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* Bitwa pod Grunwaldem * Pokój Oliwski * �Narratio Prima�
* �Wolne Miasto Gdañsk� * Za�lubiny Polski z Morzem w Pucku
* Wmurowanie tablicy na gmachu Generalnego Komisariatu RP

Rok wielkich rocznic
W roku 2010 up³ywa okr¹g³a liczba lat od wielu wa¿nych wydarzeñ. Pierwsze z nich, które siê ka¿demu nasuwa na my�l,
to bitwa pod Grunwaldem, stoczona 15 lipca 1410 r. na polach Stêbarku (po niemiecku Tannenberg), £odygowa i Grunwaldu.
Zwyciêstwo wojsk polsko-litewskich pod dowództwem W³adys³awa Jagie³³y, sprawowanym na nowoczesny sposób �
z punktu obserwacyjnego na wzgórzu � po³o¿y³o kres potêdze Krzy¿aków, których w³adza zaczê³a od tej pory nieuchronnie
zmierzaæ do upadku.

Gdañski oddzia³ tzw. �dzieci okrêtów�
(marynarzy) bra³ udzia³ w bitwie po stro-
nie Zakonu, warto jednak przypomnieæ,
¿e gdy wie�æ o klêsce dotar³a do miasta,
dosz³o tu do niepokojów.

Uderzono w Dzwon Rady
Do�æ szybko je u�mierzono, ale zawdziê-

czamy im pierwsz¹ informacjê o Dzwonie
Rady, w który przy tej okazji uderzono.
Gdzie wisia³ ten dzwon? Oczywi�cie na
Ratuszu, mo¿liwie wysoko (inaczej nie
by³oby go daleko s³ychaæ), najpewniej na
wie¿y, która musia³a ju¿ istnieæ � wbrew
niektórym dzisiejszym twierdzeniom. Na-
stroje antykrzy¿ackie najpe³niej ujawni³y
siê podczas wizyty wys³annika Jagie³³y,
kasztelana Janusza z Tuliszkowa, które-
mu z³o¿ono ho³d i oprowadzano po mie-
�cie z muzyk¹. Król obdarzy³ gdañszczan
przywilejami � miêdzy innymi podarowa³
miastu Wielki M³yn. Niestety, jak to nie-
raz bywa³o w naszej historii, wygrali�my
wojnê, ale nie pokój. Traktat, zawarty w na-

stêpnym roku w Toruniu pozostawi³ jeszcze
Gdañsk w granicach pañstwa krzy¿ackiego.

Stó³ w refektarzu zimowym
Drugim donios³ym wydarzeniem, któ-

rego okr¹g³a (350.) rocznica przypada na
ten rok, by³ Pokój Oliwski, koñcz¹cy piêæ
lat wyczerpuj¹cych zmagañ z najazdem
szwedzkim. Zawarto go 3 maja 1660 r.
W dawnym klasztorze mo¿na obejrzeæ sal-
kê (dawny refektarz zimowy), w której
mia³o to nast¹piæ i stó³, na którym � jak
chce tradycja � podpisano traktat pokojo-
wy. Te pami¹tki s¹ niezwykle cenne, ale
w rzeczywisto�ci wygl¹da³o to nieco ina-
czej. Delegacje przebywa³y w osobnych
salach klasztoru, a francuski mediator de
Lumbres kr¹¿y³ miêdzy nimi, przekazuj¹c
uzgodnione teksty traktatu do podpisu.
Delegacje podpisywa³y je ka¿da w swoim
pomieszczeniu. Dopiero potem przesz³y
do kru¿ganku, przy wschodnim wej�ciu
z niego do ko�cio³a, gdzie wymieniono
oba podpisane dokumenty. Do dzi� przy-

pomina o tym tablica obok portalu � mniej
znana ni¿ s³awna Sala Pokoju Oliwskie-
go. Wcze�niej, w czasie negocjacji, przed-
stawiciele zwa�nionych stron nigdy nie
byli razem.

Co powiedzia³aby Z³ota Kamieniczka?
Polacy naradzali siê w Z³otej Kamie-

niczce, która jest równie¿ pami¹tk¹ tego
wydarzenia, wa¿nego nie tylko dla Polski
i Szwecji, lecz dla ca³ej Europy. Nie dar-
mo w rozmowach uczestniczyli przedsta-
wiciele wielu pañstw: �Pos³owie polscy
z pos³ami Sprzymierzonych (cesarskimi
i brandenburskimi) zaczêli wie�æ rozmo-
wy i narady w domostwie szanownego
Piotra Henricha. Budynek ten, po³o¿ony
w centralnym rynku miasta, te�æ owego,
Szl. Speiman, wielkim kosztem wystawi³
i ozdobi³... Teraz zasiê wnêtrza, wspania-
le obiciami i kobiercami królewskimi wy-
³o¿one, sta³y siê miejscem narad, ilekroæ
w Gdañsku o pokoju traktowano...�. Udo-
stêpnienie kamieniczki na narady op³aci³o
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siê w³a�cicielowi. W dniu 14 maja 1660 r.
Rada wyda³a dekret, w którym czytamy:
�Poniewa¿ osobliwie warunki pokoju przez
panów komisarzy by³y tu debatowane, Szl.
Rada na ¿yczenie obu królewskich Mo�ci
postanowi³a, i¿ odt¹d na szczê�liw¹ rzeczy
pami¹tkê dom ten (z wyj¹tkiem piwnic
mieszkalnych i tylnego domu) ma byæ,
dopóki w³a�ciciel ¿yje, wolny od szarwar-
ku, stra¿y, kwaterunku itp.�. Dzieñ za-
warcia pokoju, 3 maja, uczczono salwami
z dzia³, a pó�niej, co roku obchodzono
w mie�cie jako �wiêto.

�Opowie�æ Pierwsza�
o systemie Kopernika

Wydarzeniem w ca³kiem innej dzie-
dzinie by³o wydanie w Gdañsku, wiosn¹
1540 r. pierwszej informacji o systemie
Kopernika. By³a to �Narratio Prima�, czyli
�Opowie�æ Pierwsza�, pióra m³odego wów-
czas, lecz ju¿ wybitnego uczonego rodem
z Austrii, Jerzego Joachima Retyka, którego
mo¿na uwa¿aæ za ucznia naszego wielkie-
go astronoma. Ksi¹¿ka wysz³a w pierwszej
w Gdañsku sta³ej oficynie wydawniczej,
za³o¿onej w 1538 r. przez Franciszka
Rhodego przy ul. Rze�nickiej. Niedawno
s³awna toruñska wytwórnia pierników �Ko-
pernik� podarowa³a naszemu miastu eg-
zemplarze wydanego w³asnym sumptem

reprintu tej publikacji, która utorowa³a
drogê wydaniu epokowego dzie³a Koper-
nika w 1543 r. w Norymberdze.

Wolno�æ iluzoryczna
Niezmiernie wa¿ne wydarzenie, które-

go okr¹g³¹ rocznicê bêdziemy �wiêciæ,
zasz³o w roku 1920, w którym utworzono
�Wolne Miasto Gdañsk�. Ujmujê nazwê
w cudzys³ów, bo owa wolno�æ by³a iluzo-
ryczna. Nie chc¹c oddawaæ Gdañska Zmar-
twychwsta³ej Rzeczypospolitej, zachodni
alianci powo³ali do ¿ycia sztuczny, quasi
pañstwowy byt, prowadz¹cy do nieuniknio-
nych konfliktów z Polsk¹, a w istocie miê-

dzy ni¹ a Niemcami. W krót-
kich okresach lepszych sto-
sunków miêdzy Warszaw¹
i Berlinem, poprawia³a siê
tak¿e atmosfera w Gdañsku,
z³e stosunki miêdzy nimi pro-
wadzi³y z regu³y do pogorsze-
nia relacji polsko gdañskich.
Z naszej strony na pocz¹tku
panowa³a euforia. Polska wró-
ci³a nad Ba³tyk! Wkrótce po
odzyskaniu niepodleg³o�ci, 28
listopada 1918 r. Józef Pi³-
sudski dalekowzrocznym de-
kretem utworzy³ Marynarkê
Polsk¹.

Krótki, ale istotny dostêp do morza

Po przywróceniu w³adztwa nad Pomo-
rzem Gdañskim, 10 lutego 1920 r. gen.
Haller zaznaczy³ nasz powrót nad Ba³tyk
symbolicznymi Za�lubinami Polski z Mo-
rzem w Pucku. By³o i jest co �wiêtowaæ:
uzyskali�my krótki (wraz z Helem 140-ki-
lometrowy), ale istotny dostêp do morza,
a traktaty i umowy przynajmniej w teorii
zapewnia³y swobodne korzystanie z gdañ-
skiego portu. Jak siê okaza³o w czasie
pó�niejszej wojny z Sowietami, praktyka
wygl¹da³a inaczej: gdañscy dokerzy nie
chcieli prze³adowywaæ broni i amunicji,

która mia³a pomóc Polsce w
obronie Europy przed agre-
sj¹ bolszewików, d¹¿¹cych
do panowania nad �wiatem.
Mimo to znaczenie przejê-
cia Wybrze¿a by³o ponad-
czasowe. I trzeba przyznaæ:
II Rzeczpospolita umia³a je
wykorzystaæ.

Nasze prawa do Gdañska

Nic dziwnego, ¿e jednym
z najbardziej spektakular-
nych punktów programu
Walnego Zjazdu Ligi Mor-
skiej i Kolonialnej w Gdañ-

sku 1 czerwca 1935 r. sta³o siê ods³oniêcie
na gmachu Generalnego Komisariatu RP
przy Nowych Ogrodach 27 (dzi� Miejska
Komenda Policji) tablicy, upamiêtniaj¹cej
ten donios³y fakt dziejowy i zarazem � co
nie mniej wa¿ne � manifestuj¹cej nasze
prawa do Gdañska. Warto jeszcze raz po-
wtórzyæ jej piêkny tekst:

�W ROKU ¯A£OBY PO ZGONIE
WODZA NARODU JÓZEFA PI£SUD-
SKIEGO, Z KTÓREGO ROZKAZU
BANDERA POLSKA POJAWI£A SIÊ
PO D£U¯SZEJ PRZERWIE NA BA£-
TYKU, DLA UPAMIÊTNIENIA PIÊT-

NASTEJ ROCZNICY ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKÊ WOLNEGO DOSTÊPU
DO MORZA � VI WALNY ZJAZD DE-
LEGATÓW LIGI MORSKIEJ I KOLON-
JALNEJ, OBRADUJ¥CY U UJ�CIA WI-
S£Y, TABLICÊ TÊ WMUROWA£.

DZIA£O SIÊ W DNIU 1 CZERWCA
1935 ROKU, GDY PREZYDENTEM
RZPLITEJ BY£ PROF. DR. IGNACY
MO�CICKI, PREZESEM RADY MINI-
STRÓW � P£K. WALERY S£AWEK,
A KOMISARZEM GENERALNYMW
WOLNEM MIE�CIE GDAÑSKU � MIN.
KAZIMIERZ PAPÉE�.

Przystêpujemy do nowego dzie³a
W roku 2010 mija 90 lat od odzyskania

przez Polskê dostêpu do morza i 75 lat od
historycznego Zjazdu Ligi i zawieszenia
tablicy � to najlepsza okazja, ¿eby j¹ przy-
wróciæ. Po udanym przedsiêwziêciu, ja-
kim by³a tablica na murze wiêziennym przy
ul. 3 Maja w dniu 11 listopada 2009 r.,
przystêpujemy do nowego dzie³a o jesz-
cze wiêkszym wymiarze ideowym, (choæ
niew¹tpliwie mniej kosztownego): odtwo-
rzenia tablicy z 1935 r. Znamy jej wygl¹d
i tekst, chcemy go powtórzyæ na polero-
wanym granicie. Liczymy na efektywn¹
pomoc ze strony W³adz Miasta i Woje-
wództwa, a tak¿e naszych wspania³ych
Sympatyków i ca³ego Spo³eczeñstwa. Niech
wspólny czyn po³¹czy wszystkich mi³uj¹-
cych tê nasz¹ Najmniejsz¹ Ojczyznê i tê
Wielk¹ � Najja�niejsz¹ Rzeczpospolit¹!

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

P.S. O niemniej wa¿nych rocznicach Gdañ-
skiego Grudnia 1970 i Sierpnia 1980 r. pi-
szemy osobno. Wa¿ne, choæ nie zawsze
w³a�ciwie doceniane by³y te¿ pierwsze
wolne wybory samorz¹dowe w 1990 r.
Demokracja dotar³a wówczas do wszyst-
kich gmin.

Tutaj zawi�nie odtworzona tablica z 1935 r.

Tak wygl¹da³a tablica, której replika zawi�nie na pierwot-
nym miejscu
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Narodowe �wiêto Niepodleg³o�ci 11
listopada 2009 roku uczcili�my godnie i z
honorem.

Dobry to czas, by podsumowaæ zbioro-
we spo³eczne dzia³ania, które zamys³ do
szczê�liwego fina³u doprowadzi³y. Wa¿ne
tym bardziej, ¿e planowane s¹ jeszcze
w 2010 roku dwie tablice. ¯ar spo³eczni-
ków, lokalnych patriotów, wart wiêc jest
nieustannego poparcia.

Precyzja dzia³ania
Pomys³ zrodzi³ siê 18 lutego 2009 roku

na sesji popularnonaukowej w Sali Kon-
ferencyjnej Aresztu �ledczego przy ul.
Kurkowej 12. Organizatorami sesji by³o
Stowarzyszenie Mi³o�ników Tradycji Ma-
zurka D¹browskiego w Gdañsku na czele
z mgr. Czes³awem Skonk¹ i dyrekcja
gdañskiego Aresztu �ledczego12 na czele
z wicedyrektorem mjr. mgr. Waldemarem
Kowalskim. Uczestniczyli w sesji tak¿e
przedstawiciele Stowarzyszenia Narodowe-

* O¿ywa historia * Patriotyzm nie ga�nie
* Spo³ecznicy s¹ w�ród nas

Pierwszy etap � za nami
Od momentu ods³oniêcia Pami¹tkowej Tablicy Józefa Pi³sudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego przy bramie wiêziennej
Aresztu �ledczego przy ul. 3 Maja w Gdañsku minê³y dwa miesi¹ce. O wydarzeniu coraz czê�ciej mówi siê, ¿e by³ to:
�B³ysk autentycznego patriotyzmu�. U progu XXI wieku zjawisko to nader rzadkie.

go Centrum Kultury Tatarów RP w Gdañ-
sku i Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�.

Na tej¿e sesji ukonstytuowa³ siê �Ko-
mitet Organizacyjny Odtworzenia Tablicy
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Gdañ-
sku� (na �cianie gmachu by³ego Komisa-
riatu Generalnego Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Wolnym Mie�cie Gdañsku przy
ul. Nowe Ogrody � obecnie Komendy
Miejskiej Policji w Gdañsku).

Na pierwszym zebraniu �Komitetu Or-
ganizacyjnego�� 24 marca 2009 roku
w siedzibie Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�
przy ul. Ogarnej 64/65 mgr Czes³aw Skon-
ka zwróci³ siê do prezesa doc. dr. in¿. An-
drzeja Januszajtisa o wyra¿enie zgody na
pe³nienie funkcji przewodnicz¹cego. Propo-
zycja zosta³a przyjêta. Wybrano zastêpców,
powo³ano zespo³y problemowe, podzielono
zadania i kompetencje. Pod koniec pierw-
szego pó³rocza ostatecznie ustalono sk³ad
Komitetów: Honorowego i Organizacyj-
nego.

Reprezentacja �rodowisk � wspólny cel

Od marca do grudnia 2009 roku �Ko-
mitet�� odby³ 10 protoko³owanych ze-
brañ i wiele spotkañ roboczych, na któ-
rych realizowano kolejne etapy zadania,
rozwi¹zywano tworz¹ce siê problemy. Aby
unaoczniæ zbiorowy wysi³ek ró¿nych �ro-
dowisk warto wymieniæ miejsca spotkañ
cz³onków �Komitetu��. A by³y to: siedzi-
ba Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk� przy
ul. Ogarnej 64/65, Archiwum Pañstwowe
w Gdañsku, ul. Wa³y Piastowskie 1, bu-
dynek Komendy Miejskiej Policji przy ul.
Nowe Ogrody 27, siedziba Stowarzysze-
nia Narodowego Centrum Kultury Tata-
rów RP przy ul. Nowiny w Gdañsku �
Oruni, Sala Konferencyjna Aresztu �led-
czego przy ul. Kurkowej 12 w Gdañsku.
Na zebraniu w budynku Nowego Ratusza
w Gdañsku obecny by³ równie¿ przewod-
nicz¹cy Rady Miasta Gdañska i przedsta-
wiciele Urzêdu Miasta w Gdañsku oraz
przedstawiciele w³adz duchownych

Promocja wiedzy o epoce
Zwieñczeniem pracy organizacyjnej by³o

ods³oniêcie 11 listopada 2009 r. o godz.
14.30 Tablicy Pami¹tkowej Józefa Pi³sud-
skiego i Kazimierza Sosnkowskiego przy
bramie Aresztu �ledczego przy ul. 3 Maja
w Gdañsku. Uroczysto�æ odby³a siê z udzia-
³em wielu znacz¹cych osób z ¿ycia admi-
nistracyjnego, politycznego i duchownego
miasta i województwa, obecni byli dar-
czyñcy i sympatycy, co �wiadczy dobitnie
o randze przedsiêwziêcia. Zgodnie stwier-
dzili�my, ¿e by³ to �B³ysk autentycznego
patriotyzmu w Gdañsku�.

Zainteresowanych szczegó³ami odsy-
³am do 32 artyku³ów opublikowanych od
kwietnia do grudnia 2009 r. na ³amach
miesiêcznika �Nasz Gdañsk�. Wydanie
specjalne � listopadowe � zawiera 17 arty-
ku³ów promuj¹cych wiedzê na temat poby-
tu Józefa Pi³sudskiego w Gdañsku i ziemi
pomorskiej i jego misji dziejowej, które wy-
g³oszono na okoliczno�ciowej Sesji Na-
ukowej.

Uczestnicy ostatniego zebrania �Komitetu Organizacyjnego...� w dniu 29.12.20009 r. w Sali
Konferencyjnej Aresztu �ledczego w Gdañsku, od lewej: dr hab. Grzegorz Berendt, mgr Rufin
Godlewski, mjr mgr Waldemar Kowalski, Omar Asamowicz, Podinsp. Ryszard Segin, mgr Czes³aw
Skonka, doc. dr Andrzej Januszajtis, Jerzy Dzirdzis Szahuniewicz, Aisza Szabanowicz, mgr Roman
Nadolny, mgr Dariusz Wróblewski, Tadeusz M³ynik, mjr Maciej Uchman, mgr Marcin St¹porek,
prof. dr kpt. ¿.w. Daniel Duda. Na zebraniu obecny by³ równie¿ mgr Mieczys³aw Wasiewicz

Fot. Maciej Kostun Fotoqferek Gdañski



6

Nr 01/2010

Darczyñcy nie zawiedli
Od pocz¹tku dzia³ania �Komitet�� poszukiwa³ �rodków fi-

nansowych na realizacjê tablicy i programu uroczysto�ci. Tablica
zawieraæ mia³a tre�ci patriotyczne a na miejsce jej zawieszenia
wybrano punkt widoczny dla mieszkañców Gdañska, Polaków,
przybyszów z zagranicy. Bardzo liczyli�my na finansow¹ pomoc
w³adz samorz¹dowych i wojewódzkich. Wobec braku tych �rod-
ków zwrócili�my siê z Apelem o pomoc pieniê¿n¹ do spo³eczeñ-
stwa naszego miasta i Pomorza. Odpowied� Darczyñców by³a
szybka, co pozwoli³o nam na podjêcie decyzji w sprawie wyko-
nania odlewu tablicy z br¹zu i rozpoczêli�my prace przygotowaw-
cze zwi¹zane z uroczysto�ci¹.

Wed³ug stanu z 30 grudnia 2009 r. stan finansów przedstawia³
siê nastêpuj¹co:
1. Przychód od darczyñców z odsetkami � 19.382,62 z³.
2. Koszt wykonania tablicy i programu uroczysto�ci 11 listopada

2009 r. � 21.960,00 z³.
3. Zobowi¹zania wobec kontrahentów � 6.080,00 z³.
4. �rodki w banku na dzieñ 28 XII � 3.502,62 z³.
5. �rodki brakuj¹ce do zobowi¹zañ za zadanie (II rata za odlew

tablicy z br¹zu) � 2.577,38 z³.

Nowe zadania � przed nami
Prezydium KO dziêkuje wszystkim cz³onkom Komitetu Ho-

norowego i Komitetu Organizacyjnego za zaanga¿owanie na
rzecz zaszczytnego zadania dla dobra Gdañska i Polski.

Wszystkich Cz³onków Honorowych i Komitetu Organizacyjne-
go, Darczyñców, Sympatyków zapraszamy do realizacji i wspó³-
pracy przy realizacji zadania: Tablicy II i III.

RUFIN GODLEWSKI

ZASTÊPCA PRZEWODNICZ¥CEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

FOT. ANDRZEJ MIKLIÑSKI

Omar Asamowicz, Aisza Szabanowicz i prezes Jerzy Dzirdzis Szachu-
niewicz � to g³ówna i znacz¹ca w³adza Tatarów RP w Gdañsku

Dyplom podziêkowania otrzymuje podinsp. Ryszard Segin z Komendy
Miejskiej Policji w Gdañsku

Dyplom otrzymuje Aisza Szabanowicz, wielka legenda � córka oficera
z bezpo�redniej ochrony Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego

Przewodnicz¹cy KO doc. dr Andrzej Januszajtis za chwilê wrêczy
Dyplom Podziêkowania prof. dr kpt ¿.w. Danielowi Dudzie

Dyplom podziêkowania otrzymuje dr hab. Grzegorz Berendt z IPN

Romanowi Nadolnemu, gdañszczaninowi z prapradziada Dyplom wrê-
cza prezes Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk� doc. dr Andrzej Januszajtis.
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Najgorzej sytuacja wygl¹da w Warsza-
wie, gdzie deficyt w 2010 r. mo¿e przekro-
czyæ 2,2 mld z³.

Drastyczne ograniczenie wydatków
Dla porównania w Gdañsku jest on za-

planowany na poziomie 275 mln z³. Pew-
nym pocieszeniem mo¿e byæ sytuacja po
pierwszym pó³roczu roku 2009, kiedy to
zad³u¿enie jednostek samorz¹du terytorial-
nego (JST) wynios³o 29,8 mld z³ wobec
36,7 mld zaplanowanych w bud¿ecie. JST
drastycznie ograniczy³y wydatki realizu-
j¹c je w 36,4 proc., a dochody w ponad
46 proc. W roku 2010 JST bêd¹ siê jed-
nak zad³u¿aæ dziêki nowej ustawie o fi-
nansach publicznych, która wyci¹ga poza
d³ug regulacyjny (nie mo¿e on przekro-
czyæ 60 proc.) zad³u¿enie zwi¹zane z fi-
nansowaniem unijnych projektów.

Zauwa¿my, ¿e w naszym regionie Polska
jest jedynym krajem, w którym ogranicze-
nia dla finansów publicznych zosta³y wpi-
sane do konstytucji (art. 216 pkt 5). Progi
ostro¿no�ciowe zawiera ponadto nowa
ustawa o finansach publicznych (50%,
55% i 60%). Jej rozdzia³ III zatytu³owany
�Procedury ostro¿no�ciowe i sanacyjne�
wymienia je w art. 86 (Dz.U. z 2009 r. nr
157, poz. 1240).

Na granicy ryzyka
Ryzyko przekroczenia w 2010 r. 55%

d³ugu w relacji do PKB jest du¿e. Co
prawda rz¹d wyliczy³ zad³u¿enie na po-
ziomie 54,7%, ale zdaniem Komisji Euro-
pejskiej d³ug Polski mo¿e siêgn¹æ 59,7%.
Oznacza³oby to bardzo powa¿ne konse-
kwencje dla wydatków publicznych. St¹d
te¿ rz¹d rozwa¿a zawieszenie na dwa lata
progów ostro¿no�ciowych. Ciekawie wy-
pada tu porównanie Polski z innymi kra-
jami unijnymi. I tak na koniec 2008 r.
zad³u¿enie W³och stanowi³o 105,8% pro-
duktu krajowego brutto, Grecji 99,2%, Bel-
gii 89,8%, Wêgier 72,9%, Francji 67,4%,
Portugalii 66,3%, Niemiec 65,9%.

Bud¿et na 2010 rok � plany i prognozy

Nie tylko gdañskie
problemy finansowe

Deficyt jednostek samorz¹du terytorialnego (JST) mo¿e byæ nawet o kilka miliardów z³otych wiêkszy ni¿ szacuje to rz¹d.
Ten ostatni w projekcie bud¿etu zaplanowa³ na rok 2010 6 mld z³ deficytu w JST. Zbyt optymistyczne mog¹ siê te¿ okazaæ
za³o¿enia co do poziomu zad³u¿enia JST, który zaplanowano na poziomie 43,7 mld z³. Mo¿e to oznaczaæ zagro¿enie dla
zamówieñ publicznych nie wspó³finansowanych ze �rodków unijnych.

Dobra wiadomo�ci dla JST to przygo-
towywane przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego u³atwienia w pozyskiwaniu
kredytu na przygotowanie inwestycji
wspó³finansowanych ze �rodków unij-
nych. Obowi¹zuj¹ca obecnie koncepcja
funkcjonowania Funduszu Rozwoju In-
westycji Komunalnych s³abo sprawdza³a
siê w praktyce. Ulokowany w Banku Go-
spodarstwa Krajowego Fundusz mia³
wspieraæ inwestycje s³u¿¹ce rozwojowi
lokalnemu, udzielaj¹c preferencyjnych
kredytów na pokrycie kosztów przygoto-
wania projektów inwestycji komunalnych
wspó³finansowanych ze �rodków UE. Do-
tyczy³o to takich projektów jak: studium
wykonalno�ci inwestycji, analiza kosztów
i korzy�ci oraz pozosta³a dokumentacja
projektowa, ekspertyzy, analizy oraz studia
niezbêdne do przygotowania inwestycji.

Szanse w nowelizacji ustawy
Za³o¿enia do nowelizacji ustawy o FRIK

przewiduj¹ m.in. podwy¿szenie maksymal-
nej kwoty kredytu z 500 tys. z³ do 1 mln z³.
o który bêd¹ mog³y siê ubiegaæ nie tylko

gminy i ich zwi¹zki, ale równie¿ powiaty.
Preferencyjne kredyty bêdzie mo¿na uzy-
skiwaæ ju¿ nie tylko na projekty unijne,
ale równie¿ te dotowane ze Szwajcarsko-
-Polskiego Programu Wspó³pracy oraz Me-
chanizmu Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego. Poszerzono te¿ listê
zadañ które mo¿na wspieraæ z FRIK o:
· dokumentacjê przetargow¹,
· dokumentacjê zwi¹zan¹ z ocenami od-

dzia³ywania na �rodowisko,
· dokumentacjê przyrodnicz¹,
· op³aty za decyzje administracyjne na

etapie przygotowania przedsiêwziêæ.
Nowe rozwi¹zania to równie¿ szansa

dla Gdañska. Dotychczas nasze miasto,
pomimo realizacji olbrzymich inwestycji
(przede wszystkim zwi¹zanych z Euro
2012), dobrze sobie radzi z rozwi¹zywa-
niem trudnych problemów finansowych.
To w du¿ej mierze zas³uga prezydenta
Paw³a Adamowicza, który potrafi³ stwo-
rzyæ wokó³ sienie kompetentn¹ ekip¹
wspomagaj¹cych go wspó³pracowników.

DR JAROS£AW BALCEWICZ
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Nowy hotel Hilton � widok od strony Mot³awy

Fot. Maciej Kostun Fotoqferek Gdañski

Projekt rozbudowy pierwszego z hoteli
uszanowa³ piêkno istniej¹cej fasady przy
D³ugim Targu. Dalsza dobudowa przy uli-
cy Powro�ników i dziedziñcu siêgaj¹cym
prawie do ulicy Ogarnej wzbogaci³a piêk-
no G³ównego Miasta.

   Wyj¹tkowy knot
Przewidywany do oddania w 2010 roku

hotel Hilton, ponury gmach � za wysoki
w stosunku do otoczenia a szczególnie do
s¹siedztwa z zabytkow¹ Baszt¹ £abêd� �
jest przez wiêkszo�æ mieszkañców Gdañ-
ska i turystów uwa¿any za nieuda³y.

Wyj¹tkowo z³e po³¹czenie czarnej ok³a-
dziny kamiennej robi¹cej wra¿enie tandet-
nej papy w po³¹czeniu z ciemn¹ ok³adzin¹
ceglan¹ stwarza ponury nastrój ca³o�ci bu-
dowli. Od strony Mot³awy chaos wieñcz¹-
cych bry³ dachów ca³kowicie nie skompo-
nowanych w sylwecie budynku jest
wyj¹tkowo szpetny. Jest to szczególnie
przykre, ¿e stanowi on zamkniêcie wido-

Hilton � szpetna budowla

Odbudowa nie równa
odbudowie

Odbudowa zniszczonego �ródmie�cia Gdañska trwa nadal od ponad 58 lat. Miniony rok 2009 mo¿e poszczyciæ siê roz-
budow¹ najpiêkniejszego hotelu gdañskiego dawniej zwanego Jantarem, a obecnie � niezbyt szczê�liwie � Radisonem.
Niestety w tym samym roku 2009 na drugim koñcu G³ównego Miasta powsta³ wiêkszy hotel Hilton, który nie mo¿e byæ
uznany za wzbogacaj¹cy piêkno Gdañska.

wicz, który nigdy w gdañskim �ródmie-
�ciu, a prawdopodobnie w ca³ym Gdañ-
sku, nic nie projektowa³. Architekt ten
specjalizuje siê w projektach neomoderni-
stycznych, stoj¹cych w sprzeczno�ci do
historycznego kontekstu odbudowy �ród-
mie�cia Gdañska.

Nie koñcz¹ce siê zdziwienie
Dziwiæ siê nale¿y, ¿e jego projekt ho-

telu Hilton uzyska³ aplauz i poparcie Za-
rz¹du Miasta Gdañska. Równie¿ dziwiæ
siê nale¿y Pomorskiemu Wojewódzkiemu
Konserwatorowi Zabytków, który uzgod-
ni³ takie zeszpecenie wa¿nego fragmentu
�ródmie�cia. By³ inny projekt gdañskich
architektów uzgodniony wstêpnie z Po-
morskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków. Zamienienie go na obecne szka-
radztwo jakoby motywowano tym, ¿e pierw-
szy projekt przewidywa³ 100 pokoi hote-
lowych, za� nowo zbudowany liczy 150
pokoi. Nie walory piêkna zabytkowego

kowe g³ównego akwenu portowego histo-
rycznego �ródmie�cia Gdañska.

W sprzeczno�ci do historycznego
kontekstu

Od strony Targu Rybnego wspó³czesnej
kubistycznej budowie projektant doklei³ nie
pasuj¹ce szczyciki bez ¿adnego historycz-
nego przekazu. Szczyciki te � wieñcz¹ce
budowlê � zas³uguj¹ na wyró¿nienie jako
najbrzydsze szczyty kamienic gdañskich
w �ródmie�ciu. W naro¿niku od ulicy
Grodzkiej zrealizowano najbrzydsz¹ wie-
¿yczkê, jaka powsta³a w Gdañsku. Elewacja
od ulicy Grodzkiej nie uszanowa³a mo¿li-
wo�ci rekonstrukcji zabytkowej fasady
zachowanej w przekazach historycznych.

Nale¿y siê zastanowiæ jak dosz³o do
zbudowania tak szpetnej budowli i kto
powinien czuæ siê odpowiedzialny za do-
puszczenie siê realizacji s³abego projektu
i kto jest jego autorem. Autora poznaæ
naj³atwiej � jest to arch. Stefan Kury³o-



9

Nr 01/2010

Gdañska, ale merkantylne wzglêdy moty-
wowa³y zmianê.

Gra³y tu równie¿ ambicje szukania in-
no�ci i niechêæ do kontynuowania dzie³a
odbudowy �ródmie�cia wed³ug przyjêtej
pierwotnej koncepcji, która wskrzesi³a
piêkno Gdañska podziwiane przez milio-
ny turystów z ca³ego �wiata.

Niech bêdzie brzydziej ale inaczej
Czy obecnie decyzja zatwierdzania

projektów jest w rêkach ludzi, którzy za-

Tak mog³oby byæ. Odrzucona wstêpnie zatwierdzona koncepcja obiektu autorstwa arch. Stanis³awa Michela i arch. Tomasza Miatkowskiego

zdroszcz¹, ¿e to nie oni podjêli pierwotn¹
koncepcjê o wyrazie artystycznym odbudo-
wy �ródmie�cia Gdañska? Czy to nie ich
dewiza � niech bêdzie brzydziej ale niech
bêdzie inaczej bo to nie my byli�my autora-
mi pierwotnej koncepcji? Odbudowa �ród-
mie�cia nie jest winna za wyniki �piêkna�
Zaspy, Przymorza, czy Che³ma. Taka posta-
wa od lat zak³óca odbudowê �ródmie�cia.
To ona spowodowa³a zniszczenie Starego
Przedmie�cia, zagra¿a Wyspie Spichrzów,
odbudowie zachodniej pierzei Targu Wê-

glowego, Targu Siennego i zape³nieniem
bezdusznymi klockami Dolnego Miasta.

Czy zamiast Hiltona w obecnym kszta³cie
móg³by stan¹æ obiekt ³adniejszy, wpisuj¹cy
siê w pejza¿ miasta? Jako odpowied� na
pytanie za³¹czamy ilustracjê niezrealizowa-
nego wstêpnie uzgodnionego projektu ho-
telu w tym miejscu. Autorami s¹ architekci
� projektanci wielu budowli w �ródmie�ciu
zgodnych z przyjêt¹ pierwotna ide¹ odbudo-
wy G³ównego Miasta Gdañska.

STANIS£AW MICHEL



Nr 01/2010

10

W taki sposób poznajemy piêkno i war-
to�æ muralesów, a w ramach realizacji
has³a kultura dla wszystkich, najczystsza
poezja pojawia siê na szybach w �rodkach
komunikacji publicznej. Sztuka awangar-
dowa staje siê przejawem gdañskiego ¿y-
wio³u wolno�ci. Obecny te¿ jest w¹tek
wielop³aszczyznowo rozumianej solidar-
no�ci w kulturze. Jej tre�ci s¹ równie¿
inspiracj¹ dla warto�ciowych dokonañ ar-
tystycznych.

Przy tej okazji pojawia siê pytanie,
jak¹ kulturê kreuje nieograniczona
wolno�æ? Jakie jest oblicze tej kul-
tury, skoro w dobie wolno�ci wol-
no wszystko? Czy jest jaka� odpo-
wiedzialno�æ za oblicze kultury?
Czy jest ni¹ wypaczone oblicze,
równie¿ subkultury? Czy od oceny
tego s¹ wy³¹cznie wytrawni kry-
tycy sztuki, czy te¿ bardziej lub
mniej anonimowa opinia publicz-
na?

W ramach szerokiego programu
dzia³añ Biura promocji Gdañska
jako Europejskiej Stolicy Kultury
w 2016 r., w dniach od 26 listopa-
da do 6 grudnia br. zorganizowany
zosta³ miêdzynarodowy festiwal
sztuki nowoczesnej pod ogólnym
tytu³em �Narracje� uszczegó³owio-
nym w podtytule �Instalacje i in-
terwencje w przestrzeni publicz-
nej�.

Nowe tre�ci i wra¿enia

Sztuka w przestrzeni publicznej
postrzegana jest dwojako:

� Samo miasto dostarcza codziennie opo-
wie�ci o sobie, staj¹c siê nieustannym �ró-
d³em inspiracji. Wystarczy na nie w indywi-
dualny sposób spojrzeæ, nawet niekoniecznie
okiem artysty, aby wydobyæ nowe tre�ci
i wra¿enia.

� Poddawanie przestrzeni publicznej
artystycznemu przetwarzaniu pozwala na

Warto�æ wolno�ci w jej najbardziej
wysublimowanej odmianie � w kulturze
przejawia siê w: wolno�ci od cenzury wy-
powiedzi, swobodnym kontakcie i pog³ê-
bionym dialogu miêdzy odmiennymi i od-
leg³ymi wzajemnie kulturami, kulturze bez
polityki, krêpuj¹cych ograniczeñ i bez
ideologicznego namaszczenia.

Obszary wolno�ci

To równie¿ nowe obszary wolno�ci
kultury: niezale¿no�æ prawna, finansowa
i technologiczna dzia³añ artystycz-
nych. Swoboda i ró¿norodno�æ po-
szukiwañ i kreacji w sztuce. In-
nowacyjna i odkrywcza kultura
w awangardzie zmian wiod¹cych
do cywilizacyjnego rozwoju i po-
stêpu, przez co w³a�nie miêdzy
innymi mo¿na rozumieæ pojêcie
rozwoju w sztuce. Inspirowanie
zmian przyzwyczajeñ w my�leniu
i postrzeganiu oraz poszerzanie
obszaru wolno�ci, wymaga wielo-
krotnie wstrz¹su i prowokacji oraz
odwagi do buntu i rewolucji. Wie-
lokrotnie s¹ nimi dzia³ania arty-
styczne pozornie niezrozumia³e,
które albo s¹ obiektami, w których
autorzy ukryli swoj¹ tajemnicê do-
stêpn¹ wybranym, albo s¹ dzie³a-
mi otwieraj¹cymi wrota do jakich�
uniwersalnych tajemnic odkrywa-
nych przez autora, lecz nieznanych
jeszcze szerszemu ogó³owi.

Z kolei kultura wolno�ci oznacza
kulturê kreowan¹ w wolnym, demo-
kratycznym spo³eczeñstwie i przez
wolnych artystów. To kultura spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego, w której pojêciu
mie�ci siê demokratyzacja przestrzeni pu-
blicznej rozumiana, jako poszerzenie do-
stêpno�ci sztuki i jej inspiruj¹cego od-
dzia³ywania. To wyj�cie poza urzêdowe
organizowanie i obja�nianie przestrzeni
publicznej, poza opatrzone tablice infor-

Gdañsk � Europejsk¹ Stolic¹ Kultury w 2016 roku?

Miasto �wiat³em
malowane (1)

 Gdañsk � europejska stolica wolno�ci � aspiruje do miana Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Przyjêto ambitny
program walki o to miano, pod ogólnym has³em �wolno�æ kultury, kultura wolno�ci�. Realizacja programu staje siê
manifestacj¹ faktu, ¿e �wiêto wolno�ci w Gdañsku nieustannie trwa. W to �wiêto wpisuje siê wolno�æ my�li, kultury
i dzia³añ artystycznych.

macyjne, znaki drogowe, reklamy firm,
nazwy ulic i numery domów, sk³aniaj¹ce
do nowego postrzegania miasta staj¹cego
siê osnow¹ dzia³añ artystycznych.

Sztuka w mie�cie

Kultura wolno�ci to te¿ wej�cie w in-
dywidualne rozumienie i nowe organizo-
wanie przestrzeni publicznej �rodkami ar-
tystycznej ekspresji. Oficjalne czynniki
te¿ próbuj¹ mierzyæ siê ze sztuk¹ w mie-
�cie, wystawiaj¹c fontanny i pomniki,

umieszczaj¹c cytaty z klasyki na pami¹t-
kowych tablicach, wspó³finansuj¹c nie-
które dzia³ania indywidualnych artystów
lub o�rodków sztuki. Mo¿na powiedzieæ,
¿e dziêki takim dzia³aniom sztuka wysz³a
na ulice poza galerie artystyczne i poza
muzea, które walcz¹ o to, aby nie pozo-
staæ �cmentarzyskami martwej sztuki�.

1
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odkrywanie nowych mo¿liwo�ci narracyj-
nych miasta. Przestrzeñ publiczna kszta³-
towana na nowo przez sztukê wizualn¹
i kreacja na planie architektury poddanej
dzia³aniu �wiat³a, umo¿liwia wydobywa-
nie nowych formalnych efektów i warstw
znaczeniowych z zastosowanej w tym
projekcie formu³y �wiat³a i mroku, reali-
zowanej w �wietlnych interwencjach wi-
zualnych lub w video � instalacjach.

Owe artystyczne narracje, dzia³ania i in-
gerencje w wizerunek miasta w jego archi-
tekturê, kolorystykê dekoracjê i przekaz
informacyjny, prowadz¹ do nowego ogl¹da-
nia, widzenia i prze¿ywania miasta przez
pisanie, malowanie i opowiadanie �wia-
t³em Projekcjom tym i instalacjom towa-
rzyszy³a naturalna muzyka miasta, co po-
têgowa³o efekt artystyczny i dodawa³o
nowych znaczeñ.

�Wnikniêcie� na Wie¿y Wiêziennej

Zaprezentowane instalacje i interwencje
artystyczne podzieliæ mo¿na na: statyczne,
dynamiczne, mieszane i uwzglêdniaj¹ce
czy wrêcz inspiruj¹ce aktywno�æ widza.
W³a�nie takiej, niezwyk³ej wrêcz aktyw-
no�ci intelektualnej odbiorcy wymaga³a
specyficznie umiejscowiona projekcja na
budynku Wie¿y Wiêziennej zatytu³owana
�Wnikniêcie�, której autorami byli Tom
Groll i Bettina Pelz, arty�ci z Niemiec.
Projekcja dawa³a efekt ogromnego kobier-
ca z abstrakcyjnymi wzorami rozwiniêtego
na �cianie Wie¿y Wiêziennej. Wiele osób
przechodz¹c obok, zastanawia³o siê nad
znaczeniem instalacji, ale dopiero wyja-
�nienia na stronie internetowej dawa³y
prawid³ow¹ interpretacjê dzie³a.

Widz uczestniczy³ te¿ w realizacji per-
formance �Hug and Kiss� przygotowane-
go przez przyby³¹ z Australii Mary-Anne
Kyriakou. Uczestnik projektu pod³¹czony
jest czujnikami do sprzêtu elektroniczne-
go przetwarzaj¹cego impulsy elektroma-
gnetyczne mózgu na zmieniaj¹ce siê ko-

niczej, na zapleczu kina �Neptun�. By³o to
kilka z 18 grafik ofiarowanych przez au-
tora jego Gdañskiej Galerii (fot. 2).

Wideo � tapety w Galerii Guntera
Grassa

Mo¿e te urzekaj¹ce niekiedy grafiki
i ich sposób prezentacji by³y prób¹ pod-
powiedzi, w jakim kierunku powinny
pój�æ murale i graffiti na �cianach, aby
przesta³y byæ przypadkow¹ bazgranin¹,
a sta³y siê prawdziw¹, na�cienn¹ sztuk¹,
jak klasyczne freski czy sgraffita? Warto
w przysz³o�ci w ten sam sposób � projek-
cj¹ na �cianie � pokazaæ inne wielkie
dzie³a plastyczne.

Dla odmiany w Gdañskiej Galerii
Güntera Grassa przy ul. Szerokiej 34/35
zaprezentowano projekt �El naufragio
de los hombres� argentyñskiego artysty
o skandynawskich korzeniach Charly Ni-
jensohna. Na �cianach du¿ej pustej galerii
pojawi³y siê nastrojowe, wykonane w b³ê-
kitnej tonacji, fotki z Salar de Uyuni (od-
krywkowe z³o¿a soli ko³o Uyuni) w Boli-
wii, ukazuj¹ce przestrzeñ miêdzy ziemi¹
a niebem, przekornie przypominaj¹c¹ bar-
dziej jaki� arktyczny pejza¿ ni¿ klimaty
podzwrotnikowe (fot. 3). S¹ to w istocie

2

3

lory w �wietlnej kuli (fot. 1). Jego my�li
wyra¿one s¹ kolorem i �wiat³em zamkniê-
tym w �magicznej kuli czarodziejki Mary�.
Podobn¹ technikê, o ile siê nie mylê, sto-
suje siê te¿ w inteligentnych, bionicznych
protezach. Tak oto najnowsze zdobycze
nauki, ³¹cz¹ siê ze sztuk¹.

Statyczno-dynamiczny charakter mia³a
projekcja rysunków Guntera Grassa, pre-
zentowanych w arkadach przy ulicy Kalet-

uspokajaj¹ce, dzia³aj¹ce terapeutycznie,
video-tapety. Jest w nich co� magnetycz-
nego i hipnotyzuj¹cego. W ten sposób
mo¿na na w³asne potrzeby sfilmowaæ las,
jezioro, pustyniê, góry i w zaciszu domo-
wego ogniska poddawaæ siê ich magicz-
nemu dzia³aniu.

(c.d.n.)
AUTOR TEKSTU I FOTOGRAFII:

DARIUSZ WRÓBLEWSKI



Nr 01/2010

12

S¹dzê, ¿e najlepiej bêdzie gdy siê po-
s³u¿ê do�wiadczeniem z autopsji. W³adza
tzw. Ludowa od pocz¹tku istnienia opie-
ra³a siê na k³amstwie i przemocy. Jako
uczeñ szóstej klasy szko³y powszechnej
s³ucha³em wypowiedzi na wiecu przed
wyborami w 1947 r. Kto� z sali zapyta³
prelegenta czy bêd¹ w Polsce ko³chozy.
Odpowiedzia³ na to oficer z czterema
gwiazdkami, ¿e w Polsce ko³chozów nie
bêdzie, a w Rosji powsta³y dlatego aby
zagospodarowaæ rozleg³e stepy Ukrainy.
A nied³ugo po wyborach zak³adano Spó³-
dzielnie Produkcyjne. Naczelnym has³em
by³o �ziemia dla ch³opów, a fabryki dla
robotników� a niebawem wszystko zosta³o
zmienione, fabryki upañstwowione, ma³e
zak³ady sta³y siê spó³dzielniami i handel
upañstwowiony.

Silne ³apy w³adzy �ludowej�
Teren, na którym siê wzorujê, to powiat

na wschód od Warszawy. W rejonie tym
w czasie wojny i po wojnie dzia³a³a Armia
Krajowa, by³o tam akowców oko³o o�miu-
set, a dzia³aczy PPR � osiemnastu. Po woj-

Refleksje wokó³ pomników i wydarzeñ

Gdañskie Grudnie (1)
Symbolem grudni trójmiejskich s¹ trzy pomniki: Pomnik Poleg³ych Stoczniowców Grudzieñ 1970 obok
Stoczni Gdañskiej, a w Gdyni � Pomnik 1970 i krzy¿ przy Urzêdzie Miasta. Aby wg³êbiæ siê w temat,
trzeba siêgn¹æ do pocz¹tków pañstwa PRL i jego funkcjonowania.

nie miejscowi akowcy
(przyk³ad z jednej gmi-
ny) sami powo³ali Mili-
cjê Obywatelsk¹ (grupa
liczy³a 12 osób) w celu
utrzymania porz¹dku. Ale
to d³ugo nie trwa³o. S³u¿-
ba Bezpieczeñstwa razem
z wojskami radzieckimi
(NKWD) na czê�ci wyko-
nali wyroki �mierci, czê�æ
uwiêziono � by³y to s¹dy
wojskowe w ci¹gu jedne-
go dnia. A¿eby siê wy-
bieliæ przed ludno�ci¹,
sami ubecy zamordowali
agitatorów wyborczych,
przed wyborami w 1947 r. aby oskar¿yæ
podziemie AK. Wybory te zosta³y sfa³-
szowane. Do zwalczania AK u¿yto wojsk
rosyjskich i polskich, w tym ¿o³nierzy
Brygady Pancernej im. Bohaterów We-
sterplatte pod dowództwem rosyjskiego
pu³kownika Malutina. Dla podobania siê
ludno�ci grupa Polskiej Partii Robotniczej
w 1945 r. wziê³a udzia³ we mszy �wiêtej
ze sztandarem PPR w ko�ciele. By³o i tak,
¿e m³odszy brat zdradzi³ pobyt oddzia³u
swego brata AK za uwolnienie wcze�niej
aresztowanej ich matki, a sta³o siê tak, ¿e
oddzia³ zosta³ zlikwidowany.

Oto przyk³ady w jaki sposób instalowa-
³a siê w³adza komunistyczna. W³adza ta
umacnia³a siê z roku na rok, pod przewo-
dem PPR powsta³a PZPR po zjednocze-
niu z PPS na osobiste ¿yczenie Stalina.
Prezydentem zosta³ Boles³aw Bierut a pre-
mierem Józef Cyrankiewicz, który by³ dzia-
³aczem PPS, na jego temat rozmawia³em
w Londynie z Lidi¹ Cio³koszow¹, ¿on¹
przedwojennego i na emigracji przewodni-
cz¹cego PPS Adama Cio³kosza (Cyrankie-
wicz odwiedzi³ ich w Londynie) i bardzo
�le siê o nim wyra¿a³a, ¿e jest to komuni-
styczny zdrajca. Pani Cio³koszowa ¿y³a
blisko 100 lat. W ostatnich latach przesz³a
na katolicyzm, przed wojn¹ ukoñczy³a
studia, by³a pochodzenia ¿ydowskiego.

Ostatni zjazd ZMP

Mamy rok 1956, bunt robotników w Po-
znaniu, tam zginê³o oko³o 70 osób i oko³o

600 osób by³o rannych. Pan Cyrankiewicz
wtedy powiedzia³, ¿e kto podniesie rêkê
na w³adzê ludow¹ to w³adza mu t¹ rêkê
odetnie. Temu wydarzeniu po�wiêcony
jest jeden z krzy¿y przy bramie Nr 2
Stoczni Gdañskiej. W koñcu 1956 r. i po
powstaniu wêgierskim, w Warszawie od-
by³ siê ostatni zjazd ZMP w pa³acu kultu-
ry. Byli tam delegaci z ca³ej Polski.
Gdañsk reprezentowali przedstawiciele

Partyzanci OP¯ uzbrojeni w MP-43 (tzw. derkacze), od lewej:
NN �Sêp�, S. Mróz �Ciep³y�, K. Jarosiewicz �Zimny�, S. Tutak
�Cieñ�, K. Zygmunt �Flieger�

Mieczys³aw Wyrozêbski z Felicjanowa, roz-
strzelany publicznie przez KBW w odwet za
�robotników z Chodakowa� i pora¿kê pod
Pod³azówkiem

¯o³nierze �Huzara�, fot. z 1951. Od lewej Lu-
cjan Niemyjski �Krakus�, Józef Brzozowski
�Hanka�, Wac³aw Zalewski �Zbyszek�, Wi-
told Buczak �Ponury�, Józef Gontarczyk
�Korsarz�, Stanis³aw £apiñski �Orze³ek�
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ró¿nych zak³adów pracy, m.in. redaktor
Stanis³aw Goszczurny z �G³osu Wybrze-
¿a�, ze stoczni � dwóch delegatów �
Stanis³aw Zaczyk i autor tekstu. Na tym
zje�dzie ZMP zosta³a rozwi¹zana, a Rewo-
lucyjny Zwi¹zek M³odzie¿y. By³a przyjêta
deklaracja ideowo-programowa, ¿e zwi¹-
zek ma byæ o pod³o¿u marksistowskim,
ale nie nale¿y do partii. Podjêto te¿
uchwa³ê aby to by³o og³oszone w prasie.
Przyjêto te¿ wniosek zg³oszony przez Jac-
ka Kuronia aby przyj¹æ do Polski parê
tysiêcy m³odzie¿y wêgierskiej po powsta-
niu. Wynik by³ taki, ¿e w prasie tego nie
og³oszono a za parê dni powsta³ Zwi¹zek
M³odzie¿y Socjalistycznej. Na ten zjazd
zaproszony by³ W³adys³aw Gomu³ka ale
nie przyby³, lecz wys³a³ w zastêpstwie
ministra zdrowia Sztachelskiego, zabra³
on g³os, takim przeci¹gaj¹cym siê g³osem
�droooga m³odzie¿y� i dalej uspokaja³
gor¹ce g³owy buntowników.

Wypadki marcowe 1968
Po tych wydarzeniach do Stoczni Gdañ-

skiej przyby³o dwóch delegatów z Pozna-
nia z obecnych zak³adów Hipolita Cegiel-
skiego, aby siê przeciwstawiæ dyktaturze
w³adzy. Ja z t¹ inicjatyw¹ zosta³em od-
osobniony, przyjêto stanowisko, ¿e to siê

uda. Inni koledzy poszli z pr¹dem jak to
siê mówi w kierunku poprawno�ci. Jeden
z kolegów w nagrodê pojecha³ na �wiato-
wy festiwal m³odzie¿y do Moskwy, ja
odda³em legitymacjê PZPR jak prawie
wszyscy pracownicy fizyczni w moim dzia-
le. Za rok przysz³o mi opu�ciæ pracê
w Stoczni Gdañskiej. Mamy rok 1968,
buntuj¹ siê studenci tzn. wypadki marco-
we. Studenci zostali st³umieni, nast¹pi³a
emigracja obywateli ¿ydowskiego pocho-

dzenia. Przy politechnice zosta³ pobity
nawet m³ody pracownik Centrali Maszyn
Biurowych mojego dzia³u, wys³any tam
do naprawy maszyny � milicja bi³a wszyst-
kich bez wyj¹tku.

(c.d.n.)
TADEUSZ M£YNIK

Zdjêcia pochodz¹ z ksi¹¿ki pt. �Mazowsze
i Podlasie w ogniu 1944�1956, t. 1. Powiat
Soko³ów Podlaski�, Warszawa
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Dodatkow¹ form¹ reklamow¹ tej dyscy-
pliny sportu s¹ miêdzynarodowe rozgryw-
ki dru¿yn klubowych, reprezentuj¹cych
miasta i miasteczka naszego kraju oraz
�wietnie zorganizowane grupy sympatyków
z ró¿nych miejscowo�ci, towarzysz¹cych
naszym zespo³om w kraju i za granic¹.
Ich kultura w zachowaniu nawet w mo-
mentach najtrudniejszych dla ich ulubio-
nego zespo³u oraz bia³o-czerwone ubiory
spowodowa³y uznanie ich za najbardziej
kulturalnych kibiców sportowych �wiata.

Zwi¹zany z siatkówk¹ od pierwszych
lat 50. z �³ezk¹ w oku� wspominam gdyñ-
skie zespo³y �STARTU� i �BA£TYKU�,
a tak¿e dru¿yny gdañskiego �AZS-u� �WY-
BRZE¯A�, �SPÓJNI� i �STOCZNIOW-
CA� oraz najs³ynniejszy nie tylko w Gdañ-
sku, zespó³ siatkówki ¿eñskiej �GEDANIA�.
Ten s³ynny na Wybrze¿u, a tak¿e jeden
z najstarszych klubów w Polsce, zosta³
za³o¿ony w 1922 roku. W powojennej hi-
storii wielokrotnie zdobywa³ dru¿ynowe
Mistrzostwa Polski. Do najbardziej zas³u-
¿onych zawodniczek klubu, reprezentan-
tek naszego kraju, nale¿¹ zdobywczynie
medali olimpijskich, Europy i �wiata: El¿-
bieta Kurtz, Halina Tomaszewska, Kata-
rzyna Welsyng, Halina Orzechowska, Ma-

Rado�æ i smutek
na boiskach siatkarskich

Wybrze¿a Gdañskiego

ria Pogorzelska, Jadwiga Marko, Anna Maj-
zbuchowska, Danuta Paszkiewicz, Longi-
na Anielak, Dorota Rucka i Dorota No-
wosielska.

Przykro wiêc pisaæ o dzisiejszej sytuacji
tego zas³u¿onego jedno sekcyjnego klubu
gdañskiego, s³yn¹cego do chwili obecnej
z najlepszych juniorek w kraju, a aktual-
nie wystêpuj¹cego pod nazw¹ �GEDANIA�

� ¯ukowo. Opuszczona przez sponsorów,
w³adze sportowe i najlepsze zawodniczki,
wystawiaj¹c do gry w najwy¿szej rang¹
PLUS LIDZE, m³ode i niedo�wiadczone
juniorki, przegrywaj¹ mecz za meczem.
Na szczê�cie w dwóch nie du¿ych miastach
naszego województwa � w Rumi i Sopo-
cie � od niedawna z powodzeniem dzia³a-
j¹ sekcje siatkówki ¿eñskiej �EC Wybrze-
¿e� � Rumia i � Trefl� � Sopot. Oba zespo³y
plasuj¹ siê na czo³owych miejscach w ta-
beli I Ligi, przy czym, zdecydowanym fa-
worytem zdobycia I miejsca i wej�cia do
PLUS LIGI s¹ �Sopocianki�, które nie-
mal od pocz¹tku rozgrywek nie opuszcza-
j¹ I miejsca w tabeli i mog¹ pochwaliæ siê
wyj¹tkowym wyczynem, a mianowicie,
wygraniem 11 kolejnych spotkañ ligowych.

 Nastêpnym klubem maj¹cym ambicjê
i aspiracje powrotu do grona najlepszych
dru¿yn siatkówki mêskiej w kraju jest ak-
tualny lider I LIGI ,,TREFL�� � Gdañsk.
Obserwuj¹c kolejne spotkania tych m³o-
dych ch³opców o �wietnych warunkach fi-
zycznych, mamy nadziejê ¿e obecn¹ po-
zycjê w tabeli potrafi¹ utrzymaæ do koñca
rozgrywek.

MIECZYS£AW WASIEWICZ

Od kilku lat pi³ka siatkowa zarówno kobiet i mê¿czyzn sta³a siê dyscyplin¹ narodow¹ w naszym kraju. O jej systematycznie
wzrastaj¹cej popularno�ci decyduj¹ wyniki uzyskiwane przez Reprezentacje Polski na Mistrzostwach �wiata i Europy oraz
Igrzyskach Olimpijskich.

Fot. arch.

Fot. arch.


