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Szyk pocztów sztandarowych otworzy³a Policja, za ni¹ sz³y delegacje i poczty sztandarowe m³odzie¿y gdañskich szkó³

Przedstawiciele w³adz pañstwowych, samorz¹dowych, osoby duchowne,
Komitet Organizacyjny i pozostali uczestnicy Uroczysto�ci

Kolumna marszowa zbli¿a siê do miejsca ods³oniêcia Tablic
Pami¹tkowych
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Traktat Wersalski w 1918 r. nie da³ nam praw do Gdañska.

Powtórka z historii

Sta³ siê on Wolnym Miastem zarz¹dzanym przez Komisarza
Ligi Narodów. Polonia Gdañska zosta³a oderwana od Macierzy.
G³ówny konstruktor naszej wolno�ci po I Wojnie �wiatowej
Marsza³ek Józef Pi³sudski doskonale rozumia³ potrzebê dostêpu
m³odego pañstwa polskiego do morza i rolê, jak¹ ma odegraæ
Gdañsk. Rozpoczê³y siê skomplikowane gry dyplomatyczne
i dzia³ania lokalnej Polonii wspieranej przez powsta³¹ w latach
powojennych Ligê Morsk¹ i Kolonialn¹. �mieræ Marsza³ka
w dniu 12 maja 1935 r. by³a dla Polaków tragedi¹ narodow¹.
Niemal w jej cieniu 1 czerwca 1935 r. z inicjatywy Ligi Morskiej
i Kolonialnej nast¹pi³a niezwyk³a, jak na tamte czasy w Gdañsku,
uroczysto�æ ods³oniêcia tablicy upamiêtniaj¹cej 15-t¹ rocznicê
dostêpu Polski do morza. Tablicê wmurowano na frontonie bu-
dynku Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej przy
dzisiejszej ulicy Nowe Ogrody 27. Z jakim wyrazem niechêci
niemieckiego spo³eczeñstwa miasta siê to spotka³o nie trzeba
opisywaæ. Kanclerz Niemiec, Adolf Hitler kroczy³ wtedy na
szczyty swojej w³adzy. Nie ustêpowa³a mu  swoj¹ odwag¹ gdañ-
ska Polonia, która równie¿ osi¹ga³a istotne sukcesy.

Bardziej zainteresowanym proponujê przypomnieæ sobie z hi-
storii i literatury tamte chwile, bo nie miejsce tutaj na dok³adniej-
sze ich opisy. Wypada jedynie dodaæ, ¿e upamiêtniaj¹ca 15-lecie
dostêpu Polski do morza tablica zosta³a natychmiast w dniu
1 wrze�nia 1939 r. usuniêta, a wraz z ni¹ tablica informuj¹ca, ¿e
w tym gmachu mie�ci siê Komisariat Generalny Rzeczypospo-
litej Polskiej. Takich wydarzeñ, zw³aszcza dla m³odego pokole-
nia Gdañszczan, nie wolno pu�ciæ w niepamiêæ.

1 czerwca 2010 r. na murze gmachu Komendy
Miejskiej Policji ods³onili�my dwie tablice

Dzieje naszej Ojczyzny s¹ historycznie niezwykle bogate, obok równie tragicznych wydarzeñ nie brak
w nich wielkich osi¹gniêæ polskiego narodu. Znamy przecie¿ dobrze z kart historii, jak wielkie znaczenie mia³ zawsze
Gdañsk dla Polski i mieszkaj¹cych tu Polaków. Ile zabiegów dyplomatycznych polskich mê¿ów stanu, wreszcie ile okresów
walki i przelanej polskiej krwi wi¹¿e siê z dzisiejsz¹ gdañsk¹ rzeczywisto�ci¹.

Tablice przed ods³oniêciem

Zaproszeni go�cie i uczestnicy uroczysto�ci

Ods³oniêcie Tablic Pami¹tkowych
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Po�wiêcenie Tablic przez ks. abpa S³awoja Leszka G³ódzia �
metropolitê gdañskiego

Modlitwa Jakuba Szadaja � Przewodnicz¹cego Niezale¿nej Gminy
Wyznania Moj¿eszowego RP z siedzib¹ w Gdañsku

Z³o¿enie wieñców ufundowanych przez Komitet Organizacyjny i Miasto Gdañsk

P³k Zbigniew Krzywosz � odczyta³ list okoliczno�ciowy Kierownika
Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych � dr. Jana

Stanis³awa Ciechanowskiego

Okoliczno�ciowe wyst¹pienia wyg³osili: (od lewej) Maciej Lisicki � Wiceprezydent Miasta Gdañska, m³. insp. Czes³aw Koszykowski � Zastêpca
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdañsku oraz doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis � Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego/Prezes

Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�

Posterunki honorowe przy Tablicach Pami¹towych
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Jak przed 75 laty
St¹d niezwykle cenna inicjatywa kilku

organizacji, które wraz ze Stowarzysze-
niem �Nasz Gdañsk� pilotowa³y zadanie.
Komitet Organizacyjny powsta³ ju¿ wio-
sn¹ 2009 r. W pierwszej kolejno�ci zaj¹³
siê tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ pobyt Józefa
Pi³sudskiego i Kazimierza Sosnkowskie-
go w gdañskim wiêzieniu. Jako kolejne
zadanie przyj¹³ sobie za cel wmurowanie
dwóch tablic pami¹tkowych na gmachu
Komendy Miejskiej Policji w Gdañsku.

Przys³owie mówi, ¿e historia lubi siê
powtarzaæ sprawdzi³o siê niemal dok³ad-
nie w swoim zbiegu wydarzeñ. Nad uro-
czysto�ciami w maju 1935 r. wisia³ jesz-
cze cieñ ¿a³oby po Marsza³ku Pi³sudskim
i pamiêæ o wielkiej powodzi, jaka przed
tamtymi dniami w 1934 r. dotknê³a Pol-
skê. Dzisiaj w dniu naszej uroczysto�ci
mamy równie¿ ¿a³obny cieñ po �mierci
96 osób, w tym Prezydenta RP. prof. Le-
cha Kaczyñskiego i by³ego Prezydenta
RP Ryszarda Kaczorowskiego pod Smo-
leñskiem a tak¿e �wie¿e jeszcze wspo-
mnienia o podobnej powodzi w bie¿¹cym
roku. Drobiazgowo opracowany plan uro-
czysto�ci ods³oniêcia obydwu pami¹tko-
wych tablic w ca³o�ci nawi¹zywa³ do
przebiegu sprzed 75 laty.

Przygotowanie wystroju Ko�cio³a, ca³e-
go obiektu do uroczysto�ci, udekorowanie
flagami pañstwowymi i gdañskimi, zorga-
nizowanie asysty dla s³u¿b ko�cielnych
oraz zorganizowanie opieki wolontariac-
kiej nad pocztami sztandarowymi komba-
tantów na pro�bê Komitetu Organizacyj-
nego przyjêli do wykonania uczniowie
Gimnazjum nr 2 w Gdañsku. Wszystkie
dzia³ania koordynowa³a w porozumieniu
z ks. proboszczem Piotrem ¯ynd¹ dyrek-
tor szko³y pani Ma³gorzata Perzyna.

M³odzie¿ z Gimnazjum nr 2
przygotowa³a pokaz multimedialny

o przesz³o�ci
Przed Msz¹ �wiêta uczniowie tego¿

gimnazjum wspó³pracuj¹cy ju¿ od trzech
lat z Parafi¹ po kierownictwem pani dy-
rektor Ma³gorzaty Perzyny i nauczycielki
historii pani Marzeny Kruczek przedsta-
wili doskonale przygotowany i wzbudza-
j¹cy wielkie zainteresowanie pokaz multi-
medialny dotycz¹cy historii ko�cio³a pod
wezwaniem Chrystusa Króla, historii ¿y-
cia i pracy b³og. ks. Franciszka Rogaczew-
skiego oraz szczegó³y przebiegu VI Zjaz-
du Ligi Morskiej i Kolonialnej jaki siê
odby³ 75 lat temu w dniu 1 czerwca 1935 r.
w Gdañsku.

Po pokazie rozpoczê³a siê msza �wiêta
w intencji pamiêci:

� Tragicznie zmar³ych w katastrofie lot-
niczej 10 kwietnia 2010 r.,

� Po�wiêcenia i ofiar dla odzyskania do-
stêpu Polski do morza i powrotu Gdañ-
ska do Macierzy Polskiej.
Mszê rozpocz¹³ punktualnie o godz.

11.00 celebruj¹cy j¹ Arcybiskup Leszek
S³awoj G³ód� w asy�cie koncelebransów
� ks. Infu³ata Stanis³awa Bogdanowicza
i ks. proboszcza Piotra ¯yndy. Piêkn¹
oprawê muzyczn¹ do mszy przygotowa³a
Cappella Gedanensis. Po liturgii wstêpu
nast¹pi³o powitanie Arcybiskupa i pro�ba
o celebracjê wyg³oszona przez ks. Piotra
¯yndê, który nastêpnie podziêkowa³ za
pomoc i przygotowanie wystroju ko�cio³a
do tak podnios³ej uroczysto�ci i podkre-
�li³ przy tym szczególne zaanga¿owanie
w tych dzia³aniach m³odzie¿y z s¹siednie-
go Gimnazjum nr 2 i wolontariuszy z pa-
rafii i Komitetu Organizacyjnego. Po nim
przemawia³ Przewodnicz¹cy Komitetu
Organizacyjnego Uroczysto�ci, Prezes Sto-
warzyszenia �Nasz Gdañsk�, doc. dr in¿.
Andrzej Januszajtis. W swoim wyst¹pie-
niu nawi¹za³ do intencji Mszy �wiêtej
i poprosi³ zebranych o uczczenie minut¹
ciszy tragicznie zmar³ych w dniu 10 kwiet-
nia br. w katastrofie lotniczej pod Smo-
leñskiem, a tak¿e ku pamiêci po�wiêcenia
i ofiar dla odzyskania dostêpu Polski do
morza.

Uroczysty pochód z asyst¹ policyjn¹,
Orkiestr¹ Reprezentacyjn¹ Marynarki

Wojennej, w³adzami pañstwowymi
i samorz¹dowymi, duchownymi,

delegacjami i pocztami
sztandarowymi szkó³

Po wspomnianych wyst¹pieniach na-
st¹pi³a dalsza celebracja mszy �wiêtej
przez Arcybiskupa S³awoja Leszka G³ó-
dzia. Jego Ekscelencja skoncentrowa³ swo-
je wyst¹pienie na ko�ciele pod wezwa-
niem Chrystusa Króla mocno akcentuj¹c
patriotyzm i rolê kap³anów. Po nim inte-
resuj¹c¹ homiliê po�wiêcon¹ sprawom
ko�cielnym i diecezjalnym w Wolnym
Mie�cie Gdañsku wyg³osi³ ks. inf. Stani-
s³aw Bogdanowicz.

Po mszy na placu przed ko�cio³em mo-
derator uroczysto�ci Dariusz Siastacz �
aktor Teatru Miejskiego z Gdyni im. Wi-
tolda Gombrowicza udzieli³ zebranym in-
strukcji dotycz¹cych formowania siê po-
chodu do miejsca ods³oniêcia tablic
pami¹tkowych przy ul. Nowe Ogrody 27
na budynku Komendy Miejskiej Policji.
Od tego momentu komendê nad pocho-
dem obj¹³ mistrz ceremonia³u wojskowe-
go mjr Andrzej Haniecki.

Kolumnê pochodu otworzy³a asysta
policyjna na motocyklach, za któr¹ ma-
szerowa³a Orkiestra Reprezentacyjna Ma-
rynarki Wojennej. Za ni¹ szyk pocztów
sztandarowych otwiera³ poczet Policji,
za nim sz³y delegacje i poczty sztanda-
rowe gdañskich szkó³ gimnazjalnych i li-
cealnych. W dalszej kolejno�ci maszero-
wali zaproszeni przedstawiciele w³adz
pañstwowych i samorz¹dowych, osoby
duchowne, przedstawiciele Komitetu Or-
ganizacyjnego oraz inni uczestnicy uro-
czysto�ci.

Pochód przeszed³ ulicami: ks. Roga-
czewskiego, Pohulank¹ i Nowymi Ogro-
dami pod budynek Komendy Miejskiej
Policji. Bezpieczeñstwo maszeruj¹cych
oraz czê�ciowe wy³¹czenie z ruchu ul.
Nowe Ogrody zapewni³ i zorganizowa³
Wydzia³ Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Gdañsku. Uroczysty
przemarsz wzbudza³ niek³amane zaintere-
sowanie przechodniów i przygodnych
kierowców.

�Jeszcze Polska nie zginê³a�

Po ustawieniu siê przed miejscem od-
s³oniêcia tablic pami¹tkowych moderator
uroczysto�ci odczyta³ okoliczno�ciowy
tekst zwi¹zany z histori¹ i uzasadnieniem
upamiêtnienia tych wydarzeñ, jakie siê
tutaj przed 75 laty rozegra³y. Po jego
wyst¹pieniu Orkiestra Reprezentacyjna
Marynarki Wojennej odegra³a hymn naro-
dowy �Jeszcze Polska nie zginê³a�.

Nale¿y dodaæ, ¿e Tablica z dnia 1 czerw-
ca 1935 r. dotycz¹ca �mierci Marsza³ka
Pi³sudzkiego i 15-lecia dostêpu Polski do
morza, zosta³a w ca³o�ci odtworzona pod
nadzorem prof. S³awoja Ostrowskiego,
dziekana Wydzia³u Rze�by Akademii
Sztuk Piêknych w Gdañsku. Obydwie ta-
blice, jak równie¿ wszelkie koszty zwi¹-
zane z uroczysto�ci¹ sfinansowa³y: Rada
Pamiêci Walk i Mêczeñstwa oraz Urz¹d
Miejski w Gdañsku wraz z d³ug¹ list¹
darczyñców � firm, instytucji i osób pry-
watnych. Po hymnie narodowym do od-
s³oniêcia Tablic przyst¹pi³y dwie delega-
cje honorowe:

Pierwsz¹ Tablicê ods³oni³a delegacja
w sk³adzie:
� Wiceprezydent Miasta Gdañska � Ma-

ciej Lisicki,
� Przewodnicz¹cy Komitetu Organiza-

cyjnego, Prezes Stowarzyszenia �Nasz
Gdañsk� � doc. dr in¿. Andrzej Janu-
szajtis,

� Zastêpca Komendanta Wojewódzkiego
Policji � m³. inspektor Czes³aw Koszy-
kowski,
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Sk³ad delegacji do ods³oniêcia drugiej
Tablicy to:
� Reprezentuj¹cy Wojewodê Pomorskiego

� Dyr. Wydzia³u Spraw Osobowych i dla
Cudzoziemców mgr Bernard Mathea,

� Przewodnicz¹cy Rady Miasta Gdañska
� Bogdan Oleszek,

� Komendant Miejski Policji m³. insp.
Zbigniew Paku³a.
Ponownie zabra³ g³os moderator uro-

czysto�ci. Swoje krótkie wyst¹pienie po-
�wiêci³ przypomnieniu przebiegu wyda-
rzeñ sprzed 75 lat. Po tym nast¹pi³o
po�wiêcenie obydwu tablic. Udzia³ w po-
�wiêceniu wziêli:
� ks. Abp. S³awoj Leszek G³ód� � Metro-

polita Gdañski,
� ks. Bp. Micha³ Warczyñski � Biskup

Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej,
� ks. p³k. Artur Zielepucha � Dziekan

Marynarki Wojennej/Proboszcz Parafii
Prawos³awnej WP,

� Przedstawiciele Muzu³mañskiego Zwi¹z-
ku Religijnego w RP � Jerzy Dzirdzis
Szahuniewicz i Omar Asanowicz,

� Jakub Szadaj � Przewodnicz¹cy Nieza-
le¿nej Gminy Wyznania Moj¿eszowego
RP z siedzib¹ w Gdañsku.

Podziêkowania za trud i wysi³ek
Po akcie po�wiêcenia nast¹pi³o z³o¿e-

nie wieñców pod Tablicami. Oficjalne de-
legacje wyst¹pi³y w tych samych sk³a-
dach, jak przy ich ods³oniêciu. Wszystko
odby³o siê zgodnie z ceremonia³em woj-
skowym.

Odczytano tak¿e listy okoliczno�ciowe:
� Kierownika Urzêdu do Spraw Komba-

tantów i Osób Represjonowanych � dr
Jana Stanis³awa Ciechanowskiego �
odczyta³ p³k Zbigniew Krzywosz.

� Sekretarza Rady Ochrony Pamiêci Walk
i Mêczeñstwa dr Andrzeja Kunerta �
odczyta³ moderator Dariusz Siastacz.

W okoliczno�ciowych przemówieniach
wyst¹pili:
� Wiceprezydent Miasta Gdañska � Ma-

ciej Lisicki,
� Zastêpca Komendanta Wojewódzkiego

Policji � m³. insp. Czes³aw Koszykowski,
� Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyj-

nego � doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis.

Uroczysto�æ zakoñczono odegraniem
przez Orkiestrê Reprezentacyjn¹ Marynar-
ki Wojennej �Hymnu do Ba³tyku�.

Ju¿ na zakoñczenie doc. dr in¿. An-
drzej Januszajtis z³o¿y³ cz³onkom Komi-
tetu Organizacyjnego, a tak¿e swoim za-
stêpcom w Komitecie Organizacyjnym �
mgr Rufinowi Godlewskiemu i mjr mgr

Waldemarowi Kowalskiemu podziêkowa-
nie za przygotowanie i przeprowadzenie
tak donios³ej patriotycznej uroczysto�ci.
Serdecznie podziêkowa³ Orkiestrze Repre-
zentacyjnej Marynarki Wojennej, uczniom
gdañskich szkó³ i wszystkim tym, którzy
przyczynili siê do organizacji uroczysto-
�ci. Nie zapomnia³ równie¿ o przedwo-
jennej Polonii Gdañskiej, dla której to
ods³oniête tablice sta³y siê wa¿nym i do-
nios³ym wydarzeniem.

Sesja popularno-naukowa
�Karty z dziejów polskiej obecno�ci

w Gdañsku (do 1945 r.)�
Tego samego dnia w Sali Posiedzeñ Ra-

tusza Nowego w Gdañsku odby³a siê sesja
popularno-naukowa zatytu³owana � �Kar-
ty z dziejów polskiej obecno�ci w Gdañ-
sku (do 1945 r.)� S³owo wstêpne do ze-
branych wyg³osi³ moderator sesji Dariusz
Siastacz. Przypomnia³ o ju¿ wcze�niejszej
inicjatywie podjêtej przez �Nasz Gdañsk�,
dotycz¹cej os³oniêcia 11 listopada 2009 r.
tablicy na murach Aresztu �ledczego upa-
miêtniaj¹cej pobyt w tym¿e areszcie Józe-
fa Pi³sudskiego i Kazimierza Sosnkow-
skiego. Tamta uroczysto�æ zakoñczy³a siê
wówczas równie¿ w Nowym Ratuszu se-
sj¹ naukow¹ po�wiêcon¹ w³a�nie Marsza³-
kowi. Dzisiejsze ods³oniêcie kolejnych
dwóch tablic by³o kontynuacj¹ planowa-
nych przez Komitet Organizacyjny dzia³añ
i jak poprzednio podsumowane jest sesj¹
naukow¹ zwi¹zan¹ tematycznie z wyda-
rzeniem.

Kolejnym punktem sesji by³ wystêp
chóru �£êgowianie� z £êgowa pod kie-
rownictwem mgr Ma³gorzaty Romanow-
skiej. Chór wykona³ pie�ni patriotyczne:
�Pierwsz¹ Brygadê�, �Kwiaty Polskie�,

Cz³onkowie Komitetu Organizacyjnego na wspólnym zdjêciu z uczniami
Gimnazjum Nr 2 z Gdañska oraz z Pañstwem Lidi¹ i Stefanem Bia³asów,

którzy specjalnie z Warszawy przyjechali na uroczysto�æ

W Uroczysto�ci aktywnie uczestniczyli harcerze ZHP
Gdañsk Portowa z 7GDH �Ry��. Rozdawali majowe

wydanie specjalne miesiêcznika �Nasz Gdañsk�

Uczestników sesji popularno-naukowej
powita³ Bogdan Oleszek � Przewodnicz¹cy

Rady Miasta Gdañska/Przedstawiciel
Komitetu Honorowego
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�Wszêdzie jest moja Ojczyzna�, �List do
Marsza³ka�. Po wystêpie chóru moderator
przedstawi³ zebranym postaæ i dorobek
Prezesa Polskiego Towarzystwa Nautolo-
gicznego kpt. ¿.w. prof. dr Daniela Dudê,
z którego inicjatywy uhonorowano meda-
lami Z³otych Krzy¿y Zwi¹zku Pi³sudczy-
ków RP cz³onków Komitetu Organizacyj-
nego. Do wrêczenia medali poproszono
Prezesa Krajowego Zwi¹zku Pi³sudczy-
ków RP � Mariana Edmunda Z¹bka.
Otrzymali je: doc. dr in¿. Andrzej Janu-
szajtis, mjr mgr Waldemar Kowalski, mgr
Rufin Godlewski, Jerzy Dzirdzisz Szahu-
niewicz, mgr Ma³gorzata Romanowska,
mgr Czes³aw Skonka.

Sesjê popularno-naukow¹ u�wietni³ wystêp chóru �£êgowianie�
z £êgowa

Cz³onków Komitetu Organizacyjnego uhonorowano Medalami Z³otego
Krzy¿a Zwi¹zku Pi³sudczyków RP

Bêd¹ medale �Pro Memoria�

Poinformowano tak¿e, ¿e Stowarzysze-
nia �Nasz Gdañsk� i Muzeum II Wojny
�wiatowej w Gdañsku wyst¹pi³o z wnio-
skami do Krajowej Rady do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych o uho-
norowanie szczególnie zas³u¿onych dla
podejmowanych inicjatyw Medalami �Pro
Memoria�. Medale zostan¹ wrêczone
przy najbli¿szej odpowiedniej ku temu
okazji.

Po dekoracji medalami o s³owo wpro-
wadzaj¹ce i pokierowanie sesj¹ (w za-
stêpstwie nieobecnego z powodu choroby
Naczelnika Oddzia³owego Biura Edukacji
Publicznej Instytutu Pamiêci Narodowej
w Gdañsku, profesora Uniwersytetu Gdañ-
skiego dr hab. Grzegorza Berendta)  popro-
szono dr hab. Andrzeja G¹siorowskiego.

Pierwszy temat �Morze w polityce kró-
lów polskich w XVI�XVIII wieku� refe-
rowa³ dr S³awomir Ko�cielak. Ciekawy
i bardzo obszerny tekst tego wyst¹pienia
zosta³ wydrukowany w majowym wydaniu
specjalnym miesiêcznika �Nasz Gdañsk�.

Dr hab. Piotr Semków referuj¹cy temat
�31 sierpnia 1939 r. w Wolnym Mie�cie
Gdañsku. Ostatni dzieñ pokoju� przedsta-
wi³ ca³¹ dramaturgiê Polaków zamieszku-
j¹cych Gdañsk w ostatnich dniach i chwi-
lach przed wybuchem II wojny �wiatowej.
Równie¿ skrót tego wyst¹pienia znalaz³

Prezes Zwi¹zku Pi³sudczyków Rzeczypospolitej
Polskiej � Marian Edmund Z¹bek

Dr hab. Andrzej G¹siorowski � przewodnicz¹-
cy Sesji popularno-naukowej

Dr S³awomir Ko�cielniak Dr hab. Piotr Semków Dr hab. Bogdan Chrzanowski

siê w majowym wydaniu specjalnym mie-
siêcznika �Nasz Gdañsk�.

Dr hab. Andrzej G¹siorowski referuj¹c
temat �Gdañskie Gestapo w systemie repre-
sji antypolskich (1939�1945)� obszernie
omówi³ ca³¹ bezwzglêdno�æ, okrucieñstwo
i wyrafinowane metody dzia³ania w sto-
sunku do pozosta³ych jeszcze w Gdañsku
Polaków. Zobrazowa³ bardzo realistycznie
metody werbowania przez Gestapo ca³ej
armii donosicieli i metody przenikania ich
do grup oporu.

Artyku³ dr hab. Andrzeja G¹siorow-
skiego zawarty jest na kolejnych stronach
miesiêcznika. Warto siê nim zaintereso-
waæ.
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W tak ciê¿kim okresie hitlerowskiego
panowania w Gdañsku dzia³a³ ruch oporu

Wystêpuj¹c jako ostatni z referuj¹cych
dr hab. Bogdan Chrzanowski interesuj¹co
przedstawi³ zapomniany temat �Struktury
polskiego podziemia niepodleg³o�ciowego
w Gdañsku w okresie II wojny �wiatowej�.
Wydawa³o siê przecie¿ niemal niemo¿li-
wym, aby w tak ciê¿kim okresie hitlerow-
skiego terroru w Gdañsku i tak bezwzglêd-
nego represjonowania nielicznych ju¿, ale
wci¹¿ mieszkaj¹cych tu Polaków, kto�
mia³by odwagê organizowaæ ruch oporu.
Tacy siê znale�li. Im w³a�nie po�wiêcony
jest artyku³ tego¿ autora w majowym wy-
daniu specjalnym �Naszego Gdañska�.

Sesjê podsumowa³ Przewodnicz¹cy Ko-
mitetu Organizacyjnego, prezes Stowarzy-
szenia �Nasz Gdañsk� doc. dr in¿. An-
drzej Januszajtis. Podziêkowa³ serdecznie

Doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis podziêkowa³
wszystkim za udzia³ w Uroczysto�ci i sesji
popularno-naukowej oraz za pomoc w pracach
Komitetu Organizacyjnego

List okoliczno�ciowy  Sekretarza Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa
dr Andrzeja Kunerta � odczytany podczas Uroczysto�ci ods³oniêcia Tablic

Chórowi �£êgowianie�, prelegentom te-
matów za interesuj¹ce ich przygotowanie
i przedstawienie, a tak¿e wszystkim pozo-
sta³ym uczestnikom za przybycie na sesjê.
Równocze�nie poinformowa³ zebranych, ¿e
w dniu 2 lipca br. przewiduje siê spotkanie
Komitetów: Honorowego, Organizacyjnego,
Medialnego i Darczyñców o czym powia-
domimy odrêbnym zawiadomieniem.

Zakoñczeniem uroczysto�ci by³o wspól-
ne spotkanie na poczêstunku, jaki przygo-
towa³ Komitet Organizacyjny.

Uroczysto�æ by³a prawdziwym wyrazem
szacunku dla historii naszego miasta umoc-
nieniem jego rangi, jego popularyzacj¹ i pro-
mocj¹, a Stowarzyszenie �Nasz Gdañsk�
znalaz³o nowych sympatyków i przyjació³
w�ród organizacji i wielu instytucji oraz
mieszkañców.

ANTONI PERZYNA

FOT. EWA PERZYNA
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List okoliczno�ciowy Kierownika Urzêdu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych �
dr. Jana Stanis³awa Ciechanowskiego, odczytany podczas Uroczysto�ci ods³oniêcia Tablic

Siedemdziesi¹t piêæ lat temu, w okresie ¿a³oby po �mierci Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, odby³a siê

uroczysto�æ, która mocno nawi¹zywa³a do bliskiej Mu idei scalania polskich ziem. W tablicy upamiêtniaj¹cej

odzyskanie przez Polskê dostêpu do morza przejawia³a siê duma narodu z w³asnych osi¹gniêæ. Towarzyszy³a

jej �wiadomo�æ znaczenia tego faktu, który przez ca³y okres istnienia II Rzeczypospolitej podnoszony by³

jako ogromny sukces. Ten skrawek ba³tyckiego wybrze¿a by³ oknem na �wiat i w jego utrzymaniu wyra¿a³y

siê ¿ywotne interesy naszego kraju. Mocno zaakcentowa³ tê zasadê minister spraw zagranicznych Józef Beck

w przemówieniu sejmowym wyg³oszonym w maju 1939 roku. Wypowiadaj¹c s³owa: �Polska od Ba³tyku

odepchn¹æ siê nie da�, szef polskiej dyplomacji broni³ stanowiska, ¿e s¹ sprawy, o które trzeba siê biæ, bez

wzglêdu na cenê.

Gdañsk � piêkne, dumne miasto o bogatej historii, niejednokrotnie potwierdza³ wagê tej zasady i nie

bêdzie przesad¹ stwierdzenie, ¿e nale¿y on do miast najbardziej znacz¹cych dla dziejów Polski, a nawet �wiata.

Tutaj rozpoczê³a siê II wojna �wiatowa, tutaj � wraz z powstaniem �Solidarno�ci� � rozpocz¹³ siê proces

wyzwalania z pêt komunistycznej niewoli.

Niemym �wiadkiem Historii jest budynek ozdobiony tablicami, które upamiêtniaj¹ rolê Gdañska

w naszych najnowszych dziejach. Mie�ci³ siê tutaj Komisariat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym

Mie�cie Gdañsku, dzia³aj¹cy w niezwykle trudnych warunkach. Jego pracownicy godnie realizowali polsk¹

politykê i dbali o interesy ludno�ci polskiej, a w godzinie próby � w tragicznym 1939 roku � wspaniale zdali

egzamin z patriotyzmu. W czasie okupacji we wnêtrzach tego obiektu, zajmowanego przez gestapo, rozgrywa³y

siê dramaty osób walcz¹cych o niepodleg³o�æ Ojczyzny i dumnie broni¹cych swojej polsko�ci.

Dzisiejsza uroczysto�æ dowodzi, ¿e Gdañsk pamiêta o w³asnych bohaterach i o piêknym dziedzictwie

przesz³o�ci. Przechodzieñ, który zatrzyma siê, by poznaæ tre�æ tablic, zauwa¿y byæ mo¿e konsekwentny bieg

zdarzeñ � od walki o dostêp do Ba³tyku, poprzez zmagania o utrzymanie zwi¹zków Gdañskaz Rzeczpospolit¹,

a na cierpieniach miejscowych Polaków skoñczywszy. Wiemy, ¿e wielka Historia mia³a swój ci¹g dalszy i ¿e

Gdañsk sta³ siê dla �wiata symbolem  nieugiêtego oporu oraz hartu ducha.

W�ród osób zaproszonych do Komitetu Honorowego obchodów i patronuj¹cych dzisiejszej ceremonii

znale�li siê uczestnicy tragicznego lotu, którzy 10 kwietnia zginêli w smoleñskiej katastrofie. Z wyroków losu

uroczysto�æ ods³oniêcia tablic znowu odbywa siê w atmosferze smutku i wspominania Wielkich Nieobecnych.

Pragnê gor¹co podziêkowaæ za podjêcie inicjatywy uczczenia Ich pamiêci.

 Bardzo ciep³e, serdeczne s³owa kierujê na zakoñczenie do organizatorów i uczestników uroczysto�ci,

a szczególnie do przedstawicieli w³adz, cz³onków Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�, weteranów oraz przyby³ych

na ceremoniê mieszkañców Trójmiasta. ¯yczê Pañstwu wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych dzia³añ.

Do organizatorów i uczestników

uroczysto�ci ods³oniêcia dwóch tablic pami¹tkowych

na gmachu Komendy Miejskiej Policji w Gdañsku

Warszawa, 1 czerwca 2010 roku
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Oto jego relacja.

Zagl¹da³em do taty do pracy.
Nie przeszkadza³em, siedzia³em

i patrzy³em
Przed wojn¹ mieszkali�my � ojciec,

Alojzy, mama, Agnieszka (z domu Tysar-
czyk), m³odsza o dziesiêæ lat ode mnie
siostra, Brygida i ja � w skupisku Polonii
Gdañskiej w kolonii domków przy ko�cie-
le �w. Stanis³awa we Wrzeszczu. Ojciec
by³ pracownikiem biura paszportowego
Komisariatu Generalnego RP w Wolnym
Mie�cie Gdañsku przy ul. Neugarten 27.
Budynek graniczy³ z wiêzieniem i z po-
licj¹. Bezpo�rednim prze³o¿onym ojca by³
p³k. Sobociñski. Dzi� w tym gmachu mie�ci
siê siedziba Komendy Miejskiej Policji,
a ulica nosi nazwê Nowe Ogrody. Ojciec
by³ tak¿e prezesem podoficerów rezerwy.
W naszym mieszkaniu odbywa³y siê nie-
które zebrania, dzia³a³a ich sekcja rowe-
rowa, wyje¿d¿ali na szkolenia wojskowe,
miedzy innymi do Or³owa. Mama opieko-
wa³a siê nami, prowadzi³a dom, mieli�my
pomoc domow¹. Mama dzia³a³a w organi-
zacjach charytatywnych przy ko�ciele �w.
Stanis³awa. Tata te¿ nale¿a³ do rady ko-
�cielnej. Pamiêtam bardzo ubog¹, wielo-
dzietn¹, polsk¹ rodzinê pañstwa Chmie-
lewskich, którym rodzice stale pomagali.
Dzier¿awili�my od Komisariatu General-
nego RP w Wolnym Mie�cie Gdañsku
³adne czteropokojowe mieszkanie. W dom-
kach tych mieszkali Polacy. Pracowali
w ró¿nych polskich instytucjach dzia³aj¹-
cych na terenie Wolnego Miasta Gdañska
� na kolei, na Poczcie Polskiej i in. Domy

W nocy z 31 sierpnia na 1 wrze�nia 1939 roku � ojciec, wraz z innymi pracownikami
Komisariatu Generalnego RP w Wolnym Mie�cie Gdañsku poniszczyli wszystkie szyfry
i zdemontowli najwa¿niejsze urz¹dzenia, tak ¿eby nic nie dosta³o siê w rêce wroga. Wszelkie
po³¹czenia � telefoniczne i telegraficzne � zosta³y przerwane. Tej nocy nikt w urzêdzie nie
spa³. W biurze by³o radio, pracownicy s³yszeli przemówienie Hitlera. Wiadomo by³o, ¿e wybuch³a
wojna. O �wicie rozleg³y siê wystrza³y z pancernika Schleswig�Holstein na Westerplatte.

 Ojca, wraz z innymi urzêdnikami aresztowano o 5 rano 1 wrze�nia 1939 roku.

Gerard Bêbenek
� �wiadek historii (cz. 1)

Kilka dni przed ods³oniêciem dwóch tablic pami¹tkowych na by³ej siedzibie Komisariatu Generalnego RP w Wolnym
Mie�cie Gdañsku, w którym dzi� mie�ci siê Komenda Miejska Policji, spotkali�my siê z panem Gerardem Bêbenkiem.
Urodzony i wychowany w Wolnym Mie�cie Gdañsku, syn by³ego pracownika Komisariatu Generalnego RP, jest jednym
z nielicznych ¿yj¹cych �wiadków historii. Opowiedzia³ dzieje swoje i swojej rodziny, które wpisuj¹ siê w historiê Gdañska,
Pomorza i Polski.

Wszyscy nasi nauczyciele zostali w cza-
sie wojny zamordowani w obozie koncen-
tracyjnym Sztutthof.

Grali na werblach i trzeba by³o
podnie�æ rêkê na znak �heil Hitler�
Prze�ladowania ludno�ci polskiej w Wol-

nym Mie�cie Gdañsku zaczê³y siê mocno
nasilaæ w 1936 roku. Nie wolno nam by³o
nosiæ do szko³y mundurów, chodzili�my
w garniturach, ¿eby nas nie rozpoznano.
Poruszali�my siê po ulicach � je¿eli tylko
mo¿na by³o � nie pojedynczo, ale grupami,
bo coraz czê�ciej zdarza³y siê wypadki, ¿e
napadano na nas. Pamiêtam raz, gdy sze-
d³em sam, nadci¹gnê³a m³odzie¿owa fa-
langa szturmowa SA, grali na werblach
i wtedy trzeba by³o stan¹æ i podnie�æ rêkê
na znak �heil Hitler�. Ja oczywi�cie tego
nie zrobi³em, zaczê³o siê popychanie. Do-
sta³em po g³owie, ale jako� szczê�liwie
uciek³em i dotar³em do domu. Takie wy-
darzenia zdarza³y siê tym czê�ciej, im
bli¿ej by³ 1 wrze�nia 1939 roku. W nie-
których lokalach by³y napisy po niemiec-
ku �Dla psów i Polaków wstêp wzbronio-
ny�.

26 sierpnia 1939 roku ojciec wywióz³
nas � mamê, siostrê i mnie � do mojej
babci ze strony mamy, Katarzyny Tysar-
czyk, do Polski � do Skarszew na Kocie-
wiu. Nota bene potomkowie Tysarczyków
do dzi� spotykaj¹ siê co cztery lata, rodzi-
na siê rozros³a, wiêkszo�æ mieszka w Po-
gódkach i Wiêckowych. Tego samego
dnia ojciec powróci³ na posterunek do
Komisariatu Generalnego RP w Wolnym
Mie�cie Gdañsku, gdzie ju¿ wtedy pe³ni³o

te stoj¹ do dzi�. Nieopodal znajdowa³ siê
Klub Sportowy �Gedania� � boiska do
pi³ki no¿nej, bie¿nia, skocznie i in. dla
lekkiej atletyki i gimnastyki, strzelnica
oraz �Bratniak� � bursa dla polskich stu-
dentów Technische Hohshule. Uczy³em
siê w Gimnazjum Polskim im. Józefa Pi³-

Gerard Bêbenek

sudskiego Macierzy Szkolnej. Moim wy-
chowawc¹ by³ prof. Wojtaszewski, który
wyk³ada³ jêzyk angielski. Matematyki
uczy³ mnie prof. We³niak, jêzyk polski
mia³ z nami przez pierwsze trzy lata prof.
W³adys³aw Pniewski. Czêsto wracaj¹c ze
szko³y zagl¹da³em do taty do pracy. Nie
przeszkadza³em, siedzia³em i patrzy³em.
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Zdjêcie pañstwa Bêbenków przed wybuchem II wojny �wiatowej przed domem we Wrzeszczu:  ojciec
Alojzy, mama Agnieszka, siostra Brygida (po mê¿u Cichañska) i Gerard. Fot. ze zb. G. Bêbenka

siê 24 godzinne dy¿ury. Dwa dni przed
wybuchem wojny ojciec wywióz³ � samo-
chodem z szoferem � ostatni raport p³k.
Sobociñskiego do majora Sucharskiego.
Musia³ przedtem z³o¿yæ przysiêgê ¿e prze-
sy³ka nie dostanie siê w rêce niemieckie.
Co by³o w raporcie, ojciec nie wiedzia³,
zawarto�æ zalakowano. Polecenie wyko-
na³ szczê�liwie, nikt ich nie zaczepi³.
I wróci³ do pracy.

Niemcy przerzucili przez p³ot broñ ¿eby
sprowokowaæ aresztowanie

W nocy z 31 sierpnia na 1 wrze�nia
1939 roku ojciec, wraz z innymi pracowni-
kami � poniszczyli wszystkie szyfry i  zde-
montowali najwa¿niejsza urz¹dzenia, tak
¿eby nic nie dosta³o siê w rêce wroga.
Wszelkie po³¹czenia telefoniczne i telegra-
ficzne zosta³y przerwane. Tej nocy nikt
w urzêdzie nie spa³. W biurze by³o radio,
pracownicy s³yszeli przemówienie Hitlera.
Wiadomo by³o, ¿e wybuch³a wojna. O �wi-
cie rozleg³y siê wystrza³y z pancernika
Schleswig-Holstein na Westerplatte. Ojca,
wraz z innymi urzêdnikami  aresztowano
o 5 rano 1 wrze�nia 1939 roku. Najpierw
przyszed³ oficer niemiecki, zapuka³ do
drzwi i bardzo grzecznie poprosi³, ¿eby
urzêdnicy otworzyli drzwi, zebrali w hallu
i wyszli na zewn¹trz. Powiedzia³, ¿e nikomu
nic z³ego siê nie stanie. Wtedy ten oficer
niemiecki odszed³ i � jak ojciec mi opowia-
da³ � zapyta³ czy w biurze jest broñ. Oni nie
mieli ¿adnej broni. Wcze�niej, przed wy-
buchem wojny, owszem, broñ w Komisa-
riacie Generalnym RP by³a, ale zosta³a
wywieziona czê�ciowo na Pocztê Polsk¹,
a czê�ciowo na Westerplatte.

Wkrótce pó�niej okaza³o siê, ¿e jak¹�
broñ Niemcy przerzucili przez p³ot od
strony wiêzienia, ¿eby sprowokowaæ aresz-
towanie. Wtedy przyszed³ ten sam niemiec-
ki oficer i powiedzia³: �Wybaczcie moi
panowie, ale ze wzglêdu na to, ¿e jednak
broñ siê znalaz³a, ja ju¿ nie bêdê za was
odpowiada³�. Za chwilê wpadli funkcjo-
nariusze SS, ordynarnie potraktowali pra-
cowników i zawie�li ich do Victoria-Schule
do Gdañska. Ojca skopano, z przodu wy-
bili mu dwa zêby. Ca³a grupa wraz z tat¹
by³a tam przez sze�æ, czy siedem dni.
Bodaj¿e pi¹tego dnia ich pobytu przyje-
cha³ przedstawiciel z Berlina z Minister-

stwa Spraw Zagranicznych, przeprosi³ ich,
powiedzia³, ¿e sta³a siê pomy³ka, mieli
przecie¿ immunitet, broni³o ich prawo
miêdzynarodowe. Powiedzia³, ¿e zostan¹
przewiezieni na Litwê i tak siê sta³o.
Z Litwy pojechali do Wilna i stamt¹d ju¿
ka¿dy szed³ w swoj¹ stronê.

Powiedzia³em:
�Przepraszam, jestem Polakiem,

jestem w Polsce�
Gdy wybuch³a wojna mia³em szesna-

�cie lat. Tata po powrocie ze Skarszew,
gdzie nas zostawi³ u babci, zd¹¿y³ jeszcze
zadzwoniæ do nas z biura Komisariatu
Generalnego RP i powiedzieæ, ¿eby�my
koniecznie 31 sierpnia ze Skarszew wyje-
chali do Torunia. Matka mia³a w Toruniu
kole¿ankê i tam siê zatrzymali. Zgodnie
z jego zaleceniem � ostatnim poci¹giem �
udali�my siê przez Starogard Gdañski,
Tczew i Pelplin do Torunia. Jak siê wkrótce
okaza³o � na nasze szczê�cie. W Skarsze-
wach by³o bardzo wielu Niemców. Zaraz
po przyje�dzie do babci przyszed³ do nas
z s¹siedztwa Niemiec. Wiedzia³, ¿e je-
stem z Gdañska i chcia³ rozmawiaæ po nie-
miecku. Zna³em dobrze jêzyk niemiecki,
bo to by³o konieczne, ale powiedzia³em:
�Przepraszam, jestem Polakiem, jestem
w Polsce, nie bêdê z panem po niemiecku
rozmawiaæ�. On siê zmiesza³ i wyszed³.
Okaza³o siê, ¿e pó�niej po wej�ciu Niem-
ców zosta³ burmistrzem Skarszew. Jak ju¿
nas nie by³o przyszed³ do babci i pyta³
o mnie, prawdopodobnie zosta³bym aresz-
towany i zgin¹³bym jak wielu innych Po-
laków.

Gerard Bêbenek z kolegami przed gmachem Gimnazjum Polskiego Macierzy Szkolnej im.
Józefa Pi³sudskiego w Gdañsku.  Fot. ze zb. G. Bêbenka
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W Toruniu przebywali�my trzy dni, prze-
¿yli�my bombardowanie i mama siê zdecy-
dowa³a na wyjazd do Warszawy. W War-
szawie byli�my dwa dni, w dzieñ i w nocy
by³y bombardowania. Mama otrzyma³a
jeszcze zapomogê pieniê¿n¹ w Minister-
stwie Spraw Zagranicznych i wyjechali-
�my do Lublina. Tam te¿ znale�li�my siê
w piekle bombardowañ. Z Lublina wyje-
chali�my w kierunku na Kowel, £uck do
Równego. Co chwila bombardowania, po-
ci¹g stawa³, uciekali�my w kartofliska
i krzaki, chowali�my siê. Szczê�cie, ¿e
poci¹gi, którymi jechali�my, zawsze docie-
ra³y do celu. Zatrzymali�my siê kilkana�cie
kilometrów od granicy radzieckiej. Nie
przeczuwali�my wtedy, ¿e nast¹pi agresja
radziecka na Polskê. W Równem prze¿y-
li�my wkroczenie wojsk radzieckich. By-
li�my �wiadkami aresztowania ¿o³nierzy
i policjantów polskich, widzieli�my jak
ich wywo¿ono. Pakowali ich do wagonów
bydlêcych i wywozili w g³¹b Rosji.

Ci¹g dalszy tu³aczki � Bia³ystok,
znowu Skarszewy, Wysin, Liniewo,

Siedlce, Niemojki, Myszkowice
Po up³ywie oko³o dwóch tygodni po-

bytu w Równem dowiedzieli�my siê, ¿e
jaki� poci¹g pojedzie przez Piñsk, Bara-
nowicze do Bia³egostoku. Do tego poci¹-
gu wsiedli�my � oczywi�cie by³ towarowy,
s³oma le¿a³a na pod³odze. W Bia³ymstoku
zaopiekowa³ siê nami kierownik poci¹gu
pan Sykut. Bardzo przyzwoity cz³owiek,
widzia³, ze jeste�my wygnañcami, zapropo-
nowa³ mieszkanie w swoim domu. U nie-

jakie� chaszcze, to by³o w nocy. Przedziera-
li�my siê przez zielon¹ granicê. Trafili�my
na posterunek niemiecki, oni nas bardzo ser-
decznie przyjêli, znali�my jêzyk niemiecki
i zapytali dok¹d chcemy jechaæ. Jeszcze
przed wybuchem wojny umówili�my siê oj-
cem, ¿e je¿eli siê rozstaniemy, punkt zborny
zawsze bêdzie w Skarszewach, w domu
u mojej babci przy ulicy Dworcowej.

Wsiedli�my do poci¹gu, jechali�my
przez Warszawê, to by³ koniec pa�dzierni-
ka, dnia nie pamiêtam, dotarli�my w koñcu
do Skarszew, pamiêtam, po po³udniu, zmê-
czeni. Mama od razu urz¹dzi³a pranie.
Tam spotkali�my mego ojca, który przyby³
kilka dni przed nami, ukrywa³ siê u babci,
siedzia³ chyba gdzie� w piwnicy. Z ojcem
zd¹¿yli�my zamieniæ dos³ownie parê s³ów.
Po³o¿yli�my siê do ³ó¿êk i mocno zasnê-
li�my. Rano o godzinie pi¹tej niemiecki
oficer zapuka³ do drzwi i powiedzia³, ¿e
natychmiast wszyscy Polacy z ca³ej ulicy
Dworcowej zostan¹ wysiedleni. I podje-
cha³y autobusy, zapakowali nas � mamê,
ojca, siostrê i mnie � i wraz innymi, w su-
mie kilkaset osób � wywie�li do wioski
Wysin miedzy Skarszewami a Ko�cierzy-
n¹. Stamt¹d Niemcy wcze�niej wysiedlili
rodziny polskie i my�my zamieszkali w sto-
dole. Niektórzy nocowali w budynkach
mieszkalnych. Babciê w jej mieszkaniu
w Skarszewach Niemcy zostawili, bo mia³a
wtedy osiemdziesi¹t kilka lat. Pó�niej  oka-
za³o siê, ¿e babcia widzia³a, jak nas wy-
wo¿¹. Dosta³a wylewu i sparali¿owa³o j¹.
Dziadek ju¿ wtedy nie ¿y³. Zaj¹³ siê babci¹
i zabra³ do siebie do Starogardu Gdañ-
skiego dalszy kuzyn.

go prze¿yli�my kilka tygodni. Nie wiedzie-
li�my wtedy ani my ani tata, ¿e jeste�my
tak blisko siebie.

Pewnego dnia nasz wybawca kierownik
poci¹gu przyszed³ i powiedzia³: �Moi ko-
chani, ja nie chcê was martwiæ, ale dowie-
dzia³em siê, ¿e osoby wysiedlone z zachodu
bêd¹ wywo¿one w g³¹b Zwi¹zku Radziec-
kiego. Radzê wam, je¿eli mo¿ecie, wracaj-
cie w swoje strony�. Jecha³ akurat poci¹g
na now¹ granicê sowiecko-niemck¹. Wysa-
dzono nas z poci¹gu w miejscowo�ci £apy.
Pamiêtam � musieli�my i�æ przez jaki� las,

Legitymacja s³u¿bowa Alojzego Bêbenka z Komisariatu Generalnego RP w WMG.
Ze zb. G. Bêbenka

�Alojzy Bêbenek, ojciec Gerarda�. Fot. z arch. rodzinnego pañstwa Bêbenków.
Repr. Maciej Kostun Fotoqferek Gdañski
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Po trzech dniach Niemcy zawie�li nas
autobusami do Liniewa, tam by³a stacja
kolejowa i wpakowali nas do poci¹gu, do
przedwojennych wagonów trzeciej klasy.
Poci¹g przepe³niony, zamkniêto nas, po-
wiedzia³ nam dozoruj¹cy niemiecki ¿o³-
nierz, ¿e nie wolno okna otwieraæ, bo
bêd¹ strzelaæ. Duszno, straszna rzecz, nie
mo¿na siê by³o do ubikacji dostaæ. Za³a-
twiali�my siê, tam gdzie stali�my. Ruszyæ
siê nie by³o jak. W tych warunkach ko-
bieta urodzi³a dziecko. Tak jechali�my
dwie albo trzy doby i zatrzymali�my siê
w Siedlcach. Pozwolili nam otworzyæ

wysiedlony ze Skarszew piekarz, Listew-
nik, otworzy³ tam piekarniê. Piek³ chleb,
wszed³ prawdopodobnie w kontakt z ad-
ministracj¹ maj¹tku Humnickiego i m¹kê
zdobywa³. W piekarni odbywa³y siê spo-
tkania wysiedlonych. Ludzie mówili, ¿e na
�wiêto Naj�wiêtszej Maryi Panny bêdzie
wolno�æ, bo Amerykanie wyl¹duj¹, w co
oczywi�cie naiwnie wierzyli�my. Matka
sprzeda³a wszystkie kosztowno�ci � wisior-
ki, kolczyki, ³¹cznie z obr¹czkami rodziców.

� Po Wielkanocy, gdy siê okaza³o, ¿e
Niemcy poszerzaj¹ coraz bardziej front
w Europie, przenie�li�my siê do Ruskowa
¿eby byæ bli¿ej ko�cio³a. Tam wspania³e
nabo¿eñstwo odprawia³ ksi¹dz wikary
Piotr, mia³ piêkny g³os! Tak wspaniale
�piewa³ prefacjê w ko�ciele, albo nieszpo-
ry, ¿e nawet ¯ydzi do ko�cio³a przycho-
dzili, ¿eby go us³yszeæ. Jak stary pro-
boszcz odprawia³ mszê ko�ció³ by³ prawie
pusty. Ksiêdza Piotra Niemcy pó�niej
rozstrzelali, chodzi³y s³uchy, ¿e mia³ kon-
takt z partyzantk¹.

Zostaæ i umrzeæ z g³odu albo dok¹d� i�æ
Tak dotrwali�my do wrze�nia 1940

roku. Wtedy sytuacja by³a taka, ¿e nie
by³o co je�æ, wiêc mieli�my do wyboru,
albo zostaæ i umrzeæ z g³odu albo dok¹d�
i�æ. Wtedy ojciec pojecha³ do Warszawy.
Jaki� znajomy poleci³ mu pracê w maj¹t-
ku w Krzesku ko³o Siedlec. Najpierw na
ten teren wesz³y wojska sowieckie, ale
pó�niej siê wycofa³y, w³a�ciciela maj¹tku
sowieci zabrali, ju¿ nie wróci³, zgin¹³.
Gospodarstwo zosta³o, administrowa³ nim
Polak, który podlega³ pod urz¹d po�red-
nictwa niemieckiego, którego dyrektorem

du¿a posiad³o�æ hrabiego Humnickiego,
którego Niemcy nie wysiedlili. Do niego
chodzili�my � dos³ownie  na ¿ebry. Hra-
bia pisa³ na przyk³ad dla nas kwitek na
litr mleka, które dostawali�my i nie�li�my
do domu. Bezinteresownie dawa³. Pamiê-
tam dostali�my kiedy� od niego kwitek na
drzewo z lasu. Przy okazji wywie�li�my
tego drzewa tyle, ¿e pobudowali�my so-
bie ubikacjê za stodo³¹ (bo tam nie by³o
nawet s³awojki). Matka chodz¹c za po-
trzeb¹ za stodo³ê, dosta³a zapalenia nerek.
Nie by³o mowy o nauce, nie dzia³a³a tam
¿adna szko³a. We wsi Ruskowy znalaz³ siê

okna, pojawili siê ludzie z Czerwonego
Krzy¿a i podawali nam gor¹c¹ herbatê.

Stali�my oko³o godziny. I ruszyli�my
zatrzymuj¹c siê w miejscowo�ci Niemoj-
ki, kilka stacji za Siedlcami, przed samym
Bugiem. Tam podwody ju¿ by³y przygo-
towane, zawie�li nas do bardzo biednej
wsi Myszkowice w gminie £ysów.

Do hrabiego Humnickiego chodzili�my
� dos³ownie � na ¿ebry

Z nami razem do Myszkowic dotar³ kie-
rownik szko³y ze Skarszew z ¿on¹ i wnucz-
k¹, Konrad Putynkowski. Zakwaterowali
nas razem w jednej izbie � nasz¹ czwórkê
i ich trójkê � u ubogiego gospodarza.
Pod³ogê wy³o¿ono s³om¹. By³ listopad
1939 roku. Spêdzili�my tam Bo¿e Naro-
dzenie i Wielkanoc 1940 roku. To byli
dobrzy ludzie. Sami prawie nic nie mieli
i wszyscy dos³ownie g³odowali�my. Ojciec,
pan Putynkowski i ja czêsto chodzili�my
piechot¹ przez pola do wioski Ruskowo,
w której by³ ko�ció³. Przy tej wiosce by³a

by³ Niemiec. Inne okoliczne gospodarstwa
tak¿e prowadzili Polacy i ich obowi¹zkiem
by³o odstawiaæ p³ody dla Niemców. Ojciec
dosta³ w maj¹tku w Krzesku posadê ksiê-
gowego. Najpierw pojecha³ sam, pó�niej
przys³a³ po nas furmankê i w tym maj¹tku
we czwórkê zamieszkali�my. Dalej nie
chodzi³em do szko³y, nie by³o gdzie. Tak
by³o do koñca wojny. Pó�niej ojca prze-
nie�li do drugiego maj¹tku ko³o Soko³o-
wa Podlaskiego. Mama bardzo aktywnie
pomaga³a ¯ydom. Zawsze wystawia³o siê
na noc na zewnêtrzne parapety okienne
¿ywno�æ. ¯ydzi przychodzili z lasu, gdzie
mieszkali w ziemiankach i brali te paczki.
Za pomoc ¯ydom grozi³a kara �mierci,
wiêc my�my siê bali. Pamiêtam, zawsze
wieczorem mama przygotowywa³a dla
¯ydów skibki chleba z mas³em, ser i to co
by³o.

Czê�æ 2 w kolejnym numerze �Naszego Gdañska�

KATARZYNA KORCZAK

FOT. MACIEJ KOSTUN FOTO QFEREK GDAÑSKI

Paszport Gerarda Bêbenka. Ze zb. G. Bêbenka
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Kto nie by³, niech ¿a³uje. Kto nie
chcia³ byæ i wymówek szuka³, niech po-
dwójnie ¿a³uje. Tego dnia nawet pogoda
siê do nas u�miechnê³a. Przy drêcz¹cej
kraj klêsce powodzi, po wielu zimnych
i deszczowych dniach uspokoi³o siê niebo
nad Gdañskiem. Nie pada³o i by³o na tyle
ciep³o, ¿e przyniesione na wszelki wypa-
dek kurtki i parasole sta³y siê zbêdne.
£aska aury o�mieli³a uczestników.

Wiele podnios³ych tre�ci znalaz³o siê
w trakcie odprawionej w ko�ciele uroczy-
stej Mszy �wiêtej. Wiele m¹drych s³ów
pad³o z ust celebruj¹cego mszê Arcybisku-
pa S³awoja Leszka G³ódzia i asystuj¹cych
mu koncelebransów ks. infu³ata Stanis³a-
wa Bogdanowicza i ks. proboszcza Piotra
¯yndy. Niezwyk³¹ oprawê muzyczn¹ za-
pewni³ mszy Zespó³ Muzyki Dawnej Cap-
pella Gedanensis pod dyrekcj¹ prof. Aliny
Kowalskiej-Piñczak. Podczas mszy mo-
dlono siê i uczczono minut¹ ciszy pamiêæ
tragicznie zmar³ych w katastrofie lotni-
czej 10 kwietnia 2010 r., a tak¿e ofiar dla
odzyskania dostêpu do morza i powrotu
Gdañska do Macierzy Polskiej.

Za³opota³y dumnie niesione sztandary
Msza dobiega³a koñca, gdy przed ko�ció³

podjecha³a Orkiestra Reprezentacyjna Ma-
rynarki Wojennej. Na jej widok o¿ywi³y siê
twarze oczekuj¹cej m³odzie¿y. Widaæ by³o
poruszenie. Poprawiano mundury szkolne,
bêd¹cy z uczniami nauczyciele dawali ostat-
nie ju¿ instrukta¿e. Z g³o�ników pop³yn¹³
komunikat dotycz¹cy ustawienia szyku
kolumny przemarszu. Wymieniono szko-
³y, które przyprowadzi³y swoje delegacje
i sztandary. Jednej z nich nie wymieniono,
informacja o niej nie dotar³a wcze�niej do
organizatorów. Nie zra¿ona tym m³odzie¿
szybko zadba³a, by i o nich pamiêtano.

Mimo sprawnej organizacji trwa³o chwi-
lê, by ka¿dy z t³umu ogromnego miejsce
swe znalaz³ w kolumnie. Na ten te¿ moment
oczekiwa³ ju¿ w gotowo�ci mistrz cere-
monia³u wojskowego mjr Andrzej Haniec-
ki. W krótkich komendach poda³ sygna³

Proszê Pana..., proszê Pana, niech siê Pan zatrzyma! Wyczytano
wszystkie szko³y, a naszej w�ród nich nie by³o. Mamy sztandar naszej
szko³y, niech pan co� zrobi. Jeste�my delegacj¹ z Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych Nr 6 w Gdañsku, wie pan, no tego przy G³êbokiej 11...

¯ywa lekcja historii
Z minuty na minutê gêstnia³ t³um przed Ko�cio³em Chrystusa Króla w Gdañsku. Przybywa³y kolejne delegacje szkolne,
wolnym krokiem dochodzili przedstawiciele przedwojennej Polonii Gdañskiej, kombatanci wszystkich frontów minionej
wojny i ci, którzy w ró¿nych miejscach Europy doznali jej cierpieñ.

do wymarszu. Ruszy³a prowadz¹ca kolum-
nê asysta policyjna na motocyklach. Za
ni¹ Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki
Wojennej. Mocno zabrzmia³y d�wiêki utwo-
rów marszowych. Wyprzedzaj¹c id¹cych
zdawa³y siê mówiæ do przygodnych kie-
rowców i przechodniów: ,,przystañcie, pa-
trzcie i s³uchajcie, oto idziemy�.

A by³o co podziwiaæ, niejedno serce
musia³o siê wzruszyæ na widok id¹cej za
orkiestr¹ m³odzie¿y. Jak¿e dumnie powie-
wa³y nad nimi niesione przez nich flagi
narodowe i sztandary szkolne. W ich oczach
by³a rado�æ i duma. Kto ich widzia³, ni-
gdy ju¿ nie powie, ¿e m³odzie¿ nie jest
zdolna do wznios³ych, patriotycznych,
mocnych w autentycznej wymowie prze-
¿yæ i uniesieñ. Kto ich widzia³, ten spo-
kojniej mo¿e patrzeæ w przysz³o�æ naszego
miasta i Ojczyzny. Widzieli to te¿ z pew-
no�ci¹ maszeruj¹cy za delegacjami szkol-
nymi zaproszeni go�cie, Komitet Organi-
zacyjny uroczysto�ci i wszyscy jej pozostali
uczestnicy.

M³odzi spadkobiercy narodowych idei
M³odzie¿ szkolna, to ona poprzez sw¹

postawê sta³a siê w trakcie uroczysto�ci
jednym z g³ównych jej bohaterów. Ten
dzieñ by³ dla nich podwójnym prze¿yciem.
W dniu ich �wiêta, w dniu Dnia Dziecka,
w sposób szczególny dano im mo¿liwo�æ
pokazania ich miejsca i roli w spo³eczno-
�ci gdañskiej. Przecie¿ mogli bawiæ siê
w tym czasie, mogli skorzystaæ z innych
imprez, jakich wiele tego dnia zorganizo-
wano w mie�cie. Byli z nami. Reprezento-
wane przez nich szko³y zapisa³y siê piêkn¹
kart¹ w wydarzeniach Gdañska. Zas³u¿y-
³y, by wszystkie z nich wymieniæ, by na
trwa³e pozosta³ po tym �lad w historii.
Udzia³ ka¿dej z nich by³ równie wa¿ny,
st¹d te¿ wymienione zosta³y w kolejno�ci
alfabetycznej:
� Gimnazjum Nr 2,
� Szko³y Okrêtowe i Ogólnokszta³c¹ce

,,Conradinum z XVIII Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym,

� Zespó³ Szkó³ Budowlano-Architekto-
nicznych z XXII Liceum Ogólnokszta³-
c¹cym im. prof. Jerzego Stankiewicza,

� Zespó³ Szkó³ Gastronomiczno-Hotelar-
skich,

� Zespó³ Szkó³ £¹czno�ci im. Obroñców
Poczty Polskiej,

� Zespó³ Szkó³ Morskich im. Bohater-
skich Obroñców Westerplatte,

� Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 5
z IV Liceum Ogólnokszta³c¹cym im.
Marynarzy WOP,

� Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 6
w Gdañsku,

� Zespó³ Szkó³ Samochodowych im.
1 Brygady Pancernej im. Bohaterów
Westerplatte

� II Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. dr W³a-
dys³awa Pniewskiego,

� VIII Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Ko-
misji Edukacji Narodowej,

� XX Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Zbi-
gniewa Herberta.
S³owa uznania nale¿¹ siê dyrekcji wy-

mienionych szkó³ i Wydzia³owi Edukacji
Urzêdu Miejskiego w Gdañsku. Podjêta
przez nich inicjatywa uczestnictwa w uro-
czysto�ci da³a mo¿liwo�æ pokazania piêk-
nej postawy wychowywanej i kszta³conej
przez nich m³odzie¿y. Wierzê, ¿e udzia³
w ¿ywej lekcji historii, jak¹ by³o ods³oniêcie
tablic pami¹tkowych na gmachu przy ulicy
Nowe Ogrody 27, pozostawi w nich trwa³y
�lad i powiêkszy ich wiedzê na temat lo-
sów Gdañska w dziejach naszego kraju.

Gimnazjalni parafianie
Nie by³oby uroczysto�ci bez ¿mudnych

do niej przygotowañ. Szczególna rola przy-
pad³a Ko�cio³owi Chrystusa Króla w Gdañ-
sku. Nie zawiedli parafianie, a w�ród nich
uczniowie Gimnazjum Nr. 2 w Gdañsku.
Chyliæ czo³a nale¿y przed jej dyrektor Ma³-
gorzat¹ Perzyn¹, jej kadr¹ dydaktyczn¹ i
przed samymi uczniami. Poczucie we-
wnêtrznego obowi¹zku nie pozwoli³o im
pozostawiæ bêd¹cego w potrzebie ich ko-
�cio³a parafialnego.
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W ramach wolontariatu uczniowie pra-
cowali przy pracach porz¹dkowych wokó³
ko�cio³a. Zadbano równie¿ o jego we-
wnêtrzny wystrój. Staraniem
szko³y przed o³tarzem zawis³y
wielkie banery z wizerunkami
or³ów strzeleckiego i legiono-
wego. Nawi¹zano tym samym
do wystroju ko�cio³a z dnia
1 czerwca 1935 r., kiedy to
w trakcie uroczystej Mszy
�wiêtej modlono siê za spokój
duszy zmar³ego Marsza³ka Jó-
zefa Pi³sudskiego. D³ugo i przy
niejednej jeszcze okazji bêd¹
zdobi³y �wi¹tyniê.

Do niezwykle interesuj¹-
cych nale¿y zaliczyæ przygo-
towane przez Gimnazjum pre-
zentacje multimedialne. Zosta³y pokazane
przed msz¹, a wykorzystane bêd¹ zapew-
ne jeszcze wielokrotnie. Pierwsza z nich
przedstawi³a niezwyk³¹ historiê ko�cio³a
Chrystusa Króla i jego rolê dla przedwo-

jennej Polonii Gdañskiej. Druga przypo-
mnia³a wielk¹ i tragiczn¹ postaæ B³og.
Ks. Franciszka Rogaczewskiego. Obie za-
wiera³y du¿¹ warto�æ merytoryczn¹ i by³y
wyj¹tkow¹ lekcj¹ dla ich twórców.

Zaanga¿owanie uczniów tej szko³y by³o
równie widoczne w trakcie uroczysto�ci.
Podczas mszy równo ustawieni gimnazja-
li�ci podnosili jej rangê, a w czasie prze-
marszu dumnie nie�li wydane im flagi na-
rodowe.

Pamiêæ wspólnego wysi³ku

Przygotowanie i przeprowadzenie wiel-
kiej Uroczysto�ci Ods³oniêcia Tablic Pa-
mi¹tkowych w dniu 1 czerwca 2010 r. po-
zostanie w naszej pamiêci, jako dobrze
zdany sprawdzian spo³eczno�ci gdañskiej.
Nie sposób jest wymieniæ wszystkie oso-
by i instytucje, jakie wziê³y udzia³ w ich
organizacji. Obok reprezentuj¹cych ró¿ne
�rodowiska cz³onków Komitetu Organiza-
cyjnego niezmiernie wielk¹ pomoc i wspar-
cie uzyskano m.in. od Urzêdu Miejskiego
w Gdañsku, od Policji, od pomorskich

struktur Wojska Polskiego, Oddzia³owego
Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdañ-
sku, Muzeum II Wojny �wiatowej, Gdañ-
skiego Archipelagu Kultury, Zarz¹du Dróg
i Zieleni w Gdañsku, a tak¿e Gospodar-

stwa Pomocniczego ZRB przy Areszcie
�ledczym w Gdañsku. W równie wdziêcz-
nej pamiêci organizatorów pozostaje d³uga

lista tutaj nie wymienionych.
Wspomnieæ jednak jeszcze

nale¿y o szeregu zwyk³ych gdañ-
skich obywateli. Wielu z nich
widocznych by³o przy pracach
porz¹dkowych zwi¹zanych z ko-
�cio³em. Tak, jak przed wojn¹,
gdy budowano t¹ �wi¹tyniê, tak
i teraz przychodzili niejedno-
krotnie z ca³ymi rodzinami. Mê-
¿owie z ¿onami i ich dzieæmi,
ka¿de z nich robi³o, to co potra-
fi³o. Wszyscy z równym zaan-
ga¿owaniem i przejêciem. Wielu
z nich przychodzi³o do pracy
przez kilka dni. Te piêkne chwi-

le zapisa³y siê w ich i naszej pamiêci. Sta-
nowi¹ dowód na to, ¿e nie gin¹ w nas pa-
triotyczne, obywatelskie i prospo³eczne
postawy.

WALDEMAR KOWALSKI

W duchu patriotycznej i prospo³ecznej postawy.
Fot. Arch. �Nasz Gdañsk� Odnowiono krzy¿. Fot. Arch. �Nasz Gdañsk�

Pogoda sprzyja³a pracy. Fot. Arch. �Nasz Gdañsk�

O swoim ko�ciele nie zapomnieli równie¿ parafianie

W�ród wolontariuszy nie zabrak³o cz³onków Stowarzyszenia �Nasz
Gdañsk� � na pierwszym planie Rufin Godlewski (przy taczce) i Wal-
demar Kowalski (maluje ogrodzenie). Fot. Arch. �Nasz Gdañsk�
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Pierwsza z tablic jest kopi¹ (nie �re-
plik¹�, bo replikê mo¿e stworzyæ tylko
autor pierwotnego dzie³a) poprzedniej,
ods³oniêtej podczas Zjazdu Ligi Morskiej
i Kolonialnej, którego pierwsza czê�æ od-
by³a siê 1 czerwca 1935 r. w Wolnym Mie-
�cie Gdañsku.

I nie jest istotne, ¿e tablica jest kopi¹ poprzedniej,
bo najwa¿niejsza jest przekazywana przez ni¹

informacja o przesz³o�ci. To samo odnosi siê do
zabytków architektonicznych � ko�cio³ów,

kamieniczek, spichlerzy.

Zwi¹zek z przesz³o�ci¹
S¹ chwile w ¿yciu ludzi i ca³ych narodów, kiedy mocniej ni¿ zwykle wydaje siê, ¿e naszym postêpowaniem kieruje jaka�
Wy¿sza Si³a. Akcjê w sprawie tablic na Miejskiej Komendzie Policji przy Nowych Ogrodach 27 � by³ej siedzibie
Generalnego Komisarza Rzeczypospolitej w Gdañsku � zaczêli�my ponad rok temu, kiedy nic nie zapowiada³o tragedii,
jakie los nam pó�niej zgotowa³ i nadal nie szczêdzi.

la. Ca³a impreza sta³a siê wielk¹ manife-
stacj¹ polsko�ci. Wszystko to starali�my
siê w miarê mo¿liwo�ci powtórzyæ. Rela-
cjê z uroczysto�ci zamie�cili�my na in-
nych stronach niniejszego numeru �Na-
szego Gdañska�. Tutaj pragnê zwróciæ
uwagê na jej g³êbszy, prawie mistyczny

zwi¹zek z przesz³o�ci¹ i nie bardzo wie-
my, czy to my tworzymy historiê, czy ona
nas. A mo¿e jedno i drugie jest s³uszne?
Dzia³aj¹c pod presj¹ historii, która nas
kszta³tuje, sami tworzymy historiê.

Historia, zw³aszcza w takim mie�cie
jak Gdañsk, jest potê¿n¹ si³¹, kszta³tuj¹c¹
�wiadomo�æ, nieod³¹czn¹ czê�ci¹ naszej
to¿samo�ci. Tym wiêkszego znaczenia na-
bieraj¹ jej �wiadkowie. ¯ywymi �wiadkami
wydarzeñ s¹ ludzie, ale nieub³agane pra-
wa ¿ycia sprawiaj¹, ¿e odchodz¹ i trzeba
siê spieszyæ, ¿eby uzyskaæ od nich prawdê
o wydarzeniach.

�S³owa czasem mami¹,
kamienie nigdy nie k³ami¹�

Pamiêæ zaciera szczegó³y, najchêtniej
wraca do spraw przyjemnych, jest to wiêc
czêsto prawda cz¹stkowa � nie ca³kiem
obiektywna. Wa¿nymi �wiadkami historii
s¹ dokumenty, ale im starsze, tym trud-
niejsze s¹ do odczytania. Dotarcie do ich
tre�ci wymaga fachowego przygotowania.

Trzecia kategoria �wiadków historii to
zabytki architektoniczne. �S³owa czasem
mami¹, kamienie nigdy nie k³ami¹� �
mówi porzekad³o. Takim zabytkiem jest
historyczny gmach przy Nowych Ogro-
dach, na którym zawis³y tablice. Pierwsza
z nich mówi o wydarzeniu sprzed 75 lat,
ustawiaj¹c je na szerszym tle historycz-
nym. Druga przypomina dawne funkcje
budynku. Wszyscy, którzy je czytaj¹, co-
faj¹ siê my�lami do przesz³o�ci � tej
szczytnej i dumnej, jak¹ by³o odzyskanie
niepodleg³o�ci i powrót nad Ba³tyk i tej
tragicznej, gdy gmach sta³ siê miejscem
ka�ni i mêczeñstwa ludzi walcz¹cych
o wolno�æ. Informacja nas wzbogaca,
cz³owiek poinformowany wie i mo¿e wiê-
cej ni¿ niedoinformowany. I nie jest istot-
ne, ¿e tablica jest kopi¹ poprzedniej, bo

Wskrzeszeni z ruin �wiadkowie wspania³ej historii. Fot ze zb. A. Januszajtis

Wielka manifestacja polsko�ci
dawniej i dzi�

Wybór Gdañska na miejsce zjazdu pod-
kre�la³ nasze prawa do rz¹dzonego ju¿
przez hitlerowców miasta. W programie
Zjazdu, w którym wziê³o udzia³ 848 dele-
gatów z ca³ego kraju, by³ m.in. przemarsz
pod siedzibê Generalnego Komisarza Rze-
czypospolitej na Nowych Ogrodach i od-
s³oniêcie tablicy, upamiêtniaj¹cej �mieræ
marsza³ka Pi³sudskiego i rocznicê odzy-
skania dostêpu do morza. By³a te¿ msza
�w. w polonijnym ko�ciele Chrystusa Kró-

wymiar. Wtedy dzia³o siê to w roku ¿a³o-
by po �mierci Marsza³ka. Dzi� g³êboko
prze¿ywamy �mieræ dwóch prezydentów
RP i wielu innych wybitnych osobisto�ci
w tragedii lotniczej pod Smoleñskiem.
Wtedy te¿ by³a klêska powodzi, co praw-
da nie w 1935 tylko 1934 roku, ale jesz-
cze trwa³a zbiórka pieniêdzy na powo-
dzian i podobnie jak dzi� zmagano siê ze
skutkami powodzi. �wiêcono wtedy 15.
rocznicê odzyskania przez Polskê dostêpu
do morza � dzi� jest rocznica 90. W ta-
kich chwilach czujemy nierozerwalny
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Jako dowód przytacza siê fotografie
z XIX wieku, w którym wiele miejsc w na-
szym mie�cie by³o rzeczywi�cie w nienaj-
lepszym stanie.

Barwne, czyste i zadbane

Tymczasem zdjêcia pó�niejsze � sprzed,
a nawet z czasów ostatniej wojny � poka-
zuj¹ Spichlerze barwne, czyste i zadbane.
Nie jest te¿ prawd¹, ¿e nikt tu nie miesz-
ka³. W 1914 r. przy samej tylko ul. St¹-
giewnej mieszka³o 429 osób, a na ca³ej
Wyspie 6552. Na 307 parcelach sta³o 108
domów mieszkalnych i 10 drobnych fa-
bryczek, g³ównie na po³udniu Wyspy.
Dawn¹ funkcjê pe³ni³o 121 spichlerzy.
Jak widaæ g³ówn¹ funkcj¹ by³o sk³adowa-
nie towarów, drug¹ mieszkaniówka, prze-
mys³ prawie nie odgrywa³ roli. S³yszymy
te¿, ¿e spichlerzy nie da siê odbudowaæ, bo
brakuje specjalistów od tradycyjnego (ry-
glowego?) budownictwa. Nie musz¹ to
jednak byæ konstrukcje szkieletowe z drew-
nianych belek. Podobnie jak to ju¿ dawno
czyniono � tak¿e w Gdañsku � mo¿na
odtwarzaæ ryglow¹ dekoracjê elewacji za
pomoc¹ k³adzionych na tynku desek. Ar-
gumentem, wysuwanym przez przeciwni-
ków odbudowy, s¹ tak¿e niskie kondygna-
cje spichlerzy, rzekomo uniemo¿liwiaj¹ce
wykorzystanie na hotele czy mieszka-
niówkê. Tymczasem wysoko�æ kondygna-
cji wynosi³a, wraz ze stropem, od 2,80 do
3,20 m, czyli po odjêciu stropu 2,60 do
3 metrów.

Tymczasem wiele nowych mieszkañ
ma dzi� 2,60 m. Inny zarzut dotyczy rze-
komych ma³ych okien. W wiêkszo�ci spi-
chlerzy otwory okienne s¹ wiêksze ni¿
np. w przebudowanym na hotel spichrzu
Królewskim na O³owiance, gdzie mieszka

Mo¿e warto nawi¹zaæ do tej tradycji i w którym� spichlerzu,
np. �Turku� urz¹dziæ teatr, wystawiaj¹cy sztuki zwi¹zane

z morzem, ¿eglug¹ i histori¹ Gdañska?

Teatr w�ród Spichlerzy
Od pewnego czasu wmawia siê nam, ¿e gdañskie Spichlerze, zwane popularnie Wysp¹ Spichrzów, by³y ponur¹ dzielnic¹
przemys³ow¹, bez mieszkañców, pe³n¹ brudnych i odrapanych obiektów, których nie warto odbudowywaæ w dawnym kszta³cie.

siê znakomicie. Mówi siê te¿, ¿e lokowa-
nie us³ug w parterach bêdzie wymaga³o
wiêkszego przeszklenia, co naruszy histo-
ryczny charakter. Ze starych zdjêæ wiemy,
¿e w niektórych spichlerzach na parterze
lokowano kantory z du¿ymi oknami, (po-
dzielonymi na ma³e szybki). Co stoi na
przeszkodzie, by w odbudowanych obiek-
tach pój�æ za ich przyk³adem?

Zostawmy jednak spory i wróæmy do
owego �ponurego� charakteru Wyspy. Prze-
czy mu wiadomo�æ z kroniki Stephana
Graua: �W roku 1684, we wtorek 15 lute-

Spichlerze � wymarzona scena dla imprez. Fot ze zb. A. Januszajtis

go czeladnicy kupieccy w�ród Spichlerzy
wyborn¹ komediê karnawa³ow¹ na scenie
wystawili�, po czym przeszli przez mia-
sto �piêkn¹ procesj¹, co by³o bardzo przy-
jemne do ogl¹dania�. Podobne imprezy
i konne gonitwy z lanc¹ do pier�cienia,
odbywa³y siê i pó�niej. Ciekawe jak wy-
gl¹da³a ta scena? Mo¿e warto nawi¹zaæ do
tej tradycji i w którym� spichlerzu, np.
�Turku� urz¹dziæ teatr, wystawiaj¹cy sztu-
ki zwi¹zane z morzem, ¿eglug¹ i histori¹
Gdañska?

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

najwa¿niejsza jest przekazywana przez
ni¹ informacja o przesz³o�ci. To samo
odnosi siê do zabytków architektonicz-
nych � ko�cio³ów, kamieniczek, spichle-
rzy. Odtworzone, opowiadaj¹ o przesz³o-

�ci i wzbogacaj¹ nas wewnêtrznie. Dlate-
go g³osimy konieczno�æ ich odbudowy
w dawnym kszta³cie zewnêtrznym, zw³asz-
cza gdy by³y tak piêkne, jak w Gdañsku �
nawet je�li maj¹ pe³niæ inne funkcje.

Kszta³tujmy historiê zgodnie z historycz-
nym piêknem � oto droga do prawdziwe-
go bogactwa!

ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Pierwsza Tablica � ods³oniêta 11 listo-
pada 2009 r. na murze Aresztu �ledczego
w Gdañsku od strony ul. 3 Maja � upamiêt-
nia pobyt w areszcie w dniach od 23 do
29 lipca 1917 roku dwóch wielkich przy-
wódców walki o odzyskanie niepodleg³o-
�ci naszej Ojczyzny � Józefa Pi³sudskiego
i Kazimierza Sosnkowskiego. Prawie 91
lat trzeba by³o czekaæ w Gdañsku na upa-
miêtnienie tego faktu.

Wielki sukces Komitetu Organizacyjnego
i grona spo³eczników

Drug¹ Tablicê � ods³oniêto 1 czerwca
2010 r. na budynku Komendy Miejskiej
Policji przy ul. Nowe Ogrody 27 i jest ona
odtworzeniem Tablicy ods³oniêtej 1 czerwca
1935 r. na budynku Komisariatu Generalne-
go RP w Wolnym Mie�cie Gdañsku i znisz-
czonej przez Niemców we wrze�niu 1939 r.
Upamiêtnia ona 15. rocznicê odzyskania
przez Polskê dostêpu do morza oraz roczni-
cê �mierci Józefa Pi³sudskiego. Na odtwo-
rzenie tej Tablicy Gdañsk czeka³ 75 lat.

Trzeci¹ Tablicê � ods³oniêto równie¿
1 czerwca 2010 r. na budynku Komendy
Miejskiej Policji przy ul. Nowe Ogrody 27.
Tablica ta zawiera informacjê, ¿e w latach
1921�1939 mie�ci³ siê tu Komisariat Ge-
neralny Rzeczypospolitej w Wolnym Mie-
�cie Gdañsku. Zajêty we wrze�niu 1939 r.
przez Gestapo, sta³ siê miejscem mêczeñ-
stwa i �mierci wiêzionych tu przedstawicieli
Polonii Gdañskiej i ¿o³nierzy ruchu oporu.

Z my�l¹ o wszystkich
Polakach

W dniu 1 czerwca 2010 roku dobieg³y koñca starania Komitetu Organizacyjnego w sprawie ods³oniêcia
w Gdañsku trzech tablic pami¹tkowych upamiêtniaj¹cych wa¿ne wydarzenia historyczne, które odegra³y
niebagatelne znaczenie w dziejach Polski.

Ods³oniêcie tych tablic to wielki sukces
Komitetu Organizacyjnego i osób bardzo
aktywnie zaanga¿owanych w pracach spo-
³ecznego kolektywu reprezentuj¹ce jedno-
cze�nie swoje organizacje lub instytucje
(patrz miesiêcznik �Nasz Gdañsk� nr 5 maj
2010 � wydanie specjalne).

Prawo do satysfakcji maj¹ tak¿e cz³on-
kowie: Patronatu Honorowego, Komitetu
Honorowego i Patronatu Medialnego oraz
przedstawiciele przedwojennej Polonii
Gdañskiej i kombatanci walki o niepodle-
g³o�æ, Biuro b. Prezydenta RP Ryszarda
Kaczorowskiego, Rada Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa, Urz¹d ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych, Wojewódz-
ki Konserwator Zabytków w Gdañsku,

Kierownictwo Wojewódz-
kiej i Miejskiej Komendy
Policji w Gdañsku, Rada
Miasta Gdañska, Oddzia-
³owe Biuro Edukacji Pu-
blicznej IPN w Gdañsku,
Akademia Sztuk Piêknych
w Gdañsku, Dowództwo
Marynarki Wojennej RP,
Dowództwa Gdañskiej i
Gdyñskiej Komendy Gar-
nizonu WP, Komendant
Morskiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej im. p³k. Karola
Barcza, Sekretarz Rady
Miasta Gdañska, Dyrek-
tor i pracownicy Biura

Prezydenta ds. Kultury w Gdañsku, Kie-
rownik Referatu Ochrony Zabytków Wy-
dzia³u Urbanistyki, Architektury i Ochrony
Zabytków UM w Gdañsku, Kierownictwo
Wydzia³u Edukacji UM w Gdañsku, Gdañ-
ski Archipelag Kultury, wójt i chór �£êgo-
wianie� z £êgowa,  parafia Ko�cio³a pw.
Chrystusa Króla, Muzeum II Wojny �wia-
towej w Gdañsku, Archiwum Pañstwowe
w Gdañsku, Kierownictwo Aresztu �ledcze-
go w Gdañsku i Gopodarstwa Pomocniczego
ZRB przy Areszcie �ledczym w Gdañsku,
Zarz¹d Dróg i Zieleni w Gdañsku, Bank
Polska Kasa Opieki SA Oddzia³ w Gdañsku
oraz Stowarzyszenie Mi³o�ników Mazurka
D¹browskiego w Gdañsku, Stowarzyszenie
Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP
w Gdañsku i Stowarzyszenie �Nasz Gdañsk�.

Dziêkujemy � dali�cie nadziejê
na lepsze jutro

Jako Komitet Organizacyjny wyra¿amy
s³owa serdecznego podziêkowania dla:
ks. Arcybiskupa S³awoja Leszka G³ódzia
za aktywny udzia³ w ods³oniêciu trzech
Tablic Pami¹tkowych i za patriotyczne
wyst¹pienia okoliczno�ciowe buduj¹ce na-
dzieje na lepsze jutro.

Za udzia³ w po�wiêceniu Tablic dziêku-
jemy równie¿ ks. bp. Micha³owi Warczyñ-
skimu � Biskupowi Diecezji Pomorsko-
-Wielkopolskiej, ks. p³k. Arturowi Ziele-
pucha � Dziekanowi Marynarki Wojennej
(Proboszcz Parafii Prawos³awnej WP),

Monta¿ Tablic Pami¹tkowych na �cianie budynku w przeddzieñ
ich uroczystego ods³oniêcia. Fot. A. Furmaga

Nadzór nad monta¿em Tablic pe³nili: od lewej mgr Janusz Tarnacki � Kierownik Referatu
Ochrony Zabytków Wydzia³u UM w Gdañsku, prof  S³awoj Ostrowski � Dziekan Wydzia³u
Rze�by ASP w Gdañsku oraz dwóch Wiceprzewodnicz¹cych �Komitetu Organizacyjnego� mgr
Rufin Godlewski i mjr mgr Waldemar Kowalski. Fot. A. Furmaga
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przedstawicielom Muzu³mañskiego Zwi¹z-
ku Wyznaniowego w RP i Jakubowi Sza-
dajowi � Przewodnicz¹cemu Niezale¿nej
Gminy Wyznania Moj¿eszowego RP z sie-
dzib¹ w Gdañsku.

Szczególne wyrazy podziêkowania na-
le¿¹ siê naszym Darczyñcom, którzy wspo-
magali finansowo nasze przedsiêwziêcie
w najtrudniejszym momencie dzia³añ orga-
nizacyjnych.

Oto osoby prywatne oraz instytucje i or-
ganizacje, które dokona³y wp³at na konto
Komitetu Organizacyjnego � wg stanu na
dzieñ 9.06.2010 r.

Darczyñcy prywatni:
� Kpt. ¿.w. prof. zw. dr Daniel Duda z Gdyni,
� Anna Kuziemska z Gdañska,
� Waldemar Kowalski z Gdañska,
� Justyna Kaleta z Gdañska,
� doc. dr in¿. Andrzej Januszajtis z Gdañska,
� Stanis³aw Giba³a z Gdañska,
� Kazimierz Koralewski � Radny z Gdañska,
� Piotr Dzik � Radny z Gdañska,
� Andrzej Furmaga, Danuta Znamirowska

� Samorz¹dny Komitet Rehabilitacyjno-
-Rekreacyjny w Gdañsku,

� Ryszard Schoennagel z Gdañska,
� Zygmunt Schoennagel z Berlina,

� Maria Schoennagel z Gdañska,
� Jan Schoennagel z Gdañska,
� Wanda Schoennagel z Gdañska,
� Witold Ciecholewski z Gdañska,
� Jakub Szadaj � Przewodnicz¹cy Nieza-

le¿nej Gminy Wyznania Moj¿eszowego
RP z siedzib¹ w Gdañsku,

� Bogdan Oleszek � Radny, Przewodni-
cz¹cy Rady Miasta Gdañsk,

� Lidia i Stefan Bia³asowie z Warszawy,
� Teresa Go�uch z Warszawy,
� El¿bieta Bagiñska z Gdañska,
� Teresa Pryboda z Gdañska,

Wspar³y nas organizacje i instytucje:
� Us³ugi Kserograficzne, wydruki kom-

puterowe � Andrzej Micha³a � Gdañsk,
� Saur Neptun Gdañsk S.A.,
� Gdañskie Melioracje Sp. z o.o.,
� Kupcy Dominikañscy Sp. z o.o. z Gdañska,
� Agroland Sp. z o.o. Sped. Miêdz. z Gdyni,
� Pierogarnia �U Dzika� J.K.P. Dzik S.C.,
� Muzeum II Wojny �wiatowej w Gdañsku,

Nale¿y równie¿ potwierdziæ, ¿e w kosz-
tach realizacji �Programu Uroczysto�ci Od-
s³oniêcia Tablic II i III na budynku przy
ul. Nowe Ogrody 27 w Gdañsku w dniu
1 czerwca 2010 roku� uczestniczyli: Urz¹d
Miasta � Biuro Prezydenta ds. Kultury

Placówkê tê powo³a³ formalnie 7 listo-
pada 1939 r. Reichsführer SS i szef nie-
mieckiej policji Heinrich Himmler.

Okrêg Rzeszy Gdañsk � Prusy Zachodnie
Obejmowa³a ona swoim zasiêgiem teren

utworzonego Okrêgu Rzeszy Gdañsk �
Prusy Zachodnie (Reichsgau Danzig-West-
preussen). Urzêdowi temu podlega³y tzw.
placówki zewnêtrzne (Aussendienststelle),
które utworzono w: 1) Gdyni � Komisariat
Graniczny (Grenzkommissariat Gotenhafen),
obejmuj¹cy miasto Gdyniê oraz dawny po-
wiat morski, 2) Elbl¹gu, na powiat elbl¹ski,
3) Starogardzie (Kommando Stargard), ist-
niej¹ca okresowo na powiaty: starogardzki

W piwnicach mie�ci³y siê cele podrêcznego wiêzienia �ledczego
(Hausgefängnis), w których przetrzymywano osoby przechodz¹ce �ledztwo.
By³o to dwana�cie cel, przeznaczonych zasadniczo dla czterech wiê�niów.

Gdañskie gestapo w systemie
represji antypolskich (1939�1945)
Urz¹d kierowniczy gestapo w Gdañsku (Staatspolizeileitstelle Danzig) w latach 1939�1945 mie�ci³ siê w budynku przy
ul. Nowe Ogrody (ówcze�nie Neugarten 27), w którym znajdowa³a siê wcze�niej polska placówka dyplomatyczna �
Komisariat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Gdañsku.

i tczewski, 4) Chojnicach (Kommando Ko-
nitz) na powiat chojnicki (istnia³a okreso-
wo do 25 XI 1939 r. i od koñca 1942 r.),
5) Tczewie. Urzêdowi kierowniczemu ge-
stapo w Gdañsku podporz¹dkowane zosta-
³y natomiast bezpo�rednio powiaty: kartu-
ski i ko�cierski.

Kolejnymi szefami urzêdu gestapo w
Gdañsku byli: 1) SS-Obersturmbahnnführer
i Regirungsdirektor dr Rudolf Tröger (od
1 IX do 7 XI 1939 r.), 2) SS-Obersturm-
bannführer i Regirungsrat dr Helmut Tanz-
mann (od XI 1939 r. do 31 V 1940 r.),
3) Regirungsrat i Kriminalrat Hans Hel-
mut Wolff (od V 1940 r. do VII 1941 r.),
4) SS-Obersturmbannführer i Oberregie-

rungsrat dr Günther Venediger (od 15 VIII
1941 r. do koñca okupacji). W 1940 r.
Venediger zosta³ kierownikiem placówki
gestapo w Grudzi¹dzu.

Zwalczanie pomorskiej konspiracji
To tam �zab³ysn¹³� sukcesami w zwal-

czaniu pomorskiej konspiracji. Placówka
gestapo w Grudzi¹dzu pod jego kierow-
nictwem odnios³a najwiêksze sukcesy je-
sieni¹ 1940 r. rozbijaj¹c okrêgi pomor-
skie: Zwi¹zku Walki Zbrojnej i Komendy
Obroñców Polski. Dziêki temu w³a�nie
Venediger zosta³ szefem gestapo na ca³y
Okrêg Rzeszy Gdañsk�Prusy Zachodnie,
kieruj¹c tym urzêdem z budynku przy ul.

w Gdañsku oraz Rada Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa w Warszawie.

Przywrócili�my warto�æ historyczn¹
Wszystkim Darczyñcom serdecznie dziê-

kujemy za pomoc i umo¿liwienie nam dzia-
³añ tworzenia Tablic II i III, druku zapro-
szeñ i dyplomów, wydania specjalnego
miesiêcznika �Nasz Gdañsk� oraz prze-
prowadzenia sesji popularno-naukowej.

Jednocze�nie informujemy, ¿e Komitet
Organizacyjny planuje zorganizowanie 2 lip-
ca 2010 r. uroczystego spotkania podsumo-
wuj¹cego, o czym powiadomimy specjal-
nym zaproszeniem wszystkich Darczyñców
oraz Cz³onków Komitetu Patronackiego,
Komitetu Honorowego oraz organizacyjne-
go i medialnego oraz innych osób wspie-
raj¹cych nasze dzia³ania przy realizacji
Tablic Pami¹tkowych I, II i III.

Ods³oniêcie trzech Tablic Pami¹tkowych
� to równie¿ wielki sukces Stowarzyszenia
�Nasz Gdañsk�, które w ten sposób posta-
nowi³o uczciæ 15-lecie swojego istnienia
� przywracaj¹c pewn¹ warto�æ historyczn¹
temu piêknemu i dumnemu Miastu.

ZASTÊPCA PRZEWODNICZ¥CEGO

KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

MGR RUFIN GODLEWSKI
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Neugarten 27 do 26 marca 1945 r. Funk-
cjonariusze gestapo gdañskiego planowali
ró¿ne prowokacyjne operacje, w wyniku
których aresztowano wielu aktywnych
cz³onków pomorskiej konspiracji. Tu znaj-
dowa³a siê tak¿e podrêczna kartoteka, w któ-
rej figurowa³y osoby pozostaj¹ce w zain-
teresowaniu gestapo. W piwnicach mie�ci³y
siê cele podrêcznego wiêzienia �ledczego
(Hausgefängnis), w których przetrzymy-
wano osoby przechodz¹ce �ledztwo. By³o
to dwana�cie cel, przeznaczonych zasad-
niczo dla czterech wiê�niów. W praktyce
przetrzymywano w nich nawet do dziesiêciu
osób, cele te by³y wiêc przepe³nione i pa-
nowa³y w nich ciê¿kie warunki sanitarne.
Wiêziono tu zarówno Polaków zaanga¿o-
wanych w dzia³alno�æ konspiracyjn¹ i inn¹,
uznan¹ za przestêpstwa polityczne, obco-
krajowców, oraz Niemców, których osa-
dzono tu za dzia³alno�æ wymierzon¹ prze-
ciwko narodowosocjalistycznemu pañstwu
� Trzeciej Rzeszy. Przeciêtny stan aresztu
wynosi³ ok. 150 aresztantów � mê¿czyzn.

Najskuteczniejszymi agentami byli
aresztowani cz³onkowie polskich

organizacji konspiracyjnych, którzy
zastali z³amani psychicznie i podjêli

wspó³pracê z gestapo

Gestapo gdañskie pracowa³o metodami
operacyjnymi przy pomocy agentów. Spo-
soby pozyskiwania agentów by³y ró¿ne.
Czê�æ agentów zosta³a zmuszona do wspó³-
pracy po przedstawieniu im dowodów ich
antyniemieckiej dzia³alno�ci przed wojn¹.
Najskuteczniejszymi agentami byli aresz-
towani cz³onkowie polskich organizacji
konspiracyjnych, którzy zastali z³amani
psychicznie i podjêli wspó³pracê z gesta-
po. Znali oni jêzyk, mieli dobr¹ orientacjê
w polskim �rodowisku, posiadali te¿ wie-
dzê o metodach i technikach, którymi po-
s³ugiwa³a siê konspiracja. Ich wcze�niej-
sza dzia³alno�æ konspiracyjna dawa³a im
te¿ wiêksze szanse na odkrycie �ladów
dzia³alno�ci konspiracyjnej.

Znajduj¹cy siê w budynku na ul. Neugar-
ten 27 kierowniczy urz¹d tajnej policji pañ-
stwowej mia³ do�æ z³o¿on¹ strukturê, któr¹
zmieniano w latach 1939�1945, od 1 stycz-
nia 1943 r. nadaj¹c mu strukturê identyczn¹
ze schematem organizacyjnym g³ównego
urzêdu bezpieczeñstwa Rzeszy. Dla zwal-
czania pomorskiej konspiracji najbardziej
gro�ny by³ Wydzia³ III, w którego zakres
dzia³ania wchodzi³o zwalczanie obcych wy-
wiadów oraz dzia³alno�ci konspiracyjnej,
zwanej ruchem oporu (Wiederstandsbewe-
gung). By³ on najbardziej rozbudowany.
Jego pracê nadzorowa³ dyrektor kryminal-
ny Sturmbannführer SS dr Jacob Löllgen,

specjalista do spraw zwalczania obcej agen-
tury wywiadowczej. Koordynowa³ on pra-
cê wszystkich placówek gestapo na Pomo-
rzu w zakresie zwalczania konspiracji.

Sprzecznie z prawem miêdzynarodowym
� wyci¹gniêci zostali przez gestapo

z obozów jenieckich w Rzeszy
W budynku gestapo gdañskiego prze-

chodzili tak¿e �ledztwo oficerowie polskie-
go wywiadu i kontrwywiadu z placówek
w Gdyni (Samodzielnego Referatu Infor-
macyjnego przy Dowództwie Floty) oraz
Gdañska (z Referatu L¹dowego Wydzia³u
Wojskowego). Byli to m.in.: kpt. Antoni
Kasztelan i kmdr Marian Majewski, oraz
kpt. marynarki Stefan Romanowski. Wszy-
scy oni � sprzecznie z prawem miêdzyna-
rodowym � wyci¹gniêci zostali przez ge-
stapo z obozów jenieckich w Rzeszy. Kpt.
Kasztelan zosta³ w 1942 r. �ciêty gilotyn¹
w Królewcu. W budynku gestapo gdañskie-
go w latach 1940�1941 przechodzili ostre
�ledztwo oficerowie i podoficerowie Wy-
dzia³u Wojskowego KGRP w Gdañsku.
W budynku gestapo gdañskiego w latach
1942�1944 przechodzili �ledztwo cz³on-
kowie Armii Krajowej oraz du¿ych orga-
nizacji konspiracyjnych takich jak: Szare
Szeregi, Polska Armia Powstania, Tajna Or-
ganizacja Wojskowa �Gryf Pomorski�, Or-
ganizacja Wojskowa Zwi¹zek Jaszczurczy,
a tak¿e mniejszych: �Polska ¯yje� z Wej-
herowa i �Niepodleg³o�æ� z Gdyni i okolic.
Na dziedziñcu gestapo gdañskiego w mar-
cu 1944 r. pokazywano wiêzionym wtedy
cz³onkom �Gryfa Pomorskiego� cia³o Józe-
fa Dambka ps. �Lech�, �Jur�, za³o¿yciela
TOW �Gryf Pomorski�, zastrzelonego
przez funkcjonariusza gestapo gdañskiego
Jana Kaszubowskiego w Sikorzynie.

Komendant hufca gdyñskiego Szarych
Szeregów i szef ³¹czno�ci podokrêgu AK
harcmistrz Lucjan Cylkowski, by³ w tym
budynku tak torturowany, ¿e po przes³u-
chaniach by³ wynoszony na noszach do
celi znajduj¹cej siê w piwnicy budynku

W budynku gestapo gdañskiego w trak-
cie prowadzonego brutalnie �ledztwa po-
nie�li �mieræ niektórzy osadzeni tu wiê�-
niowie. M.in. tu zgin¹³ w czasie �ledztwa
aktywny cz³onek �Gryfa Pomorskiego� Pa-
we³ Hebel ps. �Zag³oba�, który ranny pod-
czas próby aresztowania by³ wielokrotnie
torturowany.

Torturowano wielu wiê�niów gestapo
gdañskiego przechodz¹cych �ledztwo. Ko-
mendant hufca gdyñskiego Szarych Sze-
regów i szef ³¹czno�ci podokrêgu AK
harcmistrz Lucjan Cylkowski, by³ w tym
budynku tak torturowany, ¿e po przes³u-

chaniach by³ wynoszony na noszach do
celi znajduj¹cej siê w piwnicy budynku. Po
zakoñczeniu �ledztwa � oczekuj¹c tylko
na ostateczn¹ decyzjê G³ównego Urzêdu
Bezpieczeñstwa Rzeszy (Reichsicherheit-
shauptamt) � wiêkszo�æ osadzonych tu
wiê�niów by³a transportowana do obozów
koncentracyjnych, najczê�ciej do znajdu-
j¹cego siê najbli¿ej obozu Stutthof lub
innych wiêzieñ. Niektórych przekazywano
do wiêzieñ, gdzie wykonywano wyroki
�mierci. Niektórzy z osadzonych w Stuttho-
fie wiê�niów gestapo gdañskiego niekiedy
byli przewo¿eniu z powrotem do budynku
gestapo w Gdañsku i ponownie w³¹czani
do �ledztwa. Tak sta³o siê z cz³onkami sie-
ci wywiadu Armii Krajowej, sieci przerzu-
towej AK oraz TOW �Gryf Pomorski�.

Szef gdañskiego gestapo Venediger tak¹
egzekucjê odwetow¹ zarz¹dzi³ w Ocyplu
po zabiciu tam przez partyzantów szefa
ekspozytury gestapo w Tczewie Adolfa

Leistera

W urzêdzie kierowniczym gestapo
w Gdañsku zapada³y te¿ decyzje odno�nie
ró¿nych akcji odwetowych lub odstrasza-
j¹cych, które mia³y sparali¿owaæ wolê opo-
ru ze strony ludno�ci polskiej. Szef gdañ-
skiego gestapo Venediger tak¹ egzekucjê
odwetow¹ zarz¹dzi³ w Ocyplu po zabiciu
tam przez partyzantów szefa ekspozytury
gestapo w Tczewie Adolfa Leistera. Roz-
strzelano wówczas we wrze�niu 1944 r. kil-
kunastu wiê�niów obozu Stutthof, cz³on-
ków sieci wywiadu AK z jej kierownikiem
Janem Belauem ps. �Mewa�, �Morski� oraz
kilku Polaków, mieszkañców okolicznych
wsi, podejrzanych o sprzyjanie partyzantom.
Na wnioskowane przez gdañskie gestapo
powieszenie na terenie stoczni w Gdyni
w 1942 r. dwóch cz³onków gdyñskiej kon-
spiracji (Zygmunta Garbe i Teofila Kuhra)
zaanga¿owanych w zdobycie planów pan-
cernika �Gneisenau� i planów niemieckich
pól minowych na Zatoce Gdañskiej nie
zgodzi³ siê natomiast Himmler.

W 1944 r. do gestapo w Gdañsku zaczê-
to przenosiæ funkcjonariuszy gestapo z likwi-
dowanych urzêdów i placówek istniej¹cych
na terenach wschodnich, które zajmowa³y
wojska sowieckie. Do samego koñca oku-
pacji w gmachu gestapo gdañskiego prowa-
dzono ostre �ledztwa, torturowano wiê�-
niów oraz planowano operacje na wypadek
zajêcia terenu Pomorza przez Rosjan. Do-
piero bezpo�rednio przed wkroczeniem do
Gdañska wojsk rosyjskich ewakuowano
funkcjonariuszy gestapo gdañskiego i urz¹d
ten zakoñczy³ sw¹ zbrodnicz¹ dzia³alno�æ.
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W NUMERZE:

Zarz¹d Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk� zawiadamia,
¿e w dniu 22 czerwca 2010 roku o godzinie:

 I termin 17.00

II termin 17.30

w sali AUDYTORIUM Akademii Sztuk Piêknych
w Gdañsku, ul. Targ Wêglowy 6 � odbêdzie siê

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
i Wyborcze (uzupe³nienie sk³adu Zarz¹du)

Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�

Proponowany Porz¹dek zebrania

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodnicz¹cego Walnego Zebrania

i protokolantów
 3. Odczytanie i przyjêcie porz¹dku obrad
 4. Wybór Komisji Uchwa³ i Wniosków
 5. Sprawozdanie z dzia³alno�ci Zarz¹du za okres

od 21.04.2009 do 21.06.2010 r.
 6. Sprawozdanie finansowe za 2009 r.
 7. Sprawozdanie S¹du Kole¿eñskiego
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem (I czê�æ)
10. Podjêcie Uchwa³
11. Wybór komisji skrutacyjnej
12. Uzupe³niaj¹cy Wybór do Zarz¹du Stowarzyszenia

�Nasz Gdañsk�
13. Ci¹g dalszy dyskusji i wolne wnioski
14. Sprawozdanie: a) Komisji Skrutacyjnej

b) Komisji Uchwa³ i Wniosków
15. KOMUNIKATY

Za Zarz¹d
Prezes Zarz¹du Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�

doc. dr in¿ Andrzej Januszajtis
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