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�Je�li Chrystus nie zmartwychwsta³, daremne jest nasze
nauczanie, pró¿na jest tak¿e nasza wiara�. (1 Kor. 15, 14)

Tajemnica Zmartwychwstania
Kalendarz Liturgiczny Ko�cio³a Rzymskokatolickiego oparty jest o dwa wydarzenia zbawcze: Tajemnicê Wcielenia (Bo¿e
Narodzenie) i tajemnicê Zmartwychwstania Chrystusa Syna Bo¿ego. Dzi� stajemy wobec tajemnicy Zmartwychwstania.

Trzeba sobie zdaæ sprawê, i¿ �Tak [�]
Bóg umi³owa³ �wiat, ¿e Syna swego Jed-
norodzonego da³, aby ka¿dy, kto w Niego
wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wiecz-
ne�.(J 3,16) Mi³o�æ Boga doprowadza, w
sposób paradoksalny, Syna Bo¿ego do
z³o¿enia ofiary na drzewie krzy¿a. Ofiary
za ludzkie s³abo�ci, za ludzki grzech. Ta
ofiara krzy¿a koñczy siê na XIV stacji
Drogi krzy¿owej: �Z³o¿enie Chrystusa w
grobie�. Kiedy wydaje siê, i¿ Mi³o�æ zo-
sta³a pogrzebana, tak jak mia³o to miejsce
wielokrotnie w historii ludzko�ci, to tu
dzieje siê inaczej. Oto trzeciego dnia grób
jest siê pusty! �Nie ma Go tu, bo zmar-
twychwsta³, jak powiedzia³. Chod�cie, zo-
baczcie miejsce, gdzie le¿a³.� (Mt. 28,6)
Od tamtego momentu, którego opis pozo-
stawili nam Ewangeli�ci, ka¿dy, kto

uwierzy, mo¿e mieæ pewno�æ, ¿e jego
¿ycie tu na ziemi ma sens, jest potrzebne.
Ka¿dy bowiem cz³owiek zosta³ przez
Boga � Mi³o�æ � wpisany w zbawczy plan
zbawienia. Z³o, cierpienie, do�wiadczenia
losu nabieraj¹ nowego sensu. Zmartwych-
wstanie Chrystusa przywraca sens ludz-
kiemu istnieniu. Przywraca sens ¿ycia
ka¿dego cz³owieka.

Dzisiaj bardzo czêsto szukamy odpo-
wiedzi na pytanie: �po co ja ¿yjê?�,
�czy moje ¿ycie jest komukolwiek po-
trzebne?�, �dlaczego cierpiê, odczuwam
bole�ci i lêki?� To trudne pytania. Czêsto
cz³owiek nie znajduje na nie odpowiedzi.
Brak odpowiedzi prowadzi do depresji,
za³amania. Tajemnica Zmartwychwstania
ods³ania nowy horyzont oparty o mi³o�æ.
Nie ludzk¹, ale tê Bo¿¹. To mi³o�æ, która

zawie�æ nie mo¿e. Ona staje siê powodem
podejmowania trudów ¿ycia i odnajdywa-
nia jego g³êbokiego sensu. Cz³owiek wia-
ry ka¿dego dnia odpowiada na wezwanie
Mi³o�ci. Zmartwychwsta³y Chrystus uka-
zuj¹cy siê swym wyznawcom w uwiel-
bionym ciele po swym zmartwychwstaniu
mówi: �nie lêkajcie siê! Oto Ja! Wasz
Zbawiciel. Trzeba wiêc, aby ka¿dy odna-
laz³ w Zmartwychwstaniu nadzieje na
lepsze i bardziej dobre ¿ycie. ¯ycie wy-
pe³nione dobrymi uczynkami, dobrymi
my�lami, optymizmem. Wtedy bowiem
ka¿dy z nas bêdzie móg³ cieszyæ siê da-
rem swego ¿ycia. ¯ycia, które realizuje
siê w czynieniu dobra drugiemu cz³owie-
kowi.

KS. PIOTR ¯YNDA, PROBOSZCZ KO�CIO£A

P.W. CHRYSTUSA KRÓLA W GDAÑSKU

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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1 czerwiec 2010 r. coraz bli¿ej

Dwie pami¹tkowe tablice
Za dwa miesi¹ce � 1 czerwca 2010 r. � ods³oniête zostan¹ dwie tablice pami¹tkowe na fasadzie
budynku przy ul. Nowe Ogrody 12 w Gdañsku. Dzi� mie�ci siê tu Komenda Miejska Policji. W latach
1921�1939 przy ówcze�nie Neugarten 27 � dzia³a³ Komisariat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
w Wolnym Mie�cie Gdañsku.

Uczestnicy III zebrania �Komitetu Organizacyjnego� na którym omawiano szczegó³owo program
uroczysto�ci ods³oniêcia Tablic II i III w dniu 1.06.2010 r.

Przypomnieniem wydarzeñ sprzed lat
zaj¹³ siê � z inicjatywy prezesa Stowarzy-
szenia Nasz Gdañsk doc. dr. in¿. Andrzeja
Januszajtisa Komitet Organizacyjny �Uro-
czysto�ci Ods³oniêcia Tablic Pami¹tkowych
II i III na Budynku przy ul. Nowe Ogrody 12
w Gdañsku�.

Msza, przemarsz ulicami, ods³oniêcie
tablic, sesja popularno-naukowa

Powiadamiamy wszystkich zaintereso-
wanych gdañszczan oraz osoby z Pomorza
i kraju, ¿e planowana uroczysto�æ sk³adaæ
siê bêdzie z czterech programowych czê�ci:
· I czê�æ � godz. 11.00 � do 12.30 � uro-
czysta Msza �wiêta w rzymsko katolickim
ko�ciele parafialnym pod wezwaniem Chry-
stusa Króla w Gdañsku przy ul. ks. Francisz-
ka Rogaczewskiego 55 w � intencji �Pamiêci
po�wiêcenia i ofiar dla odzyskania dostêpu
do morza i powrotu Gdañska do Macierzy
Polskiej�.
· II czê�æ � godz. 12.30�13.00 � uroczysty
przemarsz ulicami: ks. Franciszka Roga-
czewskiego, Pohulanka i Nowe Ogrody.
Porz¹dek kolumny przemarszu: Orkiestra
Marynarki Wojennej, Poczty Sztandarowe,
Zaproszeni Go�cie, Przedstawiciele Wyznañ
Religijnych, Komitet Organizacyjny i Po-
zostali Uczestnicy Uroczysto�ci.
· III czê�æ godz. 13.00�14.00 � uroczyste
ods³oniêcie Tablic Pami¹tkowych II i III
z udzia³em w³adz centralnych, wojewódz-
kich, miejskich i przedstawicieli religijnych.
· IV czê�æ � godz. 15.00�16.30 � sesja
popularno-naukowa w Nowym Ratuszu,
siedzibie Rady Miasta Gdañska.

Zaplanowana uroczysto�æ nawi¹¿e do
wydarzeñ z 1935 roku. Z tej okazji w maju
i czerwcu 2010 r. zostan¹ opublikowane
specjalne materia³y w miesiêczniku �Nasz
Gdañsk�, a tak¿e artyku³y i audycje w in-
nych mediach sprawuj¹cych patronat nad
uroczysto�ci¹.

Dwa kolejne zebrania Komitetu Orga-
nizacyjnego w marcu 2010 r. by³y po�wiê-
cone omówieniu i uzgodnieniu programu
oraz przebiegu uroczysto�ci. Wypada nad-
mieniæ, ¿e otrzymali�my znacz¹ce popar-
cie i deklaracje pomocy finansowej ze
strony Sekretarza Rady Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa z Warszawy, Prezy-
denta Miasta Gdañska i Jego Urzêdu oraz
Muzeum II Wojny �wiatowej w Gdañsku.

Potrzebna pomoc miasta i spo³eczników
Niestety nie s¹ to wszystkie zadania

jakie stoj¹ przed Komitetem Organizacyj-
nym. Koniecznym jest mo¿liwie szybkie
udzielenie pomocy w uporz¹dkowaniu oto-
czenia Ko�cio³a Parafialnego pod wezwa-
niem ks. Franciszka Rogaczewskiego oraz
ca³ej trasy pochodu. Spodziewamy siê tu-
taj daleko id¹cej pomocy ze strony insty-
tucji miejskich, np. Zarz¹du Dróg i Zieleni
Miejskiej, tym bardziej, ¿e uroczysto�æ
bêdzie mia³a silny aspekt historyczny, pa-
triotyczny jak i turystyczny.

Pierwszy krok to pomoc i wsparcie dla
Parafii Chrystusa Króla, któr¹ deklaruj¹ pa-
rafianie. Niezbêdne jest tak¿e uporz¹dkowa-
nie trasy przysz³ego pochodu, bo w uroczysto-
�ci we�mie udzia³ du¿¹ liczba uczestników.
W naszym Komitecie Organizacyjnym dzia³a

Fot. Andrzej Mikliñski

wiele organizacji i instytucji jak: Stowa-
rzyszenie Nasz Gdañsk, Stowarzyszenie
Mi³o�ników Mazurka D¹browskiego, Sto-
warzyszenie Narodowego Centrum Kultury
Tatarów R.P. w Gdañsku, Komenda Miej-
skiej Policji w Gdañsku, Muzeum II Woj-
ny �wiatowej w Gdañsku, Urz¹d Miejski
w Gdañsku, Archiwum Pañstwowe i Parafia
p.w. Chrystusa Króla w Gdañsku.

Przypominamy historiê
Na pierwszej pami¹tkowej tablicy

umieszczony zostanie z tekst: �W tym bu-
dynku w latach 1921�39 mia³ swoj¹ siedzi-
bê Komisariat Generalny Rzeczypospolitej
Polskiej w Wolnym Mie�cie Gdañsku.
Zajêty we wrze�niu 1939 roku przez gesta-
po, sta³ siê jednym z miejsc mêczeñstwa
i �mierci wiêzionych tu przedstawicieli Po-
lonii Gdañskiej i ¿o³nierzy ruchu oporu�.

Tablica druga bêdzie replik¹ � zniszczo-
nej z czasie dzia³añ drugiej wojny �wiato-
wej � tablicy ods³oniêtej 1 czerwca 1935 r.
Oto jej tre�æ:
�W ROKU ¯A£OBY PO ZGONIE WODZA
NARODU JÓZEFA PI£SUDSKIEGO, Z KTÓ-
REGO ROZKAZU BANDERA POLSKA
POJAWI£A SIÊ PO D£U¯SZEJ PRZERWIE
NA BA£TYKU, DLA UPAMIÊTNIENIA
PIÊTNASTEJ ROCZNICY ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKÊ WOLNEGO DOSTÊPU DO
MORZA � VI WALNY ZJAZD DELEGA-
TÓW LIGI MORSKIEJ I KOLONJALNEJ,
OBRADUJ¥CY U UJ�CIA WIS£Y, TABLICÊ
TÊ WMUROWA£.
DZIA£O SIÊ W DNIU 1 CZERWCA 1935
ROKU, GDY PREZYDENTEM RZPLITEJ
BY£ PROF. DR. IGNACY MO�CICKI, PRE-
ZESEM RADY MINISTRÓW � P£K. WA-
LERY S£AWEK, A KOMISARZEM GENE-
RALNYM W WOLNEM MIE�CIE GDAÑSKU
� MIN. KAZIMIERZ PAPÉE�.

MGR RUFIN GODLEWSKI

V-PRZEWODNICZ¥CY KOMITETU

ORGANIZACYJNEGO

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�

A P E L
O WP£ATY NA REALIZACJÊ PRZEDSIÊWZIÊCIA



6

Nr 04/2010

Zacznijmy od tych pierwszych:

�Chcê ciê upomnieæ, o przewa¿ny szyprze:
¯eby� nawiedzi³ sw¹ kupi¹, choæ lich¹
Mot³awê cich¹,
Gdzie wielookie czekaj¹ spichlerze
Polskiego ziarna...�

(Sebastian Klonowicz, 1595)

�Szlachcic polski sam dowodzi swoim
statkiem i sam idzie do gdañskiego spichle-
rza, który czêsto podzielony jest na sze�æ
czy siedem d³ugich s¹sieków i rozbudo-
wany na tyle¿ piêter. Obszar, jaki te spi-
chlerze zajmuj¹, móg³by dorównaæ obsza-
rowi ca³ego miasta, a wszêdzie na ulicach
i ich skrzy¿owaniach t³oczy siê ludu mno-
go�æ nies³ychana, zw³aszcza latem, kiedy
wody s¹ sp³awne...�

(Charles Ogier, 1636)

Z³udzenie weneckiego Canal Grande

�Kilka mostów zwodzonych wiedzie st¹d
przez op³ywaj¹c¹ miasto Mot³awê na wyspê
spichlerzy, dumê i bogactwo gdañskiego
kupiectwa. W kolosalnych pomieszczeniach
le¿¹ tu produkty krajowe polskiej ziemi,
nagromadzone obok darów pobliskich ¯u-
³aw Wi�lanych, by przez s³one wody morza
Ba³tyckiego i Pó³nocnego pop³yn¹æ do ³ak-

Nic nie stoi na przeszkodzie, ¿eby w odbudowanych spichlerzach
powsta³y piêkne mieszkania, a muzeum bursztynu znalaz³o piêkn¹

i niezwyk³¹ siedzibê w zrekonstruowanych budowlach na cyplu

Zapomniane piêkno
gdañskich spichlerzy

Mot³awa, gdañski Canale Grande, o obu stronach równie
piêknych, nierozerwalnie zwi¹zanych ze sob¹

St¹gwie Mleczne w koñcu XIX wieku

Spichlerze na koñcu Chmielnej (Steffen zachowany), dalej za
wylotem Po¿arniczej, wspania³a grupa na cyplu: Czerwony
Zapas, Ksi¹¿ê i Wegier

Spichlerze, najwiêksza i najpiêkniejsza tego rodzaju dzielnica w Europie, by³y naszym narodowym skarbem i niezwykle
cenn¹ czê�ci¹ �wiatowego dziedzictwa kultury. Piêkno to najlepiej oceniæ, czytaj¹c dawne opisy i ogl¹daj¹c setki
zachowanych fotografii.

n¹cych bia³ego chleba ¿o³¹dków
synów Albionu. Pszenica i drew-
no s¹ najwydajniejszym towa-
rem eksportowym. Nic zatem
dziwnego, ¿e przestrzenie ma-
gazynowe tej wyspy s¹ niczym
skarb Nibelungów strze¿one
przez specjalnych stra¿ników.
Dawniej trzymano nocami jesz-
cze specjalnie do tego celu tre-
sowane psy, których siê jednak
pozbyto, poniewa¿ zbyt czêsto
przez napadanie na niewinnych
obywateli, którzy noc¹ musieli
têdy wybraæ drogê, wyrz¹dza³y szkodê.�

             (Max Rosenheyn, 1861)

�Stan¹wszy na mo�cie
mia³e� z³udzenie weneckie-
go Canal Grande. Nie pa³ace
jednak obramowa³y tu brze-
gi i przeziera³y siê w mêt-
nych, zielonych falach. Po
lewej rêce ci¹gnê³y siê ma-
lowniczym zakolem domy
mieszczañskie, sk³ady towa-
rów, stare bramy miejskie,
ogromne windy i czatownie
po¿arne; po prawej � ogrom-
ne, wielopiêtrowe, ró¿no-
barwne, st³oczone na siebie
spichrze. Na sêdziwych czo-
³ach tych gmachów, jakby

obfito�ci¹ plonu napêcznia³ych, czyta-
³e� polskie, g³oskami ogromnymi skre�lo-

ne napisy: �W³oc³awek�, �Nie-
szawa�, �P³ock�... Niektóre by³y
z³ocone.�

(Wiktor Gomulicki, 1877)

�Zêbate dachy, stare spichrze
Powtarza szklana toñ Mot³awy,
A cuda lagun od nich lichsze
I lichszy do¿ów pa³ac krwawy...�

(Wiktor Gomulicki, 1896)

Tak têskno na sercu i bardzo
chcia³abym podró¿owaæ

�Spichrze zawsze fascynuj¹ sw¹
niepokoj¹c¹ kratk¹. Tajemnicze, gdy nie
ma przy nich ¿adnego ruchu, zaciekawia-
j¹ prac¹ przy ³adunku, gdy przy pomo�cie
t³ocz¹ siê berlinki i okrêty i gdy elewato-
ry zapuszczaj¹ swe ssawki we wnêtrza
zbo¿owych luk. Nieopisany urok maj¹ ze-
stawienia bry³ statku i architektury, co
chwila inne, a zawsze zajmuj¹ce. Jak¿e
wspania³¹ ram¹ dla wie¿y astronomicznej
s¹ maszty okrêtowe, je�li przy tym obraz
jest podkre�lony olinowaniem, z do³em
podcieniowany ciemni¹ okrêtowego pud³a,
na które rzucaj¹ siê migotliwe refleksy
�wiate³ odbitych od wiecznie ruchliwej
wody.�

(Jan Kilarski, 1937)

1

2

3
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Spichlerze na cyplu (od lewej): Wêgier, Sarni £eb, Sokó³,
Król Dawid i Daleka Droga s¹ niczym �redniowieczne zam-
ki. Przed nimi niski magazyn �ledzi

Ul. Chmielna, wagon zjecha³ z obrotnicy
i czeka na prze³adunek. Po lewej fasady spi-
chlerzy od Czarnego Krzy¿a po majacz¹ce
w dali Deo i Sarni £eb

Mot³awa i spichlerze � to piêkno trzeba odtworzyæ do koñca

kszta³cie zewnêtrznym. Ka¿-
de inne rozwi¹zanie bêdzie
tutaj zgrzytem.

Zdjêcie 2. Piêkne spichlerze
nad Now¹ Mot³aw¹ w 1880 r.
Od lewej s¹ to Pokój, Jed-
no�æ, Turek, Naro¿ny, Steffen
(w pe³nej wysoko�ci, jak¹ stra-
ci³ z jakiego� powodu w koñ-
cu XIX w.) i grupa na cyplu.

Zdjêcie 3. Spichlerze na
koñcu Chmielnej: Steffen (za-
chowany do dzi� wraz z we-
wnêtrzn¹ konstrukcj¹), a za
wylotem Po¿arniczej wspa-
nia³y zespó³ na cyplu: Czer-
wony Zapas, Ksi¹¿ê i Wêgier.

Zdjêcie 4. Spichlerze na cy-
plu (od lewej) � Wêgier, Sarni £eb, Sokó³,
Król Dawid i Daleka Droga � s¹ niczym
�redniowieczne zamki. Przed nimi niski

Najbardziej wzruszaj¹cy opis spichle-
rzy, jaki znam, w³o¿y³a gdañska pisarka
w usta ma³ej dziewczynki: �Spichlerze s¹
to wysokie budowle, spiczasto zakoñczone
u góry, ale nie ma na nich ¿adnych lalek
ani figur, jak na domach. Nie maj¹ te¿
prawdziwych okien, tylko wy³¹cznie otwo-
ry, które siê zamyka drewnianymi drzwicz-
kami. W spichlerzach nikt nie mieszka, le¿y
tam tylko zbo¿e i cukier i worki i sznury
i paku³y i konopie i smo³a i groch, fasola
i fasolki i co tam jeszcze. Wiele spichlerzy
wychodzi na wodê, w pobli¿u podp³ywaj¹
statki i mo¿na zaraz prze³adowywaæ... Spi-
chlerze s¹ z cegie³ i drewna, drewno jest
posmo³owane, a du¿o jest te¿ kolorowo po-
malowanych, na czerwono i czarno, to jest
weso³e. A co tam jest w spichlerzach, to
pachnie na ulicy, i kiedy jest to smo³a i zbo-
¿e, to muszê my�leæ o okrêtach i robi mi siê
tak têskno na sercu i bardzo chcia³abym
podró¿owaæ. Bruk ma piêkne wielkie ka-
mienie do skakania i nie wszêdzie jest tro-
tuar. A dooko³a dziobie mnóstwo wróbli
i go³êbie przylatuj¹ z D³ugiego Targu, bo
le¿y tu zawsze rozsypane zbo¿e. I przy-
je¿d¿aj¹ wielkie wozy drabiniaste z worka-
mi, tragarze wspinaj¹ siê na wszystkie piêtra,
luki s¹ otwarte i wszyscy s¹ bardzo zajêci...�

(Käthe Schirmacher, 1908)

W zdjêciach � zaklêty czar

Relacje, odtwarzaj¹ce ten miltonowski �Raj
Utracony�, wspomagaj¹ zdjêcia. W wiêk-
szo�ci czarno bia³e, nie zawsze doskona³e
technicznie, przekazuj¹ jedynie wzboga-
cone �wiat³ocieniem kszta³ty spichlerzy,
ale i tak wzruszaj¹ autentycznym urokiem
i jeszcze mocniej u�wiadamiaj¹ potrzebê ich
odbudowy w dawnym zewnêtrznym kszta³-
cie, który sprawia³, ¿e by³y ewenementem
w skali �wiata. Oto kilka przyk³adów:

Zdjêcie 1. Mot³awa, gdañski Canal Gran-
de, o obu stronach równie piêknych, nie-
rozerwalnie zwi¹zanych ze sob¹. Jest nie
do pomy�lenia, ¿eby po udanej odbudowie
zachodniej pierzei tej niezwyk³ej wodnej
ulicy nie odtworzyæ drugiej w dawnym

zbierania podpisów pod deklaracj¹ w spra-
wie kszta³tu Wyspy Spichrzów trwa. Mo¿-
na je sk³adaæ w Domu Szumanów (D³uga
45) i w Ratuszu Staromiejskim. Mo¿na te¿
pobraæ deklaracjê w internecie i zbieraæ
podpisy w�ród przyjació³ i znajomych.
Podpisów szybko przybywa, pojawiaj¹ siê
coraz to nowi sojusznicy, którzy w³¹czaj¹
siê do akcji. Ze wszystkich stron p³yn¹ wy-
razy poparcia. Mamy prawo s¹dziæ, ¿e wiêk-
szo�æ mieszkañców Gdañska ¿yczy sobie
kontynuacji odbudowy i przywrócenia
niezrównanego piêkna Starego Portu po
obu stronach Mot³awy, bez architekto-
nicznych ekstrawagancji. Mamy nadziejê,
¿e inwestorzy i ci wszyscy, od których za-
le¿y oblicze architektoniczne naszego mia-
sta, przejm¹ siê tym i zrozumiej¹, ¿e odbudo-
wa w dawnym kszta³cie (z przystosowaniem
do nowych funkcji) jest najkorzystniejsza.
Bry³y spichlerzy s¹ proste (wiêc niedrogie)
i funkcjonalne � mo¿na w nich pomie�ciæ
wszystko. A zarzut tworzenia fa³szywych
zabytków jest bezzasadny. Odbudowa za-
bytków przywraca autentyzm historycz-
nego krajobrazu. Czy odbudowane z ruin
spichlerze na O³owiance, to pseudo zabytki?
Równie s³aby jest wysuwany niekiedy kontr-
argument rzekomej niezgodno�ci kszta³tu
i funkcji. Je�li, jak chc¹ niektórzy, Muzeum
Bursztynu musi mieæ postaæ bursztynu, to
np. Muzeum Wojny powinno mieæ kszta³t
armaty, dworzec kolejowy lokomotywy,
a herbaciarnia czajnika (??). Odbudowana
Zbrojownia jest siedzib¹ Akademii Sztuk
Piêknych (najpiêkniejsz¹, jak¹ mo¿na so-
bie wyobraziæ!) � nie ma w tym ¿adnej
sprzeczno�ci. Nic nie stoi na przeszkodzie,
¿eby w odbudowanych spichlerzach po-
wsta³y piêkne mieszkania, a muzeum bursz-
tynu znalaz³o piêkn¹ i niezwyk³¹ siedzibê
w zrekonstruowanych budowlach na cyplu.

 ANDRZEJ JANUSZAJTIS

FOT. ARCH.

magazyn �ledziowy, rozebrany w 1936 r.
pod obrotnicê dla statków.

Zdjêcie 5. Ul. Chmielna. Wagon w³a�nie
zjecha³ z obrotnicy i czeka na
prze³adunek. Po lewej fasady
spichlerzy: Madonna, Czarny
Krzy¿, Czterej Rycerze, Wóz
Ognisty, Woli £eb, a¿ po maja-
czej¹ce w dali Deo i Sarni £eb.

Zdjêcie 6. Mot³awa i Spi-
chlerze � bezcenne �wiatowe
dziedzictwo, które trzeba od-
tworzyæ do koñca.

Bezcenne �wiatowe dziedzictwo

Wszystkich zainteresowa-
nych informujemy, ¿e akcja

4

5

6
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Trupy
W nêkanym nalotami mie�cie

przybywa³o z dnia na dzieñ ofiar.
Wkrótce by³o ich tak du¿o, ¿e zanie-
chano pochówków na cmentarzach.
Trupy by³y wszêdzie, pamiêta je Hen-
ryk Chudacz: ,,W Akademii Medycz-
nej, gdzie przeprowadzi³em konser-
wacjê silników w kostnicy szpitalnej,
zauwa¿y³em, ¿e wszystkie szuflady
na �cianach s¹ zape³nione zw³okami.
Trupy le¿a³y te¿ warstwami na pod-
³odze. �Specjalista� od tej kostnicy�
ch³odni wyja�ni³ mi, ¿e s¹ to zw³oki
z jednej nocy, a zmarli pochodz¹ z ewaku-
owanych terenów wschodnich.

W innym miejscu, w Nowym Porcie,
w du¿ym budynku przy ulicy Oliwskiej
urz¹dzono szpital dla rannych uchod�ców
przewo¿onych statkami ze wschodu.
Równie¿ w tym szpitalu by³a du¿a �mier-
telno�æ. Codziennie, id¹c wcze�nie rano
do pracy, widzia³em wywo¿onych ze szpi-
tala zmar³ych. Uk³adano ich warstwami na
platformie konnej i przykrywaj¹c plande-
kami wywo¿ono, podobno do mogi³ zbio-
rowych. Na urz¹dzenie kostnicy i ch³odni
w szpitalu zabrak³o czasu. Zmar³ych uk³a-
dano warstwami w piwnicy�.

W szponach po¿arów

Nieustanne naloty, ostrza³ artyleryjski
i bezpo�rednie walki sta³y siê �ród³em wie-
lu po¿arów. Do jednych z najstraszniej-
szych zalicza Eugenia Mejrowska stycz-
niowy po¿ar budynku Strzelnicy Fryderyka
Wilhelma przy ulicy 3 Maja: ,,Ulokowani
w nim byli uciekinierzy, g³ównie kobiety,
starcy i dzieci. Po nalocie sta³am niedale-
ko. Piek³o nie mo¿e byæ gorsze. Przera�-
liwy krzyk kobiet i dzieci, byd³o i konie
¿ywcem siê sma¿y³y, p³omienie unosi³y
iskry a¿ do dworca.�

W czasie ataku na Stary Gdañsk Henryk
Chudacz znalaz³ siê pod ostrza³em artyle-

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

Gdañsk 1945 � cena
wyzwolenia (2)

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.

ryjskim: ,,Wybucha³y liczne po¿ary. Miesz-
kañcy uciekali masowo do bezpieczniej-
szych okolic. W Starym Gdañsku pozostali
nieliczni. Nie by³o ju¿ komu zapanowaæ
nad rozszerzaj¹cym siê po¿arem. Ogieñ
przenosi³ siê z budynku na budynek, z ulicy
na ulicê. Kilka dni przed zakoñczeniem
oblê¿enia przesz³a przez Stare Przedmie�cie
ostatnia grupa wojsk niemieckich, oko³o
300 ¿o³nierzy. Wycofywali siê na ulicê To-
ruñsk¹, prawdopodobnie do Sobieszewa.
W tym samym dniu na wie¿y ko�cio³a �w.
Trójcy zauwa¿y³em bia³¹ flagê.

Po¿ar Starego Przedmie�cia rozpocz¹³
siê od terenów przy Mot³awie. Mie�ci³ siê
tam zak³ad �Wandel� zaopatruj¹cy Gdañsk
w opa³. Przed wojn¹ zak³ad ten reklamowa³
siê w ca³ym mie�cie has³em: �Ganz Danzig
brennt mit Kohlen vom �Wandel� (�Ca³y
Gdañsk pali wêglem od Wandla�). Gdy
wybuch³ po¿ar przypominaj¹ce mi siê ha-
s³o brzmia³o niczym czarny humor. Ogieñ
rozprzestrzenia³ siê wzd³u¿ Podwala Staro-
miejskiego. Po doj�ciu do naszego budyn-
ku, przy ulicy ¯abi Kruk 47, uda³o nam siê
go jeszcze ugasiæ piachem i wod¹.

Kiedy po¿ar z drugiej strony ulicy doszed³
do wysoko�ci naszego budynku usunêli�my
na wszystkich piêtrach z pomieszczeñ mate-
ria³y ³atwopalne, m.in. firany, meble i chod-
niki. Uda³o nam siê uratowaæ nasz budynek.

Pomagali�my te¿ gasiæ po¿ary u na-
szych znajomych z warsztatów samo-
chodowego �Hubnera� i �lusarskiego
�Klosego� przy ulicy Rze�nickiej.
Wkrótce przekonali�my siê, ¿e by³a
to praca syzyfowa. Ogieñ przenosi³
siê te¿ z G³ównego Miasta.�

Grabie¿e i gwa³ty
Gdy nadeszli Rosjanie Magdale-

na Meller, wraz z kole¿ankami by³a
ukryta w zakamarkach parteru Dwor-
ca G³ównego w Gdañsku: ,,Schowa-
³y�my siê tu przed ostrza³em zwi¹-
zanym z opanowaniem tych okolic.

Budynek dobrze zna³am, kiedy� by³am tu
zatrudniona, jako kancelistka w restauracji
dworcowej. W chwili, gdy do budynku
weszli sko�noocy ¿o³nierze mongolscy
wojsk sowieckich by³y�my w dalszym
ci¹gu w ukryciu. Ba³y�my siê. Szybko
znale�li jedn¹ z moich kole¿anek, m³od¹
i �liczn¹ dziewczynê. Rzucili j¹ na du¿y
stó³ w jednej z sal. Odarto j¹ z odzie¿y
i przytrzymuj¹c rozci¹gniêt¹, wielokrot-
nie brutalnie zgwa³cono. Z ukrycia wy-
sz³y�my dopiero, gdy ¿o³nierze odeszli.
Posz³y�my pomóc nieszczêsnej. By³a pó³-
przytomna i zakrwawiona, ostatkiem si³
schodzi³a, a w³a�ciwie zsuwa³a siê ze sto-
³u. Krew la³a jej siê po nogach.

Przera¿one, kryj¹c siê przed ¿o³nierza-
mi, byle jak najdalej, uciek³y�my z dwor-
ca. Uda³o mi siê dotrzeæ do kamienicy
przy ulicy Powstañców Warszawskich 12.
Mieszka³am tam razem z matk¹, siostr¹
i swoj¹ czteroletni¹ córk¹. Gdy nadszed³
wieczór wszyscy z mieszkañców, z tych
co nie zd¹¿yli uciec, skupili siê na parte-
rze. By³o nas pe³no. Czê�æ dzieci siedzia-
³a na stole lub pod sto³em w pokoju jadal-
nym, inne tuli³y siê do matek. Doro�li stali
i siedzieli dooko³a pokoju. W takiej te¿
chwili do budynku wesz³a krzykliwa grupa
¿o³nierzy sowieckich. Swoim zwyczajem

Ruiny zabudowy nabrze¿a nad Mot³aw¹

Fot. M. Ry�-Dobrzyk
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rozpoczêli od grabie¿y zegarków i innych
kosztowno�ci. Jeden z nich zerwa³ mi z rêki
mój nie nakrêcony zegarek. Przy³o¿y³ go
do ucha, ten nie tyka³, uznaj¹c, ¿e jest ze-
psuty z si³¹ cisn¹³ nim o pod³ogê. Czas pl¹-
drowania i grabie¿y nie trwa³ d³ugo. Roz-
poczê³y siê krzyki: �rabotaæ�, czyli, ¿e chc¹
mieæ stosunki z kobietami. Wywlekli do
innych pomieszczeñ i mieszkañ w kamie-
nicy wszystkie kobiety, które uznali za
nadaj¹ce siê do zgwa³cenia. K³adli je na
sto³ach albo na ³ó¿kach i ustawiali siê do
nich w kolejce. Los zgwa³conych nie omi-
n¹³ mnie i mojej siostry.

Takie zdarzenia powtarza³y siê niemal
ka¿dego dnia. Robili to, gdy tylko mieli
na to ochotê. Gdy która� próbowa³a oporu
dostawa³a ostrzegawcze uderzenie luf¹
pepeszy w piersi. Mia³o to znaczyæ, ¿eby
uwa¿a³a, bo w ka¿dej chwili mo¿e zostaæ
zastrzelona. Wiêc albo sz³a do �roboty�, albo
dostawa³a seriê przez pier�. Cud, ¿e ¿yjê,
w tym czasie zabierali, trach i po wszystkim.

W nastêpnych dniach uciek³y�my z ka-
mienicy i schronili�my siê w jakiej� starej
cha³upie. Nic nam to nie pomog³o. Przysz³o
ich z siedmiu i chcieli te¿ braæ moj¹ po-
nad 60-letni¹ i schorowan¹ matkê. Wtedy
ja j¹ zas³oni³am mówi¹c: �bierzcie mnie�.
B³aga³am, ¿eby jej nie ruszali. Ostatecznie,
�w ³asce� zgodzili siê.

Tylko raz mi siê uda³o. W chwili, gdy
przyszli by³am ju¿ w koszuli nocnej, gotowa
do snu, zmêczona i blada. Odrzucili mnie
z pogard¹, byæ mo¿e uznali mnie za chor¹,
podejrzan¹. Zgwa³cili moj¹ siostrê. Ci ¿o³-
nierze to by³o chamstwo. Jednego z nich
pamiêtam do dzisiaj. Na obu rêkach, jak
wielu z nich, od nadgarstka po ³okcie, obwie-
szony by³ zegarkami. To by³o takie jego pry-
mitywne wyobra¿enie bogactwa. Koszmar
i makabra trwa³y przez kilka tygodni. Cze-
go nie ukradli to zniszczyli. Pianina �znosi-
li� z piêter w ten sposób, ¿e spuszczali je ze
schodów. Nie zapomnê grup Rosjan na ulicy
Kartuskiej. Ju¿ po wyzwoleniu szli od domu
do domu i wrzucali w nie wi¹zki granatów.�

Gorzkich s³ów nie szczêdzi im równie¿
Eugenia Mejrowska: ,,To by³y bestie, nie lu-
dzie. Wielu z nich by³o sko�nookimi Mon-
go³ami, grabili mieszkania, rozpruwali ko³-
dry, rozbijali garnki albo za³atwiali siê do
nich. Wojna nie skoñczy³a siê w Gdañsku
w marcu 1945. Dalej pada³y pociski i wy-
bucha³y granaty, grabie¿ i gwa³t by³y co-
dzienno�ci¹.

Chodz¹c, a pó�niej przeje¿d¿aj¹c przez
Gdañsk widzia³am nie raz le¿¹ce na pobo-
czach dzisiejszej Alei Zwyciêstwa odarte
z odzie¿y, zgwa³cone i martwe ju¿ kobiety.
Takie przera¿aj¹ce obrazy mo¿na by³o spo-
tkaæ jeszcze w kwietniu, a nawet w maju.
Zapamiêta³am te¿ p³acz¹ce i rozpaczaj¹ce
dzieci, sta³y ko³o studni niedaleko basenu
Politechniki. Mówiono, ¿e rzuci³y siê do
niej ich matki, które nie mog³y znie�æ do-
konanych na nich gwa³tów.

5 maja zmar³a moja siostra. W trakcie
gwa³tu zara¿ono j¹ chorobami zaka�nymi,
w tym tyfusem. Ciê¿ko choruj¹c zmar³a
w Akademii Medycznej, opieka niemieckie-
go lekarza nie pomog³a. By³am jedn¹ z nie-
wielu, których nie zgwa³cono. W chwili
wyzwolenia by³am ranna, pó�niej uratowa-
³a mnie bia³o-czerwona opaska na rêkawie
i stosunkowo szybko znaleziona praca. Zor-
ganizowane na drzwiach pismo w jêzykach
polskim i rosyjskim zwiêksza³y moje szanse
nietykalno�ci. Koledzy przywozili mnie do
pracy i odwozili po niej do domu�.

Jak podaj¹ niektóre ze �róde³, w krótkim
czasie ponad 40% kobiet, jakie pozosta³y
w wyzwolonym Gdañsku by³o zara¿onych
chorobami zaka�nymi, w tym weneryczny-
mi. Wiele z nich by³o te¿ w ci¹¿y. Problem
by³ tak du¿y, ¿e Miêdzynarodowy Czerwo-
ny Krzy¿ przys³a³ do miasta z zagranicy
specjalne ekipy lekarzy i pielêgniarek. Wie-
lu nie zd¹¿ono udzieliæ ju¿ pomocy. Wybu-
ch³a dodatkowo w mie�cie epidemia tyfusu
zbiera³ swoje kolejne �miertelne ¿niwo.

Wyrok na miasto

Przywo³uj¹c Gdañsk czasu wyzwole-
nia w 1945 r. nie sposób nie
siêgn¹æ do wielokrotnie cyto-
wanej w ró¿nych publikacjach
relacji korespondenta PAP Sta-
nis³awa Str¹bskiego z 31 mar-
ca 1945 r. Tym razem jednak
fragment mniej znany: �Poja-
wiaj¹ siê pierwsi mieszkañcy.
Przygniataj¹ca wiêkszo�æ to
starcy kobiety i trochê dzieci.
We framudze drzwi na wy�cie-
³anym fotelu siedzi staruszka.
G³owa jej bezw³adnie na piersi
opad³a. Tak zmar³a w tej wnêce,
jedynej ocala³ej czê�ci domu.

Nie ona jedna. Pod sklepion¹ czê�ci¹ ruin,
czy te¿ wprost na kwietniowym kapu�niaku
le¿¹ umieraj¹cy na siennikach lub matera-
cach. Nikt na nich uwagi nie zwraca. ¯yj¹-
cy w³ócz¹ siê obok z twarzami zastyg³ymi
od trwogi, z oczami, które widz¹ tylko bez-
miar w³asnego nieszczê�cia i poni¿enia�.

Ci którzy prze¿yli wyzwolenie Gdañska
mogli mieæ jeszcze d³ugo wra¿enie, ¿e na
miasto wydano wyrok jego ca³kowitego
zniszczenia. W dalszym ci¹gu po mie�cie
sz³y grupy ¿o³nierzy, od domu do domu,
od kamienicy do kamienicy. Scenariusz
by³ najczê�ciej ten sam. Najpierw grabie¿
mienia, potem gwa³ty, a na koñcu granaty,
b¹d� te¿ miotacze p³omieni. Niezniszczo-
ne budynki i ulice zmienia³y siê w gruzo-
wiska. Wed³ug niektórych badaczy �ród-
mie�cie Gdañska na skutek wcze�niejszych
nalotów, ostrza³u artyleryjskiego i bezpo-
�rednich walk by³o zniszczone do koñca
marca w oko³o 40�45%, z koñcem 1945 r.
te dane wynosi³y ju¿ ponad 90%.

Cierpieñ ludno�ci cywilnej nie da siê
wyraziæ w procentach. Losy niemieckie
zmiesza³y siê w nich z losami Gdañszczan
polskiego pochodzenia. Ostatnie warto pod-
kre�liæ, bo przy coraz czêstszych publika-
cjach dotycz¹cych tragedii ludno�ci nie-
mieckiej w 1945 nie mo¿na zapomnieæ,
¿e obok nich ¿yli czekaj¹cy na wyzwolenie
Polacy, a ich cierpienia by³y niejednokrot-
nie tragiczniejsze i o wiele d³u¿sze w cza-
sie ich trwania.

WALDEMAR KOWALSKI

P.S. Zainteresowanych bardziej obszernymi frag-
mentami wspomnieñ wymienionych osób odsy³am
do: Waldemar Kowalski W cieniu wyzwolenia [w:]
Biuletyn IPN, Nr. 5-6 (52-53), maj�czerwiec 2005.

Pod osuwaj¹cymi siê �cianami wielu ruin gi-
nêli ludzie

Wyzwolone miasto p³onie nadal
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Przy tej okazji na przypomnienie za-
s³uguj¹ tak¿e dzieje tej �wi¹tyni.

Przedpole miejskich fortyfikacji
Piêkna to okolica, pe³na historycznych

pami¹tek! Na skraju Nowych Ogrodów by³a
tu prastara kopalnia piasku, potrzebnego
do prac budowlanych. Przewo¿ono go do
miasta po drodze, pó�niejszej ulicy, która
od 1381 r. nosi³a nazwê Piaskowni (spe-
lunca arenae, po niemiecku Sandgrube).
Zak³adano przy niej ogrody i wznoszono
domy � z regu³y niewielkie, bo by³o to
przedpole miejskich fortyfikacji. W obliczu
zagro¿enia szwedzkiego w latach 1655/1656
do otaczaj¹cego miasto wewnêtrznego pier-
�cienia wa³ów i bastionów dodano ci¹g for-
tyfikacji zewnêtrznych. Pokryto wówczas
potê¿nymi umocnieniami Biskupi¹ Górkê
i Grodzisko, a miêdzy nimi wzniesiono
bramê Nowych Ogrodów, zwan¹ te¿ bram¹
Majorów. Od po³udnia os³oni³ j¹ nowy

W okresie Wolnego Miasta Gdañska koncentrowa³o siê tu
¿ycie polskich katolików

Ko�ció³ Chrystusa Króla
wczoraj i dzi�

Jednym z punktów programu uroczystego zjazdu Ligi Morskiej i Kolonialnej w Gdañsku 1 czerwca 1935 r., który pragniemy
w tym roku przypomnieæ spo³eczeñstwu, by³o nabo¿eñstwo w ko�ciele Chrystusa Króla przy Piaskowni � dzisiejszej ulicy
Ksiêdza Franciszka Rogaczewskiego.

wstaj¹cego ko�cio³a. Mimo trudno�ci ze
strony niemieckich urzêdników prace po-
stêpowa³y szybko naprzód. Zaczêto od
wyrównania terenu. W pracach pomaga³a
spo³ecznie m³odzie¿ z polskich stowarzy-
szeñ ko�cielnych. Pierwszy etap przewidy-
wa³ wybudowanie du¿ej sali (35 na 15 na
6 m), przeznaczonej na tymczasowy ko-
�ció³, oraz przylegaj¹cej do niej plebanii.

Nabo¿eñstwo i tablica upamiêtniaj¹c¹
15-lecie powrotu Polski nad Ba³tyk

Projekt opracowa³ in¿. arch. Czes³aw
�wia³kowski, znany m.in. jako autor zbu-
dowanego parê lat wcze�niej, zachowane-
go do dzi� budynku Urzêdu Pocztowego
nr 3 w porcie gdañskim. Budowê zaczêto
na pocz¹tku 1931 r. Po niespe³na dwóch
latach, 30 pa�dziernika 1932 r. odby³o siê
uroczyste po�wiêcenie ko�cio³a z licznym
udzia³em wiernych. Obecny by³ Komisarz
Generalny Rzeczypospolitej Polskiej min.

Ko�ció³ Chrystusa Króla wspólcze�nie

bastion Piaskowy. Bramê rozebrano w latach
miêdzywojennych, ale do dzi� zbiegaj¹
siê do niej ulice Powstañców Warszaw-
skich, Kartuska i Pohulanka. Pod koniec
XIX w., gdy umocnienia straci³y znaczenie
wojskowe, zniesiono ograniczenia zabudo-
wy, dziêki czemu przy Piaskowni mog³y
powstaæ takie budowle jak Szpital Miej-
ski (dzisiejsza Dyrekcja Lasów Pañstwo-
wych, w 1884 r.), czy domy czynszowe na
Króliczej Górce (dzi� ul. Górka).

Powsta³ polski ko�ció³ parafialny

Jaki to ma zwi¹zek z ko�cio³em Chry-
stusa Króla? Ano ten, ¿e ko�ció³ stoi na
dawnym Bastionie Piaskowym. A oto, jak

Obraz B³. Franciszka Rogaczewskiego we
wnêtrzu ko�cio³a

Wspó³cze�nie wykonany wira¿ pamiêci
b³. ks. Franciszka Rogaczewskiego

dosz³o do jego zbudowania. Polscy kato-
licy, stanowi¹cy od 10 do 15 procent
wszystkich katolików miêdzywojennego
Gdañska, nie mieli w³asnego, polskiego
ko�cio³a parafialnego. Za zgod¹ pierwszego
biskupa gdañskiego Edwarda O�Rourke
28 marca 1928 r. za³o¿ono Towarzystwo
Budowy Ko�cio³a Chrystusa Króla w Gdañ-
sku, na którego czele stan¹³ ówczesny wika-
ry u �w. Józefa ks. Franciszek Rogaczew-
ski. Na budowê opodatkowa³a siê gdañska
Polonia. Nominalna sk³adka wynosi³a 50
fenigów miesiêcznie lub 5 guldenów rocz-
nie. Aby umo¿liwiæ ksiêdzu Rogaczew-
skiemu pe³ne po�wiêcenie siê budowie,
31 stycznia 1930 r. biskup mianowa³ go
rektorem i proboszczem tytularnym po-
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Kazimierz Papee. Uroczysto�æ sta³a siê
wielk¹ manifestacj¹ polsko�ci. W 1935 r.
odby³o siê wspomniane wy¿ej nabo¿eñ-
stwo z okazji zjazdu Ligi Morskiej i Ko-
lonialnej, po czym uczestnicy przeszli do
siedziby Komisariatu Generalnego RP
przy Nowych Ogrodach, gdzie ods³oniêto
tablicê, upamiêtniaj¹c¹ 15-lecie powrotu
Polski nad Ba³tyk, któr¹ w tym roku od-
tworzymy. Od 1936 r. ko�ció³ mia³ cztery
dzwony, wygrywaj¹ce pierwsze takty Bo-
gurodzicy. G³ównym akcentem plastycz-
nym wnêtrza, przy którego urz¹dzaniu
wspó³pracowali arty�ci z g³êbi kraju, sta³
siê o³tarz z monumentaln¹ figur¹ Chrystusa
Króla. 7 pa�dziernika 1937 biskup gdañski
Edward O�Rourke erygowa³ przy ko�ciele
jedn¹ z dwóch polskich parafii personal-
nych z ks. Rogaczewskim jako tytular-
nym proboszczem, jednak po kilku dniach
z powodu zdecydowanego sprzeciwu na-
rodowych socjalistów decyzja ta zosta³a
zawieszona.

Kradzie¿ g³azu, który mia³ byæ
kamieniem wêgielnym

Po ukoñczeniu pierwszego etapu budo-
wy i zaczêciu dzia³alno�ci duszpasterskiej,
w czym od 1935 r. pomaga³ proboszczowi
jako wikary ks. Alfons Muzalewski, To-
warzystwo Budowy Ko�cio³ów nie prze-
rwa³o dzia³alno�ci. Zbierano materia³y na
drugi etap przedsiêwziêcia � wielki ko-
�ció³ Opatrzno�ci Bo¿ej, który mia³ po-
wstaæ tu¿ obok. Miêdzy innymi uda³o siê
pozyskaæ wielki g³az narzutowy, który
mia³ byæ kamieniem wêgielnym. O ówcze-
snej atmosferze w rz¹dzonym ju¿ przez
hitlerowców �Wolnym� Mie�cie �wiadczy
dokonana pod os³on¹ nocy kradzie¿ tego
g³azu, który po pewnym czasie odnalaz³
siê na Biskupiej Górce, gdzie go wyko-
rzystano jako kamieñ wêgielny budowa-
nego od 1938 r. hotelu m³odzie¿owego
imienia Paw³a Beneckego (obecnie zajmo-

wanego przez policjê). Protesty nie zda³y
siê na nic, kamieñ pozosta³ w nowym gma-
chu do dzi�.

Jak intensywna by³a dzia³alno�æ ko�cio-
³a, mo¿emy siê dowiedzieæ z informacji
w Przewodniku po Gdañsku Gdañskiej
Macierzy Szkolnej z 1939 r.:

�Polska Parafia Chrystusa Króla w Gdañ-
sku. Sandgrube 55, tel. 245-63. Proboszcz
ks. Franciszek Rogaczewski. Godz. urzêd.
9�11 i 16�17. Nabo¿eñstwo w niedziele
i �wiêta: 8,30 � msza �w.; 10 � suma; 15,30
� nieszpory; w dni powszednie 7 i 7,30
msza �w. Stowarzyszenia parafialne: Kat.
Stow. Mê¿ów, Kat. Stow. Kobiet, Kat Sto-
warzyszenie M³odzie¿y Mêskiej, Kat. Stow.
M³odzie¿y ¯eñskiej, Stow. �w. Zyty, Or-
kiestra Parafialna, chór ko�cielny �Lutnia
� Cecylia�, Stow. Dzieci¹tka Jezus, Kru-
cjata Eucharystyczna, Centralny Komitet
Katolików � Polaków Diecezji Gdañskiej.�

Ksiê¿a Rogaczewski i Muzalewski:
aresztowani, zes³ani do Stutthofu

i w styczniu 1940 r. straceni

Z innych wydarzeñ, zwi¹zanych z ko-
�cio³em Chrystusa Króla, wymieniê jesz-
cze uroczysto�æ po¿egnania zmuszonego
przez hitlerowców do rezygnacji biskupa
Edwarda O�Rourke, w dniu 26 czerwca
1938 r. Nadesz³a wojna, na której pocz¹t-
ku ksiê¿a Rogaczewski i Muzalewski zo-
stali aresztowani i zes³ani do obozu Stut-
thof, gdzie w styczniu 1940 r. ich stracono.
W³adze planowa³y zamkniêcie ko�cio³a,
jednak ostatecznie przekazano go usuniê-
tym z Alei Zwyciêstwa ksiê¿om palloty-
nom. W 1940 r. ko�ció³ uzyska³ 22-g³oso-
we organy. Po wojnie dawna Piaskownia
otrzyma³a imiê ks. Franciszka Rogaczew-
skiego, beatyfikowanego w 1999 r. wraz
z innymi gdañskimi mêczennikami za wia-
rê. Powojenne losy ko�cio³a, to ca³kiem
inna historia.

Na koniec ciekawostka: s¹siaduj¹ce z ba-
stionem Piaskowym zag³êbienie terenu no-
si³o od wieków nazwê Tarnowej Doliny
(Schladahl lub Schlehetahl). Tak samo
nazywa³a siê droga, pó�niejsza ulica, wio-
d¹ca przez ni¹ na tzw. Kminkow¹ Górê
(Kümmelsberg) i Che³m. Wprowadzona
po wojnie �Pohulanka� jest nazw¹ prze-
flancowan¹ z Wilna. W g³êbi Tarnowej
Doliny (po drugiej stronie Alei Armii Kra-
jowej) zachowa³ siê ciekawy obiekt forty-
fikacyjny � tzw. luneta Cafarellego z cza-
sów napoleoñskich. Uwaga: od czasu
odciêcia ul. Rogaczewskiego od Targu
Siennego i G³ównego Miasta i przepro-
wadzenia nowej trasy ca³a ta okolica bar-
dzo podupad³a. Przyda³aby siê wiêksza
troska o porz¹dek i bezpieczeñstwo.

 ANDRZEJ JANUSZAJTIS

FOT. MACIEJ KOSTUN

Kaplica MB przy ko�ciele

Tablica po�wiêcona B³. Ks. Rogaczewskiemu
na zewn¹trz ko�cio³a

Wnêtrze ko�cio³a
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Region Ba³tyku charakteryzowa³ siê te¿
szybkim tempem procesów asymilacji ¯y-
dów. Szczególnie mia³o to miejsce w przy-
padku liberalnej spo³eczno�ci niemieckiej
oraz krajów skandynawskich.

Ma³¿eñstwa mieszane

�wiadcz¹ o tym liczne konwersje, pra-
wie wy³¹cznie, na protestantyzm. Przy-
k³adowo w Prusach Wschodnich w latach
1830�1840 wyznanie ewangelickie przy-
jê³o 227 ¯ydów. W samym tylko Kró-
lewcu w latach 1816�1842 zmieni³o
wyznanie 166 osób. Nale¿y przy tym
obejmowa³a ¯ydów wyznaniowych,
a nie osoby pochodzenia ¿ydowskiego.
Zupe³nie odmiennie wygl¹da³a sytuacja
osób pragn¹cych dokonaæ konwersji na
judaizm. W prowincji pruskiej odnoto-
wano kilka przypadków pró�b o zgodê
na konwersjê na wyznanie ¿ydowskie.
By³y to kobiety pragn¹ce po�lubiæ ¯y-
dów, które znajdowa³y siê z nimi w nie-
formalnych zwi¹zkach. We wszystkich tych
przypadkach z lat 1814�1835 otrzyma³y
one, po procedurze odwo³awczej, odmo-
wê w Berlinie. Dopiero 5 grudnia 1843 r.
dokonano regulacji prawnej umo¿liwiaj¹-
cej konwersjê po dosyæ skomplikowanej
procedurze administracyjnej. Nale¿y te¿
pamiêtaæ, ¿e w Prusach niemo¿liwe by³y
ma³¿eñstwa mieszane z ¯ydami wyzna-
niowymi.

Dodatkowym czynnikiem sprzyjaj¹cym
asymilacji by³ fakt, i¿ wiêkszo�æ dzieci
¿ydowskich uczêszcza³a w prowincji pru-
skiej do szkó³ chrze�cijañskich. Przyk³a-
dowo w rejencji kwidzyñskiej w szko³ach
chrze�cijañskich uczy³o siê 1640 dzieci
¿ydowskich, a w szko³ach ¿ydowskich
by³o 953 uczniów.

Ekscesy konserwatystów

O ile ugrupowania liberalne charaktery-
zowa³y siê na ogó³ pozytywnym stosun-
kiem do ¯ydów, to konserwaty�ci dwukrot-
nie wywo³ywali ekscesy anty¿ydowskie.
Najpowa¿niejsze odnotowano dwukrotnie
w Gdañsku w latach 1819 i 1821. Nato-

Spo³eczno�æ ¿ydowska w Gdañsku i nad Ba³tykiem
do wybuchu II wojny �wiatowej (cz. 2.)

Na granicy tolerancji
W krajach nadba³tyckich, które znalaz³y siê pod wp³ywem imperium rosyjskiego ¯ydzi co prawda zostali zrównani
w prawach z chrze�cijanami w roku 1862 przez cara Aleksandra II. Jednak¿e wiêkszo�æ z nich znajdowa³a siê praktycznie
poza prawem.

miast w Elbl¹gu i Królewcu ograniczono
siê do wybijania szyb w synagogach oraz
rozrzucania ulotek i rozklejania anty¿y-
dowskich plakatów. Nale¿y te¿ pamiêtaæ,
¿e spo³eczno�æ ¿ydowska w szesnastomi-
lionowym pañstwie pruskim by³a niewielka
i rozproszona. Liczy³a ok. 200 tys. osób
i w zwi¹zku z tym nie stanowi³a zagro¿enia.

Odrzucenie w Prusach doktryny pañ-
stwa chrze�cijañskiego pozwoli³o na li-
kwidacjê ostatnich ograniczeñ prawnych

dyskryminuj¹cych ¯ydów. Równoupraw-
nienie ¯ydów znalaz³o odzwierciedlenie
w pierwszej konstytucji pruskiej z 1850
roku, a w reszcie w konstytucji Rzeszy
przyjêtej w 1871 r.

Ze spis ludno�ciowego z 1895 r. wyni-
ka, ¿e ¯ydzi skupiali siê przede wszystkim
w o�rodkach miejskich. I tak w Prusach
Zachodnich 15% miejskiej ludno�ci tej¿e
prowincji tj. 2474 osób zamieszkiwa³o
w Gdañsku. Z kolei wed³ug spisu ludno�ci
z roku 1905 w�ród 13 788 osób wyznania
moj¿eszowego a¿ 98,4% (13 570 osób)
poda³o niemiecki jako jêzyk ojczysty.

Moses Kassel � na gie³dzie zbo¿owej
w Dworze Artusa

¯ydzi w Gdañsku uzyskali zezwolenie
na dzia³alno�æ handlow¹ w ca³ym mie�cie
w roku 1626. W 1713 roku 160 ¯ydom
pozwolono na sta³e zamieszkiwanie w mie-
�cie. Na terenach poza jurysdykcj¹ miasta
w 1765 r. ¿y³o 1098 ¯ydów. Natomiast
w kwietniu 1808 r. kupcy narodowo�ci
¿ydowskiej po raz pierwszy zostali do-
puszczeni do udzia³u w gie³dzie zbo¿owej

w Dworze Artusa. Pierwszym jej uczestni-
kiem zosta³ kupiec berliñski Moses Kassel.

Wraz z nasilaniem siê wp³ywów NSDAP
w Wolnym Mie�cie Gdañsku pogarsza³a
siê ich sytuacja. Gauleiter Albert Forster
zapowiedzia³ publicznie w 1937 r., ¿e �pro-
blem ¿ydowski zostanie wkrótce rozwi¹-
zany�. Zaczêto wówczas usuwaæ ¯ydów
z targowisk w Gdañsku, Sopocie i Wrzesz-
czu. Dokonywano te¿ napadów na sklepy
i mieszkania oraz ograniczono dostêp do

³a�ni miejskich. Zaczê³y te¿ siê poja-
wiaæ pikiety przed ¿ydowskimi sklepa-
mi uniemo¿liwiaj¹ce wej�cie do nich.
Rok pó�niej pojawi³y siê zakazy wstê-
pu do kin, teatrów, hoteli... Senat za-
broni³ wykonywania zawodu lekarzom
oraz notariuszom.

Noc kryszta³owa i pó�niej

Zablokowano te¿ konta bankowe,
gdy¿ przestraszeni ¯ydzi zaczêli maso-
wo wycofywaæ swoje wk³ady pieniê¿ne.
Przypuszczalnie (brak jest dok³adnych

danych) w pa�dzierniku 1937 r. na terenie
Wolnego Miasta Gdañska ¿y³o ok. 7500
¯ydów. Na skutek wyjazdów, w ci¹gu
nastêpnego roku, liczba ta zmala³a o po³o-
wê. Efektem nocy kryszta³owej w listopa-
dzie 1938 r. by³a ucieczka 1300 ¯ydów
do Gdyni. Sk¹d usi³owali drog¹ morsk¹
pojechaæ dalej.

Warto odnotowaæ, ¿e przez Polskê, do
wrze�nia 1939 r. bieg³a trasa przerzutów
do krajów po³udniowych. Przyk³adem na-
silaj¹cego siê exodusu by³o przybycie do
Gdañska w 1936 r. 100 tys. ¯ydów nie-
mieckich. Uciekinierom pomaga³o istnie-
j¹ce przy gminie wyznaniowej od 1927 r.
Towarzystwo Pomocy ¯ydowskim Emi-
grantom. Ostatni transport do Palestyny
wyruszy³ w sierpniu 1940 roku.

Na terenie Polski, w województwie
pomorskim, w roku 1939 mieszka³o ok.
45 tys. ¯ydów. Z kolei w Gdañsku w roku
1939 by³o ich jeszcze 3,5 tys.

JAROS£AW BALCEWICZ

FOT. MAREK ZARZECKI
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W numerze 3 (104) z marca 2010 r.
miesiêcznika �Nasz Gdañsk� zosta³ opu-
blikowany Apel do Prezydenta Miasta
Gdañska i Rady Miasta dotycz¹cy utwo-
rzenia przystani kajakowej u uj�cia Kana³u
Raduni do Mot³awy. W tek�cie �Wydzielmy
przystañ kajakow¹� napisa³a Pani m.in.:
�Wnoszê o wydzielenie 1800 m kw. z kilku-
hektarowej dzia³ki przeznaczonej na rzecz
Muzeum II Wojny �wiatowej i zgodnie
z pierwotnymi planami przeznaczenie tego
terenu na przystañ kajakow¹.� Podnosz¹c
liczne argumenty przemawiaj¹ce za utwo-
rzeniem przystani, konkluduje Pani: �Wa¿-
ne, by nieruchomo�æ z tak unikalnymi
walorami dla kajakarstwa nie powiêkszy³a
parkingu Muzeum II Wojny �wiatowej�.

W nawi¹zaniu do w/w artyku³u uprzej-
mie informujê, ¿e w dniu 8 grudnia 2009 r.
na mocy umowy darowizny maj¹cej formê
aktu notarialnego w³adze Gdañska prze-
kaza³y nieruchomo�æ przy ul. Wa³owej

pod budowê Muzeum II Wojny �wiatowej.
Paragraf 5, punkt 2 w/w umowy stanowi
co nastêpuje:

�Prezydent Miasta Gdañska dzia³aj¹c
w trybie art. 893 kodeksu cywilnego poleca
Muzeum II Wojny �wiatowej w Gdañsku
udostêpnienie darczyñcy lub wskazanemu
przez Gminê Miasta Gdañska Podmiotowi
ci¹gu pieszego wzd³u¿ Kana³u Raduni (teren
005-WS) po historycznym przebiegu ul.
Wiêcierze, zgodnie z ustaleniami zapisa-
nymi w karcie terenu planu zagospodaro-
wania przestrzennego �ródmie�cie Stara
Stocznia II w mie�cie Gdañsku dla strefy
003-M/U31/KS w celu umo¿liwienia za-
budowy strefy brzegowej obiektami hy-
drotechnicznymi, w tym p³ywaj¹cymi po-
mostami cumowniczymi dla kajaków.

Dyrektor Muzeum II Wojny �wiatowej
w Gdañsku zobowi¹zuje siê wykonywaæ na-
³o¿one polecenie i nie dokonywaæ ¿adnych
czynno�ci prawnych lub faktycznych, któ-
re prowadzi³yby do zmiany przeznaczenia

lub wykorzystania darowanych nierucho-
mo�ci.�

W dniu 26 stycznia br. Muzeum II
Wojny �wiatowej w Gdañsku og³osi³o
miêdzynarodowy konkurs architektonicz-
ny na projekt koncepcji architektonicznej
Muzeum (jego rozstrzygniêcie og³osimy
w dniu l wrze�nia br.). W punkcie 3.4.7
Regulaminu Konkursu zapisano: �Nad uj-
�ciem Kana³u Raduni do Mot³awy nale¿y
zaprojektowaæ pomost z mo¿liwo�ci¹ cu-
mowania kajaków�.

Z przedstawionych powy¿ej dokumen-
tów wynika, ¿e zarówno w³adze Gdañska
jak i dyrekcja Muzeum II Wojny �wiatowej
przewidzia³y zagospodarowanie czê�ci te-
renu przy ul. Wa³owej na cele przystani
kajakowej. Na obecnym etapie postêpowa-
nia konkursowego trudno omawiaæ szcze-
gó³owe rozwi¹zania architektoniczne �
gdy¿ te dopiero powstan¹ � ale nie ulega
w¹tpliwo�ci, ¿e w �wietle dwustronnych
ustaleñ pomiêdzy Muzeum a w³adzami
Gdañska, zabezpieczonych stosown¹ umo-
w¹, nie ma mo¿liwo�ci, aby �nierucho-
mo�æ z tak unikalnymi walorami dla kaja-
karstwa (...) powiêkszy³a parking Muzeum
II Wojny �wiatowej�.

Pragnê zapewniæ Pani¹ Prezes, ¿e dy-
rekcji Muzeum II Wojny �wiatowej w Gdañ-
sku zale¿y, aby nasza placówka wraz z ca³¹
otaczaj¹c¹ j¹ infrastruktur¹ by³a miej-
scem przyjaznym nie tylko dla turystów,
ale i dla mieszkañców Gdañska, w tym
mi³o�ników kajakarstwa.

DR JANUSZ MARSZALEC

ZASTÊPCA DYREKTORA

MUZEUM II WOJNY �WIATOWEJ

W GDAÑSKU

Otrzymuj¹:
1. Ewa Kontrowicz � Prezes Stowarzyszenia

Kajakowego �Wodniak�
2. Prof. dr hab. Andrzej Januszajtis � Redak-

tor Naczelny miesiêcznika �Nasz Gdañsk�
3. Prezydent Miasta Gdañska Pawe³ Ada-

mowicz

W marcowym numerze miesiêcznika �Nasz Gdañsk� zamie�cili�my Apel do prezydenta Miasta Gdañska i Rady Miasta
Gdañska dotycz¹cy utworzenia przystani kajakowej u uj�cia kana³u Raduni do Mot³awy podpisany przez prezeskê Stowa-
rzyszenia Kajakowego �Wodniak�, Ewê Kondratowicz. W odpowiedzi otrzymali�my list podpisany przez Zastêpcê Dyrektora
Muzeum II Wojny �wiatowej w Gdañsku Dr. Janusza Marszalca z dat¹ 15 marca 2010. Z korespondencji wynika, ¿e
obawy kajakarzy bêd¹ uwzglêdnione pozytywnie. Cieszymy siê, ¿e w tak wa¿nej sprawie nastêpuje porozumienie
z korzy�ci¹ dla kajakarzy, mieszkañców Gdañska i turystów.

Listy do Redakcji

Bêdzie przystañ kajakowa

Oto pe³na tre�æ listu.
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Dobrze o tym wiedz¹ trenerzy i anima-
torzy sportu.

Floret
Przyk³adem mo¿e s³u¿yæ szósty turniej

indywidualny i dru¿ynowy we florecie ko-
biet z udzia³em reprezentantek z krajów
europejskich i �wiata, który odby³ siê w Hali
Widowiskowo-Sportowej Akademii Wycho-
wania Fizycznego i Sportu im. Jêdrzeja
�niadeckiego w Oliwie. Historia turnieju
o nazwie �Dwór Artusa Grand Prix Pucha-
ru �wiata we Florecie Kobiet� rozpoczê³a
siê w roku 2005. Pierwszymi zespo³owymi
mistrzyniami turnieju w latach 2005�2007

Trójmiasto � organizatorem miêdzynarodowych
imprez sportowych

Euro 2012 coraz bli¿ej
Z przyjemno�ci¹ obserwujemy, ¿e podczas przygotowañ do najwiêkszego sportowego wydarzenia jak¹
jest �EURO 2012� na trójmiejskich obiektach sportowych organizowane s¹ liczne miêdzynarodowe i krajowe spotkania
w wielu dyscyplinach. Warto podkre�liæ i pamiêtaæ, ¿e dobrze zorganizowana impreza sportowa w ka¿dej dyscyplinie,
to nie tylko jej popularyzacja, ale te¿ powiêkszaj¹ca siê liczba m³odych adeptów chêtnych do jej uprawiania.

by³y reprezentantki Polski w sk³adzie: Syl-
wia Grucha³a, Anna Rybicka, Magdalena
Mroczkiewicz, Ma³gorzata Wojtkowiak, Ka-
rolina Chlewiñska, Magdalena Knop, Kata-
rzyna Krycza³o. Nale¿y podkre�liæ, i¿ wiêk-
szo�æ reprezentantek Polski to zawodniczki
klubu SIETOM AZS- AWFiS Gdañsk.

W szóstej edycji turnieju indywidualnie
pierwsze miejsce zdoby³a � ju¿ po raz trze-
ci � mistrzyni Olimpijska i �wiata w³oszka
Valentina Vezzali, która w pó³finale po
emocjonuj¹cej walce pokona³a Sylwiê Gru-
cha³ê. Zespo³owym zwyciêzc¹ turnieju zo-
sta³y reprezentantki W³och, które w finale
pokona³y reprezentacjê Rosji.

Nale¿y podkre�liæ wzorow¹ organiza-
cje turnieju, oraz zaanga¿owanie sponso-
rów i gospodarzy z AWFiS z prof. Tade-
uszem Huciñskim na czele.

Koszykówka
Kolejnym wydarzeniem pierwszego kwar-

ta³u 2010 roku by³ mecz jednej z najpopu-
larniejszych gier sportowych � koszykówki
¿eñskiej. W hali widowiskowo-sportowej
przy ulicy Kazimierza Górskiego w Gdyni
rozegrany zosta³ mecz �wiatowych gwiazd
koszykówki ¿eñskiej. Przeciwko sobie sta-
nê³y reprezentacje: Europa i Reszta �wiata.
By³ to mecz niezwyk³y, a wystêpuj¹ce w nim

Organizatorzy i zwyciêzcy Walka o fina³

Najlepsza z Polek Sylwia Grucha³a Valentina Vezzali w akcji (z lewej)

zawodniczki czyni³y wszystko, aby zade-
monstrowaæ koszykówkê w najlepszym wy-
daniu. Jednym z najmilszych wydarzeñ tego
wieczoru by³ wystêp najskuteczniejszej za-
wodniczki meczu, gdynianki Agnieszki Bi-
brzyckiej, która graj¹c w barwach Europy
zosta³a wyró¿niona przez organizatorów.

Dodajmy, ¿e spotkanie zakoñczy³o siê
wynikiem 93:89 dla Europy. Miejmy wiêc
nadziejê, ¿e najbli¿sze imprezy tego rodza-
ju zostan¹ zorganizowane w nowej Hali
Widowiskowo-Sportowej na pograniczu
Sopotu i Gdañska!

MIECZYS£AW WASIEWICZ

FOT. TOMASZ PIWAÑSKI


