nord�. W latach 50. XX w. znany architekt Lech Kad³ubowski zapro-
jektowa³ now¹ fasadê nowego hotelu �Jantar�.

Fot. arch.
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I. Zrównowa¿ony rozwój ekonomiczny

jest nieodzowny w procesie rozwoju miast
i regionów, s³u¿y dobru mieszkañców, pod-
noszenia jako�ci ¿ycia, poziomu zatrudnienia
i pomy�lnemu funkcjonowaniu firm i insty-
tucji. St¹d wa¿n¹ spraw¹ jest by instytucje
odpowiedzialne za rozwój miast i regionów
mia³y nale¿yty pogl¹d na czynniki odpowie-
dzialne za rozwój i wynikaj¹c¹ st¹d mo¿li-
wo�æ podjêcia odpowiednich dzia³añ.

Od pewnego czasu prowadzone s¹ studia
maj¹ce na celu identyfikacjê owych czyn-
ników rozwoju, a tym samym zrozumienie
procesów dynamizuj¹cych wzrost, co po-
winno u³atwiæ prowadzenie polityki rozwoju
zrównowa¿onego i opracowaniu stosownej
strategii dla miasta i regionu.

Rozwój ekonomiczny i wzrost zatrudnie-
nia le¿¹ w centrum zainteresowania wiêkszo-
�ci o�rodków miejskich w Europie. St¹d te¿
szereg instytucji i organizacji z EUROCITIES
na czele zajmuje siê od paru lat tymi zagadnie-
niami. EUROCITIES jest organizacj¹ najwiêk-
szych miast europejskich i co 2 lata odbywa
siê spotkanie burmistrzów i przedstawicieli
�rodowisk nauki, polityki i biznesu na którym
referowane s¹ najwa¿niejsze zagadnienia zwi¹-
zane z funkcjonowaniem i rozwojem orga-
nizmów miejskich. Podczas spotkania, które
mia³o miejsce w marcu 1999 w Monachium,
jednym z g³ównych tematów by³a prezenta-
cja raportu opracowanego przez Europejski
Instytut Porównawczych Studiów Miejskich
w Rotterdamie, którego g³ówne tezy zostan¹
przedstawione poni¿ej.

Wydaje siê, ¿e niezwykle wa¿n¹ spraw¹
jest przenoszenie do�wiadczeñ europejskich do
krajów naszego regionu. Integracja europejska
stawia przed nami nowe zadania i st¹d te¿
wynika konieczno�æ kompleksowego podej-
�cia do problemów stanowi¹cych najwiêk-
sze wyzwanie dzisiejszych czasów: zrów-
nowa¿ony rozwój ekonomiczny, poprawa
jako�ci ¿ycia i bezrobocie. Warunkami ko-
niecznymi s¹: zdrowie i w³a�ciwa opieka
socjalna oraz wykszta³cenie i edukacja.

Pierwsze studia zapocz¹tkowane przez
miasta europejskie w 1997 roku pozwoli³y
zidentyfikowaæ kilka przyk³adowych sekto-
rów wzrostu, które, mimo, ¿e ró¿ni³y siê
w poszczególnych o�rodkach, to w wiêk-
szo�ci z nich przyjêto jako rozwojowe takie
sektory jak: multimedia, kultura i zwi¹za-
ne z ni¹ otoczenie biznesu oraz technolo-
gie ochrony �rodowiska.

Analiza porównawcza
czynników dynamizuj¹cych rozwój
na przyk³adzie miast europejskich

Zaobserwowano, ¿e rozwój ulega znacz-
nemu przyspieszeniu w wyniku wspó³dzia-
³ania poprzez sieci krzy¿uj¹ce siê w po-
przek poszczególnych sektorów.

Wniosek by³ nastêpuj¹cy: konieczne jest
g³êbsze wejrzenie wewn¹trz procesów wzro-
stu, aby w perspektywie wypracowaæ efek-
tywne strategie wzrostu i wyci¹gn¹æ st¹d
odpowiednie korzy�ci pojawiaj¹ce siê z no-
wymi mo¿liwo�ciami. Wynik³a st¹d decyzja
podjêcia drugiego etapu studiów celem po-
równania na p³aszczy�nie miêdzynarodowej
potencjalnych zintegrowanych obszarów/
grup wzrostu (�Growth Clusters�) oraz
identyfikacji pola dzia³ania dla polityki roz-
woju ekonomicznego miast i regionów.

Koncentracja badañ na owych zintegrowa-
nych obszarach/grupach aktywno�ci ekono-
micznej (dla uproszczenia i jasno�ci okre-
�lonych angielskim synonimem �Cluster�)
wynika z przekonania, ¿e wzrost zapewnia
tylko tego typu �rodowisko i sposób podej�cia
sieciowego � (�network approach�). W d.c.
u¿ywany bêdzie spolszczony termin �klaster�.

Na bazie owych oczekiwañ co do per-
spektywy i mo¿liwo�ci rozwoju wyekspo-
nowane zosta³y obszary do dalszej analizy
jak ilustruje to poni¿sza tabela.

mys³ oko³o-kulturalny z uwagi na istnienie
du¿ego potencja³u w zakresie problematyki
tzw. regeneracji miasta.

Helsinki s¹ przyk³adem jak globalne sie-
ciowe podej�cie zapewnia sukces. Wybrano
tam telemedia jako obszar wzrostu, tak¿e
z uwagi na siedzibê Nokii.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w Helsinkach i oko-
licy koncentruje siê 50% potencja³u ekono-
micznego Finlandii. W przeci¹gu zaledwie
4 lat zdo³ano zmniejszyæ stopê bezrobocia
z prawie 20% do 7% obecnie. Jest to ewe-
nement na skalê �wiatow¹.

II. Rozwój i upadek miast w europie
� nowe obszary wzrostu

Po II Wojnie �wiatowej Europa wesz³a
w erê rekonstrukcji charakteryzuj¹c¹ siê wy-
sokim i d³ugotrwa³ym wzrostem gospodar-
czym. Okres wzrostu dobrobytu i wysokie-
go zatrudnienia zakoñczy³ siê z pocz¹tkiem
lat 70. z pierwszym kryzysem paliwowym.
Od tego czasu tendencje wzrostu uleg³y spo-
wolnieniu lub nawet wykazywa³y wska�ni-
ki ujemne za� stopa bezrobocia wzrasta³a
w tempie wrêcz eksploduj¹cym wzd³u¿ i po-
przek Europy. Gospodarki europejskie we-
sz³y w okres intensywnej restrukturyzacji

Dla przyk³adu obszar: medycyna/zdro-
wie zosta³ wybrany przez Wiedeñ i Lyon,
gdzie istnieje d³uga tradycja badañ w tym
zakresie medycyny i opieki zdrowotnej.

Media wybra³y miasta: Lipsk, Mona-
chium i Rotterdam jakkolwiek ró¿nice po-
miêdzy nimi s¹ znaczne. W Monachium ów
klaster jest bardzo rozwiniêty, w Lipsku
wi¹¿e siê nadzieje na jego odnowê (d³uga
tradycja) za� Rotterdam liczy na poszerze-
nie swojej bazy ekonomicznej.

Eindhoven wybra³o obszar High-Tech,
Amsterdam turystykê, za� Manchester prze-

jako remedium na narastaj¹ce problemy
spo³eczno-gospodarcze.

Jedn¹ z najbardziej charakterystycznych
cech by³o zamieranie bran¿ o intensywnym
zatrudnieniu: wydobycie paliw kopalnianych
i przemys³ energetyczny; generalnie: ogra-
niczanie aktywno�ci przemys³owej w wiêk-
szo�ci krajów.

Spowodowane to by³o zmianami w rela-
cjach cen, siln¹ konkurencj¹ miêdzynarodow¹
i innowacjami ograniczaj¹cymi zatrudnienie.
Miasta i regiony zale¿ne od tradycyjnych
przemys³ów, szczególnie w strefie gospo-
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darczej pó³nocno-zachodniej Europy (ob-
szar przemys³owy w Anglii, Pó³nocna Nad-
renia-Westfalia, regiony przemys³owe Wa-
lonii i Pó³nocnej Francji) zosta³y dotkniête
kryzysem i zaczê³y podupadaæ. Wraz z upad-
kiem sektorów przemys³owych, zacz¹³ roz-
wijaæ siê sektor us³ug, a wraz z tym nast¹pi³
wzrost dochodów i zatrudnienia.

Od lat 1980-tych aktywno�ci typu: ban-
kowo�æ, ubezpieczenia i us³ugi biznesowe
wykazywa³y wysokie stopy wzrostu. Rów-
nie¿ inne bran¿e, wymagaj¹ce g³êbokiej wie-
dzy jak: marketing, komunikacja, badania
i rozwój wykazywa³y wysokie tempo i wno-
si³y swój wk³ad do procesu tzw.regeneracji
wielu du¿ych miast europejskich.

Ów cykl rozwoju i upadku miast i regio-
nów w Europie Zachodniej pod wp³ywem
czynników politycznych, socjalnych, eko-
nomicznych i demograficznych charaktery-
zuj¹ cztery fazy: urbanizacja, suburbani-
zacja, deurbanizacja i reurbanizacja.

Faza urbanizacji zwi¹zana jest z uprze-
mys³owieniem: miasta rosn¹ szybko, staj¹
siê lokalizacj¹ przemys³u i przyci¹gaj¹ si³ê
robocz¹ osiedlaj¹c¹ siê z regionu.

W fazie suburbanizacji ludzie wyprowa-
dzaj¹ siê z ha³a�liwych i drogich centrów miej-
skich do otaczaj¹cych dzielnic podmiejskich.

Wraz z komunikacj¹ samochodow¹ i ulep-
szeniami w infrastrukturze mo¿liwe by³o
w pocz¹tkuj¹cym okresie zachowanie miejsc
pracy w centrach miast.

Nastêpna faza nast¹pi³a wraz dalszym prze-
prowadzeniem siê ludzi do dalej po³o¿onych
miast satelickich, a wraz z innymi przenosi³y
siê miejsca pracy w przemy�le i us³ugach.

W koñcu lat 1980 czê�æ miast zdo³a³a
opanowaæ te trendy i przyci¹gn¹æ nowe
dziedziny aktywno�ci ekonomicznej i nowe
grupy zawodowe do centrów, przerywaj¹c
tym samym spiralê w dó³.

Miasta, które odnios³y najwiêksze suk-
cesy stwierdzi³y, ¿e aby zachêciæ biznes
i ludzi niezbêdne jest wysokiej jako�ci �ro-
dowisko miejskie: w zakresie warunków
mieszkaniowych, zaopatrzenia, instytucji kul-
tury i organizacji wypoczynku. Wskazuje
to, ¿e poprzez w³a�ciwe inwestycje zarz¹dy
miast bardzo mog¹ wiele uczyniæ dla po-
wodzenia ekonomicznego swego miasta.

Owa konkluzja by³a fundamentalna dla
dalszych badañ obszarów wzrostu (�growth
clusters�) w regionach europejskich.

Jednak¿e, wci¹¿ obserwuje siê du¿e ró¿-
nice sytuacji wyj�ciowej w poszczególnych
regionach.

Czê�æ miast nie zosta³a objêta recesj¹ pod-
czas fazy intensywnej restrukturyzacji po kry-
zysie paliwowym, poniewa¿ posiada³a zró¿-
nicowan¹ i nowoczesn¹ bazê ekonomiczn¹.

Stare miasta przemys³owo-portowe jak
Liverpool lub Marsylia mia³y znacznie gorsze
warunki do rozwoju lub przyci¹gniêcia no-
wych bran¿ ni¿ przyk³adowo Londyn czy

Montepellier. Tym niemniej s¹ one przyk³a-
dami sukcesu odnowy (regeneracji miejskiej)
na du¿¹ skalê.

Miasta Lille, Manchester i Dortmund rów-
nie¿ potrafi³y przerwaæ spirale trendu w dó³
poprzez udane i jasno zdefiniowane strategie
lokalne.

Jak wspomniano du¿y spadek aktywno�ci
przemys³owej wyst¹pi³ w szeregu miast eu-
ropejskich w latach 1970 i 1980-tych. Spad-
kowi owemu jednak¿e towarzyszy³ wzrost
aktywno�ci w innych dziedzinach, szczegól-
nie w bankowo�ci, us³ugach biznesowych,
badaniach i rozwoju � R&D.

Podjêto wiêc próby identyfikacji i opisu
najbardziej aktywnych i obiecuj¹cych sek-
torów rozwoju i regeneracji miast.

Badania przeprowadzone przez Europejski
Komitet Rozwoju Gospodarczego i Regene-
racji Miast w 24 miastach i w 16 krajach
Europy (EDURC, 1997) zaowocowa³y rankin-
giem sektorów uwa¿anych za rozwojowe.

Jako najbardziej dynamizuj¹ce wzrost go-
spodarczy, najwy¿sze pozycje otrzyma³y na-
stêpuj¹ce sektory: technologia informatyczna,
teleinformatyka, technologia ochrony �rodo-
wiska, media, us³ugi medyczne, zdrowotne,
socjalne, turystyka, biznes zw. z kultur¹, edu-
kacja, us³ugi prywatne, chemia farmaceu-
tyczna i biotechnologia.

Oczekiwania miast odno�nie wzrostu za-
trudnienia ró¿ni³y siê jakkolwiek nieznacznie,
poniewa¿ rozwój gospodarczy nie musi ko-
niecznie wi¹zaæ siê ze wzrostem zatrudnienia.

Takie dziedziny o intensywnej pracoch³on-
no�ci jak technologie ochrony �rodowiska,
turystyka i biznes zwi¹zany z kultur¹ wska-
zuj¹ na umiarkowane stopy wzrostu przy
szybkim wzro�cie zatrudnienia. Natomiast
nowoczesne sektory jak np. technologia in-
formatyczna wskazuj¹ na odwrotne trendy.

Jednak¿e z raportu nie mo¿na by³o wyci¹-
gn¹æ wniosków odno�nie czynników odpo-
wiedzialnych za rozwój w badanych kilkuna-
stu sektorach.

Wydaje siê, ¿e istniej¹ dwie podstawowe
si³y napêdowe wzrostu aktywno�ci gospo-
darczej: zmiany w upodobaniach konsu-
mentów oraz zmiany technologiczne.

Zmiany technologiczne wp³ywaj¹ nie tylko
na wzrost produktywno�ci, lecz mog¹ równie¿
prowadziæ do ca³kowicie nowych produktów.
W wiêkszo�ci przypadków zachodzi wspó³-
zale¿no�æ pomiêdzy obiema alternatywami.

Inne, zasadnicze czynniki rozwoju to otocz-
ka polityczna i demografia. Parê przyk³adów
wskazuje na zró¿nicowanie ciê¿aru gatunko-
wego owych czynników i na wspó³zale¿no�æ
pomiêdzy nimi.

Raptowny wzrost przemys³u turystycznego
jest spowodowany g³ównie przez zmianê po-
staw konsumentów. Ludzie maj¹ wiêcej czasu
i wiêcej wydaj¹ na rozrywkê i turystykê.

Wzrost sektora teleinformatycznego spo-
wodowany jest natomiast zmianami w techno-

logii: nowe odkrycia i szybki rozwój daj¹
potê¿ny impuls tej dziedzinie przemys³u.
Równocze�nie za owym wzrostem stoi efekt
zapotrzebowania: nowe technologie oferuj¹
tak wiele mo¿liwo�ci dla firm i osób indywi-
dualnych, ¿e s¹ one sk³onne kupowaæ inno-
wacje. Zapotrzebowanie jest wiêc tworzone
przez innowacje i nowe oferty.

Szybki rozwój sektora ochrony zdrowia
(opieka zdrowotna, przemys³ farmaceutycz-
ny, biotechnologia) jest równie¿ kombi-
nacj¹ postêpu technologicznego i zmiany
zapotrzebowania.

Technologia rozwija siê wyj¹tkowo szyb-
ko w dziedzinie biotechnologii.

Odkrycia, szczególnie w in¿ynierii gene-
tycznej oferuj¹ wyj¹tkowy potencja³ dla roz-
woju nowych leków. Równie¿ szybki postêp
odnotowuje siê w wyposa¿eniu medycznym.
Pojawiaj¹ce siê mo¿liwo�ci kreuj¹ zapotrze-
bowania oferuj¹c leczenie chorób uwa¿a-
nych dot¹d za nieuleczalne.

Wystêpuje sta³y wzrost wydatków na opie-
kê medyczn¹, jako, ¿e coraz wiêksz¹ uwagê
przywi¹zuje siê do spraw zwi¹zanych ze
zdrowiem.

Rozwój demograficzny jest równie¿ czyn-
nikiem narastania owych wydatków: powolne
starzenie siê spo³eczeñstwa i towarzysz¹cy
temu wzrost chronicznych zachorowañ i okre-
su opieki zdrowotnej.

Trzecim przyk³adem sektora wzrostu gdzie
technologie i zapotrzebowanie oddzia³ywaj¹
wzajemnie jest komunikacja.

Rosn¹ce gwa³townie zapotrzebowanie na
�rodki komunikacji tak ze strony biznesu jak
i indywidualnych konsumentów idzie w parze
z innowacjami w technologii: zastosowanie
internetowe, telefony komórkowe, etc.

Uwarunkowania polityczne równie¿ maj¹
wp³yw na aktywno�æ gospodarcz¹. Rz¹dy kra-
jowe jak i coraz bardziej instytucje ponadna-
rodowe (Unia Europejska) kreuj¹ warunki,
które mog¹ byæ korzystne lub niekorzystne dla
wzrostu w poszczególnych obszarach i, po-
przez ró¿nego rodzaju dzia³ania rz¹dowe,
oddzia³ywuj¹ na wzrost danego sektora: po-
lityka legislacyjna, fiskalna i gospodarcza,
równie¿ edukacja, badania i rozwój.

Sukces sektora telekomunikacyjnego w
Skandynawii by³ mo¿liwy poprzez wczesn¹
liberalizacjê rynku w tych krajach. Da³o to
skandynawskim firmom telekomunikacyj-
nym przewagê nad konkurentami.

W obszarze zdrowia, rz¹dy europejskie
wywieraj¹ zasadniczy wp³yw, jako, ¿e w Eu-
ropie sektor ten jest w du¿ym stopniu regu-
lowany.

Uogólniaj¹c, mo¿na z ca³¹ pewno�ci¹
stwierdziæ, ¿e w dziedzinach wymagaj¹cych
du¿ego wk³adu wiedzy (�know-how�), po-
lityka odno�nie edukacji oraz badañ i roz-
woju (R&D) jest czynnikiem decyduj¹cym.

(c.d.n.)
DR IN¯. BOGDAN SEDLER
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� Jakie miejsce w Muzeum II Wojny
�wiatowej zajmie temat: sztuka w II
wojnie �wiatowej lub II wojna �wiatowa
w sztuce?
� Poka¿emy ró¿norodne w¹tki i zjawiska
pocz¹wszy od fenomenu polskiego pod-
ziemnego ¿ycia poetyckiego � Baczyñski
i literackiego � niezwyk³e rozmno¿enie siê
prasy, skoñczywszy na fenomenie Marle-
ny Dietrich oraz popkulturze wdzieraj¹cej
siê do amerykañskiej machiny wojennej.
� Przygotowywane s¹ projekty eduka-
cyjne?
� Edukacja le¿y u pod³o¿a zamiaru budo-
wania placówki. Pracownicy dzia³u edu-
kacyjno-o�wiatowego bêd¹ pokazywali �
na lekcjach, spotkaniach i warsztatach dla
uczniów � historiê z bliska. Stale obecne
bêd¹ w projektach miejsca pamiêci narodo-
wej: Westerplatte, Poczta Polska, Stutthoff,
Pia�nica czy Szpêgawsk. Nasze Muzeum
wkomponujemy w istniej¹cy krajobraz
muzealno-martyrologiczny i bêdziemy z nie-
go czerpaæ w realizacji misji edukacyjnej.
� Wykaz miejsc pamiêci narodowej
w Polsce sporz¹dzi³o Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
� To szansa na wspó³dzia³anie z MEN,
zamierzamy materia³ w przysz³o�ci wyko-
rzystaæ.
� Jakimi �rodkami planuj¹ pañstwo
przekazaæ apokaliptyczny obraz wojny,
z dantejskimi scenami i wymiarem to-
talnego z³a?
� II wojna �wiatowa pozostawi³a tyle dra-
matycznych �ladów i dowodów, ¿e � nie-
stety � jest w czym wybieraæ. Ze wzglêdu
na drastyczny charakter nie wszystko bê-
dzie mo¿na pokazaæ na wystawie g³ównej.
Jednak zbrodnie wojenne bêd¹ dokumen-
towane dla celów naukowo-badawczych
w naszym archiwum.
� Nasuwa siê pytanie: epatowaæ, okrop-
no�ciami wojny, czy nie?
� W¹tki zawieraj¹ce okrucieñstwo powinny
byæ ukryte przed dzieæmi. Mo¿na to zro-
biæ stosuj¹c system �szuflad�, do których
mo¿na zajrzeæ tylko z pewnego poziomu.
� Chodzi o znalezienie klucza do pobu-
dzenia wspó³czucia u odbiorcy dla ofiar
wojny?
� Aby to uzyskaæ nie zawsze trzeba u¿ywaæ
dos³ownego przekazu. Efekt mo¿na osi¹-
gn¹æ odpowiednio montuj¹c materia³ fil-

Rozmowa z dr. Januszem Marszalcem,
wicedyrektorem Muzeum II Wojny �wiatowej (cz. 2.)

Przybli¿aæ � nie szokowaæ

mowy. By unaoczniæ grozê nalotów nie
trzeba koniecznie pokazywaæ porozrywa-
nych czy spalonych zw³ok.
� Czy bêdzie miejsce na filmy, takie,
jak: �Westerplatte�, �Walkiria�, �Bi-
twa o Angliê�, �Tora, Tora, Tora� itp.?
� Do dyspozycji zwiedzaj¹cych oddamy
du¿¹ salê kinow¹ do projekcji obrazów
fabularnych i dokumentalnych. W gale-
riach wydzielimy miejsca, w których kilka
osób wygodnie usi¹dzie i obejrzy fragmen-
ty filmów na temat fragmentu ekspozycji.
� By³ pan dyrektor pracownikiem In-
stytutu Pamiêci Narodowej. Czy IPN
bêdzie mia³o wp³yw na program Mu-
zeum II Wojny �wiatowej?
� IPN i my realizujemy w³asne cele statu-
towe. To dwie odrêbne instytucje.
� A u³atwianie dostêpu do dokumen-
tów, �róde³ itp.?
� Wspó³praca bie¿¹ca i merytoryczna, to
co innego. Korzystamy z zasobów archi-
walnych IPN, które s¹ nam ¿yczliwie udo-
stêpniane. Otwieramy siê na �rodowisko
naukowe gdañskie, chcemy wspó³praco-
waæ z o�rodkami w Polsce i na �wiecie.
St¹d nasze podró¿e na Zachód, wkrótce
te¿ na Wschód, ¿eby kontakty nawi¹zy-
waæ i utrwalaæ.
� Czy powstanie zespó³ doradczy?
� Zgodnie ze statutem ukonstytuuj¹ siê:
Rada Muzeum i Kolegium Programowe �
dwa cia³a o charakterze doradczym i kon-
sultacyjnym. Wejd¹ w ich sk³ad wybitni
historycy i muzealnicy z Polski oraz z za-
granicy.
� Spotka³em siê z zaskakuj¹cym stwier-
dzeniem, ¿e Hitler osobi�cie nikogo nie
zabi³, wiêc ka¿dy s¹d by go uniewinni³?
� To absurd. Adolf Hitler by³ twórc¹ ru-
chu nazistowskiego uznanego za zbrodni-
czy i os¹dzony w Norymberdze. S³usznie
wiêc uto¿samia siê przywódcê ruchu z ca-
³ym z³em wojny. Prawo karne zna pojêcie
�sprawstwa kierowniczego�. Odpowiedzial-
no�æ Hitlera nie podlega dyskusji. Ka¿dy
s¹d bez trudu udowodni³by, ¿e to w³a�nie
on rozpêta³ najwiêksz¹ tragediê ludzko�ci.
� Zatem jak przedstawiæ odpowiedzial-
no�æ Hitlera?
� Pokazanie jego szaleñstwa bêdzie nad-
zwyczaj proste. Widoczne by³o w ka¿dym
ge�cie, w dokumentach, które podpisywa³
i zostawi³, pocz¹wszy od �Mein Kampf�.

Cytaty s³ów Hitlera:
o Polakach, ¯ydach i narodach podbitych
to z³owrogie memento.
� Czy mo¿na odnale�æ i pokazaæ pozy-
tywy wojny?
� Wojna zawsze jest z³em. Niesie spustosze-
nie i �mieræ, równie¿ w sensie moralnym.
Wystawa musi nie�æ jednak przekaz pozy-
tywny. Tre�æ powinna byæ do g³êbi huma-
nistyczna. Poka¿emy cierpienie w wielkim
wymiarze, ale przede wszystkim opór wo-
bec z³a i szczytne przyk³ady ocalenia ludz-
kiej godno�ci, wyrwania siê z krêgu strachu.
Dlatego mocno bêdziemy eksponowaæ
historiê indywidualn¹ bohaterów, którzy
mieli odwagê walczyæ z broni¹ lub bez niej.
� Przyk³ad Ireny Sendlerowej by³by
dobry.
� Oczywi�cie: Irena Sendlerowa, rotmistrz
Witold Pilecki czy niedawno zmar³a gene-
ra³ El¿bieta Zawadzka �Zo� z Torunia �
jedyna kobieta po�ród �cichociemnych�.
Z Niemców warto wymieniæ i postaci mniej
u nas znane � kardyna³a Klemensa Augusta
von Galen, zwanego �Lwem z Münster�,
który przez ca³¹ wojnê g³osi³ antyhitlerow-
skie kazania, czy pastora Dietricha Bon-
hoeffera, twórcê luterañskiego �Ko�cio³a
Wyznaj¹cego�, który sprzeciwia³ siê anty-
chrze�cijañskiej i anty¿ydowskiej polityce
III Rzeszy. Pastor za sw¹ postawê � na oso-
bisty rozkaz Hitlera � zgin¹³ przez powie-
szenie w obozie koncentracyjnym Flos-
senbürg w Bawarii 9 kwietnia 1945 r., a wiêc
przed samym koñcem wojny.
� Atak na Pearl Harbour by³ b³êdem
Japonii?
� Tak, w takim samym stopniu, jak kata-
strof¹ dla Niemców by³o rozpêtanie II woj-
ny �wiatowej. Jednak historia alternatywna
to domena twórców gier komputerowych,
publicystów i t³o towarzyskich spotkañ.
Zadaniem Muzeum jest pokazaæ fakty i sk³o-
niæ do refleksji.
� Stawianie pytañ mo¿e pomóc w inter-
pretacji historii.
� Debata pozwala æwiczyæ siê w argumen-
tacji, ale czêsto oddala od rzeczywistych
wyzwañ badawczych. Podkre�lam jeszcze
raz: na rozwa¿ania publicystyczne, czy
tym bardziej polityczne, w Muzeum nie
bêdzie miejsca.
� Dziêkuje za rozmowê.

DARIUSZ WRÓBLEWSKI
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22 doros³ych i 2 dziewczynki
W po³owie 1946 r., w okresie najlicz-

niejszego nap³ywu ludno�ci ¿ydowskiej na
Pomorze, ich liczba siêgnê³a 35 tys. Z tej
liczby 90 proc. przypada³o na Pomorze
Zachodnie, a przede wszystkim Szczecin.
Zupe³nie odmiennie wygl¹da³o to na ob-
szarze Pomorza Nadwi�lañskiego. Liczba
ocala³ych na miejscu ¯ydów nie przekra-
cza³a kilkudziesiêciu osób. Z ponad trzech
tysiêcy ¯ydów gdañskich w roku 1939
w kwietniu 1945 r. pozosta³y w mie�cie
zaledwie 22 osoby. Przy czym w literaturze
wymienia siê tak¿e dwie dziewczynki, któ-
re przetrwa³y wojnê w zak³adach zakon-
nych i opiekuñczych w Gdañsku i Gdyni.

Jednak¿e najwiêcej skupisk ¿ydowskich
powsta³o w po³udniowej czê�ci wojewódz-
twa pomorskiego. W zamieszkiwanym przed
wojn¹ przez ponad 15 tys. ¯ydów W³o-
c³awku w sierpniu 1945 r. mieszka³o 200
¯ydów.

Spo³eczno�æ ¿ydowska w Gdañsku by³a
bardzo specyficzna. Chocia¿ w czerwcu
1946 r. liczy³a 2166 osób, to jednak wiêk-
szo�æ tej spo³eczno�ci oczekiwa³a na emi-
gracjê. St¹d rozje¿d¿ali siê do ró¿nych
krajów �wiata. Celem wyjazdów by³a naj-
czê�ciej Europa Zachodnia, USA, Kana-
da, Argentyna oraz Palestyna. Pocz¹tko-
wo spo³eczno�æ ¿ydowska by³a widoczna
tak¿e poza Trójmiastem. I tak w sprawoz-
daniu starosty za drugie pó³rocze 1946 r.
odnotowano w Tczewie wznowienie dzia-
³alno�ci bo¿nicy. Z kolei sprawozdanie
wojewody z maja 1947 r. mówi, ¿e w sta-
dium organizacyjnym jest religijne towa-
rzystwo ¿ydowskie w Lêborku. Dla po-
równania w S³upsku w roku 1946 by³o
113 ¯ydów, a rok pó�niej ju¿ tylko 23.

W obawie o bezpieczeñstwo
Przyczyny emigracji by³y z³o¿one. Na

pewno bardzo wa¿nym motywem by³o
powstanie w 1948 r. pañstwa Izrael, chêæ
ucieczki od �cmentarza� (kiedy to �wy-
jazd� z Gdañska, a szerzej Pomorza odby-
wa³ siê poprzez piec krematoryjny) oraz
obawa o w³asne bezpieczeñstwo. W tym
ostatnim przypadku szczególn¹ rolê ode-
gra³ pogrom kielecki, kiedy to 4 lipca
1946 roku zamordowano 42 osoby (ko-

Otwarcie i powrót do korzeni
50 lecie oddzia³u w Gdañsku TSK¯wP

Piêædziesi¹t lat temu powsta³ w Gdañsku oddzia³ Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów w Polsce.
W czerwcu 2009 roku odbêd¹ siê X Ba³tyckie Dni Kultury ¯ydowskiej.

Zatem mamy w Gdañsku dwa jubileusze.

biety, mê¿czyzn i dzieci), a 40 osób zra-
niono. Nie mówi¹c o wcze�niejszych przy-
padkach o których szepta³a ¿ydowska uli-
ca jak chocia¿by Jedwabne. Dochodz¹ce
z pozosta³ych czê�ci kraju wie�ci o zabój-
stwach ¯ydów, na jego pó³nocy, na szczê-
�cie, mia³y charakter incydentalny.

Faktem historycznym jest zaanga¿owa-
nie siê czê�ci komunistów ¿ydowskiego
pochodzenia w tworzenie struktur powo-
jennego pañstwa polskiego. Widz¹cych
w tym szansê na równouprawnienie ¯ydów.
Jako ciekawostkê mogê podaæ, ¿e Antoni
Alster by³ w 1945 r. pe³nomocnikiem Rz¹-
du Tymczasowego na terenie Pomorza
Nadwi�lañskiego, a nastêpnie do 1947 r.
pierwszym sekretarzem PPR w woj. pomor-
skim. Z kolei Józef Jurkowski w 1948 r.
zosta³ szefem Wojewódzkiego Urzêdu
Bezpieczeñstwa Publicznego w Gdañsku
i pe³ni³ tê funkcjê do 1950 r.

Powiêkszaj¹ca siê skala emigracji spo-
wodowa³a rozwi¹zanie w 1947 r. przez
Centralny Komitet ¯ydów w Polsce komi-
tetu okrêgowego w Gdañsku, a dotychcza-
sowe struktury zosta³y podporz¹dkowane
komitetowi w Bydgoszczy. Liczba ¯ydów
w Gdañsku w tym okresie zmala³a z 2136
osób do 850 w marcu 1947 r. i mia³a ten-
dencjê spadkow¹.

Synagoga we Wrzeszczu
Na prze³omie lat czterdziestych i piêæ-

dziesi¹tych najwiêkszym skupiskiem lud-
no�ci ¿ydowskiej w Polsce pó³nocnej by³
Szczecin. Przy czym jeszcze na pocz¹tku
1950 r. liczba ¯ydów w tym mie�cie wy-
nosi³a ok. 7000 osób (4 proc. mieszkañ-
ców). Na skutek emigracji uleg³a ona
zmniejszeniu do 2077 osób w 1951 r.

W pa�dzierniku 1950 r. zosta³a powo-
³ana nowa, o �wieckim charakterze, orga-
nizacja ¿ydowska Towarzystwo Spo³ecz-
no-Kulturalne ¯ydów w Polsce (TSK¯).
Powsta³o ono w wyniku po³¹czenia powo-
³anego w roku 1949 ¯ydowskiego Towa-
rzystwa Kulturalnego z CK¯P. W Gdañ-
sku utworzono oddzia³ TSK¯ dopiero
w 1959 r. czyli piêædziesi¹t lat temu.

Ju¿ w 1945 r. gdañscy ¿ydzi zorganizo-
wali kongregacjê wyznaniow¹ i urucho-
mili synagogê we Wrzeszczu (przetrwa³y

nawet niektóre sprzêty liturgiczne i czê�æ
wyposa¿enia). Jednak¿e, przede wszystkim
na skutek rosn¹cej wrogo�ci w³adz PRL-u
do religii, synagogê w 1950 r. przejê³y w³a-
dze miejskie i zorganizowa³y w niej funk-
cjonuj¹c¹ do dnia dzisiejszego szko³ê mu-
zyczn¹, chocia¿ budynek jest ju¿ formalnie
w³asno�ci¹ gminy ¿ydowskiej. Ciekawym
zjawiskiem, negatywnie ocenianym przez
ówczesne w³adze, by³o o¿ywienie religijne
w ramach formalnie �wieckiego TSK¯
oddzia³ Gdañsk.

Kiedy po Wojnie Sze�ciodniowej w
1967 r. próbowano na zebraniu doprowa-
dziæ do podjêcia uchwa³y potêpiaj¹cej poli-
tykê Pañstwa Izrael m³ody wówczas cz³o-
nek TSK¯ oddzia³ Gdañsk Jakub Szadaj
wyszed³ z sali, a za nim inni cz³onkowie.
Uchwa³y nie podjêto, a oddzia³ rozwi¹zano.

10 lat pozbawienia wolno�ci
� Powiedzia³em, ¿e mamy zbyt ma³¹

wiedzê, aby potêpiaæ te wydarzenia, a w za-
sadzie to dlaczego mamy potêpiaæ Izrael �
wspomina te trudne czasy Jakub Szadaj.
� Nie spodziewa³em siê ¿e wyjd¹ za mn¹
wszyscy. Po rozwi¹zaniu oddzia³u stracili-
�my piêkny lokal przy ul. Aldony w Gdañ-
sku-Wrzeszczu i spotykali�my siê wy³¹cz-
nie w domach prywatnych.

� Sta³ym punktem kontaktów by³o so-
pockie mieszkanie Moryca Lipszyca �
kontynuuje Szadaj. � Kiedy po wyj�ciu
z wiêzienia zajrza³em do jego zak³adu ju-
bilerskiego na ulicy Podjazd nie pozna³
mnie mówi¹c �Widzê, ¿e swój, ale nie pa-
miêtam od kogo�.

Natomiast na kanwie wydarzeñ marco-
wych 1968 roku ten¿e Jakub Szadaj, student
Politechniki Gdañskiej, otrzyma³ najwy¿-
szy w Polsce spo�ród pozosta³ych uczest-
ników wyrok polityczny 10 lat pozbawienia
wolno�ci. Z czego spêdzi³ w wiêzieniu
ponad piêæ lat. W wydawanym w Gdañsku
�G³osie Wybrze¿a� z 18 marca 1968 r. Je-
rzy Dziewicki napisa³ m.in.: �W�ród tych
politycznych bankrutów, którzy od d³u¿-
szego czasu m¹c¹ wodê w naszym kraju,
jest sporo ludzi pochodzenia ¿ydowskie-
go, których do sza³u doprowadzi³ fakt, ¿e
w okresie agresji na Bliskim Wschodzie �
Polska wypowiedzia³a siê nie po stronie
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izraelskich napastników, lecz po stronie
krajów arabskich. Ich nienawi�æ do Polski
Ludowej i jej kierownictwa sta³a siê jesz-
cze wiêksza, a ich spiskowa dzia³alno�æ
przybra³a na sile�.

Ironia historii sprawi³a, ¿e to w³a�nie
by³y wiêzieñ polityczny Jakub Szadaj po
latach i w zupe³nie odmiennych warun-
kach spo³eczno � politycznych reaktywo-
wa³ oddzia³ TSK¯ w Gdañsku. Umo¿li-
wi³y to zmiany, które nast¹pi³y po roku
1989. Odrodzi³a siê te¿ dzia³alno�æ reli-
gijna owocuj¹c reaktywowaniem gminy
¿ydowskiej.

W S³upsku i Gdañsku
W S³upsku od roku 2000 dzia³a filia

TSK¯ kierowana przez Joannê Kata-
rzyñsk¹-Zientalê, która jest ponadto wice-
przewodnicz¹c¹ zarz¹du oddzia³u gdañskie-
go TSK¯. Spo³eczno�æ ¿ydowska w tym
mie�cie jest oceniana na ok. 20 osób. W tym
roku odbêd¹ siê te¿ ju¿ po raz ósmy S³up-
skie Dni Kultury ¯ydowskiej.

� Staramy siê w³¹czaæ w nasze dzia³a-
nia i zapoznawaæ z kultur¹ ¿ydowsk¹ m³o-
dzie¿ � podkre�la Joanna Katarzyñska-
Zientala. � Jedn¹ z tegorocznych atrakcji
Dni Kultury ¯ydowskiej w S³upsku bê-
dzie inscenizacja szabatu. Staramy siê te¿
o �ci¹gniêcie jakiego� artysty z Izraela.

Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne ¯y-
dów w Polsce oddzia³ Gdañsk skupia po-
nad sze�ædziesiêcioro cz³onków i organi-
zuje wiele imprez przybli¿aj¹cych kulturê
i tradycjê ¿ydowsk¹. Wesz³y one na sta³e
do kalendarza wydarzeñ kulturalnych na
Pomorzu. W tym roku odbêd¹ siê X Ba³-
tyckie Dni Kultury ¯ydowskiej w Gdañsku,

VIII S³upskie Dni Kultury ¯ydowskiej,
VI Dni Mniejszo�ci � Biografie Gdañskie,
a tak¿e organizowany wspólnie z Francisz-
kanami i Gmin¹ Muzu³mañsk¹ IV �Asy¿
w Gdañsku�. Na tym ostatnim odby³a siê
w ubieg³ym roku bardzo ciekawa dysku-
sja pomiêdzy prof. Szewachem Weissem
i muftim RP Tomaszem Mi�kiewiczem.

Z kolei podczas Ba³tyckich Dni Kultury
¯ydowskiej zaprezentowa³y siê takie indy-
widualno�ci jak: Go³da Tencer, Leopold
Koz³owski, Siostry Rajfer, Danuta Stan-
kiewicz. W gdañskim ko�ciele �w. Trójcy

Wspó³praca z Ambasad¹ Izraela zaowoco-
wa³a równie¿ fascynuj¹ca wystaw¹ przy-
bli¿aj¹ca urzekaj¹ce krajobrazy Izraela.

Zaproszenie do Dworu Artusa
Na przestrzeni ostatnich lat ma te¿ miej-

sce, zapocz¹tkowane przez TSK¯, otwar-
cie siê gdañskiej spo³eczno�ci ¿ydowskiej
na zewn¹trz. Owocuje to w wielu przy-
padkach powrotem niektórych osób do
¿ydowskich korzeni. Obok judaizmu orto-
doksyjnego dosz³o te¿ na Wybrze¿u Gdañ-
skim do odrodzenia siê judaizmu reformo-
wanego. Natomiast spo³eczno�æ ¿ydowsk¹
w Trójmie�cie szacuje siê na ok. 300 osób.

Tegoroczne X Ba³tyckie Dni Kultury
¯ydowskiej w Gdañsku rozpoczn¹ siê
w domu królów polskich Dworze Artusa
14 czerwca 2009 r. o godz. 15. Wyst¹pi
m.in.: zespó³ Hagada i Danziger Klezmo-
rim, us³yszymy ponadto recital Moniki
Chrz¹stowskiej, która wraz z zespo³em
i go�cinnym udzia³em Henryka Rajfera
zaprezentuje tanga i ballady ¿ydowskie,
a ca³o�æ zakoñczy biesiada ¿ydowska
z udzia³em kantora Karola Ko³odzieja.
Z kolei 15 czerwca w Teatrze Muzycz-
nym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
odbêdzie siê specjalny pokaz legendarne-
go �Skrzypka na dachu� w re¿yserii Je-
rzego Gruzy. Na pewno nie zabraknie te¿
okazji do okoliczno�ciowych wspomnieñ,
a zas³u¿onym dzia³aczom zostan¹ wrêczo-
ne dyplomy i nagrody. Zapewne bêdzie te¿
okazja do porozmawiania z przedstawi-
cielami w³adz krajowych TSK¯ z prze-
wodnicz¹cym Zarz¹du G³ównego Artu-
rem Hofmanem na czele.

JAROS£AW BALCEWICZ

Jedn¹ z gwiazd Ba³tyckich Dni Kultury
¯ydowskiej by³a Go³da Tencer

mia³a miejsce piêkna uroczysto�æ wrêcze-
nia medali Sprawiedliwy W�ród Narodów
�wiata z udzia³em ambasadora Izraela
Szewacha Weissa. Zreszt¹ Sprawiedliwi
i ich rodziny byli czêstymi go�æmi od-
dzia³u gdañskiego TSK¯. Mo¿na to samo
powiedzieæ o ambasadorach Izraela m.in.
Szewachu Weissie i Dawidzie Pelegu.

Fot. Marek Zarzecki

Powstaæ ma, jak wiadomo, przystanek
SKM �ródmie�cie.

W spotkaniu uczestniczyli: prezydent
Miasta Gdañska Pawe³ Adamowicz, wi-
ceprezydent Wies³aw Bielawski, cz³onko-
wie Zarz¹du i Rady Nadzorczej Gildii
Gdañskiej S.A., przedstawiciele SKM w
Gdañsku.

� Miasto wskaza³o, ¿e najlepszym tere-
nem technologicznym dla SKM, czyli na
zaplecze budowy, bêdzie obszar zajmo-
wany przez nasze pawilony na Targu Sien-

Prezydent przychylny
Gildia Gdañska S.A. siê nie poddaje

nym � powiedzia³ S³awomir Gryczka, pre-
zes Gildii Gdañskiej S.A. � Natomiast pre-
zydent Miasta Gdañska, Pawe³ Adamowicz,
przyj¹³ stanowisko, ¿e kolej powinna zna-
le�æ dla siebie inne zaplecze do czasu,
kiedy przeniesiemy siê gdzie indziej, a wiêc
na ul. Grunwaldzk¹ w Oliwie.

Chodzi o to, aby Gildia S.A. ponios³a jak
najmniejsze szkody z powodu planowanej
miejskiej inwestycji.

Ustalono, ¿e umowa dzier¿awy terenu
przy Targu Siennym przez Gildiê Gdañsk¹
S.A. przed³u¿ona zostanie o co najmniej

piêtna�cie miesiêcy.
� Prezydent Pawe³ Adamowicz obieca³

przyspieszenie prac negocjacyjnych na te-
mat nowego terenu dla kupców w Oliwie
� kontynuuje S³awomir Gryczka. � Spo-
dziewamy siê, ¿e obie umowy � wspólni-
ków i spó³ki na temat przeniesienia � za-
wierane bêd¹ jednocze�nie.

A wiêc � wygl¹da na to, ¿e interesy
Gildii Gdañskiej S.A. � nie s¹ zagro¿one.

KATARZYNA KORCZAK

Gildia Gdañska S.A. przy Targu Siennym w Gdañsku pracuje normalnie. 4 maja 2009 r. odby³y siê kolejne rozmowy o
przysz³o�ci handlowej spó³ki. Trwaj¹ przygotowania do rozbudowy Szybkiej Kolei Miejskiej.
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Mieszka³ tu ród Gralathów
Promocja ksi¹¿ki Andrzeja Januszajtisa

�Sulmin. Niezwyk³e dzieje podgdañskiej
wsi� odby³a siê w sobotê, 10 maja w Sul-
minie. Ksi¹¿ka ukaza³a siê nak³adem ofi-
cyny L&L. Tego samego dnia w Sulminie
oddano do u¿ytku now¹ siedzibê Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej.

� Na szczególn¹ uwagê zas³uguje miej-
sce po dworze Gralathów, który spali³ siê,
niestety, w 1972 roku. � powiedzia³ An-
drzej Januszajtis. � Ko�ció³ek z 1905 roku,
w którym by³a galeria, tak¿e siê spali³,
jest odbudowywany. I szko³a zawodowa
za³o¿ona w 1820 roku z inicjatywy Karo-
la Gralatha i Walentego Wolskiego z Nie-
stêpowa.

Przywróciæ zamo¿no�æ i piêkno

Andrzej Januszajtis o Sulminie

�Ta wie� jest zarazem zwyczajna i wyj¹tkowa. Historia Sulmina zawiera wiele elementów typowych dla okolic Gdañska:
polskie pocz¹tki, krzy¿ackie porz¹dki, potem miejska i szlachecka �wietno�æ, zak³ócana gor¹cymi sporami, zniszczenia
w czasie najazdów wroga i skrzêtna odbudowa.

Pruska germanizacja i komunistyczna gospodarka (obie nieudane) i powrót do wolno�ci, która mo¿e przywróciæ wsi zamo¿-
no�æ i piêkno� (�) *

� Z racji blisko�ci Gdañska i piêkna wsi,
przeprowadzaj¹ siê tutaj z ludzie z Gdañ-
ska i tworzy siê dobra �mieszanka wybu-
chowa�.

Nowa spo³eczno�æ � nowe wyzwania

Do niedawna mieszka³ w Sulminie zna-
ny aktor teatralny i filmowy na sta³e
zwi¹zany z Teatrem �Wybrze¿e� � Miro-
s³aw Baka z ma³¿onk¹, Joann¹, równie¿
aktork¹. Wrócili do Gdañska, zawód ak-
tora wymaga blisko�ci teatru, ale zwi¹za-
ni s¹ z miejscowo�ci¹. Mieszka od kilku
lat z rodzin¹ znany fotoreporter, Maciej
Kosycarz. Osiedlili siê architekci, w�ród
których jest Bartosz Borkowski, równie¿
fotografik, lekarze, nauczyciele. Wszyscy

� Stanis³aw Karol Gralath by³ chrze-
�niakiem króla Stanis³awa Augusta � kon-
tynuowa³ Andrzej Januszajtis. � Wielka
kolekcja rêkopisów Gralathów z sulmiñ-
skiego dworu ocala³a i znajduje siê w zbio-
rach Biblioteki Gdañskiej PAN.

� Kilka lat temu namówi³em pana pro-
fesora na du¿y wyk³ad o historii Sulmina,
który odby³ siê w nie istniej¹cej Galerii
Sztuki W³odzimierza Wieczorkiewicza �
powiedzia³ Krzysztof Grynder, wydawca
ksi¹¿ki, dyrektor L&L firmy Dystrybucyj-
no � Wydawniczej, mieszkaniec Sulmina.
� Ksi¹¿ka jest kontynuacj¹ spotkania.

� W pejza¿ Sulmina wro�niête s¹ �
z dziada pradziada � stare rodziny ka-
szubskie � kontynuuje Krzysztof Grynder.
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s¹ mi³o�nikami wioski. Pierwszym celem
lokalnej spo³eczno�ci jest renowacja zde-
wastowanego mauzoleum zas³u¿onego
gdañskiego rodu Gralathów. Bardzo cie-
kawe miejsce usytuowane przy szlakach
turystycznych.

W nowej remizie OSP jest tak¿e �wie-
tlica, sala komputerowa, znalaz³ siedzibê
Klub Sportowy �Sulmin�, który � w ró¿-
nych grupach wiekowych � zdobywa suk-
cesy.

Ksi¹¿ka dostêpna jest w ksiêgarniach
Trójmiasta. To kolejna pozycja, któr¹ An-
drzej Januszajtis napisa³ dla L&L.

Sulmiñska OSP tego dnia uroczy�cie
otrzyma³a sztandar. By³o to �wiêto ca³ej

wsi z udzia³em go�ci z okolic i woje-
wództwa na czele z cz³onkiem Zarz¹du 
Sejmiku Województwa Pomorskiego, Wie-
s³awem Byczkowskim i wiceprzewodni-
cz¹cym Sejmiku, Janem Kleinszmidtem.

Nieoficjalna czê�æ spotkania odby³a siê
w prywatnym domu pañstwa Borkow-
skich, którzy doprowadzili do �wietno�ci
i przeznaczyli na cele mieszkalne dawn¹
gospodê Ernsta Berenta.

* Fragment wstêpu Andrzeja Januszajtisa do
ksi¹¿ki �Sulmin. Niezwyk³e dzieje pod-
gdañskiej wsi�

KATARZYNA KORCZAK

FOT. AGENCJA KOSYCARZ FOTO PRESS KFP

Fot. Mariusz Paw³owski

(�) �Je�li chodzi o budynek szkol-
ny to pan v. Gralath oferuje pewne ju¿
istniej¹ce mieszkanie we wsi, z³o¿one
z dostatecznie du¿ej izby, wraz z komo-
r¹, kuchni¹ i stajni¹, tudzie¿ nale¿¹cy
do niego ok. 1 morgowy ogród po³o¿ony
blisko domu, jako przysz³y lokal dla
nauczyciela, do którego trzeba bêdzie
przybudowaæ przestronn¹ izbê dla 60
dzieci i jednocze�nie stwierdza, ¿e odda
budynek na ten cel na tak d³ugo jak
szko³a bêdzie pozostawa³a w zwi¹zku,
nieodp³atnie�(�)

Fragment protoko³u za³o¿ycielskiego szko³y
w Sulminie, 16 lipca 1818 r.
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W 1918 roku Polska odzyska³a niepod-
leg³o�æ.

Jak grzyby po deszczu

Na terenie ca³ego kraju, jak grzyby po
deszczu, powstawaæ zaczê³y wiêksze orga-
nizacje kultury fizycznej i zwi¹zki sportowe
o ogólnopolskim zasiêgu. Spe³nia³y rolê koor-
dynatorów w poszczególnych dyscyplinach
sportowych. Wspomnieæ nale¿y, ¿e pod zabo-
rami dzia³a³y ju¿ takie organizacje jak: �So-
kó³�, czy �Orze³ Bia³y�. W Krakowie i Lwowie
wystêpowa³y w tym czasie kluby pi³karskie:
�Wis³a�, �Cracovia�, �Czarni� i �Pogoñ�.

W 1919 roku powsta³ Polski Komitet
Igrzysk Olimpijskich, który 6 lat pó�niej
zmieni³ nazwê na Polski Komitet Olimpij-
ski, staj¹c siê zwi¹zkiem polskich organiza-
cji sportowych. Kolejnymi Prezesami PKOL
� a¿ do wybuchu II Wojny �wiatowej �
byli: Stefan Lubomirski, Kazimierz Lubo-
mirski i Krzysztof Glabisz.

Z okazji wyj¹tkowej i historycznej rocz-
nicy w najstarszym i najbardziej zas³u¿onym
w Gdañskim Klubie Sportowym �Gedania�,
funkcjonuj¹cym od 1922 r., zorganizowano
Olimpijsk¹ Biesiadê.

 Z udzia³em Dziadury i Korola
Honorowymi go�æmi imprezy byli: olim-

pijka i czterokrotna mistrzyni Polski w wio-
�larstwie, Beata Dziadura oraz trzykrotny
mistrz �wiata w wio�larstwie i zdobywca
z³otego medalu na Olimpiadzie w Pekinie
Adam Korol. Sportowcy podzielili siê wra-
¿eniami z Olimpijskich Igrzysk, opowiedzieli
o wysi³ku, jaki czeka ka¿dego na drodze,
zanim zostanie olimpijczykiem.

Gospodarzami, a zarazem g³ównymi orga-
nizatorami spotkania,
byli: prezes �Geda-
nii�, Zdzis³aw Stan-
kiewicz i d³ugoletni
animator PKOL, Mi-
ros³aw Begger. Obec-
ny by³ by³y wojewoda
Pomorski, Piotr Kar-
czewski.

Dalsza czê�æ biesia-
dy to d³ugie rozmowy
o sporcie i rekreacji,
a tak¿e o usportowie-
niu i upowszechnieniu
wychowania fizyczne-
go w�ród m³odzie¿y

W GKS �Gedania�
90 lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego

90. rocznicê za³o¿enia Polskiego Komitetu Olimpijskiego obchodzono w Gdañskim Klubie Sportowym
�Gedania�. Polski Komitet Igrzysk Olimpijskich ukonstytuowa³ siê w 1919 roku. Sze�æ lat pó�niej
zmieni³ nazwê na Polski Komitet Olimpijski, który dzia³a do dzi�.

szkolnej, czego z takim uporem domaga³ siê
inicjator Nowo¿ytnych Igrzysk Olimpij-
skich Pierre De Coubertin. Wspominaj¹c
wielkich olimpijczyków rodem z Wybrze-
¿a, którymi m.in. byli: El¿bieta Duñska-
Krzesiñska, Zygmunt Chych³a, Kazimierz
Dejna, s³uchalismy fragmentów poezji i pro-
zy po�wiêconej idei olimpijskiej, czytanej
przez Miros³awa Rój-Sarneckiego.

MIECZYS£AW WASIEWICZ

Fot. Miros³aw Rój-Sarnecki

Wyjazd uratowa³ im ¿ycie. Przyjecha³o na uroczysto�æ siedmioro
uczestników historycznych wydarzeñ. W�ród nich Frank Meisler, gdañsz-
czanin, artysta rze�biarz, autor pomnika, na sta³e mieszkaj¹cy w Izraelu.
To trzeci i ostatni � pierwszy ods³oniêto w Londynie, drugi w Berlinie
� monument po�wiêcony Kindertransportom.

� Drodzy przyjaciele, dzisiaj Gdañsk z rado�ci p³acze na wasz przy-
jazd � powiedzia³ m.in. Pawe³ Adamowicz. � Jeste�cie gdañszczanami,
w 1939 roku was wygnano. Przyjechali�cie do swojej Ma³ej Ojczyzny.

KATARZYNA KORCZAK

Pomnik Kindertransportów
Przy Dworcu G³ównym w Gdañsku

Pomnik po�wiêcony pamiêci Kindertransportów ods³oniêto 6 maja
2009 r. przy Dworcu G³ównym w Gdañsku. Siedemdziesi¹t lat
temu z Gdañska wyruszy³ transport dzieci ¿ydowskich do Anglii.

Anna Gelles, wyjecha³a z Gdañska 3 maja
1939 roku w I Kindertransporcie, obecnie
mieszkaj¹ca w Stanach Zjednoczonych:
� Nie dopuszczali�my my�li, ¿e mo¿e-
my ju¿ nigdy wiêcej nie zobaczyæ rodzi-
ców, a 65 procent z nas utraci³o matki
i ojców. Byli�my na Szafarni, sk¹d za-
bra³y nas autobusy. Pamiêtam ca³e ro-

Fot. Marek Zarzecki

dziny machaj¹ce, ¿egnaj¹ce nas z p³a-
czem. Mia³am ojca i matkê w autobusie,
wiêc siê tak bardzo nie ba³am. By³am
podekscytowana. W Anglii za³o¿ono
nam metki z nazwiskami na szyje jak
krowom, podzielono na grupy i skiero-
wano w ró¿ne miejsca.

Thea Lange Spiegel, wyjecha³a z Gdañska
w II Kindertransporcie 5 lipca 1939 roku,
obecnie mieszka w Stanach Zjednoczonych:
� Dosta³am od matki po przyje�dzie do
Anglii dwa listy przez Czerwony Krzy¿
z Gdañska w 1941 roku � powiedzia³a �
I na tym siê kontakt na zawsze zakoñ-
czy³.
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Zawody zorganizowano z okazji Miê-
dzynarodowego Dnia Dziecka. Celem jest
popularyzacja tenisa sto³owego w Gdañ-
sku i na Pomorzu, a poprzez tê dyscyplinê
sportow¹ upowszechnianie kultury fizycz-
nej w�ród dzieci i m³odzie¿y.

Dwie kategorie
W turnieju mog¹ braæ udzia³ dziewczêta

i ch³opcy w dwóch kategoriach wiekowych:
· m³odzików � rocznik 1996�1997
· ¿aków � rocznik 1998 i m³odsi.
Ka¿da szko³a ma prawo zg³osiæ dowoln¹

liczbê uczniów. Do klasyfikacji ogólnej
wliczonych bêdzie tylko 8 uczniów � (2
¿aków, 2 ¿aczków, 2 m³odzików, 2 m³o-
dziczki). Ka¿dy uczeñ obowi¹zkowo musi
mieæ aktualn¹ legitymacjê szkoln¹.

Zwyciêski zespó³ otrzyma puchar Pre-
zydenta Miasta Gdañska. Za II miejsce

Tenis dla szkó³ podstawowych

III Otwarty Turniej Szkó³ Podstawowych w Tenisie Sto³owym o Puchar Prezydenta Miasta Gdañska odbêdzie siê
w niedzielê, 31 maja 2009 r. o godz. 10 (losowanie godz. 9.30) w hali sportowej Centrum Szkolenia Polskiego Zwi¹zku
Tenisa Sto³owego przy ul. Meissnera 3 w Gdañsku.

O Puchar Prezydenta
Miasta Gdañska

przyznany bêdzie puchar PWZTS, laureat
III nagrody odbierze puchar Stowarzysze-
nia �Nasz Gdañsk�.

W klasyfikacji indywidualnej za pierw-
sze trzy miejsca wrêczane bêd¹ puchary
i nagrody rzeczowe we wszystkich kate-
goriach wiekowych.

Jest o co walczyæ
Turniej bêdzie rozgrywany zgodnie z re-

gulaminem PZTS. Organizatorzy przypo-
minaj¹, ze szko³y we w³asnym zakresie
ubezpieczaj¹ uczniów i opiekunów oraz
ponosz¹ koszty dojazdu na zawody. Kosz-
ty organizacji zawodów pokrywaj¹ organi-
zatorzy i sponsorzy.

Organizatorami zawodów s¹: Pomorski
Wojewódzki Zwi¹zek Tenisa Sto³owego
oraz Gdañski Klub Tenisa Sto³owego. Kie-
rownikiem jest Ryszard Weissbradt, prezes

PWZTS, zastêpcami � Roman Trawicki,
prezes GKTS i Wojciech Pozorski, wice-
prezes GKTS.

Sponsorzy, dzia³acze, nauczyciele wycho-
wania fizycznego oraz rodzice dzieci � od
pierwszego turnieju bardzo aktywnie wspie-
raj¹ tê znacz¹c¹ ju¿ w Gdañsku imprezê.
S¹dzimy, ¿e tegoroczny turniej bêdzie jesz-
cze bardziej udany, a frekwencja wiêksza.

Organizatorzy i sponsorzy przygotowuj¹
ciekawe nagrody i wyró¿nienia. Bêdzie to
przecie¿ Dzieñ Dziecka, dzieñ rado�ci i za-
bawy.

RUFIN GODLEWSKI

Zapraszamy 31 maja 2009 r. do hali sportowej przy ul. Meissnera 3
Fot. Arch. GKTS

Regulaminy dotr¹ do szkó³. Zg³oszenia do
turnieju przyjmowane bêd¹ przed zawodami,
31 maja 2009 r.  w godz. od 9�9.30. Infor-
macji o turnieju udzielaj¹: Wojciech Pozorski
� tel. 663 410 926 i Ryszard Weisenbrodt �
tel. 602 316 717.


