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�Wszed³szy do hotelu od strony Wie¿y
Wiêziennej, kierujemy wzrok od prze-
stronnego westybulu na ozdobny dziedzi-
niec z tarasem, który dostarcza w lecie
mi³ego ch³odu i który sta³ siê ulubionym
miejscem pobytu go�ci hotelowych i wy-
twornych gdañszczan.

Bia³a Sala widzia³a s³awnych uczonych
i zas³u¿onych artystów

Po prawej stronie przechodzimy przez
jasne, pe³ne �wiat³a pomieszczenia, s³u¿¹-
ce do lektury i konwersacji, do g³ównej
sali restauracyjnej, skupiaj¹cej podczas
koncertów i apetycznych posi³ków liczne
towarzystwo przy biesiadnym stole. Po
drugiej stronie budynku, zwróconej ku
Wa³om �w. Dominika (dzi� Jagielloñ-
skim), znajduj¹ siê obok sali kongresowej
niemieckiego Towarzystwa Kolonialnego
sale restauracyjne, które po w³a�nie za-
koñczonej przebudowie zapraszaj¹ do
przytulnego pobytu w towarzystwie, tak-

Przedstawiciel Polskiego Komitetu Narodowego Ignacy Jan Paderewski
z ma³¿onk¹ przyby³ do Gdañska. Nastêpnego dnia w hotelu �Danziger Hof�
og³oszono powo³anie Rzeczpospolitej Polskiej z Paderewskim jako prezydentem

i zapowiedziano obsadzenie Gdañska przez armiê genera³a Hallera

�Hotel zosta³ zbudowany wed³ug planów berliñskiego rz¹dowego radcy budowlanego Carla Gausego, którego nazwisko
zyska³o w miêdzyczasie europejsk¹ s³awê, i imponuje swoj¹ spokojn¹ architektur¹, która nadaje ca³emu gmachowi
indywidualne harmonijne piêtno, efektownie podkre�lone bogat¹ kamieniark¹ z piaskowca�.
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¿e na otwartej w letnich miesi¹cach we-
randzie. Z eleganckiego westybulu repre-
zentacyjnego po tej stronie budynku mamy
dostêp do górnych sal, spo�ród których na
szczególne wymienienie zas³uguje Bia³a
Sala. Jest utrzymana w bieli i z³ocie i wi-
dzia³a podczas wytwornych koncertów,
uroczystych przyjêæ i bali �mietankê to-
warzysk¹ najwy¿szych osobisto�ci, s³aw-
nych uczonych i zas³u¿onych artystów�.

�Salony i pokoje dla go�ci, których
liczba odpowiednio do rosn¹cych potrzeb
wzros³a do 120, s¹ rozdzielone na cztery
kondygnacje, po³¹czone ze sob¹ elektrycz-
nymi windami osobowymi i baga¿owymi
i dostêpne tak¿e po szerokich, wy³o¿o-
nych dywanami, marmurowych schodach.
Wszystkie pomieszczenia odznaczaj¹ siê
jednolitym, solidnym wyposa¿eniem i s¹
zaopatrzone w centralne ogrzewanie, �wia-
t³o elektryczne i telefony. Przyjemno�æ
wygodnej i ³atwo dostêpnej k¹pieli ka¿dy
go�æ hotelu zechce sobie sprawiæ, gdy uj-
rzy eleganckie i czyste ³azienki.

Najdro¿szy i najelegantszy hotel
w mie�cie nad Mot³aw¹

Nale¿y równie¿ wymieniæ wyposa¿on¹
w najnowocze�niejsze urz¹dzenia pralniê,
zasilan¹ gor¹c¹ wod¹ z w³asnej sporej ko-
t³owni, a tak¿e ustawion¹ rok temu bateriê
akumulatorów.

Równie¿ kuchnia hotelowa dysponuje
najnowszymi osi¹gniêciami odpowiedniej
techniki i cieszy siê (dobr¹) s³aw¹�.

Tak zachwalano �Gdañski Dwór� (Dan-
ziger Hof), najelegantszy hotel dawnego
Gdañska, tu¿ po jego zbudowaniu. Zwa-

¿ywszy, ¿e oddano go do u¿ytku w tym sa-
mym roku, w którym powsta³a miejska
elektrownia na O³owiance, trzeba przy-
znaæ, ¿e by³ to obiekt niezwykle nowocze-
sny. Dodajmy, ¿e realizacjê budowy na
dzia³ce o powierzchni 2500 m kw powie-
rzono gdañskiemu przedsiêbiorcy budow-
lanemu Alexowi Feyowi, a prace kamie-
niarskie i rze�biarskie wykona³a równie¿
gdañska firma Wilhelma Dreylinga. Na 34
firmy uczestnicz¹ce w budowie i wyposa-
¿aniu hotelu 13 by³o z Gdañska. Inwesto-
rem by³ Heinrich Teute � wieloletni w³a�ci-
ciel znacznie mniejszego hotelu �Walters�
przy ul. Ogarnej 26, który teraz sta³ siê nie-
rentowny i trzeba go by³o zlikwidowaæ.

Efektowny budynek �ci¹ga³ go�ci, z re-
gu³y bogatych, chocia¿ ceny nie wydaj¹ siê
osza³amiaj¹ce. W 1905 r. za dobê w Gdañ-
skim Dworze trzeba by³o p³aciæ 3 do 5
marek, �niadanie kosztowa³o dodatkowo
1�2,5 marek. W tym czasie �rednio sytu-
owani gdañszczanie zarabiali ok. 250 ma-
rek miesiêcznie. W ka¿dym razie by³ to
najdro¿szy hotel w mie�cie. Dobr¹ passê
przerwa³a I wojna. Po jej zakoñczeniu po-
jawili siê nowi go�cie. I tutaj zaczyna siê
to, co nazwa³em w tytule spraw¹ polsk¹.
Jak donios³y niemieckie gazety, w okresie
Bo¿ego Narodzenia przyby³ do Gdañska
na pok³adzie angielskiego torpedowca
przedstawiciel Polskiego Komitetu Naro-
dowego Ignacy Paderewski z ma³¿onk¹.
Nastêpnego dnia w hotelu �Danziger Hof�
zorganizowano tajne spotkanie �polskich
rewolucjonistów� pod jego przewodnic-
twem, w czasie którego og³oszono powo-
³anie Rzeczpospolitej Polskiej z Paderew-
skim jako prezydentem i zapowiedziano

Westybul i windy w dobrym starym stylu

Tu delegat polskiego rz¹du przyjmowa³ go�ci

Odbudowa bry³y hotelu

przywróci³aby równowagê

stylistyczn¹ i estetyczn¹

po obu stronach Bramy

Wy¿ynnej i zespo³u

Przedbramia. ¯adne dzie³o

architektury wspó³czesnej

jej nie przywróci.
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Uznano, ¿e tworzenie siê coraz nowych
komitetów i centr poboru podatku narodo-
wego jest wprost dla sprawy narodowej za-
bójcze.

Pieni¹dze i ochotnicy
Zatwierdzono i ca³emu Wychod�stwu po-

lecono wy³¹cznie nastêpuj¹ce centra: Skarb
Narodowy Polskiej Rady Narodowej, Fun-
dusz Niepodleg³o�ciowy Zwi¹zku Narodo-
wego Polskiego, Skarb Polski Zjednoczenia
Polskiego Rzymskokatolickiego, Fundusz
Ko�ciuszkowski Zwi¹zku Soko³ów i Fun-
dusz Zwi¹zku Polek. Podjêto uchwa³ê, ¿e
Centralny Komitet Polski w Ameryce nawi¹-
¿e natychmiast stosunki w Ojczyzn¹. Nale¿y

Sprawa pomocy Polsce poparta zosta³a ca³kowicie i jak najwydajniej g³ównie
z chwil¹ przybycia do Stanów Zjednoczonych Ignacego Jana Paderewskiego

Polonia amerykañska
dla Armii Hallera i Polski

przyznaæ, ¿e od pocz¹tku dzia³añ zwi¹zanych
z przyj�ciem z pomoc¹ krajowi uda³o siê zor-
ganizowaæ sta³¹ drogê przerzutu ochotników
ze Stanów Zjednoczonych do kraju. (�)

Prezes Zwi¹zku Soko³ów Polskich w
Ameryce dr T. A. Starzyñski postanowi³
powo³aæ delegacjê i poczyniæ starania o z³o-
¿enie audiencji prezydentowi Stanów Zjed-
noczonych Ameryki celem przekazania
obszernego �Memoria³u�. Po d³ugim sta-
raniu delegacja zosta³a przyjêta w Bia³ym
Domu 10 lutego 1915 roku. Delegacja jak
i apel zosta³y przyjête dobrze. Oficjalny
komunikat z tego spotkania g³osi³:

�Audiencja trwa³a przesz³o pó³ godziny.
Prezydent wyrazi³ siê ¿yczliwie o ca³ej spra-

wie i przyrzek³ , ¿e je¿eli rz¹d Stanów Zjed-
noczonych bêdzie bra³ udzia³ w kongresie
pokoju, to delegat Stanów Zjednoczonych
bêdzie popiera³ sprawê Polski�.

Prezydent Wilson: �Sprawa wasza jest
s³uszna i mogê was dzi� tu zapewniæ,

¿e we w³a�ciwym czasie stanowczo
i kategorycznie za¿¹damy wolno�ci Polski�

Prezydent W. Wilson doda³ jeszcze, co
oczywi�cie nie mog³o siê znale�æ w oficjal-
nym komunikacie, bo Stany Zjednoczone
w tym czasie nie bra³y udzia³u w tocz¹cej
siê wojnie �wiatowej (wg Starzyñskiego):

�Rozumiem wasz niepokój a¿ nadto
dobrze. Znam historiê Europy i wiem do

W przeddzieñ wybuchu pierwszej wojny �wiatowej czteromilionowe Wychod�stwo polskie w Ameryce przechodzi³o
najpowa¿niejszy od swych pocz¹tków kryzys. Dopiero zgromadzeni w dniu 24 pa�dziernika 1914 roku w Domu Zjednoczenia
Polskiego Rzymskokatolickiego w Chicago, reprezentanci piêciu centr Polskiego Skarbu Narodowego w Ameryce, �wiadomi
swych obowi¹zków wzglêdem Matki Ojczyzny, w obliczu rozgrywaj¹cej siê strasznej tragedii europejskiej, postanowili
jednog³o�nie i zgodnie po³¹czyæ wszystkie usi³owania w jedno ogniwo pod nazw¹ Centralnego Komitetu Polskiego w Ameryce.

obsadzenie Gdañska przez armiê genera³a
Hallera. Pisano o planowanym zajêciu Po-
morza a¿ po S³upsk.

Na Dworcu G³ównym dr Józef Wybicki
wrêczy³ genera³owi Hallerowi ufundowane

przez Poloniê Gdañsk¹ platynowe
pier�cienie, u¿yte pó�niej w Pucku
Mo¿na sobie wyobraziæ jak to przyjê³y

ówczesne gdañskie w³adze! Sytuacja sta³a
siê niebezpieczna i w drugi dzieñ �wi¹t
Paderewski opu�ci³ miasto. Uda³ siê do
Poznania, gdzie wkrótce dosz³o do powsta-
nia. Jak wiadomo armia Hallera nied³ugo
potem obsadzi³a Pomorze Gdañskie, ale
z wy³¹czeniem Gdañska, o którego losach
zadecydowano inaczej. 10 lutego 1920 roku
dokonano w Pucku symbolicznych za�lu-
bin Polski z morzem. Na Dworcu G³ównym
odby³o siê uroczyste powitanie delegacji
rz¹dowej, a dzia³acz organizacji polskich
w Gdañsku dr Józef Wybicki wrêczy³ ge-
nera³owi Hallerowi ufundowane przez Po-
loniê Gdañsk¹ platynowe pier�cienie, u¿y-
te pó�niej w Pucku.

Paderewski nie zapomnia³ o Gdañsku.
Obj¹wszy w³adzê po upadku rz¹du Mora-

czewskiego, ju¿ jako premier przys³a³ tutaj
Delegata Rz¹du w osobie Mieczys³awa
Ja³owieckiego. By³ to zacz¹tek pó�niejsze-
go urzêdu Generalnego Komisarza Rzecz-
pospolitej w Wolnym Mie�cie. Ja³owiecki
rezydowa³ w Gdañskim Dworze, nale¿¹-
cym wówczas do dr Karla Herbsta. Nacjo-
nali�ci niemieccy urz¹dzali wrogie mani-
festacje pod oknami przedstawiciela Polski.
Dopiero, gdy skierowa³ czê�æ przysy³anej
przez aliantów ¿ywno�ci dla mieszkañców
Gdañska, nastawienie siê zmieni³o. Zgro-
madzony przed hotelem t³um zmusi³ Ja-
³owieckiego do ukazania siê na balkonie
i przemówienia, nagrodzonego gromkim
�Hoch! (niech ¿yje).

Miejsce spotkañ gdañskiej Polonii.
Koncerty, wystêpy chórów,

przedstawienia teatralne
Od 1921 r. w³a�cicielk¹ hotelu by³a

Brytyjska Korporacja Handlowa. W par-
terowej dobudówce na miejscu dawnej
werandy od strony Wa³ów Dominika ulo-
kowano British Polish Trade Bank, za³o-
¿ony w 1928 r. dla wspierania polskiego
rzemios³a i handlu na terenie Wolnego

Miasta. Eleganckie pomieszczenia by³y
czêstym miejscem spotkañ gdañskiej Polo-
nii. Urz¹dzano koncerty, wystêpy chórów,
przedstawienia teatralne. Mimo angiel-
skich w³a�cicieli Gdañski Dwór uchodzi³
za drugi po Continentalu (na rogu El¿bie-
tañskiej i Podwala Grodzkiego) hotel pol-
ski. Po ostatniej wojnie zosta³y z niego
wypalone ruiny, na których miejscu stan¹³
budyneczek Lotu. Ostatnio mówi siê o jego
rozbiórce. Po hotelu pozosta³o tylko wspo-
mnienie. Warto jednak przypomnieæ, ¿e
na zorganizowanym dekadê temu szkol-
nym konkursie na modele architektoniczne
pierwsz¹ nagrodê (przed zamkiem malbor-
skim!) zdoby³a makieta �Danziger Hofu�,
ukazuj¹ce ca³e barwne piêkno tej budow-
li. Odbudowa bry³y hotelu przywróci³aby
równowagê stylistyczn¹ i estetyczn¹ po
obu stronach Bramy Wy¿ynnej i zespo³u
Przedbramia. Jak nieraz pisa³em ¿adne
dzie³o architektury wspó³czesnej jej nie
przywróci. Przyk³ady takie jak bry³a hote-
lu przy £abêdziu czy wyniki konkursu dla
Wyspy Spichrzów s¹ smutnym potwier-
dzeniem tego faktu.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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czego jest kto zdolny. Naród polski cierpi,
bo jest szlachetny i niczyjej krzywdy nie
pragn¹cy. Zmora feudalizmu raz po raz
tam wraca, próbuj¹cy raz po raz wyprzeæ
zasady chrze�cijañstwa. Tego chrze�cijañ-
stwa wzorem s¹ najbardziej Polacy i to
budzi w�ród w³adców wielk¹ niechêæ.
Mogê wam jednak powiedzieæ, moi drodzy
przyjaciele, ¿e poniewa¿ jestem prezyden-
tem spo³eczeñstw, w sk³ad którego wchodz¹
najró¿niejsze narodowo�ci, w trosce o spo-
kój moich obywateli, muszê troszczyæ siê
i o ojczyzny ich pierwotne, albo o ojczyzny
ich przodków (�) Wszak dzieje waszego
szlachetnego narodu wy�cie przenie�li na
ziemiê amerykañsk¹, kiedy stali�cie siê
cz³onkami spo³eczeñstwa Stanów Zjedno-
czonych. Te cztery miliony Polaków w Ame-
ryce po³¹czy³y wasz¹ historiê z histori¹
nasz¹. Tak w swej masie, jak indywidualnie
coraz bardziej bêdziecie figurowaæ w hi-
storii Stanów Zjednoczonych i tak to jest
i bêdzie ze wszystkimi narodami, które tu
osiad³y. To w³a�nie wy�cie wszyscy uczy-
nili, ¿e Stany Zjednoczone, s¹ uni¹ naro-
dów i tego stanu rzeczy nie zmieni ani
prawo, ani czas. (�) Nie wahajcie siê tu
te¿ przyj�æ, kiedy tego mo¿e zaj�æ potrzeba.
Chêtnie wam w waszych staraniach chcê
pomagaæ.(�)�. Czyn Zbrojny�. S. 79

Mistrz przyby³ do Nowego Jorku
15 kwietnia 1915 r.

Sprawa pomocy Polsce poparta zosta³a
ca³kowicie i jak najwydajniej g³ównie
z chwil¹ przybycia do Stanów Zjednoczo-
nych Ignacego Jana Paderewskiego, który
wyst¹pi³ w roli przedstawiciela Generalnego
Komitetu Ratunkowego w Szwajcarii. Przy-
by³ do Nowego Jorku 15 kwietnia 1915 r. na

walczyæ, uciekli do lasów, gdzie umieraj¹
setkami z powodu braku ¿ywno�ci. I dzi-
siaj umieraj¹ w³a�nie w tej chwili�.

Przyby³ pracowaæ ciê¿ko dla ratowania
Polski od zupe³nej zag³ady. Te dziewiêæ
dni by³y pasmem spotkañ, wywiadów,
t³umaczeñ. Nie mia³ zamiaru braæ udzia³u
w ¿adnym wiecu, to co spotka³ w Chicago
przesz³o jego wyobra¿enie.

W przeddzieñ olbrzymiej manifestacji
narodowej w Chicago � I. J. Paderewski
opublikowa³ na ³amach prasy polsko-ame-
rykañskiej p³omienn¹ odezwê do Polonii.
Tekst odezwy podany jest na podstawie
odpisu z orygina³u i publikacji prasowej.

W dniu 30 maja 1915 roku, w Chicago
u stóp pomnika Tadeusza Ko�ciuszki, przy
udziale 120 towarzystw i organizacji pol-
skich oraz oko³o 150 tysiêcy uczestników,
odby³a siê olbrzymia manifestacja narodo-
wa, w której przemawia³ po raz pierwszy
I. J. Paderewski.

Anglia blokowa³a wszelkie dostawy
do strefy wp³ywów niemieckich

Dostawa ¿ywno�ci do g³oduj¹cej Pol-
ski nie by³a ³atwa. W kolejnym wyst¹pie-
niu do prezydenta Wodorowa Wilsona �
z 12 lipca 1916 r., Polski Centralny Ko-
mitet Ratunkowy pisa³: »Olbrzymie zapa-
sy ¿ywno�ci zosta³y zniszczone i tysi¹ce
wsi zniesionych zosta³o przez ustêpuj¹ce
armie rosyjskie, jako �nieunikniona ko-
nieczno�æ wojny�. W stosunkowo krótkim
czasie niemal ca³e Królestwo Polskie zo-
sta³o zajête przez armie pañstw centralnych.
Wtenczas nadesz³y wiadomo�ci, ¿e armie
okupacyjne podejmuj¹ rekwizycje i oga³a-
caj¹ kraj z resztek zapasów zbo¿a i arty-
ku³ów ¿ywno�ciowych. (s. 127) Niemcy nie

Ulotka werbunkowa do Polskiej Amii w Ameryce.
Ze zbiorów Daniela Dudy

Trzy plakaty propagandowe

statku �Adriatic�. Mistrza powitali w imie-
niu Wychod�stwa: Jan F. Smulski, ksiê¿a
Brzezieñski, J. Manteuffel, I. Wilanowski
i Józef Zaniewski oraz redaktor Jasieñski.

W dzieñ po przybyciu Ignacego Jana
Paderewskiego do St. Zjednoczonych, Pol-
ski Centralny Komitet Ratunkowy w Chi-
cago, utworzony 2 pa�dziernika 1914 r.,
uzyska³ urzêdowe zatwierdzenie swej dzia-
³alno�ci. Paderewski przyby³ do Stanów
wraz z ¿on¹, s³u¿b¹ i sekretarzem, a jego
misja nie mia³a nic wspólnego z polityk¹.
Sama akcja prowadzona na rzecz Polski,
si³¹ faktu sta³a siê bardzo wa¿n¹ dla przy-
sz³o�ci Polski. Mistrz mówi³: �Tysi¹ce moich
rodaków umiera z g³odu, setki mil niegdy�
spokojnego kraju, s¹ obecnie zniszczone
i pustoszone przez wojnê... Ci co nie mogli



chcia³y daæ gwarancji, ¿¹danej przez Sprzy-
mierzonych, ¿e ¿ywno�æ wys³ana z Ameryki
do Polski i inne zapasy dotr¹ do odbior-
ców. Anglia blokowa³a wszelkie dostawy
do strefy wp³ywów niemieckich. Nie uda³a
siê akcja zaopatrzenia najbardziej �g³od-
nych miast�: Warszawy, £odzi, Czêstocho-
wy, Wilna, Kowna i Bia³egostoku � polega-
j¹ca na przekazaniu ludno�ci tych miast
racji dziennych np. 340 gramów dziennie
na osobê pszenicy, fasoli, grochu, ry¿u
lub kukurydzy, a tak¿e 40 gramów t³uszczu
oraz umiarkowanego zapasu mleka skon-
densowanego dla dzieci. Te d³ugie w roku
1915 i 1916 starania skoñczy³y siê o�wiad-
czeniem rz¹du niemieckiego: �(...) ¿e sto-
sownie do naszej woli bêdziemy rekwirowaæ
wszystko co potrzeba, dla naszej armii
w okupowanej Polsce.� Niemcy podnosili
przeciw prezydentowi Wilsonowi, ¿e w swo-
im orêdziu do senatu wspomnia³, i¿ ka¿dy
naród powinien mieæ dostêp do morza
i podkre�lali oni, ¿e tym samym prezydent
Wilson ka¿e im oddaæ port w Gdañsku dla
Królestwa Polskiego. Na to siê atoli nigdy
nie zgodzimy« (s. 132).

Dnia 17 sierpnia 1916 roku wy³oniono
z Polskiego Centralnego Komitetu Ratun-
kowego w Ameryce � Wydzia³ Narodo-
wy � jako cia³o, które skupiaj¹c Poloniê
i wszystkie inne si³y przyczyni siê do roz-
wi¹zania kwestii niepodleg³o�ci Polski,
a jego celem �jest d¹¿enie wszelkimi go-
dziwymi �rodkami do zjednoczenia i nie-
podleg³o�ci wszystkich ziem polskich bez
¿adnych obcych prorektorów�.

Pierwsza grupa 23 ochotników
do oficerskiej szko³y w Toronto

Na czele Wydzia³u stan¹³ znany J. F.
Smulski, który potêpia manifest dwóch
cesarzy z 5 listopada 1916 roku, który
�sprowadza Polskê wbrew woli wiêkszo�ci
jej narodu w szeregi pañstw walcz¹cych
przeciw aliantom nie oddaj¹c nam nawet
etnograficznie przynale¿nych ziem pol-
skich� i nie mówi o zjednoczeniu Polski
bez ¿adnych protektorów.

Podejmuj¹ dzia³ania o utworzenie od-
dzia³ów polskich w armiach alianckich,
ale pod sztandarami narodowymi, kieru-
j¹c siê wskazaniami J. Pi³sudskiego, który
przygotowuj¹c siê do wojny chcia³, a¿eby
Polacy, gdziekolwiek przyjdzie im walczyæ,
walczyli pod sztandarami polskimi sw¹
waleczno�ci¹ na nich znajduj¹cego siê Or³a
Bia³ego opromieniali, choæby w najbardziej
niesprzyjaj¹cych warunkach czynami stwier-
dzali ¿ycie i warto�æ Polski. Oczy kieruj¹
siê na Kanadê, gdzie w obozach jenieckich
na jej terytorium jest bardzo ma³o Polaków,
dodatkowo Kanada prowadzi w stosunku

do Polaków dobr¹ politykê, pozwala im na
osiedlanie siê. Jeñcy polskiego pochodzenia
sporadycznie tylko korzystaj¹ z tej propo-
zycji z obawy przez represjami w stosunku
do ich rodzin w kraju.

Jeszcze w styczniu 1919 roku stosunki
dyplomatyczne Polski z Niemcami nie
by³y nawi¹zane. Na ca³ej zachodniej gra-
nicy mia³y miejsca utarczki zbrojne. Ca³e
Pomorze by³o jeszcze w rêkach Niemców.
Polacy przez ca³y czas trwania tego stanu
a¿ do traktatu pokojowego byli przez Niem-
ców ignorowani. Oficjalnie dla Niemców
Polska nie egzystowa³a i rzecz naturalna,
¿e ¿adna oficjalna misja polska na terenie
niemieckim nie by³a dopuszczana.

Dnia 1 stycznia 1917 roku Naczelnik
Zwi¹zku Soko³ów (Franciszek Dziób) do-
starczy³ pierwsz¹ grupê 23 ochotników
(z tej grupy 21 maja 1917 r. zosta³o pro-
mowanych 17 osób, w tym s³ynny dh An-
drzej Ma³kowski (jedna osoba podczas
szkolenia zmar³a), do kanadyjskiej szko³y

oficerskiej w Toronto (Kanada Officer�s
Training Cors). Rekrutacja jak i wyjazd
ochotników do oficerskiej szko³y mia³a cha-
rakter tajny, ze wzglêdu na neutralno�æ
Stanów Zjednoczonych. Szko³¹ w Toronto
(Prowincja Ontario) dowodzi³ pu³kownik
Le Pen. W dniu 19 marca 1917 r. zosta³a
otwarta w Cambridge Springs Szko³a Pod-
chor¹¿ych, a wiêc drugi krok w kierunku
szkolenia kadr oficerskich dla przysz³ej
polskiej armii. Grono profesorskie szko³y
stanowili: dh Franciszek Dziób, Naczelnik
Zwi¹zku Soko³ów, dh Jan Zaucha, skaut-
mistrz, kapitan M. Jesionowski, porucz-
nik F. Szymañski, prof. B. Zaleski (jêzyk
polski), prof. E. Dolewczyñski (historia),
prof. Atenko (matematyka, kaligrafia), prof.
B. Zaleski (stomatologia, higiena), in¿.
E. Kruszka (robienie szkiców i pionierka),
prof. W. Dybowski (jêzyk angielski i geo-
grafia), in¿. S. Modrzejewski (telefony, tele-
grafy polowe, elektryczno�æ w umocnie-
niach polowych), dr Klinton Mock (przepisy
sanitarne). Wyk³adów by³o tygodniowo 48
godzin, a æwiczeñ praktycznych 22 godzi-
ny. £¹cznie Szko³ê Podchor¹¿ych w Cam-
pridge Springs ukoñczy³o 389 s³uchaczy.
Podczas szkolenia w obozie Niagara on the
Lake zmar³o 25 osób.

Dekret o Utworzeniu Armii Polskiej
we Francji

Dnia 4 czerwca 1917 roku Prezydent
Francji og³asza Dekret o Utworzeniu Ar-
mii Polskiej we Francji. W dniu 6 czerwca
1917 r., a wiêc w dwa dni po oficjalnym
opublikowaniu dekretu na Terenie ca³ych
Stanów Zjednoczonych, odby³a siê reje-
stracja mê¿czyzn w wieku poborowym od
21 do 31 lat.

W dniu 9 czerwca 1917 roku Zwi¹zek
Soko³ów Polskich opublikowa³ odezwê
�Do spo³eczeñstwa polskiego Ameryce�

Kaplica i cmentarz w Niagara on the Lake. Ze zbiorów Czes³awa Skonki
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Pomnik Czynu Zbrojnego Polonii Amerykañ-
skiej, ufundowany przez Stowarzyszenie Wete-
ranów Armii Polskiej w Ameryce

Fot. Czes³aw Skonka



Nr 02/2011

8

i do Cz³onków Sokolstwa�, w której mówi
o dalszej mo¿liwo�ci kszta³cenia kadr ofi-
cerskich, jak równie¿ o projekcie powo³a-
nia Armii Polskiej.

Dnia 4 lipca 1917 roku Prezydent Rze-
czypospolitej Francji odpowiednim dekre-
tem uzna³ pañstwowo�æ Polski i wyrazi³
zgodê na tworzenie polskiej armii.

Dnia 6 pa�dziernika 1917 r. w Stanach
Zjednoczonych ukaza³ siê dekret, który
mia³ udzieliæ zezwolenia rz¹du Stanów
Zjednoczonych na tworzenie w tym pañ-
stwie drugiej armii, armii samoistnej, auto-
nomicznej, która pod w³asnym sztandarem
mia³a i�æ do walki. Rozkaz Wydzia³u So-
ko³ów Polskich. Na Niemca! Pom�ciæ wie-
kowe krzywdy w szeregach Armii Pol-
skiej we Francji!

Powstaj¹ centra rekrutacyjne, pocz¹t-
kowo ich liczba wynosi 41, ale z czasem
ro�nie. Do tych trudnych prac
garnie siê wiele osób, przede
wszystkim ci, którzy nie bêd¹
mogli byæ zaliczani do oddzia-
³ów bojowych. 70 wówczas ist-
niej¹cych w Stanach Zjedno-
czonych polskich czasopism
odda³o siê ca³kowicie rekrutacji
i akcji maj¹cej na celu zdobycie
�rodków na armiê. Panie nie
pozostaj¹ w tyle. Proces szko-
lenia pielêgniarek mia³ miej-
sce ju¿ w 1915 roku, a wielu
polskich lekarzy prowadzi³o
kursy bezp³atnie. Takim wiel-
kim o�rodkiem szkol¹cym pie-
lêgniarki by³o Chicago. Wiele
z tych m³odych dziewcz¹t zna-
laz³o dobr¹ pracê w szpitalach
amerykañskich. G³ównie jed-
nak organizuj¹ pomoc ¿o³nie-
rzom, staraj¹ siê o wyposa¿e-
nie, odzie¿, organizuj¹ zbiórki
pieniê¿ne na �tabakê dla wojska�, �kie-
szonkowe� itd. Uczestnicz¹ w komisjach
rekrutacyjnych. Grupa pielêgniarek dotrze
nawet do Europy � do Pary¿a, Warszawy.
Nie zra¿one brakiem uprawnieñ francu-
skich, ucz¹ siê, sk³adaj¹ egzaminy � przed
komisja pañstwow¹. Otrzymuj¹ przydzia-
³y do szpitali, nios¹ pomoc chorym i ran-
nym, kontuzjowanym. Akcje szkolenia
pielêgniarek przypisuje siê g³ównie pani
Helenie Paderewskiej.

Grupê sanitariuszek wys³ano do Polski,
gdzie pracowa³y w szpitalu

Heleny Paderewskiej

Wiosn¹ 1919 r. grupê sanitariuszek wy-
s³ano do Polski, gdzie pracowa³y w szpi-
talu Heleny Paderewskiej w Warszawie
przy ulicy Dzielnej. Dwie z nich przydzie-

lono do zaopatrywania frontowych punk-
tów sanitarnych. Wkrótce jedna � Helena
Kaczorowa � przebywaj¹c na froncie ukra-
iñskim zmar³a na tyfus. Agnieszka Wis³a
obje¿d¿a³a linie frontu a¿ do lutego 1920 r.,
wigiliê 1919/20 spêdzi³a na punkcie sani-
tarnym na froncie pod Berezyn¹. Dwa-
dzie�cia szarych samarytanek dotar³o do
Polski latem 1919 r. i zosta³o w³¹czonych
do pracy w American Administration � kie-
rowanej przez Herberta Hoovera � pó�niej-
szego prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Misja Hoovera nios³a pomoc wyg³odzo-
nej ludno�ci cywilnej. Szare samarytanki
przydzielono do prac zwi¹zanych z roz-
dawnictwem odzie¿y i ¿ywno�ci. Najczê-
�ciej tej pomocy udzielano w wojewódz-
twach wschodnich, zaraz za postêpuj¹cymi
polskimi wojskami. Po zakoñczeniu woj-
ny sanitariuszki pracowa³y na wschodnich

punktach granicznych gdzie organizowano
pierwsz¹ pomoc dla powracaj¹cej z Rosji
ludno�ci polskiej. Ludno�æ ta przybywa³a
tysi¹cami na wozach lub towarowych wa-
gonach, w których podró¿owali niekiedy
przez wiele miesiêcy. Stan tej ludno�ci
by³ op³akany. W ³achmanach, brudni, wy-
g³odzeni i schorowani, niektórzy ob³¹kani
po koszmarnych przej�ciach na sowiec-
kiej ziemi. Ka¿dy transport �rednio liczy³
2000 osób. Pamiêtaæ musimy, ¿e w ka¿dym
transporcie znajdowa³o siê zawsze do 700
zw³ok ofiar szerz¹cego siê tyfusu, ci, co
prze¿yli, szczególnie dzieci, mieli poodm-
ra¿ane rêce, nogi. Te widoki budzi³y prze-
ra¿enie w oczach tych samarytanek, które
przecie¿ niejedno ju¿ widzia³y.

Na granicy samarytanki czêsto poda-
wa³y równie¿ wyg³odzonym pierwszy go-

r¹cy posi³ek po wielu tygodniach podró-
¿y. Pokryte robactwem ubrania palono na
stosach, ludzi dezynfekowano, rozdawano
nowe ubrania, po czym kierowano ich do
o�rodków kwarantannowych. Po tej wiel-
kiej akcji samarytanki zajmowa³y siê orga-
nizowaniem szkó³ek i ochronek dla dzieci,
wyposa¿a³y te placówki w zeszyty, ksi¹¿-
ki przybory do pisania. Po wype³nieniu
szlachetnej misji samarytanki powróci³y
do Stanów, gdzie zdobyte do�wiadczenie
w Polsce przenios³y do pracy w amery-
kañskich: szpitalach, sierociñcach i schro-
niskach dla bezdomnych.

Pierwsza jednostka armii
� stworzony 10 stycznia 1918 roku

1 Pu³k Strzelców Polskich
Przez obozy szkoleniowe przesuwa³y

siê transporty rekrutów. Rzesze ochotni-
ków przybywa³o ze wszyst-
kich centrów rekrutacyjnych
Stanów Zjednoczonych i Ka-
nady. Zaopatrzeni i przeszko-
leni kierowani byli poci¹gami
do Nowego Jorku, sk¹d statka-
mi odp³ywali do Francji:

16 grudnia 1917 r. � s/s Nia-
gara, 29 grudnia 1917 r. � s/s
Touraine, 10 stycznia 1918 r. �
s/s Rochambeau, 18 stycznia
1918 r. � s/s Dwiñsk (statek
odp³yn¹³ z Halifax), 11 lutego
1918 r. � s/s Car, 19 lutego
1918 r. � s/s Carica, 22 lutego
1918 r. � s/s Rochambeau, 8
marca 1918 r. � s/s Chicago,
18 marca 1918 r. � s/s Niagara,
1 kwietnia 1918 r. � s/s Rocham-
beau, 16 kwietnia 1918 r. � s/s
Chicago, 30 kwietnia 1918 r. �
s/s Niagara, 7 maja 1918 r. � s/s
Rochambeau, 15 maja 1918 r.

� s/s Roma, 23 maja 1918 r. � s/s Chicago.
Pierwsza jednostk¹ armii by³ � stworzo-

ny 10 stycznia 1918 roku � 1 Pu³k Strzel-
ców Polskich. Jego dowódca zosta³ pod-
pu³kownik Jasieñski. W chwili powstania
liczy³ oko³o 2000 ¿o³nierzy, wiêkszo�æ
stanowili ochotnicy ze Stanów Zjednoczo-
nych. Z 72 oficerów 48 by³o absolwentami
Polskiej Szko³y Oficerskiej w Kanadzie.
Podoficerowie w po³owie wywodzili siê
z gniazd Sokolich w USA, w po³owie
z podoficerów Polaków z armii rosyjskiej
i francuskiej. Personel lekarski, s³u¿ba
weterynaryjna, farmaceuci, weterynarze,
stomatolodzy w wiêkszo�ci byli pocho-
dzenia polskiego.

DANIEL DUDA

Oddzia³ kobiecy z Buffalo, który w latach 1917�1918 pomaga³ w akcji
rekrutacyjnej do Armii Polskiej we Francji

Ze zbiorów archiwum SWAP w Nowym Jorku
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Obecnych powita³ doc. dr in¿. Andrzej
Januszajtis, Obywatel Honorowy Miasta
Gdañska, Prezes Stowarzyszenia �Nasz
Gdañsk�.

¯eby Gdañsk zachowa³ piêkno
i je wzbogaca³

Nawi¹za³ do wielkich wydarzeñ minio-
nego roku. Wspomnia³ równie¿ tragiczn¹
�mieræ Antoniego Szczyta, osoby zas³u¿o-
nej dla Gdañska i Stowarzyszenia �Nasz
Gdañsk�. Zmar³y by³ jednym ze wspó³za-
³o¿ycieli Stowarzyszenia i jego pierwszym
prezesem. Jego pamiêæ uczczono minut¹
ciszy.

Wracaj¹c do noworocznych okoliczno�ci
spotkania Andrzej Januszajtis wyrazi³ na-
dziejê, ¿e bêdzie to dobry rok dla Stowa-
rzyszenia. Jedn¹ z podstaw dla takiej pro-
gnozy sta³ siê zmieniony statut organizacji:

� W³a�nie dzisiaj otrzymali�my posta-
nowienie KRS o akceptacji nowego statu-
tu � powiedzia³ Andrzej Januszajtis. �
Zmiany daj¹ szersze pole dzia³ania i wiêk-
sze mo¿liwo�ci wspó³pracy z innymi or-
ganizacjami, instytucjami, a tak¿e z w³a-
dzami wojewódzkimi i miejskimi. Chêæ
wspó³dzia³ania nie zwalnia nas jednak
� czasami � od krytyki. Ta nasza krytyka,
o czym wszyscy wiedz¹, nie jest zwi¹za-
na z ¿adnym materialnym interesem.

� Kieruje nami pragnienie, by Gdañsk
zachowa³ swoje piêkno, by je wzbogaca³
� kontynuowa³ prezes. � Chcemy, ¿eby

Spotkanie op³atkowe �Naszego Gdañska� w �Palowej�

Plany, obawy, nadzieje
Zimowy dzieñ 21 stycznia 2011 r. Mróz i ch³ód nie odstraszy³ zaproszonych. Zbli¿a³a siê godz. 18.00. Sala
restauracji �Palowa� w Gdañsku wype³ni³a siê zaproszonymi go�æmi. Na spotkanie op³atkowe przybyli:

przedstawiciele w³adz wojewódzkich i miejskich, osoby duchowne, sympatycy, sponsorzy i cz³onkowie naszego stowarzyszenia.

nie naruszano tego,
co jest istot¹ piêk-
na, jego harmonii.
Jako przedstawiciel
nauk �cis³ych mogê
powiedzieæ, ¿e za
tym piêknem kryj¹
siê proporcje, któ-
rych nie mo¿na na-
ruszaæ.

Oczywi�cie mia-
sto siê nie zapadnie,
je¿eli jedna strona
ulicy St¹giewnej bê-
dzie wy¿sza o czte-
ry pietra od drugiej.
Jednak z prawdzi-
wym piêknem i proporcjami nie bêdzie to
mia³o nic wspólnego, stwierdzi³ prezes.

Miejsca, ludzie i wydarzenia
Wracaj¹c do minionego 2010 r. doc.

dr in¿. Andrzej Januszajtis przypomnia³
o trzech tablicach pami¹tkowych, do któ-
rych powstania znacz¹co przyczyni³o siê
Stowarzyszenie �Nasz Gdañsk�. Tablica
na murze Aresztu �ledczego w Gdañsku
upamiêtnia fakt uwiêzienia w nim w 1917 r.
brygadiera Józefa Pi³sudskiego i pu³kow-
nika Kazimierza Sosnkowskiego. Na fa-
sadzie budynku Komendy Miejskiej Poli-
cji w Gdañsku znalaz³a siê replika tablicy
z 1935 roku upamietniaj¹ca 15. roczni-
cê odzyskania przez Polsk¹ dostêpu do

morza. Druga, infor-
muje, ¿e w budyn-
ku tym, przed wojn¹
mia³ swoj¹ siedzibê
Komisariat General-
ny RP.

Poinformowa³, ¿e
w�ród planów Stowa-
rzyszenia na 2011 r.
jest chêæ upamiêtnie-
nia Za�lubin Polski
z Morzem gen. Józe-
fa Hallera, które to
zdarzenie ma zwi¹-
zek z Gdañskiem.

� Tablice przypo-
minaj¹ce o faktach

historycznych s¹ potrzebne, to bardzo do-
bry sposób na utrwalenie: miejsc, ludzi
i wydarzeñ � doda³ prezes.

Zwracaj¹c siê do obecnych przedstawi-
cieli samorz¹du Andrzej Januszajtis kry-
tycznie odniós³ siê do faktu czêstych
zmian nazw ulic i odchodzenia od ich hi-
storycznego znaczenia. Wyrazi³ tak¿e na-
dziejê na dobre zagospodarowanie dróg
wodnych Gdañska. Zaapelowa³, by rz¹-
dz¹cy nie zamykali siê na g³os krytyki, by
reagowali i uwzglêdniali je przy podej-
mowaniu decyzji.

Nowy rok niesie ze sob¹ rado�æ i na-
dziejê. ¯yczy³ wszystkim dobrego zdrowia,
spe³nienia marzeñ i realizacji planów. Za-
trzymuj¹c siê przy marzeniach filozoficz-
nie za¿artowa³, by �przy formu³owaniu
¿yczeñ zachowaæ ostro¿no�æ, bo czasami
siê spe³niaj¹�.

Przed wojn¹ na Targu Rybnym
mój dziadek pozna³ moj¹ babciê

Nawi¹zuj¹c do wypowiedzi Profesora
Mieczys³aw Struk, Marsza³ek Wojewódz-
twa Pomorskiego stwierdzi³:

� Debata jest absolutnie potrzebna
w�ród ludzi dobrej woli zainteresowanych
Gdañskiem, jego odbudow¹. Trzeba roz-
mawiaæ o tym, jak miasto jest odrestauro-
wywane i zagospodarowane na nowych
terenach.

Z jednej strony gród ma ambicje bycia
nowoczesnym, a z drugiej szanuje sw¹ to¿-Panowa³ podnios³y nastrój i mi³a atmosfera

Jestem sta³ym czytelnikiem miesiêcznika �Nasz Gdañsk�
� powiedzia³ Mieczys³aw Struk
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samo�æ, bez wzglêdu na to, jaka by nie
by³a. Dba o warto�ci materialne i wielkie
dziedzictwo kulturowe. Gdañsk jest nie-
kwestionowan¹ stolic¹ Pomorza. W³adze
wojewódzkie czyni³y i bêd¹ czyniæ wszyst-
ko, by rozwija³ siê i piêknia³ coraz bardziej.

Mi³ym gestem by³o nawi¹zanie do mie-
siêcznika ,,Nasz Gdañsk�:

� Jestem sta³ym czytelnikiem �Naszego
Gdañska� � mówi³ Mieczys³aw Struk. �
Z uwag¹ �ledzê artyku³y i nie ukrywam,
¿e Gdañsk na nowo ch³onê (�). Przed woj-
n¹ na Targu Rybnym mój dziadek pozna³
moj¹ babciê. Pochodzi³ z pó³wyspu, przy-
wozi³ na sprzeda¿ wêgorze. Kiedy� babcine
opowie�ci nie dociera³y do mnie bezpo�red-
nio. Dzisiaj z rozrzewnieniem wspomi-
nam jej relacje o przedwojennym, jeszcze
nie zniszczonym Gdañsku.

Z wyrazami uznania
Wyrazem uznania za strony Marsza³ka

by³ list gratulacyjny z³o¿ony na rêce Preze-
sa Stowarzyszenia ,,Nasz Gdañsk�. Jego
wrêczenie poprzedzi³y s³owa:

� Gratulujê ca³emu Stowarzyszeniu. Po-
dziwiam pañstwa dzia³alno�æ, ceniê wra¿-
liwo�æ na to wszystko, co piêkne i wa¿ne
w Gdañsku.

Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska,
Bogdan Oleszek, nawi¹za³ do wielkich
wydarzeñ dla Polski i Gdañska z minio-
nego roku. Wskaza³ równie¿ na wyzwania
rozpoczêtych inwestycji w mie�cie:

� Wiele z nich pozostanie po EURO 2012,
pozwol¹ nam lepiej ¿yæ, chocia¿by rozwi¹-
zania drogowe � stwierdzi³ Bogdan Oleszek.

Podziêkowa³ za s³owa krytyki Stowa-
rzyszenia w kierunku w³adz miasta, za-

znaczaj¹c, ¿e s¹ cenne i brane pod uwagê:
� Wasze g³osy s¹ dla nas wa¿ne � podkre-

�li³ przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska.
W odniesieniu do czêstych zmian nazw

ulic obieca³ uspokojenie. Zadeklarowa³, ¿e
nowe nazwy bêd¹ dotyczyæ g³ównie nowo
powstaj¹cych ulic. Na zakoñczenie wyra-
zi³ uznanie dla Stowarzyszenia, wyrazi³
przekonanie, ¿e dalsza wspó³praca bêdzie
owocnie siê rozwijaæ. ¯yczy³ cz³onkom
Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�sukcesów
w dalszej dzia³alno�ci.

Dalszej odwagi w zabieraniu g³osu
Krótkie, acz gor¹ce pozdrowienia i ¿ycze-

nia w imieniu Prezydenta Miasta Gdañska
z³o¿y³a w jego imieniu Dyrektor Biura
Prezydenta Miasta Gdañska, Helena Chmie-
lowiec. Nastêpnie ks. infu³at Stanis³aw Bog-
danowicz przekaza³ pozdrowienia od Ar-
cybiskupa S³awoja Leszka G³ódzia, który
nie móg³ przybyæ ze wzglêdu na wyjazd
s³u¿bowy do Watykanu.

Wiele ciep³ych s³ów skierowa³ do Sto-
warzyszenia:

� Pragnê serdecznie podziêkowaæ �Na-
szemu Gdañskowi� i wyraziæ rado�æ, ¿e
w�ród spotkañ op³atkowych organizowa-
nych przez instytucje i organizacje zawsze
jest Stowarzyszenie �Nasz Gdañsk� � mó-
wi³ ks. infu³at. � Stowarzyszenie zajmuje
wa¿ne miejsce, wasze interwencje, artyku-
³y wp³ywaj¹ na kszta³t miasta. Wasze dzia-
³ania w pewnym sensie sta³y siê ju¿ owiane
legend¹. ¯yczê dalszej odwagi w zabiera-
niu g³osu w sprawach miasta, kreatywno-
�ci i otwartej postawy (�). Szczê�æ Bo¿e.

Bukiet ró¿ od Justyny Kalety
Oficjaln¹ czê�æ spotkania zakoñczy³y

kwiaty i ¿yczenia dla Profesora Andrzeja
Januszajtisa. W imieniu Stowarzyszenia
z³o¿y³a je autorka przepiêknego bukietu
ró¿ Justyna Kaleta. Wrêczy³a je ze s³owami:

� Szanowny Panie Profesorze, my jako
cz³onkowie Stowarzyszenia chcieliby�my
szczególnie gor¹co podziêkowaæ za prze-
wodnictwo i ¿yczyæ, by ten rok by³ dla
Pana równie owocny i ukwiecony, jak te
ró¿e, które przekazujemy na pañskie rêce.

Dalej by³o dzielenie siê op³atkiem, by³y
te¿ indywidualne ¿yczenia. Nie zabrak³o
kolêd, a przygotowane potrawy mile g³a-
ska³y podniebienia. A, ¿e i noworoczne
by³o w swym charakterze spotkanie, to
i szampana nie zabrak³o. W podnios³ym na-
stroju, w mi³ej atmosferze rozmów, z wia-
r¹ i nadziej¹ spogl¹dali go�cie i gospoda-
rze spotkania w nadchodz¹ce dni.

WALDEMAR KOWALSKI

FOT. S£AWOMIR LEWANDOWSKI

FOTOREPORTA¯ ZE SPOTKANIA NA STR. 14 I 15
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To dziêki nowoczesnej Armii Polskiej
Francji (oko³o 70 tysiêcy ¿o³nierzy) i zorga-
nizowanej przez niego Ochotniczej Armii
w Polsce (oko³o 100 tysiêcy ¿o³nierzy) oraz
s³ynnemu manewrowi Józefa Pi³sudskiego
znad rzeki Wieprz, Polska odnios³a naj-
wiêksze zwyciêstwo od czasów wiktorii
pod Wiedniem Jana III Sobieskiego.

Symboliczne za�lubiny Polski z Morzem
w Pucku 10 lutego 1920 roku

Dziêki temu Polska i byæ mo¿e wiele
pañstw Europy, uratowanych zosta³o na
20 lat od rosyjskiego komu-
nizmu (od wymordowania
lub wywózki w g³¹b Rosji
�bur¿uazji�, zniszczenia na-
rodowych armii, zakazu
dzia³alno�ci partii demo-
kratycznych, zniszczenia
�wi¹tyñ i zakazu dzia³al-
no�ci religijnej).

Dlatego tematyka doty-
cz¹ca Józefa Hallera, Ar-
mii Polskiej we Francji
i dokonanych przez niego
symbolicznych za�lubin
Polski z Morzem w Pucku
10 lutego 1920 roku, sta-
nowi bardzo wa¿ny czyn-
nik kulturotwórczy i po-
pularyzacji historii Polski. Po II wojnie
�wiatowej, poniewa¿ Józef Haller uwa¿a-
ny by³ za wroga komunizmu numer jeden,
w³adze komunistycznej Polski zabroni³y
popularyzowania tej tematyki. Do 1980
roku ani jedna szko³a w Polsce nie nosi³a
imienia gen. Józefa Hallera!!! Dopiero po
wydarzeniach sierpniowych 1980 roku i po
zniesieniu stanu wojennego, gdy Polska od-
zyska³a pe³n¹ suwerenno�æ, zaczêto sp³a-
caæ B³êkitnemu Genera³owi wielki d³ug
wdziêczno�ci.

Pierwsze szko³y przyjê³y za swego pa-
trona gen. Józefa Hallera w Gdañsku, Gnie-

Dopiero po wydarzeniach sierpniowych 1980 roku i po zniesieniu
stanu wojennego, gdy Polska odzyska³a pe³n¹ suwerenno�æ, zaczêto

sp³acaæ B³êkitnemu Genera³owi wielki d³ug wdziêczno�ci

Tradycje obchodów rocznic
Za�lubin Polski z Morzem

Gen. Józef Haller, obok marsz. Józefa Pi³sudskiego, ma najwiêksze zas³ugi dla odzyskania i obrony niepodleg³o�ci
Polski. W sierpniu 1920 r., gdy najezdnicze wojska komunistycznej Rosji by³y ju¿ jedena�cie kilometrów od Warszawy,
na jego barkach, jako dowódcy Frontu Pó³nocno-Wschodniego, spoczywa³a obrona prawie ca³ej Polski.

wie nad Wis³¹, Toruniu, Bydgoszczy, Rzu-
cenie w powiecie Puck i Mariance w po-
wiecie Miñsk Mazowiecki.

Enklawy pamiêci � w Krakowie,
W³adys³awowie, Jurczycach�

Narodzi³y siê po�wiêcone mu enklawy
pamiêci. S¹ to: Ko�ció³ Garnizonowy pw.
�w. Agnieszki w Krakowie (jest tu sarko-
fag z trumn¹ gen. J. Hallera), Centrum Pa-
miêci gen. Józefa Hallera i B³êkitnej Ar-
mii we W³adys³awowie w powiecie Puck
(�Hallerówka�), Izba Pamiêci Rodu Hal-

lerów i Hallerczyków w Jurczycach w gmi-
nie Skawina (tu jest dworek, w którym uro-
dzi³ siê Józef Haller, a w budynku by³ej
szko³y utworzono po�wiêcon¹ mu i jego
¿o³nierzom wystawê muzealn¹), Muzeum
Ziemi Puckiej i Biblioteka w Pucku (s¹ tu
liczne i ciekawe eksponaty dotycz¹ce gen.
Józefa Hallera i jego ¿o³nierzy) i Kaplica
� Mauzoleum Hallerów w Dworach ko³o
O�wiecimia.

Liczne i ciekawe eksponaty dotycz¹ce
gen. Józefa Hallera i jego ¿o³nierzy znajduj¹
siê te¿ w Muzeum Regionalnym w Kutnie
i w Ostrowie Wielkopolskim w siedzibie

Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicz-
nego. Materia³y po�wiêcone tej tematyce
znajduj¹ siê równie¿ w szko³ach nosz¹cych
imiê gen. Józefa Hallera.

Obecnie co roku odbywaj¹ siê uroczy-
sto�ci po�wiecone gen. Józefowi Hallero-
wi. G³ówne � ogólnopolskie � maj¹ miej-
sce 10 lutego w Pucku. W ka¿d¹ rocznicê
Za�lubin Polski z Morzem odprawiana jest
Msza �w., wrêczane s¹ repliki �Pier�cienia
Józefa gen. Hallera�, sk³adane s¹ kwiaty
pod pomnikiem B³êkitnego Genera³a.

W Jurczycach podobne uroczysto�ci
odbywaj¹ siê 14 sierpnia
w przeddzieñ zwyciêskiej
Bitwy Warszawskiej i �wiê-
ta Wojska Polskiego. W rocz-
nicê przybycia Armii Hal-
lera do Kutna co roku 25
maja odbywa siê tu �wiêto
B³êkitnej Armii. Równie¿
hallerowskie szko³y ka¿de-
go roku organizuj¹ uroczy-
sto�ci po�wiêcone swemu
patronowi.

Czy bêdzie tablica ku
czci gen. Józefa Hallera

na fasadzie Dworca
G³ównego PKP

w Gdañsku?
Jako pok³osie tych rocznicowych ob-

chodów, nak³adem Stowarzyszenia �Ma-
zurka D¹browskiego� w Gdañsku ukaza³o
siê 12 ksi¹¿ek o tematyce hallerowskiej
i na zlecenie tej organizacji odlany zosta³
medal gdañski gen. Józefa Hallera. Z ini-
cjatywy i przy wspó³udziale tego stowa-
rzyszenia utworzone zosta³o ogólnopolskie
Towarzystwo Pamiêci gen. Józefa Hallera
i Hallerczyków w Jurczycach.

Dziêki tym obchodom ufundowane zo-
sta³y pomniki gen. Józefa Hallera w Pucku
i we W³adys³awowie, a w Warszawie �
Pomnik Weteranów Armii Polskiej w Ame-

Medal odlany w 2002 roku na pami¹tkê wizyty gen. Józefa Hallera
w Gdañsku 10 lutego 1920 r., gdy jecha³ poci¹giem do Pucka na Za�lubiny

Polski z Morzem. Awers i rewers. Twórc¹ medalu jest artysta rze�biarz
Jan Szczypka z Akademii Sztuk Piêknych w Gdañsku



Red. Mgr Czes³aw SKONKA to obec-
nie hellerowski dzia³acz numer jeden.
Jest autorem i wspó³autorem 13 ksi¹¿ek
o tematyce hallerowskiej, inicjatorem
i wspó³organizatorem Towarzystwa
Pamiêci gen. Józefa Hallera i Haller-
czyków w Jurczycach. Zorganizowa³
kilkadziesi¹t sesji popularnonaukowych
o tematyce hallerowskiej. Jego staraniem
odlany zosta³ pierwszy gdañski medal
gen. Józefa Hallera
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Szko³a przebrnê³a przez z³o¿one pro-
cedury. Dnia 28 pa�dziernika 2010 r.
Rada Miasta Gdañska podjê³a uchwa³ê nr
LIII/1548/10 o nadaniu Gimnazjum nr 2
w Gdañsku przy ul. Kartuskiej 32/34
imienia Jana Heweliusza. Spo³eczno�æ
szkolna wyra¿a zadowolenie z tego
faktu i z ogromnym zaanga¿owaniem
przygotowuje siê do uroczysto�ci,
która odbêdzie siê w pi¹tek, 11 lute-
go 2011 r. o godz. 9.00 w ko�ciele pod
wezwaniem Chrystusa Króla odpra-
wiona zostanie Msza �wiêta, podczas
której po�wiêcony bêdzie sztandar.
O godz. 11.00 rozpoczn¹ siê uroczy-
sto�ci na terenie szko³y.

Na li�cie zaproszonych go�ci znajduj¹
siê znamienite osoby ze �wiata polityki,
nauki i biznesu na czele z Pani¹ Katarzyn¹
Hall � Ministrem Edukacji Narodowej.

11 lutego w Gimnazjum nr 2 w Gdañsku

Jan Heweliusz � patronem
Z ogromn¹ rado�ci¹ przyjêli�my wiadomo�æ o nadaniu Gimnazjum nr 2 imienia Jana Heweliusza.
Zaproszenie na uroczysto�æ wrêczy³a Prezesowi i Wiceprezesowi Zarz¹du Stowarzyszenia �Nasz
Gdañsk� Pani Ma³gorzata Perzyna, dyrektor Gimnazjum.

Dyrektor Ma³gorzata Perzyna potwierdza,
¿e jest w kontakcie z doradc¹ Pani Mini-
ster. Wszystkie gwiazdy na niebie wskazu-
j¹, ¿e uroczysto�æ w Gimnazjum nr 2 od-
bêdzie siê z udzia³em najwy¿szych w³adz

o�wiatowych w Polsce. Dowiadujemy siê
równie¿, ¿e Pani Minister Katarzyna Hall
jest absolwentk¹ Szko³y Podstawowej nr 68
w Gdañsku, która przekszta³ci³a siê w Gim-

nazjum nr 2. Wspomnienia powróc¹ w nie-
co innej rzeczywisto�ci.

W szkole przeprowadzono wiele mo-
dernizacji i remontów. W szczegó³owym
programie uroczysto�ci zaplanowane jest

miêdzy innymi otwarcie nowopowsta-
³ych pomieszczeñ sportowych. Dwie
si³ownie oraz sala dydaktyczna wy-
posa¿ono dziêki �rodkom celowym
MEN pozyskanym przez Dyrektor
szko³y za po�rednictwem Wydzia³u
Edukacji Urzêdu Miejskiego w Gdañ-
sku. Program uroczysto�ci zapowiada
wiele podnios³ych chwil oraz emocji.

Ju¿ nied³ugo, bo 11 lutego br. wspól-
nie ze spo³eczno�ci¹ szkoln¹ bêdziemy

�wiadkami tej historycznej chwili. W mar-
cowej relacji powrócimy do wydarzenia.

RUFIN GODLEWSKI

Organizatorzy: Urz¹d Miasta Puck, Liga Morska i Rzeczna

Patronat honorowy nad uroczysto�ci¹ objêli:
Ks. Abp S³awoj Leszek G³ód�, Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski,

Marsza³ek Woj. Pomorskiego Mieczys³aw Struk,
Dowódca Marynarki Wojennej admira³ floty Tomasz Mathea

  9.50 � powitanie zaproszonych go�ci przed puck¹ far¹
10.00 � fara, koncelebrowana msza �w.
11.30 � przemarsz w szyku do portu rybackiego
11.35 � wojskowy ceremonia³ powitania,
11.40 � odegranie Hymnu Pañstwowego, powitanie zgromadzonych go�ci, wyst¹pienia

okoliczno�ciowe, wrêczenie odznaczeñ LMiR, wyst¹pienia go�ci honorowych
12.10 � z³o¿enie wieñca z pok³adu �mig³owca na wody zatoki,
12.15 � sk³adanie wi¹zanek kwiatów przez delegacje przy pomniku gen. J. Hallera,
12.30 � zakoñczenie uroczysto�ci: odegranie Hymnu do Ba³tyku, podziêkowanie

(Przewodnicz¹ca Rady Miasta), z³o¿enie meldunku o zakoñczeniu uroczysto�ci
i wyprowadzenie asysty honorowej

WYDARZENIA TOWARZYSZ¥CE OBCHODOM ZA�LUBIN W PUCKU
9 lutego, ratusz miejski w Pucku, godz. 15.00

· promocja ksi¹¿ki pt. �Z Ameryki, przez ocean, do Armii Hallera i do� Pucka!�
Stowarzyszenie Mi³o�ników Tradycji �Mazurka D¹browskiego� � Gdañsk

· promocja �Zapisków Puckich� Muzeum Ziemi Puckiej
· godz. 17.30 koncert muzyki dawnej w wykonaniu Gdyñskiej Orkiestry Kameralnej

Sinfonia Nordica
WSTÊP WOLNY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ryce. Ods³oniêto te¿ wiele tablic pami¹t-
kowych po�wiêconych B³êkitnemu Gene-
ra³owi � w Toruniu, Warszawie, Ostrzeszo-
wie, Gniewie nad Wis¹, Ostrowie Wlkp.,
Poznaniu, Gnie�nie, Jurczycach, Krakowie,
Miñsku Maz. I wielu innych miastach.

Od wielu lat Stowarzyszenie �Mazurka
D¹browskiego� w Gdañsku zwraca siê
z apelem o ufundowanie tablicy pami¹t-
kowej ku czci gen. Józefa Hallera wmuro-
wanej w �cianê Dworca G³ównego PKP
w Gdañsku, gdzie przebywa³ on 10 lutego
1920 roku. Obecnie ponawiam apel w tej
sprawie.

TEKST CZES£AW SKONKA

PROGRAM UROCZYSTO�CI
91. ROCZNICY ZA�LUBIN POLSKI Z MORZEM

10 LUTEGO 2011, PUCK

PROGRAM UROCZYSTO�CI
91. ROCZNICY ZA�LUBIN POLSKI Z MORZEM

10 LUTEGO 2011, PUCK
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W szacownym gronie wyró¿nionych
znale�li siê tak¿e prof. Maciej Nowicki,
dwukrotny minister �rodowiska, za³o¿yciel
fundacji Ekofundusz, dr hab. Stanis³aw
Sitnicki, który pe³ni³ funkcje wiceprezesa
i prezesa Fundacji Ekofundusz, Zbigniew
Sobociñski, prezes Gdañskiej Fundacji
Wody oraz Tomasz ¯elazny, prezes Fun-
dacji Rozwoju Uniwersytetu Gdañskiego
Laureaci otrzymali nagrody pieniê¿ne.

Najwiêkszy skarb naszego województwa
� Dzi� jest wielkie �wiêto tych, którym

�rodowisko naturalne, czyli najwiêkszy
skarb naszego województwa le¿y na ser-
cu. Jestem przekonany, ¿e nagrody, które
wrêczyli�my, s¹ w stu procentach trafione
� podkre�la³ Mieczys³aw Struk, marsza³ek
województwa pomorskiego podczas uro-
czysto�ci wrêczenia nagród.

O nagrodê dla prof. Jacka Namie�nika
wnioskowa³o Polskie Towarzystwo Che-
miczne, Oddzia³ Gdañski. Prof. Jacek Na-
mie�nik specjalizuje siê w chemii anali-
tycznej i �rodowiskowej. Wraz ze swoimi
wspó³pracownikami prowadzi na szerok¹
skalê prace badawcze polegaj¹ce na opra-
cowaniu nowych metodyk analitycznych
do oznaczania ksenobiotyków w prób-
kach �rodowiskowych wystêpuj¹cych na
poziomie �ladów i ultra�ladów. Nowe roz-
wi¹zania przedstawi³ w ponad 250 pracach
naukowych. Warto podkre�liæ, ¿e prof. Na-
mie�nik wypromowa³ 36 prac doktorskich,
jest wspó³autorem publikacji o problemach
zwi¹zanych z analityk¹ i monitoringiem
�rodowiska. Wspó³tworzy³ unikatow¹ w ska-
li Polski formê kszta³cenia Environmental
protection and management.

� Najbardziej dumny jestem z kszta³ce-
nia, bo ono ma dla mnie, jako nauczyciela
akademickiego, najwiêksze znaczenie. �
mówi³ prof. Jacek Namie�nik odbieraj¹c
nagrodê.

� Dziêkujê serdecznie tym wszystkim,
dziêki którym kszta³cimy studentów na wy-
sokim poziomie, tak¿e w jêzyku angielskim.

Profesorowie Politechniki Gdañskiej � nagrodzeni

Chroni¹ �rodowisko
i gospodarkê wodn¹

Sze�æ nagród za dzia³alno�æ na rzecz ochrony �rodowiska i gospodarki wodnej w województwie pomorskim przyzna³
Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Gdañsku. A¿ dwie, otrzymali pracownicy Politechniki
Gdañskiej: prof. Krystyna Olañczuk-Neyman z Wydzia³u In¿ynierii L¹dowej i �rodowiska oraz prof. Jacek Namie�nik,
dziekan Wydzia³u Chemicznego.

by³o siê 17 stycznia 2011 roku w audyto-
rium Wydzia³u Chemicznego.

Mówi³ laureat �ekologicznego nobla�
Wstêpem do uroczysto�ci by³ wyk³ad

prof. Macieja Nowickiego (dwukrotnego
ministra �rodowiska i laureata nagrody
�Der Deutsche Umweltpreis� tzw. �ekolo-
gicznego nobla�) o zmianach klimatu. Na
spotkanie zapraszamy wszystkich chêtnych.

Konkurs WFO�iGW w Gdañsku orga-
nizowany jest co roku. Jego celem jest na-
grodzenie osób wyró¿niaj¹cych siê dzia-
³alno�ci¹ na rzecz ochrony �rodowiska
i gospodarki wodnej na Pomorzu. Woje-
wódzki Fundusz Ochrony �rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdañsku przyzna-
je laureatom nagrody pieniê¿ne. Konkurs
skierowany jest do jednostek samorz¹du
terytorialnego, organizacji pozarz¹dowych
oraz instytucji prowadz¹cych dzia³alno�æ
zwi¹zan¹ z ochron¹ �rodowiska i gospo-
dark¹ wodn¹. Mog¹ one zg³aszaæ do nagro-
dy osoby fizyczne, które nie s¹ pracowni-
kami tych instytucji.

EWA KUCZKOWSKA

Laureaci podczas uroczysto�ci wrêczenia nagród za dzia³alno�æ na rzecz ochrony �rodowiska
i gospodarki wodnej w województwie pomorskim. Fot. K. Krzempek, Materia³y promocyjne
Politechniki Gdañskiej

O czysto�æ morza, basenów portowych
i pla¿

Wniosek o nagrodê dla prof. Krystyny
Olañczuk-Neyman z³o¿y³a Gdañska Fun-
dacja Wody. Pani prof. pracuje na Wy-
dziale In¿ynierii L¹dowej i �rodowiska.
Dzia³a w Gdañskim Towarzystwie Nauko-
wym, w Radzie Naukowej Zak³adu Biolo-
gii Antarktyki PAN, Sekcji Chemii Morza
Komitetu Badañ Morza PAN oraz w ró¿-
nych miêdzynarodowych organizacjach.
Prof. Olañczuk-Neyman jest Laureatk¹ 20
nagród rektora Politechniki Gdañskiej za
dzia³alno�æ naukowo-badawcz¹. To wspó³-
autorka prac naukowych i publikacji na
temat zanieczyszczeñ morskich osadów
dennych w basenach portowych, oceny
stanu sanitarnego przybrze¿nych wód mor-
skich w rejonie Sopotu, stanu sanitarnego
ekosystemu pla¿y piaszczystej poddawa-
nej silnej presji antropogenicznej. Nagrodê
w jej imieniu odebra³ dr hab. in¿. Bernard
Quant, adiunkt w Katedrze Technologii
Wody i �cieków WILi�.

Wrêczenie nagród za dzia³alno�æ na
rzecz ochrony �rodowiska i gospodarki
wodnej w województwie pomorskim od-

Chroni¹ �rodowisko
i gospodarkê wodn¹



Spotkanie otworzy³ Prezes Stowarzyszenia
�Nasz Gdañsk� doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis,
z prawej Zbigniew Socha � Wiceprezes, z lewej
Rufin Godlewski � Dyrektor Stowarzyszenia
�Nasz Gdañsk�

Od lewej: Mieczys³aw Struk, Bogdan Oleszek
i Helena Chmielowiec

Marsza³ek Województwa Pomorskiego Mie-
czys³aw Struk przekazuje list gratulacyjny na
rêce prof. Andrzeja Januszajtisa

¯yczenia noworoczne z³o¿y³ ks. infu³at Stanis³aw
Bogdanowicz

Od lewej: Stanis³aw Madaliñski, Czes³aw Skonka, Andrzej
Szulc i Franciszek Potulski

Prof. Andrzej Januszajtis z Przewodnicz¹cym
RM Gdañska Bogdanem Oleszkiem

Prezes Narodowego Centrum Kultury Tatarów
RP Jerzy Szahuniewicz sk³ada ¿yczenia Dy-
rektor Biura Helenie Chmielowiec, z prawej �
Marsza³ek Mieczys³aw Struk Gdañski bard Andrzej Starzec

Od lewej: Dr Anna Kit-Bieniecka, Andrzej
Furmaga i Danuta Znamierowska

¯yczenia sk³ada Przewodnicz¹cy
RM Gdañska Bogdan Oleszek

Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Gdañska
Helena Chmielowiec i ks. proboszcz Piotr ¯ynda

Od lewej: Bogdan Oleszek, Rufin Godlewski,
Andrzej Januszajtis, Waldemar Kowalski, Zbi-
gniew Socha

W OBIEKTYWIE MACIEJA KOSTUNA

Spotkanie op³atkowe �Naszego Gdañska�Spotkanie op³atkowe �Naszego Gdañska�



In¿. arch. Stanis³aw Michel
z Bogdanem Oleszkiem

Ks. infu³at Stanis³aw Bogdanowicz w rozmo-
wie ze S³awomirem Gryczk¹ (prezesem Gildii)
z ty³u Zbigniew Socha, za nim Rafa³ Za³êski

Justyna Kaleta dzieli siê op³atkiem z ks. pro-
boszczem Piotrem ¯ynd¹

Prof. Ewa Januszajtis i Teresa Godlewska

Hanna Braun-Ma³as

Na saksofonie zagra³
Lech Mi¹dowicz

Od lewej: Wiceprezes Waldemar Kowalski, Wiceprezes
�Agroland� Andrzej Szulc, ks. Proboszcz Piotr ¯ynda
i Rufin Godlewski

Od lewej: Jaros³aw Balcewicz, Ma³gorzata Perzyna, Alina Majewska,
Jadwiga Moczulska, Justyna Kaleta i Roman Nadolny

Od lewej: Arkadiusz Prabucki, Andrzej Rybicki, Anna Gapiñska, Ma³-
gorzata Romanowska, Rufin Godlewski i Urszula Maszota

Alicja Wojciechowska i Barbara Socha � na-
le¿¹ do legendarnej grupy za³o¿ycieli Stowa-
rzyszenia �Nasz Gdañsk� z 1994 r.

Dariusz Wróblewski i Stanis³aw Madaliñski

Jakub Szadaj � Przewodnicz¹cy Gdañskiego
Oddzia³u TSK¯ z Jerzym Szahuniewiczem
Prezesem NCKTRP

Od lewej Teresa Godlewska i Ewa Giedroyæ-Zarosiñska

Dr Bogdan Sedler Cz³onek Zarz¹du w rozmowie z Edyt¹
Wi�niewsk¹ � Dyrektor AIG Bank S.A. w Gdañsku
i Jadwig¹ Kasprzak � pracownik banku


