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Pakt Ribbentrop � Mo³otow, uzyskane
w ostatniej chwili obietnice pomocy ze
strony Francji i Anglii, atak na Wester-
platte w dniu 1 wrze�nia, rozpaczliwe
zmagania ca³ego kraju z druzgoc¹c¹ prze-
wag¹ agresora. A na koniec 17 wrze�nia
cios w plecy ze strony Stalina, dokonuj¹-
cego wspólnie z Hitlerem IV rozbioru
Polski � tego nie sposób zapomnieæ.

Zaczê³a siê tragiczna noc okupacji, prze-
�ladowanie, wypêdzenia, mordy i widmo
zag³ady. Mimo to potrafili�my stworzyæ
najwiêksz¹ w Europie organizacjê ruchu
oporu, a kiedy wreszcie alianci obudzili
siê i realnie przyst¹pili do wojny, u ich
boku stanê³y setki tysiêcy polskich ¿o³-
nierzy � piechurów, lotników, marynarzy,
którzy wziêli skuteczny udzia³ w walkach
na wszystkich frontach II wojny i walnie
przyczynili siê do zwyciêstwa. �Nagrod¹�
za to by³o oddanie nas pod panowanie So-
wieckiej Rosji, w imiê �wiêtego spokoju.

Po 50 latach zniewolenia uda³o siê odzy-
skaæ suwerenno�æ, ale poniesione szkody
naprawiamy dopiero teraz i up³ynie jeszcze
sporo lat, zanim do³¹czymy poziomem ¿y-
cia do bogatych krajów Zachodu. Mamy
wszelkie podstawy do tego, by to osi¹gn¹æ.
Postêp jest szybki i trzeba byæ �lepym,
¿eby go nie dostrzegaæ. Stare przys³owie
mówi jednak: �Nikt nie jest tak �lepy, jak

�Nikt nie jest tak �lepy, jak ten, kto nie chce widzieæ�

W Rocznicê Wrze�nia
Przedstawiciele mojego pokolenia, którzy osobi�cie prze¿yte wydarzenia wojny na sta³e nosz¹ w pa-
miêci, najpe³niej odczuwaj¹ up³yw czasu. To ju¿ 70 lat! Trudno w to uwierzyæ.

ten, kto nie chce widzieæ�. Tych pozbawio-
nych woli widzenia, trwaj¹cych w z³udze-
niach poprzedniej epoki, jest na szczê�cie
niewielu, a ich liczba systematycznie maleje.

Osobne miejsce zajmuj¹ ci, którzy �
najczê�ciej dla wzbudzenia sensacji, lub
dlatego, ¿e w inny sposób nie potrafi¹ za-
istnieæ, zabrali siê do poprawiania historii
i odbr¹zawiania bohaterów. Z zapa³em
godnym lepszej sprawy opisuj¹ np. upa-
dek ducha i inne, wyssane z palca przy-
wary majora Sucharskiego. Inni uznaj¹
ca³¹ obronê Westerplatte za b³¹d, podob-
nie jak b³êdem by³o rzekomo Powstanie
Warszawskie, oparte na �mylnej ocenie
sytuacji�, prowadz¹ce do ogromnych ofiar
ludno�ci cywilnej i zniszczenia miasta.
Wyznawcy tego rodzaju pogl¹dów nie za-
wsze zdaj¹ sobie sprawê, ¿e powtarzaj¹
argumenty propagandy z czasów PRL.
Gdyby Powstanie organizowali przys³ani
z Moskwy komuni�ci, ówczesne oficjalne
oceny by³yby ca³kiem inne. Przypominam
sobie, jakie wra¿enie na nas, uczniach gim-
nazjów w �wyzwolonym� miesi¹c wcze-
�niej Lublinie, wywar³a wiadomo�æ o wy-
buchu Powstania. Gdyby nam wówczas
kazano, bez wahania poszliby�my piechot¹,
by wzi¹æ udzia³ w walce, nawet je¿eli
ch³odna kalkulacja wykaza³aby jej bezce-
lowo�æ i nieuniknion¹ klêskê.

Do dzi� powinni�my byæ dumni z po-
wstañczego zrywu, tak jak jeste�my dumni
z Insurekcji Ko�ciuszkowskiej, powstañ
w czasach zaborów, obrony Poczty Polskiej,
Westerplatte, Oksywia, Helu itp. W ka¿dym
z tych aktów bohaterstwa ch³odna analiza
sytuacji wykaza³aby ich bezcelowo�æ. Je-
¿eli uznamy Powstanie Warszawskie za
b³¹d, to b³êdem by³aby ca³a Kampania
Wrze�niowa! Nale¿a³o siê zgodziæ na ¿¹-
dania Hitlera, utworzyæ prohitlerowski
rz¹d (Polska jako jedyna tego nie zrobi³a!),
oddaæ Sowietom Kresy i powoli czekaæ,
a¿ totalitarne systemy zmieni¹ nas w nie-
wolników, a na koñcu wymorduj¹.

B³êdem by³yby równie¿ strajki i akcje,
prowadzone przeciwko ca³emu blokowi
komunistycznemu, drukowanie biuletynów
i ulotek i ca³y wielki zryw �Solidarno�ci�!
Powtórzmy jeszcze raz oczywist¹ prawdê:
gdyby nie te wszystkie akty bohaterstwa,
nie odzyskaliby�my wolno�ci i suweren-
no�ci � ani po I wojnie, ani w 1990 (niech
bêdzie: w 1989) roku! B¹d�my z nich
dumni, mimo klêsk i strat, tak samo jak
jeste�my dumni z naszych zwyciêstw. To
dziêki nim, nie dziêki ch³odnej kalkulacji
jeste�my wolni! Nasz opór przeciwko sys-
temom totalitarnym uratowa³ Europê!

 ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Chcieliby�my, by pierwsza z nich, upa-
miêtniaj¹ca przetrzymywanie w 1917 r.
w gdañskim areszcie dwóch Wielkich Pola-
ków � Józefa Pi³sudskiego i Kazimierza
Sosnkowskiego, zosta³a uroczy�cie ods³o-
niêta 11 listopada b.r. Uproszony przez
nas Marsza³ek Województwa Pomorskiego
Jan Koz³owski wyrazi³ zgodê na objêcie
patronatu. Podobn¹ deklaracjê otrzymali-
�my od wojewody pomorskiego, Romana
Zaborowskiego i Przewodnicz¹cego Rady
Miasta Gdañska Bogdana Oleszka. Uzy-
skali�my równie¿ ¿yczliwe poparcie Pre-
zydenta Miasta Paw³a Adamowicza, który
zaproponowa³, by�my zebrali pieni¹dze na
ten cel, obiecuj¹c ze swej strony wp³ace-
nie pewnej kwoty.

Sprawa tablic rozwija siê pomy�lnie

Zd¹¿yæ na 11 listopada 2009 r.
Jak ju¿ pisali�my w lipcowym numerze naszego miesiêcznika, podjêli�my � wspólnie z licznymi gdañskimi organizacjami
i instytucjami � inicjatywê upamiêtnienia za pomoc¹ tablic dwóch wa¿nych wydarzeñ i jednej instytucji polskiej w przed-
wojennym Gdañsku.

Otwarli�my specjalne konto, na które
mo¿na wp³acaæ pieni¹dze, przeznaczone
na realizacjê przedsiêwziêcia. Za sprawy
finansowe odpowiada zawi¹zany w dniu
23 czerwca b.r. Komitet Organizacyjny,
na którego czele stan¹³ ni¿ej podpisany.
Poparcie wyrazi³a Komisja Rady Miasta
do tych spraw, a Pomorski Wojewódzki
Konserwator Zabytków wstêpnie wyrazi³
akceptacjê. Mamy ju¿ szkic projektu pierw-
szej tablicy i orientacyjn¹ wycenê, wed³ug
której jej koszt nie powinien przekroczyæ
12 tys. z³. Ca³kowity koszt zwi¹zany z re-
alizacj¹ tego przedsiêwziêcia nie powinien
przekroczyæ 40 tys. z³. Nad ostatecznym
kszta³tem tablicy pieczê obj¹³ prof. Akade-
mii Sztuk Piêknych S³awoj Ostrowski.

Poni¿ej zamieszczamy odezwê do spo-
³eczeñstwa.

Apel do Spo³eczeñstwa,
Organizacji i Instytucji

Uprzejmie informujê, ¿e dnia 11 listo-
pada 2009 r. planowane jest ods³oniêcie
na murach Aresztu �ledczego w Gdañsku,
przy bramie od strony ulicy Trzeciego
Maja tablicy, po�wiêconej marsza³kowi
Józefowi Pi³sudskiemu i genera³owi Kazi-
mierzowi Sosnkowskiemu � wiê�niom spe-
cjalnym gdañskiego wiêzienia w dniach
23�29 lipca 1917 r. Obaj Wielcy Polacy
s¹ s³usznie kojarzeni z Czynem Zbrojnym
i Odrodzeniem Niepodleg³ego Pañstwa
Polskiego w 1918 r. Ich pobyt w gdañ-



5

Nr 09/2009

Nazwa i numer konta:

Stowarzyszenie �Nasz Gdañsk� 80-826 Gdañsk, ul. Ogarna 64/65

Komitet Organizacyjny Uroczysto�ci Ods³oniêcia Tablicy Józefa Pi³sudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego
Bank PEKAO SA O/Gdañsk PL 17 1240 5400 1111 0010 2626 0986

skim wiêzieniu by³ wynikiem tzw. kryzy-
su przysiêgowego. Zwrócone na nich by³y
wówczas oczy ca³ego Narodu i legionistów,
którzy odmówili sk³adania przysiêgi na
wierno�æ Niemcom. Upamiêtniaj¹ca te wy-
darzenia tablica ma krzewiæ w�ród miesz-
kañców Gdañska i odwiedzaj¹cych go tu-
rystów wiedzê o zwi¹zanych z naszym
miastem faktach, maj¹cych znaczenie dla
historii Polski i Europy. Autorem projektu
tablicy jest prof. S³awoj Ostrowski z Gdañ-
skiej Akademii Sztuk Piêknych, co gwa-
rantuje wysoki poziom artystyczny dzie³a.
Przedsiêwziêcie zosta³o objête patronatem
i wsparciem ze strony Wojewody Pomor-
skiego Romana Zaborowskiego, Marsza³-
ka Województwa Pomorskiego Jana Ko-
z³owskiego, Prezydenta Miasta Gdañska
Paw³a Adamowicza i Przewodnicz¹cego
Rady Miasta Bogdana Oleszka.

D¹¿ymy do tego, by tablica by³a uro-
czy�cie ods³oniêta w dniu 11 listopada
2009 r. Ze wzglêdu na krótki termin za-
mierzenia niemo¿liwe by³o wstawienie
odpowiedniej pozycji do tegorocznego,
i tak bardzo napiêtego bud¿etu Miasta.

Apelujemy do Wszystkich Pañstwa,
w szczególno�ci do organizacji i instytucji,
które maj¹ Marsza³ka Pi³sudskiego jako
Patrona, ale tak¿e do prywatnych osób,
nie tylko mieszkañców Gdañska ale i ca³e-
go Pomorza, o datki na ten cel. Nie musz¹
to byæ wielkie sumy. Ka¿da z³otówka po-
mo¿e w realizacji naszego przedsiêwziê-
cia. My wszyscy, cz³onkowie Komitetu Or-
ganizacyjnego, zaczniemy od siebie. Ka¿dy
z nas wp³aci sumê, na jak¹ go staæ. Zdajê
sobie sprawê, ¿e trwaj¹cy kryzys finansowy
jest wielkim utrudnieniem. W naszym kra-
ju jednak zawsze tak bywa³o, ¿e w najtrud-

niejszych czasach Polacy siê jednoczyli
i wspólne pomagali realizowaæ patriotycz-
ne cele. Wierzê, ¿e ten duch w naszym
spo³eczeñstwie nie wygas³.

W zwi¹zku z uroczysto�ci¹ planujemy
wydanie towarzysz¹cej jej publikacji. Bê-
dzie to specjalny numer miesiêcznika �Nasz
Gdañsk�. Obok zbioru tekstów, zwi¹zanych
z upamiêtnianymi wydarzeniami, znajd¹ siê
w nim informacje o osobach, instytucjach,
stowarzyszeniach i firmach, które wespr¹
nasze przedsiêwziêcia. Bêdzie to forma
podziêkowania. Najwiêksz¹ satysfakcj¹
bêdzie jednak sam tablica, dowód naszej
pamiêci o Wielkich Polakach, którym za-
wdziêczamy Niepodleg³o�æ Ojczyzny.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Gdañsk, 1 wrze�nia 2009 r.



6

Nr 09/2009

Integraln¹ czê�æ pomnika stanowi � na
frontonie oryginalnego muru � epitafium.
�Do muru zwróceni twarz¹, z podniesionymi
do góry rêkoma, stali pocztowcy po poddaniu
siê�. Autorami epitafium s¹ Maria i Zygfryd
Korpalscy.

Po zakoñczeniu pierwszej wojny �wiato-
wej, 28 czerwca 1919 r., po podpisaniu
Traktatu Wersalskiego utworzono Wolne
Miasto Gdañsk. W listopadzie 1920 r. podpi-
sano konwencjê zwan¹ Parysk¹. Na podsta-
wie art. 102 Traktatu Wersalskiego W.M.G.
znajdowa³o siê pod opiek¹ Ligi Narodów.

Wolne Miasto Gdañsk obejmowa³o obszar
1892 km kw., w jego sk³ad wchodzi³y dwa
miasta, trzy powiaty. W 1929 r. mieszka³o
w nim 407 515 osób, w tym 10 proc. stano-
wili Polacy. Na mocy art. 104 Traktatu
Wersalskiego i Konwencji Paryskiej, Polsce
przys³ugiwa³o prawo korzystania z portu
gdañskiego i utrzymania komunikacji por-
towej. W umowie warszawskiej z 24 XI
1921 r. by³o ustalone, ¿e s³u¿ba pocztowa,
telegraficzna i telefoniczna jest niezale¿na
od zarz¹du pocztowego Wolnego Miasta
Gdañska. W styczniu 1920 r. utworzono
Dyrekcjê Poczt i Telegrafów na Pomorzu
z siedzib¹ w Gdañsku.

(�)� �wiadectwem silnej i niez³omnej
woli utrzymania Poczty Polskiej

w Gdañsku po wsze czasy�

W czerwcu 1924 r. Dyrekcja przenios³a
siê do pó³nocnego skrzyd³a poniemieckiego
szpitala przy by³ym placu Heweliusza (obec-
nie plac Obroñców Poczty Polskiej). 10 mar-
ca 1920 r. powsta³ Urz¹d Ekspedycji Pocz-
towej Gdañsk Nowy Port, a w 1922 r.
nazwany Polski Urz¹d Pocztowy Gdañsk 1.
Pierwszego sierpnia 1926 r. przemianowa-
no go na Polski Urz¹d Pocztowy Gdañsk 3
i przeniesiono do obszernego obiektu w cen-
trum portu gdañskiego. Gmach wybudowa³
Polski Zwi¹zek Pocztowy.

15 sierpnia 1821 r. przyznano Polsce
Zarz¹d Kolei ¯elaznych w W.M.G. 5 stycz-
nia 1925 r. prezes Dyrekcji Poczt i Telegra-
fów RP w Gdañsku, dr Kazimierz Lenarto-
wicz, w obecno�ci komisarza Generalnego
RP w Gdañsku, Henryka Strasburgera i in-
nych przedstawicieli w³adz i urzêdów pol-
skich w Gdañsku, dokona³ otwarcia przy
placu Heweliusza G³ównego Urzêdu Pocz-

Obroñcy Poczty Polskiej w Wolnym Mie�cie Gdañsku

Refleksja i zaduma
Pomnik Obroñców Poczty Polskiej w Wolnym Mie�cie Gdañsku ods³oniêto 1 wrze�nia 1979 r. przy
historycznym gmachu, na Placu Obroñców Poczty Polskiej. Odcinki spawanych blach ze stali nierdzew-
nej symbolizuj¹ rozsypane listy. W centrum � bogini Nike przejmuje z r¹k padaj¹cego ¿o³nierza karabin,
by przekazaæ kontynuatorom walki. Monument jest dzie³em Wincentego Kuæmy i jego ¿ony, Krystyny.

towo-Telekomunikacyjnego. Gmach otrzy-
ma³ nazwê Polski Urz¹d Pocztowo Teleko-
munikacyjny Gdañsk 3. Obecni podpisali
akt erekcyjny o tre�ci: �Akt niniejszy niech
bêdzie �wiadectwem silnej i niez³omnej
woli utrzymania Poczty Polskiej w Gdañ-
sku po wsze czasy�.

Zaraz po uroczysto�ci zawieszono 10
skrzynek pocztowych z god³em Polski.
W 1926 r. Urz¹d Pocztowy 3 zosta³ prze-
mianowany na Urz¹d Pocztowy Gdañsk 1,
a urz¹d wymiany poczty zamorskiej w No-
wym Porcie opatrzono nr 3. W Gdañsk 1
pracowa³o ok. 70 osób. Ostatnim naczelni-
kiem w Gdañsk 1 by³ Józef W¹sik.

wany w kwietniu 1939 roku. Hitler otrzyma³
honorowe obywatelstwo miasta. Wtedy pad³y
s³owa, ¿e Gdañsk musi wróciæ do Rzeszy,
¿e jest miastem niemieckim. Hitler potêpi³
pakt zawarty przez Polskê i Angliê i wymó-
wi³ porozumienie polsko-niemieckie. 1 maja
1939 r. oby³ siê w Gdañsku wiec z udzia³em
ponad 100 tys. ludzi, na którym Forster po-
dziêkowa³ Hitlerowi za wyst¹pienie.

Nawet dzieci niemieckie wychowywano
w nienawi�ci do Polaków. Na przyk³ad
o�mioletnia Stefania by³a zaczepiana przez
dzieci niemieckie: �patrz, patrz to ta Po-
laczka�, inni wykrzykiwali: �Polskie �winie
wynocha z Gdañska�. Stefania Kosiorow-
ska, córka obroñcy Poczty Polskiej w Wol-
nym Mie�cie Gdañsku, Maksymiliana Cy-
galskiego, którego Niemcy zamordowali,
obecnie mieszka w Sopocie. Gdy by³o ju¿
niebezpiecznie wyjecha³a z mam¹ do Kar-
tuz do rodziny.

Walka i kim byli pocztowcy?

W przesz³o 50 osobowym sk³adzie obrony
byli: dr Jan Michoñ p.o. dyrektora Okrêgu
Poczt i Telegrafów RP w Gdañsku, Józef
W¹sik, naczelnik Polskiego Urzêdu Poczto-
wo-Telekomunikacyjnego Gdañsk 1, dowo-
dzi³ za³og¹ Konrad Guderski � podporucz-
nik rezerwy, jego zastêpc¹ by³ Alfons
Flisykowski. W�ród za³ogi byli: oficerowie
rezerwy: Konrad Józef W¹sik, Leon Fuz,
W³adys³aw Koprownik oraz kilkunastu
podoficerów rezerwy, w�ród nich � uczest-
nicy Powstania Wielkopolskiego i powstañ
�l¹skich, odznaczeni za zas³ugi krzy¿ami
walecznych, by³ tam te¿ 67 letni dozorca
domu Jana Pipka i jego 53 letnia ¿ona oraz
11 letnia wychowanica Elwira Borzychow-
ska i Piotr Teshner kancelista P.K.P. kawa-
ler orderu Virtuti Militari.

W ¿yciu poza s³u¿bowymi obowi¹zkami
pocztowcy polscy prezentowali sob¹ wzór
obywatelski, a w ostatnich latach by³o ich
110. Wszyscy nale¿eli do Gminy Polskiej �
Zwi¹zek Polaków w Gdañsku, byli cz³on-
kami Macierzy Szkolnej, prowadzili dzia-
³alno�æ we w³asnym klubie sportowym, jak
i Klubie �Gedania�, byli cz³onkami Polskich
Zwi¹zków Obroñców Ojczyzny, Ko³a Przyja-
ció³ Harcerzy, �piewali w chórze �Moniusz-
ko�, mieli orkiestrê dêt¹. W ka¿d¹ niedzielê
spotykali siê na mszach �w. W ko�ciele �w.

Fragment Pomnika Obroñców Poczty Polskiej

�patrz, patrz to ta Polaczka�,
W koñcu sierpnia 1939 roku listonosz

Mionskowski zosta³ pobity, przewrócony
i skopany. Pewien esesman rzek³ do kolegi
Augustyna M³yñskiego, przysz³ego obroñcy
Pocztu Polskiej w Wolnym Mie�cie Gdañ-
sku: �wywal to wszystko i zwiewaj do Pol-
ski! Bo jak nie to jutro pójdziesz w ostatni¹
drogê�. Dewastowano polskie skrzynki pocz-
towe i by³o wiele innych antypolskich wy-
skoków. Polscy pocztowcy znosili to po-
kornie aby nie daæ siê sprowokowaæ do
wiêkszych incydentów. Na 50. rocznicê uro-
dzin Hitlera Gdañsk by³ od�wiêtnie udekoro-
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Miko³aja. Pocztowcy mieli te¿ swój sztandar
oraz Ksiêgê Z³ot¹ Zwi¹zku Pracowników
Poczt, Telegrafów R.P. W ksiêdze tej by³ wpis:
�Oby ta Ksiêga Z³ota do¿y³a czasu gdy
bêdzie tylko Poczta Polska w Gdañsku�.

Hitler po wydaniu Polsce ultimatum ¿¹da³
odpowiedzi do 4 rano i w tym czasie przerwa-
no ³¹czno�æ z reszt¹ �wiata. W takiej sytuacji
Konrad Guderski zarz¹dzi³ odprawê bojow¹
obroñców. Wszystkim oznajmi³ ¿e jest komen-
dantem obrony Poczty Polskiej a Flisykowski
zastêpc¹. Obroñcy mieli 3 karabiny maszy-
nowe, trochê broni rêcznej, granaty i amu-
nicjê. Rozdano broñ i amunicjê i czekano co
dalej? O 4.45 pancernik Schleswig Holstein
rozpocz¹³ ostrzeliwanie Westerplatte. W tym
samym czasie zaatakowano Pocztê Polsk¹.
Zaraz po rozpoczêciu dzia³añ wojennych
Albert Forster og³osi³ przez radio ustawê pañ-
stwow¹, ¿e konstytucja W.M.G. zosta³a uchy-
lona , a W.M.G. sta³o siê czê�ci¹ Rzeszy
Niemieckiej. Oznajmi³ te¿, ¿e Hitler miano-
wa³ Forstera szefem administracji cywilnej.

Plan ataku na pocztê Niemcy przygotowali
du¿o wcze�niej, dok³adnie zaplanowali ka¿dy
szczegó³. Pierwsze ataki nie przynios³y efek-
tów. Wprowadzono do artyleriê. Dopiero po
wlaniu benzyny do piwnic i podpaleniu zmu-
szono obroñców do kapitulacji. Ju¿ wcze�niej
Alfons Flisykowski pobieg³ na ostatnie piê-
tro z karabinem maszynowym i zasta³ tam
zabitego Konrada Guderskiego, przej¹³ do-
wództwo chocia¿ by³ ju¿ ranny w udo.

Powiew bólu i �mierci
Atak na Pocztê Polsk¹ ogl¹da³ sam Forster

z wozu pancernego. Po 14 godzinach walki,
a mieli siê broniæ 6 godzin, za³oga poczty ka-
pituluje. W czasie walk zginê³o 8 osób, na
skutek odniesionych ran i poparzeñ od mio-
taczy ognia umar³o 6 osób. Dyrektor Poczty,
Jan Michoñ, zgin¹³ wychodz¹c z bia³¹ chust¹
do poddania siê trafiony kul¹ w brzuch. Jó-
zef W¹sik poparzony by³ �miertelnie miota-
czem ognia ju¿ po kapitulacji. Na Zaspie,
dzielnicy Gdañska, 5 X 1939 r. rozstrzelano
38 osób. W obozie Stutthof  22 III 1940 r. za-
mordowano 10 osób. Zamêczono w ró¿nych
obozach koncentracyjnych 18 osób. W wiê-
zieniach przez okres II wojny �wiatowej zgi-
nê³o 16 osób. Na krótki okres aresztowano
13 osób. Po zakoñczeniu obrony poczty sied-
miu pocztowców w zamieszaniu wykorzy-

sta³o sytuacjê i uciek³o
przez mury dziedziñca. Je-
den z siódemki zawróci³
w po³owie drogi i zosta³
aresztowany. Dwóch z nich
po po�cigu Niemcy aresz-
towali, jednym z nich by³
Alfons Flisykowski, by³ wy-
krwawiony. Natomiast czte-
rem z nich uda³o siê uciec,
byli to: W³adys³aw Milew-
czyk, Andrzej Górski, Fran-
ciszek Mielewczyk i Augu-
styn M³yñski.

Wieczorem 1 pa�dzierni-
ka ciê¿arówkami wieziono
pocztowców ¿ywych, rannych i martwych
ul. Podwale Staromiejskie. Zebranych na
ulicach Niemców ogarn¹³ sza³, byli tacy co
biegli za jad¹cymi ciê¿arówkami aby kija-
mi siêgn¹æ pocztowców. Wydawa³o siê ¿e
dojdzie do samos¹du, gdy nagle ha³as zacz¹³
cichn¹æ i zaleg³a cisza. W�ród tego t³umu

jecha³a wolno platforma
odkryta, na której le¿a³y
cia³a zabitych i ciê¿ko ran-
nych pocztowców, le¿eli
w ka³u¿y krwi, osmoleni
i wili siê z bólu. Ten okrop-
ny widok by³ powodem,
¿e ci pewni siebie Niemcy
poczuli gro�ny i ostrzegaj¹-
cy powiew bólu i �mierci,
by³o to dla nich ostrze¿enie.

By³ to pocz¹tek drogi
do tworzenia wielu grobów zbrodni jak:
Stutthof, Cmentarz na Zaspie, lasy Pia�nicy
i Szpêgawska, zostawi³o tam ¿ycie blisko
20 tysiêcy ludzi, nie czas tu mówiæ o wschod-
niej Golgocie. Takie zbrodnie trzeba wpierw
przygotowaæ przez ob³êdn¹ filozofiê faszyzmu
i komunizmu. Niemcy w tym byli bardzo do-
brzy. Dzieciom swym mówili ¿e Polacy
przybijaj¹ gwo�dziami jêzyki do ³awki.

Wyrok wykonany

Aresztowani polscy urzêdnicy pocztowi
zostali postawieni przed wojennym s¹dem
polowym pod zarzutem uprawiania party-
zantki. Zalecenie takie otrzymali z Berlina
prawnicy gdañscy. Dziêki temu zapisowi dr
Kurt Bode móg³ przyst¹piæ do os¹dzania
oskar¿onych. Proces odby³ siê w sali s¹du
przysiêg³ych S¹du Krajowego w Gdañsku
na Nowych Ogrodach. Rozpocz¹³ siê w go-
dzinach popo³udniowych a zakoñczy³ wcze-
snym wieczorem. Wyrok � kara �mierci. Eg-
zekucji dokonano 5 pa�dziernika 1939 roku
na 38 urzêdnikach Poczty Polskiej w Wol-
nym Mie�cie Gdañsku.

Ca³¹ akcj¹ egzekucji kierowa³ Max Pau-
ly pó�niejszy komendant Stutthof. Skaza-
nym pocztowcom oficer odczyta³: �W imiê
prawa za stawianie zbrojnego oporu zostali
Panowie skazani na karê �mierci przez roz-

Hitlerowskie bojówki usuwaj¹ z ulic Gdañska polskie skrzynki
pocztowe

Polegli w dniu 1 wrze�nia 1939 r. (od lewej): ppor. Konrad
Guderski, dr Jan Michoñ, Józef W¹sik

Wóz pancerny SS-Heimwehr przed zniszczo-
nym g³ównym wej�ciem Poczty Polskiej

strzelanie�. By³ tam te¿ kapelan z komuni¹
dla skazanych. Pocztowcy byli powi¹zani
sznurami. Zamordowanym oprawcy kazali
zdj¹æ obr¹czki i z³ote uzêbienia. Po masowym
rozstrzelaniu dalej pojedynczo dobijano.

Pamiêæ o Bohaterach Ojczyzny

Grób odkryto dopiero w sierpniu 1991r.
podczas prac budowlanych przy ul. Jana
Paw³a II.

Dopiero 25 maja 1998 roku III Wielka
Izba S¹du Krajowego w Lubece postanowi-
³a co nastêpuje: �Uchyla wydane w dniach
8 wrze�nia 1939 i 29 wrze�nia 1939 r. w sto-
sunku do oskar¿onych wyroki Wojennego
S¹du Polowego�. Bardzo du¿e zas³ugi w tej
sprawie ma Dieter Schenk, autor ksi¹¿ki
�Poczta Polska w Gdañsku�.

Nam Polakom zosta³o, aby�my pamiêtali
o Bohaterach naszej Ojczyzny.

TADEUSZ M£YNIK

FOT. ART. FOT. MACIEJ KOSTUN KOSMA49@GMAIL.COM

Zdjêcia archiwalne pochodz¹ z ksi¹¿ki:
D. Schenk, Poczta Polska w Gdañsku.

Dzieje pewnego niemieckiego zabójstwa
s¹dowego, Gdañsk 1999.



8

Nr 09/2009

W podobnym duchu w latach poprzednich
ukaza³o siê wiele publikacji o Wyspie Spi-
chrzów. �Przeklêta wyspa�, �Wyspa intere-
sów�, �Wyspa Spichrzów wci¹¿ we mgle�,
�Wyspa na tysi¹c aut�, �Co z Wysp¹?�,
�Wyspa Spichrzów, czyli Wiesiek & S³awek
Company�, �Wyspa Spichrzów gdañski ra-
rytas�, �Wyspa Spichrzów � spó³ka, dzia³ki,
hotele�, �Zmartwychwstanie Wyspy� i wiele
innych podobnych tytu³ów � wzywa do zainte-
resowania siê dramatem specyficznego miejsca.

Kontynuowaæ wskrzeszanie piêkna
Mieszkañcy Gdañska s¹ zalewani k³am-

stwami, które maj¹ uzasadniaæ stan obecny
Wyspy Spichrzów, a w szczególno�ci pó³-
nocnej czê�ci naprzeciw G³ównego Miasta,
która to � wspólnie z D³ugim Pobrze¿em �
oprawia swoimi ramami g³ówn¹
ulicê naszego Miasta � ulicê wodn¹
� Mot³awê.

Pó³nocna czê�æ Wyspy jest nie-
od³¹cznie zwi¹zana z ca³o�ci¹ kom-
pozycji architektonicznej G³ównego
Miasta. Koncepcja odbudowy �ród-
mie�cia Gdañska � podjêta w latach
50. XX stulecia przez elitê inteli-
gencji polskiej, ogó³ mieszkañców
i w³adze miejskie oraz pañstwowe
� zosta³a dotychczas zrealizowana
jedynie w czê�ci G³ównego Mia-
sta. Jednak odbudowa wed³ug tego
programu � wskrzeszanie piêkna
dawnych epok ludzkich osi¹gniêæ
� zaowocowa³a tylko w czê�ci
�ródmie�cia G³ównego Miasta.

Ju¿ w latach 60. XX wieku zaczê³y siê
tendencje krytyczne, ale to g³ównie u tych,
którym nie by³o dane braæ udzia³u w realiza-
cji tego wielkiego zamierzenia. Przewodzi³a
tu przede wszystkim ZADRO�Æ. Wyniki in-
nych koncepcji odbudowy �ródmie�cia by³y
¿a³osne. ¯aden turysta nie przyjecha³by do
Gdañska aby ogl¹daæ kubistyczne klocki
z okresu w³adzy Gomó³ki czy Gierka.

Marzenia o starym porcie
Zniszczono piêkno Starego Przedmie�cia,

a w dalszym okresie � zabudowano tereny
przed Dworcem G³ównym PKP w �ródmie-
�ciu takimi budowlami, ¿e przy nich XIX-
-wieczny dworzec jest arcydzie³em. Czas

O rangê ulicy wodnej � Mot³awy

Wyspa Spichrzów
� temat gor¹cy

27 sierpnia 2009 r., siedemdziesi¹t lat po pierwszych strza³ach najwiêkszej wojny na �wiecie, w �Gazecie Wyborczej�
w jej czê�ci �Trójmiasto�, pojawi³ siê dramatyczny tytu³:� Kl¹twa Wyspy Spichrzów�.

pokaza³, ¿e postêpowa architektura XIX-
-wieczna ma osi¹gniêcia przewy¿szaj¹ce
wypociny kubizmu.

Wyspa Spichrzów mia³a zostaæ zabudowa-
na na wzór tzw. nowoczesnych form kubi-
stycznych i wygl¹da³aby jak hotel �Novotel�!
Zatwierdzono tak¹ koncepcjê. Na szczê�cie
u mieszkañców i w³adz wzbudzi³o to zanie-
pokojenie. Ogólny zachwyt nad G³ównym
Miastem zaowocowa³ wróceniem do pierwot-
nej koncepcji odbudowy Wyspy, a szczegól-
nie jej pó³nocnego cypla. Efekty: zabudowa
po³udniowej strony ulicy St¹giewnej, budo-
wa gmachu ZUS i nowe opracowania urba-
nistyczne i makiety, które mo¿na zobaczyæ
w Bazylice Mariackiej.

Pó³nocny cypel Wyspy musi byæ zabu-
dowany wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych na

G³ównym Mie�cie, a nie na Przymorzu, Za-
spie czy Che³mie. Wówczas ranga ulicy wod-
nej � Mot³awy dorówna Drodze Królewskiej
� ulicy D³ugiej i D³ugiemu Targowi. Wyspa
Spichrzów w tej czê�ci winna staæ siê uzu-
pe³nieniem �ródmie�cia ka¿dego dnia a¿ do
rana. Powinna zaspokoiæ pragnienia i ma-
rzenia o starym porcie Gdañska z jego
atrakcjami. Hotele, handel, kasyna, banki
i kluby dla ¿eglarzy � to tre�æ funkcjonalna
Wyspy. A forma to nawi¹zanie do roman-
tycznej tradycji historycznej.

Sukces 30 gdañskich inwestorów
Co dzisiaj z Wysp¹ Spichrzów? Dlacze-

go straszy obecnym stanem mieszkañców
i turystów w Gdañsku?

Na Wyspie Spichrzów � od trzech ka-
dencji W³adz Miejskich � grasuje drapie¿ny
kapitalizm. Nie zwraca siê uwagi na fakt, i¿
najwiêksz¹ inwestycjê na Wyspie Spichrzów
� ulicê St¹giewn¹ � zrealizowali autentyczni
inwestorzy gdañscy. Powsta³o dzie³o akcep-
towane przez ogó³ mieszkañców i turystów
przybywaj¹cych do Gdañska. Jedynie za-
zdrosne nieuda³ki architektoniczne próbuj¹
krytykowaæ to dzie³o, które po raz pierwszy
powiedzia³o w Polsce o warto�ci tkwi¹cej
w dziewiêtnastowiecznej architekturze, której
nie dorówna³y w Polsce klocki kubistyczne.

Lekcewa¿y siê kapita³ rodzimy, który �
nie na zasadzie niewiadomego pochodzenia
kapita³ów w jednej, bardzo czêsto niezbyt
czystej, rêce � daje rzekom¹ gwarancjê za-
budowy wyspy. Ulicê St¹giewn¹ odbudowa-

³o trzydziestu gdañskich inwesto-
rów, którzy skrzyknêli siê i razem
mieli wystarczaj¹ce fundusze na re-
alizacjê wielkiej inwestycji.

Po rozum i sprawiedliwo�æ
Naszych rodzimych, polskich in-

westorów zaczêto lekcewa¿yæ. Znisz-
czono inicjatywê spó³ki Bazar Cen-
trum w perfidny sposób sprzedaj¹c
ich tereny na Wyspie rzekomym
�Amerykanom� powi¹zanym rodzin-
nie z Zarz¹dem Miasta Gdañska.
Pó�niej w³¹czyli siê dawni uw³asz-
czeni cz³onkowie PZPR, oszu�ci
�pañstwowi�. Nastêpnie pojawili siê
Hiszpanie, w³adcy pi³ki no¿nej, W³o-

si i ró¿ne podobne indywidua. Tylko nie gdañ-
scy autentyczni przedsiêbiorcy gwarantuj¹cy
realizacjê inwestycji na wzór ulicy St¹giewnej.

Dlaczego tak siê dzieje? Na my�l przy-
chodzi wspomnienie o znanym dowcipnisiu
Wiechu i jego cytat: �Co to pan wie a ja
rozumiem�.

Jednak wierzê, i¿ na koniec zwyciê¿y ro-
zum i sprawiedliwo�æ oraz s³u¿enie inwesto-
rom naszym polskim � wyborcom, którzy
maj¹ w³a�ciwe rozeznanie jak nale¿y najlepiej
zabudowaæ nasz¹ gdañsk¹ Wyspê Spichrzów.

ARCH. STANIS£AW MICHEL,
WSPÓ£AUTOR ST¥GIEWNEJ, AUTOR GROBLI I,

DOMU RZEMIOS£A I INNYCH BUDOWLI

W �RÓDMIE�CIU GDAÑSKA

Koncepcja zabudowy Wyspy Spichrzów � makieta, autorzy: arch.
Stanis³aw Michel, arch. Tomasz Miatkowski
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Szacowany koszt, to 12 mln z³, z czego
marsza³ek i miasto daj¹ po 3 mln, resztê
wy³o¿y elektrociep³ownia (tzn. my, p³atnicy
rachunków).

Nie burzy krajobrazu, absurdalnie bezcelowa
Wed³ug Pomorskiego Wojewódzkiego

Urzêdu Konserwatora Zabytków: �aktualna
koncepcja k³adki bardzo dobrze wpisuje siê
w otoczenie, jest stonowana, nie burzy kra-
jobrazu�.

Dodajmy: Przy tych wymiarach jest ab-
surdalnie bezcelowa, a po zrealizowaniu �
nieodwracalnie przegrodzi Mot³awê. Z kolei
zlecona przez Urz¹d Miejski analiza na symu-
latorze Akademii Marynarki Wojennej okre-
�li³a czas przep³ywania strefy k³adki przez
wiêksze i mniejsze jednostki i doprowadzi³a
do ustalenia czasu jej otwarcia dla pojazdów
wodnych: 20 minut na godzinê. Przez dru-
gie 20 minut bêd¹ przechodziæ ludzie, a pozo-
sta³e 20 minut zajmie praca urz¹dzeñ.

Zachêcony przez Redakcjê �Gazety Wy-
borczej� wypowiedzia³em siê na jej ³amach
14 sierpnia 2009 r. Parê dni pó�niej otrzy-
ma³em od dyrektora Polskiej Filharmonii
Ba³tyckiej im. Fryderyka Chopina, prof.
Romana Peruckiego list, w którym m.in.
zarzuca mi, ¿e nie mam pojêcia o ekonomii
(po gruntownym kursie u brata W³adys³awa
Grabskiego, który po I wojnie uzdrowi³ pol-
skie finanse, jakie� pojêcie chyba mam) i ¿e
konkurs skrzypcowy Pamiêci Mojej Córki,
organizowany przez Towarzystwo Promo-
cji M³odych Skrzypków (pod patronatem
Prezydenta Miasta) jest nieprofesjonalny.

Nerwy pu�ci³y
Nie widzê zwi¹zku ze spraw¹, ale odpo-

wiadam: Po ka¿dym konkursie (a by³o ich
siedem) otrzymujemy opinie ekspertów.
Wszyscy chwal¹ w³a�nie profesjonaln¹ or-

O k³adce przez Mot³awê ci¹g dalszy

Prom lub tramwaj wodny
Zaczê³o siê od informacji w mediach, ¿e sprawa k³adki na O³owiankê jest nadal aktualna i lada dzieñ dojdzie do podpisania
porozumienia o jej budowie, a tydzieñ pó�niej ma byæ og³oszony konkurs architektoniczny. Sama k³adka ma byæ gotowa
w 2011 r. Wed³ug najnowszego projektu ma mieæ 1 m szeroko�ci (!), a od wody ma j¹ dzieliæ w najwy¿szym punkcie 3,5 m.

ganizacjê. Konkretne propozycje ulep-
szeñ ze strony ludzi dobrej woli chêt-
nie przyjmujemy. Niezale¿nie od tego
najlepsz¹ miar¹ poziomu konkursu dla
m³odych muzyków s¹ ich pó�niejsze
osi¹gniêcia. Wystarczy przypomnieæ
sukcesy takich naszych laureatów, jak
Maria Machowska, Jaros³aw Nadrzyc-
ki czy Agata Szymczewska (nie licz¹c
dobrej dwudziestki innych!), ¿eby opi-
niê P. Dyrektora z³o¿yæ na karb zde-
nerwowania, wywo³anego brakiem ar-
gumentów w sprawie k³adki.

Pozostawiwszy na boku emocje, zajmij-
my siê tym, o czym mo¿na i trzeba dysku-
towaæ. Po pierwsze:
· Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e lepsze po³¹-

czenie G³ównego Miasta i Zamczyska
z O³owiank¹ jest potrzebne.

· Po drugie: Problem ten co najmniej rów-
nie skutecznie mo¿na za³atwiæ za po-
moc¹ promu lub tramwaju wodnego (nie
mówi¹c o autobusie, który mo¿e pod-
je¿d¿aæ do samych drzwi Filharmonii).

· Po trzecie: K³adka jest co najmniej kil-
kana�cie razy dro¿sza ni¿ prom i o wiele
bardziej skomplikowana w eksploatacji.

Dwa promy motorowe
W najnowszej wersji 20 minut zajmie

praca urz¹dzeñ � przez ten czas prom mo¿e
obróciæ kilka razy i przewie�æ kilkaset
osób. Ot i ca³a ekonomia! Dodajmy, ¿e tak
d³ugi czas otwierania i zamykania k³adki
budzi zdumienie: w 1902 r. rêczne otwieranie
60-tonowych klap mostu Krowiego trwa³o
13/4 minuty, a elektryczne 30 sekund!

Mówi¹c prom, mam na my�li jednostkê
z prawdziwego zdarzenia, pojemn¹ i ekono-
miczn¹, nie to maleñstwo, które kursuje spod
¯urawia � w dodatku tylko w godzinach
otwarcia muzeum. Co dziwniejsze, nawet

kiedy impreza, np. jeden z co-
rocznych �Koncertów w za-
bytkach�, odbywa siê po go-
dzinach w budynku Muzeum,
prom nie chodzi! Wniosek jest
prosty: trzeba kupiæ, lub wzi¹æ
w leasing dwa porz¹dne promy
motorowe i zaanga¿owaæ ludzi.
Jeden prom niech p³ywa na tra-
sie spod ¯urawia, drugi � tam,
gdzie p³ywa³ przez 500 lat:
w przed³u¿eniu ul. Rycerskiej.

Obydwa powinny kursowaæ regularnie, po-
wiedzmy od 7 rano do 23.

Bêdzie to rozwi¹zanie zgodne z m¹dro�ci¹
pokoleñ gdañszczan, spe³niaj¹ce za³o¿one
cele bez uszczerbku dla ¿eglugi. Wszystkie
promy nadaj¹ siê do przewo¿enia rowerów,
a trzeci, p³ywaj¹cy w przed³u¿eniu ul. Wa-
³owej, móg³by przewoziæ tak¿e samochody.

Nie marnowaæ pieniêdzy

Ka¿dy z tych promów plus autobus sil-
niej zwi¹¿e zamot³awskie dzielnice z reszt¹
�ródmie�cia ni¿ ta kosztowna k³adka. Zwol-
nione pieni¹dze mo¿na bêdzie przeznaczyæ
na najbardziej pal¹ce potrzeby, chocia¿by
na he³m ko�cio³a �w. Katarzyny czy remont
Technikum Spo¿ywczego na Lastadii.

Zwolennicy k³adki twierdz¹, ¿e z jej braku
Jarmark �w. Dominika nie mo¿e siê rozprze-
strzeniæ na Szafarniê. To nie brak k³adki, tyl-
ko brak porz¹dnego promu jest przeszkod¹,
zreszt¹ nie tak wielk¹, jak siê wydaje. Nawet
i teraz umieszczone tam stoiska, je¿eli bêd¹
atrakcyjne, znajd¹ klientów z D³ugich Ogro-
dów i Dolnego Miasta, a tak¿e innych, któ-
rzy po prostu przejd¹ po Zielonym Mo�cie.

Obruszy³ siê na mnie rzecznik Prezydenta
Miasta, p. Antoni Pawlak, za sformu³owanie:
�Jak widaæ pieni¹dze s¹�. Wprawdzie nie
napisa³em, ¿e to miasto je ma, ale czy na
prawdê nie ma? Trzy miliony z³ na k³adkê,
to te¿ s¹ pieni¹dze, i to nie ma³e. A co
powiedzieæ o tych, wydanych na poprzedni
projekt k³adki, który nie uzyska³ akceptacji
konserwatora? Albo na ow¹ komputerow¹
symulacjê ruchu?

Ograniczenie ruchu ma Mot³awie

Ile czasu zajmie statkom o danej d³ugo�ci,
p³yn¹cym z dan¹ prêdko�ci¹, przej�cie przezTaki prom móg³by przewoziæ ludzi (i rowery) na O³owiankê.

Dlaczego nie spróbowaæ?

Tramwaj wodny na Sekwanie, w tym miejscu dwa
razy wê¿szej ni¿ Mot³awa

Fot. Arch.

Fot. Arch.

(dokoñczenie na str. 10)



Nr 09/2009

10

strefê k³adki? To¿ to zadanie dla ucznia
I klasy gimnazjum! Wystarczy za³o¿yæ prze-
ciêtn¹ d³ugo�æ kolumny statków, dodaæ d³u-
go�æ strefy k³adki i podzieliæ przez prêd-
ko�æ. Do tego te arbitralnie przyjête potoki
ruchu! Ju¿ s³yszê zarzut: pan nie ma pojê-
cia o fizyce (chyba jednak mam...).

A ze swojej strony, ca³kiem za darmo
dodam: otwieranie k³adki na 20 minut na go-
dzinê oznacza �wiadome i planowe ograni-
czenie mo¿liwo�ci ruchu na Mot³awie o dwie
trzecie! K³adka nie ma nic wspólnego z po-
stêpem, wrêcz przeciwnie � hamuje rozwój.
A jej najnowsza wersja, w podanych roz-
miarach, nie spe³ni nawet funkcji, dla któ-
rych chce siê j¹ budowaæ. K³adka, przez
któr¹ trzeba bêdzie i�æ gêsiego, ma zakty-
wizowaæ drug¹ stronê Mot³awy? Odnosi siê
wra¿enie, ¿e nie chodzi o rozwi¹zanie pro-
blemu, tylko o postawienie na swoim i prze-
grodzenie rzeki za wszelk¹ cenê, wbrew ra-
cjonalnym argumentom.

Trzy razy nie!!!

Powtórzmy raz jeszcze: wszystkie cele,
dla których ma powstaæ k³adka, równie
skutecznie, bez negatywnych skutków
i o wiele taniej bêdzie spe³nia³ prom (lub
tramwaj wodny) plus autobus. Takie roz-
wi¹zanie wpisze siê bardzo dobrze w pro-
gram rewitalizacji naszych nabrze¿y i komu-
nikacji wodnej, na które ostatnio pojawi³y
siê europejskie pieni¹dze. K³adka na O³o-
wiankê stoi z tym programem w wyra�nej
sprzeczno�ci.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Prom lub tramwaj wodny
(dokoñczenie ze str. 9)

Szef kuchni zaproponowa³ go�ciom festi-
walowym dwa zestawy obiadowe, przygoto-
wane wed³ug receptur zaczerpniêtych z gdañ-
skiej ksi¹¿ki kucharskiej z 1858 roku.

Zupa z ³ososia i dorsz w ma�le rakowym

W�ród potraw znajdowa³y siê dwie zupy
do wyboru: rybna z ³ososia i chlebowa za-
wiesista. Dania g³ówne sk³ada³y siê z �Kru-
chej pieczeni wo³owej z kluskami� i �Dor-
sza sma¿onego w ma�le rakowym�, tak¿e
z kluskami. Na deser serwowano lody gdañ-
skie w polewie czekoladowej wyproduko-
wane w gdañskiej firmie �Lodmor�. Do pi-
cia podano kawê z ¿yta.

W trakcie trwania festiwalu przeprowa-
dzono konkurs o tytu³ �Najsmaczniejszej po-
trawy�. Z przewag¹ jednego g³osu nad dor-
szem sma¿onym w ma�le rakowym wygra³a
krucha pieczeñ.

Jak du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê
tegoroczny Festiwal Kulinarny Gdañskie
Smaki niech �wiadczy liczba oddanych ku-
ponów konkursowych, tak¿e przez tury-
stów zagranicznych.

III Festiwal Kulinarny Gdañskie Smaki

Krucha pieczeñ
wo³owa

W dniach 8�16 sierpnia odby³a siê ju¿ trzecia edycja Festiwalu. Tym razem
gdañszczanie i tury�ci mogli skorzystaæ z go�cinno�ci �Gospody Gdañskiej�.

Doceniæ tradycjê kulinarn¹

Na szczê�liwców którzy trafnie wytypo-
wali �najsmaczniejsz¹ potrawê� przygoto-
wano nagrody rzeczowe w postaci zesta-
wów kilku rodzajów m¹k ufundowanych
przez �Gdañskie M³yny�.

Festiwal zakoñczy³ siê uroczystym �Obia-
dem gdañskim� z udzia³em cz³onków Rady
Programowej Kapitu³y Kulinarnej Gdañ-
skie Smaki, gdzie swoj¹ obecno�ci¹ za-
szczycili zebranych: dr Maria Pelczar,
prof. Andrzej Januszajtis i prof. Piotr
Przyby³owski.

Go�ciem honorowym uroczysto�ci za-
koñczenia festiwalu by³a Pani Prezydento-
wa Danuta Wa³êsa. Wszyscy zebrani pod-
czas uroczysto�ci zakoñczenia festiwalu
zgodnie potwierdzili, ¿e tradycja kulinarna,
stanowi¹ca niezaprzeczalny sk³adnik dzie-
dzictwa kulturowego Gdañska, powinna
byæ na równi traktowana z dziedzictwem
materialnym i tworzyæ trwa³¹ warto�æ
gdañskiego genius loci.

BOGDAN KWAPISIEWICZ
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Przyjechali z Anglii, Holandii, Belgii
a nade wszystko Kanady. Tam bowiem
w niezwykle trudnych warunkach przed
bez ma³a 150 laty osiedli³y siê pierwsze
rodziny kaszubskie, a w�ród nich: Szczypio-
rowie, Etmañscy, Piechowscy, Szulistowie,
czy w koñcu Czapiewscy, z którymi zwi¹zany
jest pomys³odawca i spiritus movens ca³ej
imprezy, Daniel Czapiewski. Punktem kulmi-
nacyjnym by³o oficjalne otwarcie 150-letniej
chaty, w której znajduje siê wystawa uka-
zuj¹ca ¿ycie osadników w Kanadzie oraz
posadzenie symbolicznych dêbów przyja�ni
polsko-kanadyjskiej.

� Chcieliby�my, aby chata z Kanady i dom
Sybiraka, który sprowadzili�my z dalekiej
Syberii, sta³y siê zacz¹tkiem centrum Kaszub,
skonstatowa³ Pan Daniel.

Na uroczysto�ciach nie zabrak³o znamieni-
tych go�ci z Lechem Wa³ês¹ na czele. Obecni
byli parlamentarzy�ci z Kazimierzem Klein¹,
który w polskim parlamencie przewodzi lob-
by kaszubskiemu, widzieli�my te¿ ministra
Kazimierza Plockie, wojewodów pomorskich:
obecnego Romana Zaborowskiego i by³ego,
a przy tym wspania³ego patriotê i Kaszuba
Piotra Karczewskiego. Nie zabrak³o równie¿
Ambasadora Kanady w Polsce Pana Davida
Prescota.

Dzisiaj za oceanem mieszka ponad 10 ty-
siêcy kanadyjskich Kaszubów, a 150-lecie

Szymbark �wiatow¹ Stolic¹ Kaszubów

Chata z Kanady �
pomost przyja�ni

ich osadnictwa w Kanadzie uroczy�cie ob-
chodzono w ubieg³ym roku. Tam w³a�nie,
jak wspomina senator Kazimierz Kleina,
Daniel Czapiewski by³ pomys³odawc¹ spro-
wadzenia starej chaty przodków do Polski.

� I szukali�my domu, którego stan po-
zwala³by jeszcze na tak dalek¹ podró¿, za
ocean � mówi Kazimierz Kleina. � Ed
Chippior podarowa³ tak¹ chatê (zbudowan¹
przez jego przodków, którzy do Kanady
przyjechali w 1858 roku), a potem prawie

rok trwa³y formalno�ci, by chaty te, bo s¹
dwie, mog³y tu stan¹æ.

A ¿e by³o to potrzebne widaæ to dzisiaj,
jak ogromne wzbudzaj¹ zainteresowanie.

� To najlepsze, co mog³o nam siê przy-
darzyæ � podsumowuje pomys³ postawienia
w CEPR starych domków pierwszych osad-
ników w Kanadzie Czes³aw Witkowski,
wójt Stê¿ycy. � Poniewa¿ pamiêæ o przod-
kach nigdy nie powinna zagin¹æ, bez wzglê-
du na to, gdzie ich los rzuci³.

Przypomnijmy, ¿e CEPR, to Centrum
Promocji i Edukacji Regionu, wspierane
przez swojego pomys³odawcê i za³o¿yciela,
w³a�ciciela firmy �DANMAR�, produkuj¹-
cej wspania³e drewniane domki, a nawet
repliki dworków szlacheckich. To na tere-
nie centrum znajdziemy najd³u¿sz¹ deskê
wyr¿niêt¹ z jednego pnia i dom postawiony
do góry nogami, czy jak kto woli na g³owie
,gdzie nie jednemu, by siê w niej przewró-
ci³o ,kiedy by w nim przysz³o mu stan¹æ.

Daniel Czapiewski to cz³owiek o sercu
patrioty potrafi¹cy skupiaæ i inspirowaæ lu-
dzi biznesu, kultury i nauki. Takich nam na
obecne czasy trzeba wiêcej. I zapewne za-
skoczy nas jeszcze nie jedn¹ ciekaw¹ ini-
cjatywa, bo tacy jak on nie spoczywaj¹ na
laurach, kiedy s³owo Polska i Kaszuby
mocno bije w jego sercu.

MIROS£AW RÓJ-SARNECKI

W niedzielê 17 sierpnia 2009 r. przepiêknie po³o¿ony Szymbark sta³ siê na jeden dzieñ stolic¹ Kaszubów. Tu bowiem
obchodzono �wiatowy Dzieñ Kaszubów, w którym udzia³ wziê³o tysi¹ce  ludzi uto¿samiaj¹cych siê z Kaszubami, których
serca bij¹ mi³o�ci¹ do Ziemii Kaszubskiej, jej tradycji i historii nierzadko nasi¹kniêtej gorzkimi do�wiadczeniami.
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Uczestnicy turnieju i ich opiekunowie
mieli te¿ okazjê zapoznaæ siê z bogat¹ hi-
stori¹ i zabytkami Gdañska, podczas space-
rów z przewodnikiem PTTK zarówno uli-
cami G³ównego Miasta, a tak¿e z pok³adu
statku wycieczkowego podczas rejsu po
Zatoce Gdañskiej. Inicjatorami, a zarazem
organizatorami tych corocz-
nych turniejów dla czternasto-
letnich ch³opców, s¹ miasta
Ukrainy i Polski, w których za
trzy lata, najlepsze reprezenta-
cje krajów z naszego konty-
nentu walczyæ bêd¹ o Puchar
Europy � Euro 2012. Pi¹t¹ edy-
cjê tego turnieju po Krakowie,
Kijowie, Wroc³awiu i Lwowie,
z udzia³em 12 zespo³ów roze-
grano na gdañskich stadionach
AWFiS oraz Lechii.

Ju¿ pierwsze spotkania eli-
minacyjne w grupach wykaza³y,
¿e o czo³owe miejsce w turnie-
ju walczyæ bêd¹ reprezentanci
Gdañska uzupe³nieni zawodni-
kami Gdyni i innych klubów sportowych
Pomorza. Potwierdzi³ to mecz pó³fina³o-
wy z Wroc³awiem zakoñczony wysokim
zwyciêstwem Gdañska 5:1. Nieco trudniej-
szym przeciwnikiem by³a reprezentacja
Warszawy, która po pokonaniu Poznania
2:0, równie¿ zakwalifikowa³a siê do fina³u.
Mecz fina³owy Warszawy z Gdañskiem,

Europokolenie 2012

Sukces m³odych
pi³karzy Pomorza

Jedn¹ z najbardziej udanych i wzorowo zorganizowanych tegorocznych imprez w Gdañsku by³ miêdzynarodowy turniej
pi³karski EURO POKOLENIE 2012. Z tej okazji gród nad Mot³aw¹ odwiedzi³o ponad 300 osób, prezentuj¹c siê podczas
parady na Trakcie Królewskim i Targu Wêglowym.

rozegrany na stadionie Lechii, by³ intere-
suj¹cym widowiskiem i pomimo przewagi
gospodarzy, do koñca pierwszej po³owy na-
pastnikom gospodarzy nie uda³o siê poko-
naæ bramkarza go�ci.

Po przerwie, Micha³ Fierka najlepszy
strzelec turnieju, w odstêpach kilkunastu

minut, dwukrotnie pokona³ bramkarza go�ci
i mecz zakoñczy³ siê wynikiem 2:0 a, repre-
zentacja Gdañska po raz drugi w historii
tego turnieju zdoby³a I miejsce. Kolejno�æ
miejsc pozosta³ych reprezentacji: 2. War-
szawa, 3. Poznañ, 4. Wroc³aw, 5. Kraków,
6. Lwów I, 7. Chorzów, 8. Odessa, 9. Do-
nieck, 10. Lwów II, 11. Kijów, Charków.

W reprezentacji Gdañska wyst¹pili: Mate-
usz Machola, Aleksander Melzacki, Dawid
Patoczek, Oskar Miot, Micha³ Molenda,
Maciej Dampc, Przemys³aw Czerwiñski,
Micha³ Sztandar, Patryk Zenik, Mateusz
�luzek, Micha³ Fierka, Damian Mosiejko,
Maciej Skibowski, Pawe³ Witt, Patryk Bej-

rowski, Emanuel Damaschke,
Dominik Malanowski, Allan
Wilczyñski.

Trenerzy zespo³u Mieczys³aw
Gierszewski i Andrzej Góra
oraz kierownik dru¿yny: Jerzy
Krygier ciesz¹c siê z sukcesu
i ambicji ch³opców licz¹ ¿e
w najbli¿szej przysz³o�ci, pod-
nosz¹c swoje sportowe kwali-
fikacje maj¹ szanse na dalsze
sukcesy w rozgrywkach i turnie-
jach ogólnopolskich. Ambicjê
i zaawansowanie m³odych re-
prezentantów zarówno Gdañska
jak i Warszawy wysoko oceni³
s³ynny pi³karz gdañskiej Lechii
i reprezentant Polski Roman

Korynt. Warto równie¿ nadmieniæ o uroczy-
stym zakoñczeniu turnieju podczas którego
wrêczono wszystkim uczestnikom pami¹tko-
we medale a m³odych pi³karzy po¿egnali
Konsul Generalny Ukrainy w Gdañsku
Aleksander Medownikow i zastêpca Pre-
zydenta Miasta Gdañska, Maciej Lisicki.

TEKST I FOT. MIECZYS£AW WASIEWICZ

Mi³o by³o stan¹æ na podium zwyciêstwa

 Parada uczestników na Trakcie Królewskim

Na trybunach by³ tak¿e czas na integracjê
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Na gdañskie zawody stawi³a siê czo³ów-
ka polskich zawodników, startuj¹cych tak¿e
z sukcesami w imprezach rozgrywanych w
Europie i o randze �wiatowej. Najliczniej
16 osobami obsadzona by³a klasa RSS1200
(skuterów pilotowanych na siedz¹co). W�ród
nich by³ m.in. Robert G³adecki z Jet Sports
Warszawa, zdobywca Pucharu Polski z ubie-
g³orocznych gdañskich zawodów i jednocze-
�nie wicemistrz �wiata z 2007 roku. Jego
³upem i tym razem pad³y wszystkie trzy
wy�cigi i komplet 75 pkt. Drugie miejsce
z 53 pkt. zaj¹³ Andrzej Wi�niewski, repre-
zentuj¹cy team Black-Shadows, a trzecie
Dariusz Gryt 37 pkt.

Wspólne starty tu¿ przy nasadzie mola ca³ej
16-osobowej grupy, ryk silników o mocach
nawet 300 KM, fontanny wody i fale rozbi-
jane przez mkn¹ce z du¿ymi prêdko�ciami
skutery, zapewni³y przyby³ym do Brze�na
rzeszom widzów niesamowite emocje. Naj-
szybsze maszyny by³y w stanie rozpêdziæ siê
nawet do 130 km/h. Zawody komentowane
przez profesjonalnego spikera W³adys³awa
Cebulê (TVO Gdañsk) mo¿na by³o obser-
wowaæ z molo oraz z pla¿y. Kibiców nie
odstraszy³ nawet przelotny deszcz, który
zawita³ nad akwenem zawodów podczas
pierwszego dnia imprezy.

W sobotê rozegrane zosta³y dwa biegi.
Trzecia rudna wystartowa³a w niedzielê.
Zawodnicy mieli do pokonania wytyczon¹
kolorowymi bojami, urozmaicon¹ slaloma-
mi i ostrymi nawrotami trasê. Dochodzi³o
na niej do wielu zaciêtych pojedynków.

W klasie JET 800 SS � skuterach piloto-
wanych na stoj¹co � na starcie stanê³o 7
zawodników. Najlepszym by³ Maciej Siekaj
z klubu Jet Sports Warszawa (75 pkt.). Dru-
gie miejsce z wynikiem 60 pkt. zapewni³
sobie klubowy kolega zwyciêzcy, Tomasz
Nowak, a trzecie Jerzy Baranowski z 43 pkt.

Czo³owe trójki w obu klasach otrzyma³y
pami¹tkowe puchary, wykonane ze szk³a
artystycznego, statuetki oraz warto�ciowe
nagrody rzeczowe ufundowane przez spon-
sorów. Ponadto ka¿dy z uczestników wzi¹³
udzia³ w losowaniu atrakcyjnych nagród
rzeczowych.

Szybkie skutery przy molo w Brze�nie

Z VIP-ów pi³karz
Tomasz Iwan zwyciêzc¹

Akwen przy molo w Gdañsku Brze�nie, w dniach 25�26 lipca 2009, by³ aren¹ zmagañ zawodników startuj¹cych w Motorowod-
nych Mistrzostwach Polski Skuterów Wodnych. Dodatkowo w dyscyplinie tej rozegrane zosta³y I Mistrzostwa Polski Dzien-
nikarzy oraz Puchar Polski VIP Race Gdañsk 2009. Organizatorami imprez, by³a firma Car&Jet, Miejski O�rodek Sportu
i Rekreacji w Gdañsku oraz Pomorski Okrêgowy Zwi¹zek Motorowodny. Sêdzi¹ g³ównym zawodów by³ Zbigniew Stañczyk.

Zmagania VIP-ów

Równie du¿ych emocji dostarczy³y zma-
gania VIP-ów oraz przedstawicieli mediów,
startuj¹cych w I Mistrzostwach Polski Dzien-
nikarzy. W�ród przyby³ych na zawody go�ci
znale�li siê m.in. Tomasz Iwan � wielokrot-
ny reprezentant pi³karskiej kadry, rajdowiec
samochodowy Tomasz Kuchar, pose³ na
Sejm i piê�ciarka Iwona Guzowska czy
piê�ciarz Dariusz �Tiger� Michalczewski.
Ka¿dy z uczestników musia³ pokonaæ dwu-
krotnie slalomow¹ trasê. Czas przejazdów su-
mowano. Najciekawsza i zarazem najbardziej
zaciêta rywalizacja rozegra³a siê w parze,
w której �cigali siê Tomkowie
� Iwan i Kuchar. Minimaln¹
ró¿nic¹ czasow¹, wynosz¹c¹
nieco ponad sekundê, Puchar
Polski VIP-ów wywalczy³ To-
mek Iwan, uzyskuj¹c czas
1:07,01. Czas Tomasza Kucha-
ra to 1:08,32. Trzecie miejsce
wywalczy³ Jacek Krzeszew-
ski, reprezentuj¹cy sponsora
zawodów, firmê Sony. Jego
czas to 1:13,60. W zawodach
wyst¹pili tak¿e: Zbigniew Su-
likowski � prezes Galerii Przy-
morze, która by³a sponsorem
g³ównym mistrzostw, Max De-
guitarre z Francji (E. Leclerc

� sponsor g³ówny), Marek Sulikowski,
Iwona Guzowska, Wojciech Hartung
(STBU Brokerzy), Micha³ Fija³kowski
(BIEG 2012), Ma³gorzata Sobieszczañska.

TVO Gdañsk poza pud³em
Najlepszym zawodnikiem w kategorii

dziennikarzy okaza³ siê Micha³ Chrzan
z Gazety Wyborczej (1:10,71). Kolejne
miejsce na podium zaj¹³ Tomasz Strug
z Radia Eska (1:16,76). Na podium wsko-
czy³ tak¿e Krzysztof Wójcik, laureat na-
grody Grand Press, reprezentuj¹cy portal
trojmiasto.pl (1:17,94). W�ród dziennika-
rzy o zwyciêstwo walczyli tak¿e, wg zajê-
tych miejsc: Micha³ Strójw¹s (Jachting),
Przemys³aw Kitowski (PMedia), Krzysz-
tof Piek³o (Polska Dziennik Ba³tycki), To-
masz Rybczyñski (trojmiasto.pl), Adam
Kasprzyk (TVN 24), Rafa³ Rusiecki
(Echo Miasta), Micha³ Mazurek i W³odzi-
mierz Amerski (obaj TVO Gdañsk), Miro-
s³aw Seidel (Panorama AWFiS Gdañsk).

Nasza osiedlowa TVO Gdañsk pokaza³a
obszern¹ prawie godzinn¹ relacjê z tych
zawodów.

Za rok kolejne motorowodne emocje w
Gdañsku Brze�nie, a byæ mo¿e za trzy lata
mistrzostwa Europy.

W£ODZIMIERZ AMERSKI

FOT. ANNA BIEÑKOWSKA

Zwyciêzca spo�ród VIP-ów, pi³karz Tomasz Iwan

Po mistrzostwach pokaz w wykonaniu Macieja Siekaja z klubu
Jet Sports Warszawa, który wygra³ w klasie JET 800 SS
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�Serdeczne pozdrowienia z obozu kondycyjnego w Miechucinie
dla Cz³onków Stowarzyszenia NASZ GDAÑSK, Sympatyków i Czy-
telników tego miesiêcznika przesy³aj¹ m³odzi zawodnicy i trenerzy
Gdañskiego Klubu Tenisa Sto³owego�. Pocztówkê tej tre�ci otrzy-
mali�my od wiceprezesa Gdañskiego Klubu Tenisa Sto³owego,
Wojciecha Pozorskiego.

Gdañski Klub Tenisa Sto³owego dzia³a

Z wakacji w Miechucinie
Bardzo dziêkujemy i ¿yczymy samych spor-

towych sukcesów w nowym sezonie 2009/
2010. Przypomnijmy, ¿e m³odzi tenisi�ci GKTS
rozpoczynaj¹ treningi 1 wrze�nia o godz. 18.15 w hali Polskiego
Zwi¹zku Tenisa Sto³owego przy ul. Meissnera na Gdañskiej Zaspie.

RUFIN GODLEWSKI

Tradycyjnie ju¿ odwiedzi³a nas dru¿yna z Sierakowic, z któr¹ stoczyli�my zaciêty pojedynek

Aby rozwijaæ wszechstronnie m³ode organizmy uprawiamy biegi w terenie
i gramy w pi³kê no¿n¹, koszykówkê i badmintona

Po wyczerpuj¹cym treningu technicznym chodzimy na spacery do lasu
i k¹piemy siê w pobliskim jeziorze w Chmielnie

Ju¿ po raz trzeci w tym roku przebywamy na obozie kondy-
cyjnym na go�cinnej Ziemi Kaszubskiej w Miechucinie. Tra-
dycyjnie pierwszego dnia podnosimy flagê na maszt i rozpo-
czynamy szkolenie techniczne i kondycyjne

Na zakoñczenie obozu odwiedzili nas Teniso-
wi Czarodzieje, którzy wyczarowali dla
wszystkich uczestników upominki i nagrody
dla najlepszych

W tym roku po raz pierwszy otrzymali�my
cenne wsparcie finansowe Wydzia³u Spraw
Spo³ecznych Urzêdu Miejskiego w Gdañsku.
My�lê, ¿e najlepszym �wiadectwem udanego
zgrupowania jest u�miech najm³odszych za-
wodniczek Jeste�my przygotowani na nowy
sezon sportowy.


