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Wokó³ Wyspy Spichrzów

Gdañscy inwestorzy
czekaj¹
Spotkanie Gdañskiej Grupy Inwestycyjnej odby³o siê 27 maja 2009 r. Grupa powsta³a w ubieg³ym roku jako otwarte
konsorcjum, zdolne finansowo odbudowaæ obiekty na Wyspie Spichrzów w ich historycznym kszta³cie. W sk³ad konsorcjum
wchodz¹ znane i zas³u¿one dla miasta osoby: Marian Szajna, Jan Zarêbski, Adam Schulz, Stanis³aw Michel, Grzegorz
Pellowski i in.
Grupa stoi na stanowisku, i¿ nale¿y
mo¿liwie jak najwierniej odtworzyæ piêkne
fasady spichlerzy.

wanie realizacj¹ zadania. Mimo up³ywu
ustawowego miesi¹ca odpowied z Biura
Prezydenta jeszcze nie nadesz³a.

jak¹ powinna byæ Wyspa Spichrzów, mo¿e
przynosiæ spore dochody.

Miasto niechêtne GGI

Na stra¿y tradycji

Konsorcjum powsta³o, poniewa¿ otworzy³a siê dla miejscowych inwestorów mo¿liwoæ uczestniczenia w odbudowie wybranych historycznych obiektów miasta.
W³adze miasta odrzuci³y jednak wstêpn¹
propozycjê GGI dotycz¹c¹ prac rekonstrukcyjnych na pó³nocnym cyplu Wyspy
Spichrzów, poniewa¿  wed³ug nich 
konsorcjum nie ma na swoim koncie realizacji projektu podobnego do rekonstrukcji spichlerzy na gdañskiej Wyspie.
Prezydent Adamowicz 10 lutego br.
rozmawia³ z przedstawicielami GGI i powiedzia³, ¿e obecnie w sprawie Wyspy
Spichrzów prowadzone s¹ negocjacje z 4
inwestorami, które maj¹ siê zakoñczyæ do
koñca maja b.r. W po³owie kwietnia GGI
wys³a³a pismo do Prezydenta Adamowicza
z prob¹ o informacjê o stanie negocjacji,
zg³aszaj¹c jednoczenie swoje zaintereso-

rodowisko GGI chce pielêgnowaæ gdañskie tradycje, podkrela dba³oæ o piêkno
miasta i chce staæ na stra¿y tradycji gdañskiej architektury. W naszym miecie jest
du¿o ludzi popieraj¹cych potrzebê kultywowania tradycyjnych wzorów gdañskiej
architektury. GGI przypomina, ¿e w przesz³oci by³a ju¿ forsowana koncepcja zabudowania Wyspy Spichrzów w ca³oci
budynkami przypominaj¹cymi Novotel. Na
szczêcie za czasów, gdy przewodnicz¹cym
Rady Miasta by³ prof. Andrzej Januszajtis,
a wiceprezydentem miasta p. Marian Szajna, nie dosz³o do jej zrealizowania, lecz
wrócono do idei rekonstrukcji historycznej zabudowy Wyspy. Prof. Januszajtis
podkrela, ¿e mo¿na to zrobiæ tak, ¿eby
inwestycja siê op³aca³a. Jak pokazuj¹ przyk³ady takich miast, jak Boston, Chicago,
Liverpool, Wigan Pier itp., Wyspa Tradycji,

GGI poprosi³a prof. Andrzeja Januszajtisa o honorowe przewodnictwo. Konsorcjum oczekuje od profesora konsultacji
w zakresie historycznym, jak te¿ promocji w mediach. Konieczne jest sta³e monitorowanie dzia³añ na Wyspie Spichrzów
oraz rozmowy i kontakty z w³adzami samorz¹dowymi.
Profesor Januszajtis propozycjê przyj¹³ i przypomnia³, ¿e przed laty dzia³a³
w Gdañskiej Komisji Ochrony Zabytków
PTTK, któr¹ kierowa³ p. Maciej Kilarski.
W znacznie gorszej sytuacji politycznej
uda³o siê wtedy uratowaæ Wartowniê nr 1
na Westerplatte, któr¹ komunistyczne
w³adze postanowi³y wysadziæ w powietrze. Profesor zauwa¿y³, ¿e i obecnie zdarzaj¹ siê przypadki pogardy dla zabytków
i dopuszczenia do szpecenia miasta. Wybudowany ostatnio ko³o Baszty £abêd
Hotel Hilton z wyj¹tkowo szpetn¹ za-
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chodni¹ fasad¹, to nie tylko b³¹d,
ale to równie¿ pora¿ka Gdañska.
W porównaniu z tym rekonstrukcja ulicy St¹giewnej jest arcydzie³em, a nie kiczem, jak utrzymuje np. p. Andrzej Baranowski
z Politechniki Gdañskiej.
Fa³szywie pojmowana
nowoczesnoæ
Jednym z g³ównych zwolenników fa³szywie pojmowanej nowoczesnoci jest p. wiceprezydent
Wies³aw Bielawski, co owocuje
niektórymi nieodpowiednimi koncepcjami architektonicznymi, realizowanymi na G³ównym Miecie. Zdarzaj¹ siê tak¿e g³osy,
domagaj¹ce siê nowoczesnego
akcentu wysokociowego na cyplu Wyspy Spichrzów, podczas
gdy najlepszym takim akcentem
by³by du¿y ¿aglowiec. W tej sytuacji GGI przyjê³a wnioski do dalszego
dzia³ania. Obecnie nale¿y czekaæ na wynik rozmów Prezydenta z 4 podmiotami
inwestycyjnymi. W zwi¹zku z prawdopodobnym fiaskiem tych rozmów i szukaniem nowego inwestora nale¿y przypomnieæ p. Prezydentowi Adamowiczowi
propozycjê uczestniczenia Grupy w tej
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odbudowie i d¹¿yæ do spotkania Grupy
z Prezydentem Miasta. Prof. Januszajtis
zaproponowa³ te¿, by poszerzyæ listê
cz³onków Grupy o osoby, mog¹ce wesprzeæ konsorcjum dodatkowym kapita³em. W tym celu nale¿y wyst¹piæ do wybranych osób z pismem zapraszaj¹cym do
wspó³pracy.

O dalszych dzia³aniach GGI, losach
projektów i decyzjach w³adz dotycz¹cych
odbudowy Wyspy Spichrzów bêdziemy
pañstwa sukcesywnie informowaæ.
DARIUSZ WRÓBLEWSKI
FOT. ART. FOT. MACIEJ KOSTUN
FOTOQUFEREK GDAÑSKI, KOSMA@GMAIL.COM
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Komitet dzia³a  historia ³¹czy

Trzy tablice
Jak ju¿ informowalimy, zawi¹za³ siê komitet, który postawi³ sobie za cel ods³oniêcie w naszym miecie
trzech tablic pami¹tkowych, zwi¹zanych z wa¿nymi wydarzeniami. W dniu 26 maja b.r., na III zebraniu
Komitetu, które odby³o siê w Miejskiej Komendzie Policji  dawnej siedzibie Generalnego Komisariatu RP w Wolnym
Miecie Gdañsku (przy okazji dziêkujemy za gocinne przyjêcie), podjêto ustalenia, istotne dla dalszych dzia³añ.
Wybrano treæ napisów sporód wersji zaproponowanych przez Wicedyrektora Aresztu ledczego, p. mjr Waldemara Kowalskiego oraz optymalne  naszym zdaniem
 miejsca i terminy zawieszenia tablic.
( ) z ³oskotem zatrzaniêto za nim
drzwi celi
Pierwsza tablica, upamiêtniaj¹ca pobyt
Józefa Pi³sudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego w gdañskim wiêzieniu, mia³aby byæ ods³oniêta jeszcze w tym roku.
Lokalizacja: na miejscu tablicy og³oszeniowej przy III bramie Aresztu  od ul.
3 Maja. Jej treæ by³aby nastêpuj¹ca:
Motto (u góry):
Hierarchiê legionow¹ uwzglêdniono
w ten sposób, ¿e pierwszego ulokowano Komendanta. Nigdy nie zapomnê
chwili, gdy z ³oskotem zatrzaniêto za
nim drzwi celi.
Kazimierz Sosnkowski
O Józefie Pi³sudskim.
Ni¿ej:
W dniach 2329 lipca 1917 r. w murach gdañskiego wiêzienia Niemcy przetrzymywali aresztowanych w Warszawie brygadiera (póniejszego marsza³ka
i pierwszego naczelnika odrodzonego
pañstwa polskiego) Józefa Pi³sudskiego
oraz pu³kownika (póniejszego genera³a)
Kazimierza Sosnkowskiego.
Wystawa fotografii Fenestrae
portae  (okna
i drzwi )
otwarta zosta³a 4 czerwca 2009 r.
w wietlicy Aresztu ledczego
przy ul. Kurkowej 12 w Gdañsku.
Prace wykonali cz³onkowie Gdañskiego Towarzystwa Fotograficznego i Zwi¹zku Polskich Artystów
Fotografików. Gociem specjalnym
wernisa¿u by³ Andrzej Januszajtis,
który wyg³osi³ dla aresztantów i artystów prelekcjê o Gdañsku. W ten
nietypowy sposób artyci fotograficy uczcili 20. rocznicê pierwszych
wolnych wyborów w Polsce.
K.K.

Pod tablic¹:
Tablicê ods³oniêto w 91. rocznicê odzyskania niepodleg³oci. Gdañsk 11 listopada
2009 r.
Ewentualny drugi termin: w 142. rocznicê urodzin Marsza³ka, 5 grudnia 2009 r.
Proponowany materia³: br¹z. Sugeruje siê
wzbogacenie tablicy podobiznami obu
wiêniów specjalnych gdañskiego zak³adu.
( ) PREZYDENTEM RZPLITEJ BY£
PROF. DR. IGNACY MOCICKI ( )
Tablica druga ma byæ powtórzeniem
poprzedniej, zawieszonej na gmachu Komisariatu Generalnego RP w 1935 r., nastêpuj¹cej treci:
W ROKU ¯A£OBY PO ZGONIE WODZA NARODU JÓZEFA PI£SUDSKIEGO, Z KTÓREGO ROZKAZU
BANDERA POLSKA POJAWI£A SIÊ
PO D£U¯SZEJ PRZERWIE NA BA£TYKU,
DLA
UPAMIÊTNIENIA
PIÊTNASTEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKÊ WOLNEGO DOSTÊPU DO MORZA  VI
WALNY ZJAZD DELEGATÓW LIGI
MORSKIEJ I KOLONJALNEJ, OBRADUJ¥CY U UJCIA WIS£Y, TABLICÊ TÊ WMUROWA£.
DZIA£O SIÊ W DNIU 1 CZERWCA
1935 ROKU, GDY PREZYDENTEM

RZPLITEJ BY£ PROF. DR. IGNACY
MOCICKI, PREZESEM RADY MINISTRÓW  P£K. WALERY S£AWEK,
A KOMISARZEM GENERALNYM
W WOLNEM MIECIE GDAÑSKU 
MIN. KAZIMIERZ PAPÉE.
Pod tablic¹:
Odtworzon¹ tablicê z 1935 r. ods³oniêto
w 90. rocznicê odzyskania przez Polskê
dostêpu do morza. Gdañsk, 10 lutego
2010 roku.
Drugim mo¿liwym terminem jest rocznica zawieszenia tablicy. W tym przypadku dat¹ by³by 1 czerwca 2010 roku. Jako
materia³ zasugerowano ciemny polerowany
granit. Tablica zawis³aby na fasadzie historycznego budynku, od strony Nowych
Ogrodów, miêdzy pierwszym, a drugim
oknem parteru na lewo od wejcia.
Tu by³a siedziba Komisariatu
Generalnego RP w WMG

Na koniec trzecia tablica, któr¹ zawieszono by 1 wrzenia 2010 lub jeszcze lepiej
w 90. rocznicê przejêcia gmachu na siedzibê w³adz polskich w Gdañsku w 2011 r.,
nastêpuj¹cej treci:
W tym budynku, w latach 19211939
mia³ swoj¹ siedzibê Komisariat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Miecie Gdañsku. Zajêty we wrzeniu 1939 roku przez gestapo, sta³ siê
jednym z miejsc mêczeñstwa i mierci
wiêzionych tu cz³onków ruchu oporu
Gdañska i Pomorza.
Pod tablic¹:
Gdañsk,, 1 wrzenia 2010 r. lub, w drugiej wersji 2001 r.
Jako materia³ zasugerowano kamieñ. Miejsce zawieszenia  na lewo od wejcia, przed
pierwszym oknem parteru.
Trwaj¹ prace nad przygotowaniem wniosków do Komisji Rady, która je opiniuje.
Staramy siê o uzyskanie Patronatu Prezydenta Miasta Gdañska. Ods³oniêcie ka¿dej z tych tablic bêdzie okazj¹ do zorgaFot. Jacek Gulczewski
nizowania podnios³ych uroczystoci 
Na zdjêciu: od lewej Adam Fleks, prezes GTF, prawdziwie ponad podzia³ami.
Andrzej Januszajtis i Waldemar Kowalski, wiceANDRZEJ JANUSZAJTIS
dyrektor Aresztu ledczego
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Gdañskie dynastie ¿ydowskie

Wpisani w historiê
Mielimy w Gdañsku wspania³e dynastie ¿ydowskie: Ankerów, Goldsteinów, Mendelsohnów...
Na ulicy St¹giewnej do roku 1938 praktycznie w ka¿dym domu mieszka³a rodzina ¿ydowska. Przewa¿a³y
tu domy wielorodzinne, które by³y po³¹czone ze spichlerzami stoj¹cymi przy równoleg³ej ulicy ¯ydowskiej
(przemianowanej w 1933 r. na Spichrzow¹) i Pszennej.
Szeæ spichlerzy, fabryka chleba

lejki w¹skotorowej. Korzystaj¹c ze statusu
¯yda chronionego móg³ przebywaæ w Gdañsku do 1940 roku. Goldsteinowie wyemigrowali przede wszystkim do Anglii i Stanów Zjednoczonych.
Mendelsohnowie zwi¹zani s¹ z Gdañskiem od XIX wieku. Wspó³tworzyli oni
dwie spó³ki kupieckie. Pierwsza z nich
Mendelsohn i Aris handlowa³a towarami
¿elaznymi. Natomiast spó³ka Mendelsohn
i Templer sprzedawa³a towary tekstylne.

wy z ich wartoci. Ten bogaty kupiec zbo¿owy, a zarazem kolekcjoner i znawca sztuki, podarowa³ swoj¹ kolekcjê judaików
w 1904 roku gdañskiej gminie wyznaniowej z okazji swoich siedemdziesi¹tych
pi¹tych urodzin.
Dziêki nowym darowiznom zbiór liczy³
ju¿ w kwietniu 1933 r. 186 cennych dzie³
sztuki. Nasilaj¹ce siê w Gdañsku ekscesy
antysemickie spowodowa³y, ¿e postanowiono zbiory wywieæ. Pomóg³ w tym American Jewish Joint Commitee. W lipcu
1939 roku dar Gie³dziñskiego wraz
z przedmiotami kultowymi z czterech
gdañskich synagog oraz przedmiotami bêd¹cymi w³asnoci¹ prywatn¹,
przyby³ do Nowego Jorku. W ten sposób ocala³ przed Zag³ad¹.

Za³o¿yciel dynastii Ankerów Simon przyby³ do Gdañska wraz z rodzin¹ w 1880 r.
Zaraz te¿ za³o¿y³ firmê zbo¿ow¹ S. Anker, Mehl-Kleie-und Kraftfutermittel, która wkrótce nale¿a³a do najwiêkszych we
wschodniej Europie. W 1901 r. Simon Anker zosta³ wybrany do Rady Reprezentantów gminy wyznaniowej. Nastêpnie wszed³
do Korporacji Kupieckiej i sta³ siê wspó³za³o¿ycielem lo¿y Gedania nr 3.
Przy ulicy Hucisko Ankerowie wybudowali dla siebie willê, która istnia³a a¿ do wypadków grudniowych
1970 roku. Rodzinna fortuna szybko
siê rozrasta³a. W 1915 roku Simon
Anker i jego syn Leo posiadali ju¿
szeæ spichlerzy, fabrykê chleba, silosy zbo¿owe i domy mieszkalne.
Czy spe³ni siê wola darczyñcy?
Wspomniany Leo Anker wszed³ do
Warunkiem przekazania tych zbiorad nadzorczych banków: Drezdeñrów
by³ zapis, ¿e jeli gmina ¿ydowska
skiego i ¯ydowskiego, a tak¿e pomapowróci
do Gdañska w ci¹gu piêtnaga³ zak³adaæ Bank Gdañski. Z czastu
lat,
to
kolekcja zostanie zwrócosem miejsce ojca w zarz¹dzie gminy
na.
Chocia¿
gmina wyznaniowa powyznaniowej zaj¹³ przedstawiciel Andre Ochodlo (a w³aciwie jego cieñ) w bo¿nicy przy
ul.
Partyzantów
we
Wrzeszczu
podczas
monodramu
wsta³a
ju¿
w
1945
r., to kolekcja nigdy
Izby Przemys³owo-Handlowej Artur
Fot. Art. fot. Maciej Kostun FOTOQFEREK GDAÑSKI ju¿ do Gdañska nie wróci³a. Z drugiej
Anker. Z kolei Heinrich Anker aktywkosma49@gmail.com
strony nie by³a to ju¿ ta sama gmina
nie dzia³a³ w firmie. Po dojciu nazico
przed
wojn¹. Obecnie zbiory znajduj¹
stów do w³adzy maj¹tek Ankerów zosta³ Z kolei Philip Mendelsohn zak³ada³ sosiê
w
Muzeum
¯ydowskim w Nowym
przejêty za cenê niewspó³miern¹ do jego pock¹ gminê wyznaniow¹ i wszed³ w sk³ad
Jorku.
Towarzystwo
Spo³eczno-Kulturalne
wartoci. A sami Ankerowie rozjechali jej pierwszego zarz¹du.
¯ydów
w
Polsce
oddzia³
Gdañsk podejmuje
siê po wiecie. Ich nastêpne pokolenia
Kupiec
i
kolekcjoner
starania,
aby
zbiory
mogli,
zgodnie z wol¹
¿yj¹ dzisiaj w Ameryce i Anglii.
darczyñcy,
obejrzeæ
gdañszczanie.
DoDo bardzo malowniczych postaci ¿ydowSynagoga i spó³ki kupieckie
skona³¹
ku
temu
okazj¹
by³aby
chocia¿by
skich gdañszczan nale¿y niewatpliwie kuPocz¹tek dynastii Goldsteinów datuje siê piec zbo¿owy Lesser Gie³dziñski, który czasowa wystawa. Jest szansa, ¿e do niej
na wiek osiemnasty i jest zwi¹zany z gdañ- przyszed³ na wiat w 1830 roku we W³o- w koñcu dojdzie. Inicjatywê przejê³o bosk¹ dzielnic¹ Dolne Miasto. Tutaj miesz- c³awku. A w wieku 30 lat przeniós³ siê do wiem kierowane przez dyrektora Adama
ka³ Moses ben Mordechaj Goldstein wraz Gdañska, gdzie zaj¹³ siê kolekcjonowaniem Koperkiewicza Muzeum Historyczne Miaz ma³¿onk¹ Hannah z domu Zutreuen. Ich dzie³ sztuki. W jego pierwszym mieszkaniu sta Gdañska.
syn Itzig ben Moses w 1830 roku zosta³ przy ul. D³ugiej 38 powsta³o ma³e muzeum
Przywróciæ historyczn¹ nazwê
przewodnicz¹cym gminy wyznaniowej. sztuki gdañskiej. Z kolei pocz¹tek kolekCzas
ju¿ najwy¿szy, aby przywróciæ
Ufundowa³ on tak¿e ukoñczon¹ w 1838 r. cji judaików da³y rodzinne przedmioty
dawnej
ulicy
¯ydowskiej jej historyczn¹
synagogê, a ponadto szereg cennych przed- kultu, które odziedziczy³ po mierci ojca.
nazwê.
Dziwi
te¿, ¿e tak zas³u¿one dla
miotów kultowych. Z kolei Julius Simon Kolekcja rozrasta³a siê m.in. na skutek
Gdañska
dynastie
¿ydowskie do dzisiaj
Goldstein za³o¿y³ w drugiej po³owie hur- zakupów dokonywanych podczas podró¿y
nie
maj¹
w
grodzie
nad Mot³aw¹ swoich
towniê wysy³kow¹ rodków pralniczych. s³u¿bowych po Europie. Pochodzi³y one
ulic.
Na
pocz¹tek
mo¿na
by zacz¹æ od
Jeden z jego synów Ernst Goldstein zosta³ tak¿e z zamykanych synagog gdañskich
ulicy
Lessera
Gie³dziñskiego.
w³acicielem oliwskiej fabryki czêci za- oraz od ¿ydowskich gdañszczan, którzy
JAROS£AW BALCEWICZ
miennych, a tak¿e wagonów dla kolei i ko- najprawdopodobniej nie zdawali sobie spra-
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Z dziejów gdañskiego Ostrowa

Holm przed w³ociami
Poza miastem stosowny Holm, po³o¿ony przed tymi¿ w³ociami (klasztoru oliwskiego), dajemy im odt¹d na wieki, aby
tam swoje konie wypasali, ale ¿eby ¿adnego budynku na rzeczonym Holmie nie stawiali. W takiej postaci w przywileju
dla Gdañska z 1342 lub 1343 r., potwierdzonym w 1378 r., pojawi³a siê po raz pierwszy nazwa dzisiejszej wyspy Ostrów.
Najbli¿szym odpowiednikiem s³owa
Holm, dok³adnie oddaj¹cym charakter, jaki
to miejsce nosi³o przez wieki, jest staropolski gr¹d, oznaczaj¹cy wynios³oæ na
mokrad³ach. Komisja, ustalaj¹ca w 1948 r.
ostateczny kszta³t polskich nazw miejscowoci, przyjê³a jednak Ostrów i jest to dzisiaj w ¿yciu publicznym i prawnym nazwa obowi¹zuj¹ca.
Szkuty do Wis³oujcia
Dzieje tego terenu s¹ znacznie starsze ni¿
pierwszy zapis nazwy. Wspomniane w³oci, czyli ³¹ki nad strumykami Wielkim
i Ma³ym Warzywodem, nale¿a³y do pierwotnego uposa¿enia klasztoru oliwskiego.
Odebrane w l. 12241226, gdy wiêtope³k
II przyznawa³ miastu swobody, w 1277 r.
zosta³y cystersom zwrócone. Gdañszczanie
dostosowali siê do postanowieñ dokumentu: w 1422 r. na Ostrowie pas³y siê 72 konie, nale¿¹ce do 66 mieszczan. W tym czasie pastwiska mia³y ju¿ wyran¹ granicê
od wschodu w postaci tzw. £achy Bosmañskiej. Jej nazwa (de Bosmann lake, póniej
Bosmannslake) wystêpuje po raz pierwszy
w umowie z roku 1425 z niejakim Hildebrandem, któremu przekazano dochody
z ma³ej wagi miejskiej, za co mia³ m.in.
£achê Bosmañsk¹ czyciæ i pog³êbiaæ.
Na pó³nocy £acha powtarza³a przebieg
ujciowego odcinka Wielkiego Warzywodu,
po³udniowe po³¹czenie z Wis³¹ przekopano,
by skróciæ jednostkom p³ywaj¹cym drogê
do Wis³oujcia. Pokrywanie siê obu cieków
wodnych potwierdzaj¹ zapisy Wielki Warzywód, który dzi nazywaj¹ £ach¹ Bosmañsk¹ z roku 1573, £acha Bosmañska
albo Warzywód z 1647 itp.
Od 1694 r. £ach¹ Bosmañsk¹ kursowa³y szkuty do Wis³oujcia  st¹d póniejsza
oboczna nazwa £acha Szkut. Po powrocie
pod polskie panowanie krzy¿acki zakaz
wznoszenia budynków na Ostrowiu przesta³
obowi¹zywaæ, ale i tak powsta³o ich niewiele. Jednym z nich by³a po³o¿ona na przeciwko M³odomiejskiego Sk³adu Drzewnego
karczma Ostrów, widoczna na planie
Berndta z ok. 1605 r. W tym czasie nie
by³o ju¿ ogólnie dostêpnego (za op³at¹)
pastwiska dla koni. Ju¿ w 1574 r. skar¿yli
siê mieszczanie, ¿e Ostrów zosta³ zaorany.

Rós³ tu te¿ las olchowy, z którego przydzielano deputaty drewna dla urzêdników (póniej zast¹pione pieniê¿nym dodatkiem do
pensji). Na planie Dickmana z 1617 r.
drzewa porastaj¹ ponad po³owê wyspy.
Budowa fortyfikacji
W tym czasie zaczêto umacniaæ wa¿ny
strategicznie Ostrów fortyfikacjami. Jeszcze
na pocz¹tku XVII w. przy po³udniowym
ujciu £achy Bosmañskiej do Wis³y powsta³ Szaniec £achy. W 1626 r. na pó³nocnym brzegu wyspy zbudowano Szaniec Zimowy. W 1638 r. po zachodniej stronie
pojawi³ siê Szaniec Kumów, w 1639 nieopodal Szañca Zimowego wyrós³ Szaniec

w koñcu marca Rosjanie zaatakowali Szaniec Letni. Odparto ich przy pomocy promu, uzbrojonego w dzia³a, który przyp³yn¹³ z Wis³oujcia. Sytuacja siê zmieni³a,
gdy w pocz¹tku kwietnia pad³ Szaniec Zimowy. W kolejnych tygodniach coraz bli¿ej przysuwa³ siê nieprzyjaciel, zdoby³ szaniec przy g³owie Mierzei, odci¹³ przez to
miastu dowóz Wis³¹, po wielu daremnych
próbach usadowi³ siê na Holmie; co prawda pró¿no atakowa³ znajduj¹cy siê na nim
Szaniec Letni, jak d³ugo dzielny kapitan
Lealand móg³ go broniæ, ale zaj¹³ go póniej, gdy choroba zmusi³a bohaterskiego
oficera do odst¹pienia funkcji tchórzliwemu kapitanowi Fischerowi (6 maja) i tak

Karczma Ostrów w 1600 r. (F. Berndt)

Panów, w 1651 miêdzy nim a Szañcem
Kumów  Szaniec Panieñski, a w rejonie
karczmy powsta³ niewielki Szaniec Ostrów.
W obliczu najazdu szwedzkiego w 1656
wyremontowano najpotê¿niejszy ze wszystkich Szaniec Zimowy, na koñcu wyd³u¿onego cypla pó³nocnego zbudowano Szaniec Letni, powiêkszono szaniec przy
karczmie Ostrów, wzd³u¿ Wis³y poprowadzono drogê ukryt¹ do Szañca Zimowego
i po³¹czono rowami stare ³achy w pó³nocnej
czêci wyspy z Wis³¹ i £ach¹ Bosmañsk¹.
Pierwsz¹ powa¿n¹ prób¹ dla umocnieñ
by³y jednak nie wojny szwedzkie, tylko
oblê¿enie króla Stanis³awa Leszczyñskiego w Gdañsku przez wojska rosyjskie
w 1734 r. Ju¿ we wczesnej fazie dzia³añ

oto zosta³a zahamowana komunikacja
z Wis³oujciem. Zajêcie przez Rosjan
Ostrowa przyspieszy³o kapitulacjê miasta.
23 gospodarstwa, jeden m³yn zbo¿owy
i dwa tartaki
W I rozbiorze Polski Fryderyk Wielki
bezprawnie anektowa³ Ostrów, opieraj¹c
siê  podobnie jak w przypadku Nowego
Portu  na jego rzekomej przynale¿noci
do klasztoru w Oliwie. Prusacy wykorzystywali go do skutecznego d³awienia gdañskiego handlu. Z rozkazu pruskiego króla
w 1783 r. pu³kownik von Pirch (Pierzcha,
z kaszubskiej szlachty) blokowa³ z Ostrowa przep³ywanie gdañskich statków, przepuszczaj¹c tylko obce statki zaopatrzone
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w przepustki, wystawione przez przedstawicieli obcych pañstw.
W odwecie Gdañszczanie obrzucili go
krowim ³ajnem i kamieniami. Po zajêciu
Gdañska przez Prusy w drugim rozbiorze
kontrole usta³y. Ostrów przeszed³ w prywatne rêce. W opisie Gdañska z tego czasu
czytamy: Holm. Wyspa utworzona przez
Wis³ê i £achê Bosmañsk¹ jest dziedzicznym
maj¹tkiem dzier¿awnym, który obecnie nale¿y do tajnego radcy Simpsona. wiêtope³k III (?) nada³ Holm ju¿ w r. 1235
klasztorowi w Oliwie. Gdy jednak w r. 1772
dobra zosta³y klasztorowi odebrane, wyspê
wci¹gniêto jako dziedziczny maj¹tek dzier¿awny do intendentury w Oliwie. Obecnie
znajduj¹ siê na Holmie 23 gospodarstwa,
jeden m³yn zbo¿owy i dwa tartaki. Liczba
mieszkañców wynosi 197. Na tym Holmie
maj¹ poza tym Gdañszczanie cztery szañce,
które os³aniaj¹ komunikacjê z Wis³oujciem
i chroni¹ ¿eglugê na Wile. (...) Wyspa
obejmuje 5 w³ók, 21 morgów, 95 prêtów
kwadratowych (101 ha, bez fortyfikacji)
i ma zarówno bardzo ¿yzn¹ rolê jak t³uste
³¹ki. (Duisburg 1809)
Ostrów dla Wolnego Miasta
Nadszed³ rok 1807. W oblê¿eniu Gdañska
przez wojska napoleoñskie wzmocnione
fortyfikacje Ostrowa s³u¿y³y teraz Prusakom,
ale brak chêci do walki i s³aboæ sprzymierzeñców nie przynios³y sukcesów. Sytuacja
siê powtórzy³a, choæ w innym kontekcie:
Wczesnym rankiem 7 maja na Ostrowie
dziewiêæ kompanii Rosjan pod wodz¹ majora Utkena pozwoli³o siê zaatakowaæ trzystu Francuzom, zostali wziêci do niewoli
i przez to nies³ychane niedbalstwo dali
podstawê do upadku twierdzy Gdañsk, której po³¹czenie z portem i l¹duj¹cym

Ostrów na planie portu z 1937 r.

korpusem odsieczy zosta³o przerwane (Zernecke). Traktat Tyl¿ycki przyzna³ Ostrów
utworzonemu z woli Napoleona Wolnemu
Miastu. W l. 18111813 Francuzi rozbudowali fortyfikacje. Na Ostrowie powsta³y tzw.
lunety: Tholozé (przy po³udniowym koñcu
£achy Bosmañskiej), po³¹czona z dzie³em
koronowym, oraz Theullié, Sorbier, Corbineau i Meunier. Miêdzy lunetami Sorbier
i Meunier zbudowano dzie³o rogowe Corne
du Holm. Nad £ach¹ Bosmañsk¹: szaniec
St. Hilaire. Przy pó³nocnym ujciu £achy
Bosmañskiej, od strony Przeróbki wyrós³
potê¿ny Fort Napoleona.
Fortyfikacje dobrze s³u¿y³y obroñcom, ale
nie odwróci³y losów wojny. Kongres Wiedeñski utrwali³ panowanie Prusaków, którzy
nadali umocnieniom Ostrowa swoje nazwy.

Ostrów z lotu ptaka
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1822 r. dziedzicem maj¹tku Ostrów z dworem i ogrodem, po³o¿onego w rejonie dawnej karczmy, by³ teraz ziêæ wspomnianego
wy¿ej Johna Simpsona Archibald Mac Lean.
Dalej na wschód pracowa³y na brzegu Wis³y trzy wiatraki, napêdzaj¹ce znane ju¿ nam
tartaki i m³yn zbo¿owy. W 1824 r. w drodze wymiany gruntów z w³adzami pruskimi
Ostrów wróci³ do miasta. Podczas epidemii
w 1831 r. powsta³ tutaj szpital i cmentarz
dla choleryków, bardzo nielubiany jak
nieco humorystycznie stwierdza autor Leksykonu z 1843 roku W. F. Zernecke. Cmentarz przeniesiono póniej na Che³m.
Specjalnoci¹ upraw  szparagi
A oto dane statystyczne: W 1793 r. spisano na Ostrowie 11 gospodarstw (dymów) ze 111 mieszkañcami, w 1809, jak
ju¿ wiemy 23 dymy i 197 dusz, w 1864
by³o 14 budynków, w tym 10 mieszkalnych
i 207 mieszkañców (wraz z wojskiem),
a w tabeli statystycznej z 1879 r. czytamy:
Tartak, okaza³a uprawa ogrodów, miejska
wie, 1 posiad³oæ, 873 morgi (223 ha),
ufortyfikowana wyspa miêdzy Wis³¹ a £ach¹ Bosmañsk¹. 1 posiad³oæ ch³opska,
2 zagrodnicze. Liczba mieszkañców wynosi³a 268. Specjalnoci¹ upraw by³y popularne w Gdañsku szparagi. W l. 189598
rozebrano fortyfikacje. W l. 19011904 na
miejscu £achy Bosmañskiej, zwanej teraz
£ach¹ Szkut, zbudowano tzw. Port Cesarski  obecny Kana³ Kaszubski. W 1902 r.
Ostrów, licz¹cy 221,7 ha powierzchni i ju¿
300 mieszkañców, wszed³ w sk³ad miasta.
W 1905 r. do nowej fabryki na pó³nocnym
cyplu doprowadzono liniê kolei z przepraw¹
promow¹ przez Port Cesarski i przystankiem
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GdañskOstrów. Po³udniow¹ czêæ Ostrowa
jeszcze w 1898 r. zajê³a Stocznia Cesarska,
przekszta³cona po I wojnie w Stoczniê Gdañsk¹. W 1909 r. wy³oniona z firmy Raiffeisen
Rolnicza Spó³ka Hurtowa zbudowa³a na
Ostrowie niewielki basen portowy (Port
Raiffeisena, dzi Ostrowica IV) i olbrzymi
spichlerz zbo¿owy o pojemnoci 16 tys. t,
nazwany póniej Prusy Zachodnie (Westpreußen). Na pó³noc od niego powsta³ kolejny basen (Ostrowica III), podczas gdy teren na po³udnie, z jeszcze jednym basenem
(okrelmy go jako Ostrowica V), zasypanym
po ostatniej wojnie, zagospodarowa³a spó³ka handluj¹ca drewnem. W tym samym roku
w budowie by³ ju¿ wielki basen (Ostrowica I) i zaplanowany drugi mniejszy (Ostrowica II) w pó³nocnej czêci wyspy, oba,
wraz ze wspomnian¹ Ostrowic¹ V, przeznaczone dla bazy ³odzi podwodnych. Ostatecznie ukoñczono je po powstaniu tutaj
warsztatów naprawczych i magazynów zaopatrzeniowych w 1915 r.
93 ³odzie podwodne
Od roku 1908 do 1918 wyprodukowano
w Gdañsku 39 ³odzi podwodnych. Pas terenu miêdzy Ostrowic¹ I a Portem Cesarskim
zajê³y magazyny amunicji. W 1912 r. na
planie miasta na pó³nocnym koñcu Ostrowa zaznaczona jest fabryka samochodów
Komnick, byæ mo¿e ta sama, co w 1905 r.
Utworzone po I wojnie Wolne Miasto
Gdañsk zosta³o zdemilitaryzowane. Stocznie
musia³y wróciæ do produkcji wy³¹cznie

pokojowej. Tereny przyleg³e do basenów
Ostrowica I i II przejê³a polsko-gdañska
Rada Portu. Wykorzystywano je na drzewne place sk³adowe. Przy nabrze¿ach Ostrowicy II mia³y miejsce postoju statki rzeczne i bunkrowe. Zbiorniki firmy Naphta
nad Martw¹ Wis³¹ przejê³a spó³ka Mazut. Spichlerz Raiffeisena, zwany teraz
Westpreussen, nale¿a³ do Centrali Rolniczej. W 1937 r. w³ada³a nim Gdañska
Spó³ka Spedycyjna, a nad Ostrowem III
i miêdzy Ostrowicami usadowi³ siê kantor
W. Schönberga. Na miejscu fabryki Komnicka dzia³a³a spó³ka P. J. Danischewsky.
Rada Portu wydzier¿awia³a tereny gdañskim firmom: Melazoport, Schenker,
Max Weichmann itp. Na koñcu pirsu amunicyjnego ulokowa³a siê Polska Agencja
Drzewna. Tereny na po³udniu wyspy nale¿a³y do Stoczni Gdañskiej, która odst¹pi³a wschodni¹ czêæ firmie Lothara Grossmanna. Niewielki obszar na zachodzie
wyspy wykorzystywa³a stocznia Schichaua.
Po aneksji Gdañska przez Rzeszê Niemieck¹ w 1939 r. stocznie wróci³y do produkcji okrêtów wojennych  g³ównie ³odzi podwodnych. W sumie powsta³o ich
tutaj 106.
Kiedy na skutek wcielenia mê¿czyzn
do armii zabrak³o r¹k do pracy, zaczêto
wykorzystywaæ wiêniów obozów.
10,5 m g³êbokoci
W roku 1944 powsta³y 3 podobozy
Stutthofu: Stocznia Gdañska, Stocznia

Schichaua Gdañsk  i kobiecy Gdañsk-Ostrów. W 1945 r. armia sowiecka zajê³a
Ostrów tu¿ po opanowaniu ródmiecia.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych zaczê³o
siê wywo¿enie do Rosji najcenniejszego
wyposa¿enia, oraz 527 (!) nieukoñczonych
³odzi podwodnych. Po przekazaniu terenu
polskim w³adzom nad Ostrowic¹ I i II
powsta³a baza remontowa Stoczni nr 1
(dawnej Gdañskiej). W 1952 r. przekszta³cono j¹ w samodzieln¹ Gdañsk¹ Stoczniê
Remontow¹, nosz¹c¹ dzi imiê Marsza³ka
Pi³sudskiego i zaliczan¹ do najlepszych
i najwiêkszych zak³adów tego typu na wiecie. Spichlerz Raiffeisena s³u¿y spó³ce
Gdañskie M³yny Zbo¿owe i Spichlerze.
W 1998 r. powsta³ obok m³yn o docelowej zdolnoci produkcyjnej 800 t/dobê!
Po³udniow¹ czêæ wyspy zajmuje Stocznia Gdañska. Plany przewiduj¹ przeniesienie tu z drugiego brzegu ca³ej produkcji. Akweny otaczaj¹ce Ostrów: Kana³
Kaszubski i Martwa Wis³a maj¹ w farwaterze g³êbokoæ 10,5 m. Obrotnice przy
obu cyplach wyspy pozwalaj¹ na zawrócenie statków o d³ugoci do 230 m (na
po³udniu) i do 300 m (na pó³nocy). Od
roku 1951 tereny stoczniowe na M³odym
Miecie i Ostrowie ³¹czy most pontonowy
w ci¹gu ul. Doki. Drugi most, w przed³u¿eniu ul. Swojskiej, powsta³ w roku 1985.
Wed³ug projektu mia³ mieæ podnoszone
przês³o, czego jednak nie zrealizowano.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Stowarzyszenia Ma³ych Artystów uczy i bawi

Mój Piêkny Wrzeszcz
Uczniowie Szko³y Podstawowej nr 45 im. Bohaterów Westerplatte przy ul. Matki Polki we Wrzeszczu coraz lepiej znaj¹
dzielnicê, w której ucz¹ siê i mieszkaj¹.
Projekt edukacyjny Mój piêkny Wrzeszcz
stworzony przez nauczycielki: Izabellê Pos³uszny i Beatê Rzysko-Wójcik obejmuje
stopniowo inne okoliczne szko³y.
 Na zajêciach w wietlicy zapoznawa³ymy dziewczynki i ch³opców z histori¹
dzielnicy, wprowadza³ymy elementy wiedzy o rodowisku, poznawalimy legendy
 powiedzia³a Izabella Pos³uszny.  Dochodzi³y wci¹¿ nowe pomys³y. Powo³a³ymy Stowarzyszenie Ma³ych Artystów.
Skupione s¹ w nim dzieci twórcze, wyj¹tkowe, bardzo du¿o czasu spêdzaj¹ce
w wietlicy. Organizowane jest wspólne
czytanie, rysowanie i malowanie, wyjcia
do teatru, na koncerty. Mali artyci bywa-

j¹ na wêdrówkach organizowanych przez
Komitet Inicjatyw Lokalnych Wrzeszcz,
na czele którego stoi Katarzyna Szczepañska, nauczycielka tej szko³y. S¹ mile
widzianymi goæmi Stowarzyszenia Kultury Miejskiej, którego prezes, Lidia Makowska, stale wspó³pracuje ze szko³¹.
Wszystko to dzia³a na uczniów mobilizuj¹co, pozwala przyjemnie spêdziæ czas i zdobywaæ wiedzê.
Podsumowanie rocznej pracy Stowarzyszenia Ma³ych Artystów odby³o siê 8
czerwca 2009 r. w SP nr 45. Oto laureaci
miêdzyszkolnych konkursów:
· Wiedzy o Wrzeszczu  Ada Fabrykiewicz,

· Fotograficzny Wrzeszcz znany i nieznany  Emil Haupa za zdjêcie Greczynka na Jakowej
· Literacki na najciekawsze streszczenie
legendy  Emil Haupa (w kategorii klas
I III) i Krzysztof Mazepa (w kat. Kl.
IVVI)  oboje wybrali Cudowne ród³o Andrzeja Januszajtisa
· Plastyczny na najpiêkniejsz¹ ilustracjê
wrzeszczañskich legend  Zosia ¯wirbliñska, któr¹ zainspirowa³a ta sama
legenda.
Uczniom, ich nauczycielom, rodzicom,
babciom i dziadkom  gratulujemy!
KATARZYNA KORCZAK

9

Nr 06/2009

Kamieniczki na G³ównym Miecie

Nie zrywaæ z tradycj¹!
Zaraz po wyzwoleniu Gdañska w 1945 roku zastanawiano siê jak odbudowywaæ zniszczone miasto.
Zwyciê¿y³a koncepcja wznoszenia z ruin ródmiecia Gdañska, a szczególnie G³ównego Miasta, w oparciu o przekazy
tradycji historycznych. Zadecydowa³a o tym determinacja naukowców, profesorów z Wilna, Lwowa i Krakowa skupionych
przy Politechnice Gdañskiej, w urzêdach konserwatorskich i stowarzyszeniach kultury.
To oni przekonali ówczesne w³adze
miasta i województwa o wyborze kierunku
dzia³añ. Powsta³o dzie³o na skalê osi¹gniêæ
wiatowych. Odbudowane G³ówne Miasto  serce ródmiecia Gdañska wskrzesi³o w du¿ym procencie piêkno naszego
Miasta. Miliony turystów z ca³ego wiata
przybywaj¹ do Gdañska zwabione s³aw¹
piêkna G³ównego Miasta.
Bogate fasady  tanie mieszkania
Problem odbudowy i nowej zabudowy
fasad kamieniczek gdañskich to jeden temat, a funkcja pomieszczeñ za tymi fasadami to drugi problem. W okresie ustroju
socjalistycznego odbudowywane kamieniczki przeznaczono g³ównie na mieszkania dla ludnoci pracuj¹cej naszego Miasta. £¹czono z sob¹ przeciêtnie po trzy
kamieniczki z klatk¹ schodow¹ w rodkowej kamieniczce i ca³oæ przeznaczano na
niewielkie mieszkania dla kilku lub kilkunastu rodzin. Ju¿ w póniejszym okresie
pañstwa socjalistycznego wystêpowa³y
przypadki wyra¿ania zgody w³adz na odbudowê prywatn¹ pojedynczych kamieniczek przez jedn¹ rodzinê.
Kamieniczki gdañskie maj¹ przeciêtn¹
szerokoæ 6 m, a g³êbokoæ  ok. 12 m. To
odpowiednik gabarytów przeciêtnej willi
mieszkalnej, uwzglêdniaj¹c i¿ partery kamieniczek przeznaczone by³y najczêciej
na us³ugi, na przyk³ad sklepy, pracownie
rzemielnicze albo artystyczne.

W latach 80. ubieg³ego stulecia nast¹pi³a zmiana ustroju w naszej Ojczynie.
Ju¿ obecnie Pañstwo i Miasto nie odbudowuje kamieniczek na tanie mieszkania
z us³ugami w parterach.
Ku zgodzie z pierwotn¹ koncepcj¹
Narodzi³ siê nowy problem. Obecnie
zaczêto  w oparciu o przetargi  sprzeda¿
terenów jeszcze nie zabudowanych na
G³ównym Miecie w Gdañsku ró¿nym 
najczêciej obcym  kapitalistom nie na
poszczególne kamieniczki, a na du¿e zespo³y funkcjonalne. To przekrela mo¿liwoci wydzielania poszczególnych kamieniczek. Odbudowa charakteru G³ównego
Miasta nie mo¿e ograniczaæ siê jedynie
do odbudowy fasad.
Nale¿y znaczn¹ czêæ niezabudowanego terenu G³ównego Miasta pozostawiæ
równie¿ dla budowy kamieniczek mieszkalno  us³ugowych inwestorom indywidualnym, którzy reprezentuj¹ najlepiej
gdañskie us³ugi handlowe, rzemielnicze
i artystyczne.
Sprzedawanie terenu G³ównego Miasta
wy³¹cznie du¿ym inwestorom, którzy zabuduj¹ ca³e ci¹gi uliczne na funkcje zespolone jest sprzeczne z przyjêt¹ koncepcj¹ pierwotn¹. To zrywanie z tradycj¹
zabudowy G³ównego Miasta. Nie mo¿na
wyludniaæ noc¹ wielu kwarta³ów G³ównego Miasta. Ju¿ koncepcja tanich socjalistycznych mieszkañ zubo¿y³a dawn¹ at-

mosferê centrum s³awnego bogatego Miasta Gdañska.
Popieraæ rodzimych inwestorów
Nale¿y podj¹æ now¹ inicjatywê zaanga¿owania ró¿norodnych gdañskich inwestorów indywidualnych i doprowadziæ do
prawdziwej odbudowy tradycyjnych kamieniczek by zsynchronizowaæ funkcjê
budynku z fasad¹. O tym pamiêtaæ trzeba
np. przy odbudowie po³udniowej pierzei
ul. w. Ducha, która przewidziana jest
w obowi¹zuj¹cym planie miejscowym.
Nale¿y pomóc zrzeszaj¹cemu siê zespo³owi indywidualnych lokalnych amatorów na odbudowê poszczególnych kamieniczek tak, aby zapewniæ prawid³ow¹
technicznie i czasowo realizacjê okrelonego odcinka pierzei ulicznej. Takie zamierzenie powinno obj¹æ pierzejê ul. w.
Ducha od ul. Mydlarskiej do ul. Mokrej.
Nie wykazanie takiej inicjatywy przez
w³adze wyrz¹dzi krzywdê prawdziwym
rodzimym inwestorom gdañskim.
Ulice G³ównego Miasta musz¹ nale¿eæ
przede wszystkim do gdañszczan, a nie
do Turków czy Chiñczyków. To postulat
gdañszczan do w³adz miejskich, które
winny przede wszystkim myleæ o inwestorach Naszego Miasta.
ARCH. STANIS£AW MICHEL
INWESTOR KAMIENICY PRZY
D£UGIM POBRZE¯U W GDAÑSKU

Ulica w. Ducha  pierzeja od ul. Mydlarskiej do ul. Mokrej  koncepcja odbudowy zabytkowych kamienic
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Analiza porównawcza czynników
dynamizuj¹cych rozwój na
przyk³adzie miast europejskich (cz. 2)
III. Rozwój Miast  podejcie sieciowe
Jak wspomniano, rozwój poszczególnych aktywnoci wi¹¿e siê z podstawowymi zmianami w zapotrzebowaniu odbiorców/konsumentów, technologii, polityce
i demografii.
Istniej¹ w¹tpliwoci, do jakiego stopnia analiza sektorowa jest adekwatnym
narzêdziem analizy rozwoju gospodarczego miast. Du¿o czynników wskazuje coraz
wyraniej, ¿e rozwój miasta zapocz¹tkowany jest kooperacj¹ pomiêdzy partnerami na bazie ekonomicznej tworz¹cej innowacyjne kompleksy firm i organizacji.
To w³anie w owych konfiguracjach sieciowych, lub inaczej klastrach, realizowany jest rozwój gospodarczy i wzrost
zatrudnienia. Od pocz¹tku lat 90. owe sieci
s¹ uznawane jako bardzo wa¿ne czynniki
sprawcze w ekonomii. W tej perspektywie
badania poszczególnych sektorów wydaj¹
siê mniej przydatne i powinny byæ zast¹pione podejciem sieciowym.
Owe znaczenie sieci uwidacznia siê
i wynika z wielu poziomów wspó³dzia³ania:
firm/organizacji i na p³aszczynie geograficznej (pañstwa, regiony, miasta).
Firmy i organizacje spostrzeg³y, ¿e maj¹
o wiele wiêksze szanse na przetrwanie na
burzliwym rynku miêdzynarodowym przy
gwa³townym rozwoju technologii jednocz¹c siê i tworz¹c powi¹zania sieciowe.
Sieci s¹ szczególnie wa¿ne w przypadku
innowacji, gdy cykle ¿ycia poszczególnych produktów s¹ krótkie i coraz bardziej skracane wymogami konsumentów.
Uczestnictwo w sieci umo¿liwia firmom
koncentracjê na podstawowych zadaniach
i zapewnia dostêp do róde³ specyficznej
wiedzy knowhow, technologii, rodków
finansowych, produktów, do rynku etc
Najnowsze badania wskazuj¹, ¿e w owej
ekonomii sieciowej, drogi biznesu zmieni³y siê radykalnie: intensywna, d³ugoterminowa kooperacja jest podstaw¹ i czêsto
obejmuje wymianê strategicznego know
how np. w zespo³ach projektowych.
Jako przyk³ad mo¿na podaæ tzw. wczesne zaanga¿owanie poddostawców w rozwój nowych produktów.

Jednym z podstawowych czynników
nowej orientacji firm na kooperacjê sieciow¹ jest gwa³towny rozwój technologii
informatycznych i telekomunikacyjnych,
u³atwiaj¹cych wymianê informacji i stwarzaj¹cych nowe mo¿liwoci np.: w dziedzinie projektowania mo¿na opracowywaæ nowy samochód w wielu miejscach
na wiecie równolegle.
Owe po³¹czenia sieciowe s¹ wa¿ne nie
tylko dla firm, lecz równie¿ dla innych rodzajów organizacji. W szczególnoci instytucje naukowo-badawcze w Europie
widz¹ korzyci wynikaj¹ce z kooperacji.
Równie¿ firmy prywatne zauwa¿y³y szansê we wspó³pracy z placówkami naukowymi, które coraz bardziej anga¿uj¹ siê
w prace na ich rzecz poprzez kontakty badawcze. Ma to równie¿ pod³o¿e finansowe, gdy¿ bud¿ety publiczne s¹ systematycznie zmniejszane. Wa¿nym wynikiem
owego wspó³dzia³ania jest konfrontacja
nauki z zapotrzebowaniem rynku.
Ostatnie lata to gwa³towny rozwój nauk
takich jak biologia i chemia, w których
postêp naukowy ma olbrzymie znaczenie
dla firm prywatnych, które utworzy³y w miêdzyczasie szereg wspólnych przedsiêwziêæ
kooperacyjnych.
Równie¿ placówki edukacyjne s¹ beneficjantami wspó³pracy sieciowej np.: dobre
stosunki z biznesem stwarzaj¹ mo¿liwoci
treningu zawodowego dla studentów jak
i adaptacji programów nauczania do potrzeb rynku.
Kooperacja pomiêdzy firmami i organizacjami w sieciach ma rozmaite wymiary
przestrzenne.
Sieci mog¹ rozci¹gaæ siê na ca³y wiat,
jak w przypadku projektanta samochodów
lub globalnej sieci gie³d. Du¿a czêæ relacji wewn¹trzsieciowych mo¿e byæ zlokalizowana na danym obszarze, w regionie
lub miecie. Popularny termin klaster
jest na ogó³ zwi¹zany z owym lokalnym
lub regionalnym wymiarem sieci.
Klastry mog¹ byæ zdefiniowane jako
sieci organizacji powi¹zanych wymian¹
pracy, których procesy produkcyjne s¹
cile powi¹zane przez wymianê dóbr,

us³ug oraz wiedzy. Zachodzi nieformalna
wymiana wiedzy i informacji, za wiedza
i nowe idee s¹ wa¿nymi cechami charakterystycznymi owych sieci.
W przeciwieñstwie do sektora, instytucje
wchodz¹ce w sk³ad klastra s¹ z ró¿nych
poziomów ³añcucha przemys³owego (dostawcy, odbiorcy), z sektora us³ug (instytucje finansowe, us³ugi wspomagania produkcji), w³¹czane s¹ cia³a rz¹dowe, agencje
publiczne i prywatne, uniwersytety, instytuty badawcze, etc.
Ju¿ w koñcu lat 20.  w USA zauwa¿ono potê¿n¹ dynamikê okrêgów przemys³owych, gdzie geograficznie skoncentrowane
grupy firm, du¿ych i ma³ych, poprzez
wszechstronn¹ kooperacjê rozwinê³y potencja³ zdolny do konkurencji miêdzynarodowej, bazuj¹c na zasobach lokalnych.
Powszechnie uznaje siê cztery podstawowe czynniki wzrostu:
1. Warunki rozwoju: jakoæ si³y roboczej,
kapita³, wiedza i jej dostêpnoæ.
2. Zapotrzebowanie: skala i jakoæ rynku
regionalnego.
3. Przemys³ dostawczy: dostawcy konkurencyjni w skali globalnej, specjalistyczne us³ugi.
4. Strategia biznesu: rywalizacja pomiêdzy lokalnymi firmami lecz równie¿
wola kooperacji w dziedzinie badañ,
sprzeda¿y i marketingu.
Otwarte pozostaje pytanie, dlaczego owe
sieci s¹ czêsto skoncentrowane przestrzennie, podczas gdy nowoczesna technologia umo¿liwia rozproszenie. Ma to
kilkanacie przyczyn.
Po pierwsze, kontakt bezporedni wydaje siê byæ bardzo wa¿nym ród³em informacji np. technologicznej i tzw. wiedzy utajnionej. S¹siedztwo w przestrzeni
znacznie zwiêksza mo¿liwoci takich
kontaktów
Po drugie, wspó³praca wymaga wspólnego zaufania szczególnie przy wymianie
poufnych informacji np. przy wspó³pracy
nad innowacyjnym projektem. Wspólnota
kulturowa  jak poszanowanie tych samych norm i wartoci, jest równie¿ wa¿-
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nym elementem, gdy¿ kooperacja jest fenomenem humanistycznym.
Jak identyfikuje siê owe obszary wzrostu (Growth Clusters)?
Czêciowo odpowiada na to analiza
systemowa. Schemat ramowy, Fig. 2, który
u¿ywany jest do studiowania obszarów
wzrostu  growth clusters, zosta³ z powodzeniem zastosowany w kilkunastu
miastach europejskich. Schemat, aby by³
pomocny w badaniach, musi s³u¿yæ trzem
celom:
· pomóc w rozumieniu procesów wzrostu klastrów w regionach miejskich,
· znaleæ s³abe po³¹czenia wewn¹trz klastra i dostarczyæ instrumentów do poprawy sytuacji,
· umo¿liwiæ porównanie rozmaitych typów klastra.
Schemat ramowy bazuje na nastêpuj¹cych elementach:
1. Warunki ogólne regionu miejskiego
jako element wyjciowy: po³¹czenie
struktur ekonomicznych i przestrzennych, jakoæ ¿ycia i aspekty kulturowe
(nastawienie do innowacji i kooperacji).
2. Warunki specyficzne klastra: jakoæ,
wielkoæ i iloæ partnerów wspó³dzia³aj¹cych, powszechnoæ i jakoæ interakcji strategicznej wewn¹trz i po³¹czenia
zewnêtrzne.
3. Pojemnoæ organizacyjna: rozpatruje
siê klastra jako czêæ schematu poddawanego analizie.
Warunki ogólne:
kontekst ekonomiczny, przestrzenny
i kulturowy
Rozwój klastra nie mo¿e byæ nale¿ycie
zrozumiany bez wejrzenia w funkcjonowanie i charakterystykê regionu miejskiego jako ca³oci.
Badaniom poddano trzy elementy: warunki ekonomiczne, przestrzenne i kulturowe.
Jako pierwsz¹ nale¿y wymieniæ strukturê ekonomiczn¹ lokalnej gospodarki.
Generalnie, w regionie miejskim, konglomerat sektorowy wp³ywa na rozwój
specyficznego klastra poprzez relacje pomiêdzy nimi (po³¹czenie miêdzy dostawcami, zapotrzebowanie, us³ugi). Szczególnie warunki zapotrzebowania (popyt) s¹
wa¿ne do funkcjonowania klastra. Od niego zale¿ne s¹ du¿e firmy w regionie, które
z kolei, porednio jako g³ówni odbiorcy
stymuluj¹ rozwój klastra. Wród tych odbiorców jest równie¿ rz¹d jak i indywidualni klienci. Popyt mo¿e byæ w znacznej
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czêci lokalny, ale i inne regiony s¹ wa¿nymi odbiorcami.
Poziom wiedzy i baza edukacyjna, wykszta³cenie si³y roboczej, ch³onnoæ technologiczna produktów, obecnoæ instytutów badawczych, wszystko to stanowi
drugi wa¿ny element klastra. W wiêkszoci nowych, rozwojowych klastrach to
w³anie wiedza jest si³¹ napêdow¹ rozwoju.
St¹d regiony dysponuj¹ce owymi atutami
posiadaj¹ ju¿ na wyjciu przewagê nad
innymi orodkami.
Warunki przestrzenne w regionie
miejskim tworz¹ nastêpny element analizy.
Rozró¿nia siê dwa g³ówne aspekty: jakoæ ¿ycia w obszarze miejskim, jako podstawowe kryterium lokalizacyjne w nowoczesnej gospodarce, gdzie wysoko
wykwalifikowana si³a robocza traktuje
ten aspekt jako wyjciowy.
Drugi aspekt to dostêpnoæ w szerokim rozumieniu. Mo¿e ona byæ podzielona na: fizyczn¹ i elektroniczn¹, wewnêtrzn¹
i zewnêtrzn¹ do regionu miejskiego. Jest
ona równie¿ niezbêdnym warunkiem rozwoju, jako ze w ekonomii sieciowej kluczem jest interakcja/wspó³dzia³anie. Na
rozwój klastra wp³ywa wiêc system transportowy: wa¿ny w przypadku rozproszenia jego elementów.
Dostêpnoæ zewnêtrzna do innych miast
i regionów jest równie¿ niezbêdna jako
czynników ³¹cz¹cych sieci lokalne z miêdzynarodowymi, poziom za dostêpnoci
ma wp³yw na konkurencyjnoæ miast i rozwój obszaru wzrostu.
Warunki kulturowe odnosz¹ siê do
postaw ludzi i firm.
Mo¿na je równie¿ rozpatrywaæ w kategoriach ekonomicznych jako towar (cultware). W szczególnoci, postawa w stosunku do innowacyjnoci jest istotna,
jako ¿e w wiêkszoci obszarów rozwojowych jest ona g³ówn¹ si³¹ napêdow¹.
Równowa¿na jest temu wola do kooperacji, która jest jednym ze róde³ innowacji,
nowych uk³adów i st¹d czynnikiem wzrostu i rozwoju klastra.
Wnioski
Przyk³adowe podejcia sieciowe (network approch) i analiza zintegrowanych
obszarów rozwoju (Growth Cluster Analysis) np. dla: Mechatroniki (Eindhoven),
telekomunikacji (Helsinki) i opieki zdrowotnej (Lyon) ukazuj¹, jak nowe sposoby
organizacji pozwalaj¹ zdynamizowaæ rozwój spo³eczno-gospodarczy miast, regionów, a w efekcie ca³ego kraju.
Wspólnym elementem dla wszystkich
dziedzin jest: gwa³towny rozwój nowych

technologii i transfer wiedzy do praktyki.
Wymaga to zupe³nie nowego spojrzenia
na procesy rozwoju.
W obliczu cz³onkowstwa Polski w Unii
Europejskiej spraw¹ chwili jest budowa
instytucji kompatybilnych do dzia³aj¹cych w krajach UE, opracowanie strategii
rozwoju na poziomie województwa, miasta i gminy, procedur wdro¿eniowych,
identyfikacja podstawowych celów strategicznych i ich realizacja.
Strategia szczebla ni¿szego s³u¿y do
identyfikacji problematyki i diagnozy i stanowi podstawê do opracowania strategii
na poziomie wy¿szym  regionu i kraju.
Rolê wiod¹c¹ powinny odgrywaæ tzw.
Projekty Wiod¹ce (Flagship Projects)
stymuluj¹ce rozwój danej dziedziny i poprzez sprzê¿enie zwrotne, koryguj¹ce cele
za³o¿one w pierwszym podejciu.
Szacunek skutków i kosztów nastêpstw,
w miarê mo¿liwoci z pomoc¹ metod symulacyjnych, powinien równie¿ znaleæ
szersze zastosowanie.
Konieczne jest zastosowanie powy¿szego podejcia równie¿ dla Gdañska przy
wyborze projektów wiod¹cych. Nie ka¿dy
projekt bêdzie tzw. lokomotyw¹ rozwoju.
Takim projektem natomiast z pewnoci¹
jest projekt Euro 2012, który poci¹ga za
sob¹ nie tylko budowê stadionu, ale równie¿ budowê infrastruktury komunikacyjnej, hotelowej, etc.
W Monachium pocz¹tkiem dynamicznego rozwoju miasta i regionu by³a organizacja Olimpiady w 1972 r. Dziêki m¹drej
i konsekwentnej polityce w³adz miasta
i regionu Bawaria nale¿y obecnie do czo³owych regionów wiata, za miasto Monachium plasuje siê na czele rankingu
najbardziej przyjaznych miast.
Dla Gdañska wa¿nym projektem jest
rewitalizacja terenów Westerplatte. Przed
czterema laty projekt taki przedstawiono
Prezydentowi Miasta Gdañska (vide strona
internetowa www.sedler.pl). Niestety nie
spotka³ siê wówczas z nale¿ytym zainteresowaniem.
Gdañskowi brakuje te¿ Centrum Kultury z prawdziwego zdarzenia. Mog³oby
ono powstaæ na Wyspie Spichrzów czy
te¿ w rejonie nowej Filharmonii na O³owiance.
Przedstawiony powy¿ej tekst jest przyczynkiem do modnej obecnie dyskusji na
temat prognozowania rozwoju i stosowanych do tego narzêdzi.
DR IN¯ BOGDAN SEDLER
WWW .SEDLER.PL
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I Forum Szlaku Bursztynowego

Ze Staro¿ytnego Rzymu
do Zatoki Gdañskiej
Uroczyste podpisanie deklaracji o wspó³pracy przez 59 sygnatariuszy zwieñczy³o I Forum Miast Szlaku Bursztynowego,
które odby³o siê w dniach 2021 maja 2009 w Nowym Ratuszu w Gdañsku. Uczestniczyli przedstawiciele kilkudziesiêciu
polskich miast i gmin le¿¹cych na historycznym szlaku bursztynowym.
Szlak Bursztynowy prowadzi ze staro¿ytnego Rzymu a¿ po tereny dzisiejszej Zatoki
Gdañskiej. Do podpisania deklaracji pos³u¿y³o wieczne pióro wykonane rêcznie przez
firmê Amber Rex z litego srebra i bursztynu
ze z³ot¹ stalówk¹ oraz z do¿ywotni¹ gwarancj¹. Dokument ma siê staæ podstaw¹ do
tworzenia projektów promocyjnych i turystycznych o zasiêgu ponadregionalnym.

poza granicami dawnego imperium rzymskiego.
Ponadto zaprezentowano m.in. projekt
pn. Pomorski Szlak Bursztynowy i Europejski Szlak Gotyku jako przyk³ad produktu turystyczno-kulturowego. Organizatorzy forum za rok zamierzaj¹ zaprosiæ
do inicjatywy inne europejskie miasta, takie jak Akwilea, Rzym czy Wiedeñ.

twy, Niemiec, Polski, Rosji i Ukrainy. Przewodniczy jej prof. Ryszard Szadziewski
z Uniwersytetu Gdañskiego. Wiceprzewodnicz¹cymi s¹ prof. Barbara Kosmowska-Ceranowicz z Muzeum Ziemi Polskiej
Akademii Nauk, Aleksander Kry³ow obecny kurator Bursztynowej Komnaty i Wolfgang Weitschat geolog z Uniwersytetu
w Hamburgu.

Jako pierwszy z 59 sygnatariuszy I Forum Miast Szlaku Bursztynowego, deklaracjê
o wspó³pracy do tworzenia projektów promocyjnych i turystycznych o zasiêgu ponadregionalnym, podpisa³ prezydent Gdañska Pawe³ Adamowicz

Kamienny s³up koniñski
Oko³o 100 przedstawicieli samorz¹dów,
organizacji bran¿owych i turystycznych
z ca³ej Polski wymieni³o dowiadczenia
zwi¹zane z wykorzystaniem staro¿ytnych
i wspó³czesnych szlaków bursztynowych
do promocji polskich miast i gmin. Przyk³adem mo¿e byæ choæby zaprezentowany
kamienny s³up koniñski, bêd¹cy romañskim s³upem drogowym z inskrypcj¹ ³aciñsk¹ z 1151 roku. Ustawiony prawdopodobnie przez wojewodê ksi¹¿êcego, Piotra
Wszebora, na oznakowanie po³owy dróg
z Kalisza do Kruszwicy, na wa¿nym szlaku handlowym i pañstwowym oraz jako
oznaka drogowego miru ksi¹¿êcego. Jest
to najstarszy znak drogowy w Europie,

W tym samym czasie, równie¿ W I Forum Miast Szlaku Bursztynowego w Gdañsku
uczestniczy³a Miros³awa Stroiñska z Poznania, która
w Gdañsku, spotkali siê cz³onkoopowiedzia³a o swoich pieszych wêdrówkach ladami
wie wiatowej Rady Bursztynu. bursztynowych kupców
Po raz pierwszy spotkaniu towarzyOprócz naukowców na warsztaty burszszy³o otwarte dla publicznoci seminarium
na temat metod konserwacji zabytkowych tynnicze zjechali do Gdañska projektanci
bi¿uterii z Australii, Holandii, Niemiec
wyrobów i dzie³ sztuki z bursztynu.
i Rosji. Feliciti Peters, Andrea Wagner,
Tajemnice z³ota Ba³tyku
Ulrike Strempel, Gisbert Stach oraz
wiatow¹ Radê Bursztynu pod prze- Ludmi³a Szalina przez piêæ dni po raz
wodnictwem Prezydenta Miasta Gdañska pierwszy w ¿yciu poznawali tajniki zawopowo³ano w gdañskim Domu Uphagena du bursztynnika, uczyli siê jak rozpozna28 czerwca 2006 roku. Zajmuje siê ona waæ bursztyn, szlifowaæ go i obrabiaæ.
obrotem surowca bursztynowego i wyro- Warsztaty zakoñczy³y siê prezentacj¹ prac
bów jubilerskich oraz promuje na ca³ym artystów podczas wernisa¿u w Muzeum
wiecie jego naturalne piêkno i w³aciwo- Bursztynu (Katownia).
W£ODZIMIERZ AMERSKI
ci. Obecnie Rada sk³ada siê z 16 autoryFOT. ANNA BIEÑKOWSKA
tetów naukowych z Austrii, Kanady, Li-
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10 lat Fundacji Centrum Solidarnoci

Spotkania pokoleñ

Za kilka miesiêcy minie 10 lat od powstania Fundacji Centrum Solidarnoci, której za³o¿ycielami byli:
Lech Wa³êsa i ks. abp Tadeusz Goc³owski. Fundacja popularyzuje wiedzê o powstaniu i dzia³aniu
Solidarnoci, o jej wp³ywie na rozwój demokracji w wiecie.
Promuje dzia³ania i dokonania rodowisk opozycji antykomunistycznej w Polsce po roku 1945.
Historia dla ka¿dego
Od pocz¹tku Fundacjê Centrum Solidarnoci wspieraj¹: Gmina
Miasta Gdañsk, Województwo Pomorskie, Stocznia Gdañsk SA,
Instytut Lecha Wa³êsy, Region Gdañski NSZZ Solidarnoæ i Komisja Miêdzyzak³adowa NSZZ Solidarnoæ Stoczni Gdañsk SA.

Przyjad¹ z Ukrainy i Bia³orusi

W Fundacji realizowane s¹ cyklicznie projekty: dla dzieci i m³odzie¿y w piêciu grupach wiekowych oraz dla doros³ych. Uczniowie z klas IIII szkó³ podstawowych bior¹ udzia³ w zajêciach
PRZYGODY Z HISTORI¥, ucz¹ siê poprzez zabawê, uczestnicz¹c w konkursach i warsztatach plastycznych. Licealici i gimnazjalici uczestnicz¹ w zajêciach: ,, SPOTKANIA Z HISTORI¥
i DROGI DO WOLNOCI. Dla nich urz¹dzane s¹: lekcje na
wystawie i w plenerze oraz konkurs historyczny. Dla nauczycieli
i absolwentów kierunków humanistycznych oraz pedagogicznych
opracowano program AKADEMII LETNIEJ.
Uniwersalnym i  jak s¹dzê  najbardziej udanym i po¿ytecznym jest projekt: GDAÑSK MIASTO WOLNOCI  SZLAKIEM HISTORII EUROPY XX WIEKU.
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Zajêcia dla uczniów szkó³ licealnych z Polski oraz krajów
europejskich odbywaj¹ siê dwa razy w roku  wiosn¹ i jesieni¹.
Jak twierdzi opiekuj¹cy siê m³odzie¿¹ gdañski przewodnik, £ukasz Darski, dziewczêta i ch³opcy ciekawi s¹ wszystkiego, zadaj¹
dociekliwe i m¹dre pytania. Dotychczas gocilimy w Gdañsku
licealistów z Litwy, Rosji, Niemiec oraz m³odzie¿ z ró¿nych miast
i miasteczek naszego kraju.
 W najbli¿szym czasie oczekujemy na udzia³ naszych s¹siadów
z Ukrainy i Bia³orusi, a tak¿e goci z Polski i mieszkañców Trójmiasta, mówi szefowa Fundacji Centrum Solidarnoci, Danuta
Kobzdej.
Wspomnieæ nale¿y o projekcie promuj¹cym miasto Gdañsk
i jego udzia³ w dziejach Europy z podkreleniem wydarzeñ lat
80., a wiêc, powstanie SOLIDARNOCI jako pocz¹tku procesu
upadku komunizmu. Dodajmy, ¿e przy wspó³pracy z Europejskim
Centrum Solidarnoci organizowane s¹ wystawy w kraju i za
granic¹, konferencje i ró¿nego rodzaju imprezy okolicznociowe.
MIECZYS£AW WASIEWICZ
FOT. Z ARCH. FUNDACJI CENTRUM SOLIDARNOCI
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Rozwa¿ania pod pomnikiem we Wrzeszczu (cz. 2.)

Zorze Józefa Pi³sudskiego
Pomnik Józefa Pi³sudskiego znajduje siê na placu jego imienia przy skrzy¿owaniu Al. Grunwaldzkiej
i Al. Wojska Polskiego w Gdañsku-Wrzeszczu.

22 lipca aresztowany zosta³ Pi³sudski z gen. Sosnkowskim. 23 przywieziono ich do gdañskiego wiêzienia przy
ul. Kurkowej a stamt¹d do Magdeburga, gdzie przebywa³ do 8 listopada 1918 roku. 10 listopada Pi³sudski z Sosnkowskim
przybyli na dworzec Wiedeñski w Warszawie.
11 listopada Rada Regencyjna przekaza³a Pi³sudskiemu dowództwo wojsk polskich i zwróci³a siê do niego o utworzenie
rz¹du narodowego.
10 II 1920 r.  zalubiny Polski z morzem
Opuszczone przez Niemców terytoria
w Rosji zajmowali bolszewicy lub Ukraiñcy i tak ju¿ w 1919 r. Polacy musieli walczyæ z bolszewikami i Ukraiñcami o tereny
wschodnie. Ju¿ od pocz¹tku Pi³sudski stawia³ na federacje z pañstwami takimi jak
Ukraina, Bia³oru i Litwa. Ratyfikacja traktatu wersalskiego 10 I 1920 r. pozwala³a
obj¹æ Polsce Pomorze. Pi³sudski powierzy³
to zadanie gen. Józefowi Hallerowi i aktem
tego by³y zalubiny z morzem 10 II 1920 r.
w Pucku. Odby³y siê rozmowy pomiêdzy
Polsk¹ i Ukraiñsk¹ Republik¹ Ludow¹
i ustalono granice z Ukrain¹.
Wojska Polskie 7 V wesz³y do Kijowa.
18 maja Pi³sudski wróci³ do Warszawy.
Ludnoæ powita³a go kwiatami a m³odzie¿
wyprzêg³a konie od powozu i sama odwioz³a Pi³sudskiego do Belwederu. Bolszewicy
przegrupowali swe si³y i sytuacja siê zmieni³a pod dowództwem takich ludzi jak
Tuchaczewski i Budionny. Dla Polski sytuacja staje siê z³a, w dodatku premier Grabski 10 VII pod naciskiem Stronnictwa
Narodowego i inspiracji Anglików podpisa³
uk³ad z fatalnymi warunkami zwany Lini¹
Curzona. W polskim rz¹dzie by³y wielkie
ró¿nice dotycz¹ce losów Polski. Pi³sudski
grozi³ rezygnacj¹ i wreszcie zebrani podjêli uchwa³ê o pe³nym zaufaniu do osoby
Naczelnika Pañstwa i Naczelnego Wodza.
Podjêto te¿ uchwa³ê-apel do prasy aby zaprzesta³a ataków na Pi³sudskiego. Zaopatrzenie wojenne przez Czechów by³o zablokowane, przez Gdañsk te¿ komunici przez
zwi¹zki zawodowe blokowali prze³adunki.
Bitwa Warszawska  cud nad Wis³¹
30 lipca w Bia³ymstoku zajêtym przez
bolszewików powsta³ Tymczasowy Komitet
Rewolucyjny Polski, na czele stan¹³ Julian
Marchlewski. Komitet ten czeka³ na zajêcie
Warszawy, by tam og³osiæ siê jako rz¹d

polski. Do obrony Warszawy przygotowano kilka armii pod dowództwem wielu
genera³ów takich jak J. Haller, W. Sikorski
i wielu innych, oraz armia ukraiñska gen.
Pawelki. Grup¹ uderzeniow¹ dowodzi³ Naczelny Wódz J. Pi³sudski. 13 sierpnia Tuchaczewski rozpocz¹³ ofensywê na Warszawê (Radzymin 15 km od Warszawy). Tego
dnia Pi³sudski wyjecha³ na inspekcjê oddzia-

zosta³o z wielk¹ radoci¹ prze polskie spo³eczeñstwo, choæ wojna jeszcze trwa³a to
naród ju¿ czu³, ¿e niepodleg³a Polska ocala³a. Dziêkczynne nabo¿eñstwo i manifestacje dawa³y temu wyraz. Lecz ugrupowania
prawicowe stara³y siê przypisaæ to zwyciêstwo Hallerowi i Sikorskiemu. W czasie
tych walk w kocio³ach Warszawy odbywa³y siê mod³y o zwyciêstwo, w walkach udzia³
brali nawet gimnazjalici, na polu walki
zgina³ ksi¹dz Skorupka na czele ataku. Ca³¹
t¹ bitwê nazwano cudem nad Wis³¹.
Talent i bohaterstwo

J. Pi³sudski z Marsza³kow¹ (1932)

³ów, mia³ on magnetyczny wp³yw na ¿o³nierzy, bi³a z niego wiara w zwyciêstwo,
zawsze mówi³ o odwadze. Wczeniej Pi³sudski analizowa³ ró¿ne wojny, walki jak
powstanie styczniowe, tu te¿ m¹drze kierowa³ przegrupowaniami. Polacy skutecznie
atakowali Bolszewików, w ich szeregach by³
wielki chaos, utracili ³¹cznoæ. Bitwa Warszawska zakoñczy³a siê wielkim zwyciêstwem Polaków przede wszystkim w uderzeniu znad Wieprza. Straty bolszewików
by³y znaczne, oko³o 25 000 poleg³ych i rannych, 66 000 jeñców, 231 dzia³, ponad 1 000
karabinów maszynowych dosta³o siê w polskie rêce. Zwyciêstwo w tej bitwie przyjête

Szef alianckiej misji wojskowej w Polsce
Lord dAbernon w swej pracy 18 decyduj¹ca bitwa wiata tak pisa³ o bitwie warszawskiej: zwyciêstwo zosta³o osi¹gniête
przede wszystkim dziêki strategicznemu
geniuszowi jednego cz³owieka i dziêki
przeprowadzeniu przez niego akcji tak niebezpiecznej, ¿e wymaga³a nie tylko talentu
ale i bohaterstwa. Ca³a wojna z bolszewikami zakoñczy³a siê bitw¹ nad Niemnem
i by³a to czwarta wielka bitwa dowodzona
przez Pi³sudskiego  jako pierwsza to by³a
wyprawa wileñska w 1919 r., druga  kijowska, trzecia  bitwa warszawska. 12 padziernika 1920 r. podpisany zosta³ uk³ad
pokojowy w Rydze. Tego¿ dnia Pi³sudski
wyda³ rozkaz do wojska na zakoñczenie
wojny. Tak¿e napisa³ rozkaz po¿egnalny
do wojsk Ukraiñskiej Republiki Ludowej
atamana Petlury. Pierwsze wiêto niepodleg³oci obchodzono 14 XI 1920 r. Zwi¹zano je z wrêczeniem Pi³sudskiemu bu³awy
marsza³kowskiej. Uroczystoæ odby³a siê
na Krakowskim Przedmieciu, bu³awê powiêci³ kardyna³ Kakowski a wrêczy³ j¹
Pi³sudskiemu szeregowiec Jan Wê¿yk, kawaler Virtuti Militari.
¯ycie Pi³sudskiego by³o nieuregulowane.
¯ona z córkami mieszka³a u przyjació³ a on
w Belwederze. Zebranych przez komitety
pieniêdzy na dom nie przyj¹³ lecz przekaza³
je na inne cele, zw³aszcza na inwalidów.
Dopiero póniej da³ siê namówiæ na wybudowanie domu w Sulejówku ze rodków
przekazanych przez towarzystwo Komitet
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¯o³nierza Polskiego. 11 sierpnia 1921 r.
zmar³a ¿ona, Maria Pi³sudska. Po mierci
pierwszej ¿ony Pi³sudski zawiera zwi¹zek
ma³¿eñski z Aleksandr¹ Szczerbiñsk¹. Wobec powrotu Pi³sudskiego na ³ono kocio³a
katolickiego w 1916 r. nie by³o przeszkód
do zawarcia lubu, odby³o siê to w kaplicy
£azienkowskiej 25 padziernika 1921 r.
Przewrót majowy
3 lutego 1922 r. zebra³ siê w Wilnie sejm
orzekaj¹cy wybory 8 stycznia. Sejm ten
przyj¹³ uchwa³ê 20 lutego, ¿e ziemia Wileñska bez warunków i zastrze¿eñ stanowi
czêæ Rzeczypospolitej Polskiej. Pi³sudski
uwa¿a³, siebie na równi Polakiem i Litwinem, nawet do Litwinów mia³ wiêkszy sentyment ni¿ do Polaków, sam sobie mówi³,
¿e jest upartym Litwinem albo wy Polacy
tego nie rozumiecie. Jak u Mickiewicza
obie narodowoci spotka³y siê ze sob¹, ¿e
stanowi¹ jedn¹ ca³oæ, nie zatracaj¹c swych
odrêbnych aspektów. Pi³sudski g³ównie zajmowa³ siê wojskiem, wyg³asza³ wiele odczytów np. demokracja a wojsko  mówi³,
¿e w wojsku podstaw¹ jest nakaz i pos³uszeñstwo, to sprzeczne z zasad¹ demokracji
i ¿e tego nie rozwi¹za³ a ten problem oddaje w rêce spo³eczeñstwa, dalej  Honor
to Bóg wojska, który niesie nakaz. Strze¿cie
siê panowie demokraci go naruszaæ  Honor
to potêga. Pamiêæ mia³ ogromn¹, cytowa³
wiersze, zwykle S³owackiego. Zawsze przytacza³ wielkich wodzów jak królów: Boles³awów, Jagiellonów, Batorego, W³adys³awa IV, Sobieskiego, Czarneckiego. Mówi³
te¿, ¿e ¿o³nierz musi ¿yæ i umieraæ dla
siebie dla innych walczy i ¿yje dla wszystkich, podczas gdy wszyscy inni walcz¹ jedynie o swoje interesy. Sejm i rz¹d widzia³
tak: rz¹d rz¹dzi a sejm s¹dzi. Trzeba
uczyniæ wszystko by skoñczyæ ze z³ymi
zwyczajami sejmowymi, albowiem z³e zwyczaje sejmowe s¹ gorsze od z³ej konstytucji.

Na mocie Poniatowskiego 12 maja 1926 r. J. Pi³sudski i gen. Orlicz-Dreszer

Jest rok 1926, w kraju jest ba³agan.
Pi³sudski postanawia uzdrowiæ tê sytuacjê
i mamy ten s³ynny przewrót majowy, s¹
walki na ulicach, w trzydniowych walkach
ginie 379 osób, w tym 164 cywilnych, a 920
rannych. Genera³ Sosnkowski nie uprzedzony przez rz¹d o walkach strzela do siebie
powa¿nie siê rani¹c, pu³kownik M. Wiêckowski, maj¹c zakaz iæ na pomoc Pi³sudskiemu, pope³nia samobójstwo Pi³sudskiego sprawy siê normalizuj¹, poczynania
komunistyczne ukrócone. Tworzy siê problem masowego nap³ywu ¯ydów z Rosji
i Ukrainy. Pi³sudski nie by³ antysemit¹
i postawi³ wniosek aby uznaæ ich obywatelami Polski. 25 lipca 1932 r. Pi³sudski
podpisa³ pakt o nieagresji Polsko-Sowiecki
a z Niemcami podobna deklaracja podpisana zosta³a 26 I 1934 r.
Budowa portu w Gdyni
Pi³sudski trafnie przewidzia³ rozwój sytuacji politycznej, przewidzia³ uk³ad Niemiecko-Rosyjski, a córce przed mierci¹ powiedzia³, ¿e w ci¹gu 10 lat bêdziemy mieæ
wojnê. Bardzo du¿o interesowa³ siê Pomo-

rzem, ju¿ w 1918 r. 28 XI wyda³ rozkaz
utworzenia Marynarki Polskiej, wyprzedzaj¹c postanowienia miêdzynarodowe.
Natomiast we wspó³pracy z E. Kwiatkowskim rz¹d postanawia budowê portu w
Gdyni. Mówi³, ¿e Polska musi mieæ w³asne wybrze¿e, okrêty i porty wojenne.
Bardzo dba³ o byt Polski w Gdañsku, na
prowokacje co do polskich praw w Gdañsku odpowiada³ aktami wojskowymi jak
wp³yniêcie okrêtu Wicher do portu gdañskiego, czy zwiêkszenie liczebnoci za³ogi
na Westerplatte. Osobicie to Pi³sudski by³
w Gdañsku tylko w 1917 r. w lipcu 7 dni w
areszcie na ul Kurkowej.
Józef Pi³sudski do ostatnich dni ¿y³ czynnie w polityce, prawie ca³e ¿ycie czêsto
chorowa³. Kiedy by³ ju¿ s³aby, to czêsto
mówi³ by³ Ziuk i nie ma Ziuka. Na ostatnie dni przewieziono Pi³sudskiego do Belwederu. 12 maja traci przytomnoæ, p³k.
Antoni Stefanowski, lekarz Pi³sudskiego
pojecha³ do Lasek by przywied ksiêdza
pra³ata Karni³owicza, który tak przekaza³
kardyna³owi Wyszyñskiemu swoj¹ pos³ugê:
wszed³em do pokoju, marsza³ek mia³ oczy
zamkniête. G³ono owiadczy³em kim jestem i po co przyszed³em  marsza³ek otworzy³ oczy i pozna³ mnie. Skierowa³em kilka
s³ów i zapowiedzia³em, ¿e udzielê mu rozgrzeszenia. Marsza³ek uniós³ d³oñ i spojrza³
na wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej
nad ³ó¿kiem, po czym namaci³em olejem
wiêtym i wyszlimy z pokoju. Zgon nast¹pi³ o 8.45 wieczorem 12 V 1935 r. Na
koniec nale¿y przytoczyæ s³owa Marsza³ka:
Ten kto nie szanuje historii i nie ceni przesz³oci ten nie jest godzien szacunku teraniejszoci ani nie ma prawa do przysz³oci
TADEUSZ M£YNIK

Matka i Serce Syna na cmentarzu Rosa w Wilnie
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Walka o Puchar Prezydenta Miasta Gdañska  za nami

Zwyciê¿yli tenisici
z Gdyni
III Otwarty Turniej Szkó³ Podstawowych w Tenisie Sto³owym o Puchar Prezydenta Miasta Gdañska odby³ siê w niedzielê,
31 maja 2009 r. Miejscem spotkania by³a Hala Sportowa Centralnego Szkolenia Polskiego Zwi¹zku Tenisa Sto³owego
przy ul. Meissnera 3 na Zaspie. Tak po¿ytecznie uczczono Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka.
Reprezentanci na start
Do udzia³u w turnieju otwartym zg³osi³y
siê ekipy spoza Gdañska: SP nr 1 z Kocierzyny, PSP ze Starogardu Gdañskiego, SP
nr 28 z Gdyni oraz SP z Kalisza k. Kocierzyny. Podobnie, jak w roku ubieg³ym te
ekipy w³¹czy³y siê w rywalizacjê z gdañskimi szko³ami podstawowymi o g³ówn¹
nagrodê. Szko³y gdañskie by³y reprezentowane przez: SP nr 5 (zwyciêzca z roku
2007 i 2008), SP nr 11, SP nr 17, SP
nr 18, SP nr 35, SP nr 39, SP nr 45, SP
nr 58, SP nr76, SP nr 67 (ZKP i 6 nr 2),
SP nr 79, SP nr 80, SP nr 81, SP nr 85,
SP nr 89, II Zespó³ Szkó³ Spo³ecznych
ZTO oraz SP Nasza Szko³a. W sumie do
wspó³zawodnictwa dru¿ynowego wystartowa³o 21 zespo³ów oraz 61 uczestników.
Otwarcia turnieju dokonali: dr Ryszard
Weissbrodt, prezes PZTS i Roman Trwwicki, prezes GKTS. Wszystkim dzieciom
obecnym w hali sportowej organizatorzy
sprawili mi³¹ niespodziankê wrêczaj¹c im
przed rozpoczêciem gier upominek z okazji ich wiêta. Nastêpnie rozpoczê³a siê

Otwarcie III Turnieju  stoj¹ od lewej: prezes Roman Trawicki, autor artyku³u, prezes dr
Ryszard Weissbrodt i red. Miros³aw Begger

sportowa rywalizacja. Puchary, dyplomy
i nagrody rzeczowe ufundowali sponsorzy
i organizatorzy. Rywalizacja by³a bardzo
ambitna i zaciêta jak to tylko potrafi¹
dzieci sportowo i piêknie wspó³zawodniczyæ. W tym roku rozgrywki zespo³owe

i indywidualne by³y naprawdê na wysokim
poziomie. Uczestnicy  w porównaniu do
roku 2007 i 2008  zrobili widoczny postêp
w zakresie techniki i taktyki gry. Koñcowa klasyfikacja dru¿ynowa jest w tym
turnieju sportowym zaskoczeniem.
Recept¹ na sukces
 systematyczny trening

Widok hali sportowej przy ul. Meissnera 3 podczas III Turnieju z okazji Miêdzynarodowego
Dnia Dziecka

Jak ju¿ wspomniano poziom sportowy
uczestniczek i uczestników by³ bardzo
wysoki, co uwidoczni³o siê w technice
i taktyce gry. To niew¹tpliwie zas³uga talentu i pracowitoci dzieci, ale przede
wszystkim trenerów, instruktorów i nauczycieli WF w poszczególnych szko³ach
i klubach. Po raz kolejny uczestnicy i trenerzy przekonali siê, ¿e recept¹ na sukces
sportowy jest systematyczny trening. III
turniej wykaza³, ¿e takie rozgrywki dla
dzieci powinny byæ kontynuowane. Gdañska impreza stworzy³a ju¿ jakby sta³y zespó³ dzia³aczy i ¿yczliwych sponsorów,
którzy walnie przyczyniaj¹ siê do rozwoju i upowszechniania sportu i rekreacji
wród dzieci w Gdañsku i na Pomorzu.
W imieniu Zarz¹du Stowarzyszenia
Nasz Gdañsk sk³adamy podziêkowanie
wszystkim Dzia³aczom, Trenerom i Na-
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uczycielom WF, którzy przyczynili siê do zorganizowania tej
wspania³ej i znacz¹cej imprezy. Szczególne uznanie za pracê spo³eczn¹ nale¿y siê panu Wojciechowi Pozorskiemu, wiceprezesowi
Gdañskiego Klubu Tenisa Sto³owego. Jego udzia³ w popularyzacji
kultury fizycznej w Gdañsku jest bardzo znacz¹cy, a w tej imprezie
sportowej szczególnie wielki.
I miejsce zdoby³a SP nr 28 z Gdyni  66 pkt. i Puchar Prezydenta Miasta Gdañska oraz nagrodê rzeczow¹ ufundowan¹ przez
MZZPRC Grupy LOTOS (w roku 2008 SP nr 28 z Gdyni
zajê³a III miejsce i puchar Stowarzyszenia Nasz Gdañsk).
II miejsce zdoby³a SP nr 5 z Gdañska  57 pkt. i Puchar
Pomorskiego Zwi¹zku Tenisa Sto³owego i nagrody rzeczowe ufundowane przez ELSPEC (w r. 2007 i 2008 SP nr 5 z Gdañska
zdoby³a I miejsce i Puchar Prezydenta Miasta Gdañska)
III miejsce otrzyma³a SP nr 76 z Gdañska  43 pkt. i Puchar
Stowarzyszenia Nasz Gdañsk oraz nagrodê rzeczow¹ ufundowana przez ZZ PRC EC  WYBRZE¯E SA
W klasyfikacji indywidualnej zwyciê¿yli uczniowie, którzy ju¿
potrafi¹ skutecznie graæ w tenisa sto³owego. Zachêcam wszystkich zainteresowanych sportem do ledzenia rozwoju ich talentu.
Ka¿dy z nich ma szansê iæ ladem Andrzeja Grubby i Leszka
Kucharskiego.
M£ODZICY:
1. Maciej Kleinschmidt  SP z Kalisza k. Kocierzyny zdoby³
puchar ZW SZS
2. Daniej Sulej  SP nr 28 w Gdyni
3. Kacper Gajewski  SP nr 5 w Gdañsku
M£ODZICZKI:
1. Joanna Kiedrowska  SP nr 5 w Gdañsku, zdoby³a puchar
Gazety Wyborczej
2. Marcelina Kamiñska  PSP nr 1 w Starogardzie Gdañskim
3. Daria Kêdzior  SP nr 5 w Gdañsku
KATEGORIA ¯AKÓW:
1. Kamil Kowalski  SP nr 76 w Gdañsku, zdoby³ puchar
Acel J.M. Ciskowscy
2. Wojciech Maliszewski  SP nr 85 w Gdañsku
3. Robert Ko³awiecki  SP nr 55 w Gdañsku
KATEGORIA ¯ACZKI:
1. Kinga £asiñska  SP nr 1 w Kocierzynie, zdoby³a puchar
Stowarzyszenia Gdañszczan Millenium
2. Julia Witkowska, SP nr 76 w Gdañsku
3. Hanna Nurska, SP nr 76 w Gdañsku

Po dekoracji zespo³owej  od lewej: 2. SP nr 5 Gdañsk, 1. SP nr 28
Gdynia, 3. SP nr 76 Gdañsk

Zwyciêzcy poszczególnych kategorii  od lewej: Joanna Kiedrowska
 SP nr 5 Gdañsk, Kamil Kowalski  SP nr 76 Gdañsk, Maciej Kleinschmidt  SP Kalisz, Kinga £asiñska  SP nr 1 Kocierzyna

HONOROWE NAGRODY TURNIEJU
otrzymali:
· Najlepszy technik turnieju 
Daria Kêdzior  SP nr 5 w Gdañsku
· Fair play  Oliwia Weber
 SP nr 35 w Gdansku
· Najm³odszy Uczestnik 
Piotr Dobrowolski  SP nr 5
w Gdañsku
· Najm³odsza zawodniczka 
Oliwia Weber  SP nr 35 w Gdañsku

Wspólne zdjêcie pami¹tkowe uczestników III Turnieju z dzia³aczami, trenerami, opiekunami
i sponsorami
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