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Zabrak³o przede wszystkim Pana Ryszarda Kaczorowskiego,
ostatniego Prezydenta RP na uchodstwie, który z niezwyk³¹
serdecznoci¹ popar³ nasz¹ inicjatywê, zaszczyci³ nas swoim
Patronatem i obieca³ osobisty udzia³ w przygotowywanej
uroczystoci 1 czerwca

Tragedia smoleñska przeora³a Polskê. Jak g³êboko siêgaj¹ jej skutki, mo¿na oceniæ na przyk³adzie naszej inicjatywy
przywrócenia tablicy, zawieszonej 75 lat temu na siedzibie Generalnego Komisarza RP w Wolnym Miecie Gdañsku dla
uczczenia powrotu Polski nad Ba³tyk i zas³ug, jakie przy tym po³o¿y³ wie¿o wówczas zmar³y Marsza³ek Józef Pi³sudski.
Nasza akcja jest przecie¿ tylko jednym z wielu rozmaitych przedsiêwziêæ, organizowanych przez tysi¹ce stowarzyszeñ
w ca³ej Polsce, a jednak zabrak³o wielu osób, które nam w tym pomaga³y.
Zabrak³o przede wszystkim Pana Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta
RP na uchodstwie, który z niezwyk³¹ serdecznoci¹ popar³ nasz¹ inicjatywê, zaszczyci³ nas swoim Patronatem i obieca³
osobisty udzia³ w przygotowywanej uroczystoci 1 czerwca.
Na wszelkie godnoci po wielekroæ
sobie zas³u¿y³
W dniu 18 marca 2008 roku Prezydent
Ryszard Kaczorowski otrzyma³ godnoæ
Honorowego Obywatela Miasta Gdañska.
W obliczu straty, jak¹ wszyscy ponielimy, powinnimy przypomnieæ, ¿e to nasze
Stowarzyszenie wyst¹pi³o o to do Rady
Miasta Gdañska 10 wrzenia 2007 r.,
wraz z Towarzystwem Przyjació³ Gdañska.
Na tê godnoæ, podobnie jak na wszystkie, jakimi go odznaczono, Niezapomniany Pan Prezydent Kaczorowski po wielekroæ sobie zas³u¿y³. We wniosku do Rady
pisalimy miêdzy innymi: Jego zas³ugi
dla Polski, a wiêc tak¿e dla nas wszystkich, s¹ tak znane, ¿e nie ma potrzeby ich
szczegó³owego wyliczania (za³¹czylimy
¿yciorys). Nadanie Mu Honorowego Obywatelstwa naszego miasta bêdzie wiadectwem ich uznania i godnym w³¹czeniem
siê do obchodów trwaj¹cego w³anie Roku
Genera³a Andersa. Ryszard Kaczorowski
przeszed³ ca³y szlak bojowy II Korpusu
i walczy³ pod Monte Cassino. Jako Prezydentowi RP na Uchodstwie sprawy morza, w tym sprawy Gdañska zawsze le¿a³y
Mu na sercu. Goszcz¹c w Pucku na 80.
Rocznicy Zalubin Polski z Morzem powiedzia³ m.in.: Stoj¹c dzi nad brzegiem
polskiego morza odczuwamy dumê i g³êbok¹ radoæ. (...) Obroñcy morskich granic
nie zawiedli pok³adanych w nich nadziei
i we wrzeniu 1939 roku dali wspania³y
dowód spe³nienia do koñca ¿o³nierskiego

obowi¹zku. Obroñcy Westerplatte, Gdyni,
Oksywia i Pó³wyspu helskiego dokonali
czynów wojennych (...) nie mieszcz¹cych
siê w ¿adnej skali prognoz sztabowych
i niezrozumia³ych dla badaj¹cych te czyny analityków przeciwnika. Ich dzia³ania
sta³y siê symbolem honoru, dzielnoci i walecznoci polskiego ¿o³nierza i marynarza.
Wszystkie dobre rzeczy, jakie o nim
opowiadano, by³y prawd¹
Najlepsz¹ ocen¹ wielkoci i zas³ug Prezydenta Kaczorowskiego s¹ s³owa Ojca w.
Jana Paw³a II, wypowiedziane w Watykanie

Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski
jest ¿ywym symbolem ci¹g³oci naszych
dziejów i polskiego w³adztwa nad Ba³tykiem. Ma to szczególne znaczenie w Gdañsku, do którego tak czêsto odmawiano nam
prawa. Przyznanie Mu godnoci Honorowego Obywatela naszego miasta bêdzie
dowodem, ¿e dzisiejszy Gdañsk potrafi tê
ci¹g³oæ dziejow¹ doceniæ i uczciæ zas³ugi
tych, którzy siê do niej w najwy¿szym
stopniu przyczynili.
Uroczystoæ nadania Honorowego Obywatelstwa odby³a siê w Dworze Artusa 18
marca 2008 r. Dzieñ wczeniej mia³em
okazjê poznaæ Pana Prezydenta osobicie
i stwierdziæ, ¿e wszystkie dobre rzeczy, jakie o nim opowiadano, by³y prawd¹. By³
cz³owiekiem niez³omnym, wiernym przez
ca³e ¿ycie Najwy¿szym Idea³om, a przy
tym odznacza³ siê niezwyk³¹ skromnoci¹
i poczuciem humoru. Kiedy, szykuj¹c zawieszenie pierwszej tablicy, powiêconej
pobytowi Józefa Pi³sudskiego i Kazimierza
Sosnkowskiego w gdañskim wiêzieniu, poprosilimy Go o patronat, wyrazi³ zgodê. Na
uroczystoæ w dniu 11 listopada zesz³ego
roku nie móg³ przybyæ osobicie, ale przys³a³
wzruszaj¹ce g³êbi¹ i m¹droci¹ przes³anie,
które mia³em zaszczyt wówczas odczytaæ.
Tragedia nas determinuje, by mimo ¿alu
i smutku kontynuowaæ dzie³o

Prezydent Ryszard Kaczorowski

26 listopada 2004 r.: Pragnê wiêc wyraziæ
s³owa uznania i gratulacji za to wielkie
dzie³o ¿ycia dedykowanego tej wielkiej
narodowej sprawie. W³¹czam siê równie¿
w wyrazy wdziêcznoci za wielk¹ troskê
o polsk¹ emigracjê oraz zachowanie i pielêgnowanie tradycji narodowej i religijnej.

Z równ¹ serdecznoci¹ popar³ nasze
starania o odtworzenie historycznej tablicy
z 1935 r. i przyj¹³ Honorowy Patronat. Mia³
byæ na jej ods³oniêciu 1 czerwca 2010 r.
Los chcia³ inaczej. Pozostanie pamiêæ
o Wielkim Patriocie, symbolizuj¹cym ci¹g³oæ Rzeczypospolitej i Jej w³adzy w Gdañsku i na Pomorzu Gdañskim, w imiê której
podjêlimy nasz¹ akcjê.
Z innych wa¿nych osób, na których pomoc moglimy liczyæ, zabraknie Sekretarza
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Rady Ochrony Pamiêci Walki i Mêczeñstwa p. Andrzeja Przewonika, kierownika Urzêdu do spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych p. Janusza Krupskiego
i dowódcy Marynarki Wojennej wiceadmira³a Andrzeja Karwety. Byæ mo¿e w ods³anianiu tablic wzi¹³by tak¿e udzia³ Prezydent Lech Kaczyñski, który nie zd¹¿y³
odpowiedzieæ na nasze zaproszenie.

Nieub³aganym prawem ¿ycia jest, ¿e
musi toczyæ siê dalej. Tragedia nie tylko
nas nie powstrzymuje, ale wrêcz determinuje, by mimo ¿alu i smutku kontynuowaæ
dzie³o. Przygotowania do uroczystego zawieszenia dwóch tablic (druga przypomina, ¿e budynek przy Nowych Ogrodach 27
by³ siedzib¹ Generalnego Komisarza RP)
nabra³y tempa. Uroczystoæ siê odbêdzie

w planowanym terminie. Nie zabraknie
wspomnienia Zmar³ych, którzy byli z nami
w tej sprawie. Mo¿e to zabrzmi patetycznie, ale wierzê, ¿e gdzie tam w zawiatach ledz¹ nasze wysi³ki i wraz z nami
bêd¹ siê cieszyæ, kiedy wszystko siê uda.
Nie zawiedziemy Ich! Czeæ Ich Pamiêci!
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

List p. Ryszarda KACZOROWSKIEGO, b. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
wys³any z Londynu 31 marca 2010 r. do doc. dr. Andrzeja Januszajtisa,
z obietnic¹ przyjazdu na Uroczystoci 1 czerwca 2010 r.
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W

ostatnich latach obserwujê w Gdañsku wzrost zainteresowania jego histori¹, w tym tak¿e trudnym okresem istnienia Wolnego Miasta. Seria albumów prezentuj¹cych zdjêcia nieistniej¹cych miejsc
w pewnym sensie przywróci³a do istnienia
Gdañsk, którego ju¿ nie ma. Wielu mi³oników historii próbuje na swój u¿ytek rekonstruowaæ topografiê nieistniej¹cego
Gdañska, odnajdywaæ miejsca wa¿ne dla
rozumienia biegu dziejów. Tak siê sk³ada,
¿e zachowany do dzi gmach Komisariatu
Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej nie
by³ dot¹d zbyt czêsto wpisywany w tê rekonstruowan¹ mapê. A przecie¿ budynek
ten zapisa³ siê w historii jako siedziba kolejnych Komisarzy, reprezentuj¹cych na

P

o raz kolejny, z wielk¹ satysfakcj¹ przyj¹³em zaproszenie do Komitetu Honorowego, który patronuje przedsiêwziêciu organizowanemu przez Stowarzyszenie Nasz
Gdañsk.
Inicjatywy s³u¿¹ce upamiêtnianiu wa¿nych wydarzeñ historycznych bez w¹tpienia zas³uguj¹ na wsparcie. Gdañsk jest

D

zieje ponad tysi¹cletniego Gdañska
obfituj¹ w ró¿ne wydarzenia. Na kartach historii miasta znajdziemy zarówno
dni pe³ne chwa³y, przepe³nione kulturowymi tradycjami, jak i te tragiczne, zapisane
choæby przez drug¹ wojnê wiatow¹.
Niezale¿nie od przynale¿noci pañstwowej, Gdañsk, od zarania dziejów, by³
zamieszkiwany przez Polaków. Za czasów I Rzeczpospolitej Gród nad Mot³aw¹
uwa¿any by³ za jedno z najbogatszych,
najwiêkszych i najpiêkniejszych miast Europy. Nazywano go per³¹ w koronie Rzeczpospolitej. W trudnym okresie Wolnego
Miasta, Polonia Gdañska, musia³a wszelkimi sposobami manifestowaæ swoje ist-

miejscu pañstwo polskie i stanowi¹cych
czytelny znak polskich praw do Gdañska.
Mia³ te¿ swoj¹ tragiczn¹ kartê jako siedziba
Gestapo i miejsce dokonywania zbrodni na
Polakach podczas wojny. Inicjatywa Komitetu Organizacyjnego Uroczystoci Ods³oniêcia Tablic Pami¹tkowych II i III na
Budynku przy ul. Nowe Ogrody 27 w Gdañsku w dniu 1 czerwca 2010 r. przywraca
ten obiekt pamiêci Gdañszczan, dziêki czemu przestrzeñ symboliczna naszej ma³ej
ojczyzny wzbogaci siê o kolejny wa¿ny
znak. Pragnê serdecznie podziêkowaæ inicjatorom za ten cenny wk³ad w budowanie naszej zbiorowej to¿samoci.
PAWE£ ADAMOWICZ
PREZYDENT MIASTA GDAÑSKA
miastem wyj¹tkowym. To na tej ziemi rozgrywa³y siê wydarzenia, które odegra³y
niebagatelne znaczenie w dziejach Polski.
Wydarzenia te, choæ istotne, nie zawsze
znane s¹ ogó³owi mieszkañców i turystów,
którzy masowo odwiedzaj¹ nasz region.
Wyzwanie, którego podjê³a siê grupa pasjonatów historii i mi³oników Gdañska
z pewnoci¹ przyczyni siê do popularyzacji wiedzy o tym co wydarzy³o siê w grodzie nad Mot³aw¹.
Ods³oniêcie kolejnych dwóch tablic
to wielki sukces Stowarzyszenia Nasz
Gdañsk i wszystkich, którzy przyczynili
siê do ich powstania. Umieszczone na granicie zdania nie pozwol¹ nam zapomnieæ
o istotnych dla miasta wydarzeniach. Po
75 latach, na gmachu Komendy Miejskiej
Policji ponownie pojawi siê tablica upamiêtniaj¹ca wodza narodu, Józefa Pi³sudskiego i rocznicê odzyskania przez Polskê
dostêpu do morza. Wszyscy, którzy interesuj¹ siê dziejami Gdañska wiedz¹, ¿e oryginaln¹ p³ytê zniszczono we wrzeniu 1939
roku. W pamiêci mamy równie¿ fakt, ¿e
zawieszenie tablicy w dniu 1 czerwca 1935

roku by³o donios³ym manifestem polskoci
Gdañszczan. Dzi bêdziemy wiadkami rekonstrukcji tego historycznego wydarzenia i tak jak nasi przodkowie mo¿emy daæ
wyraz naszej mi³oci do ojczyzny i Ba³tyku.
Na budynku Komendy Miejskiej Policji
ods³onimy równie¿ drug¹ z pami¹tkowych
tablic. Tablicê informuj¹c¹ o tym, ¿e w latach 19211939 mieci³ siê tu Komisariat
Generalny Rzeczpospolitej w Wolnym Miecie Gdañsku. Przechodz¹c obok tego gmachu nie zawsze zdajemy sobie sprawê, ¿e
jest to jedno z miejsc mêczeñstwa i mierci
przedstawicieli Polonii Gdañskiej i ¿o³nierzy ruchu oporu. Tak istotne, choæ tragiczne
rozdzia³y w bogatej historii miasta musz¹
trwale zapisaæ siê w wiadomoci naszej
oraz przysz³ych pokoleñ Gdañszczan.
Dziêkuj¹c za zaproszenie do Komitetu
Honorowego wyra¿am nadziejê, ¿e wspólnymi dzia³aniami popularyzowaæ bêdziemy wiedzê o historycznych faktach oraz
bohaterach, którym zawdziêczamy wolny
Gdañsk i Ojczyznê.
ROMAN ZABOROWSKI
WOJEWODA POMORSKI

nienie. Komisariat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej sta³ siê symbolem polskoci, ale okaza³ siê równie¿ miejscem
mêczeñstwa i mierci wiêzionych tam przez
gestapo Polaków. Tak¿e tablica upamiêtniaj¹ca piêtnast¹ rocznicê odzyskania przez
Polskê wolnego dostêpu do morza  zniszczona w czasie dzia³añ wojennych  by³a
manifestacj¹ polskoci w wolnym jedynie
z nazwy Gdañsku.
Dzi ¿yjemy w wolnym Gdañsku, ale ta
dzisiejsza wolnoæ ró¿ni siê diametralnie
od tej z okresu miêdzywojennego, któr¹
znaj¹ nasi dziadkowie. Obecnie oznacza
ona demokracjê, któr¹ zapewnia III Rzeczpospolita. Korzystaj¹c z wolnoci nie mo-
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¿emy zapomnieæ jednak o tych, którzy za
ni¹ walczyli i ginêli. Nie mo¿emy zapomnieæ o Polonii Gdañskiej, która dba³a,
by Gdañsk na tyle, na ile by³o to wówczas
mo¿liwe, pozostawa³ polski. Nie zapominajmy o naszych rodakach szczególnie
tych z Pomorza, którzy agitowali za przy-

Z

aproszenie mnie do grona cz³onków
Komitetu Honorowego patronuj¹cego dzia³aniom upamiêtniaj¹cym wa¿ne
wydarzenia w przedwojennej historii Gdañ-

P

ierwszego czerwca 1935 roku z inicjatywy Ligi Morskiej i Kolonialnej
ods³oniêto w Gdañsku tablicê upamiêtniaj¹c¹ 15 rocznicê uzyskania przez Polskê dostêpu do morza. Tablica ta wmurowana zosta³a w fasadê Komisariatu
Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej
w Wolnym Miecie Gdañsku, przy ówczesnej ulicy Neugarten 27, obecnie
w budynku przy ulicy Nowe Ogrody 12.
W tym samym miejscu, równie¿ pierwszego czerwca, ods³oniêta zostanie tablica bêd¹ca replik¹ zniszczonego w czasie
dzia³añ wojennych orygina³u. Znajdzie
siê na niej ten sam napis, co przed 75
laty.
Ta ods³oniêta na nowo tablica bêdzie
przypomina³a o wydarzeniach, które mia³y
miejsce w naszym miecie przed 75 laty.
Wyranie podkrela ci¹g³oæ zwi¹zków
Polski z morzem i Gdañskiem. Przypomina dekret Marsza³ka Pi³sudskiego z dnia
28 listopada 1918, którym utworzona zosta³a polska bandera i nawi¹zuje do zalubin Polski z morzem przez gen. Józef
Hallera w dniu 10 lutego 1920 r. Tablica
ods³oniêta na budynku przy ulicy Nowe
Ogrody 12 bêdzie dawa³a wyraz pamiêci
o tym, co wydarzy³o siê na gdañskiej zie-
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wróceniem Grodu nad Mot³aw¹ Rzeczpospolitej.
Inicjatywa ods³oniêcia tablic pami¹tkowych na gmachu Komendy Miejskiej Policji w Gdañsku to wyraz naszej pamiêci
o historii tego miejsca i o ludziach, którzy
tê historiê tworzyli. To tak¿e dzia³anie,

które jest wyrazem troski o pog³êbienie
patriotyzmu wród mieszkañców Pomorza,
dla których tablice bêd¹ wiadectwem
naszej pmiêci historycznej.

ska jest dla mnie ogromnym zaszczytem
i dowodem na to, ¿e spo³eczeñstwo naszego regionu jest niezwykle g³êboko zaanga¿owane w odtwarzanie dziejów. Dziejów, które z up³ywem czasu, pomimo
swojego patriotycznego charakteru, uleg³y pewnemu zatarciu i zapomnieniu.
Cieszê siê te¿, ¿e dziêki powstaj¹cym stowarzyszeniom i komitetom  znacz¹co
wspieranym przez lokalne spo³eczeñstwo
 wydarzenia sprzed kilkudziesiêciu lat
znajduj¹ odzwierciedlenie we wspó³czesnym ¿yciu miasta.
Upamiêtnienie faktu funkcjonowania
w Wolnym Miecie Gdañsku polskiego
przedstawicielstwa  Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz rocznicy odzyskania przez nasz kraj dostêpu
do morza  jest efektem d¹¿enia do rozszerzenia wiedzy o wa¿nych wydarzeniach
zarówno wród gdañszczan jak i wszystkich ludzi odwiedzaj¹cych to przepiêkne

zabytkowe miasto. Nieukrywan¹ dum¹ napawa mnie fakt, ¿e pami¹tkowe tablice
zostan¹ usytuowane w³anie na budynku
przy ul. Nowe Ogrody, gdzie aktualnie mieci siê Komenda Miejska Policji w Gdañsku. To bez w¹tpienia bardzo wa¿ny symbol otwartoci naszej instytucji w stosunku
do spo³eczeñstwa, ale i niezwykle istotny
element podnoszenia poziomu zaufania
do pomorskiej Policji.
Zaproszenie mnie do wspó³pracy w tak
podnios³ym i wspania³ym przedsiêwziêciu jest jasnym i wymownym dowodem
wysokiej oceny dla pracy Policji i jej zaanga¿owania w poprawê bezpieczeñstwa
mieszkañców Grodu Neptuna. To dla mnie
ogromny zaszczyt i za to w³anie w imieniu swoim i swoich kole¿anek i kolegów
bardzo serdecznie dziêkujê.

MIECZYS£AW STRUK
MARSZA£EK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

NADINSP. KRZYSZTOF STARAÑCZAK
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GDAÑSKU

mi. Bêdzie przypomina³a o wa¿nych dla
Polski i Gdañska wydarzeniach.
Tablica przypomina te¿ swojego fundatora jakim by³a Liga Morska i Kolonialna.
Ta polska organizacja spo³eczna powsta³a
w 1930 roku stawia³a sobie za cel propagowanie zagadnieñ morskich wród spo³eczeñstwa II Rzeczypospolitej. Dzia³a³a
na rzecz rozbudowy floty morskiej i rzecznej. W latach 30-tych XX wieku prowadzi³a zbiórkê pieniêdzy na Fundusz Obrony Morskiej czego rezultatem by³o m.in.
zbudowanie okrêtu podwodnego Orze³.
Dzia³alnoæ Ligi Morskiej i Kolonialnej
to równie¿ historia naszego Miasta, któr¹
powinnimy pielêgnowaæ.
Drodzy Gdañszczanie
Cieszê siê, ¿e znalaz³y siê w Gdañsku
osoby i organizacje, które podjê³y ten temat.
Szczególnie, ¿e przy tego rodzaju przedsiêwziêciach nie mo¿na liczyæ na s³awê czy
splendor. Wa¿niejsza jest bowiem szczytna inicjatywa i praca pro publico bono
 dla Polski i lokalnej ojczyzny.
Jestem przekonany, ¿e wydarzenie, które
obchodziæ bêdziemy 1 czerwca 2010 roku
równie¿ przejdzie do historii. Dobrze, ¿e
jako spo³ecznoæ lokalna nie zapomnieli-

my o zdarzeniach i inicjatywach z okresu
II Rzeczpospolitej.
W imieniu Rady Miasta Gdañska serdecznie dziêkujê wszystkim darczyñcom
oraz osobom wspieraj¹cym ten projekt.
Dziêki Wam, brakuj¹ce strony z bogatej
kroniki naszego Miasta zostan¹ odtworzone i na nowo przywrócone pamiêci.
BOGDAN OLESZEK
PRZEWODNICZ¥CY RADY MIASTA GDAÑSKA
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W oczekiwaniu na Uroczyste Ods³oniêcie
Tablic Pami¹tkowych II i III na budynku
przy ul. Nowe Ogrody 27 w Gdañsku
w dniu 1 czerwca 2010 r.
Niew¹tpliwym osi¹gniêciem Komitetu Organizacyjnego jest ods³oniêcie 11 listopada 2009 r. piêknej Tablicy Pami¹tkowej
Józefa Pi³sudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego przy bramie Aresztu ledczego przy ul. 3 Maja w Gdañsku. Wykonano j¹
w ca³oci ze spo³ecznych darowizn przeznaczonych na cele ochrony polskiej kultury i tradycji. Jako Komitet Organizacyjny
wyznaczylimy kolejny cel  ods³oniêcie dwóch Tablic Pami¹tkowych.
Pisalimy o tym szczegó³owo w trzech
kolejnych numerach miesiêcznika Nasz
Gdañsk od lutego do kwietnia 2010 r.
Donios³y manifest polskoci
Natomiast ju¿ od stycznia 2010 r. trwaj¹
intensywne starania aby w godny sposób
przygotowaæ i zorganizowaæ uroczystoæ

przypominaj¹c¹ spo³eczeñstwu nastêpne
wa¿ne wydarzenia z historii Gdañska.
Termin ods³oniêcia obu tablic  1 czerwca
2010 r.  zwi¹zany jest integralnie z treci¹ Tablicy i Rokiem Obchodów rocznicy odzyskania przez Polskê dostêpu do morza. Pierwsza z nich bêdzie odtworzeniem
Tablicy ods³oniêtej w czerwcu 1935 r. na

Gmachu Komisariatu Generalnego RP
w Wolnym Miecie Gdañsku. By³ to donios³y manifest polskoci w zró¿nicowanej wówczas spo³ecznoci gdañszczan,
któremu towarzyszy³y dramatyczne wydarzenia.
Nie bez znaczenia pozostaje te¿ dla
nas miejsce ods³oniêcia Tablic. Obecnie
jest to siedziba Komendy Miejskiej Policji, która wraz z Komend¹ Wojewódzk¹
Policji w Gdañsku aktywnie popiera nasz¹ inicjatywê. Jest to wyraz otwartoci
tej formacji mundurowej na spo³eczeñstwo i kszta³towanie wa¿nego dla niej autorytetu.
Planowana uroczystoæ bêdzie wspieraæ i umacniaæ nasz¹ pamiêæ historyczn¹,
natomiast dla wielu osób, szczególnie m³odzie¿y, bêdzie doskona³¹ lekcj¹ historii.
W ramach przygotowañ do tej uroczystoci Komitet Organizacyjny odby³ piêæ
protoko³owanych zebrañ i przesz³o dwadziecia spotkañ roboczych. Wszystkie
plenarne zabrania odbywa³y siê w miejscach i obiektach, w których realizowane
bêd¹ za³o¿enia programowe uroczystoci:
w kociele pod wezwaniem Chrystusa
Króla przy ul. Rogaczewskiego 55, w Komendzie Miejskiej Policji przy ul. Nowe

Ks. Piotr ¯ynda, proboszcz kocio³a pw. Chrystusa Króla w Gdañsku, wtajemnicza cz³onków Komitetu Organizacyjnego w szczegó³y
zwi¹zane z histori¹ wi¹tyni (Fot. Maciej Kostun Foto Qferek Gdañski)
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Ogrody 27 oraz w Nowym Ratuszu, siedzibie Rady Miasta Gdañska. Spotkania
robocze odbywa³y siê tak¿e: w Urzêdzie
Miejskim Biurze Prezydenta ds. Kultury,
w mieszkaniu przewodnicz¹cego Komitetu
Organizacyjnego i na posiedzeniach Stowarzyszenia Nasz Gdañsk. W wyniku
tych dzia³añ powsta³ bardzo szczegó³owy
program uroczystoci Ods³oniêcia Tablic
Pami¹tkowych II i III na budynku przy
ul. Nowe Ogrody 27 w Gdañsku.
.p. Ryszard Kaczorowski tydzieñ
przed katastrof¹ obieca³ nam przyjazd
Dla stworzenia odpowiedniej oprawy
uroczystoci Komitet Organizacyjny zwróci³ siê do wielu osób w kraju, województwie i miecie o wyra¿enie zgody na ich
uczestnictwo w organizowanych Honorowych i Medialnych Komitetach. Szczegó³owy program uroczystoci i sk³ady tych
komitetów stanowi¹ treæ specjalnej informacji w miesiêczniku Nasz Gdañsk
w jego wydaniu specjalnym.
Tragiczna w skutkach katastrofa samolotu rz¹dowego pod Smoleñskiem uniemo¿liwi³a uczestnictwo w uroczystociach
.p. Ryszardowi Kaczorowskiemu, prezydentowi II RP, który bardzo pragn¹³ przybyæ do Gdañska i potwierdzi³ to pismem
z Londynu z dnia 31 marca 2010 r. skierowanym na rêce przewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego. Podobne zaproszenie
otrzyma³ .p. prezydent Lech Kaczyñski,
lecz nie zd¹¿y³ ju¿ na nie nam odpisaæ.
Zabraknie tak¿e .p. Andrzeja Przewonika
 sekretarza Rady Ochrony Walk i Mêczeñ-

stwa, .p. Janusza Krupskiego  kierownika
Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, oraz .p. Andrzeja Karwaty 
wiceadmira³a Marynarki Wojennej RP.
Udzielili naszemu Komitetowi znacz¹cego
poparcia i pomocy. Wspominamy ich z g³êbokim ¿alem, szacunkiem i wdziêcznoci¹.
Obecnie nasz wysi³ek jest skoncentrowany na pozyskiwaniu niezbêdnych rodków finansowych koniecznych do zrealizowania programu uroczystoci. Komitet
Organizacyjny zwróci³ siê z apelem do
spo³eczeñstwa Gdañska i Pomorza oraz
do organizacji, instytucji i du¿ych zak³adów pracy o dobrowolne wp³aty.

· Rada Ochrony Pamiêci Walk
i Mêczeñstwa w Warszawie
· Muzeum II Wojny wiatowej
w Gdañsku
· Agroland Sp. z o.o. w Gdyni
· Gdañskie Melioracje Sp. z o.o.
· Przedsiêbiorstwo Robót Sanitarno-Porz¹dkowych S.A. w Gdañsku
· Sprint Sp. z o.o. w Gdañsku
· OBEP IPN Oddzia³ w Gdañsku
Wszystkim dotychczasowym Darczyñcom serdecznie dziêkujemy za umo¿liwienie nam dzia³añ: tworzenia Tablic II
i III, druku zaproszeñ oraz wydania specjalnego miesiêcznika Nasz Gdañsk.

Wyd³u¿a siê lista ofiarodawców

Czekamy na dalsze wp³aty

Oto osoby prywatne i instytucje, które
wp³aci³y na konto Komitetu Organizacyjnego, wzglêdnie takie wp³aty zadeklarowa³y, do dnia 30 kwietnia 2010 r.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Darczyñcy prywatni:
Prof. Daniel Duda z Gdyni
Anna Kuziemska z Gdañska
Waldemar Kowalski z Gdañska
Justyna Kaleta z Gdañska
doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis
z Gdañska
Autor
Organizacje i instytucje:
Us³ugi Kserograficzne. Wydruki Komputerowe  Andrzej Machala, Gdañsk
Saur Neptun S.A. w Gdañsku
Urz¹d Miasta  Biuro Prezydenta ds.
Kultury w Gdañsku

Obecne dochody nie pokrywaj¹ planowanych kosztów. Zwracamy siê wiêc
z prob¹ do osób prywatnych organizacji
i instytucji z prob¹ o zasilenie naszego
konta. Przypominamy nazwê i numer konta. Pe³en wykaz darczyñców opublikujemy
w kolejnym wydaniu specjalnym Nasz
Gdañsk.
ZASTÊPCA PRZEWODNICZ¥CEGO
KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
MGR RUFIN GODLEWSKI
APEL
O WP£ATY NA REALIZACJÊ PRZEDSIÊWZIÊCIA

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

SK£AD KOMITETÓW: HONOROWEGO, ORGANIZACYJNEGO
I MEDIALNEGO UROCZYSTOCI ODS£ONIÊCIA
TABLIC PAMI¥TKOWYCH II i III NA BUDYNKU
PRZY UL. NOWE OGRODY 27 W GDAÑSKU
PATRONAT HONOROWY:
Ryszard KACZOROWSKI  b. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pawe³ ADAMOWICZ  Prezydent Miasta Gdañska

KOMITET HONOROWY:
Andrzej PRZEWONIK  Sekretarz Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa
Dr Andrzej KUNERT  Sekretarz Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa
Dr Jan Stanis³aw CIECHANOWSKI  Kierownik Urzêdu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Roman ZABOROWSKI  Wojewoda Pomorski
Mieczys³aw STRUK  Marsza³ek Województwa Pomorskiego
Nadinsp. Krzysztof STARAÑCZAK  Komendant Wojewódzkiej Policji w Gdañsku
Bogdan OLESZEK  Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska
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KOMITET ORGANIZACYJNY:
Prezydium:
Doc. dr in¿. Andrzej JANUSZAJTIS  Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego, Prezes Stowarzyszenia Nasz Gdañsk
Insp. dr Mariusz DARABASZ  Z-ca Komendanta Wojewódzkiej Policji w Gdañsku, Wiceprzewodnicz¹cy Komitetu
Organizacyjnego
Mjr mgr Waldemar KOWALSKI  Wiceprzewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego, b. Zastêpca Dyrektora Aresztu
ledczego w Gdañsku
Mgr Rufin GODLEWSKI  Wiceprzewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego, Dyrektor Biura Stowarzyszenia
Nasz Gdañsk
Prof. UG, dr hab. Grzegorz BERENDT Wiceprzewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego, IPN Naczelnik Oddzia³owego
Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdañsku
Jerzy Dzirdzis SZAHUNIEWICZ  Wiceprzewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego, Prezes Stowarzyszenia Narodowego
Centrum Kultury Tatarów RP w Gdañsku
Kpt. ¿.w. prof. zw. dr Daniel DUDA  Prezes Oddzia³u Gdyñskiego Polskiego Towarzystwa Nautologicznego
M³. insp. Zbigniew PAKU£A  Komendant Miejski Policji w Gdañsku
Mgr Janusz TARNACKI  Kierownik Referatu Ochrony Zabytków Wydzia³u Urbanistyki Architektury
i Ochrony Zabytków UM w Gdañsku
Mgr Marcin ST¥POREK  Referat Ochrony Zabytków Biura Prezydenta ds. Kultury UM w Gdañsku
Mgr Czes³aw SKONKA  Prezes Stowarzyszenia Mi³oników Mazurka D¹browskiego w Gdañsku
Mgr Krystyna Barbara JANKOWSKA  Redaktor Wydania Internetowego Stowarzyszenia Nasz Gdañsk
Mgr in¿. Mieczys³aw KOT£OWSKI  Dyrektor Zarz¹du Dróg i Zieleni w Gdañsku
Podinsp. Ryszard SEGIN  Naczelnik Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gdañsku
Podinsp. Zbigniew WRONKA  Komenda Miejska Policji w Gdañsku

Cz³onkowie Komitetu Organizacyjnego:
Ks. Infu³at Stanis³aw BOGDANOWICZ Proboszcz Bazyliki Mariackiej Wniebowziêcia NMP w Gdañsku
Ks. Piotr ¯YNDA  Proboszcz Kocio³a pw. Chrystusa Króla w Gdañsku
Prof. S³awoj OSTROWSKI  Dziekan Wydzia³u Rzeby Akademii Sztuk Piêknych w Gdañsku
Dr Piotr WIERZBICKI  Dyrektor Archiwum Pañstwowego w Gdañsku
Red. Barbara SZCZEPU£A  Polska Dziennik Ba³tycki
Anna GAPIÑSKA  G³ówna Ksiêgowa Zarz¹dzania Nieruchomociami Dom w Gdañsku, Ksiêgowa
Stowarzyszenia Nasz Gdañsk
Podkom. Tadeusz KLUZIAK  Naczelnik WRD KMP w Gdañsku
Podinsp. Dariusz KRASULA  Zastêpca Komendanta Miejskiego Policji w Gdañsku
Asp. Zbigniew KORYTNICKI  Z-ca Naczelnika WRD KMP w Gdañsku
Prof. dr hab. Pawe³ MACHCEWICZ  Dyrektor Muzeum II Wojny wiatowej w Gdañsku
Dr Janusz MARSZALEC  Z-ca Dyrektora Muzeum II Wojny wiatowej w Gdañsku
Mgr Marcin WESTPHAL  Muzeum II Wojny wiatowej w Gdañsku
Gerard BÊBENEK  Syn pracownika Generalnego Komisariatu RP w Wolnym Miecie Gdañsku
Mgr Ma³gorzata ROMANOWSKA  Chór £êgowianie z £êgowa
Prof. dr hab. Piotr SEMKÓW  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Mgr Stanis³aw MADALIÑSKI  Wiceprezes Stowarzyszenia Mi³oników Mazurka D¹browskiego w Gdañsku
Ppor. Adrian G£AÑ  Areszt ledczy w Gdañsku
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Mgr in¿. Rafa³ ZA£ÊSKI  Zarz¹dca Nieruchomoci Dom w Gdañsku
Mgr Anna KUZIEMSKA  Skarbnik Stowarzyszenia Nasz Gdañsk
Mgr Roman NADOLNY  Stowarzyszenie Nasz Gdañsk
Mgr Dariusz WRÓBLEWSKI  Stowarzyszenie Nasz Gdañsk
Tadeusz M£YNIK  Przewodnicz¹cy Komisji Turystyki i Miejsc Pamiêci Stowarzyszenia Nasz Gdañsk
Andrzej FURMAGA  Stowarzyszenie Nasz Gdañsk
Mgr Antoni PERZYNA  Stowarzyszenie Nasz Gdañsk
Mgr Marcin FIFIEJSKI  Stowarzyszenie Nasz Gdañsk
Mgr in¿. Andrzej MIKLIÑSKI  Stowarzyszenie Nasz Gdañsk
Mgr Andrzej BAJER  Stowarzyszenie Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP w Gdañsku
Aisza SZABANOWICZ  Narodowe Centrum Kultury Tatarów RP w Gdañsku
Omar ASANOWICZ  Prezes Oddzia³u Pó³nocno-Zachodniego Zwi¹zku Tatarów RP w Gdañsku
Mgr Ma³gorzata PERZYNA  Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Gdañsku
Teresa KUMIERSKA  Dyrektor Gdañskiego Archipelagu Kultury
Red. Katarzyna KORCZAK  Gazeta Gdañska
Maciej KOSTUN  Gazeta Gdañska

PATRONAT MEDIALNY:

Koció³ Chrystusa króla 
³¹cznik miêdzy pokoleniami
Wa¿nym punktem programu gdañskiej
czêci zjazdu Ligi Morskiej i Kolonjalnej (taka
by³a wówczas pisownia) w dniu 1 czerwca
1935 roku, podczas którego ods³oniêto tablicê na siedzibie Generalnego Komisarza R.P.
przy Nowych Ogrodach, by³a msza wiêta
w kociele Chrystusa Króla. Znajdzie siê
ona tak¿e w programie organizowanej przez
nas uroczystoci w dniu 1 czerwca br., w 75.
rocznicê tego wydarzenia. Uzyskalimy zapewnienie, ¿e tê powtórzon¹ Mszê odprawi
ks. arcybiskup metropolita gdañski S³awoj Leszek G³ód. Potem przejdziemy w uroczystym
pochodzie na Nowe Ogrody, gdzie odtworzona tablica zostanie ods³oniêta i powiêcona.
O pocz¹tkach kocio³a Chrystusa Króla pisa³em w poprzednim numerze Naszego Gdañ-
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Fot. Maciej Kostun Foto Kuferek Gdañski

ska. Po³o¿ony na uboczu, z rzadka tylko
jest odwiedzany przez turystów. A przecie¿
ma wielk¹ wartoæ historyczn¹, jako koció³
dawnej Polonii Gdañskiej, dzie³o b³og. ks.
Franciszka Rogaczewskiego, które przetrwa³o wojnê bez wiêkszych szkód i dalej s³u¿y
wiernym. Nie wszyscy wiedz¹, ¿e granice jego
parafii s¹ dosyæ rozleg³e  nale¿y do nich
m.in. ca³a ul. 1 Maja, a¿ do Bramy Oliwskiej!
Koció³ Chrystusa Króla jest symbolem ³¹cznoci miêdzy dzisiejszymi i przedwojennymi
czasami, pomnikiem osi¹gniêæ i martyrologii
polskiej ludnoci Wolnego Miasta Gdañska.
To autentyczny ³¹cznik miêdzy pokoleniami.
Z tego tytu³u ma w Gdañsku znaczenie szczególne.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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,,Dzia³o siê w dniu 1 czerwca 1935 roku, gdy Prezydentem
Rzplitej by³ prof. dr Ignacy Mocicki, Prezesem Rady Ministrów
 p³k. Walery S³awek, a Komisarzem Generalnym R.P.
w Wolnem Miecie Gdañsku  min. Kazimierz Papée*

Miastu bursztynem w Koronie
1 czerwca, ten dzieñ wielu z nas kojarzy siê z radosnym Dniem Dziecka. Jak¿e mi³o jest patrzeæ na rozemiane zabaw¹
buzie dzieci, muzyk¹ zdaje siê byæ ich beztroski szczebiot mowy polskiej. By³ jednak czas, ¿e o miejsce jêzyka polskiego
w grodzie nad Mot³aw¹ trzeba by³o walczyæ. Tak te¿ by³o w okresie Wolnego Miasta Gdañska, gdy zdobywaj¹cy tu w³adzê
faszyzm akceptowa³ tylko to, co niemieckie. Bêd¹ca w trudnym po³o¿eniu Polonia Gdañska nie pozosta³a jednak sama.
Potrzebê jej wspierania widzia³a równie¿ jedna z najwiêkszych polskich organizacji okresu miêdzywojennego  Liga
Morska i Kolonialna. Czynem i sercem popar³a rodaków z miasta drogiego Ojczynie.
W interesuj¹cym nas roku
1935 liczy³a ponad 320 tysiêcy
cz³onków.
W roku ¿a³oby
To z jej inicjatywy zorganizowano w Gdañsku i w Gdyni
w dniach 13 czerwca 1935
roku VI Walny Zjazd Delegatów
Ligi Morskiej i Kolonialnej. Wybór by³ nieprzypadkowy, poprzez wiadom¹ decyzjê chciano
podkreliæ, ¿e oba porty s¹ portami Rzeczypospolitej. Zjazd stanowi³ równie¿ wyraz poparcia
dla Polonii Gdañskiej przez rodaków z kraju i by³ manifestem
polskoci w zró¿nicowanej narodowociowo spo³ecznoci gdañskiej. Na
zjazd przyby³o 848 delegatów z ca³ego
kraju, a w uroczystociach z nim zwi¹zanych brali liczny udzia³ przedstawiciele
miejscowej ludnoci polskiej.
Pierwszy dzieñ zjazdu mia³ miejsce
w Gdañsku. Zwi¹zane z nim wydarzenia
doskonale ilustruj¹ panuj¹ce wówczas
w tym miecie nastroje. Z up³ywem czasu

Króla. Okolicznociowe kazanie
wyg³osi³ ks. Biskup Stanis³aw
Okoniewski. Po nabo¿eñstwie
uczestnicy zjazdu udali siê do
Sali Stoczni Gdañskiej przy Lisiej Grobli. W uroczystym przemarszu piêknie prezentowa³y siê
polskie flagi i sztandary, a na
twarzach maszeruj¹cych w polskich mundurach osób widoczna
by³a duma. Podnios³y nastrój psu³y tylko rozwieszone prowokacyjnie ulotki w jêzyku niemieckim. Umieszczone na kamienicach
wzd³u¿ trasy przemarszu agresywn¹ treci¹ wo³a³y: ,,Danzig
bleibt deutsch.

Przez morze do rozkwitu Polski

odesz³y w zapomnienie i niewielu ju¿ dzisiaj o nich pamiêta, a szkoda, bo wród
wielu innych sk³adaj¹ siê na jedn¹ ksiêgê
walki o polski Gdañsk. Warte s¹ zatem
przypomnienia.
Zjazd rozpoczêto nabo¿eñstwem ¿a³obnym za spokój duszy Pierwszego Marsza³ka Polski Józefa Pi³sudskiego. Msza mia³a miejsce w polskim kociele Chrystusa

Sztandary Zjazdu w roku ¿a³oby po mierci Marsza³ka J. Pi³sudskiego

,,Nie ma drogi poredniej...
W trakcie obrad w udekorowanej zieleni¹ i barwami narodowymi sali, przy pocztach sztandarowych i dumnie stoj¹cym
popiersiu Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego
w licznych wyst¹pieniach wielokrotnie
nawi¹zywano do jego postaci i spucizny,
jak¹ ,,w testamencie ¿yciem pisanym zostawi³ po sobie. Mocno zabrzmia³y s³owa

Delegacje VI Walnego Zjazdu LMK
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Uczestnicy uroczystoci podczas przemarszu do Komisariatu
Generalnego RP w WMG

gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera: ,,Musimy pamiêtaæ o tem, co g³osi³ nasz Wielki Zmar³y Wódz, ¿e przed Polsk¹ nie ma
drogi poredniej, ¿e albo cofamy siê i wyprzedzani jestemy przez inne narody,
albo musimy wykonaæ tak wielk¹ pracê,
¿eby znaleæ siê w pierwszym szeregu.
Z du¿ym te¿ odzewem spotka³
siê jego apel o przypieszenie
budowy ³odzi podwodnej im.
Marsza³ka Pi³sudskiego. Pod
koniec zebrania zadeklarowana
przez uczestników kwota wynosi³a ju¿ oko³o 30 tysiêcy z³otych.

Uroczysty przemarsz ulicami Gdañska

Niestety po dojciu do ulicy Nowych
Ogrodów spokój przemarszu zosta³ zak³ócony przez oko³o 250 osobow¹ grupê
cz³onków SA, HJ i niemieckich studentów
Politechniki Gdañskiej. Policja gdañska
biernie przygl¹da³a siê ich prowokacjom.
Wznosili rêce w faszystowskim pozdro-

W rocznicê bia³o-czerwonej
na Ba³tyku

Wród przyjació³ i wrogiego
otoczenia
Po zakoñczeniu obrad ponownie uformowa³ siê pochód:
,,W uroczystej, powa¿nej ciszy,
przy g³uchym tylko werblu bêbnów orkiestry kolejowej z Gdyni  sz³y
poczty sztandarowe, powiewa³y na wietrze krep¹ okryte sztandary. Za Rad¹ G³ówn¹ Ligi i grup¹ oficerów szli w zwartym
ordynku delegaci. Pochód przeszed³ w skupieniu, wzd³u¿ szpalerów ludnoci i dziatwy szkolnej polskiej w Gdañsku szeregiem
ulic a¿ do Neugarten.

Sztandary LMK na gdañskich ulicach

wieniu i antypolskie okrzyki, piewali
niemieckie pieni typu ,,Deutchland, Dutschland über alles, prowokowali przepychanki i u¿ycie si³y. Wydarzenie to znalaz³o swoje póniejsze odbicie w uchwale
zjazdowej, w której to delegaci Ligi zwrócili siê do ministra spraw zagranicznych,
aby interweniowa³ u w³adz gdañskich

Ks. Biskup St. Okoniewski w otoczeniu uczestników Zjazdu
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w sprawie zaprzestania szykanowania Polaków gdañskich przez ,,niektóre organizacje. Niestety dyplomacja, a w nich
wyrazy ubolewania z³o¿one na rêce Komisarza Generalnego przez Prezydenta
Senatu nie zmieni³y antypolskich nastrojów w czêci spo³ecznoci gdañskiej.

Po dojciu na dziedziniec
gmachu Komisariatu Generalnego RP w WMG dalsze uroczystoci przebiega³y ju¿ bez
zak³óceñ. W podnios³ej i przepojonej patriotyzmem atmosferze dokonano ods³oniêcia wmurowanej w cianê gmachu tablicy
pami¹tkowej. Zabrzmia³y dononie dwiêki i s³owa hymnu
narodowego, marszu Pierwszej
Brygady i hymnu ,,Ba³tyk. Komisarz Generalny RP w Wolnym Miecie Gdañsku
min. Kazimierz Papée przyjmuj¹cy ufundowan¹ przez LMiK tablicê nawi¹za³ do
s³ów ks. kanclerza Karnkowskiego: ,,Ko³o
gdañskiej latarni mieszcz¹ siê wrota do
Korony. Polska Gdañska potrzebuje, potrzebowa³a i zawsze potrzebowaæ bêdzie.

Przed Kocio³em Chrystusa Króla
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Nabo¿eñstwo ¿a³obne w Kociele Chrytusa Króla

Niestety, na lat kilka tylko tablica na
gmachu zawis³a. K³u³a w oczy faszystów.
Jak wiele polskich symboli i j¹ pierwszego
wrzenia 1939 roku zniszczono. Nie mog³o
byæ inaczej, przecie¿ przed treci¹ w lidzie
artyku³u zawart¹ informowa³a (z zachowaniem jej pisowni): W roku ¿a³oby po zgonie Wodza Narodu Józefa Pi³sudskiego, z którego rozkazu
bandera polska pojawi³a siê po
d³ugiej przerwie na Ba³tyku, dla
upamiêtnienia piêtnastej rocznicy
odzyskania przez Polskê wolnego
dostêpu do morza  VI Walny
Zjazd Delegatów Ligi Morskiej
i Kolonjalnej, obraduj¹cy u ujcia
Wis³y, tablicê tê wmurowa³.

Uczestnicy Zjazdu i Polonia Gdañska przed Kocio³em Chrystusa Króla

tutu Morskiego i Kolonialnego, pilne opracowanie programu rozbudowy Marynarki
Wojennej, a tak¿e podjêcie starañ o szybkie pozyskanie rodków na wykoñczenie
stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni.
Du¿y nacisk po³o¿ono na pozyskiwanie

Spadkobiercy testamentu
powiêcenia i ofiar

Pracowite dni
Po uroczystoci ods³oniêcia tablicy uczestnicy zjazdu odp³ynêli
s/s ,,Kociuszko na wyspê Bornholm. W trakcie podró¿y poszczególne
komisje wypracowa³y m.in. wnioski na
trzeci dzieñ obrad, jaki odby³ siê ju¿ w Gdyni. Wród najwa¿niejszych nale¿y przypomnieæ te o koniecznoci utworzenia Insty-

ekonomiczno-morsk¹, geograficzn¹ i historyczn¹. A i dzisiaj na uwagê zas³uguje
wniosek o zni¿ki kolejowe dla zorganizowanych wycieczek nad morze (hmm...,
co, na to PKP?).
Nie sposób przytoczyæ wszystkich postulatów i atmosfery emocji w s³owach
dla nich wypowiadanych. Fakt jeden wszak jeszcze odnotowaæ jednak nale¿y. W dowód wdziêcznoci i bezwzglêdnego zaufania zjazd
nada³ gen. dyw. Gustawowi Orlicz-Dreszerowi cz³onkostwo honorowe Ligi. Ten dziêkuj¹c owiadczy³,
¿e ,,pragnie byæ czynnym dzia³aczem, i ¿e nie mo¿e przeto przyj¹æ
zaszczytnego wyró¿nienia.

Ods³oniêta tablica pami¹tkowa

zagranicznych rynków zbytu, w³aciw¹
regulacjê spraw ¿eglugi ródl¹dowej i propagowanie sportów wodnych wród m³odzie¿y. Nie zapomniano o szkoleniach
i wydawnictwach propaguj¹cych wiedzê

Gen. dyw. G. Orlicz-Dreszer podczas uroczystoci ods³oniêcia tablicy

Koñcz¹c stosown¹ uchwa³¹ obrady zjazdu wyra¿ono rodakom
gdañskim uznanie za ich wytrwa³oæ i patriotyzm. A kiedy z piersi zebranego na
sali t³umu zerwa³y siê s³owa hymnu Jeszcze Polska nie zginê³a, to mimo woli przyszli na pamiêæ ci wszyscy, co przez lat dzie-

Min. K. Papée przemawia podczas uroczystoci ods³oniêcia tablicy
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si¹tki z pieni¹ t¹ na ustach ginêli za Polskê, co wierz¹c, ¿e
jeszcze nie zginê³a, nie dali wyrwaæ z serc swoich niez³omnej

Uczestnicy zjazdu pop³ynêli na statku ,,Kociuszko na Bornholm

wiary, ci wszyscy, co sk³adaj¹c ¿ycie swe w ofierze, by nie zginê³a, nie doczekali siê radosnego dnia, gdy zmartwychwsta³a.
W pozostawionym testamencie pozostawili obowi¹zek s³u¿by
Ojczynie. S³u¿by odpowiedzialnej i takiej, by zawsze dzieci
i wnuki nasze, nie tylko w dniu ich wiêta 1 czerwca, radoæ
sw¹ i szczêcie w mowie polskiej beztrosko wyra¿a³y.
WALDEMAR KOWALSKI
Za pomoc z zebraniu i przygotowaniu obszernego materia³u
(wykraczaj¹cego znacznie poza ramy artyku³u) autor dziêkuje
Joannie B³awat-Obin i dr Katarzynie Kubickiej z Archiwum Pañstwowego w Gdañsku, Bo¿enie widerskiej i dr Robertowi Dom¿ale z Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku, a tak¿e kpt.
Janowi Wróblowi z Aresztu ledczego w Gdañsku. Wiêkszoæ
cytatów zaczerpniêto z J.L. Gdañsk  Bornholm  Gdynia (w:)
Morze i Kolonje, Czerwiec 1935.
* Fragment tekstu na historycznej tablicy ods³oniêtej w 1935 roku na budynku przy dzisiejszej ulicy Nowe Ogrody 27, która w ca³oci zostanie
odtworzona i ods³oniêta 1 czerwca 2010 r.

Niemiecki aparat policyjny w walce
z pomorsk¹ konspiracj¹ w latach
19401944
Przestrzeganie narzuconego, ale i zarazem obowi¹zuj¹cego na okupowanym terytorium Polski, prawa pañstwa stanu
wyj¹tkowego  jakim by³a Trzecia Rzesza  mia³ zapewniæ szeroko rozbudowany aparat policyjny. Zasadnicz¹ rolê
w zwalczaniu Polski Podziemnej odgrywa³a tajna policja pañstwowa. Jej ród³em informacji by³y zarówno materia³y
przekazywane przez poszczególne szczeble aparatu bezpieczeñstwa jak i administracji terenowej oraz NSDAP, rejestruj¹ce
nastroje panuj¹ce wród ludnoci polskiej i niemieckiej. Jednak najgroniejsz¹ w skutkach okazywa³a siê umieszczana
w strukturach podziemnych agentura.
Gestapo wyposa¿a³o swojego cz³owieka
w odpowiednie pismo zawieraj¹ce nastêpuj¹c¹ treæ: Wszystkie w³adze cywilne
i wojskowe winny okazicielowi niniejszego
pisma udzieliæ najdalej id¹cej pomocy.
Za³amania w ledztwie
Podejmuj¹cy walkê z okupantami 
a w przypadku Pomorza z okupantem niemieckim  nie byli pocz¹tkowo wiadomi,
jaki los zgotuje im tajna policja pañstwowa. Jednak¿e ju¿ pierwsze aresztowania
bardzo szybko uwiadomi³y zatrzymanym
jak bêdzie wygl¹da³a praca podziemna.
Bezprzyk³adne okrucieñstwo gestapo spowodowa³o, i¿ du¿a czêæ przes³uchiwanych
 w wiêkszym lub w mniejszym stopniu 
za³amywa³a siê w ledztwie i  czêsto
wbrew w³asnej woli  udostêpnia³a swoj¹
wiedzê dotycz¹c¹ dzia³alnoci niepodleg³ociowej. Tym samym nastêpowa³a dalsza dekonspiracja struktur Polski Podziemnej i dalsze aresztowania. Dla wielu
by³a to ogromna tragedia, której nie zawsze potrafili podo³aæ. Wielokrotnie nosi-
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li w sobie poczucie winy, nawet przez
d³ugie lata powojenne, niekiedy do koñca
¿ycia. Wydaje siê, ¿e za³amanie siê w ledztwie nie mo¿e byæ uto¿samiane z przejciem na permanentn¹ wspó³pracê i zdradê, a taki pogl¹d niekiedy by³ lansowany
podczas okupacji, zw³aszcza wród osób,
które nie mia³y bezporedniego kontaktu
z metodami stosowanymi podczas przes³uchañ. Nale¿y tutaj odró¿niæ wyra¿enie
zgody, najczêciej wymuszonej, na pozorn¹ w oczach przes³uchiwanego, wspó³pracê i dalsze jego postêpowanie: a wiêc nie
wywi¹zywanie siê z przyjêtych zadañ, lub
 przeciwnie  niekiedy wrêcz energiczne
rozpracowywanie podziemnych struktur
organizacyjnych. W ostatnim przypadku
trzeba ju¿ mówiæ o ewidentnej zdradzie
i oczywicie koniecznemu przeciwdzia³aniu szkodliwej pracy agenta.
Przypadki za³amywania siê w ledztwie
np. na widok torturowanego cz³onka rodziny, b¹d sk³adania zbyt obszernych zeznañ nie nale¿a³y do rzadkoci. Dotyczy
do tak¿e osób usytuowanych nawet na

wysokich szczeblach organizacyjnych Polski Podziemnej. Potem  w wiêzieniu czy
w obozie  bardzo czêsto okazywa³y one
pomoc lub anga¿owa³y siê w pracê podziemn¹. Nie zawsze istnieje mo¿liwoæ
opublikowania ich nazwisk, chocia¿ niektóre sprawy s¹ ju¿ znane.
Zarz¹dzenie Komendanta G³ównego AK:
( )Potwierdzenie lub podawanie przez
aresztowanych o sobie lub organizacyjnej pracy wiadomoci jest zdrad¹ ( )
Zarz¹dzenie Komendanta G³ównego
AK nr 127 z 18.01.1944 r. zakazywa³o
jednak przekazywania informacji podczas
przes³uchañ nawet w obliczu tortur: Wróg
zdobywa od aresztowanych cenne dla siebie wiadomoci. Potwierdzenie lub podawanie przez aresztowanych o sobie lub
organizacyjnej pracy wiadomoci jest
zdrad¹, chocia¿by nast¹pi³o pod przymusem fizycznym lub moralnym, zastosowanym przez wroga albo te¿ na skutek jego
podstêpu lub prowokacji. Musimy to sobie
wszyscy uwiadamiaæ ci¹gle, a przede
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wszystkim w nieszczêsnym momencie dostania siê w rêce wroga. Bierzmy przyk³ad z zachowania siê tych sporód nas,
którzy ¿o³niersk¹ i bohatersk¹ postawê
umiej¹ zachowaæ w obliczu mêczeñskiej
mierci. Jest ich wielu i oni przejd¹ do
historii.
Fale wiêkszych represji przetoczy³y siê
przez Pomorze kilkakrotnie: jesieni¹ 1940 r.,
wiosn¹ 1941 r., wiosn¹ 1942 r., latem 
jesieni¹ 1942 r., wiosn¹ 1943 r., wiosn¹
1944 r. i zim¹ 1944/1945 r.
W³asne metody ledcze
Trzeba tutaj zaznaczyæ, ¿e poszczególne urzêdy gestapo stosowa³y w³asne metody ledcze uznawane przez swoich pracowników za najbardziej skuteczne. I tak
np. gestapo w Bydgoszczy prowadzi³o
ledztwo w sposób bardzo brutalny, staraj¹c siê jak najszybciej wyjaniæ ca³¹ sprawê. Natomiast gestapo w Grudzi¹dzu 
po ostrym ledztwie  osadza³o dan¹ osobê w obozie Stutthof. Otrzymywa³a ona
status wiênia policyjnego (polizei-häftling)
i nadal pozostawa³a w dyspozycji placówki grudzi¹dzkiej nie wiedz¹c, kiedy dojdzie do kolejnego przes³uchania czy konfrontacji. Jednym z bardziej operatywnych
pracowników Stapostelle w Grudzi¹dzu
by³ SS-Sturmbannfuhrer Harro Thomsen.
Z kolei gestapo bydgoskie przekazywa³o
danego wiênia do obozu koncentracyjnego i wówczas gehenna przes³uchañ zasadniczo koñczy³a siê. Nie stanowi³o to oczywicie regu³y, gdy¿ wielu dzia³aczy 
¿o³nierzy Polski Podziemnej aresztowanych w Bydgoszczy po przybyciu do obozu m.in. Stutthof by³o równie¿ przes³uchiwanych.
Gestapo stara³o siê ukryæ prawdziwe
ród³o informacji chroni¹c w³aciwego

agenta. Niekiedy  jak to mia³o np. miejsce w wiêzieniu inowroc³awskim  aresztowanych cz³onków konspiracji rozpoznawa³ mê¿czyzna w narzuconym na g³owê
kocu. Stykali siê z nim pracownicy sieci
ofensywnego wywiadu dalekiego zasiêgu
Wybrze¿e Komendy G³ównej ZWZ 
AK dzia³aj¹cej na Pomorzu. Generalnie
rzecz bior¹c represjonowani, w sk³adanych
po wojnie relacjach,twierdzili, ¿e policja
niemiecka dysponowa³a znaczn¹ wiedz¹
i w sposób umiejêtny stara³a siê j¹ wykorzystaæ. W zeznaniach sk³adanych po wojnie pracownik gdañskiego gestapo, Jan
Kaszubowski vel Hans Kassner, mówi¹c
o Armii Krajowej na Pomorzu i w Poznañskiem stwierdzi³, ¿e: Przez grupê agentów dowiedzia³o siê gestapo o dok³adnej
iloci cz³onków w Poznaniu i na Pomorzu.
Tortury, prowokacja i wiadome
wprowadzanie w b³¹d
Podczas przes³uchañ, oprócz tortur, pos³ugiwano siê tak¿e metod¹ prowokacji
i wiadomego wprowadzania w b³¹d.
Przyk³adowo przes³uchiwanym cz³onkom
 ¿o³nierzom AK, aresztowanym w Gdyni
jesieni¹ 1942 r., okazywano zdjêcie Komendanta Podokrêgu Morskiego Zwi¹zku
Walki Zbrojnej  Armii Krajowej  kpt.
czasu wojny J. Olszewskiego ps. Andrzej.
Niektórzy z nich domylali siê, ¿e zosta³o
ono wykonane pomiertnie. Gestapo stara³o siê bowiem ukryæ fakt pope³nienia samobójstwa przez Komendanta Podokrêgu.
Gestapo warszawskie  wspólnie z placówk¹ gdañsk¹  dok³ada³o maksimum
wysi³ków, aby zlikwidowaæ te¿ ³¹cznoæ
pomiêdzy Warszaw¹  Gdyni¹ i Szwecj¹.
Sprawy szwedzkie od d³u¿szego czasu
stanowi³y przedmiot zainteresowania gesta-

po gdañskiego. Dzia³ania operacyjne policji niemieckiej zmierza³y do objêcia kontrol¹ szlaków przerzutowych.
Wiadomo równie¿, ¿e gestapo stara³o
siê dotrzeæ do najwy¿szych gremiów Komendy G³ównej ZWZ  AK, a tak¿e do
komend poszczególnych okrêgów, w tym
wypadku tak¿e i Pomorza.
Straty w walce z obc¹ okupacj¹.
Miejsca godne upamiêtnienia
Z dokumentów wynika, ¿e gestapo
w ogólnych zarysach zna³o plany powstañcze Pomorskiego Okrêgu, pseudonim pp³k. J. Pa³ubickiego, strukturê i obsadê Tajnej Organizacji Gryf Pomorski,
dzia³alnoæ Miecza i P³uga, Organizacji
wojskowej Zwi¹zek Jaszczurczy, Polskiej
Armii Powstania, Odry, Szarych Szeregów in. Rozpoznawano tak¿e piony wywiadowcze Okrêgu Pomorskiego Armii
Krajowej.
Polska Podziemna na Pomorzu, jak
i zreszt¹ w ca³ym kraju, ponios³a ogromne straty w walce z obc¹ okupacj¹. Wielu
jej ¿o³nierzy  dzia³aczy zosta³o uwiêzionych, a nastêpnie straconych, lub skazanych na d³ugoletnie wiêzienia wzglêdnie
pobyt w obozie. Pierwsza gehenna rozpoczê³a siê tu¿ po zatrzymaniu. Osadzeni
w aresztach, wiêzieniach, byli tam nieludzko maltretowani. Swoj¹ postawê niejedni
z nich przyp³acili ¿yciem  niektórzy zostali zamêczeni jeszcze podczas tocz¹cego
siê ledztwa. Tym bardziej miejsca te powinny zostaæ upamiêtnione (np. w Gdañsku, Gdyni, Bydgoszczy, Toruniu, Grudzi¹dzu, Inowroc³awiu i in.).
BOGDAN CHRZANOWSKI
(UNIWERSYTET GDAÑSKI, MUZEUM
STUTTHOF W SZTUTOWIE. ODDZIA£ SOPOT)

31 sierpnia 1939 r. w Wolnym Miecie
Gdañsku. Ostatni dzieñ pokoju
Lato by³o piêkne tego roku  tak Konstanty Ildefons Ga³czyñski napisa³ w jednym ze swych wierszy w roku 1939.
Koñczy³y siê urlopy, u wielu gwa³townie przerwane og³oszeniem przez Polskê mobilizacji. Rozpoczêcie roku szkolnego
w Polsce przesuniêto o kilka dni. W Wolnym Miecie Gdañsku ¿ycie toczy³o siê inaczej ni¿ dotychczas.
Symptomy nadchodz¹cej wojny mo¿na
by³o zaobserwowaæ ju¿ od pewnego czasu. wiadczy³o o tym nie tylko wojsko na
ulicach, zasieki na pla¿y pomiêdzy Sopotem a Kolibkami czy niedawny ostrza³
przez polsk¹ artyleriê przeciwlotnicz¹ niemieckiego samolotu, który naruszy³ przestrzeñ powietrzn¹ Rzeczpospolitej.

25 sierpnia 1939 r. policja gdañska
aresztowa³a kmdr. Tadeusza Zió³kowskiego,
szefa pilotów portu gdañskiego za odmowê
wprowadzenia do portu niemieckiego
pancernika Schleswig-Holstein
31 sierpnia 1939 r. by³ czwartek. Dzieñ
wczeniej policja gdañska zatrzyma³a 21
osób, z tego 6 za pijañstwo, a 15 ze spe-

cjalnych powodów. Mo¿na siê jedynie domylaæ, jakie to mog³y byæ powody, skoro
w dniu 25 sierpnia 1939 r. policja gdañska aresztowa³a kmdr. Tadeusza Zió³kowskiego, szefa pilotów portu gdañskiego za
odmowê wprowadzenia do portu niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein.
Dwa dni wczeniej zatrzymano Henryka
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Jarosza i Edmunda Schumanna, gdy przechadzali siê pobli¿u pla¿y w Brzenie.
Przewieziono ich do Prezydium Policji,
a nastêpnie  umieszczono w opró¿nionym z dotychczasowych wiêniów gdañskim wiêzieniu przy Schiesstange.
Dla wielu osób  mimo wyczuwalnego
napiêcia w stosunkach pomiêdzy Polsk¹
a Niemcami  by³ to normalny roboczy
dzieñ. Komisariat Generalny Rzeczypospolitej w Wolnym Miecie Gdañsku funkcjonowa³ jak w ka¿dym dniu tygodnia,
gdy¿  mimo zawieszenia komunikacji
kolejowej pomiêdzy Polsk¹ a Wolnym
Miastem Gdañskiem i braku kilku urzêdników, którzy mieszkali na terenie Polski
 uda³o siê zapewniæ ci¹g³oæ pracy najwa¿niejszego polskiego urzêdu w Gdañsku. Komisarz Generalny RP, Marian
Chodacki, po popo³udniowej rozmowie
telefonicznej z ministrem spraw zagranicznych Józefem Beckiem na temat sytuacji miêdzynarodowej, pónym wieczorem wyda³ kolacjê dla kilku pracowników
Komisariatu. Podczas niej zapewne rozmawiano o zaostrzeniu wzajemnych stosunków pomiêdzy Polsk¹ a Niemcami.

Na Domu Polskim  hitlerowska flaga
Nie by³oby w tym nic dziwnego, gdyby
nie to, ¿e zakwaterowano ich w pomieszczeniach szko³y znajduj¹cej siê w Domu
Polskim, a sam oddzia³ utworzono z pogwa³ceniem statusu wolnego miasta. Wybudowany wielk¹ ofiarnoci¹ Polonii gdañskiej Dom Polski zosta³ przyozdobiony
hitlerowsk¹ flag¹, mimo to Jan Hinz  kierownik szko³y, wraz z podleg³¹ mu kadr¹,
prowadzili zajêcia z dzieæmi polskimi a¿
do 29 sierpnia 1939 r., kiedy to z Komisariatu Generalnego RP otrzymano polecenie przerwania zajêæ szkolnych wraz
z zezwoleniem na wyjazd do Polski.
Zamiast tego informowano o wykryciu
w Piekle w mieszkaniach polskich celników  Krajniaka i Kupita  wielkiego znaleziska broni, amunicji i materia³ów wybu-

Ostatni numer Gazety Gdañskiej
Tego dnia ukaza³ siê ostatni numer
Gazety Gdañskiej, któr¹ 22 sierpnia
1939 r. wznowiono po trzymiesiêcznym
odebraniu debitu przez w³adze gdañskie
za piêtnowanie agresywnej polityki Niemiec wobec Polski oraz demaskowaniu
prowokacji i szykan hitlerowców wobec
Polaków w Gdañsku.
W konkurencyjnym wobec prasy polskiej organie narodowych socjalistów
w Gdañsku Der Danziger Vorposten wyranie ukazywano, ¿e stron¹ winn¹ za zaistnia³¹ sytuacjê jest Polska. Same tytu³y
wrêcz krzycza³y do czytelnika Schlagende deutsche Antwort auf Polens Generalmobilmachung. Tu¿ obok, w komentarzu
prasowym czytelnik móg³ siê zapoznaæ
z informacj¹, ¿e odpowiedzi¹ na polsk¹
mobilizacjê mo¿e byæ jedynie wypowiedzenie wojny, gdy¿ polskie intencje zosta³y przez wspomnian¹ mobilizacjê ods³oniête. Zaobserwowane w dniu 30 sierpnia
1939 r. wyp³yniêcie z Gdyni trzech polskich niszczycieli OORP: Grom, B³yskawica i Burza do Wielkiej Brytanii
w ramach planu Peking ironicznie nazwano wzmocnieniem floty brytyjskiej.
Milczano przy tym, ¿e ju¿ 23 sierpnia
1939 r., zatem na 3 dni przed pocz¹tkowo
zak³adan¹ dat¹ wybuchu wojny polsko-niemieckiej, w po³o¿onym na terenie Wolnego Miasta Gdañska Piekle, zakwaterowano ¿o³nierzy SS-Heimwehr Danzig.
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Luxus emitowano film Ins blaue Leben, a w kinie Gedania  Patrioten.
Na ekrany wchodzi³a nowoæ  film Es
war eine rauschende Ballnacht w re¿yserii profesora Carla Froelicha z Zarah Leander w roli g³ównej. Wystêpowali w nim
miêdzy innymi Marika Rökk oraz Hans
Stüwe jako Piotr Czajkowski. Scenariusz
by³ autorstwa Wêgra  Gezy von Cziffra
i opowiada³ o nieszczêliwej mi³oci Czajkowskiego, zreszt¹  jaki czas temu  publikowano go w odcinkach w Der Danziger Vorposten.
Gazeta zachêca³a do odwiedzenia lokalu przy Tischlergasse 49, gdzie dzi  tj.
31 sierpnia, mia³ siê odbyæ bal z bajecznymi tañcami i nastrojow¹ orkiestr¹. Lokal mia³ byæ czynny do 4.00 nad ranem.
Czy bal siê odby³?
Po po³udniu na teren Wojskowej Sk³adnicy Tranzytowej na Westerplatte przyby³ pp³k Wincenty Sobociñski  szef Wydzia³u Wojskowego KG RP. W trakcie
obiadu z kadr¹ oficersk¹ powiedzia³: nie
wiem, kiedy siê zobaczymy, ale mam do
was jedn¹ probê: nie dajcie siê zaskoczyæ. Natomiast mjr. Henrykowi Sucharskiemu  dowódcy placówki Sobociñski
przekaza³, by nie liczy³ na pomoc z zewn¹trz i samodzielnie decydowa³ o losach
placówki w przypadku ataku niemieckiego.
Zielone wiat³o do ataku
na Westerplatte

Komisarz Generalny RP, Marian Chodacki

chowych oraz lamp sygnalizacyjnych. Informowano równie¿ o nocnej strzelaninie na
granicy polsko-gdañskiej w Kolibkach,
gdzie gdañskie posterunki mia³y oko³o
godziny 22.00 poprzedniego dnia otworzyæ
ogieñ do próbuj¹cych przekroczyæ granicê
Polaków. Nastroje mia³a uspokajaæ fotografia zatytu³owana Danzig ist auf der
wacht  ukazuj¹ca osobê w niemieckim
he³mie z lornet¹ przy oczach, która obserwowa³a teren miêdzy zasiekami i zapor¹
przeciwpancern¹ ustawionymi na pla¿y
miêdzy Sopotem a Or³owem.
Dzia³a³y kina, mia³ odbyæ siê bal
z bajecznymi tañcami i nastrojow¹
orkiestr¹
W miecie dzia³a³y kina. W 16 funkcjonuj¹cych wówczas kinach wywietlano
bardzo zró¿nicowany repertuar, gdy¿ ¿aden film siê nie powtarza³. Np. w kinie

Zastêpca Sucharskiego, kpt. Franciszek
D¹browski  dowódca oddzia³u wartowniczego, przygotowa³ rozkaz dzienny nr
241, w którym rozpisano sk³ad s³u¿by oraz
posterunki z 31 sierpnia na 1 wrzenia
1939 r. oraz na dzieñ 1 wrzenia. Oko³o
godziny 16.00 dowódca przebywaj¹cego
w Gdañsku od 25 sierpnia 1939 r. pancernika Schleswig-Holstein kmdr Gustav
Kleikamp po otrzymaniu rozkazów Berlina w Tajnym Rozkazie nr 2 dowództwa
da³ kompanii szturmowej por. Wilhelma
Henningsena oraz wspó³dzia³aj¹cym z ni¹
jednostkom zielone wiat³o do ataku na
Westerplatte.
W czwartkowy wieczór Carl Jacob Burckhardt  Wysoki Komisarz Ligi Narodów
w Wolnym Miecie Gdañsku spotka³ siê
z sir Francisem M. Shepherdem-konsulem
generalnym Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Pó³nocnej Irlandii w wolnym miecie. Ich rozmowa dotyczy³a sytuacji w Gdañsku zwi¹zanej z objêciem
przez gauleitera Alberta Forstera funkcji
g³owy pañstwa gdañskiego. Omawiali
równie¿ sytuacjê z ostatnich dni, której
jednym ze skutków by³o niszczenie urzê-
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dowych akt i prywatnych notatek, by nie
wpad³y w niepowo³ane rêce.
Oko³o 23.00 do budynku, który zajmowa³ Burckhardt wesz³o dwóch przedstawicieli tajnej policji, którzy owiadczyli,
¿e odciêto po³¹czenia telefoniczne z budynkiem, a Wysokiemu Komisarzowi nie
wolno opuszczaæ obiektu.
Jak wspomina³a po latach Budzimira
Wojtalewicz-Winke: noc przed wybuchem
II wojny wiatowej by³a bardzo niespokojna. Rodzice i my nie spalimy. Rodzice
na przemian s³uchali radia warszawskiego
i gdañskiego, a ja wchodzi³am od czasu do
czasu do ich pokoju, chcia³am byæ bli¿ej
nich i wiedzieæ, co siê dzieje.
Odrzucenie przez Polskê niemieckiego
ultimatum
Tej nocy ca³a za³oga dziennej zmiany
z 31 sierpnia z Polskiego Urzêdu Pocztowo-Telegraficznego nr 1 przy Heveliusplatz
pozosta³a w budynku. Zaci¹gniêto posterunki, a dyrektor urzêdu dr Jan Michoñ

w porozumieniu z dowódc¹ obiektu ppor.
Konradem Gunerskim poleci³ wszystkim
kobietom opuciæ budynek poczty. Oprócz
mê¿czyzn pozosta³a jedynie ¿ona dozorcy
gmachu.
W nocy radio nada³o informacjê o odrzuceniu przez Polskê niemieckiego ultimatum. Wojska niemieckie sta³y na pozycjach wyjciowych do ataku na Polskê.
Rankiem 1 wrzenia 1939 r. wybuch³a wojna, na ulicach Wolnego Miasta Gdañska
widnia³y plakaty, na których mo¿na by³o
miêdzy innymi przeczytaæ: wybi³a godzina, na któr¹ z utêsknieniem czekalicie
od dwudziestu lat. Gdañsk wróci³ dzi do
Wielkoniemieckiej Rzeszy. Nasz Führer,
Adolf Hitler wyswobodzi³ nas. Na gmachach publicznych Gdañska po raz pierwszy powiewa dzi flaga ze swastyk¹, flaga
Rzeszy Niemieckiej. Ale powiewa ona
tak¿e na wszystkich by³ych polskich budynkach i w ca³ym porcie. Z wie¿ starego
ratusza i czcigodnego kocio³a Mariackiego
dzwony wieszcz¹, ¿e wybi³a godzina oswo-

bodzenia. [ ] Gdañsk, 1 wrzenia 1939,
Albert Forster, gauleiter.
Wszyscy obudzili siê w nowej rzeczywistoci  ale to ju¿ zupe³nie inna historia.
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Portret zbiorowy komisarzy generalnych
Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym
Miecie Gdañsku (19201939)
Uwarunkowania miêdzynarodowe determinuj¹ce poczynania w³adz odrodzonego Pañstwa Polskiego od schy³ku 1918 do
1920 r. sprawi³y, ¿e Gdañsk nie sta³ siê czêci¹ Rzeczypospolitej. Polscy politycy, w tym naczelnik Józef Pi³sudski
i kolejni premierzy, jak te¿ sejmowa wiêkszoæ, przyjêli do wiadomoci formu³ê Wolnego Miasta wypracowan¹ dla Gdañska
przez zwyciêskich aliantów, a przede wszystkim Stany Zjednoczone i Wielk¹ Brytaniê. Do jej zaakceptowania zostali
zmuszeni zarówno gdañscy Niemcy, jak i gdañscy Polacy oraz Rz¹d RP.
W sposób niedoskona³y próbowano dziêki niej pogodziæ odmienne aspiracje i potrzeby polskie i niemieckie.
Polska ludnoæ rodzima uzyska³a
nie tylko obywatelstwo Wolnego Miasta,
ale tak¿e równouprawnienie obywatelskie
Polacy nie mogli prze³amaæ oporu amerykañskiego prezydenta Woodrow Wilsona, zafascynowanego ide¹ prawa narodów
do decydowania o swoim losie. W omawianym kontekcie ta fascynacja prze³o¿y³a siê na zagwarantowanie specjalnego
statusu obszarowi 1892 km kw. zamieszka³ego w 1919 r. przez ludnoæ, która
w ponad 90 proc. identyfikowa³a siê z niemieck¹ wspólnot¹ narodow¹. Z drugiej
strony demokratyczne standardy, jakim
ho³dowa³ Wilson oraz brytyjski premier
Lloyd George, nie mówi¹c ju¿ o wspieraj¹cym Polaków francuskim prezydencie
Georgesu Clemenceau, sprawi³y, ¿e pol-

ska ludnoæ rodzima uzyska³a nie tylko
obywatelstwo Wolnego Miasta, ale tak¿e
równouprawnienie obywatelskie. To stanowi³o istotny czynnik wspomagaj¹cy
rozwój polskiego ¿ycia spo³ecznego a¿ do
1939 r. Zauwa¿my te¿ inn¹ rzecz: chocia¿
zarys uprawnieñ RP w Wolnym Miecie
Gdañsku ujêty w Traktacie Wersalskim,
zosta³ ograniczony postanowieniami dwustronnych umów polsko-gdañskich z lat
19201921, to Pañstwo Polskie zdo³a³o
jednak zachowaæ wiele wa¿nych uprawnieñ, szczególnie w dziedzinie obecnoci
polskich podmiotów gospodarczych na terenie gdañskiego portu.
Komisariat Generalny Rzeczypospolitej
Polskiej w Gdañsku  przedstawicielstwo
w³adz pañstwowych w Warszawie
Dla póniejszego okresu nale¿y podkreliæ stanowcze i konsekwentne stanowisko strony polskiej wobec prób zmniej-

szania jej uprawnieñ podejmowanych przez
gdañskie, niemieckie rodowiska polityczne. Nie by³o mowy o uznaniu gdañskich
aspiracji do wystêpowania wobec Polski
z pozycji suwerennego pañstwa, do którego kieruje siê pos³ów lub ambasadorów.
Symbolicznym wyrazem polityki w³adz
pañstwowych w Warszawie w stosunku do
Wolnego Miasta by³a nazwa ich gdañskiego przedstawicielstwa  Komisariat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej. Kieruj¹cy
nim urzêdnicy monitorowali respektowanie
uprawnieñ pañstwa polskiego, jego obywateli oraz gdañskiej Polonii. Byli pierwsz¹ instancj¹, do której w przypadku sporów odwo³ywa³ siê g³ówny organ lokalnej
administracji  Senat. Kieruj¹cy KGRP
spotykali siê z Wysokimi Komisarzami Ligi
Narodów, reprezentantami instytucji gwarantuj¹cej status miêdzynarodowy Wolnego
Miasta jak i jego demokratyczn¹ konstytucjê. Jako pierwszy funkcjê najwa¿niej-
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szego reprezentanta RP nad Mot³aw¹ pe³ni³ Mieczys³aw Ja³owiecki, mianowany
w styczniu 1919 r. generalnym delegatem
Ministerstwa Aprowizacji w Gdañsku. Zadania swoje wykonywa³ do koñca 1920.
Natomiast  zanim jeszcze opuci³ gdañsk¹ placówkê  formaln¹ reprezentacjê
pañstwa przej¹³ w lutym 1920 r. Maciej
Biesiadecki, który zosta³ pierwszym Komisarzem Generalnym RP w Wolnym Miecie Gdañsku. Po nim urz¹d ten piastowali: Leon Boles³aw Pluciñski (19211924),
Henryk Strasburger (19241932), Kazimierz Papée (19321936) i Marian Chodacki (19361939).
Trudna misja na wysuniêtej placówce
Kierowanie KGRP nie by³o z pewnoci¹ wygodn¹ synekur¹. Wype³nianie zwi¹zanych z tym obowi¹zków nale¿y raczej
nazwaæ trudn¹ misj¹ wykonywan¹ na wysuniêtej placówce, w atmosferze, któr¹
bez wiêkszego b³êdu mo¿na dla wiêkszoci lat omawianego okresu opisaæ mianem
zimnowojennej. Kim wiêc byli ludzie, których kierowano nad Mot³awê, by strzegli
polskich interesów?
Ja³owiecki urodzi³ siê w roku 1876,
Biesiadecki w 1864, Pluciñski w 1875,
Strasburger w 1887, Papée w 1889 a Chodacki w 1898. Wszyscy oni, kiedy kierowano ich do Gdañska, byli w rednim
wieku. Pierwszych trzech mia³o od 45 do
57 lat. Kolejnych trzech od 37 do 41 lat.
Najm³odszym z mianowanych by³ Henryk
Strasburger, mia³ 37 lat. Mo¿na zaryzykowaæ tezê, ¿e w Warszawie dobierano osoby, które swoim wiekiem i energi¹, a jednoczenie drog¹ ¿yciow¹, dawa³y rêkojmiê
sprostania wyzwaniom, jakie pojawia³y
siê na linii frontu relacji polsko-gdañskich.
Komisarze w wiêkszoci wywodzili
siê z obszarów, które przed 1914 r. znajdowa³y siê w strefie wp³ywów zaborców
niemieckojêzycznych: Biesiadecki, Papée
i Chodacki z zaboru austriackiego, a Pluciñski z by³ej Dzielnicy Pruskiej. Ja³owiecki pochodzi³ ze ¯mudzi a Strasburger
z Zag³êbia D¹browskiego. Byli to ludzie
dobrze wykszta³ceni, z dowiadczeniem
w sferze kontaktów i negocjacji z cudzoziemcami, chocia¿ nie zawsze natury dyplomatycznej.
Sumienne wykonywanie zaleceñ
p³yn¹cych z MSZ
Niew¹tpliwie najtrudniej by³o pierwszym trzem przedstawicielom RP, którzy
nie mieli okazji wczeniej pracowaæ w dyplomacji. Ja³owiecki przed 1919 r. pozna³
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Rosjê i Europê Zachodni¹. Biesiadecki
by³ zawodowym urzêdnikiem galicyjskiej
administracji, natomiast Pluciñski zajmowa³ siê najpierw organizacj¹ nowej polskiej administracji na terenach by³ej Dzielnicy Pruskiej. Dopiero ich nastêpcy mieli
za sob¹ co najmniej kilkuletni sta¿ pracy
na stanowiskach powierzanych im przez
Ministra Spraw Zagranicznych. Najwiêkszym dowiadczeniem w tej materii wykazywa³ siê Papée, bowiem zanim trafi³ do
Gdañska, pracowa³ w dyplomacji przez
13 lat.
Szefowie KGRP byli oceniani bardzo
ró¿nie, oczywicie zale¿nie od tego, kto
formu³owa³ opiniê. Krytycy ze strony polskiej brali pod uwagê postawê przyjmowan¹ podczas rozmów z cudzoziemcami
jak te¿ zdolnoæ porozumienia siê z gdañsk¹ Poloni¹. Najwa¿niejsz¹ wspóln¹ cech¹
dzia³alnoci polskich komisarzy generalnych by³o sumienne wykonywanie zaleceñ
p³yn¹cych z MSZ. Niekiedy, gdy taktyka
rz¹du wobec Gdañska ulega³a zmianie,
w Warszawie podejmowano decyzjê o wymianie przedstawiciela, co porednio wyznacza³o cezurê nowej polityki i retoryki
w kontaktach z Gdañskiem. Warto te¿ wspomnieæ o tym, co powinno, ale nie zawsze
cechuje sprawowanie urzêdu publicznego,
o uczciwoci i przyzwoitoci. ¯aden z urzêdników kieruj¹cych KGRP nie wywo³a³
skandalu, nie narazi³ na szwank dobrego
imienia Rzeczypospolitej czynami karygodnymi, czy to kryminalnymi czy obyczajowymi.
Ja³owiecki, Biesiadecki, Strasburger,
Papée
Mieczys³awa Ja³owieckiego ceniono za
skutecznoæ w organizowaniu transportów zaopatrzenia dla ograbionych podczas wojny ziem polskich. Ni¿ej oceniono
ostatecznie jego zdolnoæ doboru podw³adnych i sprawowania nad nimi kontroli. Najwiêcej negatywnych opinii dotyczy³o Macieja Biesiadeckiego, którego
obwiniano o nazbyt ustêpliw¹ postawê
wobec Gdañska. Zapominano, ¿e negocjowane podczas jego urzêdowania umowy
polsko-gdañskie by³y przede wszystkim
dzie³em warszawskiego MSZ. O notowaniach Henryka Strasburgera porednio
wiadczy najd³u¿szy okres s³u¿by pañstwowej w Gdañsku. Uda³o mu siê nawi¹zaæ
dialog z Senatem powo³anym przez koalicj¹
partii liberalnych i lewicowych. Jego misja
zakoñczy³a siê wraz z ponownym nasileniem nastrojów skrajnie nacjonalistycznych wród niemieckich gdañszczan. Nie
zdo³a³ doprowadziæ do cilejszej wspó³-

pracy cz³onków rodzimej Polonii, reprezentowanej przez Gminê Polsk¹ i rodaków przyby³ych do Gdañska po 1919 r.,
chocia¿ równie¿ ich nie antagonizowa³.
Inaczej by³o z Kazimierzem Papée, który  forsuj¹c powo³anie Zwi¹zku Polaków,
staraj¹cego siê pozyskaæ nie tylko imigrantów, ale i z dawna osiad³¹ ludnoæ 
wywo³a³ konflikt, bowiem jego poczynania
odbierano jako planowe os³abianie Gminy
Polskiej. Stwierdzano nawet, ¿e wówczas
spory w rodowisku polskim i antagonizm
miêdzy zasiedzia³ymi Polakami a KGRP
osi¹gnê³y apogeum. W dziedzinie relacji
gdañsko-polskich przysz³o K. Papée najpierw wyst¹piæ jako wspó³wykonawca
polskiej polityki faktów dokonanych, a póniej  jako porednik wspomagaj¹cy normalizacjê miêdzy obu stronami.
Gmina Polska  Zwi¹zku Polaków
 zas³uga Chodackiego
Sprawowa³ urz¹d, gdy Niemcy próbowali zaprzeczyæ polskim prawom na terenie portu gdañskiego w 1932 i 1933 r. Póniej, gdy za spraw¹ pojednawczej polityki
Hitlera wobec Polski równie¿ gdañscy
nazici zrezygnowali czasowo z postawy
konfrontacji, Papée poredniczy³ w organizowaniu podró¿y gdañskich decydentów do Warszawy. Jednak Komisarz w¹tpi³
w szczeroæ i trwa³oæ postawy gdañskiej
NSDAP. Kieruj¹cy MSZ Józef Beck uzna³
w 1936 r., ¿e misja Komisarza w Gdañsku
dobieg³a koñca i skierowa³ go do Pragi.
Do niew¹tpliwych sukcesów jego nastêpcy  Mariana Chodackiego  nale¿a³o
doprowadzenie do powstania organizacji
Gmina Polska  Zwi¹zek Polaków, symbolizuj¹cej proces integracji ró¿nych polskich rodowisk. Ten proces nasila³ siê
zw³aszcza w obliczu stopniowego eskalowania agresji nazistów kierowanej przeciwko Polakom. Chodacki interweniowa³
w obronie polskich obywateli, sk³ada³ protesty w gdañskim Senacie, lecz ich skutecznoæ by³a coraz mniejsza. Mimo tego
Komisarz trwa³ na powierzonym mu stanowisku do koñca. 1 wrzenia 1939 r. zosta³ przez nazistów odwieziony pod stra¿¹
do granicy litewskiej.
Wszyscy szefowie KGRP, którzy do¿yli
wojny, w jej trakcie pozostali na s³u¿bie
niepodleg³oci Polski. Nikt z nich nie
zdecydowa³ siê wróciæ do kraju opanowanego przez komunistów. Do mierci byli
aktywni w rodowisku polskiej emigracji
niepodleg³ociowej.
GRZEGORZ BERENDT
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Morze w polityce królów polskich
w XVIXVIII wieku
Wraz z inkorporacj¹ Prus w 1454 roku, odzyskaniem szeroko pojêtego Gdañskiego Pomorza, a co za tym idzie, tak¿e
dostêpu do Ba³tyku, mo¿na uznaæ, i¿ zrodzi³y siê w Polsce równoczenie zal¹¿ki nowo¿ytnej polityki morskiej, realizowanej
w mniej lub bardziej konsekwentny sposób przez kolejnych polskich monarchów. Jej g³ówne kierunki, to zachowanie
poprzez morze swobodnego gospodarczego kontaktu z Zachodem Europy, w³anie wówczas poprzez wielkie odkrycia
geograficzne rozpoczynaj¹cym eksploatacjê wiatowych zasobów, a ponadto zapewnienie równowagi politycznej w basenie
Ba³tyckiego Morza, nie pozwalaj¹cej na zbudowanie komukolwiek na tym obszarze tzw. Dominium Maris Baltici, czyli
wszechw³adnego panowania nad wiêkszoci¹ wybrze¿y i dróg morskich akwenu.
Dbaj¹ca o te interesy ostro¿na i wywa¿ona polityka przywilejów, ale i zobowi¹zañ dla wielkich miast pruskich, w tym
Gdañska, realizowana za czasów wielkich
Jagiellonów, Kazimierza Jagielloñczyka
i Zygmunta Starego, znalaz³a swój najpe³niejszy wymiar i znakomit¹ kontynuacjê
w dobie rz¹dów ostatniego przedstawiciela tej dynastii, Zygmunta Augusta.
Zygmunt August  podporz¹dkowanie
terytoriów ostatniego pañstwa zakonnego
nad Ba³tykiem, Inflant
Zygmunt August u progu swojego panowania postawi³ sobie wielki i wa¿ny cel:
podporz¹dkowanie terytoriów ostatniego
pañstwa zakonnego nad Ba³tykiem, Inflant.
Ryga mia³a staæ siê portem prze³adunkowym
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego i pe³niæ
tak¹ sam¹ rolê dla wschodniej po³aci w³adztwa Jagiellonów, jak¹ Gdañsk pe³ni³ dla
Korony. Wzmocni³oby to pozycjê jagielloñskiej monarchii w ca³ym tym regionie,
korzystnie wp³ynê³oby na ca³¹ gospodarkê
rodz¹cej siê wraz z Uni¹ Lubelsk¹ Rzeczypospolitej. Jednoczenie mo¿na by³o w ten
sposób zapobiec uzyskaniu przewagi nad
Ba³tykiem przez inne mocarstwa Pó³nocy.
W tej rozgrywce portowe orodki Prus
Królewskich mia³y odegraæ istotn¹ rolê.
Gdy w 1563 roku wybuch³a wojna o Inflanty, Gdañsk sta³ siê z koniecznoci baz¹
królewskiej floty kaperskiej, która z wielk¹
wytrwa³oci¹ utrudnia³a tzw. ¿eglugê narewsk¹. Korsarskie wypady nie le¿a³y w interesie dumnego emporium nad Mot³aw¹,
z wolnego morskiego handlu czerpi¹cego
ogromne zyski, ale rosn¹cy opór gdañszczan wobec aktywnej polityki morskiej
ostatniego Jagiellona przyniós³ w konsekwencji jej reformê i  mo¿na rzec  brzemienn¹ w skutki intensyfikacjê dzia³añ.
Komisja Morska pod wodz¹ kasztelana
gdañskiego Jana Kostki
Powsta³a Komisja Morska, któr¹ s³usznie mo¿na uznaæ za pierwsze i jedyne

w dziejach przedrozbiorowej Rzeczypospolitej ministerstwo do spraw morskich,
pod wodz¹ kasztelana gdañskiego Jana
Kostki, dzia³aj¹ce na dodatek sprawnie
i skutecznie. Przeniesienie bazy floty kaperskiej z Gdañska do Pucka zapewni³o
jej wiêksz¹ niezale¿noæ od kaprysów
Gdañska, a incydent ze ciêciem królewskich kaprów doprowadzi³ w ostatecznym
rozrachunku nie tylko do ukrócenia gdañskiej samowoli w panowaniu nad morzem
poprzez uchwalanie w roku 1570 tzw.
Statutów Karnkowskiego, ale i dopomóg³
w prze³amaniu szkodliwej dla integralnoci
ca³ego pañstwa autonomii Prus Królewskich, dot¹d konsekwentnie uchylaj¹cych
siê od uczestniczenia w ¿yciu politycznym Rzeczypospolitej. Ostatnim akordem
starañ Zygmunta Augusta o umocnienie
pozycji Polski nad Ba³tykiem by³o rozpoczêcie budowy w³asnej królewskiej floty
wojennej w oparciu o stocznie i port w Elbl¹gu. mieræ Jagiellona w 1572 roku przekreli³a jednak te tak korzystnie zarysowane polityczne perspektywy.
W dzia³aniach kolejnych polskich monarchów, wybranych w wolnych elekcjach,
zaczê³a dominowaæ pewna doranoæ dzia³añ i ich niekonsekwentna realizacja.
Stefan Batory  kapitulancki kompromis
z Gdañskiem. Zygmunt III  stworzy³
now¹ flotê królewsk¹
Stefan Batory zrezygnowa³ z powo³ywania królewskich kaprów, a z buntuj¹cym siê
przeciwko jego w³adzy Gdañskiem zawar³
kapitulancki kompromis, najbardziej wyartyku³owany w tzw. Tractatus Portorii
z 1585, za cenê po³owy z zysków z c³a
palowego oddaj¹cym kontrolê nad skromnym polskim wybrze¿em Gdañskowi. Zygmunt III potrzebowa³ Gdañska (i Ba³tyku)
najpierw dla zachowania kontaktów ze
szwedzkim dziedzictwem, a potem, ju¿
w toku wojny o utracony tron, po 1600
roku, z koniecznoci stworzy³ now¹ flotê

królewsk¹, zaanga¿owan¹ w walki na morzu najpierw w obronie Inflant, nastêpnie
za, w wojnie z lat 16261629 w obronê
ujcia Wis³y. Z ca³¹ pewnoci¹ by³o to realizowanie polityki dynastycznej, s³u¿¹ce
interesom Rzeczypospolitej tylko porednio, zw³aszcza wtedy, gdy w starciu ze
skandynawskim ekspansjonizmem chodzi³o o niedopuszczenie do powstania
szwedzkiego Dominium Maris Baltici.
Jak na ironiê, to wtedy w³anie, w bitwie
pod Oliw¹ z 28 listopada 1627 skromna
polska flota wojenna odnios³a swój najwiêkszy przedrozbiorowy sukces na morzu,
by ju¿ w kilka lat póniej przestaæ zupe³nie istnieæ  u¿yta w niezgodny z interesami polskimi sposób dla potrzeb wojny
trzydziestoletniej.
W³adys³aw IV  odzyska³ w traktatach
ze Sztumskiej Wsi (1635) kontrolê nad
gdañskim Pomorzem
W³adys³aw IV by³ tym z Wazów, który
mia³ szansê swoje dynastyczne i morskie
plany wprz¹c w s³u¿bê Rzeczypospolitej.
Jako polityk, zrêczny i elastyczny, jako
wódz i monarcha, do pewnego momentu
skuteczny i szczêliwy, wykorzystuj¹c polityczne koniunktury tego czasu odzyska³
w traktatach ze Sztumskiej Wsi (1635)
kontrolê nad gdañskim Pomorzem, a mia³
nawet okazjê  po wymarciu szczeciñskich
Gryfitów  roztoczyæ sw¹ w³adzê nad ca³ym Pomorzem Zachodnim. Z tego ostatniego przy³¹czy³ do Polski jednak jedynie
Bytów i Lêbork. Na Helskim Pó³wyspie
wzniós³ potê¿ne twierdze, W³adys³awowo
i Kazimierzowo i snu³ wizjê budowy w piaskach u ich stóp nowej  jak mawia³ 
Genui. Zabrak³o mu jednak konsekwencji
i wytrwa³oci, zw³aszcza w ujarzmieniu
Gdañska i ostatecznie jakiekolwiek mo¿liwoci podjêcia aktywniejszej polityki
ba³tyckiej rozwia³y siê wraz z klêskami
Rzeczypospolitej za panowania jego brata
i nastêpcy, Jana Kazimierza.
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Jan III Sobieski  ostatni akord m¹drej
i korzystnej dla Rzeczypospolitej
polityki ba³tyckiej
Ostatni akord m¹drej i korzystnej dla
Rzeczypospolitej polityki ba³tyckiej mia³
miejsce za panowania Jana III Sobieskiego. Próbuj¹cy zwi¹zaæ Polskê z Francj¹
i Szwecj¹ monarcha przygotowywa³ siê
do odebrania Hohenzollernom Prus Ksi¹¿êcych. Uk³ad w Jaworowie z 1675 z wys³annikami Ludwika XIV, nastêpnie d³ugi
pobyt w Gdañsku polskiego monarchy na
prze³omie 1677/1678 mia³y s³u¿yæ wzmocnieniu pozycji Rzeczypospolitej nad Ba³tykiem, a dla Sobieskich  poprzez przejêcie utraconego kilkadziesi¹t lat wczeniej
lenna  mia³y otworzyæ widoki na podtrzymanie w Polsce w³asnej dynastii. Stymulowane z zewn¹trz, przez wrogów Rze-

czypospolitej dzia³ania opozycji magnackiej
storpedowa³y te plany. Trwa³ym efektem
dyplomatycznych zabiegów Sobieskiego
okaza³o siê jednak powstrzymanie ekspansji Brandenburgii u ujcia Odry. Zachowanie wówczas Szczecina w rêkach szwedzkich na kilka nastêpnych dekad z pewnoci¹
opóni³o podjêcie rozbiorczych inicjatyw
Hohenzollernów w stosunku do samej
Rzeczypospolitej.
Stanis³aw August Poniatowski móg³
jedynie obserwowaæ przez swoich
rezydentów w Gdañsku i krajach
nadba³tyckich kierunki politycznych
przemian
Wiek XVIII, wiek panosz¹cej siê anarchii i os³abienia autorytetu polsko-litewskiego pañstwa na miêdzynarodowej arenie,

nie s³u¿y³ ju¿ rozwiniêciu aktywniejszej,
i co najwa¿niejsze, skutecznej polityki morskiej elekcyjnych monarchów. Trudno za
tak¹ uwa¿aæ np. wmanewrowanie Rzeczypospolitej w wojnê pó³nocn¹ i matactwa Augusta II Sasa w kwestii Elbl¹ga,
omal¿e ¿e nie przejêtego przez brandenbursko-pruskiego s¹siada ju¿ u progu epoki saskiej. Stanis³aw August Poniatowski
móg³ jedynie obserwowaæ przez swoich
rezydentów w Gdañsku i krajach nadba³tyckich kierunki politycznych przemian.
Ju¿ zreszt¹ pierwszy rozbiór polski uczyni³
wiê Polski z morzem niezwykle iluzoryczn¹. A jednak do samego koñca istnienia Rzeczypospolitej kwestia zachowania
kontaktu poprzez Ba³tyk z reszt¹ Europy
pozosta³a ¿ywotnym polskim interesem.
DR S£AWOMIR KOCIELAK

W 65. rocznicê wyzwolenia obozu koncentracyjnego Stutthof,
pamiêci jego ofiar i powiêcenia Polonii Gdañskiej dla jej
powrotu do Macierzy Polskiej

Czasy dobre, z³e i najgorsze...
Mój ojciec Jan Schoennagel by³ i jest bardzo dumny z tego, ¿e jest przedwojennym gdañszczaninem. Jego rodzice,
a moi dziadkowie, przyjechali do Gdañska z Szatarp pod Kocierzyn¹. Tutaj te¿ urodzi³ siê 5 stycznia 1923 r. Jako jego
dzieci  mam siostrê i brata  czêsto s³yszelimy od niego o ¿yciu w przedwojennym Gdañsku, o panuj¹cych w nim
stosunkach zanim wybuch³a wojna. Nam, dzieciom urodzonym po wojnie, d³ugo nie mog³o pomieciæ siê w g³owach,
¿e to miasto przed wojn¹ wygl¹da³o inaczej ni¿ teraz, a na ulicach, w sklepie, czy na podwórku mówiono g³ównie po
niemiecku.
Obrazy z dzieciñstwa
w Wolnym Miecie Gdañsku
Wród wspomnieñ ojca z okresu, gdy
mia³ zaledwie kilka lat, zachowa³ siê obraz z czasów budowy polskiego Kocio³a
Chrystusa Króla. Jest w nim spo³ecznie
pracuj¹cy przy jego budowie nasz dziadek, a jego ojciec Leon Schoennagel. Pracowa³ tam z grup¹ znajomych i przyjació³.
Mój ojciec, jako dziecko chodzi³ równie¿
wraz z bratem i kolegami na plac budowy.
Bra³ ma³e wiaderko i ³opatkê, by pomagaæ starszym. Pamiêta, ¿e by³o tam du¿o
piachu, który oni, dzieci budowniczych
wi¹tyni, sypali do wiaderek i przenosili
na inn¹ kupkê. W wymienionym kociele,
ju¿ po jego wybudowaniu, zosta³ przyjêty
do I Komunii wiêtej mój stryj, Leon
Schoennagel.
Do czasu dojcia do w³adzy NSDAP
(zw³aszcza do roku1933), wród dzieci
nie by³o wiêkszej ró¿nicy pomiêdzy Polakami, a Niemcami. Na podwórku bawi³
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Jan Schoennagel  prawdopodobnie ostatni ¿yj¹cy wiêzieñ pierwszego transporu do Stutthofu

siê z dzieæmi niemieckimi. Oczywicie i tu
Polacy, którzy byli w mniejszoci, trzymali siê razem. W trakcie gry w pi³kê podzia³ by³ najczêciej prosty  Polacy kontra
Niemcy. Dzieci niemieckie nie za bardzo
lubi³y graæ z polskimi, bo polskie rozumia³y, co mówi¹ pomiêdzy sob¹ niemieckie (np. jak chc¹ rozegraæ pi³kê). Dzieci
niemieckie by³y w gorszej sytuacji, nie rozumia³y polskiej mowy. Mimo tego mecze
takie by³y czêsto rozgrywane. Na boisku
by³a za¿arta walka, a po meczu wszyscy
razem szli na oran¿adê.
Rodzice ojca bardzo dbali o to, by
w domu mówiono po polsku. Czasami by³y
przypadki, ¿e wracaj¹c do domu, po zabawach z kolegami mówi¹cymi po niemiecku, powiedzia³ jakie s³owo w tym jêzyku. Wówczas jego rodzice napominali go,
by mówi³ po polsku, bo jest Polakiem. Dlatego te¿, gdy podrós³, uczêszcza³ do polskiej szko³y tj. Gimnazjum Polskiego im.
Józefa Pi³sudskiego. Wst¹pi³ te¿ do pol-
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Te same sygna³y najwidoczniej dochodzi³y te¿ do organizatorów naszych kolonii
i opiekuna, bo w poci¹gu ksi¹dz nakaza³
nam zdjêcie polskich krzy¿y harcerskich,
aby nie wywo³ywaæ na dworcu awantur
z Niemcami i abymy bezpiecznie wrócili
do domów. Niechêtnie, ale i ja musia³em
odpi¹æ swój harcerski krzy¿. By³o to mniej
wiêcej w po³owie sierpnia 39 roku. Na
dworcu, po powrocie do Gdañska zauwa¿y³em hitlerowskie bojówki, które ju¿ nie
ukrywa³y agresywnych zamiarów.
Od powrotu z koloni do wybuchu wojny atmosfera w miecie by³a napiêta. Co
wisia³o w powietrzu. Mój m³odszy brat
Leon wyjecha³ do rodziny do Polski (pod
Kocierzynê), a ojciec nie nocowa³ w domu
z obawy przed aresztowaniem. Nocowa³
u pañstwa Jeliñskich. Z ich córk¹, Ludwik¹ po wojnie o¿eni³em siê.
Rok 1935  I Komunia w Kociele Chrystusa Króla (od prawej Leon, matka Józefa,
ojciec Leon i brat Jan Schoennagel  bohater artyku³u

skich organizacji takich jak: Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego i Katolickie Stowarzyszenie M³odzie¿y. By³ te¿ juniorem w sekcji pi³ki no¿nej jedynego polskiego klubu
sportowego w Gdañsku, tj. KS GEDANIA Gdañsk.
Polski duch w cieniu swastyki
Wraz z umacnianiem siê pozycji nazistów w Gdañsku zaczê³y zachodziæ powa¿ne zmiany w wiadomoci Polaków,
jak i Niemców. Sytuacja ulega³a pogorszeniu, coraz czêciej Polacy byli jawnie
szykanowani. W 1938 roku ojciec pojecha³ wraz z kilkoma kolegami na obóz
przysposobienia obronnego do Solca Kujawskiego. Tam, chc¹c unikn¹æ szykan,
nakazano im mówiæ, ¿e s¹ grup¹ z Poznania. W tym te¿ miejscu siêgam po spisane
przez ojca wspomnienia. S¹ bezporednim zapisem jego dalszych, coraz bardziej dramatycznych prze¿yæ:
Po akademii 3 Majowej w 39 roku
uda³em siê wraz z dwoma kolegami na
lody do cukierni Toscaniego mieszcz¹cej
siê na D³ugim Targu. My bylimy ubrani
w polskie mundury harcerskie. Zauwa¿ylimy grupê oko³o 10 m³odych Niemców,
którzy szli w naszym kierunku. Nas by³o 3,
ich 10. Przyspieszylimy wiêc kroku, a na
koñcu naszej grupki pozosta³ kolega Starkmeth. Niemcy chcieli go zaci¹gn¹æ do
bramy i chyba pobiæ. Wiêc z koleg¹ wrócilimy na pomoc. Na szczêcie zauwa¿ylimy jad¹cego na rowerze policjanta.
Napastnicy te¿ go zauwa¿yli i uciekli.
Obawiaj¹c siê, ¿e oni siê gdzie zaczaili
na nas, poprosilimy policjanta o pomoc.
Ten zabra³ nas na posterunek, spisa³ pro-

tokó³, ale z uwagi na fakt, ¿e my nie znalimy napastników, postêpowanie umorzono. Postêpowanie owego policjanta by³o
tak lamazarne, ¿e odnielimy wra¿enie,
¿e nie chcia³ z³apaæ i zatrzymaæ m³odych
Niemców.
Latem 39 roku pojecha³em na kolonie
w Pieniny. Naszym opiekunem by³ wikary
z kocio³a p.w. Chrystusa Króla, ksi¹dz
Muzalewski. Pod koniec pobytu dosta³em
z domu list, w którym rodzice informowali
mnie, a za moim porednictwem kolegów,
bymy wracaj¹c nie eksponowali swojej
polskoci (np. poprzez polskie emblematy).
Sytuacja w miecie bardzo siê zaostrzy³a.

Drogi ciernistej pocz¹tek
Wczesnym rankiem 1 wrzenia 39 roku
przez sen us³ysza³em jakie odg³osy. Przebudzi³em siê, ale nie wiedzia³em co to jest,
wiêc poszed³em do matki i zapyta³em, czy
to burza? Matka ³ami¹cym siê g³osem powiedzia³a nie synu, to wojna. Te ha³asy,
które s³ysza³em, to by³y dzia³a pancernika
Schlezwig Holstein ostrzeliwuj¹ce Westerplatte, a tak¿e ostrza³ Poczty Polskiej w Gdañsku.
Jako, ¿e by³ to pierwszy pi¹tek miesi¹ca, chcia³em iæ rano do naszego kocio³a.
Po drodze spotka³em jednak znajomego,
który powiedzia³ mi, ¿e o 5 rano aresztowano naszych ksiê¿y i abym wraca³ do
domu. Ja jednak poszed³em do kocio³a,

Leon, ojciec Jana zgin¹³ w obozie koncentracyjnym Dachau, pozosta³o po nim tylko kilka
ocenzurowanych przez Niemców listów
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rzucono z mieszkania, pomimo, ze w³aciciel domu, Niemiec, pan Kunst sprzeciwi³
siê temu. Tu chcê pokazaæ, ¿e tak¿e wród
Niemców byli porz¹dni ludzie (...).
Pierwszym transportem

Rok 1946, pierwszy proces katów Stutthofu, wizja lokalana z oskar¿onymi przed piecami
krematorium

ale zauwa¿ywszy wisz¹c¹ na nim flagê
hitlerowsk¹ omin¹³em wi¹tyniê i poszed³em do niemieckiego kocio³a  w.
Józefa.
Po powrocie do domu zdziwi³em siê,
gdy¿ zasta³em w domu ojca. Nie zosta³
wpuszczony na teren portu, gdzie dotychczas pracowa³, jako mistrz zmianowy.
Zwolniono go z pracy z dniem 1 wrzenia
1939 roku. Poszlimy z rodzicami do
miasta. Po drodze jaki mijany przechodzieñ gwizdn¹³ i wskaza³ nas rêk¹. Wtedy
z bramy wyskoczy³o kilku Niemców, zostalimy aresztowani. Zabrano nas do
prezydium policji (dzisiejszy budynek
ABW) przy ul. Okopowej. Przy wejciu
ojciec otrzyma³ dwa kopniaki. Gdy zebra³a siê trochê wiêksza grupa aresztowanych Polaków, pod konwojem zaprowadzono nas do Victoria Schule (...). Przed
wejciem do budynku hitlerowcy utworzyli szpaler i ka¿dy musia³ tamtêdy przejæ,
a na nasze g³owy i cia³a spada³y uderzenia pa³kami. Kto siê zachwia³ lub upad³
by³ bity d³u¿ej. Ja, jako m³ody 16 letni
ch³opak przebieg³em szybko t¹ specyficzn¹ cie¿k¹ zdrowia.
Popêdzono nas na podwórze, gdzie
spisano personalia, odebrano dokumenty
i osobiste rzeczy. Nastêpnie wszystkich
nas upchniêto w sali gimnastycznej. By³a
nas tam ju¿ spora grupa Polaków, a nowi
ci¹gle byli zwo¿eni. Zrobi³o siê bardzo
duszno. Po po³udniu najpierw skierowano
nas do piwnic, a wieczorem zostalimy
pod eskort¹ odprowadzeni do aresztu przy
ulicy Kurkowej. Wczeniej jednak zwolniono oko³o 50 kobiet i dzieci. Wród
zwolnionych by³a moja matka, Józefa
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Schoennagel, z domu Stefañska. Przechodz¹c korytarzem widzia³a pobitego, le¿¹cego w ka³u¿y krwi ksiêdza Bronis³awa
Komorowskiego. Widzia³a te¿ naszego
proboszcza ksiêdza Rogaczewskiego, który w tych strasznych warunkach s³ucha³
spowiedzi. Mówi³, ¿e jeli nas rozstrzelaj¹, spotkamy siê w niebie.
O tym wszystkim dowiedzia³em siê póniej. Tak¿e o tym, ¿e matkê po zwolnieniu
z Viktoria Schule wyrzucono z mieszkania. Sta³o siê tak poniewa¿ hitlerowcy
mieli zdjêcie okna naszego mieszkania
w dniu 3 Maja, a my zawsze w to wiêto
wywieszalimy polska flagê. Matkê wy-

Po nocy spêdzonej w wiêziennej celi na
Strzeleckiej dosta³em rano pó³ bochenka
kominiaku i jak¹ lurê zwan¹ kaw¹.
Okaza³o siê potem, ¿e by³ to mój prowiant
na ca³y dzieñ. Za chwilê us³ysza³em gwizdek, drzwi od celi otworzy³y siê i kazano
mi wyjæ na dziedziniec. Tam wraz ze spor¹ grup¹ rodaków, wród których odnalaz³em Ojca, zostalimy zapakowani do
trzech ciê¿arówek i dwóch autobusów.
Konwój ruszy³ w nieznanym kierunku. Nie
moglimy ze sob¹ rozmawiaæ, pilnowa³
tego wachman, wiêc ka¿dy sam prze¿ywa³
tê podró¿. Ja tylko pokaza³em ojcu, ¿e
mo¿e nas teraz wioz¹, aby rozstrzelaæ.
Pamiêtam, ¿e p³ynêlimy promem przez
Wis³ê w wibnie, a po nastêpnych kilkunastu minutach samochody zatrzyma³y
siê, nakazano nam wysiadaæ i popêdzono
w las. Tam sta³ szpaler SS-manów w czarnych mundurach. W ten oto sposób wyl¹dowalimy w Stutthofie, jako pierwszy
transport Polaków (...). Bylimy pierwszymi wiêniami tego obozu (...). Nie pamiêtam, by po przyjedzie nas bito, ale najpierw musielimy przez d³ugi czas (jaki
nie wiem, bo zabrano nam zegarki) siedzieæ w kucki z wyci¹gniêtymi do przodu
rêkami. Za nami stali wachmani uzbrojeni
w karabiny, z na³o¿onymi na nie bagnetami. Gdy kto nie kuca³ tak, jak tego sobie
¿yczyli Niemcy, ten by³ bagnetem przywo-

1946 r., wizja lokalna obozu koncentracyjnego Stutthof w tzw. pierwszym procesie stutthowskim,
za oskar¿on¹ SS-mank¹ stosy butów ofiar
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³ywany do porz¹dku. Ju¿ póniej, gdy pozwolono nam wstaæ, niektórzy przewracali
siê, a nikt nie móg³ rozprostowaæ nóg, tak
bola³y.
W kolczastych ramionach cierpienia
i mierci
Nastêpnego dnia zaczêto nas spisywaæ.
By³o nas oko³o 150 Polaków. Potem zosta³em skierowany do tzw. Waldkolone,
czyli brygady lenej, której celem by³a
wycinka drzew. Przez jaki czas razem ze
mn¹ byli w brygadzie ksiê¿a: Rogaczewski, Muzalewski i Górecki. Pobyt w obozie wspominam jako koszmar. Ciê¿ka praca od rana do nocy, potem zimne namioty,
spanie na ziemi we trzech pod jednym
kocem. Dopiero póniej wiêniowie
mieszkali w barakach, które my budowalimy, tak¿e z drzew ciêtych przez mnie
(...).
Najbardziej oprawcy znêcali siê nad
naszymi ksiê¿mi, nauczycielami i inteligencj¹. Ju¿ tylko z powodu tego, ¿e kto
by³ ksiêdzem czy nauczycielem trafia³ do
tzw. Strafkolone (czyli karnej kompanii).
Tam zmuszany by³ do wykonywania pracy
ponad si³y, a czêsto by³ bity. Os³abiony
organizm podatny by³ na choroby. Kromka chleba by³a skarbem. Bo g³ód zawsze
dawa³ o sobie znaæ. Dlatego ja do dzi
nigdy nie wyrzucê choæby kromki chleba.
Twierdzenie, ¿e chleb jest wiêty tam nabiera³o realnych kszta³tów.
Najgorszy by³ jednak brak nadziei na
lepsze jutro. Dlatego te¿ w tych ciê¿kich
chwilach nasi ksiê¿a s³u¿yli nam nie tylko
za powierników i spowiedników, ale te¿
byli nam po prostu przyjació³mi. Niemcy
zauwa¿ali to. Na pocz¹tku stycznia 1940
roku (dok³adnie 11 stycznia) czêæ duchownych (w tym ks. Rogaczewski) zosta³o rozstrzelanych. Nastêpna grupa ksiê¿y,
z ks. Komorowskim i Góreckim zosta³a
rozstrzelana w Wielki Pi¹tek 1940 roku.
Bylimy te¿ przes³uchiwani przez w³adze obozowe. Ja by³em przes³uchiwany
dwa razy. Raz po przyjedzie, drugi raz
4 padziernika 39 roku. Pytano mnie
wówczas dlaczego nale¿a³em do polskich
organizacji. Odpowiedzia³em, ¿e tak mnie
wychowali rodzice (...).
6 padziernika 39 roku oko³o 11.00,
wraz z grup¹ 9 innych m³odocianych wiekiem Polaków zaprowadzono mnie do
biura, gdzie musielimy podpisaæ zobowi¹zanie, ¿e na temat tego, co widzielimy i prze¿ylimy bêdziemy milczeæ i t³umaczono nam, ¿e zostalimy internowani
ze wzglêdu na nasze bezpieczeñstwo. Ciê¿arówk¹ przywieziono nas do Gdañska,

a eskortuj¹cy nas osobnik nakaza³ natychmiast udaæ siê na Gestapo. Tam otrzymalimy dokumenty zwolnienia i polecano
nam zg³osiæ siê natychmiast na policjê.
Od tego dnia dwa razy dziennie musielimy siê tam meldowaæ.
Los niewolnika
Na pocz¹tku nie mia³em ¿adnej pracy,
potem otrzyma³em nakaz stawienia siê
w niemieckim gospodarstwie rolnym u gospodarza w Migowie. Pracowa³em u niego, jak niewolnik (...). Po jakim czasie zosta³em wezwany wraz z matk¹ i bratem do
Ratusza Staromiejskiego przy ul. Korzennej.
Tam stanêlimy przed Komisj¹ ds. Zniemczenia. Zapytano siê nas na wstêpie, gdzie
jest Leon Schoennagel. Matka odpowiedzia³a, ¿e m³odszy syn (mia³ takie samo
imiê jak nasz Ojciec) jest tu, a m¹¿ w obozie, ale jakim, to nie wie (ocenzurowane
listy od ojca zaczê³y przychodziæ dopiero
po jego osadzeniu w Dachau). Niemiec
machn¹³ rêk¹ i kaza³ jej wyjæ. Natomiast
mnie i brata przekonywa³, bymy wyrzekli
siê rodziców. Mielimy za to otrzymaæ
liczne przywileje nale¿ne Niemcom.
Wraz z bratem stanowczo odmówi³em
(...). Ponownie musia³em wróciæ do owego niemieckiego gospodarza, gdzie w fatalnych warunkach musia³em pracowaæ
do koñca wojny. Jak u tego Niemca mi siê
¿y³o, niech zilustruje to fakt, ¿e zim¹ spa³em w nie ogrzewanej szopie z wybitym
oknem. Kiedy ukrad³em butelkê mleka
i chcia³em j¹ wypiæ rano. Pomimo, ¿e
w nocy trzyma³em mleko pod przykry-

ciem, rano nie mog³em siê go napiæ, mleko zamarz³o. Zimy by³y wówczas znacznie
ostrzejsze. Pracowa³em razem z jeñcami
sowieckimi, a pilnowa³ nas niemiecki ¿o³nierz, ranny na froncie, a wiêc nieprzydatny ju¿ do walki.
Pod koniec wojny, gdy pod Gdañsk podchodzi³y ju¿ wojska sowieckie, uciek³em
od bauera. Ba³em siê, ¿e na koniec mnie
albo zabije, albo wywiezie do Niemiec. Po
przejciu frontu odnalaz³em matkê. Nie
wiedzielimy, gdzie jest brat i ojciec. Wracaj¹cy do Gdañska inni wiêniowie poinformowali mnie, ¿e ojciec zgin¹³. Oprócz
obozu w Stutthofie zaliczy³ jeszcze Sachsenhausen, Mauthausen i Dachau, gdzie
zgin¹³ 28 stycznia 1945 roku, na krótko
przed wyzwoleniem obozu przez Amerykanów. Brat zosta³ wywieziony do Niemiec,
wróci³ do Gdañska krótko po zakoñczeniu
wojny.
...
Jan Schoennagel, mój kochany ojciec
i mój wzór polskiego patrioty. Ca³e ¿ycie
by³ zwi¹zany z Gdañskiem, tu siê urodzi³,
tu prze¿y³ trudne lata swojej m³odoci, tutaj mieszka do dzisiaj. Niemal ca³e powojenne ¿ycie zawodowe spêdzi³ w Stoczni
Gdañskiej.
RYSZARD SCHOENNAGEL
PS. Pragnê gor¹co podziêkowaæ za pomoc
mojej siostrze Marii oraz bratu stryjecznemu Zygmuntowi za przekazanie kilku
cennych wskazówek i uzupe³nieñ, a tak¿e
materia³ faktograficzny, w tym dokumenty
i zdjêcia rodzinne.

Koció³ Chrystusa Króla w Gdañsku. Fot. z 1967 roku (ze zb. APG)
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Zasady powinny byæ analogiczne do kryteriów
realizacji odbudowy G³ównego Miasta

Jak odbudowaæ pó³nocny
cypel Wyspy Spichrzów?
Bogata, tysi¹cletnia historia Gdañska oraz jego szczególne po³o¿enie u ujcia g³ównej rzeki Polski  Wis³y ukszta³towa³y
to Miasto na jedno z najpiêkniejszych w naszej Ojczynie. Sta³o siê ono ofiar¹ barbarzyñskiej wojny. Dziêki wspania³ym
profesorom ze Lwowa, Krakowa i Wilna narodzi³a siê idea odbudowy piêkna zniszczonego ródmiecia Gdañska.
Wznieli oni has³o: Odbudujmy Gdañsk
piêkniejszy ni¿ kiedykolwiek.
Wskrzeszanie piêkna
Profesorowie ci i ich uczniowie wskrzesili piêkno G³ównego Miasta, którego pe³nym uzupe³nieniem powinien byæ Pó³nocny
Cypel Wyspy Spichrzów. G³ównym rynkiem Gdañska by³a Mot³awa. Tutaj nie
konie, furmanki ale statki z towarami stanowi³y treæ g³ównej funkcji handlowej naszego Miasta. Wskrzeszono piêkno ulic:
D³ugiej, Piwnej, Mariackiej, ale nie odbudowano dotychczas obu stron Wodnego
Rynku Gdañska  Mot³awy. W latach 60-tych XX wieku zak³ócono w ródmieciu
pierwotn¹ koncepcjê odbudowy. Pod has³em tzw. nowoczesnoci zeszpecono jego
odbudowê budowlami nie dorównuj¹cymi
do pierwotnych wyników odbudowy. Zerwano w realizacjach odbudowy ze wspó³prac¹ artystów plastyków. Z³e ambicje
projektantów, którzy nie brali udzia³u w odbudowie G³ównego Miasta zagra¿a³y znisz-

czeniem jego kompozycji z Pó³nocnym
Cyplem Wyspy Spichrzów, który stanowi
pe³n¹ jednoæ z G³ównym Miastem i winien
byæ odbudowany wed³ug wspólnej z nim
koncepcji.
¯elazne zasady
Koncepcja ta polega na:
1. Zachowaniu istniej¹cej dawnej siatki
ulic
2. Odbudowie zachowanych ruin zabytkowych budynków
3. Rekonstrukcji bry³ i fasad dawnych
spichlerzy i kamienic w oparciu o zachowan¹ ikonografiê
4. Tworzeniu nowej uzupe³niaj¹cej architektury, która musi dobrze komponowaæ siê z odbudowywanymi historycznymi budynkami oraz wnosiæ nowe
wartoci na skalê dawnych
Nowa funkcja odbudowy Pó³nocnego
Cypla Wyspy to: powi¹zanie z tradycjami
morskimi, kultur¹, handlem, gastronomi¹
oraz z funkcj¹ hotelarsk¹.

Nie zak³ócaæ jednoci kompozycji
Wodnego Rynku Gdañska
Nowe, wa¿ne propozycje w architekturze
nale¿y lokalizowaæ we wnêtrzu Wyspy,
aby nie zak³ócaæ jednoci kompozycji Wodnego Rynku Gdañska. Tak¹ mo¿liwoæ stwarza koncepcja wskrzeszenia dawnego Placu Ciesielskiego, gdzie niegdy przerabiano
pnie sosen na materia³ ciesielski. Droga Królewska, D³uga, D³ugi Targ winna przed³u¿yæ siê o ulicê St¹giewn¹ i koñczyæ siê od
wschodu wie¿ami St¹gwi, analogicznie do
Bramy Wy¿ynnej od zachodu. Zabudowa
obu stron Mot³awy  Rynku Wodnego musi
stanowiæ jednoæ dawnej kompozycji przestrzennej. Takie zasady odbudowy Pó³nocnego Cypla Wyspy Spichrzów s¹ zgodne
z Zarz¹dzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej z dnia 8 wrzenia 1994 r. o uznaniu
tego terenu za pomnik historii. Jest równie¿
zgodna z Ustaw¹ z 23 lipca 2003 r. o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
ARCH. STANIS£AW MICHEL
ARCH. TOMASZ MIATKOWSKI

Fot. Maciej Kostun Foto Qferek Gdañski

Wyspa Spichrzów dzi
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List do Marsza³ka
Chcê ci napisaæ
Napisaæ prawdê
¯e dzisiaj polski
P³ywa pod obc¹

Marsza³ku
szczer¹,
marynarz
bander¹.

Zamiera ¿ycie stoczniowe
Zasnê³y dwigi portowe,
Zamkniête okno na wiat
Nikt nie policzy strat.
Ta cisza nad Ba³tykiem
To wielkiej nadziei wzbieranie,
Powieje od morza wiatr
Dobry nastanie czas.
Chcê Ci napisaæ
Wyp³ynie statek na morze
Nim letnie zab³ysn¹ zorze,
Wyrzuci fala na brzeg
Spieniony ludu gniew.
Wyp³ynie statek na morze
Latarnia drogê mu wska¿e
Powróci stoczniowy rytm
Spokojny nowy wit.
Chcê Ci napisaæ
Tekst: Zofia Sokó³,
styczeñ 2010 r.
Muzyka i opracowanie
na chór:
M. Romanowska
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