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W NUMERZE:

My�lê tu o uczestnikach ostatnio rozpisa-
nego konkursu, bo mimo radykalnych wy-
powiedzi przeciwników odbudowy w daw-
nym kszta³cie wierzê, ¿e tacy siê znajd¹.

�Deo� przetrwa³ wojnê
Spójrzmy na zdjêcie (Fot. 1.), przedsta-

wiaj¹ce najwa¿niejszy dla to¿samo�ci Gdañ-
ska rejon dzielnicy Spichlerze na pó³noc
od ul. St¹giewnej. Wykonano je w s³onecz-

Przywracaæ utracone piêkno

Spichlerze z lotu ptaka
Do najciekawszych zdjêæ dawnego Gdañska, jakie ostatnio siê pojawiaj¹, nale¿¹ widoki z lotu ptaka.
S¹ w�ród nich tak¿e zdjêcia Spichlerzy (Wyspy Spichrzów). Jako�æ jest dobra, widaæ wiele szczegó³ów.
Mo¿e to byæ nieoceniona pomoc dla tych architektów, którzy kochaj¹ nasze miasto i pragn¹ przywracaæ utracone piêkno.

ny dzieñ, zapewne w roku 1930. Datê rocz-
n¹ oceniam na podstawie stanu spichlerza
�Deo� (Chmielna nr 10), odbudowanego
wówczas, po po¿arze, jaki go strawi³ rok
wcze�niej, wraz z s¹siedni¹ �Glori¹� (nr 11).
Na zdjêciu wygl¹da tak �wie¿o, ¿e foto-
grafia musia³a powstaæ tu¿ po jego ukoñ-
czeniu. �Deo� przetrwa³ wojnê i do nie-
dawna jeszcze by³ czynny jako elewator
zbo¿owy. Murowany obiekt na lewo od

niego, to �Woli £eb� (Chmielna 12), nale-
¿¹cy przed wojn¹ do polskiej spó³ki Polry¿.
Do dzi� zachowa³y siê czê�ci �cian z XVI�
XVII w. Wyrze�biona na fasadzie g³owa
wo³u przypomina o nazwie, znanej od
1553 r. Nad ni¹ przyci¹ga wzrok barokowy
kartusz z ³aciñsk¹ inskrypcj¹: �Z powin-
no�ci Winterfeldów wobec nieznanych
nastêpców monument z ruiny podniesiony
i odrestaurowany 1759�. Z rodu Winter-
feldów pochodzi³ wychowawca synów
wojewody Poniatowskiego (tak¿e przy-
sz³ego króla), wybitny historyk Gotfryd
Lengnich. �Nieznani nastêpcy�, to my.

�Woli £eb�: zg³aszam o wpis do rejestru
Ten bezcenny zabytek do dzi� nie figu-

ruje w rejestrze! Je�li w³adze konserwa-
torskie nie mog¹ go wpisaæ z urzêdu (?),
to niniejszym zg³aszam wniosek o wpis.
Uzasadnienie: autentyk, o wielkiej warto�ci
historycznej i architektonicznej. Nastêpne
dwa spichlerze, to �Wóz Ognisty� (nr 13)
i �Czterej Rycerze� (nr 14). Ich w³a�cicieli
(podobnie jak wszystkich w tym rejonie)
znamy od 1422 r. Kolejne: �Czarny Krzy¿�
(nr 16) i �Madonna� (nr 17) nale¿a³y przed
wojn¹ do Spó³dzielni Rolników z Pozna-
nia. Pierwszy z nich posiada³a w XVI w.Spichlerze z lotu ptaka w 1930 r.
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gdañsko-warszawska rodzina Giese, z któ-
rej pochodzi³ m.in. biskup Tymoteusz Gie-
se, przyjaciel i protektor Kopernika. Na-
zwa drugiego, znana od 1553 r. pochodzi³a
od pos¹gu Matki Boskiej na fasadzie. Da-
lej na lewo stoj¹ �Szabla� (nr 19) i �Czer-
wone Serce� (nr 20). Pierwszy nale¿a³ m.in.
do Jana Uphagena, drugi do jego dziadka
Jana Forreta. S³abo widoczny na zdjêciu
�Czarny Kur� (nr 21), nosi³ przez pewien
czas nazwê Król Polski.

Bli¿ej przed tymi spichlerzami stoi po-
przeczny budynek, o ciekawej nazwie �Bra-
karz �ledzi�. W 1612 by³ to tylko �Bra-
karz�, �ledzie w nazwie (i w spichlerzu)
pojawi³y siê w 1709 r. Przed wojn¹ maga-
zynowano w nim worki i plandeki.

�Pokój� i �Jedno�æ� � na Mot³awskiej
Przenie�my wzrok na widoczn¹ na pierw-

szym planie ul. Mot³awsk¹. Miêdzy ulicami
St¹giewn¹ i zas³oniêt¹ Ciesielsk¹ stoi dom
mieszkalny, z pewno�ci¹ efektowniejszy
ni¿ obecny. Nas jednak interesuj¹ spichlerze.

Dwa pierwsze za ulic¹ Ciesielsk¹, to od
lewej: �Pokój� (Mot³awska 5) i �Jedno�æ�
(4). Kolejny, na rogu Basztowej, to �Turek�
(nr 3), zwany tak od 1709 r. Przedtem
by³a to �Baszta� (1620) � st¹d nazwa ulicy.
Zachowane w znacznym stopniu �ciany
Turka imponuj¹ rozmiarami i odchyleniem
od pionu, konkuruj¹cym prawie z Krzyw¹
Wie¿¹ w Pizie...

Na drugim rogu Basztowej stoj¹ dwa
murowane spichlerze �Naro¿ny� (Baszto-
wa 7) i �Kamienny Mi�� (Basztowa 8).
Pierwszy nale¿a³ m.in. 0do burmistrza
Conradiego, którego syn za³o¿y³ s³awne
Conradinum, drugi do Steffensów � w³a-
�cicieli Z³otej Kamienicy. Spore fragmenty
zachowa³y siê do dzi�. Nastêpny niski
obiekt przy ul. Mot³awskiej (nr 1), to po-
czwórny spichlerz, którego czê�ci nosi³y
ró¿ne nazwy: �Polski Szlachcic� (1643�
1786), �Polski Wie�niak� (od 1643),
�Niemiecki Wie�niak� (1643), �Czerwo-
ny Krzy¿� (1709�1813) i �Ch³opek� (od
1756). Po spaleniu w 1813 r. odbudowano

je w niepe³nej wysoko�ci. Ca³o�æ nale¿a³a
przed wojn¹ do Polskiej ¯eglugi Rzecznej
�Vistula�, której statki cumowa³y przy na-
brze¿u. Po zniszczeniu w 1945 r. zacho-
wa³y siê fragmenty �cian. Na zdjêciu wi-
daæ jeszcze zachowany do dzi� spichlerz
�Steffen� (Chmielna 111), zwany tak od
1643 r. W 1422 r. by³ to magazyn smo³y
Dworu Miejskiego, w 1553 Cie�larnia.

Plejada szacownych w³a�cicieli
W�ród pó�niejszych w³a�cicieli znajdu-

jemy Daniela Davissona, z rodziny spo-
krewnionej pó�niej z Heweliuszem. Obecne
rozmiary �zawdziêcza� po¿arowi w koñcu
XIX w. Na zdjêciu z 1880 r. ma pe³nych
siedem kondygnacji. Konkurs na Wyspê
mo¿e byæ okazj¹ do przywrócenia mu pe³-
nej wysoko�ci. Na prawym skraju zdjêcia
widaæ jeszcze �Czerwony Zapas�, z grupy
spichlerzy na cyplu, o niezwyk³ej urodzie
i historii. Ich piêkno ocenimy w widoku
z wody (Fot. 2.). Pierwszy od lewej, tu¿ za
ul. Po¿arnicz¹, to w³a�nie �Czerwony Za-
pas�. Nazwê nosi³ od 1854 r., w 1643 by³
to spichlerz �Czerwony�, w 1756 �Czerwo-
ny Wieniec�. W 1643 r. nale¿a³ do Jakuba
Gourlaya, w³a�ciciela Z³otej Kamieniczki.
Wchodzi³ w sk³ad tzw. Dworu Zapasów,
obejmuj¹cego tak¿e s¹siednie dzia³ki:
plac, zwany �Cie�larni¹� (Chmielna 112)
i spichlerz �Bia³y Zapas� (nr 113), znisz-
czony w czasie wojen napoleoñskich.
�Czerwony Zapas� nale¿a³ w 1854 r. do
A. Conwentza, ojca Hugona, s³awnego pio-
niera ochrony �rodowiska. Malownicza
�ciana od strony ul. Po¿arniczej (czerwone
rygle, bia³e fachy) by³a chyba najwiêksz¹
tego rodzaju w Europie. Równie piêkne
by³y dalsze spichlerze: �Ksi¹¿ê� (nr 115)
i �Wêgier� (116). W 1422 r. nale¿a³y do
Dworu Smolnego (przeniesionego pó�niej
na drugi koniec wyspy), w 1553 do Cie-

Piêkne spichlerze � jedyne w swoim rodzaju

�Czerwony Zapas�, �Ksi¹¿ê� i �Wêgier� w 1935 r.

Spichlerze na cyplu
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PODPISUJEMY DEKLARACJÊ

Na pocz¹tek wyra�ne stwierdzenie:
cieszymy siê, ¿e co� siê zaczyna dziaæ na
Wyspie Spichrzów. Pojawi³ siê nowy in-
westor, rozpisano konkurs architektonicz-
ny, s¹ szanse, ¿e w ci¹gu paru lat uda siê
jej pó³nocn¹ czê�æ zabudowaæ. To, na czym
nam zale¿y, to w³a�ciwy kszta³t zabudo-
wy. Chodzi o to, czy ma byæ podobnie jak
na G³ównym Mie�cie odtworzeniem daw-
nego piêkna, z którego Gdañsk s³yn¹³,
niezwyk³ego, jedynego w swoim rodzaju,
czy te¿ zespo³em sprzecznych z histori¹
bezstylowych budynków z betonu, metalu
i szk³a, jakich wszêdzie pe³no. Opowiada-
my siê za pierwsz¹ koncepcj¹. W odtworzo-
nych bry³ach spichlerzy da siê pomie�ciæ
ka¿d¹ wspó³czesn¹ funkcjê, a historyczne
piêkno tylko doda im atrakcyjno�ci. Na-
szym celem jest taka zmiana za³o¿eñ kon-

kursu i takie wzmocnienie warunków kon-
serwatorskich, by nie tylko umo¿liwiæ, ale
wrêcz narzuciæ odbudowê najcenniejszych
spichlerzy w dawnym kszta³cie zewnêtrz-
nym. W tym celu opracowali�my poni¿sz¹
deklaracjê, uzgodnion¹ miêdzy przedsta-
wicielami czterech towarzystw: Naszego
Gdañska, Towarzystwa Opieki Nad Za-
bytkami, Stowarzyszenia Konserwatorów
Zabytków i Stowarzyszenia Architektów
RP. W ci¹gu dwóch pierwszych dni zebra-
li�my pod ni¹ ponad 200 podpisów. Za-
chêcamy wszystkich, którym le¿y na ser-
cu konsekwentne dokoñczenie odbudowy
naszego miasta wed³ug koncepcji, która
przynios³a nam chlubê i podziw ca³ego
�wiata, by sk³adali podpisy. Mo¿na to czy-
niæ m.in. w Ratuszu Starego Miasta przy
ul. Korzennej. Oto tekst deklaracji:

Deklaracja w sprawie kszta³tu
Wyspy Spichrzów

My, ni¿ej podpisani przedstawiciele
stowarzyszeñ, organizacji i mieszkañ-
ców Gdañska, którym zale¿y na za-
chowaniu i pomna¿aniu historycznego
piêkna miasta, wyra¿amy zaniepokoje-
nie z powodu obrotu spraw zwi¹zanych
z dokoñczeniem odbudowy Wyspy Spi-
chrzów, a w szczególno�ci terenów na
pó³noc od ulicy St¹giewnej. Szczegól-
ny niepokój budz¹ powtarzaj¹ce siê
wypowiedzi niektórych przedstawicieli
W³adz Miasta, wyra¿aj¹ce niechêæ do
odtwarzania historycznego piêkna i po-
stuluj¹ce budowê obiektów w postaci
sprzecznej z wymaganiami ochrony
dziedzictwa kulturowego naszego mia-
sta, o niezwyk³ej, wprost wyj¹tkowej
warto�ci w skali �wiatowej. Niepokoi
tryb rozpisania konkursu na koncepcjê
architektoniczn¹ jako konkursu za-
mkniêtego, o nieznanych opinii pu-
blicznej za³o¿eniach, z zaproszeniem
wybranych pracowni architektonicz-
nych, które zas³ynê³y � jak to okre�lono
� �nowatorskim spojrzeniem na archi-
tekturê zabytkow¹�. Takie podej�cie
grozi zniweczeniem efektów tego, co
przynios³o nam chlubê i �ci¹ga miliony
turystów � odbudowy G³ównego Mia-
sta. Wyspa Spichrzów by³a najwiêksz¹

w Europie dzielnic¹ zabytkowych ma-
gazynów portowych o fascynuj¹cej ar-
chitekturze, wytwarzaj¹cych niezwyk³¹
atmosferê. Ze stoj¹cych tu niegdy� se-
tek spichlerzy zag³adê 1945 r. prze-
trwa³y trzy, z pozosta³ych odbudowano
dot¹d zaledwie ok. 40, g³ównie w po-
³udniowej i �rodkowej czê�ci Wyspy.
Niezwykle cenna jest te¿ pochodz¹ca
z XIV i XV w. siatka ulic. Dla historycz-
nej to¿samo�ci naszego miasta szcze-
gólnie wa¿na jest postaæ pó³nocnej
czê�ci Wyspy, po drugiej stronie Mo-
t³awy, na przeciwko pieczo³owicie od-
budowanego D³ugiego Pobrze¿a, nie-
zrównanego �waterfrontu� G³ównego
Miasta, stanowi¹cego jednak tylko jed-
n¹ pierzejê s³ynnej na ca³y �wiat ulicy
wodnej. Dla zachowania piêkna kra-
jobrazu odwiecznego portu Pierwszej
Rzeczypospolitej niezbêdne jest przy-
wrócenie dawnej postaci tak¿e dru-
giej, przeciwleg³ej pierzei. Postulat
odbudowy dotyczy wszystkich zacho-
wanych do 1945 r. spichlerzy na pó³-
noc od ulicy St¹giewnej (�ciany lub
fundamenty jeszcze stoj¹), maj¹cych
wielk¹ warto�æ architektoniczn¹ i hi-
storyczn¹, stanowi¹cych niezbywaln¹
czê�æ �wiatowego dziedzictwa. Chodzi

�larni. �Ksi¹¿ê� nazywa siê tak od r. 1543,
�Wêgier� od 1709. Zachowa³y siê czê�ci
�cian z XVII w.

Na resztê zabudowy spojrzymy znowu
z wysoka (Fot. 3.). Podwójny spichlerz na
skraju, to s³ynna �Daleka Droga� (Chmielna
2/3), nazywana tak ju¿ w XV w. ze wzglêdu
na odleg³o�æ od St¹giewnej. W�ród w³a�ci-
cieli znajdujemy znów Daniela Davissona.

Oto siedziba dla Muzeum Bursztynu
Do dzi� przetrwa³y gotycko renesansowe

�ciany z XVI w., szczyty frontowe runê³y
po wojnie na skutek zaniedbania. W s¹sied-
nim spichlerzu �Król Dawid� (nr 4) prze-
chowywano mied�, st¹d nazwy �Mied��
(1553) lub �Kowal Miedzi� (1643), kró-
lewskie miano otrzyma³ w 1781 r. Na-
stêpny �Sokó³� (nr 5), to pierwotny �Go-
³¹b�, potem �Go³¹b i Sokó³�, a dopiero od
1813 r. tylko ten ostatni. Zmiany nazw
wi¹za³y siê z przemianami gode³ i wywie-
szek. Ostatni w tym gronie �Sarni £eb�
(nr 6) po odnowieniu god³a stawa³ siê
�Z³oty�. Wszystkie nale¿a³y do s³ynnych
gdañskich rodów � Feldsttettów (krewni
Kopernika), Ferberów, Schumannów, van
Almondów itp. Nie wyobra¿am sobie piêk-
niejszej siedziby dla planowanego mu-
zeum bursztynu ni¿ te spichlerze odbudo-
wane w dawnym kszta³cie.

�Zachowaæ stare, budowaæ nowe, jedno
w zgodzie z drugim�

Spójrzmy jeszcze z góry na czê�æ nadmo-
t³awskiej pierzei (Fot. 4) ze znanymi nam
ju¿ spichlerzami od �Czarnego Krzy¿a� do
�Czarnego Kura�. Zdjêcie zrobiono w cza-
sie wojny, wiêc Rolników z Poznania wypar³
Raiffeisen. W przerwie stoi w poprzek �Bra-
karz �ledzi�, w g³êbi widniej¹ �Turek�,
�Jedno�æ� i �Pokój�. Jeszcze piêkniej, wrêcz
zachwycaj¹co prezentowa³y siê spichlerze
w kolorze (zdjêcie na ok³adce). Te wspania-
³e budowle po odbudowie mog¹ pomie�ciæ
wszystko. Przywrócenie dawnego kszta³tu
zewnêtrznego w niczym nie pomniejszy
funkcjonalno�ci, a znacznie zwiêkszy atrak-
cyjno�æ. Mamy ostatni¹ szansê, by stworzyæ
w tym miejscu co� wyj¹tkowego i piêknego,
zgodnego z histori¹, która w Gdañsku jest
potê¿n¹ si³¹. �Zachowaæ stare, budowaæ
nowe, jedno w zgodzie z drugim� � g³osi
napis na jednym z domów w Rzymie.
Ka¿dy ekstrawagancki twór dzisiejszej,
wyzbytej stylu i (jak dot¹d) uroku �nowo-
czesno�ci� bêdzie zgrzytem w zestawieniu
z piêknie odbudowanym D³ugim Pobrze-
¿em. Wystarczy spojrzeæ na otoczenie £a-
bêdzia, by siê przekonaæ o smutnej praw-
dzie tych s³ów...

ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Nowe Ogrody 27. W tym budynku w latach 1921�39 mia³
swoj¹ siedzibê Komisariat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej

w Wolnym Mie�cie Gdañsku

Dwie tablice
Neugarten 27 � ten adres znali dobrze Polacy mieszkaj¹cy w Wolnym Mie�cie Gdañsku. Tu mie�ci³ siê Komisariat
Generalny RP, najwa¿niejsza polska placówka w mie�cie. Dzi� zapewne niewielu gdañszczan, szczególnie m³odych wie,
¿e gmach ten ocala³.

Cz³onkowie Komitetu Organizacyjnego �Uroczysto�ci Ods³oniêcia Tablic Pami¹tkowych II i III na Budynku przy ul. Nowe Ogrody 12 w Gdañsku�

Fot. Andrzej Mikliñski

Obecny adres: Nowe Ogrody 27, vis á vis
Urzêdu Miasta. Znajduje siê tam Komen-
da Miejska Policji.

¯yje �wiadek historii
¯eby ten wa¿ny dla historii Gdañska

budynek ocaliæ od zapomnienia grono
obywateli miasta pod kierownictwem nie-
ocenionego profesora Andrzeja Januszaj-
tisa utworzy³o pod egid¹ Stowarzyszenia
�Nasz Gdañsk� Komitet Organizacyjny
�Uroczysto�ci Ods³oniêcia Tablic Pami¹t-

Inicjatywa wysz³a od przedstawicieli
by³ej Polonii Gdañskiej, a szczególnym jej
orêdownikiem jest pan Gerard Bêbenek,
którego ojciec pracowa³ w Komisariacie
Generalnym RP.

1 czerwca 1935 roku
Niejako przy okazji postanowiono umie-

�ciæ na budynku drug¹ tablicê, bêd¹c¹ re-
plik¹ przedwojennej, zawieszonej w 1935
roku. Oto jej tre�æ: �W roku ¿a³oby po zgo-
nie Wodza Narodu Józefa Pi³sudskiego,
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kowych II i III na Budynku przy ul. Nowe
Ogrody 12 w Gdañsku�. Gremium to chce
sprawiæ by na frontowej elewacji znalaz³a
siê pami¹tkowa tablica z nastêpuj¹cym
tekstem: �W tym budynku w latach 1921�
39 mia³ swoj¹ siedzibê Komisariat Gene-
ralny Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym
Mie�cie Gdañsku. Zajêty we wrze�niu
1939 roku przez gestapo, sta³ siê jednym
z miejsc mêczeñstwa i �mierci wiêzio-
nych tu przedstawicieli Polonii Gdañskiej
i ¿o³nierzy ruchu oporu�.

tu o odtworzenie ich zewnêtrznego kszta³-
tu, który sprawia³, ¿e by³y czym� abso-
lutnie niepowtarzalnym w �wiecie i de-
cydowa³y o urodzie starego portu na
Mot³awie. Zast¹pienie ich postmoder-
nistycznymi, ra¿¹cymi w historycznym
miejscu budowlami z betonu, szk³a
i metalu o sprzecznych z histori¹ for-
mach i agresywnej skali oznacza³oby
zubo¿enie i zepsucie tego, co w Gdañ-
sku najcenniejsze � cudownego, ukszta³-
towanego przez wieki, krajobrazu
miejskiego, w tym przypadku � porto-

wego. Obni¿y³oby to warto�æ ju¿ od-
budowanej, niezwykle cennej czê�ci
�wiatowego dziedzictwa. Aby tak siê
nie sta³o, konieczne jest �cis³e prze-
strzeganie przez uczestników konkursu
warunków konserwatorskich, wzmoc-
nionych o postulat rekonstrukcji wy¿ej
wspomnianych obiektów i zespo³ów,
z dostosowaniem do nowych funkcji.
Ewentualne nowe budowle powinny
swoim charakterem harmonizowaæ
z odbudowanymi spichlerzami przez
zastosowanie tradycyjnych technik bu-

dowlanych. Domagamy siê konse-
kwentnej kontynuacji w pó³nocnej
czê�ci dzielnicy Spichlerze wielkiego
dzie³a przywracania naszemu miastu
dawnego piêkna, unicestwionego przez
wojnê i powojenne zaniedbania. Wy-
ra¿amy nadziejê, ¿e uczestnicz¹cy
w konkursie architekci zaskocz¹ nas
nie �nowatorstwem�, tylko umi³owa-
niem historycznego piêkna, które jest
�wiadectwem wysokiej kultury.

Gdañsk, 17 lutego 2010 r.
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Ods³oniêcie obu tablic
� 1 czerwca 2010 r.

Tablice z ciemnego, polerowanego gra-
nitu zostan¹ ods³oniête 1 czerwca 2010
roku. Obie wykona prof. S³awoj Ostrow-
ski z Akademii Sztuk Piêknych w Gdañ-
sku. Sesjê popularno-naukow¹ z tej okazji
przygotowuje profesor Grzegorz Berendt,
a o ostatnich dniach i godzinach Konsu-
latu Generalnego mówiæ bêdzie prof.
Piotr Semków z Akademii Marynarki
Wojennej. Inicjatywê wsparli: prezydent
Pawe³ Adamowicz, przewodnicz¹cy Rady
Miasta Gdañska, Bogdan Oleszek, woje-
woda Roman Zaborowski, marsza³ek Jan
Koz³owski, a tak¿e Muzeum II Wojny
�wiatowej. Wspomaga dzie³o Stowarzy-
szenie Mi³o�ników Mazurka D¹brow-
skiego i Centrum Kultury Tatarów oraz
Komenda Miejska Policji, a nawet Areszt
�ledczy w Gdañsku.

BARBARA SZCZEPU£A

CZ£ONKINI KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Przewidywany koszt obu tablic to oko³o 14 tys.
z³otych. W kwocie tej zawarte zosta³y koszta wy-
konania i monta¿u Tablic, jak i koszta dodatkowe
zwi¹zane z dodatkow¹ publikacj¹ w miesiêczniku
�Nasz Gdañsk� a tak¿e przeprowadzeniem sesji
popularnonaukowej.

Zwracamy siê w z apelem i pro�b¹ do miesz-
kañców miasta Gdañsk i Pomorza o wsparcie
finansowe i organizacyjne naszych przedsiêwziêæ.
Wyra¿amy nadzieje na pozytywne stanowisko
w wy¿ej w wymienionej sprawie podaj¹c równo-
cze�nie numer specjalnie utworzonego w Stowa-
rzyszeniu �Nasz Gdañsk� konta, na które mo¿na
wp³aciæ pieni¹dze:

 BANK PEKAO S.A. O/GDAÑSK
PL 17 1240 5400 1111 0010 2626 0986

 Wp³atê nale¿y oznaczyæ dopiskiem (tytu³em):
�Tablica Pami¹tkowa II i III�

Z-CA PRZEWODNICZ¥CEGO KOMITETU

ORGANIZACYJNEGO MGR RUFIN GODLEWSKI

A P E L
O WP£ATY NA REALIZACJÊ PRZEDSIÊWZIÊCIA

z którego rozkazu bandera polska poja-
wi³a siê po d³u¿szej przerwie na Ba³ty-
ku, dla upamiêtnienia piêtnastej roczni-
cy odzyskania przez Polskê wolnego
dostêpu do morza � VI walny Zjazd de-
legatów Ligi Morskiej i Kolonialnej,
obraduj¹cy u uj�cia Wis³y, tablice tê
wmurowa³. Dzia³o siê to w dniu 1 czerw-
ca 1935 roku, gdy prezydentem Rzplitej
by³ prof. dr Ignacy Mo�cicki, prezesem
rady ministrów � p³k. Walery S³awek,
a komisarzem generalnym w Wolnem
Mie�cie Gdañsku � minister Kazimierz
Papée�.

Ods³oniêcie tej tablicy by³o wówczas
manifestem polsko�ci. W trakcie uroczy-
sto�ci dosz³o do starcia oko³o 250-oso-
bowej grupy m³odzie¿y niemieckiej,
g³ównie studentów Politechniki, z bli-
sko tysiêcznym pochodem przedstawi-
cieli Polonii Gdañskiej oraz delegatów
Ligi Morskiej i Kolonialnej, którzy przy-
jechali tu z Polski.
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W 1945 roku na o³tarzu wojny leg³
równie¿ Gdañsk. Nadszed³ czas wyzwole-
nia i ,,zap³aty� dla miasta: ,,od którego roz-
poczê³a siê wojna�. Te chwile pozosta³y
niezatarte do koñca ¿ycia dla przebywaj¹cej
tu ludno�ci cywilnej. To do ich wspomnieñ
siê przede wszystkim odniosê. Eugenia
Meirowska, Magdalena Meller i Henryk
Chudacz to troje m³odych osób w 1945 r.
Gdañszczanie polskiego pochodzenia, wraz
z rodzinami prze¿yli w tym mie�cie czas
upokorzenia i trudów okupacji. Zwi¹zana
z jedn¹ z pierwszych grup oporu w Gdañ-
sku Magdalena Meller przesz³a dodatkowo
brutalne �ledztwo i niemieckie wiêzienia.

W oblê¿onym mie�cie
W ksi¹¿ce J. Thorwalda ,,Wielka uciecz-

ka� znajduje siê niezwykle przemawiaj¹-
cy opis oblê¿onego Gdañska: �Ciasne uli-
ce i uliczki Gdañska by³y w tych dniach
ca³kowicie zapchane wozami. Konie po-
zostawa³y w zaprzêgach, póki nie pad³y.
Uciekinierzy cisnêli siê do najbli¿szych
domów, b³¹dzili w poszukiwaniu statków,
którymi mogliby siê zabraæ, lub spêdzali
dnie i noce na swoich wozach (...). Na
otoczonym terenie zatrzyma³o siê, oprócz
zwi¹zków bojowych i rozbitych oddzia-
³ów, przynajmniej pó³tora miliona ludzi.
Do tej liczby dosz³o jeszcze sto tysiêcy ran-
nych z Kurlandii, Prus Wschodnich i z naj-
bli¿szej linii frontu�.

Henryk Chudacz by³ zatrudniony w mar-
cu 1945 r., jako elektromonter w Zak³a-
dzie Elektrotechnicznym A. Voight und
Co. przy ulicy Podwale Przedmiejskie 50
na Starym Przedmie�ciu. Bra³ udzia³ w ak-
cjach pogotowia technicznego, przeciw-
po¿arowych i odgruzowywania (tzw. Ber-
gungsgruppe). ,,Pracowali�my ciê¿ko, bez
¿adnych ograniczeñ czasowych i w wielu
miejscach. Wzywano nas czêsto do po-
mocy po bombardowaniach nocnych. Na-
szym zadaniem by³o zapewnienie o�wie-

Za fasad¹ blasku i chwa³y wielu z pomników znajduj¹ siê
niejednokrotnie zdarzenia tragiczne

Gdañsk 1945
� cena wyzwolenia (1)

Powojenna literatura i filmy po�wiêcone ostatniej wojnie dostarczy³y przez lata wielu przyk³adów bohaterskich walk
i ofiar ¿o³nierzy nios¹cych wyzwolenie. Nie kwestionujê te¿ tego. Pragnê jedynie wskazaæ, ¿e za fasad¹ blasku i chwa³y
wielu z pomników znajduj¹ siê niejednokrotnie zdarzenia tragiczne. Taki by³ to jednak czas. W apokaliptycznym wirze
wojny cienka linia pomiêdzy dobrem a z³em ulega³a czêsto zatarciu. W obie strony przechodzono j¹ zbyt ³atwo. Winê
za to ponosz¹ przede wszystkim, ci którzy tê wojnê rozpêtali.

tlenia zburzonego obiektu przy poszuki-
waniu zabitych i rannych.

W czasie oblê¿enia miasta w zak³adzie
pozosta³o nas ju¿ tylko o�miu. Gasili�my
po¿ary i zbierali�my po piwnicach ¿yw-
no�æ. Wodê nosili�my w nocy z jedynej

giem Drzewnym i Targiem Wêglowym.
Byli�my wstrz¹�niêci, dooko³a nie by³o
¿ywej duszy. Na Stare Przedmie�cie wró-
cili�my w milczeniu.�

Terror do koñca
Nie�miertelna w za³o¿eniach III Rze-

sza wali³a siê w gruzy. Do koñca jednak
ch³onna by³a ofiar. Nie zawaha³a siê wy-
ci¹gn¹æ te¿ r¹k po ofiary tych, którzy
jeszcze do niedawna jej s³u¿yli. Terror
by³ najwa¿niejszy.

Eugenia Meirowska w 1945 r. mia³a 15
lat, by³a m³od¹ i krn¹brn¹ dziewczyn¹:
,,Niczym ch³opakowi odwagi mi nie bra-
kowa³o, musia³am wszystko zobaczyæ.
Szczê�ciem by³o, gdy koñczy³o siê to naj-
wy¿ej odciskiem rêki matki na twarzy. Na
kilka tygodni przed wyzwoleniem uda³am
siê na dzisiejsz¹ Alejê Zwyciêstwa. Trwa³a
tam egzekucja. Jeden z samochodów pod-
je¿d¿a³ pod drzewa i zak³adano z niego
sznury na ga³êziach. Drugi samochód pod-
je¿d¿a³ ze skazañcami. Byli bez pagonów
i z zawieszonymi na szyi tablicami, m.in.
�by³em zbyt tchórzliwy�, �by³em zdrajc¹
narodu�. Wchodzili na drewniane stopnie,
zak³adano im pêtle na szyjê i samochód od-
je¿d¿a³. Pêtle na wisielcach siê zaciska³y.
Po kilkudziesiêciu minutach podje¿d¿a³
trzeci samochód, ca³y obity blach¹, z otwo-
rem od góry. Podobnie jak na poprzed-
nich, na nim te¿ stali esesmani. Wisielców
odcinano i wpuszczano przez otwór do
samochodu. Po chwili �ta�moci¹g� �mier-
ci rusza³ od nowa. Wielu wtedy stracono,
ilu tego nie wiem, odesz³am nim egzeku-
cja dobieg³a koñca.�

Egzekucje nad tymi, którzy nie chcieli
ju¿ walczyæ zapamiêta³ równie¿ Henryk
Chudacz: ,,W stoczni na Ostrowiu bra³em
przez kilka dni udzia³ w demonta¿u nie-
których maszyn (czê�ci elektrycznych).
Maszyny by³y przenoszone na statki, które
w pó�niejszym okresie wyp³ywa³y wraz

Magdalena Meller

studni przy Baszcie Naro¿nej. W pierw-
szych dniach oblê¿enia znalaz³em zabitego
od³amkiem pocisku konia. By³em z siebie
zadowolony, szybko pobieg³em do schro-
nu po kolegê i �narzêdzia rze�nicze�. Do
schronu przynie�li�my dwa wiadra miêsa.
Moczyli�my je d³ugo w occie, koñ niestety
z nas zadrwi³, nie da³ siê skruszyæ. Kon-
sumpcja wymaga³a du¿ego wysi³ku szczêk.

Postanowili�my poszukaæ czego� do
zjedzenia w domu kolegi przy ulicy �w.
Ducha. Miasto ju¿ p³onê³o. Musieli�my
przej�æ przez Targ Wêglowy. Tu w zbior-
niku przed Zbrojowni¹ zamoczyli�my wor-
ki i na³o¿yli�my je sobie na g³owê i plecy.
Po dotarciu na ulicê Teatraln¹ stwierdzili-
�my, ¿e górne piêtra domów, w tym jego,
ju¿ p³on¹. Wracali�my ulic¹ Szerok¹, Tar-
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z uchod�cami do Niemiec. Dowiedzia³em
siê od znajomego, ¿e w schronie rozstrze-
lano marynarza za dezercjê, symulowa³
chorobê oczu.

Wracaj¹c kiedy� wieczorem do Starego
Przedmie�cia zauwa¿y³em na drzewach Alei
Lip, nieopodal Bramy Oliwskiej, oko³o
10 wisielców. Powieszono ich od strony
Traktu Konnego. Po kilku dniach ich cia-
³a �przewieszono� od strony torów tram-
wajowych. Ubrani byli w cywilne ubrania
i posiadali na piersiach tabliczki z napisa-
mi, m.in. �dezerter�, �maruder�, �bandyta�.

Bomby nad miastem
W miarê zbli¿ania siê frontu nad Gdañsk

coraz czê�ciej nadlatywa³y samoloty. Hen-
ryk Chudacz zapamiêta³ wiele z tych na-
lotów: ,,Dy¿uruj¹c czêsto na dachu trzy-
piêtrowej kamienicy w zak³adzie pracy
zauwa¿y³em, ¿e na wie¿y Ko�cio³a Ma-
riackiego zainstalowa³ siê wojskowy punkt
obserwacyjny. Informowa³ on o nalotach
bombowych i ich kierunkach. Po s³owach:
�Achtung, Achtung er kommt�(uwaga,
uwaga nadchodzi), pada³y zakodowane
kierunki nalotu. Dokonywane obserwacje
decydowa³y o zej�ciu z dachu do schronu.

Samoloty nadlatywa³y od strony morza,
czêsto niespodziewanie. W zwi¹zku z tym
by³y przypadki, ¿e bomby spada³y wcze-
�niej od og³oszenia alarmu. W nalotach
nocnych u¿ywano rakiet �wietlnych na
spadochronach. Stary Gdañsk by³ noc¹
doskonale widoczny. Mimo, ¿e naloty
by³y g³ównie kierowane na port i zak³ady
przemys³owe, to bomby spada³y te¿ na
dzielnice mieszkaniowe.

Pamiêtam, jak bomba trafi³a w halê
sportow¹ przy ulicy 3 Maja, nieopodal obec-
nego Urzêdu Pracy. W hali tej przebywali
uchod�cy. W�ród rozlokowanych na pod-
³odze ludzi wielu straci³o ¿ycie, wielu in-
nych by³o rannych. Halê po wojnie roze-

brano i urz¹dzono na
jej terenie parking.

Innym razem prze-
chodzi³em z ulicy £a-
giewników na D³ugi
Targ. Po og³oszeniu
alarmu zd¹¿y³em do-
biec do ulicy Chmiel-
nej i po us³yszeniu
warkotu silnika samo-
lotu pad³em przy spi-
chrzu. Po chwili us³y-
sza³em wybuch bomby.
Wracaj¹c zorientowa-
³em siê, ¿e bomba tra-
fi³a w Ratusz przy uli-
cy D³ugiej. Uderzy³a
w pionie Bia³ej Sali.
W czasie oblê¿enia Ratusz sp³on¹³. Bom-
bardowanie Gdañska usta³o dopiero z chwi-
l¹, gdy front znalaz³ siê ju¿ na jego terenie.�

¯ycie i �mieræ w schronach
Do nalotów bombowców do³¹czy³a

w po³owie marca artyleria. Pozorne nie-
jednokrotnie bezpieczeñstwo mia³y daæ
ludno�ci schrony. Wspomina je Eugenia
Mejrowska: ,,Pocz¹tkowo ukrywali�my siê
w piwnicy domu przy ulicy Rajskiej. By-
³am z matk¹, siostr¹ i bratem. To, ¿e prze-
¿y³am zawdziêczam miêdzy innymi jemu.
Zdezerterowa³ z wojska niemieckiego
i ukrywa³ siê. Ci¹gle mnie instruowa³, jak
siê zachowaæ w trakcie nalotu. Gdy bom-
by spad³y na nasz dom zaczê³am siê wy-
czo³giwaæ z mokrym rêcznikiem przy twa-
rzy. On szed³ przede mn¹. Ju¿ na zewn¹trz
zgubili�my siê. Niedaleko ulicy Wa³owej
podmuch wybuchu bomby uniós³ mnie
w powietrze i rzuci³ na ziemiê. Ranna do-
czo³ga³am siê do jednego z najwiêkszych
schronów pod dzisiejszym budynkiem �So-
lidarno�ci�. Schron wybudowali wcze�niej
jeñcy wojenni, drugi podobny by³ obok

Poczty Polskiej, ty-
si¹ce osób siê w nich
kry³y. W schronie za-
jêli siê mn¹ lekarze,
mia³am uszkodzone
kolano i zaniki pa-
miêci. Doczeka³am tu
wyzwolenia, gdy wy-
szli�my wokó³ by³o
morze gruzów.

Wiele innych schro-
nów pozna³ Henryk
Chudacz: ,,Tragedia
dotknê³a mieszkañ-
ców, którzy schronili
siê w czasie nalotu
do podziemnego i du-
¿ego schronu przy Hali

Targowej na Starym Mie�cie. Bombardo-
wanie doprowadzi³o do zniszczenia urz¹-
dzeñ odprowadzaj¹cych wody kana³ami
podziemnymi do Mot³awy. Spowodowa³o
to zalanie schronu wod¹. Przebywaj¹cy
w schronie utonêli, podobno wszyscy.

Uderzenie bomby w dach innego, wie-
lokondygnacyjnego schronu przy Osieku
zniszczy³o czê�æ betonowego stropu. Od
zniszczeñ i wytworzonego wybuchem ci-
�nienia zginê³o wielu ludzi na górnych kon-
dygnacjach, wielu innych by³o rannych.
Trzeci du¿y publiczny schron zlokalizowa-
ny by³ przy Wa³ach Piastowskich. Bomby
go ominê³y, a schron po wojnie rozebrano
w zwi¹zku z budow¹ nowych uk³adów
drogowych.

Obok ju¿ wspomnianych, w trakcie prac
instalacyjnych pozna³em jeszcze schron
Fabryki Wyrobów Tytoniowych przy uli-
cy £¹kowej. Pechowym okaza³ siê schron
zak³adowy Fabryki Octu i Musztardy przy
ulicy Toruñskiej. Koñczy³em w nim na-
prawê instalacji elektrycznej, kiedy og³o-
szono alarm lotniczy. Nie skorzysta³em
z propozycji pozostania w schronie. Zde-
cydowa³em siê przebiec do kolegi miesz-
kaj¹cego na Olszynce. Nie zd¹¿y³em, do-
bieg³em tylko do schronu ziemnego przy
Bastionie Wilk, tam odczu³em wybuchy
bomb i falowanie ziemi. Po nalocie wróci-
³em na Toruñsk¹ i dowiedzia³em siê o wybu-
chu bomby w schronie. Zginêli wszyscy,
którzy w nim zostali.

Krótko przed zakoñczeniem oblê¿enia
zostali�my zmuszeni do opuszczenia nasze-
go schronu. W nocy obudzi³ nas potê¿ny
huk. Pocz¹tkowo my�leli�my, ¿e to bom-
ba. Okaza³o siê, ¿e to przewróci³y siê ru-
iny s¹siedniego budynku. Gruzy zasypa³y
nam wej�cie. W ciemno�ci, po mêcz¹cej
pracy i po przebiciu siê przez �cianê fun-
damentów z³apali�my �wie¿e powietrze.
Têdy wyszli�my na ulicê Podwale Staro-

Czas relaksu w ruinach miasta

W wyzwolonym Gdañsku budynki p³onê³y nadal
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Jednocze�nie Lotos wzmacnia swoje
moce przerobowe dziêki modernizacji ra-
finerii w Gdañsku. W ramach najwiêkszej
inwestycji przemys³owej Polski w ostatnim
dwudziestoleciu, której warto�æ przekracza
5 mld z³, powstaj¹ nowe instalacje. W 2011 r.
rafineria bêdzie mog³a ju¿ przerabiaæ 10
mln ton ropy rocznie (obecnie 6 mln ton).

Plan antykryzysowy
Lotos poradzi³ sobie w kryzysie, chocia¿

w listopadzie 2008 r. jeden z analityków
UniCredit CAIB wyceni³ jego akcje na zero
z³otych. Zarz¹d firmy, któr¹ od 2002 r.
kieruje Pawe³ Olechnowicz, musia³ przyj¹æ
plan antykryzysowy. Sta³o siê to na po-
cz¹tku 2009 r. i przynios³o oszczêdno�ci
wynosz¹ce 390 mln z³. Trzeba by³o zawie-
siæ do roku 2012 realizacjê czê�ci inwesty-
cji. Równie¿ wyniki finansowe grupy nie
zachwyca³y. Czê�æ trudno�ci mia³a zresz-
t¹ przyczyny obiektywne, gdy¿ w koñcu
2008 r. nast¹pi³ gwa³towny spadek noto-
wañ cen ropy, który utrzymywa³ siê przez
rok 2009. Towarzyszy³ temu spadek mar¿
rafineryjnych oraz dyferencja³u, który sta-
nowi ró¿nicê pomiêdzy cen¹ ropy Brent
i Ural, Obecna warto�æ rynkowa ca³ej spó³-
ki to ok. 3,4 mld z³, a do Skarbu Pañstwa
nale¿y pakiet 53% akcji Lotosu. Warto tu
dodaæ, ¿e inwestorom instytucjonalnym
sprzedano w styczniu br. 10,8% akcji.
Natomiast w przysz³o�ciowym akcjona-
riacie grupy Lotos wyobra¿alny jest uk³ad
zbli¿ony do obecnej sytuacji w Orlenie,
gdzie Skarb Pañstwa dysponuje pakietem
27,52% akcji i jest najwiêkszym akcjona-
riuszem. Pozwala to na decydowanie o ob-
sadzie wiêkszo�ci stanowisk we w³adzach
tej p³ockiej spó³ki.

Rozwojowi ma podlegaæ tak¿e dzia³al-
no�æ wydobywcza spó³ki realizowana za

Prognozy na 2010 rok

Komu Grupa Lotos?
Trudno przeceniæ znaczenie grupy Lotos dla Gdañska i Pomorza. To przecie¿ drugi po PKN Orlen
producent paliwa w kraju i firma od której w du¿ej mierze zale¿y pomy�lny rozwój gospodarczy naszego
regionu. Tylko z tytu³u p³aconych przez tê firmê podatków lokalnych wp³ynie w tym roku ok. 30 mln z³.
Grupa Lotos to tak¿e jeden z najwiêkszych pracodawców w regionie zatrudniaj¹cy blisko 5 tys. osób.

po�rednictwem Petrobalticu. Inwestycje
w wydobycie ropy w najbli¿szych latach
s¹ szacowane na 1,2 mld z³. Jej pozyski-
wanie z w³asnych z³ó¿ powinno osi¹gn¹æ
w 2013 roku ok. milion ton ropy, a w roku
2015 ju¿ 2 mln ton. Niestety, Lotos posia-
da na razie tylko dostêp do odwiertów na
Ba³tyku zapewniaj¹cych mo¿liwo�æ wy-
dobycia niewielkich ilo�ci ropy. Po¿¹danym
atutem potencjalnego inwestora strategicz-
nego by³oby ewentualne zabezpieczenie
dostêpu do powa¿nych z³ó¿ ropono�nych.

Efekt ustawy kominowej
Czêsto porównuje siê grupê Lotos z PKN

Orlen. P³ocki koncern mo¿e przerabiaæ
w ci¹gu roku 28,5 mln ton ropy i posiada
2640 stacji benzynowych. Z kolei w przy-
padku Lotosu s¹ to 304 stacje i 6 mln ton
ropy przerobu. Ró¿nica potencja³ów jest
zatem wci¹¿ znacz¹ca. Przy czym, na szczê-
�cie dla Wybrze¿a, obowi¹zuj¹ca rz¹dowa
strategia zak³ada istnienie dwóch nieza-
le¿nych o�rodków paliwowych. Roczne
wynagrodzenie prezesa PKN Orlen Jacka
Krawca wynosi ok. 2 mln z³, a prezesa Loto-
su Paw³a Olechnowicza jest blisko dzie-
siêciokrotnie ni¿sze i wynosi ok. 18 tys. z³
miesiêcznie. To przede wszystkim efekt tzw.
ustawy kominowej ograniczaj¹cej p³ace
kadry zarz¹dzaj¹cej firm z wiêkszo�cio-
wym udzia³em Skarbu Pañstwa. Od lute-
go br. szefowie spó³ek zale¿nych Lotosu
jak np. Lotos Paliwa, Lotos Asfalt czy te¿
Lotos Oil bêd¹ zarabiaæ �rednio równo-
warto�æ trzech pensji krajowych czyli ok.
11 tys. z³ miesiêcznie. I oni zaczêli bowiem
podlegaæ ustawie kominowej. Prezes Pa-
we³ Olechnowicz musia³ ich d³ugo prze-
konywaæ, aby nie rezygnowali z pracy.
Inwestor strategiczny to zatem szansa na
znacz¹ce podwy¿ki dla kadry zarz¹dzaj¹-

cej. Z drugiej strony zapewne nie wszyst-
kim uda siê utrzymaæ kierownicze sto³ki.

Rosnieft � partnerem strategicznym?
Akcje gdañskiego Lotosu maj¹ najwiêk-

szy potencja³ wzrostu ich kursu spo�ród
spó³ek paliwowych notowanych na war-
szawskiej gie³dzie. Odrobinê gorzej wy-
pada tu PKN Orlen. Na wzrost notowañ
mog³y mieæ wp³yw informacje o plano-
wanym przez rz¹d zwolnieniu firm pali-
wowych z obowi¹zku utrzymywania za-
pasów ropy i paliw. Natomiast najwiêksze
szanse na wej�cie do spó³ki Orlen Lietuva
ma koncern Rosnieft. Partner strategiczny
mo¿e otrzymaæ jedn¹ czwart¹ litewskich
udzia³ów. Spektakularna inwestycja w ra-
fineriê w Mo¿ejkach okaza³a siê nie naj-
lepszym interesem dla Orlenu, który jednak
nie zamierza siê z niej ca³kowicie wyco-
fywaæ. Z kolei do inwestycji w grupie Lotos
przymierza siê libijski koncern Tamoil,
która dzia³a razem z Janem Kulczykiem.
Spó³ka Tamoil nale¿y w 100% do libijskich
akcjonariuszy zwi¹zanych z rodzin¹ Mu-
amara al. Kaddafiego i posiada trzy rafine-
rie w Niemczech, Szwajcarii i we W³oszech
oraz blisko trzy tysi¹ce stacji benzynowych.

Ten rok, ze wzglêdów finansowych, mo¿e
byæ trudny dla kultury. Tym bardziej po-
trzebuje ona dobrych mened¿erów jak cho-
cia¿by dyrektor Biura ds. kultury Urzêdu
Miejskiego w Gdañsku Anna Czekanowicz
czy te¿ dyrektor Wojewódzkiej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej im. Josepha
Conrada Korzeniowskiego Pawe³ Braun.
Warto tu dodaæ, ¿e prawdziw¹ pere³k¹ na
mapie kulturalnej G³ównego Miasta jest
Filia Gdañska kierowana przez Zbigniewa
Walczaka.

DR JAROS£AW BALCEWICZ

miejskie. Nigdy wcze�niej nie widzia³em
tak czarnych i brudnych ludzi.

Czê�æ kolegów uda³a siê do Dolnego
Miasta. Ja, wraz z dwoma wybrali�my
schron apteki przy ulicy S³odowników.
Kiedy� zak³ada³em w nim instalacjê. Na
miejscu zorientowali�my siê, ¿e jest zasy-
pany warstw¹ gruzu po zrujnowanym bu-

dynku. Odgruzowali�my wej�cie i weszli-
�my do �rodka. Dopisa³o nam szczê�cie,
znale�li�my kartofle, miód sztuczny, to-
piony ser i kilka s³oików z warzywami.
Wkrótce do³¹czyli do nas inni �Robinso-
nowie� ze zniszczonych schronów.�

WALDEMAR KOWALSKI

P.S. Zainteresowanych bardziej obszer-
nymi fragmentami wspomnieñ wymienio-
nych osób odsy³am do: Waldemar Kowalski
W cieniu wyzwolenia [w:] Biuletyn IPN,
Nr. 5�6 (52�53), maj�czerwiec 2005.

Czê�æ 2 artyku³u w kwietniowym numerze
�Naszego Gdañska�.
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Przedstawiano i analizowano znaczenie
oraz okoliczno�ci wydarzeñ sprzed dzie-
wiêciu dziesiêcioleci. Pan dr hab. AN-
DRZEJ OLEJKO w swoim wyst¹pieniu
podkre�la³ znaczenie dnia 9 lutego 1920
roku. Nie by³ to dzieñ w uroczystej opra-
wie, lecz w³a�nie tego dnia dokona³a siê
sprawiedliwo�æ dziejowa. Rzeczpospolita
uzyska³a dostêp do morza, a pruski bur-
mistrz Pucka przekaza³ w³adzê przedsta-
wicielowi Rz¹du R.P. Przejête zosta³o
miasto z ówczesn¹ infrastruktur¹ oraz baza

90. rocznica Za�lubin Polski z morzem w Pucku

Pamiêæ i dzieñ dzisiejszy
W dniach 9�10 lutego 2010 roku, przy udziale przedstawicieli najwy¿szych w³adz pañstwa, obchodzono w Pucku 90.
rocznicê za�lubin Polski z morzem. Pierwszego dnia w puckim ratuszu odby³a siê konferencja popularno-naukowa
po³¹czona z promocj¹ prac i publikacji zwi¹zanych z tym wydarzeniem.

Uroczysto�ci rocznicowe
10 lutego 2010 roku sw¹
obecno�ci¹ u�wietni³ Prezy-
dent Rzeczpospolitej LECH
KACZYÑSKI, który otrzy-
ma³ Medal Zwi¹zku Pi³sud-
czyków. Wrêczy³ go pan
Marian Edmund Zombek,
prezes Zarz¹du Okrêgowe-
go Zwi¹zku Pi³sudczyków
Rzeczypospolitej Polskiej.
Na uroczysto�ci obecny by³
równie¿ Marsza³ek Sejmu
RP Bronis³aw Komorowski.
W czasie przemówieñ Pre-
zydent Rzeczpospolitej oraz
Marsza³ek Sejmu wyra¿ali
troskê o sprawy morskie.
W opinii Pana Marsza³ka spory trac¹ na
znaczeniu w obliczu spraw wielkich, ta-
kich jak polskie morze. Na placu przed
ratuszem, Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej
pan ANDRZEJ KRÓLIKOWSKI wrêczy³
wyró¿nienie, kopie pier�cienia gen Hallera
wybranym osobom. Pier�cieñ zosta³ przy-
znany tak¿e Panu Premierowi Donaldowi
Tuskowi. W imieniu nieobecnego Pana
Premiera pier�cieñ odebra³ Pan Wojewoda
Pomorski.

W miejscach takich jak ratusz, biblio-
teka czy teren portu puckiego, wrêczane
by³y medale i plakietki okoliczno�ciowe.

Wieniec na zamarzniêtej Zatoce
Pan Czes³aw Skonka otrzyma³ medal

rocznicowy za popularyzacjê te-
matyki Hallerowskiej. Promowa³
w³a�nie nowo wydan¹ dwunast¹
ksi¹¿kê pt. GDY WYBRZE¯E
BA£TYKU POWRÓCI£O DO
POLSKI. Wspó³autorem ksi¹¿ki
jest pan Daniel Duda. Od burmi-
strza Pucka pana Marka Rintza,
wyró¿nienie otrzyma³ równie¿
pan Werner Grabe za �patriotyczn¹
postawê, za pomoc w organizo-
waniu wystawy i udostêpnienie
prywatnych zbiorów�.

Po uroczystej mszy w puckiej
farze, w której homiliê wyg³osi³
abp S³awoj Leszek G³ódz, uro-
czysto�ci przenios³y siê do portu.

Kulminacyjnym momentem by³o zrzuce-
nie przez helikopter wieñca na zamarzniê-
t¹ zatokê, w ho³dzie tym, co zginêli na
morzu. Po uroczysto�ci uczestnicy zgro-
madzenia wykonywali pami¹tkowe zdjê-
cia przy pomniku gen Hallera.

Obecny na uroczysto�ciach przedstawi-
ciel Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk� w oso-
bie autora, zarazem przewodnik PTTK
ko³a im. Franciszka Mamuszki przy ul.
D³ugiej 45, a tak¿e przewodnicy PTTK
z Malborka, Gniewu, Trójmiasta, S³upska
i Lêborka Panu Burmistrzowi i w³adzom
Pucka, dziêkuj¹ za zaproszenie i opiekê.

ROMAN NADOLNY

Prezydent R.P. Lech Kaczyñski oraz przedstawiciele w³adz na
uroczysto�ci rocznicowej przed ratuszem

Ods³oniêta tablica pami¹tkowa przed biblio-
tek¹ puck¹ 9 II 2010 r.

Pan Werner Grabe przegl¹da nowy miesiêcznik �
w tle sala ratusza z zaproszonymi go�æmi

wodnosamolotów wraz ze sprzêtem, za-
pasami materia³owymi, paliwem, broni¹
i amunicj¹. Wszystkie te dobra przesz³y
we w³adanie m³odego pañstwa polskiego.
Taki by³ wymiar materialny i prawny
pierwszego dnia, lecz najwiêkszy skarb,
który wróci³ do Polski, to rdzenna lud-
no�æ kaszubska. Mieszkañcy Pucka i ca³e-
go okrêgu przestali byæ poddanymi Cesa-
rza niemieckiego.

Pier�cienie gen. Hallera
Pan Andrzej Olejko wspomnia³ równie¿

o GDAÑSKICH PIER�CIENIACH gen.
HALLERA. To w³a�nie jeden z tych pier-
�cieni otrzymanych od Polonii Gdañskiej
u¿yty zosta³ w czasie ceremonii za�lubin.
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Ten czwarty rozbiór Polski to przede
wszystkim przymusowe aresztowania i wy-
siedlenia w g³¹b sowieckiej Rosji i �Re-
ichu�. Kilka tygodni temu minê³a w³a�nie
70. rocznica zsy³ki mieszkañców Kresów
Wschodnich na Syberiê i do Ka-
zachstanu.

Z ziemi Lwowskiej do
syberyjskiego Omska

Niedawno, goszcz¹c u s¹siada,
Krzysztofa Homana, z zaintereso-
waniem i w skupieniu s³uchali�my
wspomnieñ jego matki z �przymu-
sowej podró¿y� na Syberiê. Gehen-
na rozpoczê³a siê 10 lutego 1940
roku w miejscowo�ci Koniowa, ko³o
Dobromila w województwie lwow-
skim, zamieszkiwanej przez Pola-
ków i Ukraiñców.

� W nocy rozpoczêto wysiedla-
nie rodzin polskich � wspomina³a
mama s¹siada, pani Emilia. � Do
mieszkania wesz³o dwóch uzbrojo-
nych funkcjonariuszy NKWD. Jeden
pilnowa³ z karabinem w rêku sie-
dz¹cego na krze�le naszego tatusia,
a drugi pomaga³ p³acz¹cej mamie
pakowaæ ró¿nego rodzaju rzeczy,
pouczaj¹c, ¿e nale¿y braæ wszystko,
co siê da. A ja przestraszona, wraz
z m³odszym bratem, p³akali�my. Gdy
wszystko ju¿ by³o spakowane pod
dom zajecha³ konny wóz, a dwóch
ukraiñskich s¹siadów pomaga³o nam
w wynoszeniu z domu zapakowa-
nych rzeczy. Podwieziono nas do Nowe-
go Miasta i za³adowano do stoj¹cych na
stacji bydlêcych wagonów. By³o strasznie
zimno, w wagonie ogrzewa³ nas maleñki
piecyk � kontynuowa³a opowie�æ.

70. rocznica zsy³ki Polaków na Syberiê i do Kazachstanu

Wygnañcy
z Kresów Wschodnich

�Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi
Z rezydencji, bia³ych dworków i chat
My�my wci¹¿ do niepodleg³ej szli
Szli z uporem ponad dwie�cie lat�

(pierwsza zwrotka Marszu Sybiraków)

Czytaj¹c historiê Polski i ogl¹daj¹c mapê Europy z ró¿nych okresów jej dziejów, stwierdzimy, ¿e granice Polski traktowane
s¹ jak przedmioty, które mo¿na dowolne zmieniaæ i przesuwaæ. Najbardziej bolesny jednak jest fakt wymazywania jej
i na nowo wpisywania. 17 wrze�nia 1939 roku, gdy nast¹pi³ kolejny podzia³ naszej Ojczyzny pomiêdzy historycznych
s¹siadów.

Byli�my zawsze g³odni
� Jechali�my bardzo d³ugo, zatrzymu-

j¹c siê co jaki� czas na kolejowych bocz-
nicach, gdzie otrzymywali�my garnek wrz¹t-
ku i zupê.

ju¿ oko³o 200 Polaków. Rodzice pracowali
w lesie przy obróbce drewna. Praca by³a
ciê¿ka, szczególnie dla osób starszych i nie-
przyzwyczajonych do takich warunków. Jak
pamiêtam w ci¹gu tych 4 lat pobytu na sybe-

ryjskiej ziemi zawsze byli�my g³odni.
Warunki, w jakich ¿yli�my, s¹ trudne
nawet do opowiedzenia, wielokrotnie
p³akali�my z powodu wycieñczenia
i niedo¿ywienia. W ciê¿kich sytu-
acjach pomaga³a nam rêczna maszyna
do szycia zabrana z domu rodzinnego
za namow¹ funkcjonariusza NKWD.
Smutnym wydarzeniem by³o odej-
�cie ojca do Armii Polskiej zorgani-
zowanej w ZSSR.

� Rok po wojnie w 1946 roku wraz
z mam¹ i bratem wyp³ynêli�my stat-
kiem rzecznym do Omska, a stam-
t¹d, w podobnych warunkach jak
w roku 1940, wrócili�my do Polski,
zatrzymuj¹c siê w Drawsku Pomor-
skim, gdzie oczekiwa³ na nas m¹¿.

Gehenna Sadowskich w latach 50.
W 1971 roku wype³niaj¹c kartê

zg³oszeniow¹ nowego zawodnika
pi³ki siatkowej RKS �Stoczniowiec�,
Leszka Sadowskiego, zwróci³em uwa-
gê, ¿e krajem jego urodzenia jest
Kazachstan. Nieco pó�niej rozma-
wiaj¹c z jego rodzicami � Mari¹
i Kazimierzem Sadowskimi, zapo-
zna³em siê z ich rodzinn¹ histori¹.
Rodzice Leszka pochodz¹ z ziemi
litewskiej. Ojciec Marii Sadowskiej

pe³ni³ obowi¹zki so³tysa w miejscowo�ci
Kolonia Batorówka ko³o Grodna. Po
wkroczeniu Rosjan zaczêto organizowaæ
ko³chozy, zabieraj¹c ziemiê ludziom wraz
z ich dobytkiem. Ojciec sprzeciwi³ siê

Emilia Homan z mam¹ i m³odszym bratem

Po kilkunastu dniach dojechali�my do
Omska sk¹d samochodami dowieziono nas
do miejscowo�ci Tara, gdzie zastali�my
mróz minus 40 stopni. Saniami przewie-
ziono nas do baraków, gdzie mieszka³o
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oddaniu ziemi do ko³chozu. Ten jego opór
spowodowa³ aresztowanie go w roku 1950
i rozprawê s¹dow¹, za co otrzyma³ 25 lat
wiêzienia, które odsiadywa³ w wiêzieniu
w Wo³kowysku, a nastêpnie w Miñsku.
Po kilku latach wyrok zmniejszono do lat
10. Dwa lata pó�niej decyzj¹ w³adz ca³a
rodzina zosta³a skazana na wywózkê.

W Ju¿no � Kazachskoj ob³asti
przy uprawie bawe³ny

Za³adowano ich do towarowych wago-
nów i po 2 tygodniach pod nadzorem

uzbrojonych funkcjonariuszy wysadzono
w Ju¿no � Kazachstanskoj ob³a�ci. Za-
mieszkali w lepiankach, gdzie wcze�niej
trzymano zwierzêta. Ca³a rodzina praco-
wa³a przy uprawie bawe³ny. Praca w trud-
nych warunkach i wysokiej temperaturze
otoczenia wymaga³a du¿ego po�wiecenia,
a¿ do wyczerpania si³ i udaru s³oneczne-
go. Co tydzieñ nale¿a³o meldowaæ siê
u komendanta osiedla, który czêsto �obie-
cywa³� nam pozostanie w Kazachstanie
na ca³e ¿ycie. Pewnym wydarzeniem w na-
szej rodzinie by³ �lub pani Marii Kamiñ-

skiej z Kazimierzem Sadowskim, z któ-
rym pozna³a siê podczas transportu do
Kazachstanu. Najprzyjemniejszym wspo-
mnieniem pobytu w Kazachstanie by³y
dwa ostatnie lata. W 1955 roku z wiêzie-
nia zwolniono ojca oraz rok pó�niej uro-
dzi³ siê Leszek i wszyscy wrócili�my do
Polski.

MIECZYS£AW WASIEWICZ

Na zes³aniu. Dom�lepianka Kamiñskich. Stoj¹ od lewej: Maria, Krysty-
na (trzecia), Wac³awa (mama); w tle Wawrzyniec Kamiñski (stryj). Ka-
zachstan 1954

Na zes³aniu. Maria Sadowska urodzi³a synka Leszka i razem wracaj¹
do Polski, 1956

Jak co roku zwracamy siê z gor¹cym apelem
o przekazanie na rzecz Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�
darowizny w wysoko�ci 1% od podatku dochodowego.
W tym celu podajemy nr naszego KRS 0000039979,
który nale¿y podaæ w zeznaniu podatkowym za rok
2009, zaznaczaj¹c odpowiedni¹ pozycjê (kwadrat) celem
ewentualnego wyra¿enia zgody na przekazanie nam
przez Urz¹d Skarbowy danych osobowych darczyñcy.

Jednocze�nie t¹ drog¹ chcemy serdecznie po-
dziêkowaæ wszystkim Darczyñcom, którzy przekazali
na nasze konto darowiznê w wysoko�ci 1% od podat-
ku dochodowego za rok 2008.

Stowarzyszenie nasze dzia³alno�æ swoj¹ opiera
wy³¹cznie na spo³ecznym zaanga¿owaniu cz³onków
i sympatyków. Pozyskane w ten sposób wszystkie
�rodki przeznacza na dzia³alno�æ statutow¹ i podjêcie
odpowiednich dzia³añ na rzecz mieszkañców naszego
Miasta.

Szanowni Cz³onkowie
i Sympatycy Stowarzyszenia

Zarz¹d Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�
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Dzia³ki nr 332, 333, 334 i 335/2, we-
d³ug zatwierdzonych ju¿ i op³aconych
projektów, mia³y byæ przeznaczone na
przystañ kajakow¹. S¹ korzystnie po³o¿o-
ne w uj�ciu kana³u Raduni do Mot³awy,
na obni¿eniu terenu z trawiastymi stoka-
mi, ³agodnie schodz¹cymi w stronê wody.
Niewielkie i p³ytkie rozlewisko os³oniête
Mostem Wapienniczym umo¿liwia zej-
�cie na wodê nawet ma³ym dzieciom. Nie
dociera tu falowanie wody i nie p³ywaj¹
du¿e i szybkie statki, ³odzie i skutery wod-
ne. Jest to jedyne takie miejsce w Gdañ-
sku naturalnie stworzone na szkó³kê kaja-
kow¹ dla okolicznych szkó³ i mieszkañców.
Powinno siê tu roiæ od ma³ych kajaczków
i dzieci w kaskach i kapokach.

Brak mo¿liwo�ci transportowych w szko-
³ach powoduje, ¿e m³odzie¿ nie ma dostê-
pu do turystyki kajakowej, je�li przystañ
nie znajduje siê w zasiêgu pieszego spa-
ceru. Pomó¿cie Pañstwo sprawiæ, by m³o-
dzie¿ koñcz¹ca gimnazjum lub szko³ê
�redni¹ mia³a okazjê prze³amaæ lêk przed
kajakiem.

Gdañsk poza tym zak¹tkiem, nie jest
przyjaznym miejscem dla kajakarzy. Brze-

Apel do Prezydenta Miasta Gdañska i Rady Miasta!!!

Wydzielmy przystañ kajakow¹
Wnoszê o wydzielenie 1800 m kw. z kilkuhektarowej dzia³ki przeznaczonej na rzecz Muzeum II Wojny �wiatowej i zgodnie
z pierwotnymi planami przeznaczenie tego terenu na przystañ kajakow¹.

gi s¹ wysoko umocnione, co utrudnia lub
uniemo¿liwia wodowanie i wsiadanie do

kajaków. Obawy niedosz³ych kajakarzy
budzi te¿ p³ywanie na szerokich wodach
Mot³awy i Martwej Wis³y, wspólnie z wiêk-
szymi i szybszymi jednostkami.

Muzeum II Wojny �wiatowej mo¿na
zbudowaæ wszêdzie. Nieruchomo�æ przy
ul. Wa³owej ma kilka hektarów. Uchroñcie
Pañstwo niewielk¹ czê�æ tej przestrzeni
dla kajakarstwa, gdy¿ tylko w ten sposób
bêdzie ono obecne w centrum Gdañska.

Stowarzyszenie Kajakowe �Wodniak�
w Gdañsku, organizacja po¿ytku publicz-
nego, najstarszy i najliczniejszy klub ka-
jakowy, cz³onek Polskiego Zwi¹zku Kaja-
kowego, wyst¹pi³o o zakup lub dzier¿awê
tego terenu i dosta³o odmowê. Jest mniej
istotne, czy przystañ kajakow¹ w tym miej-
scu zbuduje dzia³aj¹ca spo³ecznie grupa
zapaleñców, czy np. powstanie miejska
placówka MOSiR-owska z etatowymi pra-
cownikami.

Wa¿ne, by nieruchomo�æ z tak unikal-
nymi walorami dla kajakarstwa nie po-
wiêkszy³a parkingu Muzeum II Wojny
�wiatowej.

PRESES STOWARZYSZENIA KAJAKOWEGO

�WODNIAK� EWA KONTROWICZ

Prezes Stowarzyszenia Kajakowego �Wodniak� Ewa Kontrowicz (na zdjêciu z lewej podczas
jednego ze sp³ywów pn. ��ladami Remusa� po rzece Wdzie) ma nadziejê, ¿e uratowany zosta-
nie teren w centrum Gdañska znakomicie nadaj¹cy siê pod przystañ kajakow¹

Fot. W³odzimierz Amerski
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