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Zaanga¿owanie Heinza Alberta Pohla jest piêknym
przyk³adem wielkiej wartoci duchowej, jak¹
jest umi³owanie Ma³ej Ojczyzny  miasta, wsi
i regionu w którym siê urodzilimy,
lub z którym zwi¹za³o nas ¿ycie

Powrót gdañskiego dzwonu
1 sierpnia 2010 r. mia³em okazjê uczestniczyæ w niecodziennej uroczystoci. Do kocio³a w Cedrach Wielkich powróci³
dzwon. Nazwa³em go gdañskim, bo by³ odlany w Gdañsku. Omówmy jednak sprawê po kolei. Wszystko zaczê³o siê
w 1994 roku w Lubece. Wêdruj¹c z ¿on¹ po miecie zawadzilimy o wystawê w kociele wiêtego Piotra.
Wychodz¹c zwrócilimy uwagê na stoj¹ce na schodach dwa stare dzwony.
Chwalcie Pana na g³onych
cymba³ach 
Dzwonami interesujê siê od zawsze,
wiêc zacz¹³em im siê dok³adnie przygl¹daæ,
notowaæ rozmiary i spisywaæ napisy. M³odszy z dwóch dzwonów, ulany w 1732 r.
przez Jana Gotfryda Anthonyego, pochodzi³ z kocio³a w Stegnie. Dziêki wk³adowi pracy wielu ludzi i ¿yczliwoci w³adz
kocielnych i wieckich w obu krajach
wróci³ do Stegny w 2005 r. Uroczystoæ,
w której mia³em przyjemnoæ braæ udzia³,
opisa³em w artykule Pierwszy dzwon
powróci³ w numerze 11/2005 naszego
miesiêcznika. Równie wzruszaj¹ca by³a
uroczystoæ w Cedrach Wielkich. Mimo
przetartych dróg droga do niej nie by³a
jednak ³atwa.
Wróæmy do pocz¹tku. Dzwon z Cedrów jest wiêkszy ni¿ ten w Stegnie, wy-
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sokoæ (bez korony, któr¹ straci³ po wywiezieniu) wynosi 95 cm, rednica u wylotu 115 cm. Jego wiek wynika z inskrypcji na p³aszczu: GERDT BENNINGK
GOS MICH (ula³ mnie Gert Benning) /
ANNO 1647. Na szyi dzwonu czytamy:
LOBET DEN HERREN MIT HELLEN
CIMBELN LOBET IHN MIT WOHLKLINGENDEN CIMBELN, czyli Chwalcie Pana na g³onych cymba³ach, chwalcie
go na dwiêcznych cymba³ach. S¹ to
s³owa psalmu 150. Ni¿ej na p³aszczu wymieniono zarz¹dzaj¹cego ¯u³awami Steblewskimi burmistrza Konstantyna Ferbera: HERR CONSTANTINVS FERBER /
BVRGERMEISTER ETC. VND / ADMINISTRATOR DES STV / BLAWISCHEN
WERDERS i zamieszczono herb tej s³awnej rodziny (trzy g³owy dzików). Po drugiej stronie figuruj¹ nazwiska prze³o¿onych gminy kocielnej: VORSTEHER
DER KIRCHEN / KERSTEN BARENDT
/ PAWEL ROHDE / HANS HEINE / ANDRES GREBER.
Ze s³ynnej ludwisarskiej dynastii
Benningów

Dzwon z Cedrów Wielkich w Lubece

demickiego Konstantyn III przeszed³ kolejno wszystkie stopnie we w³adzach miasta: od cz³onka III Ordynku (1617), ³awnika (1619) i rajcy (1626) do burmistrza
(1632) i królewskiego burgrabiego (1645).
Jako burmistrz by³ od 1643 r. administratorem ¯u³aw. Zmar³ w 1654 r. W dwa lata
póniej jego brat wystawi³ zmar³emu i ca³emu rodowi wspania³e epitafium w kociele Mariackim.

nego dla swojej ojczystej ziemi Heinza
Alberta Pohla. Ten niem³ody ju¿ cz³owiek
przez wiele lat przepisywa³ odrêcznie stare kroniki ¿u³awskich wsi i przekazywa³
egzemplarze dzisiejszym mieszkañcom.
Jego aktywny udzia³, niezwykle pomocny
w przypadku dzwonu ze Stegny, teraz sta³
siê wrêcz rozstrzygaj¹cy. Sprawa ci¹gnê³a
siê ponad pó³tora roku. Na ka¿de opónienie p. Pohl, mieszkaj¹cy dzi w Lubece, reagowa³ natychmiast, pisa³, dzwoni³
i sk³ada³ wizyty w urzêdach wszystkich
szczebli i przyspiesza³ decyzje. Jego zaanga¿owanie jest piêknym przyk³adem
wielkiej wartoci duchowej, jak¹ jest
umi³owanie Ma³ej Ojczyzny  miasta, wsi
i regionu w którym siê urodzilimy, lub
z którym zwi¹za³o nas ¿ycie.
Mimo powszechnej ¿yczliwoci, z jak¹
sprawa spotka³a siê w Niemczech, pojawi³o siê sporo trudnoci urzêdowych.
Najwiêksz¹ przeszkod¹ jest ci¹gle niewyjaniony stan prawny. Pochodz¹ce z naszych stron obiekty mienia kocielnego,
wywiezione podczas wojny, w przypadku
dzwonów oddane na potrzeby wojenne
(przetopienie) i odnalezione po wojnie, s¹
w Niemczech traktowane jako depozyty.
Zawiaduje nimi Unia Kocio³ów Ewangelickich, która  jak to okrelono w umowie
u¿yczenia  uwa¿a siê za w³acicielkê.
Jest w¹tpliwe, by takie sformu³owanie
mia³o sens prawny, ale niew¹tpliwie u³atwia odzyskanie wywiezionych obiektów,
które wracaj¹ na dawne miejsce  równie¿ jako depozyty.

Twórca dzwonu Gert Benning, jak go
dzisiaj piszemy, by³ trzecim tego imienia
ze s³ynnej ludwisarskiej dynastii Benningów, która odlewa³a dzwony dla miaPrzepisywa³ odrêcznie stare kroniki
sta, jego okolic i zagranicy w XVI i XVII
¿u³awskich wsi i przekazywa³
wieku. Z ich r¹k wysz³o nie mniej ni¿ 91
egzemplarze
dzisiejszym mieszkañcom
dzwonów na najwy¿szym wiatowym poziomie. Urodzony w 1607 roku Gert BenPo zinwentaryzowaniu dzwonu w Luning III by³ synem Gerta II. Od uzyskania bece  podobnie jak wczeniej dla Stegny
stopnia mistrza w roku 1637 odla³ co naj-  przekaza³em jego opis do Cedrów WielUroczystoæ by³a piêkna
mniej 35 dzwonów, z których wiêkszoæ kich. W³adze kocio³a i gminy podjê³y
i wzruszaj¹ca
ju¿ dzi nie istnieje. Najs³ynniejszy z nich, starania. Nieoceniona okaza³a siê pomoc
Bardziej
niepokoj¹ce
jest zawarte w umoprzelana przez niego w 1642 r. wielka urodzonego na ¯u³awach, wielce zas³u¿owie
zobowi¹zanie
do oddania ich
Tuba Dei z kocio³a w. Piotra
na
ka¿de
¿¹danie
przekazuj¹na Starym Przedmieciu, zostacych,
ale
tak
na
prawdê,
to chy³a zarekwirowana przez wojsko
ba
¿adna
ze
stron
nie
wierzy,
by
w czasie I wojny. Tym wiêksz¹
siê
to
kiedykolwiek
sta³o.
Moim
wartoæ maj¹ zachowane dzie³a,
zdaniem lepsza by³aby formu³a
takie jak Jan Chrzciciel w Arwieczystego depozytu (Dauerchikatedrze Oliwskiej i dzwon
leihgabe).
z Cedrów Wielkich.
Uroczystoæ, w której prócz
Przybli¿my jeszcze postaæ burprzedstawicieli
miejscowych w³adz
mistrza Konstantyna Ferbera,
wzi¹³
udzia³
wiceprzewodnicz¹równie¿ trzeciego tego imienia.
cy Rady Miasta Lubeki, by³a
Urodzony w 1580 r., by³ wnupiêkna i wzruszaj¹ca. Ju¿ w czakiem s³ynnego Konstantyna I,
sie Mszy w., odprawionej przez
który nada³ nowy kszta³t domoproboszcza kocio³a w Cedrach
wi rodzinnemu przy ulicy D³uWielkich Leszka Laskowskiego,
giej 28, za³o¿y³ Gimnazjum Akaw asycie pocztów sztandarodemickie i wie Konstantynopol
wych szkolnego i Stra¿y Po¿arnad Raduni¹ (dzi Niegowo).
nej, wyra¿ono podziêkowania
Ojciec, Konstantyn II, zrezygnozaanga¿owanym osobom (by³em
wa³ z urzêdu ³awnika i zosta³
wzruszony, ¿e i mnie wymieniosekretarzem króla Zygmunta III.
Po ukoñczeniu Gimnazjum Aka- Dzwon i tablica pami¹tkowa w kruchcie kocio³a w Cedrach Wielkich no). Goæ z Lubeki w piêknym
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przemówieniu podkreli³ znaczenie powrotu dzwonu do domu, dla pojednania
i przyjani miêdzy naszymi narodami.
W podobnym tonie utrzymane by³o pismo
od zwierzchniczki kocio³a ewangelickiego w Lubece. Po ods³oniêciu umieszczonej w kruchcie obok dzwonu tablicy pami¹tkowej, przy wtórze orkiestry z Gdañska
przeszlimy do Orodka Kultury, gdzie
rozdano dalsze podziêkowania i egzemplarze specjalnie opracowanej kroniki ca³ej akcji, udokumentowanej równie¿ krótkim filmem.

Mamy w Niemczech co najmniej
5 dzwonów, o które, jak dot¹d,
nikt oficjalnie nie wyst¹pi³
W towarzysz¹cym temu wyk³adzie
przedstawi³em krótk¹ historiê wsi, kocio³a i dzwonu, oraz jego odkrycia w Lubece. Przypomnia³em równie¿ s³uchaczom, ¿e z Gdañska mamy w Niemczech
co najmniej 5 dzwonów (dwa z kocio³a
Mariackiego, dwa ze w. Jana i jeden
z Miko³aja), o które jak dot¹d nikt oficjalnie nie wyst¹pi³. Dzwony mariackie 
Osanna i Dominicalis  pochodz¹ z cza-

sów przed reformacj¹, wiêc formu³a przekazania mo¿e wygl¹daæ inaczej. Koció³
w. Miko³aja przez ca³y czas by³ katolicki, co równie¿ powinno u³atwiæ powrót.
Wszystkie dzwony powinny byæ zwrócone, albo  co ³atwiejsze  przekazane
w trwa³y depozyt. Jednym z ¿u³awskich
dzwonów, o które trzeba zabiegaæ, jest
dzwon z kocio³a w Woc³awach  obecnie w Domu Hanzeatyckiego Miasta
Gdañska w Lubece.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

W wielu miastach Europy postrzegany jest jako podstawowy
rodek transportu, który dotrze w niemal ka¿dy zak¹tek.
Przewiezie mieszkañców i turystów na krótkich dystansach,
czêsto równie¿ w zabytkowym ródmieciu

Tramwaj w miecie Gdañsk?
Tramwaje mkn¹ce po szynach pomiêdzy kamienicami starego miasta, pêdz¹ce wzd³u¿ g³ównych ulic ródmiecia, to
widok codzienny dla wielu miast Europy. Tramwaj nadaje miastu charakter i  co najistotniejsze  jest jednym
z najwa¿niejszych rodków komunikacji miejskiej.
Tramwaj jad¹cy w¹skimi uliczkami Antwerpii to naturalny widok, podobnie jak
elektryczne sk³ady przecinaj¹ce Stare Miasto w Bremie.
Mostem Wolnoci w Budapeszcie,
przez centrum Zagrzebia,
w centrum Grazu,
na praskich Hradczanach
Integraln¹ czêci¹ miasta s¹ tak¿e tramwaje jad¹ce Mostem Wolnoci w Budapeszcie oraz sk³ady omijaj¹ce ³ukiem wêgierski parlament i mkn¹ce dalej wzd³u¿
Dunaju. Wspaniale wygl¹daj¹ tramwaje
w Zagrzebiu poruszaj¹ce siê
g³ównymi arteriami miasta, aby
na centralnym placu stolicy
Chorwacji rozjechaæ siê w ró¿nych kierunkach, tak¿e w kierunku tamtejszego Sopotu, tak
jak linia nr 6. Widok tramwajów jad¹cych jeden po drugim
przez Hauptplatz w centrum
Grazu sprawia, ¿e to austriackie miasto têtni ¿yciem. Podobne odczucia przychodz¹, gdy
obserwuje siê tramwaje na praskich Hradczanach, czy w pobli¿u Bramy Prochowej i Mostu
Karola, gdzie ma³o kto by pomyla³, ¿e tymi w¹skimi ulicz-

kami jest w stanie przejechaæ jakikolwiek
pojazd szynowy.
We wspomnianych miastach, tramwaj
postrzegany jest jako podstawowy rodek
transportu, który dotrze w niemal ka¿dy
zak¹tek. Przewiezie mieszkañców i turystów na krótkich dystansach, czêsto równie¿ w zabytkowym ródmieciu. Zalet¹
tramwaju, poza jego proekologicznym
charakterem, jest w³anie jego dostêpnoæ.
Dojedzie on tam, gdzie nie jest w stanie
dojechaæ metro, autobus czy samochód.
Jest pomocnym rodkiem transportu, wygodnym dla mieszkañców.

Tak jest w Antwerpii

Mo¿na by³o spotkaæ tramwaj
na ulicy D³ugiej, na D³ugim Targu,
na Zielonym Mocie, dalej na St¹giewnej
i D³ugich Ogrodach
Dawniej w Gdañsku mo¿na by³o spotkaæ tramwaj na ulicy D³ugiej, na D³ugim
Targu, na Zielonym Mocie, dalej na St¹giewnej i D³ugich Ogrodach. Mo¿na by³o
równie¿ dojechaæ tramwajem z dawnego
Placu Hanzy wzd³u¿ ulicy Korzennej na
Targ Drzewny. Wiele linii ³¹czy³o siê na
Targu Wêglowym, który by³ swoistym
wêz³em integracyjnym. O ile trudno jest
sobie dzi wyobraziæ sk³ad pêdz¹cy ulic¹
D³ug¹ i D³ugim Targiem, o tyle
wêze³ tramwajowy na Targu
Wêglowym jest ju¿ czym bardziej realnym, podobnie jak
tramwaj jad¹cy Podwalem Staromiejskim, Szerok¹ czy ulic¹
D³ugie Ogrody, tu¿ obok kocio³a w. Barbary.
W Gdañsku s³ychaæ wiele
dyskusji na temat wyprowadzenia ruchu samochodowego
z historycznego ródmiecia miasta. Mówi siê o budowie parkingów podziemnych okalaj¹cych
centraln¹ czêæ miasta. Tymczasem nie mówi siê nic o zapewnieniu mieszkañcom i tu-
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rystom swobodnego i szybkiego dostêpu
do tej czêci miasta, któr¹ zamierza siê
odci¹æ od ruchu ko³owego. Takim rozwi¹zaniem móg³by byæ powrót tramwaju
jako tego rodka transportu, który po
pierwsze zast¹pi niepo¿¹dany samochód,
a po drugie, dotrze wszêdzie tam gdzie
bêdzie na niego zapotrzebowanie. Wizja
tramwaju jad¹cego np. po Podwalu Staromiejskim jest zapewne dla przeciêtnego
gdañszczanina niedorzeczna. Jednak gdyby wyobraziæ sobie sytuacjê, ¿e oprócz
pojazdów uprzywilejowanych, ¿adne inne
auto nie bêdzie jedziæ po Podwalu Staromiejskim, to ³atwiej jest dopuciæ myl,
¿e na jezdni mog¹ byæ u³o¿one tory tramwajowe, po których regularnie jedziæ bêdzie tramwaj.
Miejsce w centrum na tramwaj siê
znajdzie, warto zainwestowaæ
Alternatywna sytuacja mog³aby byæ na
ulicy Szerokiej, gdzie miejsce na tramwaj,
tak jak przed wojn¹, z pewnoci¹ siê znajdzie. Podobnie przy ulicy D³ugie Ogrody,
gdzie jeszcze niespe³na dwadziecia lat
temu bieg³a linia tramwajowa.
Dzisiejsze linie tramwajowe w ródmieciu Gdañska, to w wielu przypadkach
swoiste obwodnice tramwajowe. Tory biegn¹ wzd³u¿ g³ównych dróg, z dala od wielu ludzkich skupisk. Przyk³adem s¹ takie
miejsca jak okolice Targu Rybnego, sk¹d
dojcie do najbli¿szego przystanku tramwajowego Hucisko zajmuje wiele czasu,
potrzebnego szczególnie w dni robocze.
Wojenne zniszczenia dosiêg³y tak¿e
gdañskie tramwaje. Stopniowa likwidacja
linii tramwajowych biegn¹cych przez tereny Starego i G³ównego Miasta doprowadzi³a do alienacji czêci z tych miejsc.
Dotarcie choæby we wspomniany ju¿ rejon Targu Rybnego, który z roku na rok
coraz bardziej siê urbanizuje, jest utrud-

niony. Rozwi¹zaniem mog³oby byæ metro, którego jednak Gdañsk nie posiada.
St¹d wzorem wspomnianych na wstêpie
miast, warto zainwestowaæ w tramwaj.
Nie tylko w ten jad¹cy na Che³m, na Oruniê Górn¹ czy do Migowa. Gdañsk zas³uguje na komunikacjê miejsk¹ z prawdziwego zdarzenia, na komunikacjê, która
bêdzie s³u¿yæ wszystkim mieszkañcom.
Mo¿liwa harmonia z miastem,
sprzeciwu mieszkañców byæ
nie powinno
Zdajê sobie sprawê, ¿e wizja powrotu
tramwaju do serca Gdañska uderza w spokój niektórych jego mieszkañców, czy te¿
w stan niektórych budynków. Gdyby
tramwaj jedzi³ tamtêdy od zawsze, jak
choæby ten jad¹cy pod oknami gdañszczan w Nowym Porcie, ³atwiej by³oby siê
z nim oswoiæ. Tymczasem budowa nowej
linii wzd³u¿ zamieszkanych kamieniec
mo¿e budziæ zrozumia³y sprzeciw. Z dru-

A tak wygl¹daj¹ ulice w Bremie
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giej jednak strony nowoczesna infrastruktura i nowoczesne tramwaje mog¹ ¿yæ
w harmonii z miastem. Dzisiejsza technologia potrafi skutecznie walczyæ z ha³asem,
czego przyk³adem s¹ niemal bezdwiêczne
tramwaje w strefie dla pieszych w centrum Bremy.
Moja inicjatywa nie jest nawo³ywaniem o natychmiastowe odbudowanie torów tramwajowych w sercu starego Gdañska. Szczególnie, ¿e z ró¿nych wzglêdów
nie wszêdzie taka odbudowa by³aby mo¿liwa. Mam tu na myli szczególnie ulicê
D³ug¹ i D³ugi Targ, które obecnie nale¿¹
i dalej powinny nale¿eæ wy³¹cznie do
strefy pieszej. Inicjatywê nale¿y postrzegaæ raczej jako próbê zastanowienia siê
nad tym czy nasze miasto jest rzeczywicie odpowiednio skomunikowane. Korzystaj¹c z gdañskiej komunikacji, maj¹c
porównanie z innymi miastami w Polsce
i w Europie, stwierdzam z przykroci¹, ¿e
Gdañskowi daleko jest do europejskiej
czo³ówki.
Wiêkszego wp³ywu na nisk¹ ocenê gdañskiej komunikacji nie ma tutaj wiek oraz
stan techniczny tramwajów. W Pradze,
Budapeszcie czy w Brukseli po szynach
tak¿e poruszaj¹ siê kilkunastoletnie, czasami mocno ju¿ zu¿yte pojazdy. W Gdañsku brakuje przede wszystkim czego, co
mo¿na nazwaæ skomunikowaniem miasta,
ca³ego miasta.
Powstanie w niedalekiej przysz³oci
M³odego Miasta i budowa na jego terenach
nowych linii tramwajowych, byæ mo¿e
zmieni nieco obraz gdañskiej komunikacji
tramwajowej. Mo¿liwe, ¿e linie tramwajowe
okalaj¹ce wówczas historyczn¹ czêæ miasta wystarcz¹, aby powiedzieæ, ¿e Gdañsk
jest dobrze skomunikowany. Tymczasem
jak jest, ka¿dy widzi. W moim przekonaniu mog³oby byæ lepiej.
S£AWOMIR LEWANDOWSKI
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Zemsta komtura krzy¿ackiego von Plauen w Gdañsku
za to, ¿e 5 sierpnia 1410 r. delegacja G³ównego Miasta
Gdañska na czele z Burmistrzem Leczkowem z³o¿y³a
ho³d królowi W³adys³awowi Jagielle
w obozie pod Malborkiem

Mord w Palmow¹ Niedzielê
W 1411 r. szóstego kwietnia, w Palmow¹ Niedzielê, zostali zamordowani burmistrzowie Gdañska  by³o to na zamku krzy¿ackim, który zbudowali Krzy¿acy na miejscu grodu Ksi¹¿¹t Pomorskich, spalonego po dokonanej Rzezi Gdañskiej w 1308 r.
Zamek ten móg³ wygl¹daæ podobnie
jak na modelu eksponowanym w Kaplicy
11 tysiêcy Dziewic.
Jak wygl¹da³ zamek?
A najbardziej podobny zamek móg³
byæ taki jak na obrazie kocio³a z oko³o
1500 r. znajduj¹cego siê w Dworze Artusa
(zamek ten Gdañszczanie rozebrali do fundamentów po wypêdzeniu ich z Gdañska
1454 r.) Obok tej kaplicy, a przed kaplic¹
w. Jadwigi jest p³yta nagrobna epitafijna
po³o¿ona na grobie zamordowanych Burmistrzów Gdañska  Arnolda Hechta i Konra-

wilej, na mocy którego miasto otrzyma³o
kilka wsi ko³o Gdañska (jak Pruszcz, Migowo, Orunia, Wilina Bogatka) oraz prawo
po³owu ryb i inne przywileje. Natomiast 7
sierpnia 1410 r. do Gdañska przyby³ Kasztelan Janusz z Tuliszkowa jako reprezentant
króla Jagie³³y w imieniu którego przyj¹³
ho³d z³o¿ony przez mieszczan Gdañska.
Sankcje na oporne miasto
W 1411 r. w Toruniu zosta³ zawarty
pierwszy Pokój Toruñski, w wyniku którego zakon zrzek³ siê ziemi dobrzyñskiej na
rzecz Królestwa Polskiego, ale Gdañsk po-

sto. Wynikiem tych zdarzeñ by³ 6 kwiecieñ w Palmow¹ Niedzielê. Po zatrzymaniu delegacji miasta rada domaga³a siê od
zakonu uwolnienia swych delegatów, ale
dopiero po interwencji u Komtura Krzy¿ackiego w Królewcu 13 kwietnia wydano
cia³a burmistrzów. Burmistrzowie ci zostali
pochowani pod kaplic¹ w. Jadwigi. Jest
to jedna z pierwszych p³yt nagrobnych
w kociele NMP w Gdañsku. Powy¿sze
wydarzenia obrazuj¹ nam stosunek miasta
do Zakony Krzy¿ackiego i Królestwa Polskiego. W zwi¹zku z tymi wydarzeniami
na wniosek naszego kolegi, przewodnika
P.T.T.K. Romana Nadolnego, Gdañszczanina z dziada pradziada, którego dziadek
by³ administratorem ( gospodarzem) Gimnazjum Polskiego w Gdañsku w okresie
Wolnego Miasta Gdañska, ko³o przewodników P.T.T.K. postanowi³o w ten historyczny dzieñ sk³adaæ wi¹zankê kwiatów
na grobie wspomnianych bohaterów.
Oddajemy ho³d bohaterom

28 marca 2010 r. przewodnicy gdañscy z³o¿yli wi¹zankê z szarf¹: Burmistrzom gdañska zamordowanym przez krzy¿aków w 1411 r.

da Leczkowa (Letzkau) oraz Bart³omieja
Grosa (rajcy). By³a to delegacja Rady Miasta zaproszona przez Krzy¿aków na rozmowy, z tej trójki ocala³ jedynie rajca
Bart³omiej Gros. By³a to zemsta Komtura
Krzy¿ackiego w Gdañsku Von Plauen za
to, ¿e 5 sierpnia 1410 r. delegacja G³ównego Miasta Gdañska na czele z Burmistrzem
Leczkowem z³o¿y³a ho³d królowi W³adys³awowi Jagielle w obozie pod Malborkiem.
Przy tej okazji Jagie³³o nada³ miastu przy-

zosta³ pod panowaniem Zakonu Krzy¿ackiego. W 1411 r. 1 lutego odby³ siê zjazd
Stanów Pruskich w Ostródzie, zwo³a³ go
Wielki Mistrz Krzy¿acki Heinrych Von
Plauen aby uchwaliæ podatek dla skarbu
krzy¿ackiego w celu sp³acenia zobowi¹zañ finansowych wobec Królestwa Polskiego. Na tym zjedzie delegacja Rady
Miasta Gdañska odmówi³a akceptacji tego
zobowi¹zania. W odpowiedzi na ten krok
Krzy¿acy na³o¿yli sankcje na oporne mia-

Ceremonia³ ten zaczêlimy w 2009 r.,
a za rok bêdzie to wyj¹tkowa 600-letnia
rocznica. W 1454 r. po 146 latach i po 13-letniej wojnie z zakonem Gdañsk powróci³ do Polski.
W bie¿¹cym roku 28 marca w Palmow¹
Niedzielê po mszy w. o godz. 12.00 po
historycznym wstêpie wyg³oszonym przez
proboszcza Bazyliki NMP ks. Infu³ata Stanis³awa Bogdanowicza wraz z ca³ym orszakiem duchownych i ministrantów, z udzia³em przewodników i wiernych, z³o¿ono
wi¹zankê z szarf¹ Burmistrzom Gdañska
zamordowanym przez Krzy¿aków w 1411 r.
Przewodnicy Gdañscy. Tak jak obchodzimy
rocznicê bitwy pod Grunwaldem tak i tragiczne wydarzenia w Palmow¹ Niedzielê
s¹ powi¹zane z wojn¹ Krzy¿acko-Polsk¹
i dotycz¹ Gdañska , a historia to ¿ycie narodu i nie wolno o tym zapominaæ, bo to
równie¿ dzieje Gdañska
TADEUSZ M£YNIK
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Wed³ug powszechnie panuj¹cej w tamtych latach opinii Forster
po zmianie to¿samoci zosta³ uwolniony i wyjecha³ do Rosji

Zbrodniarz, któremu
darowano ¿ycie
W czasie wojny mieszka³em we Lwowie. Tam wst¹pi³em do Armii Krajowej. Po wojnie wraz z rodzin¹ zosta³em zmuszony
do opuszczenia Lwowa. Przyjecha³em do Gdañska i tu siê osiedli³em. W 1946 roku zosta³em aresztowany przez
funkcjonariuszy Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego (UB) i osadzony w gdañskim wiêzieniu przy Kurkowej. Przez
zbrodnicze stalinowskie s¹dy zosta³em skazany na szeæ lat wiêzienia.
Bêd¹c w gdañskim wiêzieniu spotyka³em wielu ¿o³nierzy Armii Krajowej, a tak¿e TOW ,,Gryf Pomorski, WIN i NSZ.
W sierpniu 1946 r. zostali straceni
17-letnia Danuta Siedzikówna ,,Inka
i Feliks Selmanowicz ,,Zagoñczyk

Zamordowanie 17-letniej sanitariuszki
by³o pogwa³ceniem przez S¹d Wojskowy
w Gdañsku konwencji miêdzynarodowych dotycz¹cych sposobu prowadzenia
wojen. Wyrok na niej by³ nie tylko zbrodni¹ komunistyczn¹, ale i zbrodni¹ nazistowsk¹, poniewa¿ w sk³adzie sêdziów
skazuj¹cych ,,Inkê na mieræ by³ pracuj¹cy w czasie wojny w Kriminalpolicei (Kripo) niemiecki oficer Nizio-Narski, cz³onek
polskojêzycznej grupy Gestapo powo³anej przez Alberta Forstera w celu ca³kowitej germanizacji Pomorza. Po wojnie

polskojêzyczna grupa Gestapo zosta³a
wykorzystana przez UB i wniknê³a równie¿ do ,,polskiego s¹downictwa wojskowego.
W czasie mojego pobytu w gdañskim
wiêzieniu przebywa³ w nim równie¿
Albert Forster

My ¿o³nierze Polskiego Pañstwa PodNam, Akowcom przeladowanym po
ziemnego, którzy dzia³alimy na rzecz
wojnie przez komunistyczne ,,s¹dy doniepodleg³ego bytu Pañstwa Polskiego,
brze by³a znana skierowana przeciwko
bylimy w sposób szczególny przeladoPolsce wspó³praca pomiêdzy Gestapo
wani. Przes³uchiwano nas ca³ymi dniami,
i NKWD. Poprzedzi³a j¹ zmowa niemieca zw³aszcza nocami. Torturowano nas
ko  sowiecka, tj. zbrodnipsychicznie i fizycznie,
czy Pakt Ribbentrop  Mozmuszano do podpisywaKamienna twarz Forstera
³otow. Na jego bazie donia fa³szywych zeznañ.
Wiele osób nie prze¿y³o
konano w 1939 r. napadu
 Najwiêkszym wydarzeniem by³o dla mnie uczestnictwo w procesie Forstera, gubernatora miasta Gdañska  mówi Zofia Kuniak,
tych przeladowañ. Mieszi aneksji terytorium Polski,
mieszkanka ulicy Kubacza we Wrzeszczu.  Wszystko odbywa³o
kalimy w fatalnych waa tak¿e przeprowadzono lisiê w sali, gdzie dzi jest scena i widownia Pañstwowej Opery Ba³runkach, w zat³oczonych
kwidacjê warstwy przytyckiej. Tu¿ po wojnie dzia³a³a tam du¿a restauracja z sal¹ widowicelach. Nie wolno by³o nam
wódczej Narodu Polskiego
skow¹, któr¹ prowadzi³ pan z Warszawy. Odbywa³y siê  przy konposiadaæ gazet, ksi¹¿ek, pa(Zbrodnia Katyñska).
sumpcji  wystêpy baletowe, a nawet striptizy. Komunistom siê to
W czasie mojego pobytu
pieru, pióra, czy o³ówka.
nie podoba³o i lokal zamknêli. Przeistoczono restauracjê w salê
w gdañskim wiêzieniu przeW tym czasie wielu wiêzgromadzeñ i zebrañ, odbywa³y siê tam tak¿e procesy.
bywa³ w nim równie¿ Albert
niów zosta³o skrytobójczo
 Na procesie Forstera widownia by³a zape³niona do ostatniego
Forster, gauleiter i namiestzamordowanych. Na inmiejsca. Obowi¹zywa³y specjalne zaproszenia, jedno z nich dosta³
nych dokonywano wyronik III Rzeszy w Okrêgu
Kuniak. Forster mia³ na uszach du¿e s³uchawki, odpowiada³ na pyków na podstawie zbrodniGdañsk  Prusy Zachodnie,
tania, by³ t³umacz. Za ka¿dym razem mówi³, ¿e Gdañsk budowa³,
czych wyroków s¹dowych.
szef NSDAP w Wolnym
dba³ o miasto i ¿e teraz chce pomagaæ w jego odbudowie. SiedziaW sierpniu 1946 r. zosta³a
Miecie Gdañsku. Nale¿a³
³am blisko, zna³am trochê niemiecki, rozumia³am, co mówi³. By³ to
stracona 17 letnia Danuta
do najbli¿szych wspó³pracz³owiek w rednim wieku, redniego wzrostu, czyciutki, elegancki.
Siedzikówna ,,Inka i Fecowników Hitlera, by³ katem
Mia³ inteligentn¹, ascetyczn¹, zimn¹, kamienn¹, twarz. Bardzo blady,
liks Selmanowicz ,,ZagoñPomorza, a tak¿e odpowieo rysach doæ ostrych. £adnie uczesane ciemne w³oski. Nie butny,
czyk. Odmówi³a podpisadzialnym za pogwa³cenie
ale stanowczy. O wysokiej kulturze. Nie mia³ adwokata. Mowê
nia proby o u³askawienie
Traktatu Wersalskiego, stwoobroñcz¹ wyg³osi³ sam. Wyrok mierci przyj¹³ spokojnie. Ale podobdo Boles³awa Bieruta.
rzenie dyktatury faszystowno nigdy wyroku na nim nie wykonano. Mówiono, ¿e mia³ oddzieln¹
Obroñcy z urzêdu mia³a
skiej i bezprawne przy³¹celê w wiêzieniu w Gdañsku, ¿e ¿ona do niego z Niemiec przyowiadczyæ: ,,Boles³aw Bieczenie WM Gdañska do
je¿d¿a³a i ¿e pomaga³ przy odbudowie Gdañska. Ile w tym prawdy,
rut to pu³kownik NKWD
Rzeszy. To Forster nakaza³
ile legendy? Pa³ac Forstera do dzi stoi na terenie Akademii Mei agent Gestapo. Przemyw pierwszej kolejnoci wydycznej we Wrzeszczu. Na balustradach by³y zaraz po wojnie wyrzebione z czarnego hebanu swastyki.
cony do wiêzienia ,,Dzienmordowanie polskiego dunik Ba³tycki ju¿ w tytule
chowieñstwa katolickiego,
Fragment tekstu Katarzyny Korczak Zosiunia z cyklu lad
,,Osiemnastoletnia dziewnauczycieli i wojskowych.
na portalu www.wrzeszcz.info.pl
czyna katem  k³ama³ inJego zdaniem, to w³anie
Wiêcej na: http://slad.wrzeszcz.info.pl/zosiunia/?what=ruiny_gdanska
formuj¹c o egzekucji.
ksiê¿a katoliccy sprawili,
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¿e pomorscy Polacy zachowali wiadomoæ odrêbnoci narodowej i kulturowej
w latach 17721920. Zadanie powierzy³
polskojêzycznej grupie Gestapo, która
bezwzglêdnie realizowa³a jego zbrodnicz¹ politykê.
Albert Forster to jeden z najwiêkszych
zbrodniarzy niemieckich odpowiedzialny za eksterminacjê Polaków na Pomorzu. Ju¿ 2 wrzenia wys³ano pierwszy
transport inteligencji polskiej do okrytego
ponur¹ s³aw¹ obozu pracy w Stutthofie
(z czasem jego staraniem zosta³ przemianowany na obóz koncentracyjny KL
Stutthof). Systematycznie te¿ go rozbudowywa³.
Kopn¹³em Forstera w ty³ek.
Mia³ w swojej celi masê ró¿nych
ksi¹¿ek, s³owniki polskie, polsk¹ prasê
i przybory do pisania
Do koñca wojny zbrodniarz ten przebywa³ na Pomorzu Gdañskim, nastêpnie
zbieg³ do Niemiec, gdzie zosta³ zatrzymany przez aliantów zachodnich. Na polecenie Boles³awa Bieruta w³adze komunistyczne wyst¹pi³y o jego ekstradycjê do
Polski. Do gdañskiego wiêzienia zosta³
przetransportowany we wrzeniu 1946 r.
Stan¹³ przed Najwy¿szym Trybuna³em
Narodowym  polskim s¹dem specjalnym
powo³anym do os¹dzania zbrodniarzy hitlerowskich.
Przebywa³ teraz w gdañskim razem
z nami. Jego pokazowy proces odby³ siê

w pomieszczeniach gdañskiego operowego teatru. By³o dla nas zaskoczeniem, ¿e stalinowskie w³adze
stworzy³y zbrodniarzowi znacznie
lepsze od naszych warunki. W porównaniu z naszymi jego by³y dla
wrêcz wspania³e. Szybko zaczêlimy przypuszczaæ, ¿e jego uwiêzienie to tylko gra pozorów. Polska,
która by³a narzêdziem w rêkach
Moskwy, tylko pozorowa³a przed
spo³eczeñstwem polskim, z jak¹ to
niby determinacj¹ w³adza ludowa
ciga zbrodniarzy niemieckich. Forster chodzi³ w cywilnym ubraniu,
otrzyma³ te¿ pojedyncz¹ celê, tak¹
w jakiej w 1917 r. by³ wiêziony
tutaj Józef Pi³sudski.
Forster czêsto opuszcza³ wiêzienie na d³ugi okres. Wtedy z przecieków z UB dochodzi³y do nas
wiadomoci, ¿e cile wspó³pracuje z NKWD i jedzi do Moskwy.
My, ¿o³nierze AK bylimy oburzeni, ¿e ten kat Pomorza, zbrodniarz
Albert
wojenny cieszy siê szacunkiem
i uznaniem funkcjonariuszy UB.
Pewnego razu, wykonuj¹c jakby wolê
kolegów z AK, kiedy znalaz³em siê w jego
pobli¿u, po prostu kopn¹³em go w ty³ek.
Zosta³em za to surowo i przyk³adnie ukarany. Osadzono mnie na kilka dni w karcerze. Forster mia³ w swojej celi masê
ró¿nych ksi¹¿ek, s³owniki polskie, polsk¹
prasê i przybory do pisania  przedmioty,
jakich nikt z nas nie mia³ prawa
posiadaæ. Intensywnie uczy³ siê
polskiego i rosyjskiego. Na rozprawach odpowiada³ w jêzyku
polskim. Funkcjonariusz UB dostarczali mu paczki przekazywane
za porednictwem Czerwonego
Krzy¿a.
Nie by³ zaskoczony wyrokiem
mierci, poniewa¿ mia³ zagwarantowane przez ,,wysokich
urzêdników, ¿e wyrok i tak
nie zostanie wykonany

Albert Forster przemawia w Strzelnicy miejskiej im.
Fryderyka Wilhelma  1943 r., Zb. APG

Proces, który odby³ siê w kwietniu 1948 roku, by³ upozorowany
i ustawiony, odby³ siê na u¿ytek
opinii publicznej. Jeden z najwiêkszych zbrodniarzy hitlerowskich musia³ byæ skazany na karê
mierci. Innego wyroku opinia publiczna by nie przyjê³a. ¯y³y przecie¿ tysi¹ce rodzin na Pomorzu,
którym w wyniku jego dzia³alnoci zamordowano najbli¿szych.
W tej sytuacji fa³szerstwo musia³o nast¹piæ w innej czêci, w za-

Forster w trakcie procesu w 1948 r., Zb. WK

niechaniu wykonania orzeczonej przez
s¹d kary mierci na zbrodniarzu.
17-letni¹ sanitariuszkê ,,Inkê zamordowano. Na zbrodniarzu wojennym Forsterze wyroku nie wykonano. Od 1948 do
1952 r. przewo¿ono go w ró¿ne miejsca.
W tym czasie ujawnia³, co i gdzie zosta³o
ukryte przed wejciem wojsk rosyjskich
do Gdañska. Byli wtedy wiadkowie, którzy widzieli, jak pod cis³¹ stra¿¹ odbywa³o siê odkopywanie ró¿nych skrzyñ,
np. w ruinach by³ej siedziby gauleitera.
Wszystkie te skrzynie szybko przewo¿ono
do WUBP przy Okopowej. Sam Forster
stwierdza³, ¿e nie by³ zaskoczony wyrokiem mierci, poniewa¿ mia³ zagwarantowane przez ,,wysokich urzêdników, ¿e
wyrok i tak nie zostanie wykonany.
Wed³ug powszechnie panuj¹cej w tamtych latach opinii Forster po zmianie to¿samoci zosta³ uwolniony i wyjecha³ do
Rosji. Tym samym jeden z najwiêkszych
zbrodniarzy wojennych mia³ zostaæ uwolniony w 1952 r. W tym samym czasie
,,polskie s¹dy skazywa³y na mieræ najwiêkszych polskich bohaterów, ¿o³nierzy
Armii Krajowej, takich jak Danuta Siedzikówna ,,Inka, rotmistrz Witold Pilecki
(dobrowolny wiêzieñ KL Auschwitz), czy
dowódca Kedywu KG AK August Fieldorf ,,Nil.
MIECZYS£AW FILIPCZAK
PREZES ZARZ¥DU G£ÓWNEGO ZWI¥ZKU
SOLIDARNOCI POLSKICH KOMBATANTÓW
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Wszystko musia³o siê zmieniæ. Nic nie mog³o przypominaæ tych, którzy siê tu kiedy
rodzili, budowli domy, zbierali warzywa w ogrodzie i zbo¿a z pól w³asnych m³ócili

67. rocznica rzezi na Wo³yniu

Wyrwane korzenie
Myli uciekaj¹ w odleg³e krajobrazy pól. Wyobrania szuka poros³ych niegdy wysok¹ traw¹ rozleg³ych stepów. Uszy
s³ysz¹ szum maszeruj¹cych po nich wojsk. Wpatrzone w bory oczy widz¹ wiekowe buki i dêby. Pamiêæ poetyckich
przekazów przypomina, ¿e kiedy kilku mê¿czyzn z trudem owe drzewa rêkami obejmowa³o. Takich borów i lasów ju¿
dzisiaj tutaj nie ma, pró¿no ich wypatrywaæ. Wyciêto je, wykradziono, wyrwano z korzeniami.
Wszystko musia³o siê zmieniæ. Nic nie
mog³o przypominaæ tych, którzy siê tu
kiedy rodzili, budowli domy, zbierali
warzywa w ogrodzie i zbo¿a z pól w³asnych m³ócili.
Poci¹gniête w ty³ lejce unios³y ³by
pary dorodnych koni. Parsknê³y jeszcze
i po chwili ci¹gniêty przez nie wóz sta³
równo ustawiony przy krawê¿niku chodnika. Cieñ budynku, przy którym siê zatrzymali, da³ chwilow¹ och³odê zmêczonym sierpniowym upa³em podró¿nym. By³
14 sierpnia 1936 roku, lato trwa³o i nie
¿a³owa³o swych uroków s³oñca.
Z wozu zesz³o dwóch mê¿czyzn. M³odszy i zdecydowanie wy¿szy by³ Józef Juniewicz. Los sprawi³, ¿e ju¿ wkrótce ma
zostaæ ziêciem id¹cego przy nim Józefa
Smolarza. Plany po³¹czenia rodzin by³y
powodem ich dzisiejszej wizyty w powiatowym miecie £ucku. Buty przyby³ych
zastuka³y po kamiennych schodach budynku kancelarii notarialnej.
Weszli do pokoju i zajêli miejsca w wysokich krzes³ach przy gustownie zdobionym
okr¹g³ym stole z czarnego dêbu. Notariusz, siadaj¹c w g³êbokim skórzanym fo-

lub Janiny i Józefa Juniewiczów

telu za biurkiem, zwróci³ siê do Józefa
Smolarza:
 No, panie Józefie, przypomnijmy sobie pokrótce fakty. 21 maja 1928 roku Jan
Jakub Meller zobowi¹za³ siê, ¿e je¿eli
otrzyma od pana zap³atê trzech tysiêcy
dwudziestu piêciu dolarów USA (co sta-

Józef Juniewicz (pierwszy z prawej) w £ucku  1939 r.
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nowi³o wówczas równowartoæ 26 922 z³
i 50 gr), to przeka¿e panu na w³asnoæ
nieruchomoæ ziemsk¹ wielkoci dziesiêciu hektarów i stu metrów kwadratowych
w uroczysku ,,Zapust. Le¿y ona ko³o wsi
Usicze, w naszym powiecie. Zobowi¹zanie
sp³acono w ca³oci. Panie Józefie, czy ma
pan jeszcze jakie proby w tej sprawie?
 Zawrzeæ w akcie notarialnym proszê,
¿e z ziemi przeze mnie nabytej jeden hektar i sto dziewiêædziesi¹t osiem metrów
kwadratowych ustêpujê i prawem przelewam na rzecz obecnego tu Józefa Juniewicza. Ziemiê t¹ oddajê dobrowolnie.
*
Trzy lata niemal minê³y. Nasta³ rok 1939,
jak¿e inny od minionych. W kolonii Ochocin nowe gospodarstwo powsta³o. Józef
Juniewicz w³asnoæ ¿yznej ziemi uprawnej powiêkszy³ do 6 hektarów. O¿eni³ siê
z dwa lata m³odsz¹ od niego Janin¹ Smolarz. Lipiec 1939 roku da³ im spe³nienie
pragnieñ. Na wiat przysz³o d³ugo oczekiwane przez nich dziecko. Córce nadali
imiê Aniela. Ówczesne dni nie sprzyja³y
trwaniu rodzinnego szczêcia. Najpierw
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Janina Juniewicz z córk¹ Aniel¹

Niemcy 1 wrzenia, nied³ugo póniej Sowieci 17 wrzenia napadli na Polskê. Józef
Juniewicz wdzia³ mundur ¿o³nierza polskiego. Wraz z innymi, z broni¹ w rêku poszed³
broniæ drogiej mu Rodziny i Ojczyzny.
*
By³a póna jesieñ 1943 roku. G³êboka
noc zapad³a nad wyludnionym i spalonym
w znacznej czêci Ochocinem. Ciszê niespokojnego snu Józefa Smolarza przerwa³y
uderzenia piêci w drzwi jego domu. Szybko wyczu³ zagro¿enie. Okryt¹ w narzutê
¿onê wepchn¹³ do komory, uniós³ wieko
w pod³odze i zamkn¹³ w skrytce. Skierowa³
siê do s¹siedniego pomieszczenia, gdzie
spa³ Zygmunt Juniewicz, brat Józefa Juniewicza. Nie zd¹¿y³ drzwi otworzyæ, gdy
wczeniej Zygmunt to uczyni³. W tym

samym czasie runê³y pod uderzeniem siekier drzwi wejciowe. Do domu wtargnê³a grupa Ukraiñców. Tylko dwóch, mo¿e
trzech mia³o karabiny, pozostali trzymali
w rêkach wid³y i siekiery. Rzucili siê na
bezbronnego Józefa i Zygmunta. Krzyk
dowodz¹cego band¹ przerwa³ katowanie
domowników. Nakaza³ pakowanie dobytku na podstawione przed domem ch³opskie wozy. By poni¿yæ bardziej Smolarza,
nakaza³, by ten wraz z Zygmuntem, pakowa³ i nosi³ do wozów dobytek. W wykonaniu tego polecenia dostrzegli szansê na
ocalenie ukrytej w skrytce komory Józefy.
Wystawiona czujka donios³a, ¿e ruch
jaki widaæ z s¹siedniej wioski. Upowcy
nie mieli ochoty wdawaæ siê w walkê. Józefa i Zygmunta spêtali powrozami, przytroczyli lin¹ do wozów i pognali konie.
Skatowane i si³ pozbawione organizmy
nie pozwoli³y na d³ugi bieg. Jedno potkniêcie, za chwilê kolejne. Wkrótce te¿ bezw³adnie ci¹gnione za wozami cia³a zaczê³y
znaczyæ za sob¹ krwawe lady. Dojechali
do lasu, tu wozy zatrzymano. Trac¹cych
przytomnoæ ocucono i poprowadzono
w kierunku drzew. Spêtanym nakazano
klêkn¹æ. Zbolali szybko przestali czuæ zadawany im ból. Bagnety, piêci, wid³y...,
uderzenie, mieræ..., oddech ju¿ ostatni.
*
Mord w kolonii Ochocin uwiadomi³
ostatnim ocala³ym mieszkañcom, ¿e bezpieczni ju¿ tu nie bêd¹. Spakowali swój
dobytek i przenieli siê do bardziej bezpiecznej w ich ocenie Aleksandrówki.
Kolonia Aleksandrówka w 1943 roku by³a
niemal w ca³oci zamieszkan¹ przez polskie rodziny. Rok wczeniej wkroczy³a tu
znienacka bojówka Ukraiñców i zamor-

Józef Smolarz (stoi drugi od prawej)

Józef Juniewicz w niemieckiej niewoli (ju¿ z
niej nie powróci³)

dowa³a ¯yda o imieniu Chaim. By³ cenionym w okolicy kowalem. Wraz z nim
mieræ ponios³a jego ¿ona, ich syn Szloma, a tak¿e córki Gitla i Chajka.
Fanatyzm sta³ siê w 1943 roku przyczyn¹ tragedii zamieszka³ej w Aleksandrówce Janiny, z domu Galewskiej. Zamordowa³ j¹ osobicie jej m¹¿. By³ Ukraiñcem
z pochodzenia. Przy zamordowanej zostawi³ kartkê, ¿e musia³ to zrobiæ, by samemu nie zostaæ zamordowanym. Po dokonanej zbrodni przyst¹pi³ do UPA. Tego
samego roku upowcy dokonali napadu na
le¿¹ce na obrze¿u kolonii gospodarstwo
Kluków. Gospodyniê zamordowali a zabudowania spalili.
Pogromy Polaków w s¹siednich wsiach
i koloniach Wo³ynia sprawi³y, ¿e na po-

Katarzyna Smolarz
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Po nieudanym ataku w Ukraiñcach pozosta³a chêæ zemsty.

Katarzyna Smolarz (pierwsza z lewej) w trakcie
przedwojennej wizyty w Czêstochowie

*
wiêta Bo¿ego Narodzenia 1943 roku
minê³y tylko pozornie spokojnie. Nie by³o
w nich radoci. Nastrój wi¹t gasi³y dochodz¹ce wieci o kolejnych zbrodniach
na Polakach we wsiach i koloniach okolicy.
W smutnym te¿ nastroju minê³y wiêta
Janinie Juniewicz i Katarzynie Smolarz.
Mieszka³y w domu B³a¿ejczyków w Aleksandrówce. Dom by³ pe³en zaszczutych
terrorem i szukaj¹cych tu chwilowego bezpieczeñstwa rodzin. Pod jednym dachem
znaleli siê B³a¿ejczyki, Smolarze, Juniewicze i inni, osoby bliskie sobie losem i pokrewieñstwem.
Zajête w³asnymi mylami kobiety patrzy³y w milczeniu w otwarte drzwi s¹siedniej izby. Za nimi by³a Józefa, córka
Katarzyny. Mówi³a co do bawi¹cej siê
czteroletniej Anieli, córki Janiny. Pukanie
w drzwi przerwa³o rozmowê.
 Józka, zabieraj szybko Anielê, schowajcie siê do komory.
Ponaglana przez matkê Józefa zerwa³a
siê, chwyci³a za rêkê Anielê i szybko uda³a
siê z ni¹ do komory. Nie widz¹c innego
miejsca do ukrycia, schowa³a siê z ni¹
w k¹cie za otwartymi jej drzwiami. Czas
by³ ku temu najwy¿szy. Pukanie w drzwi
sta³o siê bardziej natarczywe. Janina i Katarzyna podesz³y do drzwi. Z³udnie uspokoi³ je g³os za nimi. Pozna³y w nim siedemnastoletniego syna s¹siadów z Ochocina.
Mimo ukraiñskiego pochodzenia dobrze
mówi³ po polsku. Inni domownicy te¿ go
znali, a jednak kto jeszcze niepewnie powiedzia³.
 Nie wychodcie, za drzwiami jest ich
wiêcej. Poczekajcie, nasi zaraz tu bêd¹.
Nie pos³ucha³y, wysz³y. Strach pozosta³ w domownikach. Tak na wszelki wypadek szybko zamkniêto za nimi drzwi.
Pad³y strza³y, póniej przez chwilê s³ychaæ jeszcze by³o oddalaj¹ce siê odg³osy

Jan Smolarz  wo³yñski partyzant (siedzi
pierwszy na belce od lewej)

uciekaj¹cych ludzi. Wród domowników
cz¹tku 1943 roku w Aleksandrówce, na
zapad³a cisza. Pierwsza odwa¿y³a siê wyjæ
wzór innych polskich skupisk, powsta³
z domu W³adys³awa Rogowska. Podesz³a
polski oddzia³ samoobrony. By³ zwi¹zany
do le¿¹cych kobiet. Czerwieñ krwi barwiorganizacyjnie z Armi¹ Krajow¹. Dowódc¹
³a nieg przy le¿¹cych ofiarach. Nie daoddzia³u zosta³ kierownik miejscowej szkowa³y znaku ¿ycia, by³y martwe. W chwilê
³y. Jego zastêpc¹ by³ Franciszek Rudziñpóniej na miejscu pojawili siê mê¿czyni
ski. Na dom ostatniego z wymienionych
z samoobrony. Wniesiono cia³a martwych
w marcu 1943 roku napadli nieoczekiwakobiet do domu. Po³o¿ono je na szerokim
nie upowcy. Uzbrojeni w broñ Franciszek
³o¿u. Józefa sta³a i w szoku patrzy³a na
Rudziñski i jego trzej synowie odparli atak.
martw¹ matkê. Jeszcze nie dociera³ do
Nied³ugo po tym zdarzeniu, 16 maja 1943
niej rozmiar tragedii. Nie rozumia³a te¿
roku, upowcy uderzyli ponownie. Tym ratego czteroletnia Aniela. Nikt nie mia³
zem zamordowali kowala Piotra £obuczkê,
te¿ jej przeszkodziæ, gdy wchodzi³a na
jego ¿onê, ich syna Piotra i jego matkê.
³ó¿ko, gdzie le¿a³y kobiety. Szarpa³a za
Cia³a pomordowanych spalili wraz z domorêkê matkê i dziwi³a siê, ¿e ta siê nie
stwem.Wymienione wydarzenia wp³ynê³y
rusza. Zapisany w pamiêci ma³ego dziecna wzmocnienie samoobrony Aleksandrówka obraz pozosta³ w niej do koñca ¿ycia.
ki. Regularnie wystawiano warty, oddzia³
*
wzbogaci³ siê o kolejne jednostki broni palNiespokojny czas nie pozwala³ na d³ugie
nej. Nie bez znaczenia pozosta³o te¿ naop³akiwanie zamordowanych kobiet. Nawi¹zanie wspó³pracy z silnym oddzia³em
stêpnego dnia przyniesiono do domu dwie
samoobrony w le¿¹cej niedaleko Antotrumny. Po po³udniu pod drzwi domu ¿anówce Szepelskiej. Dowodzi³ ni¹ kierow³obnego podjecha³y dwie pary sañ. Na
nik mleczarni Micha³ Ma³ocha ,,Jêpierwszych trumny z cia³ami zmar³ych
drek. Si³y samoobrony by³y tu
po³o¿ono. Józefa siad³a na saniach za
dodatkowo wzmocnione oddzia³em
trumnami, na kolanach swoich Anielê poAK Jana Rerutki ,,Drzazgi. Dobrze
sadzi³a i obie p³acz¹c w siebie siê wtuli³y.
uzbrojony oddzia³ powsta³ w³anie w
Na drugich miejsce zajê³o kilku mê¿Antonówce Szepelskiej i przebywa³ w
czyzn z samoobrony. Zbyt póno wczoniej do koñca sierpnia 1943 roku.
raj przybyli, by mordowi zapobiec. Nie
Podjête dzia³ania okaza³y siê na tyle
na tyle póno jednak, by oprawcy uciekli.
skuteczne, ¿e gdy pónym latem tego
W krótkiej walce kilku poleg³o, dwóch
samego roku upowcy ponownie zaatapojmano, reszta w strachu w las uciekowali Aleksandrówkê, ich atak spotka³
k³a. Przy domu zabitych kobiet po³o¿osiê ze zbrojnym oporem i odparciem nano ich na niegu i za nogi przywi¹zano do
paci. Upowcy pochodzili g³ównie ze
sañ ¿a³obnych. Zatrzymali siê przed kawsi Szepel w gminie Torczyn. W odpliczk¹ przydro¿n¹. Wczeniej obok niej
wecie za napad oddzia³y samoobrony Wyraz pamiêci gdañszczan o ofiarach na Kresach. niezbyt g³êboki dó³ na dwie trumny
podpali³y kilka z domostw w Szeplu. Pomnik na Cmentarzu Garnizonowym w Gdañsku wykopano, w nim z³o¿ono cia³a za-

12

Nr 08/2010
mordowanych kobiet. £zy córek ziemiê
nad mogi³¹ powiêci³y.
Pojmanych morderców dalej w las wywieziono, tam sprawiedliwe kule szybkiego s¹du pozbawi³y ich ¿ycia. Chciano, by
Jan wyrok na nich wykona³. Odmówi³.
*
W rok póniej, w lutym 1944 roku nast¹pi³ czas repatriacji w nowe polskie granice.

W eskorcie wojska przetransportowano ich
do £ucka. Tam zapakowani zostali na wagony towarowe. Jeden z wagonów zajêli
B³a¿ejczyki, Smolarze i ostatnia z Juniewiczów, Aniela. Jej opiekun, Jan Smolarz,
odda³ j¹ na ten czas pod opiekê rodziny. Sam
nie móg³ z nimi pojechaæ. Wiedzia³, ¿e partyzanta AK natychmiast zatrzymaj¹ sowieckie oddzia³y NKWD. Po kilku tygodniach, w asycie wojska sowieckiego,

przez Lwów i Rumuniê w marcu 1944
roku dotarli do Polski. Na granicy wojsko
ich pozostawi³o. W kilka tygodni póniej
dotar³ do nich Jan Smolarz, przedar³ siê
nielegalnie przez now¹ ju¿ Polski granicê.
WALDEMAR KOWALSKI
Tekst oparty na materia³ach ród³owych i relacjach wiadków
Zdjêcia z archiwum autora

TSK¯ zaspokaja potrzeby kulturalne spo³ecznoci
¿ydowskiej, reprezentuje je, rozwija twórczoæ literack¹,
artystyczn¹ i naukow¹, promuje jêzyk jidysz, chroni
dziedzictwo ¿ydowskie w Polsce oraz pomaga materialnie
i duchowo jego cz³onkom

XI Ba³tyckie Dni Kultury
¯ydowskiej
Ju¿ po raz XI odby³y siê Ba³tyckie Dni Kultury ¯ydowskiej w Gdañsku. Ich organizatorem jest gdañski oddzia³ Towarzystwa
Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów w Polsce. Podczas tej dwudniowej imprezy, która na trwa³e wpisa³a siê w krajobraz
kulturalny wybrze¿a, odby³y siê m.in.: koncerty uzdolnionej muzycznie m³odzie¿y, wystêpy zespo³ów klezmerskich oraz
wyk³ady i prelekcje.
Pierwszy dzieñ rozpoczê³y wystêpy m³odzie¿y z ogólnokszta³c¹cej Szko³y Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdañsku, które sta³y siê ju¿
tradycj¹ Dni.
Wzrusza i wywo³uje pozytywne
emocje
Opiekê pedagogiczn¹ sprawowa³a tu Ma³gorzata Dubrowiñska-Egielman oraz Lucyna i Andrzej Chodziñscy. Nastêpnie licznie
zgromadzonej, w domu królów
polskich Dworze Artusa, publicznoci zaprezentowa³ siê zespó³
gdañskiego oddzia³u TSK¯ Danziger Klezmorim w sk³adzie:
Regina Stró¿yk piew, Ma³gorzata Piotrowska skrzypce, Leszek
Muchowiecki akordeon, Jakub
Kubala klarnet. Wystêp wspiera³ Gdañski Chór Akademicki
pod dyrekcj¹ Teresy Pabjañczyk.
Natomiast dr Roman Nieczyporowski wyg³osi³, po³¹czony z prezentacj¹ multimedialn¹, wyk³ad
Celan, Adorno i Kiefer  czyli
problem z piêknem. Serca pu-

blicznoci podbi³ wystêp poznañskiego
zespo³u Shalom z jego liderem Bogus³awem £owiñskim na czele oraz mistrzem klarnetu Jerzym Karwowskim.
Wród goci mo¿na by³o zauwa¿yæ m.in.:

z-cê prezydenta Gdañska Macieja Lisickiego, a tak¿e konsulów generalnych:
Federacji Rosyjskiej w Gdañsku Siergieja Puczkowa i Republiki Federalnej Niemiec Joachima Bleickera.
 Muzyka ¿ydowska wzrusza
i wywo³uje pozytywne emocje 
podkrela³ zastêpca prezydenta
Gdañska Maciej Lisicki.  Cieszê
siê, ¿e mog³em tu byæ.
Z gdañskim Dworem Artusa
zwi¹zana jest pewna ciekawostka,
gdy¿ w kwietniu 1808 r. kupcy
narodowoci ¿ydowskiej po raz
pierwszy zostali dopuszczeni do
udzia³u w gie³dzie zbo¿owej. Mia³a ona siedzibê w³anie w Dworze
Artusa, a pierwszym jej uczestnikiem zosta³ kupiec berliñski Moses Kassel.
TSK¯  2700 cz³onków

Na zdjêciu: Maciej Lisicki, wiceprezydent Miasta Gdañska
i Jakub Szadaj, przewodnicz¹cy gdañskiego oddzia³u TSK¯.
Fot. Karolina Borgosz

W drugim dniu impreza przenios³a siê do gdañskiego Estragonu. Du¿ym zainteresowaniem
cieszy³ siê wyk³ad Piotra Piluka
60. Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów w Polsce. War-
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to tu dodaæ, ¿e Towarzystwo Spo³ecznoKulturalne ¯ydów w Polsce (TSK¯) to
wiecka organizacja ¿ydowska powsta³a
w 1950 roku z po³¹czenia Centralnego
Komitetu ¯ydów Polskich i ¯ydowskiego
Towarzystwa Kultury. Obecnie liczy oko³o
2700 cz³onków i jest najwiêksz¹ ¿ydowsk¹ organizacj¹ w Polsce. Celem Towarzystwa jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych spo³ecznoci ¿ydowskiej i jej
reprezentowanie, rozwijanie twórczoci
literackiej, artystycznej i naukowej, promowanie jêzyka jidysz, ochrona dziedzictwa ¿ydowskiego w Polsce oraz pomoc
materialna i duchowa jego cz³onkom. Towarzystwo reprezentowane jest w wiatowym i Europejskim Kongresie ¯ydów.
Utrzymuje siê ze rodków w³asnych. Korzysta ponadto z dotacji.
Ponadto na scenie zaprezentowa³ siê
równie¿ zespó³ ACCORD w sk³adzie:
Ma³gorzata Grön  skrzypce, Stanis³aw
Zubel  akordeon, Zygmunt Rzaniecki 
vocal, gitara, Sara Grön  skrzypce. Z kolei
wi¹zankê pieni ¿ydowskich wykona³ kantor Karol Ko³odziej. Imprezê zakoñczy³a
wspólna biesiada podczas której mo¿na
by³o rozkoszowaæ podniebienie specja³ami kuchni ¿ydowskiej.

Obowi¹zek, ale równie¿ olbrzymia
satysfakcja
 Cieszy nas, ¿e Ba³tyckie Dni Kultury
¯ydowskiej ciesz¹ siê tak du¿ym zainteresowaniem publicznoci  podkrela przewodnicz¹cy gdañskiego oddzia³u TSK¯
Jakub Szadaj.  Krzewienie kultury ¿ydowskiej to nie tylko nasz obowi¹zek, ale równie¿ olbrzymia satysfakcja. W tym roku
czeka nas jeszcze organizacja kilku imprez jak: S³upskie Dni Kultury ¯ydowskiej, Biografie Gdañskie  Dni Mniejszoci Narodowych oraz organizowany
wspólnie z franciszkanami oraz gdañsk¹
Gmin¹ Muzu³mañsk¹ Asy¿ w Gdañsku.
Dziêki dzia³alnoci takich organizacji
jak TSK¯ zachowywana jest Pamiêæ o kulturze spo³ecznoci, której prawie ju¿ nie
ma. Na ulicy St¹giewnej do roku 1938
praktycznie w ka¿dym domu mieszka³a
rodzina ¿ydowska. Przewa¿a³y tu domy
wielorodzinne, które by³y po³¹czone ze spichlerzami stoj¹cymi przy równoleg³ej ulicy ¯ydowskiej (przemianowanej w 1933 r.
na Spichrzow¹) i Pszennej. Przypuszczalnie (brak jest dok³adnych danych) w padzierniku 1937 r. na terenie Wolnego
Miasta Gdañska ¿y³o ok. 7500 ¯ydów. Na
skutek wyjazdów, w ci¹gu nastêpnego roku,

liczba ta zmala³a o po³owê. Efektem nocy
kryszta³owej w listopadzie 1938 r. by³a
ucieczka 1300 ¯ydów do Gdyni. Sk¹d
usi³owali drog¹ morsk¹ pojechaæ dalej.
Warto odnotowaæ, ¿e przez Polskê, do
wrzenia 1939 r. bieg³a trasa przerzutów
do krajów po³udniowych. Przyk³adem nasilaj¹cego siê exodusu by³o przybycie do
Gdañska w 1936 r. 100 tys. ¯ydów niemieckich. Uciekinierom pomaga³o istniej¹ce przy gminie wyznaniowej od 1927 r.
Towarzystwo Pomocy ¯ydowskim Emigrantom. Ostatni transport do Palestyny
wyruszy³ w sierpniu 1940 roku.
Na terenie Polski, w województwie pomorskim, w roku 1939 mieszka³o ok. 45 tys.
¯ydów. Z kolei w Gdañsku w roku 1939
by³o ich jeszcze 3,5 tys.
Od niedawna ¿ydowskie klimaty mo¿na znaleæ w knajpce Mazel Tov na ulicy
Ogarnej (naprzeciwko restauracji Wileñskiej). Nad koszernoci¹ potraw czuwa
tam Jakub Skrzypczak. Jest on absolwentem Jesziwy w Jerozolimie i wielkim
mi³onikiem jêzyka ¿ydowskiego (jidysz),
który w przeciwieñstwie do hebrajskiego
jest obecnie stosunkowo ma³o znany.
JAROS£AW BALCEWICZ

W Alei Gwiazd Sportu we W³adys³awowieCetniewie

Andrzej Wroñski 
kaszubski tur
W Orodku Przygotowañ Olimpijskich Cetniewo we W³adys³awowie w pi¹tek
6 sierpnia odby³ siê sportowy salon Polityki. W Alei Gwiazd Cz³owiek-orkiestra,
Jerzy Szczepankowski, prezentowa³: Andrzeja Wroñskiego zwanego kaszubskim
turem, Waldemara Legienia (judo) i Ryszarda Zieniawê.
Prezenterzy XI Edycji Alei Gwiazd
Sportu  red. Jerzy Gebert i red. W³odzimierz Machnikowski (Radio Gdañsk)
w sobotê 7 sierpnia podkrelali, ¿e po raz
pierwszy swoje gwiazdy ods³onili kaszubi:
Andrzej Wroñski (GLKS Morena ¯ukowo)
i Daniel Piliñski (LKS Korab Puck) 
mistrz Europy w siatkówce.
Andrzej Wroñski by³ mistrzem olimpijskim w Seulu i Atlancie, mistrzem
wiata w Tampere i 3-krotnym mistrzem
Europy (Oulu, Kopenhaga, Ateny). Aktualnie Andrzej Wroñski jest wiceprezesem
Polskiego Zwi¹zku Zapaniczego, miêdzynarodowym sêdzi¹ FILA i trenerem
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GLKS Morena ¯ukowo oraz Ambasadorem Ma³ej Ojczyzny Kaszub. W Cetniewie
byli jego ¿ona Edyta, syn Artur oraz przedstawiciele gminy ¯ukowo: Jacek Raulin
i Dariusz Ostrowski.
Trzeci¹ gwiazdê ods³oni³ mistrz olimpijski w boksie z Montrealu Jerzy Rybicki, który jest prezesem Polskiego Zwi¹zku Bokserskiego. Józef Szmidt to mistrz
olimpijski z Rzymu i Tokio w trójskoku.
By³ wzruszony w momencie ods³aniania
swojej gwiazdy w OPO. Mistrz judo i by³y
trener kadry Ryszard Zieniawa by³ pi¹tym
uhonorowanym Gwiazdy.
MIROS£AW BEGGER

