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Mamy dzi� szczególn¹ okazjê do rado�ci. Trzymaj¹ Pañ-
stwo w rêkach setny numer miesiêcznika �Nasz Gdañsk�,
którego pierwszy numer ukaza³ siê w czerwcu 2001
roku. Od tego czasu przeszli�my d³ug¹
drogê, zmienia³a siê objêto�æ, szata
graficzna, liczba kolorowych stron,
ale jedno pozosta³o niezmienne �
nasze zaanga¿owanie w wa¿ne spra-
wy naszego miasta. Chwalimy to,
co dobre, krytykujemy to, co z³e,
staramy siê jednak robiæ to w spo-
sób merytoryczny i konstruktyw-
ny, podaj¹c alternatywne roz-
wi¹zania i proponuj¹c ulepszenia.
Z satysfakcj¹ mo¿emy powie-
dzieæ, ¿e niezale¿nie od efektów,
które bywaj¹ ró¿ne, nasze pismo
sta³o siê platform¹ dla przekazywania
i kszta³towania opinii w sprawach doty-
cz¹cych Gdañska i jego mieszkañców. Pi-
szemy o tym, co boli i co cieszy i staramy
siê w miarê mo¿liwo�ci przekazywaæ
innym nasz¹ � nie wstyd�my siê tego
s³owa � mi³o�æ do miasta, jego wspa-
nia³ych tradycji i niezwyk³ego piêkna,
o którego zachowanie i pomna¿anie trzeba dzi�
mocno siê staraæ, a czasami wrêcz walczyæ.

Równie wielk¹ okazj¹ do rado�ci jest 15-lecie istnienia
naszego stowarzyszenia. Mieli�my sukcesy i pora¿ki, ale ist-

niejemy, rozwijamy siê i przejawiamy aktywno�æ w sprawach
naszego miasta, g³osz¹c i czyni¹c to, co jest podstaw¹ spo-

³eczeñstwa obywatelskiego.
Jednym z przejawów tej aktywno-

�ci jest realizowana w³a�nie inicjaty-
wa trzech tablic. Pierwsza z nich, któ-

ra ma byæ zawieszona 11 listopada
b.r. na murze Aresztu �ledczego od

strony ul. 3 Maja, upamiêtnia
pobyt w tym zak³adzie w lipcu
1917 r. dwóch wielkich Przy-
wódców walki o odzyskanie
Niepodleg³o�ci Naszej Ojczyzny

� Józefa Pi³sudskiego i Kazimie-
rza Sosnkowskiego. Uzyskali-
�my dla tego przedsiêwziêcia

szerokie poparcie w³adz miejskich
i wojewódzkich, honorowym patrona-
tem zaszczyci³ je równie¿ ostatni Pre-

zydent Najja�niejszej Rzeczypospolitej na
uchod�stwie Ryszard Kaczorowski.

Dziêkuj¹c wszystkim, którzy nam po-
magaj¹, gor¹co zapraszamy do udzia³u
w uroczysto�ci. Bêdzie to godne uczcze-
nie 91. rocznicy Odzyskania Niepodleg³o-

�ci i jej g³ównych Twórców. Niech siê �wiêci
11 Listopada!

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Szanowni Pañstwo!
Drodzy Czytelnicy, Przyjaciele i Sympatycy

Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�
i wydawanego przez nas czasopisma!
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Rodacy,

Dzieñ ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej na murach Aresztu �ledczego w Gdañsku, po�wiêconej marsza³kowi

Józefowi Pi³sudskiemu i genera³owi Kazimierzowi Sosnkowskiemu, nie zosta³ wybrany przypadkowo.

11 listopada 1918 roku wyzwoli³ nowe si³y w narodzie po 123 latach niewoli. Zaborcy wykrwawieni w pierw-

szej wojnie �wiatowej nie zdo³ali utrzymaæ swych imperialnych granic. Do Warszawy powróci³ z niemieckiego

internowania i obj¹³ w³adzê niekwestionowany wódz narodu � Józef Pi³sudski. Odtworzenie Polski Niepodleg³ej

Jemu zawdziêczamy. Swym autorytetem potrafi³ po³¹czyæ ró¿ne frakcje polityczne, nieraz spieraj¹ce siê ze sob¹,

a tak¿e wybitne postacie tego okresu wywodz¹ce siê z trzech zaborów. Dla legionowych towarzyszy broni by³

zawsze Komendantem, dla reszty obywateli pierwszym Naczelnikiem Pañstwa i zwyciêskim Wodzem Naczelnym

w wojnie polsko-bolszewickiej.

Czêsto zapomina siê o tym, ¿e Komendant by³ nie tylko synonimem walki o niepodleg³o�æ, ale tak¿e i bezorê¿-

nych zmagañ o ustrój Odrodzonego Pañstwa Polskiego. Za Jego przyczyn¹ ju¿ w pierwszych latach niepodleg³o�ci

Naród otrzyma³ konstytucjê gwarantuj¹c¹ ustrój zgodny z narodowymi imponderabiliami i w pe³ni respektuj¹cy

wszelkie prawa obywatelskie. Ta Ustawa Zasadnicza i pó�niejsza konstytucja kwietniowa, stworzona w ostatnich

latach ¿ycia Marsza³ka, da³y prawne podstawy silnej w³adzy pañstwowej, zdolnej do opieki nad wszystkimi grupami

spo³ecznymi.

Józef Pi³sudski odsuwa³ od siebie wszelkie nurty polityczne, pozostawiaj¹c sobie tylko jeden kierunek dzia³ania

� suwerenno�æ Polski. Dla niej ¿y³, walczy³ i pracowa³, tylko o ni¹ siê troszczy³, jej po�wiêci³ ca³¹ swoj¹ niezwyk³¹

osobowo�æ. Sw¹ nieugiêt¹ postaw¹ zas³u¿y³ na uznanie i mi³o�æ Rodaków.

Dzisiejsza uroczysto�æ w moim Mie�cie Gdañsku przybli¿a spo³eczeñstwu sylwetkê jednego z najwiêkszych

Synów Narodu Polskiego. Wizerunek tym bardziej potrzebny, gdy¿ dla wiêkszo�ci dzi� tu zgromadzonych, aktualne

s¹ s³owa poetki 3 Dywizji Strzelców Karpackich, Józefy Radzymiñskiej. W jednej ze strof mówi:

Nie widzia³am Ciê nigdy za ¿ycia,

Kiedy kroki twe wiêzi³ Belweder

Ale wzrok Twój pochmurny mnie widzia³

Z wisz¹cego na �cianie portretu!

Wróci³y na swe miejsce portrety Marsza³ka, patrzy z nich na nas i swoj¹ obecno�ci¹ przypomina: �Polskê byæ

mo¿e czekaj¹ i ciê¿kie prze¿ycia. Podczas kryzysów � powtarzam � strze¿cie siê agentur. Id�cie swoj¹ drog¹,

s³u¿¹c jedynie Polsce, mi³uj¹c tylko Polskê i nienawidz¹c tych co s³u¿¹ obcym�.

W dziejach Polski jest bardzo niewielu polityków, którzy wielko�ci¹ swych dzia³añ na rzecz Ojczyzny, zas³u¿yli

na to, aby mo¿na by³o uto¿samiaæ ich imiê z narodow¹ racj¹ stanu. Jednym z nich by³ bez w¹tpienia Józef

Pi³sudski.

Wspominaj¹c Jego zas³ugi i dokonania, czerpaæ bêdziemy naukê w rozwi¹zywaniu problemów i przemy�leñ

dotycz¹cych przysz³o�ci Pañstwa Polskiego.

Przes³anie Ryszarda Kaczorowskiego, b. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

na uroczysto�æ ods³oniêcia tablicy

marsza³ka Józefa Pi³sudskiego i genera³a Kazimierza Sosnkowskiego

w dniu 11 listopada 2009 roku w Gdañsku

z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego Ods³oniêcia Tablicy
doc. dr Andrzeja Januszajtisa
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Wspólnie obchodzimy dzi� jedno z najwa¿niejszych i najpiêkniejszych �wi¹t narodowych. Jak co roku spotykamy siê
przed pomnikiem wielkiego patrioty Józefa Pi³sudskiego, aby uczciæ rocznicê powrotu Polski na polityczn¹ mapê wolnych
krajów Europy. W gronie najbli¿szych wspominaæ bêdziemy bohaterów, którzy nigdy nie pozwolili wymazaæ Polsko�ci
ze swych serc i umys³ów. Dziêkowaæ bêdziemy wielkim patriotom, którzy ca³e swoje ¿ycie po�wiêcili ofiarnej walce
i budowaniu wolnej ojczyzny.

Dzisiejsza uroczysto�æ jest rocznic¹ spe³nienia marzeñ o suwerennej Polsce. Spotykamy siê na ulicach polskich miast,
aby w radosnej atmosferze zamanifestowaæ nasz¹ rado�æ i patriotyzm. W tym wyj¹tkowym dniu wspólnie prze¿ywamy
namiastkê tego, czego do�wiadczali naoczni �wiadkowie wydarzeñ z 11 listopada 1918 roku. Poczucie wspólnoty i wol-
no�ci � jakie towarzyszy³y wówczas naszym przodkom � odczuwamy równie¿ tu przed pomnikiem wielkiego bohatera
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego.

Dzisiejszy dzieñ stanowi dla nas dogodn¹ okazjê do tego, aby wyraziæ wdziêczno�æ i powiedzieæ g³o�ne �dziêkujê�
tym wszystkim, którzy po�wiêcili swoje m³ode ¿ycie, by�my mogli cieszyæ siê z przywilejów jakie daje niepodleg³y
kraj. Sk³adaj¹c wieñce pod pomnikiem marsza³ka Józefa Pi³sudskiego chylimy g³owy i oddajemy cze�æ wszystkim,
którzy o wolno�æ i honor musieli walczyæ oraz tym, którzy przez lata nie szczêdzili si³, aby umacniaæ te warto�ci.

Upamiêtnieniu bohaterów tamtych dni s³u¿yæ ma równie¿ ods³aniana dzi� tablica po�wiêcona Józefowi Pi³sudskiemu
i genera³owi Kazimierzowi Sosnkowskiemu, która zawis³a na murach gdañskiego Aresztu �ledczego. Bêdzie ona krzewiæ
w�ród Gdañszczan pamiêæ o wydarzeniach, jakie mia³y miejsce na tej ziemi i które odegra³y istotn¹ rolê w historii Polski
i Europy.

Korzystaj¹c z przywilejów jakie niesie ze sob¹ ¿ycie w suwerennym i szanowanym na arenie miêdzynarodowej kraju
nie mo¿emy zapominaæ, ¿e droga do swobód i samostanowienia us³ana by³a ludzkimi dramatami i tragediami. �wiêto,
które dzi� obchodzimy powinno sk³aniaæ nas do refleksji. Pomy�lmy wiêc, czym dla wspó³czesnego Polaka jest patrio-
tyzm. Spróbujmy odpowiedzieæ na pytanie jak dawaæ wyraz mi³o�ci do ojczyzny, gdy sytuacja nie wymaga od nas
przelewu krwi. Wspominaj¹c dzi� wydarzenia z 11 listopada 1918 roku i maj¹c na uwadze trudn¹ drogê jak¹ przeszed³
nasz naród � zastanówmy siê, czy dobrze korzystamy z ofiarowanej nam wolno�ci. Czy swoj¹ prac¹ i sumiennym
wykonywaniem obywatelskich obowi¹zków jeste�my dobrymi spadkobiercami wielkiego dzie³a naszych przodków.

Korzystaj¹c z okazji chcia³bym przekazaæ serdeczne ¿yczenia oraz podziêkowania wszystkim organizacjom kombatanc-
kim, które krzewi¹ pamiêæ o bohaterskiej walce, jak¹ na przestrzeni wieków na wielu frontach toczyli polscy ¿o³nierze.

Podziêkowania za dotychczasow¹ dzia³alno�æ kierujê równie¿ do obchodz¹cego swoje 15-lecie Stowarzyszenia �Nasz
Gdañsk�. Od kilku lat na ³amach miesiêcznika o tej samej nazwie publikowane s¹ cenne przekazy historyczne i ciekawe
informacje o dziejach Gdañska i regionu pomorskiego. Redakcji oraz wszystkim Czytelnikom magazynu sk³adam najser-
deczniejsze ¿yczenia wszelkiej pomy�lno�ci. Wierzê, ¿e na ³amach gazety �Nasz Gdañsk�, która ukazuje siê dzi� po raz
setny, nadal znajdowaæ bêdziecie Pañstwo wiele atrakcyjnych tematów i wa¿nych dla mieszkañców Pomorza informacji.

ROMAN ZABOROWSKI

WOJEWODA POMORSKI

Marsza³ek Józef Pi³sudski i genera³ Kazimierz Sosnkowski to postacie historyczne, maj¹ce szczególne znaczenie dla
Polski i Polaków. Ich walka konspiracyjna z zaborcami, zmagania na frontach I wojny �wiatowej i obrona nowo odrodzonej
Ojczyzny przed bolszewick¹ agresj¹, w przypadku genera³a Sosnkowskiego, tak¿e walka na frontach II wojny �wiatowej,
to wszystko sprawi³o, ¿e mówmy o Nich Wielcy Polacy. 

Obaj s¹ s³usznie kojarzeni z Odrodzeniem Pañstwa Polskiego w 1918 r. Ich wk³ad w odzyskanie niepodleg³o�ci przez
Rzeczpospolit¹ mia³ znaczenie nie tylko na polu walki. Poprzez swój autorytet i oddanie dla Ojczyzny potrafili zyskaæ
bezgraniczne zaufanie w�ród walcz¹cych z nimi ¿o³nierzy, a tak¿e w�ród zwyk³ych obywateli, dla których byli motorem
do dzia³añ w obronie Polski. 

Inicjatywy, które przyczyniaj¹ siê do upamiêtnienia wielkich Polaków, b¹d� wydarzeñ maj¹cych stosowne miejsce w historii
Polski, s¹ potrzebne Polakom. W ten sposób kultywujemy historiê naszej Ojczyzny. Jest to bardzo wa¿ne w codziennej
gonitwie za rzeczami materialnymi.

Os³oniêta tablica na murach Aresztu �ledczego w Gdañsku prawdopodobnie przetrwa kolejne dekady, a tym samym
bêdzie �wiadectwem naszej historii dla przysz³ych pokoleñ, przypominaj¹c o bohaterach sprzed ponad 90 lat.

JAN KOZ£OWSKI

MARSZA£EK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
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Szanowni Pañstwo,

Drodzy Gdañszczanie!

Chcia³bym serdecznie podziêkowaæ wszystkim, którzy wziêli udzia³ w Paradzie Niepodleg³o�ci. Jest to parada nie-

powtarzalna. Chyba nigdzie w Polsce od tylu lat nie �wiêtuje siê rocznicy odzyskania niepodleg³o�ci w sposób tak

radosny i malowniczy.

Z roku na rok jest nas tu coraz wiêcej. Rozejrzyjcie siê wokó³ siebie. Spójrzcie na te zat³oczone ulice, na to morze g³ów

� jest nas naprawdê wielu! Udowadniamy ca³ej Polsce, ¿e wielkie rocznice patriotyczne nie musz¹ gnie�æ siê w ponurym

gorsecie oficjalno�ci. ¯e tak wielkie rocznice mo¿na i trzeba obchodziæ rado�nie, bo przecie¿ odzyskanie niepodleg³o�ci

to rzecz wyj¹tkowo radosna.

To, ¿e umiemy siê z tego cieszyæ jest powodem do dumy dla nas wszystkich.

Szanowni Pañstwo!

W roku 1918 urzeczywistni³ siê sen wielu pokoleñ Polaków � powsta³a z martwych wolna, niezale¿na Polska.

Niepodleg³o�æ nie by³a dla Polaków prezentem. Niepodleg³o�ci nikomu nie zawdziêczmy. Sen o niepodleg³o�ci zi�ci³

siê dziêki trudowi i krwi przelanej przez tysi¹ce naszych rodaków.

Powsta³a tak¿e, a mo¿e przede wszystkim, dziêki zgodzie i porozumieniu ludzi o odmiennych pogl¹dach i przeko-

naniach. Ludzi, którzy mimo dziel¹cych ich ró¿nic potrafili w imiê idei patriotycznych ze sob¹ wspó³pracowaæ.

Moi Drodzy!

Jeste�my winni wielk¹ wdziêczno�æ tym wszystkim, dziêki którym ten wielki dar wolno�ci siê zi�ci³. Naszym obo-

wi¹zkiem wobec tych, którzy odeszli i tych, którzy w sztafecie pokoleñ nadejd¹, jest pamiêæ o naszych bohaterach.

Jedn¹ z form takiej pamiêci jest tablica, która zawis³a na murach Aresztu �ledczego w Gdañsku. Tablica po�wiêcona

Józefowi Pi³sudskiemu i Kazimierzowi Sosnkowskiemu. Ta tablica bêdzie dawa³a wyraz pamiêci o tym, co wydarzy³o

siê na gdañskiej ziemi. Bêdzie przypomina³a o wa¿nych dla Polski i Europy wydarzeniach.

PAWE£ ADAMOWICZ

PREZYDENT MIASTA GDAÑSKA

11. listopada 1918 roku to data szczególna dla naszego narodu. Szczególna jest te¿ historia Gdañska, miasta, które

mo¿na nazwaæ symbolem wolno�ci. A wolno�æ w wymiarze pañstwowym to przede wszystkim niepodleg³o�æ. To

w³a�nie w Gdañsku mia³y swój pocz¹tek wydarzenia kluczowe w historii wspó³czesnej Europy.  Niestety to miasto

w 1917 roku sta³o siê miejscem niewoli dla Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego i Genera³a Kazimierza Sosnkowskiego. Tych

dwóch niezwyk³ych Polaków  zamierzamy upamiêtniæ poprzez symbolicznie ods³oniêcie tablicy.

Mam nadziejê, ¿e przypomnienie o gdañskim epizodzie w biografii Marsza³ka Pi³sudskiego i Jego bliskiego wspó³-

pracownika stanie siê przyczyn¹ do g³êbszego zastanowienia siê nad istot¹ patriotyzmu w dzisiejszych czasach. Musimy

zrobiæ wszystko, by m³ode pokolenia pamiêta³y o historii naszego kraju, by postawy najwiêkszych bohaterów sta³y siê

dla nich wzorem do na�ladowania. Na szczê�cie dzisiaj, dbanie o dobr¹ przysz³o�ci naszego narodu, nie musi oznaczaæ

walki zbrojnej, dzi� musimy ciê¿ko pracowaæ, ale pracowaæ wspólnie, czêsto ponad podzia³ami, nosz¹c w sobie jeden

wspólny cel. To w³a�nie bohaterowie 11. listopada mog¹ nas dzi� wiele nauczyæ.

Dziêkujê Stowarzyszeniu �Nasz Gdañsk� za tê szczytn¹ inicjatywê i jednocze�nie deklarujê swoje zaanga¿owanie

w dalszych dzia³aniach, maj¹cych na celu przypominanie mieszkañcom Gdañska o miejscach, które odegra³y kluczow¹

rolê w d¹¿eniu o wolno�æ i niepodleg³o�æ naszego kraju.

BOGDAN OLESZEK

PRZEWODNICZ¥CY RADY MIASTA GDAÑSKA
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Spo³eczny wysi³ek

Uroczysto�ci Ods³oniêcia Pami¹tkowej Tablicy Józefa Pi³sudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego przy bramie wiêziennej
Aresztu �ledczego w Gdañsku przy ul. 3 Maja w Gdañsku odbêdzie siê 11 listopada 2009 r. o godz. 14.00. Po trudach
i wysi³kach oraz dziêki zaanga¿owaniu wielu osób z Komitetu Organizacyjnego dotarli�my na czas do mety I etapu.

Po 91 latach
Tak d³ugo trzeba by³o czekaæ w Gdañ-

sku na upamiêtnienie faktu, ¿e w dniach
od 23 do 29 lipca 1917 r. w murach gdañ-
skiego wiêzienia Niemcy przetrzymywali,
aresztowanych w Warszawie, brygadiera
(pó�niejszego marsza³ka i pierwszego Na-
czelnika odrodzonego pañstwa polskiego)
Józefa Pi³sudskiego oraz pu³kownika (pó�-
niejszego genera³a) Kazimierza Sosnkow-
skiego. Upowszechnianie wiedzy na temat
wa¿nych wydarzeñ historycznych w�ród
spo³eczeñstwa, a szczególnie m³odzie¿y
i turystów, to zaszczytna rola gdañskich
przewodników turystycznych. Obudzenia
�wiadomo�ci do upowszechnienia tego
historycznego wydarzenia podj¹³ siê obec-
ny Komitet Organizacyjny, w sk³ad które-
go weszli przedstawiciele instytucji i orga-
nizacji dzia³aj¹cych na terenie Gdañska. S¹
w�ród nich: Stowarzyszenie Mi³o�ników
Tradycji Mazurka D¹browskiego, Stowarzy-
szenie �NASZ GDAÑSK�, Stowarzyszenie
Narodowego Centrum Kultury Tatarów RP
w Gdañsku, Areszt �ledczy w Gdañsku,
Archiwum Pañstwowe w Gdañsku, Instytut
Pamiêci Narodowej w Gdañsku, Komenda
Miejska Policji w Gdañsku, Konserwator
Miejski w Gdañsku oraz inne osoby pa-
triotycznie zaanga¿owane.

W okresie od marca do listopada br.
KOMITET odby³ 9 zebrañ protoko³owa-
nych oraz spotkania robocze. Cz³onkowie
wykazywali siê wielkim zaanga¿owaniem
i odpowiedzialno�ci¹ za podejmowane
przedsiêwziêcia.

W ostatnich dwóch miesi¹cach ca³y wy-
si³ek by³ skierowany na pozyskanie �rod-
ków finansowych na realizacjê szczegó³o-
wo opracowanego programu Uroczysto�ci
na dzieñ 11 listopada 2009 r. Niestety
nie uzyskali�my wsparcia finansowego
ze strony w³adz samorz¹dowych i woje-
wództwa, natomiast w³adze te pozytyw-
nie zaopiniowa³y nasze dzia³ania oraz
¿yczliwie udziela³y pomocy w sprawach
organizacyjnych, za co serdecznie dziêku-
jemy.

Wobec braku �rodków finansowych
Komitet Organizacyjny zwróci³ siê z ape-
lem do spo³eczeñstwa miasta Gdañska,
organizacji, instytucji i du¿ych firm o do-
browolne datki na cel �Uroczystego Od-
s³oniêcia Pami¹tkowej Tablicy Józefa Pi³-
sudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego
przy ul. 3 Maja w dniu 11 listopada 2009 r.�
Zgodnie z wcze�niejsz¹ zapowiedzi¹ pra-
gniemy z wielkim szacunkiem przedstawiæ
naszych DARCZYNCÓW, którzy poparli
finansowo �Program Uroczystego Ods³o-
niêcia Pami¹tkowej Tablicy��

Oto osoby prywatne i instytucje , które
wp³aci³y na konto Komitetu Organizacyj-
nego (wg stanu na dzieñ 28.11.2009 r.):

Osoby prywatne:
Roman Nadolny � z pradziada rodowity

Gdañszczanin,
Justyna Kaleta,
Grzegorz Berendt,
Anna Rynkowska,
Jaros³awa Struga³a,
Marian Malcherek ze Szczecina,
Krystyna Barbara Jankowska,
Andrzej Januszajtis,
autor artyku³u,
Miros³aw Kowalski,
Ewa Kowalska,
Miros³aw Wityk,
Tadeusz M³ynik,
Anna Czekanowicz-Dr¹¿ewska,
Pawe³ Adamowicz,
Tadeusz i Janina Szumisz,
Janusz i Sabina Szumisz ze Szczecina,
Irena Polak.

Organizacje i instytucje:
Gdañskie Melioracje Sp. z o.o. przy ul.

£¹kowej w Gdañsku,

Funkcjonariusze i Pracownicy Aresztu
�ledczego w Gdañsku,

Stra¿ Miejska w Gdañsku,

�SETA� Bartnik Dorota, Topolewski
Marian,

Przedsiêbiorstwo Robót Sanitarno-
-Porz¹dkowych SA w Gdañsku,

SAUR NEPTUN GDAÑSK SA,

Gdañskie Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o.,

Kupcy Dominikañscy Sp. z o.o.

Ogó³em uda³o nam siê zebraæ kwotê
w wysoko�ci 14.139,53 z³.

Wszystkim DARCZYÑCOM serdecznie
dziêkujemy za szybko udzielon¹ pomoc,
która umo¿liwi³a nam podjêcie dzia³añ
w zakresie tworzenia Tablicy, druku za-
proszeñ oraz okoliczno�ciowego setnego
numeru miesiêcznika �Nasz Gdañsk� po-
�wiêconego w ca³o�ci tematowi ww. Uro-
czysto�ci.

Czekamy na dalsze wp³aty gdy¿ obecne
dochody nie pokrywaj¹ planowanych mi-
nimalnych kosztów. Poni¿ej ponownie
podajemy nazwê numer konta i prosimy
o wsparcie.

RUFIN GODLEWSKI

Z-CA PRZEWODNICZ¥CEGO

KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

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

Komitet Organizacyjny Uroczysto�ci Ods³oniêcia
Pami¹tkowej Tablicy Józefa Pi³sudskiego

i Kazimierza Sosnkowskiego

Bank PEKAO SA O/Gdañsk
17 1240 5400 1111 0010 2626 0986
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Zdjêcia zamieszczone powy¿ej pochodz¹ z II zebrania Ko-
mitetu Organizacyjnego w dniu 29 kwietnia 2009 r. w Archi-
wum Pañstwowym w Gdañsku gdzie odkryto tre�æ tablicy od-
s³oniêtej 1 czerwca 1935 roku z okazji 15. rocznicy odzyskania
przez Polskê dostêpu do morza, w roku ¿a³oby po �mierci mar-
sza³ka Józefa Pi³sudskiego. Tablicê umieszczon¹ na murze
budynku Komisariatu Generalnego RP w Wolnym Mie�cie
Gdañsku, zerwano i zniszczono 1 wrze�nia 1939 r. W dalszej
perspektywie Komitet Organizacyjny zamierza ods³oniæ replikê

Komitet organizacyjny przed budynkiem Archiwum Pañstwowego
w dniu 29.04.2009 r.

Uczestnicy zebrania przed wej�ciem

Od lewej: prezes Narodowego Centrum Tatarów Polskich Jerzy Dzirdzis
Szahuniewicz, w �rodku przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego
doc. dr Andrzej Januszajtis, z prawej Rufin Godlewski

Od lewej: mgr Dariusz Wróblewski, mjr mgr Waldemar Kowalski � za-
stêpca przewodnicz¹cego Komitetu Organizacyjnego, podinsp. Ryszard
Segin � Naczelnik Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gañsku

Mgr Czes³aw Skonka � prezes Stowarzyszenia Mi³o�ników Mazurka
D¹browskiego

Od lewej: Barbara Jankowska � Stowarzyszenie �Nasz Gdañsk�,
Andrzej Bajer � cz³onek Stowarzyszenia Tatarów RP w Gdañsku,
Mieczys³aw Wasiewicz � Stowarzyszenie �Nasz Gdañsk�, dr Piotr
Wierzbicki � dyr. Archiwum Pañstwowego w Gdañsku

tej¿e tablicy przy pomocy i udziale w³adz samorz¹dowych i wo-
jewody w roku 2010. Zawisn¹æ ona powinna na fasadzie histo-
rycznego budynku, od strony Nowych Ogrodów. W planach
jest te¿ ods³oniêcie trzeciej tablicy upamiêtniaj¹cej miejsce w
którym w latach 1921�1939 mie�ci³ siê Komisariat Generalny
RP w Wolnym Mie�cie Gdañsku. We wrze�niu 1939 roku bu-
dynek ten przejê³o gestapo, przez co sta³ siê on miejscem mê-
czeñstwa i �mierci wielu cz³onków ruchu oporu z terenu Gdañ-
ska i Pomorza.



CZ£ONKOWIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

� Ks. Infu³at Stanis³aw Bogdanowicz � Proboszcz Bazyliki Mariackiej
w Gdañsku

� Prof. S³awoj Ostrowski � dziekan Wydzia³u Rze�by Akademii Sztuk
Piêknych w Gdañsku

� Mgr Andrzej Bajer � Stowarzyszenie Narodowego Centrum Kultury
Tatarów RP w Gdañsku

� Anna Gapiñska � G³ówna Ksiêgowa Zarz¹dzania Nieruchomo�ciami
�Dom� w Gdañsku

� Mgr Dariusz Wróblewski � Dystrybutor miesiêcznika �Nasz Gdañsk�
� Mgr Roman Nadolny � Cz³onek Zespo³u Redakcji �Nasz Gdañsk�
� Red Katarzyna Korczak � Redaktor Wydania miesiêcznika �Nasz

Gdañsk�
� Tadeusz M³ynik � Przewodnicz¹cy Komisji Turystyki i Miejsc Pamiêci

Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�
� Mjr Maciej Uchman � Okrêgowy Inspektorat S³u¿by Wiêziennej

w Gdañsku
� Podinsp. Ryszard Segin � Naczelnik Prewencji Komendy Miejskiej Policji

w Gdañsku
� Ppor. Adrian G³añ � Areszt �ledczy w Gdañsku
� Adam Fleks � Prezes Gdañskiego Towarzystwa Fotograficznego
� Joanna Obin � Archiwum Pañstwowe w Gdañsku
� Katarzyna Kubicka � Archiwum Pañstwowe w Gdañsku
� Mgr Ma³gorzata Romanowska � Chór �£êgowianie� z £êgowa
� Aisza Szabanowicz � Stowarzyszenie Narodowego Centrum Kultury

Tatarów RP w Gdañsku
� Mgr Mieczys³aw Wasiewicz � Sekretarz Redakcji miesiêcznika �Nasz

Gdañsk�
� Mgr in¿. Rafa³ Za³êski � Zarz¹dca Nieruchomo�ci �Dom� w Gdañsku
� Ryszard Januszewski � Dyrektor Gospodarstwa Pomocniczego ZRB

przy areszcie �ledczym w Gdañsku

SK£AD KOMITETU HONOROWEGO I ORGANIZACYJNEGO:

PATRONAT HONOROWY:

Ryszard Kaczorowski � Ostatni Prezydent II RP
Gen. Pawe³ Nasi³owski � Dyrektor generalny S³u¿by Wiêziennej

KOMITET HONOROWY:

� Roman Zaborowski � Wojewoda Pomorski
� Jan Koz³owski � Marsza³ek Województwa Pomorskiego
� Pawe³ Adamowicz � Prezydent Miasta Gdañska
� Bogdan Oleszek � Przewodnicz¹cy Rada Miasta Gdañska
� P³k. Jaros³aw Karda� � Dyrektor Okrêgowy S³u¿by Wiêziennej

w Gdañsku
� Dr Piotr Wierzbicki � Dyrektor Archiwum Pañstwowego w Gdañsku
� P³k Grzegorz Sobol � Dyrektor Aresztu �ledczego w Gdañsku

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Prezydium:
� Doc. dr Andrzej Januszajtis � Przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego,

Prezes Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�
� Mjr mgr Waldemar Kowalski � Z-ca Dyrektora Aresztu �ledczego
� Mgr Rufin Godlewski � Dyrektor Biura Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�
� Mgr Czes³aw Skonka � Prezes Stowarzyszenia Mi³o�ników Mazurka

D¹browskiego w Gdañsku
� Jerzy Dzirdzis Szahuniewicz � Prezes Stowarzyszenia Narodowego

Centrum Kultury Tatarów RP w Gdañsku
� Insp. Mariusz Darabasz � Komendant Miejskiej Policji w Gdañsku
� Mgr Janusz Tarnacki � Kierownik Referatu Ochrony Zabytków Wydzia³u

Urbanistyki Architektury i Ochrony Zabytków UM w Gdañsku
� Mgr Krystyna Barbara Jankowska � Redaktor Wydania Internetowego

Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�
� Dr hab. Grzegorz Berendt � Instytut Pamiêci Narodowej Naczelnik

Oddzia³owego Biura Edukacji Publicznej w Gdañsku

Uroczysto�æ Ods³oniêcia Tablicy Pami¹tkowej
14.00 Wystawienie Asysty Honorowej i Pocztów Sztandarowych.
14.07 �O Józefie Pi³sudskim� Kazimierz Sosnkowski, �Psychologia

wiê�nia� Józef Pi³sudski � wybrane fragmenty, czytaj¹ aktorzy
Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.

14.15 �Pierwsza Brygada� � deklamacja autorska wiersza Zofii Sokó³.
Pie�ni patriotyczne w wykonaniu Chóru �£êgowianie� z £êgowa.

14.30 Ods³oniêcie Tablicy Pami¹tkowej.
14.30 Po�wiêcenie Tablicy (akt ekumeniczny).
14.50 Z³o¿enie wieñca i kwiatów.
14.55 Mowy okoliczno�ciowe.
15.05 ��ladami Pi³sudskiego i Sosnkowskiego�. Otworzenie bramy

aresztu i przej�cie ulic¹ Kurkow¹ do bramy wewnêtrznej. Zarys
historyczny miejsca � mjr Waldemar Kowalski

15.25 Zakoñczenie uroczysto�ci, wyprowadzenie uczestników i za-
mkniêcie bramy aresztu.

Uroczysto�ci w Nowym Ratuszu w Gdañsku

16.00 Wrêczenie odznaczeñ, medali i innych wyró¿nieñ.
16.30 Sesja popularnonaukowa �Józef Pi³sudski � polityk i oby-

watel Rzeczypospolitej�:
� Grzegorz Berent �Józef Pilsudski � jeden z pokolenia

niepokornych�,
� Waldemar Kowalski �Wiê�niowie specjalni � Józef Pilsud-

ski i Kazimierz Sosnkowski�,
� Selim Chazbijewicz �Józef Pilsudski a mniejszo�ci

narodowe na przyk³adzie Tatarów�,
� Krzysztof Osiñski �Pomorska endecja wobec Józefa

Pi³sudskiego�.
17.30 Poczêstunek dla zaproszonych go�ci i uczestników

sesji popularnonaukowej.

PROGRAM UROCZYSTO�CI
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Józef Pi³sudski i Kazimierz Sosnkowski � wiê�niowie specjalni

Z ³oskotem zatrza�niêto
drzwi celi

,,Poprowadzono nas na trzecie piêtro. Hierarchê legionow¹ uwzglêdniono w ten sposób, ¿e pierwszego ,,ulokowano�
Komendanta. Nigdy nie zapomnê chwili, gdy z ³oskotem zatrza�niêto za nim ¿elazne drzwi celi (...) i gdy rozleg³ siê klasyczny
i nieodzowny we wspomnieniach wiêziennych zgrzyt klucza w zamku. Mnie umieszczono na tym samym piêtrze (...)�

Kazimierz Sosnkowski

Marsza³ek Józef Pi³sudski i genera³ Kazi-
mierz Sosnkowski to postacie bêd¹ce symbo-
lem polsko�ci. W historii Polski XX wieku
odegrali role szczególne. Mo¿na powiedzieæ
postacie wrêcz kultowe. Wraz z Romanem
Dmowskim uznawani s¹ za trzy najwa¿niej-
sze postacie w dziele odzyskania przez Pol-
skê niepodleg³o�ci 11 listopada 1918 roku.
Jak wygl¹da³by listopad 1918 roku, gdyby
wcze�niej nie by³o lipca 1917 roku? Je¿eli
za� lipiec 1917, to nie tylko kryzys przysiê-
gowy, to te¿ Gdañsk, a w nim scena wiê-
zienia przy ulicy Kurkowej.

I�cie krzy¿acki postêpek
Z polecenia rezyduj¹cego w Warszawie

gubernatora generalnego gen. Hansa von
Beseler w dniu 22 lipca 1917 r. aresztowa-
no (spodziewaj¹cych siê i przygotowanych
na taka ewentualno�æ) brygadiera Józefa
Pi³sudskiego i szefa sztabu p³k Kazimierza
Sosnkowskiego. Bezpo�redni¹ przyczyn¹
ich zatrzymania sta³a siê odmowa z³o¿enia
przysiêgi ¿o³nierzy polskich na wierno�æ Nie-
miec. Ponad 3 tysi¹ce wiernych brygadierowi
legionistów z Kongresówki internowano w
Szczypiornie ko³o Kalisza i w Beniaminowie
ko³o Zegrza, a drugie tyle, z Galicji, prze-
niesiono do armii austro-wêgierskiej i wy-
s³ano na front1.

Aresztowanie Pi³sudskiego i Sosnkow-
skiego wywo³a³o du¿e poruszenie i moc
emocji w�ród Polaków. Obrazuje je frag-
ment przedwojennej broszury Zofii My�liñ-
skiej: ,,I�cie krzy¿acki ten postêpek okry³
kraj ca³y ¿a³ob¹. Nawet ci, dla których Pi³-
sudski dot¹d by³ tylko buntownikiem i re-
wolucjonist¹, nawet oni odczuli, i¿ przez
uwiêzienie go wydarto spo³eczeñstwu naj-
idealniejszego syna, najlepszego obroñcê
praw narodu � spad³a im ³uska z oczu, przej-
rzeli chytro�æ prusk¹�2.

Najpospolitszy krymina³

Po d³ugiej i mêcz¹cej podró¿y wagonem
II klasy, okrê¿n¹ tras¹ Warszawa�£owicz�
Kalisz�Poznañ�Pi³a�Chojnice�Tczew
przywieziono Pi³sudskiego i Sosnkowskiego
do Gdañska.

,,Pó�nym wieczorem minêli�my Tczew,
oko³o godziny 1 w nocy poci¹g stan¹³ w Gdañ-
sku. Z dworca ruszyli�my pieszo poprzez
mroczne ulice u�pionego miasta. Piêknie
pachnia³y kwitn¹ce lipy; poprzez ich gêste
konary przedziera³ siê od czasu do czasu
b³ysk latarni ulicznej, �wiec¹cej z rzadka
i samotnie, gwoli oszczêdno�ci. (...) rozleg³a
siê wydana pó³g³osem komenda kapitana
i po chwili rudy ¿andarm szarpn¹³ za
dzwonek u ¿elaznych wrót wielkiego bu-
dynku z surowej ceg³y o charakterystycz-
nym wygl¹dzie.

Sprawnie i szybko rozwar³y siê wrota,
zd¹¿y³em jednak jeszcze zakl¹æ z cicha, gdy¿
rzuciwszy okiem na zawieszon¹ u góry ta-
blicê, ujrza³em krótki, lecz wymowny napis:
�Gerichtsgefängnis�. (...) s³owo to w jêzyku
Goethego oznacza najpospolitszy krymina³�3.
Tak wspomina³ chwile przybycia do gdañ-
skiego wiêzienia Kazimierz Sosnkowski.

Po wej�ciu do kancelarii wiêziennej na-
st¹pi³o formalne przekazanie wiê�niów.
Wojskowa eskorta opu�ci³a wiêzienie, ob-
s³uga wiêzienia przyst¹pi³a do rutynowych

czynno�ci. Odebrano im przedmioty z³ote
i srebrne, rzeczy poddano rewizji i odpro-
wadzono do cel.

,,Wiêzienie gdañskie zbudowane jest na
sposób �nowoczesny�: �rodek g³ównego bu-
dynku stanowi pusta hala, przebiegaj¹ca
od parteru, a¿ po dach, opasana czterema
piêtrami ¿elaznych galerii, zastêpuj¹cych
korytarze. Cech¹ charakterystyczn¹ tych
budowli jest niezwyk³y rezonans, spowodo-
wany zarówno konstrukcj¹, jak i doborem
materia³u, na który sk³ada siê bodaj wy-
³¹cznie ceg³a, beton i ¿elazo; tote¿ odg³osy
kroków naszego ma³ego orszaku d�wiêcza³y
w ciszy nocnej zgo³a przera�liwie�4.

Ten surowy, mocny, a w wymowie wrêcz
fotograficzny zapis dotyczyæ mo¿e tylko
i wy³¹cznie najwiêkszego obiektu gdañ-
skiego wiêzienia, Pawilonu Centralnego.
Nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e doprowadzono ich
na ostatni¹ jego kondygnacjê, obecnie od-
dzia³u V pawilonu. O tym, ¿e jedno ze skrzy-
de³ zamkniêtej w czworobok g³ównej bry³y
pawilonu przyjê³o marsza³ka J. Pi³sudskie-
go dowiadujemy siê równie¿ z relacji Marii
Jehanne Wielopolskiej. By³a tu pod¹¿aj¹c
wiêziennym szlakiem marsza³ka w 18 lat
pó�niej. Relacjê przedstawi³a w ksi¹¿ce
wydanej w latach 1935 i 1939. Do celi za-
prowadzi³ j¹ pamiêtaj¹cy pobyt Pi³sudskie-
go Jan Bestjan � by³y Gerichtsgefängni-
shausvater (ojciec domu wiêziennego),
dzisiejszy odpowiednik magazyniera sor-
tów mundurowych i depozytu wiêziennego
osadzonych5 .

,,Prowadzi nas przewiewnymi schodami
¿elaznymi na III piêtro. Gmach huczy i jê-
czy od naszych kroków, jakby piorun wali³
za piorunem w jego betonowe �ciany (...).
Jeste�my na III piêtrze. Balustrada ¿elazna
biegnie wokó³ w¹skiego korytarza czy holu,
po którego obu stronach s¹ wej�cia do cel.
Zd¹¿amy ku celi ostatniej, na prawo (...),
siedzi w niej obecnie jaki� zas¹dzony na 7
lat wy¿szy urzêdnik�6 .

Cela brygadiera
M. J. Wielopolska dotar³a z administracji

do oddzia³u nieistniej¹cym ju¿ ci¹giem krê-

Cela, w której przebywa³ Józef Pi³sudski �
aktualnie izba pamiêci

Fot. Cezary Sz³apak
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tych schodów. Pozosta³y na fragmencie
zachowanego planu ówczesnych rozwi¹zañ
architektonicznych, w tym komunikacyj-
nych pawilonu. Funkcjonariusz doprowa-
dzi³ j¹: ,,ku celi ostatniej, na prawo�, czyli
pomieszczenia, które na przestrzeni lat zmie-
nia³o swe przeznaczenie. Celê zlikwidowa-
no w latach 80. XX w., jeden z remontów
wyrówna³ za³om �cian pomiêdzy s¹siaduj¹-
cymi tu skrzyd³ami budynków. Wiêksze,
a tym samym nietypowe dla wiêkszo�ci cel
w pawilonie okno znalaz³o siê wewn¹trz
budynku, ��lepe� zamurowano. Przez kilka
kolejnych lat w pomieszczeniu przetrzymy-
wano fartuchy, przedmioty i �rodki czysto-
�ci u¿ywane przez osadzonych funkcyjnych
do utrzymania czysto�ci w oddziale. Od
2003 r. (oznaczone numerem 2 w spisie po-
mieszczeñ oddzia³u) pe³ni rolê izby pamiêci.

Wcze�niejszy charakter celi przywo³uje
w relacji wspomniany ju¿ Jan Bestjan: ,,Nie
dali Mu zwyk³ej celi aresztanckiej, tylko
w³a�ciwie s³u¿bow¹�7. M. J. Wielopolska do-
daje: ,,Komendant, jako siê rzek³o, siedzia³
w celi s³u¿bowej, nieco wiêkszej od zwy-
czajnych. Urz¹dzenie jednak by³o to samo.
W¹ziutkie, jak dla paroletniego dziecka,
³ó¿ko z woj³okiem, wypchanym s³om¹ � na
prawo i stolik z krzese³kiem drewnianem �
na lewo, ot i wszystko�8. W trakcie wizyty
pisarki nie by³o ju¿ w celi wspominanej przez
Sosnkowskiego: ,,woniej¹cej �paraszy�,
cele by³y ju¿ skanalizowane, by³o w nich
ju¿ te¿ o�wietlenie elektryczne: ,,zwisa nawet
lampa elektryczna od sufitu... luksus!��9.

Tego samego roku, co M. J. Wielopolska
roku, celê odwiedzi³ fotograf Witold Kledzik.
Dzia³aj¹c na zlecenie Zwi¹zku Legionistów

Polskich w Gdañsku
i w ich towarzystwie
wykonywa³ dokumen-
tacjê fotograficzn¹ na-
wi¹zuj¹c¹ do pobytu
Pi³sudskiego i Sosn-
kowskiego. Jak pó�-
niej wspomina³: ,,Pe-
danteria gdañszczan
by³a tak du¿a, ¿e na
pó³ce �celi Pi³sudskie-
go� ustawili nawet
jego szklankê i szczo-
teczkê do zêbów�10.

Wykonane wów-
czas zdjêcia uznaje siê
za zaginione w trak-
cie zawieruchy wo-
jennej. Zachowa³y siê
natomiast dwa inne interesuj¹ce zdjêcia
z 1937 r., s¹ w zbiorach Archiwum Pañ-
stwowego w Gdañsku. Ze wzglêdu na brak
danych o ich autorze, w zbiorach pozostaj¹
anonimowe. Pierwsze z ujêæ przedstawia
wiêzienn¹ panoramê ulicy Kurkowej, dru-
gie pole spacerowe obecnego Pawilonu
Wschodniego, na którym Pi³sudski i Sosn-
kowski odbywali regularnie codzienne,
pó³godzinne spacery: ,,W zupe³nej samot-
no�ci, na jakim� ma³ym izolowanym po-
dwórku, mi³ym przez to, ¿e nie pozbawio-
nym zieleni�11. Mowa tu o terenie obecnych
pól spacerowych Pawilonu Wschodniego.
Co ciekawe, to ostatnie zosta³o wykonane
z okien Komisariatu Generalnego RP w Wol-
nym Mie�cie Gdañsku (przy ul. Nowe
Ogrody 27, obecnie Komenda Miejska Po-
licji w Gdañsku).

O ile mo¿emy wskazaæ dzisiaj
�celê Pi³sudskiego�, to nie jest to
ju¿ mo¿liwe w przypadku Sosn-
kowskiego. Wiemy tylko, ¿e prze-
bywa³ w tym samym oddziale,
najprawdopodobniej w jego po-
³udniowym skrzydle. Przy uwa-
runkowaniach architektonicznych
wskazuje na to jej stosunkowo
dobrze sporz¹dzony przez niego
opis: ,,Rozmiary celi wynosi³y oko-
³o piêciu kroków wzd³u¿ i trzech
wszerz. U góry ma³e okienko, opa-
trzone mocn¹ krat¹; tapczan w po-
staci blaszanej p³yty, wpuszczanej
w �cianê na dzieñ, opuszczany na
noc; na tapczanie siennik z grube-
go materia³u w niebieska kratê,
o silnym zapachu chlorku, mi³ym
o tyle, ¿e dowodz¹cym o czynno-
�ci prania; ma³y ¿elazny stolik,
równie¿ w formie klapy, przytwier-
dzonej do �ciany, nad stolikiem
niewielka drewniana szafeczka;
jeden sto³ek, oto przedmioty sta-
nowi¹ce urz¹dzenie celi�12.

Traktowani z atencj¹ i honorami
,,Pan Marsza³ek by³ bardzo grzeczny,

ale milcz¹cy (...). Niemcy traktowali Go
,,jako Genera³a�, tzn. z pewnemi atencja-
mi�13. Rzadko siê zdarza, by w ten sposób
postêpowano z wrogami. W tym przypadku
tak by³o i �wiadczy to o tym, jak wielkimi
postaciami na arenie miêdzynarodowej byli
wiê�niowie. S³owa Jana Bestiana potwier-
dzaj¹ fakty.

Przez ca³y okres pobytu w Gdañsku
traktowano ich w sposób szczególny. �wiad-
czy o tym szereg odstêpstw. Sosnkowskie-
mu pozostawiono przy rewizji ksi¹¿ki, któ-
re mia³ ze sob¹: ,,Przeczyta³em je z tak¹
sumienno�ci¹ i dok³adno�ci¹, z jak¹ chyba
dotychczas ¿adnej ksi¹¿ki nie studiowa-
³em�14. Zgodnie z przyznanym im przywile-
jem sprowadzano dla nich ¿ywno�æ z mia-
sta. Wcze�niej zadecydowa³ o tym Pi³sudski,
któremu pozwolono dokonaæ wyboru pomiê-
dzy obiadami wiêziennymi, a dostarczanymi
zza muru. Obiady przynoszono z restauracji
Vanselow przy Targu Siennym. Donoszono
je bezpo�rednio do celi, aby: ,,Niezbyt ob-
fitych porcji, kto� jeszcze nie zmniejszy³
(...), do tego pija³ Pi³sudski wino, po butelce
na 2�3 obiady�15.

�miertelne zagro¿enie

Aresztowanych przewieziono do Gdañ-
ska nie bez przyczyny. W zwi¹zku z tym,
¿e le¿a³ w strefie przyfrontowej ³atwo by³o tu
w przypadku sprawy karnej nawet o wyroki
�mierci. To, ¿e tak siê nie sta³o jest w znacz-
nej mierze zas³ug¹ dzia³añ Polonii Gdañ-
skiej i zas³u¿onego w tej sprawie Alojzego
Rapiora16. On to by³ pierwszym, w którego
rêce trafi³y akta towarzysz¹ce aresztantom.
Sta³o siê to mo¿liwe dziêki pe³nionym przez
niego funkcjom urzêdowo zaprzysiê¿onego
niemiecko-polskiego t³umacza i sekretarza
s¹du wojennego w Gdañsku17.

Po zapoznaniu siê z aktami Rapior oce-
ni³ zawarte w nich zarzuty, jako niedwu-

Ulica Kurkowa w latach 30-tych, widoczna brama wiêzienia, przez
któr¹ prowadzono wiê�niów

Fot. ze

Widok dziedziñca wewnêtrznego, gdzie realizowano
spacery dla J. Pi³sudskiego. Widok z okien Komisariatu
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znacznie zas¹dzaj¹ce winê. Wiedzia³, ¿e
przypisane im paragrafy nie daj¹ im wiêk-
szych szans. W praktyce s¹dów strefy przy-
frontowej wi¹za³y siê z orzeczeniem likwi-
dacji oskar¿onych. Szansê dawa³o jedynie
przeniesienie sprawy do s¹du w g³¹b Nie-
miec. O zagro¿eniu powiadomi³ rodaków
w Warszawie, którzy natychmiast rozpoczê-
li dzia³ania maj¹ce na celu ich zwolnienie
lub przeniesienie poza strefê przyfrontow¹.
W samym Gdañsku zaczêto te¿ rozpowszech-
niaæ pog³oski o tym, ¿e Polacy w wielu
miastach szykuj¹ siê do zbrojnego odbicia
wiê�niów18.

Nie bez znaczenia pozosta³ te¿ ostry
w tonie pisemny protest, jaki skierowa³ Pi³-
sudski do Beselera. Powodem sta³o siê
przeczytanie przez niego w dostarczanej
mu prasie o k³amliwych przyczynach jego
aresztowania. Podawano w nich niepraw-
dziw¹ historiê o rzekomym fa³szywym pasz-
porcie, dziêki któremu Pi³sudski zamierza³
uciec do Rosji i stamt¹d prowadziæ wrog¹
dzia³alno�æ przeciwko Niemcom. Protest
nie pozosta³ bez odzewu. W prasie ukaza³o
siê sprostowanie, a na rozmowê z Pi³sud-
skim przyby³ specjalnie delegowany z War-
szawy oficer. Wszystkie podjête dzia³ania
okaza³y siê na tyle skuteczne, ¿e w³adze
okupacyjne Warszawy postanowi³y pilnie
przenie�æ wiê�niów w g³¹b Rzeszy19.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e w�ród wiêziennych
do�wiadczeñ Pi³sudskiego pobyt w Gdañ-
sku nale¿a³ do krótkich i niewiele wobec
tego dla niego znacz¹cych. Tak nie by³o,
g³êboko zapisa³ siê w jego pamiêci. Przy-
pomnia³ o tym 7 lutego 1920 r., tego dnia
spotka³ siê z polsko-niemieck¹ delegacj¹
robotników z Gdañska. W toku rozmowy
nawi¹za³ do gdañskiego wiêzienia: ,,Dobrze
pamiêtam przymusowy pobyt w gmachu po-
³o¿onym blisko stacji kolejowej. By³o to
w czasie, gdy zniewolono mnie jechaæ przez
Gdañsk do Magdeburga�20.

W drodze do wolno�ci i niepodleg³o�ci
Pi³sudski i Sosnkowski przybyli do gdañ-

skiego wiêzienia 23 lipca 1917 roku. W kil-

1 P. Szubarczyk Naczelnik, [w:] Biuletyn IPN,
Nr 5�6, maj czerwiec 2008, s. 23.

2 Z. My�liñska, Naczelnik Pañstwa Józef Pi³sud-
ski, Poznañ (broszura bez daty wydania), s. 19�
20.

3 K. Sosnkowski, O Józefie Pi³sudskim, Londyn
1961, s. 25�26.

4 Tam¿e, s. 26.
5 M. J. Wielopolska, Wiêzienne drogi Komendan-

ta, Warszawa 1935, s. 22�27.
6 Tam¿e, s. 26�27.
7 Tam¿e, s. 25.
8 Tam¿e, s. 28.
9 Tam¿e, s. 28.
10 T. T. G³uszko, Aresztowani z ulicy Schiesstange

12, 30 Dni, Nr 11�12 (13�14), Listopad�Gru-
dzieñ 1999; korespondencja C. Skonka, ,,Gwiaz-
da Morza�, Nr 10 (117) 1988.

11 K. Sosnkowski, O Józefie..., s. 27.
12 K. Sosnkowski, O Józefie..., s. 27.
13 Tam¿e, s. 25.
14 Tam¿e, s. 27.
15 Tam¿e, s. 27; T. T. G³uszko, Aresztowani...,

R. Wojciechowska, By³ ale gdzie? Wieczór
Wybrze¿a, Nr 103 (12789), 4.05.2001.

16 Po wybuchu wojny Niemcy pamiêtali o zas³ugach
(ju¿ wówczas ksiêdza) Alojzego Rapiora. 16 pa�-
dziernika 1939 r. zosta³ rozstrzelany w Lasach
Szpêgawska.

17 D. Duda, C. Skonka, Pomorskie �lady Marsza³-
ka Józefa Pi³sudskiego, Gdañsk 2008, s. 25�26;
T. T. G³uszko Aresztowani... .

18 Tam¿e.
19 Tam¿e.
20 J. Kwiatkowski Gdañszczanie u Naczelnika

Pañstwa w Belwederze (1919�1921). Ze wspo-
mnieñ Jana Kwiatkowskiego, [w:] J. Pastwa
Nowe szczegó³y o pobycie Józefa Pi³sudskiego
w wiêzieniu gdañskim, Rocznik Gdañski, t. IX�
X, Gdañsk 1937.

21 G. Bytnar, W cieniu Magdeburga, Tygodnik
Powszechny, 15.08.1982.

22 G. Bytnar, W cieniu Magdeburga, Tygodnik
Powszechny, 15.08.1982.

ka dni pó�niej, 29
lipca, w godzinach
rannych wiê�niom
polecono siê spa-
kowaæ. Wczesnym
popo³udniem przy-
by³a eskorta. Na
dworzec poprowa-
dzono ich pieszo.
Ubrania wiê�niów
i zbrojna eskorta
¿o³nierzy wywo³y-
wa³y niepochlebne
komentarze, a tak-
¿e przejawy wro-
go�ci w�ród ludno-
�ci na ulicach. Na
dworcu postawa ga-
piów sta³a siê na tyle napastliwa, ¿e do-
wódca eskorty musia³ interweniowaæ. Na
poci¹gu, do którego wsiedli zauwa¿yli jesz-
cze tabliczkê �nach Berlin�. Tam te¿ ich
rozdzielono.

Pi³sudskiego wywieziono do twierdzy
w Magdeburgu. Sosnkowski zosta³ pocz¹t-
kowo osadzony w podberliñskiej Szpanda-
wie, 6 sierpnia przetransportowano go do
nadreñskiej fortecy Wessel. Po krótkim
w niej pobycie, w dniu 22 sierpnia prze-
wieziono go do Magdeburga. Tu przez pe-
wien okres wiê�niów separowano od siebie.
Pi³sudskiego trzymano w cytadeli, Sosn-
kowskiego w wiêzieniu wy¿szego s¹du
wojskowego. Po roku uci¹¿liwej samotno-
�ci Sosnkowskiego przeniesiono do pawi-
lonu, w którym przebywa³ Pi³sudski. Odt¹d
te¿ mogli ju¿ siê ze sob¹ spotykaæ, prowa-
dziæ d³ugie rozmowy, a nawet wychodziæ
w asy�cie eskorty poza obrêb cytadeli.

Wolno�æ odzyskali 8 listopada 1918 r.,
przewieziono ich samochodem do Berlina,
by stamt¹d mogli poci¹giem wróciæ do
Warszawy. Wczesnym rankiem 10 listopa-
da wysiedli na Dworcu Wiedeñskim, gdzie
przywita³ ich regent � ksi¹¿ê Zdzis³aw Lu-
bomirski, wspó³pracownicy POW i wiwatu-
j¹ca ludno�æ Warszawy. Pi³sudski by³: ,,Wy-
czerpany, powa¿nie przeziêbiony, skar¿y³

siê na serce i reu-
matyzm. Wygl¹da³
niedobrze, mia³ zie-
mist¹ cerê, ubrany
by³ w stary, sfatygo-
wany mundur. Ale
wiwatuj¹ce, szczê-
�liwe t³umy kaza³y
mu szybko zapo-
mnieæ o dolegliwo-
�ciach�21 .

Dzieñ pó�niej
og³oszono odzyska-
nie przez Polskê
niepodleg³o�ci. Da-
lej wypadki poto-

czy³y siê ju¿ bardzo szybko, nadszed³ czas
tworzenia, walki i obrony kruchej jeszcze
w podstawie polskiej pañstwowo�ci22 .

WALDEMAR KOWALSKI

Dziedziniec wewnêtrzny aresztu. Z lewej strony skrzyd³o Pawilonu Cen-
tralnego, w którym przebywa³ J. Pi³sudski

Cela J. Pi³sudskiego (ostatnie otwarte drzwi) � widok z korytarza

Fot. Cezary Sz³apak
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Byli niepokorni, bo nie godzili siê na
z³o niesione przez obcych. Ale gdy za-
chodzi³a potrzeba gotowi byli wystêpo-
waæ w imiê warto�ci równie¿ przeciw
rodakom, których postawê i czyny uznali
za szkodliwe dla narodu i pañstwa. Pisz¹c
o ró¿nicach ideowych, które z czasem po-
jawi³y siê w�ród ludzi urodzonych po
powstaniu styczniowym, Cywiñski umia³
nakre�liæ ich portret zbiorowy. Cechy te
charakteryzowa³y m.in. Józefa Pi³sudskie-
go, patrz¹c z dzisiejszej perspektywy, czo-
³ow¹ � obok Romana Dmowskiego � postaæ
pokolenia niepokornych: socjalistycznego
konspiratora o pseudonimach �Ziuk�,
�Wiktor� komendanta dru¿yn i zwi¹zków
strzeleckich, pó�niej 1. brygady legionów,
a w koñcu naczelnika Polski odrodzonej
w latach 1918�1922, wodza w stopniu
marsza³ka, premiera i ministra spraw woj-
skowych.

W Królestwie Polskim i na Ziemiach
Zabranych

Niepokorni nie ulegli atmosferze bezna-
dziejno�ci i przystosowania, jaka zapano-
wa³a w Królestwie Polskim i na Ziemiach
Zabranych po spacyfikowaniu powstania
styczniowego. Wbrew opresjom i szyka-
nom w³adz zaborczych poznawali prze-
sz³o�æ swojego narodu, czerpi¹c informa-
cje z opowie�ci krewnych czy niezale¿nie
wydawanych ksi¹¿ek, broszur i gazetek.
Szukali odpowiedzi na pytanie o przyczy-
ny upadku Polski w XVIII w. i klêsk zry-
wów narodowych w stuleciu nastêpnym,
a w koñcu zaczêli formu³owaæ programy
dzia³ania niepodleg³o�ciowych Odtwarza-
li zrêby niezale¿nie spo³eczeñstwa, w któ-
rym wolno�æ i ró¿norodno�æ my�l oraz
bêd¹cych jej owocem idei i koncepcji
mia³y byæ czym� naturalnym. Czynili to
niejednokrotnie wbrew woli rodziców,
lêkaj¹cych siê o ich bezpieczeñstwo. Na-

Józef Pi³sudski � jeden
z pokolenia niepokornych

� wobec Gdañska

ra¿ali siê na utratê wolno�ci a nawet zdro-
wia i ¿ycia, wcze�niej za� niepewny los
zawodowego konspiratora. Przypomnê, ¿e
Pi³sudski przebywa³ na syberyjskim ze-
s³aniu od 1887 do 1892 r., ponownie trafi³
do rosyjskiego wiêzienia na kilkana�cie mie-
siêcy w 1900 r. Nastêpny okres spêdzony za
kratami ,,zawdziêcza³�� ju¿ Niemcom trzy-
maj¹cym go w twierdzy magdeburskiej od
lipca 1917 do listopada 1918 r. Wszystko
to dla Polski, nie dla w³asnej chwa³y.

Dzia³acze narodowi, zw³aszcza ci sto-
suj¹cy radykalne metody i �rodki, nie cie-
szyli siê bynajmniej powszechnym popar-
ciem spo³ecznym. Miliony ludzi zajmowa³y
siê w³asnymi sprawami, prze�wiadczone,
¿e konspiracja niepodleg³o�ciowa przyno-
si wiêcej szkody ni¿ po¿ytku. Pi³sudski
i jego towarzysze z PPS, Organizacji Bo-
jowej PPS i PPS-Frakcji Rewolucyjnej,
odczuli to dobitnie w okresie rewolucji lat
1905�1906 czy w 1908 r., gdy niema³a
czê�æ rodaków odbiera³a ataki na instytu-
cje carskich urzêdów pañstwowych jako
akty terroryzmu czy wrêcz bandytyzmu.
Przychodzi³o wiêc Pi³sudskiemu dzia³aæ nie
tylko wbrew zaborcom, ale i rodakom, za-
równo tym biernym politycznie jak i tym
reprezentuj¹cym odmienne opcje ideowe,
by wymieniæ np. narodowych demokra-
tów Dmowskiego.

Nie tylko wbrew zaborcom,
ale i rodakom

Józef Pi³sudski by³ cz³owiekiem czynu,
przy tym niezwykle aktywnym intelektu-
alnie. �wiadcz¹ o tym jego liczne teksty
dotycz¹ce historii i bie¿¹cej sytuacji poli-
tycznej. Daleki od idei monarchistycznych,
konserwatywnych czy szowinizmu nacjo-
nalistycznego, lepiej czuj¹cy siê w krêgu
pogl¹dów socjalistycznych, nie by³ jednak
bezwarunkowym wyznawc¹ idei lewico-
wych. Pozostawa³ Pi³sudski w istocie przede

wszystkim wyznawc¹ koncepcji zjedno-
czenia ludzi ró¿nego pochodzenia narodo-
wego, religijnego i spo³ecznego wokó³ idei
niepodleg³ego Pañstwa Polskiego. W�ród
spraw doczesnych by³o ono dla niego jako-
�ci¹ najwa¿niejsz¹. Nie ulegaj¹c mrzonkom
g³oszonym przez radykalnych marksistów,
marz¹cych o stworzeniu komunistycznego
raju na ziemi, patrzy³ na miêdzynarodowy
ruch socjaldemokratyczny jak na si³ê os³a-
biaj¹c¹ od �rodka pañstwa zaborcze i tym
samym po�rednio, tymczasowego taktycz-
nego sojusznika. Z drugiej strony, musia³
zdawaæ sobie sprawê, ¿e polityczne ruchy
klasowe, które w sposób przez siebie nie-
zamierzony okaza³y siê pomocne w dzia-
³aniach na rzecz odbudowy Polski, mog¹
z kolei zagra¿aæ jej samej. St¹d jego zna-
ne s³owa wypowiedziane do dawnych to-
warzyszy z PPS w 1918 r., ¿e wysiada na
przystanku niepodleg³o�æ.

Patriotyzm, odwaga, niezale¿no�æ my-
�lenia, zdolno�æ pozyskiwania ludzi � co
oczywiste � nie oznacza³y dysponowania
darem nieomylno�ci. Orientacja militarna
na Pañstwa Centralne w okresie wielkiej
wojny �wiatowej nie da³a oczekiwanych
rezultatów. Przez cztery lata Polacy prze-
lewali krew u boku ¿o³nierzy austro-wê-
gierskich i niemieckich, nie zyskuj¹c wiele
dla odbudowy pañstwa. Nawet w obliczu
zbli¿aj¹cej siê klêski, w lecie i wczesn¹
jesieni¹ 1918 r., rz¹dy w Berlinie i Wied-
niu by³y gotowe przyznaæ Polakom co
najwy¿ej marionetkowe pañstewko o nie-
wielkiej powierzchni, kierowane przez
obcego monarchê. Berlin, nie zwa¿aj¹c na
wcze�niejsze sugestie i nadzieje czynione
warszawskim aktywistom, de facto igno-
ruj¹c ich, wspiera³ powstawanie na Litwie
i Ukrainie pañstw narodowych zale¿nych
od niemieckiego poparcia. Józef Pi³sudski
by³ ju¿ wówczas wprawdzie internowany
w Magdeburgu, ale te austro-niemieckie

Up³ynê³y trzy dekady odk¹d Bohdan Cywiñski opublikowa³ pierwsze wydanie fascynuj¹cej ksi¹¿ki, której nada³ tytu³
Rodowody niepokornych (Warszawa 1971). Ogromna erudycja pozwoli³a mu stworzyæ syntetyczny obraz�opowie�æ
o przedstawicielach pokolenia, które odzyska³o dla Polaków niepodleg³e pañstwo. Ludzi tych cechowa³a odwaga, zdolno�æ
podejmowania ryzyka, przeciwstawienia siê si³om t³amsz¹cym wolno�æ ducha, si³om zmierzaj¹cym do unicestwienia
polsko�ci jako kategorii narodowej i kulturowej, si³om usi³uj¹cym zapobiec odbudowie emanacji ducha narodowego �
suwerennej Rzeczypospolitej.
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poczynania oznacza³y klêskê jego pier-
wotnych koncepcji. W tym momencie
da³y jednak o sobie znaæ po raz kolejny
inne cechy niepokornych: zdolno�æ do
stawienia czo³a przeciwno�ciom losu, jak
te¿ dora�nym pora¿kom, wytrwa³o�æ i wia-
ra w ostatecznie korzystny dla spraw pol-
skich obrót rzeczy.

Sk¹din¹d jak na mê¿a stanu przysta³o,
metoda Pi³sudskiego walki o Polskê, pole-
ga³a na tworzeniu alternatywnych scena-
riuszy dzia³añ i elastycznym reagowaniu
na zmieniaj¹ce siê warunki. Pamiêtajmy,
¿e wspó³pracownicy Komendanta dzia³ali
równie¿ w Pary¿u i Londynie, sygnalizu-
j¹c, ¿e polska aktywno�æ u boku Pañstw
Centralnych nie oznacza³a wro-
go�ci wobec zachodnich pañstw
Ententy.

Miejsce Gdañska
w strategicznych koncepcjach
i taktycznych poczynaniach

Pi³sudskiego
Po tej gar�ci uwag o charakte-

rze ogólnym pora spojrzeæ na Pi³-
sudskiego jako cz³owieka w dzia-
³aniu, siêgaj¹c po przyk³ad bliskiej
nam gdañszczanom kwestii jego
podej�cia do miejsca Gdañska
w polityce Polski odrodzonej. Ko-
mendant i naczelnik w odmienny
sposób ocenia³ mo¿liwo�ci Polaków
w kszta³towania ró¿nych fragmen-
tów przysz³ych granic swojego pañ-
stwa. Celem strategicznym by³ kraj
silny i samowystarczalny, w jak
najwiêkszym stopniu obejmuj¹cy
historyczne ziemie Rzeczypospo-
litej. Mówi³ o tym niejednokrotnie
na prze³omie lat 1918/1919. Ale Pi³-
sudski potrafi³ zrezygnowaæ z czê-
�ci terytoriów z epoki przedrozbio-
rowej, gdy walka o nie oznacza³a
nara¿enie na zniszczenie bytu odbu-
dowywanego pañstwa jako takiego. Jego
koncepcje nie mia³y charakteru niezmienne-
go. Stosunkowo szybko zacz¹³ traktowaæ
Rosjê jako kolosa na glinianych nogach,
który upadnie z powodu dezintegracji
wewnêtrznej i ekspansywno�ci s¹siadów.
Przekonanie to wzmocni³ rozwój wyda-
rzeñ w okresie I wojny �wiatowej. A po-
wsta³e na gruzach carskiej Rosji pañstwa
nie by³y w pocz¹tkowym okresie w stanie
zapobiec realizacji strategicznych kon-
cepcji Polski jagielloñskiej. St¹d bardzo
aktywna polityka wschodnia w latach
1919�1920, gdy polska armia, chocia¿
dopiero w stanie tworzenia, prowadzi³a
nie tylko dzia³ania obronne, ale podejmo-
wa³a równie¿ liczne operacje ofensywne.

Tu mo¿na odnie�æ siê do miejsca Gdañ-
ska w strategicznych koncepcjach i tak-
tycznych poczynaniach Pi³sudskiego. Jego
wypowiedzi z okresu wojny i pierwszych
miesiêcy po zawarciu rozejmu w listopa-
dzie 1918 r. wskazuj¹, ¿e docenia³ poten-
cja³ Niemiec, nie chcia³ ryzykowaæ przed-
wczesnego konfliktu z nimi. ,,Amerykanie
� mia³ powiedzieæ komendant w grudniu
1916 r. � nie dopuszcz¹ do rozgromienia
zachodnich aliantów i zmusz¹ Niemców
do kompromisowego pokoju. A nasze gra-
nice? Kongresówka i Galicja s¹ pewne,
a dalej na wschód bêdziemy mieæ tyle, ile
sami zdobêdziemy. Nie przewidujê na-
tychmiastowego przy³¹czenia ziem zabo-

ru pruskiego. O Poznañ i Gdañsk bêd¹ siê
musieli ci ch³opcy nawojowaæ � wskaza³ na
cz³onków rodziny Sieroszewskich, u któ-
rych wtedy go�ci³ � mo¿e za dwadzie�cia,
mo¿e za trzydzie�ci lat�1.

Dwa lata pó�niej, ju¿ jako naczelnik
pañstwa, Pi³sudski zdawa³ sobie sprawê,
¿e wobec s³abo�ci polskich si³ zbrojnych
oraz otwartej wojny na frontach wojen
z bolszewikami, Litwinami i Ukraiñcami
czy wrogich poczynañ Czechów, nale¿y
unikaæ otwartego konfliktu pañstwowego
z Niemcami. Tak d³ugo jak rz¹d w Berli-
nie dysponowa³ kilkoma milionami ¿o³-
nierzy w regularnej armii i ró¿norakich
formacjach samoobrony wojna z Niemca-
mi mog³a zakoñczyæ siê pora¿k¹. W koñ-

cu ostateczny sukces powstania w Wiel-
kopolsce by³ po czê�ci wynikiem wymu-
szenia na Niemcach zawieszenia broni
przez zwyciêsk¹ Ententê.

By³ i inny powód umiarkowania w pol-
skiej polityce dotycz¹cej niemieckiego
s¹siada. Gdyby armia niemiecka ust¹pi³a
z frontu wschodniego zbyt wcze�nie, ju¿
w listopadzie czy grudniu 1918 r., s³aba
Polska zosta³aby skonfrontowana z bolsze-
wikami � przeciwnikiem maj¹cym liczn¹ ar-
miê, przeciwnikiem bezwglêdnym i ow³ad-
niêtym wizj¹ zapanowania nad �wiatem
oraz zniszczeniem starego porz¹dku. Na
prze³omie lat 1918/1919 niemieccy ¿o³nie-
rze uchronili Polskê przed �miertelnym

zagro¿eniem ze wschodu, chocia¿
trudny i nielojalny by³ ten ,,sojusz-
nik�� mimo woli, bynajmniej nie-
zainteresowany udzielaniem bez-
po�redniej pomocy Polakom.

(�)� nie mam wojska,
nie mam broni�(�)

W listopadzie 1918 r. naczelnik
pañstwa Pi³sudski, odpowiadaj¹c
na pro�by Polaków z Wileñszczy-
zny o opiekê nad nimi, co ozna-
cza³o wojnê z Litw¹, wzywa³ ich
do zachowania cierpliwo�ci i wy-
ja�nia³: ,,Ja nie mam wojska, nie
mam broni, swoje szczup³e si³y
muszê przerzucaæ z jednego miej-
sca na drugie. Na po³udniu p³awi
siê we krwi Lwów. (...) Musia³em
tam rzuciæ wszystko, co mia³em
pod rêk¹. Co mam wam powie-
dzieæ? Zrobiê wszystko, co w mo-
jej mocy, aby oswobodziæ nasz
kraj, ale w tej chwili nic obiecy-
waæ nie mogê�2.

Wszczêcie wojny na Pomorzu
Gdañskim oznacza³oby wy³¹czenie
tego terenu i portów morskich z ob-
s³ugi polskiego importu. A Rzecz-

pospolita potrzebowa³a wtedy ¿ywno�ci,
surowców, maszyn i broni, by stawiæ opór
tym wrogom, z którymi ju¿ toczy³a �mier-
teln¹ walkê.

W styczniu 1919 r. minister aprowiza-
cji Henryk Minkiewicz wyja�nia³: ,,Kraj
pod wzglêdem aprowizacyjnym jest na skra-
ju przepa�ci. Musia³em wprowadziæ przy-
musowe kontyngenty dostaw zbo¿a (...),
inaczej miasta by³yby wyg³odzone. (...)
Dziêki Paderewskiemu mamy od Amery-
kanów obietnice jak najdalej id¹cej pomo-
cy w dostawach dla Polski zbo¿a, m¹ki,
konserw, nawozów sztucznych, odzie¿y,
materia³ów sanitarnych. (...) Miejscem
odbioru ma byæ Szczecina albo Gdañsk.
Ja osobi�cie wola³bym Gdañsk�3.
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Sposób my�lenia o polskich celach
w Gdañsku pokazuje tempo wypra-
wienia tam Mieczys³awa Ja³owiec-
kiego. Z polecenia ministra Minkie-
wicza i za aprobat¹ Pi³sudskiego ten
polsko-litewski arystokrata mia³ przede
wszystkim zaj¹æ siê organizacj¹ wy³a-
dunku i ekspedycji do Polski zaopa-
trzenia nadchodz¹cego drog¹ morsk¹.
Gdy tu¿ przed wyjazdem w styczniu
1919 r. uda³ siê po instrukcje do Pi³-
sudskiego ten stwierdzi³ krótko: �(...)
trzymaj siê z dala od polityki, rób
swoje i nie zwracaj na nikogo uwa-
gi�4.

Utworzenie Wolnego Miasta by³o
niew¹tpliwie wypadkow¹ kilku czyn-
ników, a do nich nale¿a³a relatywna
s³abo�æ Polski, gdy wielkie mocar-
stwa rozstrzyga³y o losie Gdañska
w 1919 r. Zagro¿enie bytu pañstwo-
wego Polski w roku nastêpnym do-
prowadzi³o dodatkowo do ogranicze-
nia pierwotnie szerzej nakre�lonego
projektu uprawnieñ polskich, co zo-
sta³o zatwierdzone w kolejnych umowach
zawieranych za zgod¹ Pi³sudskiego ze
stron¹ gdañsk¹.

Chyba nikt pocz¹tkowo nie przewidy-
wa³, jak dalekosiê¿ne skutki bêdzie mia³
strajk dokerów gdañskich, którzy odmó-
wili wy³adunku zaopatrzenia wojskowego
dla Polski w okresie kontrofensywy bolsze-
wickiej w lecie 1920 r. Polska nie chcia³a
i nie mog³a wówczas wymusiæ egzekucji
swoich praw w gdañskim porcie. Szczê-
�ciem uzyska³a wówczas wsparcie Brytyj-
czyków, dziêki którym materia³ wojenny
dotar³ stosunkowo szybko do miejsca prze-
znaczenia. Natomiast ta lekcja dobitnie
u�wiadomi³a stronie polskiej, ¿e potrze-
buje prawdziwie niezale¿nego dostêpu do
morza. Zapad³a decyzja o budowie portu
w Gdyni.

Nietuzinkowy polityk,
cz³owiek niepokorny

Odt¹d ka¿dy nowy basen portowy, ka¿-
de nowe molo i inny element infrastruktury
portowo-miejskiej, jak te¿ nowa linia ko-
lejowa omijaj¹ca obszar Wolnego Miasta,
zmniejsza³y rzeczywist¹ potrzebê anekto-
wania Gdañska do Polski. Nie oznacza³o to
jednak, by Polska godzi³a siê na zbyt daleko
id¹ce ustêpstwa na rzecz ma³ego, krn¹br-
nego a nawet bardzo zadziornego s¹siada.
Utrzymanie uzyskanych w latach 20. przy-
czó³ków by³o dla kolejnych polskich rz¹-
dów kwesti¹ presti¿ow¹. St¹d tak ostre
reakcje na kolejne próby ograniczenia
polskich uprawnieñ w latach 1920�1923.
Dopiero w 1924 r. � jak wskazywa³ Hen-

ryk Stêpniak � ustalono nowe zasady pol-
skiej polityki wobec Wolnego Miasta, stresz-
czaj¹ce siê w ha�le: ,,wiêcej gospodarki,
mniej polityki�. Chocia¿ na jaskrawe po-
gwa³cenie polskich praw nadal reagowa-
no ostro.

Stanowisko w³adz polskich w kwestii
Gdañska, w tym piastuj¹cego ró¿ne urzêdy
Pi³sudskiego, wynika³o jeszcze z kilku in-
nych powodów. Gdynia potrzebowa³a cza-
su, by przej¹æ obs³ugê wiêkszo�ci morskiej
wymiany handlowej i ruchu pasa¿erskie-
go Polski. Wolne Miasto stanowi³o ele-
ment systemu wersalskiego, a zasad¹ pol-
skiej polityki zagranicznej, honorowan¹
przez Marsza³ka, by³o zachowanie status
quo terytorialnego ustalonego na pograni-
czu polsko-niemieckim w latach 1919�
1922. Pró¿niê wywo³an¹ polsk¹ nieobec-
no�ci¹ w Gdañsku wype³ni³yby natychmiast
pañstwo niemieckie, a to nie le¿a³o w in-
teresie Rzeczypospolitej.

Nie tylko ze wzglêdów presti¿owych,
lecz równie¿ z powodu troski o zdolno�æ
obronn¹ pañstwa wynika³y ostre reakcje
Rz¹du RP na próby zmian funkcjonowa-
nia portu gdañskiego i ograniczenie praw
polskich. Przypomnê, ¿e w 1932 r. gdañ-
ski Senat odmówi³ polskiej marynarce wo-
jennej okre�lonego umowami prawa wy-
stêpowania w roli gospodarza, gdy do
Gdañska przybywa³y okrêty wojenne in-
nych pañstw. Wówczas dowódca niszczy-
ciela ,,Wicher� dosta³ rozkaz ostrzelania
najwa¿niejszych gdañskich budynków pu-
blicznych. Ta demonstracja si³y ostudzi³a
zapa³ gdañszczan. Drugi incydent zosta³

1 W. Sieroszewski, Kr¹g wokó³ komendanta,
�Karta� 2008, nr 59, s. 14.
2 M. Ja³owiecki, Wolne Miasto, Warszawa 2005,
s. 13.
3 Ibidem, s. 13.
4 Ibidem, s. 30.

równie¿ sprowokowany przez stronê
gdañsk¹, która postanowi³a rozwi¹zaæ
policjê portow¹ podporz¹dkowan¹
Radzie Portu i Dróg Wodnych, wpro-
wadzaj¹c na jej miejsce policjê gdañ-
sk¹. Tym razem przywrócenie status
quo ante zosta³o wymuszone wzmoc-
nieniem polskiej za³ogi na Wester-
platte ¿o³nierzami przywiezionymi na
transportowcu ,,Wilia�.

Obie akcje nast¹pi³y za aprobat¹
marsza³ka Pi³sudskiego. Uzna³ on, ¿e
w ówczesnych warunkach Polska
mo¿e sobie pozwoliæ na wystêpowanie
z pozycji silniejszego. Pañstwo nie-
mieckie, a tym bardziej Gdañsk, nie
dysponowa³y �rodkami militarnymi,
by skutecznie przeciwstawiæ siê pol-
skiej akcji bezpo�redniej. Podobnie
jak kilkana�cie lat wcze�niej Marsza-
³ek postêpowa³ w sprawach gdañskich
racjonalnie, aczkolwiek inaczej. Teraz
uzna³, ¿e demonstracja si³y jest nie-
zbêdna i w gruncie rzeczy nieszkodli-
wa dla Polski.

Stanowczo�ci Pi³sudskiego towarzy-
szy³a zdolno�æ prowadzenia taktycznych
rozmów z politycznymi oponentami a na-
wet osobami, co do których nie mia³ w¹t-
pliwo�ci, ¿e w gruncie rzeczy s¹ wrogami
Polski. St¹d kurtuazyjne spotkania w latach
1933�1934 z przedstawicielami gdañskich
i niemieckich struktur NSDAP. Prowadzi³
je, by zyskaæ czas dla Polski, by mog³a
siê ona wewnêtrznie wzmocniæ. Czyni³ to
�wiadom, ¿e ewentualna realna pomoc
formalnych sojuszników (Francji i Rumu-
nii) jest wysoce niepewna. Stanowcza i za-
razem trze�wa polityka walnie przyczyni-
³a siê utrzymania i funkcjonowania polskich
instytucji w Wolnym Mie�cie.

Podsumowuj¹c, Józefa Pi³sudskiego,
nietuzinkowego polityka, cz³owieka nie-
pokornego cechowa³y: ideowo�æ, patrio-
tyzm, odwaga, wytrwa³o�æ, zdolno�æ do
my�lenia o sprawach polskich i miêdzy-
narodowych w sposób racjonalny, umie-
jêtno�æ dialogu, a w razie konieczno�æ
si³a podejmowania dzia³añ stanowczych
i nie zawsze popularnych. Cechy te, które
da³y o sobie znaæ m.in. w trakcie roz-
strzygania o sprawach gdañskich, sprawi-
³y, ¿e Józef Pi³sudski wszed³ do panteonu
polskich mê¿ów stanu.

GRZEGORZ BERENDT
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Niemcy zareagowali podobnie i wypu�cili
plotki o pobycie wiê�niów w Twierdzy
Wis³ouj�cie. W czasie pobytu ww. w gdañ-
skim wiêzieniu, w�ród spo³eczno�ci pol-
skiej zawrza³o. Zaistnia³¹ sytuacjê mo¿na
porównaæ do przebudzenia z ponad stu
letniego letargu. Ten ma³y lipcowy incy-
dent sta³ siê zapowiedzi¹ czego� nowego
� czy mo¿na to nazwaæ nadziej¹?�.

Polonia gdañska
Co robi¹ i jak ¿yj¹ Polacy w tym pru-

skim, garnizonowym, niemieckojêzycz-
nym mie�cie?

Poddani Jego Cesar-
skiej Mo�ci, pracownicy
stoczni i portu, urzêdni-
cy, to ci, którzy w domu
u¿ywaj¹ jêzyka polskie-
go, na ulicy i w pracy
pos³ugiwali siê jêzykiem
zaborcy. Pracowali na
swoje utrzymanie, a ca³y
efekt ich znoju marno-
trawiony by³ w dzia³a-
niach trwaj¹cej w³a�nie
wojny.

Jest lipiec 1917 r. Ca³¹
sw¹ moc¹ produkcyjn¹
produkty wytwarza Gdañ-
ska Fabryka Wagonów.
Specyfik¹ technologii pro-
dukcyjnej ówczesnych wa-
gonów jest to, ¿e tylko
podwozie i czê�ci jezdne
s¹ z metalu, a pozosta³e czê�ci sk³adowe
to drewno. Ca³y przemys³ gdañski pracuje
na potrzeby wojny, a produkty finalne to
miêdzy innymi samoloty my�liwskie. Wy-
korzystuj¹c fabryczne stolarnie te ma³e
dwup³atowce staj¹ siê produktem ubocz-
nym kierowanym bezpo�rednio na front.

To tu pracuje przeniesiony do rezerwy
w 1906 r. i któremu w 1914 r. cofniêto
powo³anie na front Hubert Tysarczyk. Jest
mieszkañcem Gdañska od 1901 r. W stocz-
ni Cesarskiej wyuczy³ siê zawodu �lusarza.
Sw¹ pierwsz¹ pracê rozpoczyna jako wy-

Losy Polonii
w Wolnym Mie�cie Gdañsku
W ostatnich wydaniach miesiêcznika �Nasz Gdañsk� opisywana by³a historia pobytu w gdañskim wiêzieniu Józefa
Pi³sudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego. Wydarzenie to mia³o miejsce podczas I Wojny �wiatowej w dniach 23�29
lipca 1917 r. Dla przypomnienia zacytujê fragment jednego z artyku³ów z nr 4: �O pobycie w wiêzieniu gdañskim
J. Pi³sudskiego i K. Sosnkowskiego dowiedzia³ siê polonijny ksi¹dz Alojzy Rapior, który o powy¿szym fakcie powiadomi³
gdañsk¹ Poloniê. Powsta³y plotki o próbie odbicia wiê�niów.

uczony fachowiec w Ku�ni Oliwskiej �
zabytkowej pocysterskiej, dzi� bêd¹cej fi-
li¹ Muzeum Techniki w Warszawie.

W roku 1910 Hubert Tysarczyk zawie-
ra zwi¹zek ma³¿eñski z Mart¹ Jaskólsk¹
z miejscowo�ci Rokitki ko³o Tczewa.

Po klêsce Napoleona Bonaparte i likwi-
dacji pierwszego Wolego Miasta Gdañska
(Napoleoñskiego 1807�1814) Gdañsk sta-
je siê pruskim, prowincjonalnym, garni-
zonowym miastem. Jak garnizon to ¿o³-
nierze, jak ¿o³nierze to broñ, jak broñ to
Mauzer wz. 1894. Taka w³a�nie broñ oso-

bista ¿o³nierza kal. 7,92 mm produkowa-
na jest od koñca dziewiêtnastego wieku
w Fabryce Karabinów w Gdañsku.

�lusarz � majster, przedstawiciel pol-
skiej mniejszo�ci narodowej Leonard Na-
dolny, jest w tej fabryce wieloletnim pra-
cownikiem. Zatwardzia³y Polak, katolik,
zwi¹zany z pann¹ ¯abiñsk¹ z Bobowa
ko³o Tczewa, sw¹ postaw¹ jest przyk³a-
dem i wzorem Polaka � patrioty. W roku
1918 Rzeczpospolita odzyskuje niepodle-
g³o�æ, o któr¹ musia³a walczyæ zbrojnie.
Dawni aresztanci wiêzienia gdañskiego,

twierdzy w Magdeburgu i wiêzienia w Wes-
sel, zostaj¹ przywódcami tworz¹cego siê
pañstwa polskiego. Gdañszczanie Polacy
cierpi¹ w tym czasie biedê powojenn¹. Brak
pracy w gdañskich zak³adach przemys³o-
wych jest zmor¹ mieszkañców. Fabryka
wagonów nie produkuje ju¿ samolotów,
nowo wyprodukowane wagony uzupe³nia-
j¹ straty wojenne Europy.

Niepewno�æ co do kszta³tu Rzeczpospo-
litej i przysz³ych granic, ogarnia gdañsk¹
Poloniê. Czy mocarstwa decyduj¹ce o gra-
nicach przyznaj¹ Gdañsk ich prawowitym

w³odarzom?
W roku 1919 do portu

gdañskiego przyp³ywaj¹
pierwsze transporty z uz-
brojeniem dla Polski. ¯o³-
nierze ochraniaj¹ towary
dla m³odej ojczyzny, ich
obecno�æ pod broni¹ na
terenie portu jest niezbêd-
na. Ta sytuacja jest za-
cz¹tkiem nieporozumieñ
pomiêdzy cesarskim Gdañ-
skiem i Polsk¹. Nasza
m³oda ojczyzna nie po-
siada dostêpu do morza
i nie posiada w³asnego
portu. Po�rednictwo Gdañ-
ska w handlu jest nie-
odzowne, zawsze tak by³o.

Ratyfikacja Traktatu
Wersalskiego w styczniu
1920 r. pozwala obj¹æ

Polsce Pomorze. Gdañsk bêdzie Wolnym
Miastem. Rado�æ i smutek, takie skrajne
uczucia ogarniaj¹ Poloniê gdañsk¹. Nie
bêd¹ ju¿ poddanymi cesarza, ich dzieci
nie bêd¹ musia³y s³u¿yæ w wojsku nie-
mieckim. Nikt im nie zabroni u¿ywaæ jê-
zyka polskiego i modliæ siê po polsku.
Spe³niaj¹ siê jednak najgorsze przeczucia
co do zatrudnienia. Tak¿e Leonard Nadol-
ny traci pracê. Gdañsk jako miasto zdemi-
litaryzowane nie mo¿e posiadaæ wojska
i fabryk uzbrojenia. Gdañska Fabryka Ka-
rabinów jest rozmontowana a urz¹dzenia

29.07.1917 �Pi³sudski i Sosnkowski wyprowadzani z gdañskiego wiêzienia�,
autor obrazu Daniel Kufel
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i ca³y sprzêt produkcyjny jest sprzedany
Polsce i wywieziony do Radomia. W tym
mie�cie powstaje polska zbrojeniówka pro-
dukuj¹ca licencyjn¹ broñ. Po modyfikacji
bêdzie to Mauzer wz. 1929 kal. 7,92 mm,
osobista broñ ¿o³nierza polskiego. Leonard
Nadolny zostaje zatrudniony w Gdañskiej
Fabryce Wagonów, gdzie spotyka pracu-
j¹cego tutaj ostatnie dni Huberta Tysar-
czyka, m³odszego od siebie o 11 lat kolegê.
Wprawdzie nie s¹ sobie równi wiekiem, ale
najm³odsze ich dzieci, córka Huberta Kla-
ra i syn Leonarda Feliks maj¹ po 4 lata.
Przeznaczeniem tych ma³ych dzieci bê-
dzie za³o¿enie rodziny. Bêd¹ ra-
zem na dobre i na z³e.

W czasie ostatnich dni pracy
przy wspólnym warsztacie tych
gdañskich Polaków mia³a miejsce
nastêpuj¹ca rozmowa Leonarda
z Hubertem: �Ja tu te¿ nie bêdê
d³ugo pracowa³, poniewa¿ obieca-
no mi pracê w szkole w Gimna-
zjum Macierzy Szkolnej�. Odcho-
dz¹cy z pracy Hubert po miesi¹cu
przerwy otrzymuje zatrudnienie
w warsztatach PKP na Zaspie. Bê-
dzie mê¿em zaufania w Zjedno-
czeniu Zawodowym Polskim, gdzie
�ci�le wspó³pracuje z Antonim Len-
dzionem. Bêdzie dzia³a³ w Gminie
Polskiej i Zwi¹zku Polaków.

Wolne Miasto Gdañsk,
Gimnazjum Polskiej Macierzy

Szkolnej w Gdañsku
Powstanie �Wolnego Miasta

Gdañska� wyzwoli³o w Polonii
ogromn¹ si³ê do dzia³ania, do or-
ganizowania siê. Otwarta zostaje
�Dyrekcja Polskiej Kolei Pañstwo-
wej�. Otrzymuj¹ pracê urzêdnicy
i specjali�ci polscy. Dnia 13 maja
1922 roku zostaje otwarte Gimna-
zjum Polskie w Gdañsku. Leonard
Nadolny jako zas³u¿ony dzia³acz
otrzymuje posadê administratora.
Zostaje mu przyznane mieszkanie s³u¿bo-
we na terenie gimnazjum, do którego
wprowadza siê z ca³¹ rodzin¹. Do jego
obowi¹zków nale¿y administrowanie ca-
³ym obiektem oraz wspó³praca z lud�mi.

Od 1920 roku mieszkanie w Sopocie
przy ul. Podjazd wynajmuje Stanis³aw Przy-
byszewski. Poeta polski, pisz¹cy równie¿
po niemiecku, przyjaciel Tomasza Manna,
osoba znana lecz kontrowersyjna. Stani-
s³aw Przybyszewski rozpoczyna pracê jako
urzêdnik kolejowy. Jest dobrym duchem
organizuj¹cego siê szkolnictwa polskiego
a w szczególno�ci �Gimnazjum Polskie-
go�. Jego zas³ugi s¹ ogromne, mianowicie

organizuje zbiórkê pieniêdzy. Jak sam pi-
sze: �By³em tak namolny, ¿e ludzie omi-
jali mnie z daleka, lecz pieni¹dze dawali�.
Wyposa¿enie szko³y w podrêczniki, mapy
i wiele innych sprzêtów to te¿ jego zas³u-
ga. Stanis³aw Przybyszewski i Leonard
Nadolny na co dzieñ wspó³pracuj¹ ze
sob¹ w dziele wyposa¿ania szko³y w do-
bra materialne.

W 1924 roku do Gdañska wraz z mê-
¿em Janem Panieñskim przybywa, Stani-
s³awa Przybyszewska, literatka, autorka
sztuki teatralnej �Sprawa Dantona�. Sta-
nis³awa jest córk¹ naszego dobrego du-

cha, organizatora, dobroczyñcy Stanis³a-
wa Przybyszewskiego. M¹¿ Stanis³awy
Panieñskiej Przybyszewskiej umiera nagle
w Pary¿u dnia 1 sierpnia 1925 roku. Wdo-
wa po nim Stanis³awa pozostaje w Gdañ-
sku i jako córka zas³u¿onego wspó³twór-
cy Gimnazjum Polskiego w Gdañsku
otrzymuje prawo zamieszkania na terenie
szko³y.

Obowi¹zki patriotyczne

Praca zawodowa, czy trudno�ci w ¿y-
ciu codziennym, nie mog¹ byæ przeszko-
d¹ w wype³nianiu obowi¹zków patrio-
tycznych. I taki to pierwszy obowi¹zek

zosta³ spe³niony na pocz¹tku lutego 1920
roku. Objêcie polskiego Pomorza Józef
Pi³sudski powierza genera³owi Józefowi
Hallerowi.

W Gdañsku na Dworcu G³ównym wi-
tano delegacjê polsk¹ z genera³em na cze-
le. Delegacja ta udawa³a siê do Pucka na
za�lubiny z morzem. Dwa platynowo-z³o-
te pier�cienie u¿yte podczas donios³ej
uroczysto�ci, gen. Haller otrzyma³ na
Dworcu w Gdañsku od Polonii gdañskiej.

Postawa patriotyczna gdañskiej Polonii
przejawia siê w wielu aspektach. Posy³a-
nie dzieci do szkó³ polskich, uczenie

historii jest wrêcz obowi¹zkowe
a nie tylko dobrze widziane. Star-
sza m³odzie¿, na przyk³ad harce-
rze, manifestuje sw¹ narodowo�æ
odpowiednim strojem. Polonijne
kluby sportowe nosz¹ wyró¿niaj¹-
ce siê stroje organizacyjne. Patrio-
tyczn¹ postawê doskonale widaæ
w okresie przedwyborczym, jak
i w czasie wyborów do Volkstagu.
Na budynkach wieszane s¹ flagi
narodowe oraz portrety Józefa Pi³-
sudskiego. Pod jednym z portre-
tów napisano has³o: �Nasz Kocha-
ny Wodzu opiekuj siê nami�. Tak
s¹ udekorowane budynki nale¿¹ce
do polskich urzêdów i banków
w czasie wyborów majowych
w 1933 jak i 1935 roku. Wybory
w roku 1935 s¹ szczególnie wa¿ne
ze wzglêdu na nasilaj¹c¹ siê do-
minacjê hitlerowsk¹. Propaganda
niemiecka przybiera na sile, ju¿
rozpoczynaj¹ siê szykany wobec
mniejszo�ci narodowych, w tym
mniejszo�ci polskiej. Jedynym po-
cieszeniem po wyborach majo-
wych jest to, ¿e nazi�ci nie uzy-
skuj¹ bezwzglêdnej wiêkszo�ci.

Dnia 12 maja 1935 roku dociera
do Gdañska tragiczna wiadomo�æ
� zmar³ Wódz Naczelny, Józef Pi³-
sudski. Smutek ogarnia ca³¹ Polo-

niê. Jak do tej pory manifestowano sw¹
odrêbno�æ narodow¹ nosz¹c flagi narodo-
we i transparenty z has³ami polskimi, te-
raz strój ¿a³obny wyró¿nia Polaków od
niemieckich gdañszczan. W polskich do-
mach wisz¹ce na �cianie portrety Józefa
Pi³sudskiego przewi¹zane s¹ kirem. Zmar³
Wódz Naczelny � jaka czeka nas przy-
sz³o�æ, nas Polonii gdañskiej jak i ca³ej
Rzeczpospolitej?

ROMAN NADOLNY

Przedwojenna pocztówka ze zbiorów Macieja Kostuna
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O istnieniu osad tatarskich na tych
obszarach pisa³ Jan D³ugosz w swojej
�Kronice�, za� w roku 1414 burgundzki
rycerz Gilbert de Lannoy odwiedzaj¹cy te
tereny relacjonowa³: �Tak¿e przebywa
w rzeczonym mie�cie w Trokach i zewn¹trz
w kilku wsiach bardzo wielka ilo�æ Tata-
rów, którzy tam mieszkaj¹ rodami, s¹ za�
zwyczajni Saraceni, nie maj¹ nic z wiary
Jezusa Chrystusa, a maj¹ jêzyk osobny,
zwany tatarskim�. To najstarsze osadnictwo
powsta³o z inicjatywy wielkiego ksiêcia
Witolda, który widzia³ w Tata-
rach dobrych i bitnych ¿o³nie-
rzy, a tak¿e poprzez tatarskich
emigrantów z Krymu i Z³otej
Ordy zamierza³ realizowaæ swo-
je dalekosiê¿ne plany politycz-
ne na wschodzie.

Z Krymu, Powo³¿a,
Przedkaukazia,

Zachodniej Syberii
G³ówna fala osadnicza z te-

rytoriów tatarskich: Krymu,
Powo³¿a, Przedkaukazia, Za-
chodniej Syberii do WXL mia-
³a miejsce za panowania dyna-
stii Jagiellonów, od po³owy
XV do koñca wieku XVI. Na-
stêpne mniejsze ju¿ migracje
ludno�ci tatarskiej do Rzeczy-
pospolitej odby³y siê w I po³.
w. XVII oraz pod koniec tego¿
stulecia. Pewna ilo�æ emigran-
tów tatarskich znalaz³a te¿
schronienie w II Rzeczypo-
spolitej po 1918 roku. Byli to
uciekinierzy przed bolszewic-
kimi represjami.

Od po³owy wieku XVII na-
stêpowa³y zmiany w rozmieszczeniu ta-
tarskiego osadnictwa w Rzeczypospolitej.
Na skutek wojen z Moskw¹ i olbrzymich
zniszczeñ podupad³y osiedla tatarskie w
ziemi wileñskiej i nowogródzkiej. Tatarzy
przenosili siê na Wo³yñ i Podlasie i do
tzw. Zapuszczy (dzisiejsze suwalskie i au-
gustowskie). W wieku XVII nastêpowa³

Józef Pi³sudski
a mniejszo�ci narodowe

na przyk³adzie polskich Tatarów
Tatarzy polscy s¹ grup¹ etniczn¹ zamieszkuj¹c¹ Rzeczypospolit¹ od ponad 600 lat. Pocz¹tkowo osadnictwo tatarskie
obejmowa³o ziemie Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego a �ci�lej � miêdzy Wilnem a Trokami.

te¿ powolny upadek dawnych tatarskich
maj¹tków opartych na osadnictwie kozac-
kim, tj. s³u¿by wojskowej w zamian za
ziemiê. Koszty tej s³u¿by przekracza³y
mo¿liwo�ci tatarskich ziemian. Wyzby-
wali siê wiêc czêsto maj¹tków i przecho-
dzili do zaciê¿nej s³u¿by za ¿o³d.

Arystokracja i szlachta tatarska
Osadnictwo Tatarów w WXL i Koronie

by³o dobrowolnym wyborem tej ludno�ci.
Arystokracja i szlachta tatarska otrzymy-

wa³a przywileje stanowe, zrównuj¹ce j¹ pod
wzglêdem spo³ecznym ze szlacht¹ WXL
i Korony, natomiast a¿ do koñca istnienia
dawnej Rzplitej nie mia³a prawa czynnego
i biernego wyborczego, jako innowiercy
niechrze�cijanie. Osadnictwo jeñców tatar-
skich na Ukrainie, Wo³yniu, Ma³opolsce nie
pozostawi³o po sobie trwa³ych �ladów. Jeñ-

cy ci, najczê�ciej chrzczeni w niewoli,
bardzo szybko, tj. w drugim lub trzecim
pokoleniu zatracali ca³kowicie swoje po-
czucie etnicznej odrêbno�ci. Natomiast
osadnicy dobrowolni, najczê�ciej � poli-
tyczni uchod�cy � ciesz¹c siê swobodami
spo³ecznymi i religijnymi � zachowali przez
wieki poczucie to¿samo�ci. Od wieku XVI
ulegali jednak¿e stopniowej polonizacji,
z biegiem lat przyjmuj¹c polski za jêzyk
domowy. Od wieku XVIII mo¿na mówiæ
o prawie ca³kowitej asymilacji jêzykowej.

Od tego czasu to¿samo�æ lud-
no�ci tatarskiej tworzona by³a
przez religiê islamu i szeroko
rozumian¹ kulturê religijn¹, do
tego stopnia, i¿ zaczêto nazwy
Tatar i muzu³manin traktowaæ
synonimicznie. W pojêciu prze-
ciêtnym tej ludno�ci bycie Ta-
tarem oznacza³o bycie muzu³-
maninem. Dopiero po 1945 roku,
zw³aszcza w latach 80-tych,
powoli zaczêto rozdzielaæ te
pojêcia, z chwil¹ pojawienia siê
w Polsce muzu³man nie bêd¹-
cych Tatarami. W okresie wcze-
�niejszym, przybysze nie bêd¹cy
Tatarami, jak np. Turcy, Perso-
wie, Czerkiesi, Azerbejd¿anie
lub Tatarzy nadwo³¿añscy czy
krymscy, szybko asymilowali
siê z Tatarami polsko-litewski-
mi, nie tworz¹c osobnych sku-
pisk czy grup spo³ecznych.

W wojnie polsko-sowieckiej
w 1920 roku

Przedstawiciele wspólnoty ta-
tarskiej w Polsce walczyli te¿
czynnie o odzyskanie przez oj-

czyznê niepodleg³o�ci. Byli te¿ aktywny-
mi cz³onkami ruchu odrodzenia narodowe-
go Tatarów krymskich, nadwo³¿añskich,
Azerbejd¿anu, górali pó³nocnego Kauka-
zu, Turkiestanu. Uczestniczyli w zjazdach
i kongresach muzu³manów rosyjskich,
aktywnie pracuj¹c na rzecz wolno�ci tych
narodów.

Pomnik Józefa Pi³sudskiego w Gdañsku, autorstwa Tomasza Radziewicza

Fot. Marek Zarzecki
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Po odzyskaniu pañstwowo�ci przez Pol-
skê Tatarzy aktywnie brali udzia³ w budo-
waniu jej instytucji. Wróci³y te¿ dawne
tradycje wojskowe. Ju¿ w roku 1919 zosta³
sformowany Pu³k Jazdy Tatarskiej, prze-
mianowany pó�niej na Pu³k U³anów Tatar-
skich im. pu³kownika Mustafy Achmato-
wicza. Pu³k ten, jako regularna jednostka
kawalerska Wojska Polskiego, uczestniczy³
w wojnie polsko-sowieckiej w 1920 roku.
Rozformowany na skutek strat sta³ siê pod-
staw¹ do zorganizowania Dywizjonu Ma-
hometañskiego, który istnia³ w armii pol-
skiej do 1924 r. W 1936 r., na
wniosek przedstawicieli ludno-
�ci tatarskiej, Wódz Naczelny
powo³a³ szwadron tatarski w ra-
mach 13 Pu³ku U³anów Wileñ-
skich. Szwadron ten, uczestni-
cz¹c wraz z Wileñsk¹ Brygad¹
Kawalerii w wojnie 1939 roku,
zakoñczy³ tradycje wojskowe Ta-
tarów Rzeczypospolitej. U³ani
tatarscy walczyli do 6 pa�dzier-
nika 1939 r. w ramach grupy
operacyjnej �Polesie� gen. Fran-
ciszka Kleberga.

Aleksander Sulkiewicz �
wspó³pracownik i przyjaciel

Pi³sudskiego

W�ród najbardziej znanych
Tatarów tego okresu nale¿a³o-
by wymieniæ m.in. Aleksandra
i Macieja Sulkiewiczów. Alek-
sander Sulkiewicz, wywodz¹cy
siê z dawnej tatarskiej arysto-
kracji, by³ bliskim wspó³pracow-
nikiem i przyjacielem marsza³-
ka Pi³sudskiego z wczesnego
okresu walki niepodleg³o�ciowej.
By³ jednym z wspó³organizato-
rów PPS, organizowa³ przerzut
przez granicê zaboru rosyjskie-
go pisma �Robotnik�, organu PPS. Po
roz³amie w partii aktywny zwolennik linii
Pi³sudskiego, organizator ucieczki przy-
sz³ego naczelnika pañstwa z wiêzienia
w Petersburgu. Poleg³ w 1916 roku jako
¿o³nierz I brygady Legionów. Sulkiewicz
uczestniczy³ w pierwszym zje¿dzie PPS
we Francji w roku 1892, a tak¿e �ci�le
wspó³pracowa³ z Józefem Pi³sudskim
w najstarszym okresie dzia³alno�ci do
roku 1914, zw³aszcza w latach koñco-
wych XIX i pierwszych XX wieku. Sul-
kiewicz by³ równie¿ pomys³odawc¹ i jed-
nym z wykonawców ucieczki Józefa
Pi³sudskiego z wiêzienia carskiego z Pe-
tersburga , a tak¿e jednym z filarów partii
i ruchu niepodleg³o�ciowego w pocz¹tko-
wym okresie. On równie¿ organizowa³

przerzut do zaboru rosyjskiego organu
PPS �Robotnik� drukowanego zagranic¹.
Pracuj¹c jako urzêdnik komory celnej
w Suwa³kach, bêd¹cych wtedy miastem
granicznym, osobi�cie zajmowa³ siê prze-
rzutem �bibu³y�.

Maciej Sulkiewicz i Dywizja Polskia
genera³a Lucjana ¯eligowskiego

Maciej Sulkiewicz, kuzyn Aleksandra,
genera³ lejtnant armii rosyjskiej, po rewo-
lucji lutowej w 1917 r. organizator na
by³ym froncie rumuñskim Korpusu Mu-

wizji Litewsko-bia³oruskiej organizowa-
nej na Kaukazie. Wspó³pracowa³ równie¿
z ówczesn¹ pierwsz¹ misj¹ polskiego rz¹-
du na Kaukaz wys³an¹ w 1919 roku pod
kierownictwem Tytusa Filipowicza. Jak
móg³ wiêc, wspiera³ Pi³sudskiego i odro-
dzon¹ Polskê.

W okresie II Rzeczypospolitej liczba
ludno�ci tatarskiej wynosi³a 6000 osób.
Tatarzy zamieszkiwali województwa pó³-
nocno-wschodnie: wileñskie i nowogródz-
kie. Na terenie Polski by³o w latach
1918�1939 17 meczetów i 2 muzu³mañ-

skie domy modlitwy, istnia³o
19 gmin wyznaniowych zrze-
szonych w Muzu³mañski Zwi¹-
zek Religijny w RP, na czele
którego sta³ mufti. W latach
1925�1939 istnia³ te¿ Zwi¹zek
Kulturalno-O�wiatowy Tatarów
RP. Wydawano trzy tytu³y pra-
sowe: �Przegl¹d Islamski�,
kwartalnik w latach 1930�1937
w Warszawie; �¯ycie Tatar-
skie�, miesiêcznik w latach
1934�1939 w Wilnie i �Rocz-
nik Tatarski�, czasopismo na-
ukowe i spo³eczno-literackie.
Centrum kulturalnym i spo³ecz-
nym oraz religijnym by³o dla
Tatarów w okresie miêdzywo-
jennym Wilno. Nale¿y stwier-
dziæ, ¿e w³adze II Rzeczypo-
spolitej wrêcz faworyzowa³y
mniejszo�æ tatarsk¹, nie bez
osobistego wp³ywu na tê posta-
wê marsza³ka Pi³sudskiego.

Rozkaz o utworzeniu
�jazdy tatarskiej�

Nie zabrak³o równie¿ tatar-
skich jednostek wojskowych
w odradzaj¹cej siê Polsce. Ju¿
styczniu 1919 roku Naczelnik

Pañstwa i zarazem Naczelny Wódz Józef
Pi³sudski wyda³ rozkaz o utworzeniu
�jazdy tatarskiej� której etat nie by³ jed-
nak¿e dok³adnie ustalony wobec niemo¿-
no�ci wstêpnego szacunku ludno�ci tatar-
skiej. Organizacj¹ jednostki zaj¹³ siê
Komitet Obrony Kresów Wschodnich na
czele z W³adys³awem Raczkiewiczem,
pó¿niejszym prezydentem RP na Uchod�-
stwie. Na pocz¹tku stycznia 1919 pe³no-
mocnictwo werbunkowe otrzymali pu³-
kownicy Maciej Mustafa Bajraszewski
i Dawid Janowicz-Czaiñski, obaj dzia³aj¹-
cy z ramienia Centralnego Komitetu Tata-
rów Polski, Litwy, Bia³orusi i Ukrainy.
Jesieni¹ 1919 na Miñszczyznê z zadaniem
werbunku uda³ siê m³ody Konstanty Ke-
rim Achmatowicz i Leon Ars³an Achma-

�Marsza³ek Józef Pi³sudski�, autor obrazu Tomasz Steifer

zu³mañskiego z³o¿onego z ¿o³nierzy i ofi-
cerów tego wyznania z by³ej armii cesar-
sko-rosyjskiej. Po rozbrojeniu korpusu
przez Niemców uda³ siê z oficerami na
Krym, gdzie od czerwca do pa�dziernika
1918 roku pe³ni³ funkcje premiera, mini-
stra spraw zagranicznych i wojny Demo-
kratycznej Republiki Krymu, której nie-
podleg³o�æ og³osili krymscy Tatarzy. Po
zajêciu Krymu przez Armiê Ochotnicz¹
gen. Denikina uda³ siê do Azerbejd¿anu,
gdzie zosta³ szefem sztabu i organizato-
rem armii tego pañstwa, które przez krót-
ki okres czasu uzyska³o niepodleg³o�æ.
W 1920 r. zosta³ rozstrzelany przez bol-
szewików w Baku. Wspó³pracowa³ przy
organizowaniu Dywizji Polskiej genera³a
Lucjana ¯eligowskiego, pó�niejszej Dy-
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towicz. Werbownicy wydali odezwê do
ludno�ci tatarskiej która nawi¹zywa³a do
tradycji odezw z 1792 i 1812 roku. Pisano
w niej m.in.: �Do wszystkich wiernych
wyznawców Koranu! Wiele up³ynê³o
wieków, odk¹d prze�wietna Rzeczypo-
spolita Polska, przytuliwszy Was do ³ona,
nadaj¹c Wam ziemiê i szlachectwo, za-
pewniaj¹c wolno�æ wyznania i pe³niê
praw obywatelskich, sta³a siê dla Was
drog¹ Ojczyzn¹. Odp³acali�cie siê Jej za
to szczer¹ mi³o�ci¹ i wiern¹ s³u¿b¹. Wa-
sze pu³ki tatarskie zawsze pierwszymi
by³y w boju, ostatnimi w odwrocie �
walczy³y z Moskalem i Szwedem, towa-
rzyszy³y Sobieskiemu, �ladem or³ów Na-
poleoñskich sz³y na Moskwê (�) dzi�,
kiedy Ojczyzna ponownie znalaz³a siê
w niebezpieczeñstwie do Was siê zwraca-
my, ufni w mêstwo Wasze� Wszyscy
wierni wyznawcy Proroka pod broñ! Od-
radza siê nasz stary tatarski pu³k Rze-
czypospolitej i wzywa wszystkich wier-
nych, zamieszkuj¹cych Polskê i Litwê, do
swych szeregów pod zielony sztandar
Proroka !(�)�.

Dnia 16 wrze�nia 1919 roku, rozkazem
dziennym nr 113 Naczelnego Wodza
�Pu³k Jazdy Tatarskiej� zostaje przemia-
nowany na � Pu³k Tatarski U³anów im.
Pu³kownika Mustafy Achmatowicza� za�
20 stycznia jego dowódc¹ zostaje litewski
Tatar genera³ Aleksander Romanowicz.
Jednocze�nie wychodzi rozkaz nakazuj¹-
cy wszystkich ¿o³nierzy Tatarów s³u¿¹-
cych w Wojsku Polskim kierowaæ do pu³-
ku u³anów. W pierwszej po³owie 1920
roku pu³k liczy³ 6 oficerów i 226 u³anów.
Dnia 2 lipca 1919 roku imam � duchowny
muzu³mañski odbiera przysiêgê wojsko-
w¹ od ¿o³nierzy pu³ku. Pod koniec roku,
na zimê jednostki pu³ku wchodz¹ na Po-
lesiu w kontakt bojowy z bolszewikami.
W kwietniu 1920 roku pu³k wchodzi
w sk³ad 7 brygady jazdy dowodzonej
przez genera³a Romanowicza i bierze
udzia³ w maju w wyprawie kijowskiej.
Rankiem 7 maja 1920 r. 3 szwadron pu³-
ku Jazdy Tatarskiej jako pierwsza zwarta
jednostka Wojska Polskiego wchodzi do
Kijowa. Po po³udniu reszta pu³ku na czele
z genera³em Romanowiczem wkracza do
miasta. W dniu 9 maja pu³k bierze udzia³
w defiladzie armii polskiej na Kreszczati-
ku, g³ównej ulicy Kijowa przed genera-
³em Edwardem Rydzem �mig³ym.

W Bitwie Warszawskiej
Pu³k U³anów Tatarskich podejmuje

dzia³ania os³onowe podczas wycofywania
siê wojsk polskich z Ukrainy i sierpniu
1920 roku bierze udzia³ w Bitwie War-

szawskiej, broni¹c przeprawy przez Wis³ê
w ramach obrony P³ocka. 16 sierpnia
podjazd w sile 6 u³anów jazdy tatarskiej
wszed³ w kontakt bojowy z bolszewika-
mi których oddzia³y zajê³y ju¿ P³oñsk
i Bielsk. W dniu 18 sierpnia nast¹pi³ naj-
bardziej krwawy bój o most na lewy
brzeg Wis³y. W samym mie�cie, ju¿ zajê-
tym w wiêkszo�ci przez bolszewików
broni¹ siê tylko nieliczne grupki ¿o³nie-
rzy. Na koniec Armia Czerwona cofa siê,
równie¿ P³ock zostaje odbity. Po bitwie
warszawskiej Pu³k U³anów Tatarskich, na
skutek du¿ych strat bojowych zostaje roz-
formowany rozkazem z dnia 25 sierpnia
1920 roku. Na to miejsce 17 wrze�nia
1920 roku zostaje sformowany Dywizjon
Mahometañski na którego czele stan¹³
rotmistrz Emir Hassan Chursz pochodz¹-
cy z Kaukazu. Dywizjon ten koñczy swo-
je istnie w 1922 roku przekszta³cony
w dniu 6 lipca 1921 roku rozkazem dzien-
nym w 1 szwadron pu³ku strzelców kon-

nych, za� 2 lutego 1922 roku wchodzi
jako 3 szwadron w sk³ad 10 pu³ku strzel-
ców konnych.

Za� po �mierci Marsza³ka polscy Tata-
rzy po¿egnali go nastêpuj¹cymi s³owami,
publikowanymi w �Roczniku Tatarskim�
czasopi�mie zwi¹zku Kulturalno-O�wia-
towego Tatarów RP w 1935 roku:

�(�) Cz³owiek, którego nazwisko wy-
ryte zostanie w historii Polski po wieczne
czasy, jako symbol i nazwa epoki walki
i zwyciêstwa. ¯ycie i czyny Jego zakrzep³y
ju¿ w spi¿ow¹ patetyczn¹ legendê, owian¹
szumem sztandarów i d�wiêkiem kilofów,
a pokolenia przekazywaæ j¹ bêd¹ pokole-
niom dla nauki i podniesienia�.

Niech bêdzie wiêc, dla nauki i podnie-
sienia moralnego nastêpnych pokoleñ,
wieczna cze�æ i chwa³a Pierwszemu Mar-
sza³kowi Niepodleg³ej Rzeczypospolitej,
Józefowi Pi³sudskiemu.

SELIM CHAZBIJEWICZ

PIERWSZA BRYGADA

Opowiemy Ci dzisiaj Marsza³ku
Tak zwyczajnie, po ludzku, najpro�ciej
Bo nam le¿¹ g³êboko na sercu
Niespe³nione nadzieje wolno�ci.

Ty wiedzia³e� jak trzeba budowaæ
Dom stabilny, bezpieczny i trwa³y
W imiê �wiêtej, nadrzêdnej warto�ci
By przysporzyæ mu s³awy i chwa³y.

Dzi� potrzebna jest Pierwsza Brygada
Twoja m¹dro�æ, przywódcza strategia,
By nas wszystkich zjednoczyæ dla sprawy
I pokazaæ, ¿e Polska jest jedna.

Wdziêczny naród pamiêta Twe czyny
Kiedy dzielnie broni³e� orê¿a,
Ty zerwa³e� kajdany niewoli
Nauczy³e� jak trzeba zwyciê¿aæ.

Oddajemy Ci dzisiaj honory
Na Wawelu spoczywasz w�ród wielkich,
Ukochany nasz wodzu Pi³sudski
W naszych pie�niach zostaniesz na wieki.

Dzi� potrzebna jest Pierwsza Brygada
Twoja m¹dro�æ, przywódcza strategia
By nas wszystkich zjednoczyæ dla sprawy
I pokazaæ, ¿e Polska jest jedna.

Zofia Sokó³, kwiecieñ 2009r.
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Mo¿na wrêcz powiedzieæ, ¿e Pi³sudski
nale¿a³ do grona tych osób, które wzbu-
dza³y wielkie emocje, dodajmy, czêsto
bardzo skrajne.

Skrajne oceny
Przez jednych by³ on ba³wochwalczo

uwielbiany, za� przez innych bezkrytycz-
nie potêpiany. Admiratorzy marsza³ka
widzieli w nim tego, który wywal-
czy³ dla Polski niepodleg³o�æ, orga-
nizowa³ legiony, odpar³ zagro¿enie
bolszewickie, walczy³ z �partyjniac-
twem�, a w polityce zagranicznej
wprowadza³ w ¿ycie zasady równo-
wagi. Jego przeciwnicy wytykali mu
zorganizowanie zbrojnego przewro-
tu z 1926 roku i pomawiali � czêsto
przejaskrawiaj¹c � o faworyzowanie
mniejszo�ci narodowych, sympaty-
zowanie z lewic¹, �przymykanie oka�
na poczynania komunistów, prze�la-
dowanie Ko�cio³a katolickiego, za-
mach na zasady demokracji, szyka-
nowanie opozycji politycznej.

Szczególnie wielu antagonistów
posiada³ Pi³sudski na ziemiach za-
chodnich odrodzonej Rzeczpospolitej,
do których zaliczano województwo
pomorskie. Niechêæ ta spowodowana
by³a wieloma czynnikami, do których
zaliczyæ mo¿na specyficzn¹ mental-
no�æ Pomorzan ukszta³towan¹ w cza-
sach zaboru pruskiego, czy wreszcie brak
wp³ywów pi³sudczykowskich na tych te-
renach. Nie bez znaczenia by³ równie¿
dominuj¹cy na Pomorzu wp³yw pogl¹dów
centroprawicowych, podczas gdy Pi³sud-
ski uto¿samiany by³ z lewic¹.

Obawy na Pomorzu
Efektem tej niechêci by³y d¹¿enia Po-

morzan do niezale¿no�ci terytorialnej za-
mieszkiwanych przez nich ziem. Szcze-
gólnie widoczne by³o to w postêpowaniu
endecji. Jej przedstawiciele przeciwni byli
unifikacji ziem zachodnich z reszt¹ pañ-
stwa polskiego. Domagali siê wrêcz, aby

Pomorska endecja wobec
osoby Józefa Pi³sudskiego

(fragment)

Józef Pi³sudski uznawany jest obecnie za jednego z najwybitniejszych Polaków. Ocena ta wynika g³ównie z jego
zaanga¿owania w odzyskanie przez nasze pañstwo niepodleg³o�ci. Marsza³ek postrzegany jest dzi� jako ten, bez którego
prawdopodobnie nie by³oby wolnej Polski. W czasach Mu obecnych oceny te nie by³y jednak tak jednoznaczne.

� wzorem Górnego �l¹ska � wprowadziæ
autonomiê równie¿ na teren Pomorza
i Wielkopolski. Podej�cie takie wynika³o
z obaw przed rozszerzeniem siê na tych
ziemiach wp³ywów partii lewicowych, któ-
re do tej pory mia³y tam ograniczone po-
parcie spo³eczne. Dzia³acze Zwi¹zku Lu-
dowo-Narodowego straszyli, i¿ unifikacja

Endecja przeciw
Poprzez pryzmat stosunku pomorskiej

opozycji narodowej do osoby Józefa Pi³-
sudskiego, prze�ledziæ mo¿emy równie¿
nastawienie lokalnych endeków do ca³ego
obozu sanacyjnego. Z pewno�ci¹ bowiem
oba te zagadnienia by³y ze sob¹ nieroze-

rwalnie zwi¹zane i wzbudza³y po-
dobne emocje � zdecydowanie nega-
tywne. Pi³sudski postrzegany by³
jako niekwestionowany przywódca
obozu sanacyjnego, obwiniano go
wiêc o zorganizowanie zamachu na
prawowity rz¹d, o represje wobec
przedstawicieli narodowej demokra-
cji, przypisywano odsuniêcie opozy-
cji od wp³ywu na bie¿¹ce sprawy po-
lityczne. Jak ju¿ wspomniano, obóz
sanacyjny i osoba Pi³sudskiego by³y
ze sob¹ to¿same. Bywa³o wiêc tak,
¿e chc¹c skrytykowaæ poczynania
rz¹du, b¹d� szeroko pojmowanego
obozu pomajowego, s³owa dezapro-
baty kierowano pod adresem mar-
sza³ka. Nale¿y przy tym zaznaczyæ,
¿e ataki by³y czêsto bardzo brutalne,
zarówno w swej formie jak i tre�ci.

 Ilustruje to incydent, który mia³
miejsce w Pelplinie, gdzie podczas
napadu na policjanta jeden z ende-
ków wykrzykiwa³: �nied³ugo poleje
siê krew, skoñcz¹ siê rz¹dy dziadow-
skie, [a] wszyscy pacho³kowie Pi³-

sudskiego zostan¹ wyr¿niêci�1.
Niechêæ do Pi³sudskiego ze strony po-

morskich endeków wynika³a nie tylko
z postrzegania go jako ³ami¹cego prawo
uzurpatora, który w wyniku zamachu
majowego odsun¹³ narodow¹ demokracjê
od wp³ywu na sprawy pañstwa. Nak³ada³y
siê na to równie¿ zasz³o�ci historyczne,
jeszcze z czasów zaborczych. (�)

KRZYSZTOF OSIÑSKI

(IPN BYDGOSZCZ)

1 APB, Kom. Woj. P.P. Toruñ, sygn. 94: Spra-
wozdanie polityczne dzienne nr 39 z 16.04.1932,
k. 153.

�Brygadier Józef Pi³sudski�, autor obrazu Tomasz Steifer

przyniesie ze sob¹ zalew dzielnicy za-
chodniej przez ¯ydów, z³odziejstwo, z³e
obyczaje, wzrost cen i o¿ywienie ruchu
strajkowego.

Pomimo, i¿ pi³sudczycy mieli na Po-
morzu niewielkie wp³ywy, od momentu
powrotu tych ziem do pañstwa polskiego
byli oni tam zaciekle atakowani, aby
w ten sposób os³abiæ wizerunek jego
przywódcy i uniemo¿liwiæ powstawanie
struktur partii, które z nim sympatyzowa-
³y. Nastawienie to widoczne by³o cho-
cia¿by w okresie wyborów prezydenckich
z 1922 r., a równie¿ w trakcie wyborów
parlamentarnych z tego samego roku.
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A oto tre�æ dokumentu:
�Dekret o utworzeniu Sekcji Marynarki.
Z dniem 28 listopada 1918 roku rozkazu-
jê utworzyæ Marynarkê Polsk¹, mianuj¹c
jednocze�nie pu³kownika marynarki, Bo-
gumi³a Nowotnego szefem Sekcji Marynar-
ki przy Ministerstwie Spraw Wojskowych.
Józef Pi³sudski. Warszawa, 28 listopada
1918 r.�.

By³ to wprawdzie dekret lakoniczny,
ale mia³ du¿e znaczenie praktyczne i pro-
pagandowe. W tym czasie nasze wybrze-
¿e nadal znajdowa³o siê pod panowaniem
Prusaków, a Traktat Wersalski podpisany
28 czerwca 1919 r., wszed³ w ¿ycie dopie-
ro z dat¹ 10 stycznia 1920 r. Natomiast
Pi³sudski, na 14 miesiêcy przed symbo-
licznymi za�lubinami Polski z morzem
(10 lutego 1920 r.) zasygnalizowa³ nasze-
mu narodowi, ¿e skoro powstaje Mary-
narka Wojenna, to Polska musi mieæ rów-
nie¿ wybrze¿e morskie, porty i okrêty
wojenne.

Departament dla Spraw Morskich
Kolejny jego dekret na ten temat ukaza³

siê w 1919 roku. Brzmi on nastêpuj¹co:

Pi³sudski po³o¿y³ fundament
pod budowê marynarki

wojennej
Zaledwie w 17 dni po oficjalnym proklamowaniu niepodleg³o�ci Polski, Józef Pi³sudski wyda³ dekret o utworzeniu naszej
marynarki wojennej.

�W my�l uchwa³y Rady Ministrów z dnia
20 marca r. b. tworzy siê zamiast Sekcji
Marynarki przy Ministerstwie Spraw Woj-
skowych, Departament dla Spraw Mor-
skich � od 2 maja r. b. wed³ug etatów
zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw

Wojskowych. W zakres dzia³alno�ci De-
partamentu wchodzi ca³okszta³t zarz¹du
i interesów dotycz¹cych spraw Marynarki
Wojennej i handlowej, portów i ¿eglugi
morskiej, flotylli rzecznej i sk³adu osobiste-
go. Instytucje rz¹dowe, które dotychczas
zajmowa³y siê sprawami ¿eglugi morskiej,
maj¹ je przekazaæ Departamentowi. Szefem
Departamentu mianujê Kontr-Admira³a
Kazimierza Porêbskiego i jego zastêpcê
Kontr-Admira³a Wac³awa K³oczkowskiego.
Dañ w Warszawie, dn. 14 maja 1919 r.
Naczelnik Pañstwa Józef Pi³sudski, Mini-
ster Spraw Wojskowych J. Le�niewski,
Prezydent Ministrów w.z. Wojciechowski�.

Natomiast w dniu 10 lutego 1920 r. na
uroczystym posiedzeniu Sejmu RP, po-
wo³ano do ¿ycia Komisjê Morsk¹, która
w zakresie Ministerstwa Spraw Wojsko-
wych obejmowa³a zagadnienia dotycz¹ce
Departamentu Spraw Morskich, w tym
floty wojennej. W posiedzeniu tym bra³
udzia³ J. Pi³sudski, wiêc nie móg³ uczestni-
czyæ w odbywaj¹cych siê w tym samym
dniu za�lubinach Polski z morzem. Na-
stêpnie, 14 listopada 1921 r. Rada Mini-
strów przyjê³a wniosek o rozdziale mary-

Fot. arch. M.W.

Fot. arch. M.W.
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narki na wojenn¹ i handlow¹, a wkrótce
Departament dla Spraw Morskich prze-
kszta³cono w Kierownictwo Marynarki
Wojennej.

To dziêki tym i innym decyzjom
J. Pi³sudskiego mog³o nast¹piæ to, o czym
w �Zarysie dziejów polskiej floty wojen-
nej� (Gdynia 1965) napisa³ Edmund Ko-
siarz:
�...30 sierpnia 1920 r. Komisja Departa-
mentu dla Spraw Morskich, na wniosek
wiceadmira³a Kazimierza Porêbskiego
zatwierdzi³a projekt in¿. Tadeusza Wendy
dotycz¹cy rozpoczêcia w Gdyni budowy
ma³ego portu wojennego, przeznaczonego
do wy³adunku materia³ów wojskowych.
W nastêpnych latach pierwszy wstêpny
projekt rozszerzono, buduj¹c w Gdyni
wielki, nowoczesny port handlowy i wo-
jenny�.

Polski brzeg morski fundamentem si³y
Wskrzeszonej przez Niego
Drugiej Rzeczypospolitej

Temu pierwszemu historycznemu de-
kretowi wiele miejsca po�wiêci³a publicy-
styka II Rzeczypospolitej. W miesiêczni-
ku �Morze� z czerwca 1935 r. znalaz³y
siê nastêpuj¹ce s³owa na ten temat, wyra-
¿one przez Radê i Zarz¹d G³ówny Ligi
Morskiej i Kolonialnej:
�...Przed laty piêtnastu z Jego rozkazu
wznios³a siê ponownie nad Ba³tykiem
morska bandera Polski. Ziemiê pomorsk¹,
ziemiê Boles³awa Chrobrego wzi¹³ w po-
siadanie miecz, wykuty w ogniu walki
orê¿nej przez Józefa Pi³sudskiego. Pod
os³on¹ tego miecza � w wy�cigu pracy na-

kazanym przez Niego � polski brzeg mor-
ski � praca polska staje siê fundamentem
si³y Wskrzeszonej przez Niego Drugiej
Rzeczypospolitej. Danem by³o Lidze Mor-
skiej i Kolonialnej, ¿e Marsza³ek Józef
Pilsudski, jako Cz³onek Honorowy, prze-
wodzi³ duchowo jej pracy�.

Natomiast na kilka miesiêcy przed
�mierci¹ Marsza³ka, komandor Karol Ko-
rytowski w �Morzu� nr 2 z 1935r. napi-
sa³:
�... W kilkana�cie dni zaledwie po 11-tym
listopada 1918 r. � bo 28-go og³oszony
zosta³ dekret Naczelnika Pañstwa, naka-
zuj¹cy stworzyæ marynarkê. Znaczenie
tego dekretu jest ogromne. Jest on zado-
kumentowaniem, ¿e wówczas, gdy z cha-
osu po¿ogi �wiatowej Polska zaczê³a

dopiero siê d�wigaæ, Na-
czelnik Pañstwa pod-
kre�li³, ¿e Rzeczypospo-
lita musi mieæ dostêp do
morza, ¿e jest on nie-
odzownym warunkiem
istnienia Pañstwa, na-
prawdê niepodleg³ego�.

Wspania³a
rzeczywisto�æ

Bardzo trafnie podkre-
�li³ te¿ znaczenie dekre-
tu gen. Gustaw Orlicz-
-Dreszer, od 1930 roku
prezes Ligi Morskiej
i Kolonialnej (¿o³nierz
I Brygady Legionów, je-
den z najzdolniejszych
oficerów II Rzeczypo-
spolitej). Jego s³owa za-
warte s¹ w czerwcowym
numerze �Morza�  z 1935
roku:

�... W�ród ogromu dzie³a Marsza³ka po-
czesne miejsce zajmuje budowa potêgi
morskiej Rzeczypospolitej. Przez tysi¹c
lat nieosi¹galna, pod jego w³adnemi rz¹-
dami sta³a siê wspania³¹ rzeczywisto�ci¹.
Zrealizowane zosta³y wielkie marzenia
i my�li Boles³awów, Zygmuntów, Bato-
rego, najlepszych i najbardziej przewidu-
j¹cych królów, het-manów i kanclerzy.
Urzeczywistni³y siê plany wieki ca³e ocze-
kuj¹ce nadaremnie na czyn twórczy�.

Dlatego te¿, gdy zmar³ Marsza³ek,
w dniu 14 czerwca 1935 r. odby³o siê uro-
czyste, po�wiêcone mu zebranie Rady
G³ównej Ligi Morskiej i Kolonialnej.
Podjêto tam uchwa³ê, w której czytamy:
�... Polska pracuj¹ca, Polska patrz¹ca
w dalek¹ przysz³o�æ, Polska walcz¹ca
o honor i byt Narodu, nigdy nie zapomni,
¿e jako Minister Spraw Wojskowych Józef
Pi³sudski da³ marynarce wojennej pierw-
sze nowoczesne statki wojenne, ¿e jako
Premier w latach 1926/27 przyj¹³ do swe-
go programu i otoczy³ troskliw¹ opiek¹
rozbudowê portu handlowego w Gdyni
i floty handlowej polskiej (...). Pod m¹dr¹
i troskliw¹ opiek¹ Pierwszego Marsza³-
ka Polski Józefa Pi³sudskiego, zrobiono
o ile¿ wiêcej, dla ugruntowania Polski na
morzu, ni¿ uczyniono to w ubieg³ych wie-
kach Polski przedrozbiorowej�.

Dla uczczenia 70-lecia wydania tego
dekretu, w roku 1988 w Gdañsku wybity
zosta³ medal po�wiêcony Marsza³kowi
Józefowi Pi³sudskiemu.

CZES£AW SKONKA

Awers gdañskiego medalu wybitego w 1988 roku w 70-lecie
dekretu o utworzeniu Marynarki Polskiej (projektowa³ Jan

Szczypka)

Fot. arch. M.W.



Mo¿e to byæ pomnik przyrody np. g³az
narzutowy, drzewo jak d¹b 1000-letni, czy
wa¿ne wydarzenie historyczne. Pomniki jako
miejsca pamiêci maj¹ propagowaæ dobre
czyny, g³osiæ chwa³ê ludzi zas³u¿onych. Ale
w ¿yciu bywa ró¿nie, s¹ wyró¿niani dobrzy,
wielcy patrioci, ale i zdrajcy-mordercy.
Zdarza³o siê to jeszcze nie tak dawno, ¿e
trzeba by³o anulowaæ wielu osobom tytu³y
Honorowego Obywatela Gdañska. Nasi de-
cydenci tak przesi¹kli s³u¿alczo�ci¹ prze-
sz³ej w³adzy w PRL, ¿e do obecnych cza-
sów trudno im siê tego pozbyæ. W Gdañsku
mamy jeszcze szko³ê pod patronatem Janka
Krasickiego, a jak zwrócili�my siê do Rady
Miasta Gdañska o wykaz szkó³ nosz¹cych
imiê Józefa Pi³sudskiego to siê okaza³o,
¿e w Gdañsku mamy tylko jedn¹ taka szkolê.

Tradycja religijna i narodowa
Ta szko³a to Centrum Kszta³cenia Usta-

wicznego im. Józefa Pi³sudskiego. Szko³a ta
powsta³a w 1922 r. jako �Gimnazjum Pol-
skiej Macierzy Szkolnej�. Zas³u¿onymi dla
powstania szko³y byli miêdzy innymi: Sta-
nis³aw Przybyszewski i ksi¹dz Leon Mi-
szewski (o duchownych w Wolnym Mie�cie
Gdañsku pisa³em w numerze 7/2009 �Nasze-
go Gdañska�). W szkole tej bardzo by³a
realizowana tradycja religijna i narodowa.

Zas³u¿onym dyrektorem tej szko³y by³ Jan
Augustyñski (patron ulicy przy tej szkole).

Oto parê wytycznych dla nauczycieli,
jak maj¹ nauczaæ i wychowywaæ uczniów:
1. Ukazaæ przejawy ¿ycia dawnych poko-
leñ, 2. Wydobyæ momenty pozytywne, mi-
³o�æ ojczyzny i przywi¹zanie do pañstwa,
dumê i poszanowanie tradycji, 3. Umac-
nianie wiary w idea³y. Nie tak jak to parê
lat temu pierwszy obywatel Polski g³osi³
�nie patrzmy do ty³u - patrzmy naprzód�,
a marsza³ek Pi³sudski powiedzia³ �ten kto
nie szanuje historii i nie ceni przesz³o�ci
ten nie jest godzien szacunku tera�niejszo-
�ci ani nie ma prawa do przysz³o�ci�.
Gimnazjali�ci tej szko³y zawsze uczestni-
czyli w wa¿nych wydarzeniach narodo-
wych. 21 czerwca 1927 r. oddali ho³d pro-

chom Juliusza S³owackiego po przywiezie-
niu do Gdyni, brali udzia³ w 20. rocznicy
obrony Lwowa 1918 r. Dwaj bracia harce-
rze Kazimierz i Tadeusz Milewscy zginêli
w Powstaniu Warszawskim. Przytoczmy
jeszcze niektóre wizerunki wychowania gim-
nazjalisty � przyzwoito�æ i pracowito�æ �
umi³owanie Polski i przywi¹zanie do spraw
ma³ej ojczyzny Gdañska � wiara w Boga
i ¿e nie ma nic lepszego od rodziny, do-
brego wychowania dzieci � szacunek dla

kultury, tolerancja dla innych (ale nie dla
g³upoty i z³a). W 1935 r. w maju zaraz po
�mierci Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego szko-
³a przyjê³a jego patronat, by³a to wielka
uroczysto�æ. W 1939 r. 1 wrze�nia Gimna-
zjum Polskiej Macierzy szkolnej zosta³o
zamkniête.

Przywrócenie imienia
 Po wojnie powsta³¹ nowa placówka

o�wiatowa Gdañskie Techniczne Zak³ady
Naukowe przy ul. Augustynskiego 1 (zaraz
po wojnie ul. Bia³owiejska). Szko³a ta no-
si³a nazwê obiegow¹ �ma³ej politechniki
oruñskiej�, by³ tu wysoki poziom naucza-
nia. Autor tego tekstu ukoñczy³ tê szko³ê
w latach 60. jako Technikum Mechanicz-
no-Elektryczne. Dyrektorem by³ mgr Jerzy
Kozubski a dla pracuj¹cych mgr Antoni
Kuzdro. Pewnego razu s³uchacze narzekali
na wielkie wymagania, ¿e w innych szko-
³ach jest ³atwiej, odpowied� by³a taka � to
id� tam a u nas trzeba siê uczyæ� i jeszcze
doda³ o innej nowo powsta³ej szkole �zebra-
³o siê kilku bubków i bawi¹ siê w o�wiatê�.
W 1998 r. Technikum zosta³o przemiano-
wane na Centrum Kszta³cenia Ustawiczne-
go. W 2002 r. 4 pa�dziernika odby³o siê
po�wiecenie sztandaru i przywrócenie szko-
le imienia Józefa Pi³sudskiego. Szko³a ta
ma obecnie ciekaw¹ Izbê Pamiêci. Szko³a
ta dobrze siê zapisa³a w swojej historii,
sta³a siê godnym posiadaczem imienia
wielkiego Polaka � pomnikiem Józefa Pi³-
sudskiego. Obecnie dyr. Szko³y jest mgr
in¿. Edmund Jarosiewicz.

Szanowni Czytelnicy �Naszego Gdañska�
� Komisja Turystyki i Obiektów Pamiêci
Narodowej zwraca siê do szanownych Pañ-
stwa o nawi¹zanie kontaktu pisemnego lub
telefonicznego w celu promowania god-
nych zdarzeñ z naszego miasta a wyrzu-
cania hañbi¹cych naród polski. Co nale¿y
usun¹æ ze sceny historii aby nie okaleczaæ
naszej m³odzie¿y?

W tek�cie tym wykorzysta³em niektóre
zapisy z biuletynu Nr 1 szko³y CKU opra-
cowanego przez pani¹ mgr Mariê Wi-
�niowsk¹.

TADEUSZ M£YNIK
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�Ten kto nie szanuje historii i nie ceni przesz³o�ci ten nie jest godzien
szacunku tera�niejszo�ci ani nie ma prawa do przysz³o�ci�.

                                                                 Józef Pi³sudski

Komu pomnik?
Przypomnijmy sobie definicjê pomnika: jest to rze�ba lub budowla w formie pos¹gu, obelisku, p³yty pami¹tkowej ku czci
osoby dla upamiêtnienia  wa¿nego  wydarzenia. Temu s³u¿¹ uroczysto�ci ods³oniêcia pomnika (obiektu pamiêci narodowej).

Fot. Maciej Kostun - FOTOQFEREK GDAÑSKI
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