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Bia³a legenda postaci Pi³sudskiego i jego
wizja patriotyzmu, jest wci¹¿ ¿ywa.

Nie baæ siê marzeñ
Przedsiêwziêcie zrealizowa³ Komitet

Organizacyjny Uroczysto�ci Ods³oniêcia
Pami¹tkowej Tablicy Józefa Pi³sudskiego
i Kazimierza Sosnkowskiego (fot. 1).
Ogromny wysi³ek zakoñczy³ siê sukce-
sem. Najtrudniejsze by³o zebranie fundu-
szy. By³a to lekcja patriotyzmu i pokory,
a do tego nerwówka przy goni¹cych ter-
minach. Akcja nauczy³a organizatorów
nie baæ siê marzeñ i �mia³ych pomys³ów.
Kluczem do sukcesu okaza³a siê determi-
nacja aktywistów z Komitetu Organizacyj-
nego, wystêpowanie w s³usznej sprawie,
duch zjednywania sympatyków. Uzyskano
patronat w³adz miasta i regionu, pozytyw-
ny odzew wielu �rodowisk hojnie ofiaro-
wuj¹cych datki na realizacjê projektu lub
wnosz¹cych nieodp³atnie w³asne zaanga-
¿owanie i pracê. Sukces przedsiêwziêcia
jest tym cenniejszy, ¿e uda³o siê go uzy-
skaæ w dobie szalej¹cego kryzysu, kiedy
wszyscy maj¹ wê¿a w kieszeni i kiedy nie
jest to dobra pora na rozrzutno�æ, choæby
najbardziej patriotyczn¹ i honorow¹.

Pe³na reprezentacja
Uroczysto�ci ods³oniêcia tablicy upa-

miêtniaj¹cej kilkudniowy pobyt w lipcu
1917 r., w pruskim wiêzieniu w Gdañsku
Brygadiera Józefa Pi³sudskiego i Pu³kowni-
ka Kazimierza Sosnkowskiego odby³y siê
11 listopada 2009 r. po Paradzie Niepod-
leg³o�ci (fot. 2). Wystawiono Asystê Ho-
norow¹ i Poczty Sztandarowe (fot. 3). Na
trybunie honorowej (fot. 4) miejsca zajêli:
Roman Zaborowski � Wojewoda Pomorski,
Krystyna Pajura � Cz³onek Zarz¹du Wo-
jewództwa Pomorskiego,
Maciej Lisicki � Wiceprezydent Miasta
Gdañska,
Bogdan Oleszek � Przewodnicz¹cy Rady
Miasta Gdañska,
Jacek Karnowski � Prezydent Miasta So-
potu,
P³k. Jaros³aw Karda� � Dyrektor Okrêgo-
wy S³u¿by Wiêziennej w Gdañsku,

Po ods³oniêciu tablicy pami¹tkowej Józefa Pi³sudskiego
i Kazimierza Sosnkowskiego w Gdañsku

My�li, s³owa, czyny
Wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Mi³o�ników Tradycji �Mazurka D¹browskiego� i Stowarzyszenia

�Nasz Gdañsk� jest znakomitym przyk³adem funkcjonowania spo³eczeñstwa obywatelskiego. Skutecznego przej�cia od
m¹drych s³ów do szlachetnych czynów.

Piotr Wierzbicki � Dyrektor Archiwum
Pañstwowego w Gdañsku,
P³k. Grzegorz Sobol � Dyrektor Aresztu
�ledczego w Gdañsku,
Prof. Andrzej Januszajtis � Przewodni-
cz¹cy Komitetu Organizacyjnego,
Rufin Godlewski � Wiceprzewodnicz¹cy
Komitetu Organizacyjnego,
Jerzy Szahuniewicz � Wiceprzewodnicz¹-
cy Komitetu Organizacyjnego,
Ks. Arcybiskup S³awoj Leszek G³ód� �
Metropolita Gdañski,
Ks. Infu³at Stanis³aw Bogdanowicz � Pro-
boszcz Bazyliki Mariackiej,
Ks. Dariusz Jó�wik � Wikariusz prawo-
s³awny,
Jakub Szadaj � Przewodnicz¹cy Nieza-
le¿nej Gminy Wyznania Moj¿eszowego
w Gdañsku,
Ibrahim Uzuna � Imam Wyznania Muzu³-
mañskiego,
Dr Jan Tarczyñski � Dyrektor Biura
Ostatniego Prezydenta II RP Ryszarda
Kaczorowskiego,
Pp³k. Marek Wójtowicz � Prezes Zarz¹du
G³ównego Stowarzyszenia Oficerów Wiê-
ziennictwa,
Dr Marian Malcherek � Prezes Zwi¹zku
Wiê�niów Politycznych Okresu Stalinow-
skiego, Oddzia³ Pomorza Zachodniego
w Szczecinie.

Ekumeniczny akt po�wiêcenia
Tablicê pami¹tkow¹ ods³onili: Wojewo-

da Pomorski Roman Zaborowski i prezes
Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk� prof. An-
drzej Januszajtis (fot. 5). Tablica autor-
stwa prof. S³awoja Ostrowskiego odlana
w br¹zie, z czytelnymi napisami i oblicza-
mi Pi³sudskiego i Sosnkowskiego harmo-
nizuje z ceglanym murem Aresztu �led-
czego. Przedstawiciele czterech wyznañ
dokonali ekumenicznego po�wiêcenia ta-
blicy (fot. 6). Pod tablic¹ z³o¿ono wieñce,
wi¹zanki kwiatów, zapalono znicze. Pro-
fesor Januszajtis odczyta³ przes³anie by³e-
go prezydenta RP Ryszarda Kaczorow-
skiego podnosz¹ce zas³ugi Pi³sudskiego
w odzyskaniu niepodleg³o�ci i w budowa-
niu zrêbów Niepodleg³ej Polski, kre�l¹c

przy tej okazji zawsze aktualny wizeru-
nek polskiego patrioty.

Chór �£êgowianie� (fot. 7) przypo-
mnia³ �Pie�ñ Konfederatów Barskich�.
Otwarto wrota Aresztu �ledczego i uczest-
nicy weszli na dawn¹ ulicê Kurkow¹.
Z g³o�ników pop³yn¹³ g³os przedstawiaj¹-
cy zarys dziejów tej ulicy.

W Nowym Ratuszu odby³a siê sesja
popularnonaukowa o �Józefie Pi³sudskim
� polityku i obywatelu Rzeczpospolitej�
(fot. 8). Wszystkie referaty wydrukowano
w jubileuszowym listopadowym wydaniu
miesiêcznika �Nasz Gdañsk�.

Wêdrówka w czasie
Dr hab. Grzegorz Berendt wyg³osi³ re-

ferat: �Józef Pi³sudski � jeden z pokolenia
niepokornych � wobec Gdañska�. Nawi¹-
zuj¹c do pracy Bohdana Cywiñskiego
�Rodowody niepokornych� z lat 1863�80,
przypomnia³, ¿e do owego pokolenia na-
le¿a³ te¿ Józef Pi³sudski i Roman Dmow-
ski. Byli to ludzie wolnego ducha, za co
p³acili wysok¹ cenê wiêzieñ, zes³ania i w³a-
snego ¿ycia. Po�wiêcali czas, zdrowie, m³o-
do�æ idei niepodleg³o�ci.

Mjr W³adys³aw Kowalski przedstawi³
pasjonuj¹c¹ filmow¹ ilustracjê swojego
artyku³u o wiê�niach specjalnych � Pi³sud-
skim i Sosnkowskim � pruskiego zak³adu
karnego w Gdañsku. By³ to sugestywny
multimedialny spektakl, który przeniós³
nas w czasy Polski miêdzywojennej.

W referacie �Pi³sudski, a mniejszo�ci
narodowe, na przyk³adzie polskich Tata-
rów�, prof. Selim Chazbijewicz zaprezen-
towa³ zaanga¿owanie polskich Tatarów
w sprawy niepodleg³o�ci Polski. U�wia-
domi³ jak bardzo od czasów bitwy pod
Legnic¹, zmieni³a siê rola Tatarów w Pol-
sce. W czasach II RP, Tatarzy stali siê bli-
skimi wspó³pracownikami Józefa Pi³sud-
skiego. Dzielnie uczestniczyli u jego boku
w wojnie polsko-radzieckiej w 1920 r.

TEKST: DARIUSZ WRÓBLEWSKI

FOTO: ANDRZEJ MIKLIÑSKI

ROMAN NADOLNY

ANTONI PERZYNA
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Uroczysto�æ wpisana zosta³a przez Wo-
jewodê Pomorskiego do g³ównego pro-
gramu obchodów �wiêta Niepodleg³o�ci
w Gdañsku.

Patriotyczne zaanga¿owanie
Dla naszego �Komitetu Organizacyjne-

go�� by³o to bardzo du¿e wyró¿nienie,
a zarazem �wiadomo�æ przyjêcia odpo-
wiedzialno�ci za stan przygotowania ca³ej
uroczysto�ci i jej przebieg. Dzisiaj mo¿e-
my powiedzieæ: opracowany przez Komi-
tet Organizacyjny �Szczegó³owy Program
Ods³oniêcia Tablicy Pami¹tkowej Józefa
Pi³sudskiego i Kazimierza Sosnkowskie-
go� w dniu 11 listopada zosta³ w ca³o�ci
zrealizowany. Uroczysto�æ przeprowadzo-
no w sposób godny do na�ladowania z od-
powiednim szacunkiem dla wszystkich
Gdañszczan i Polaków.

Du¿a liczba uczestników bior¹cych
udzia³ w tej uroczysto�ci dobrze �wiadczy
o patriotycznym zaanga¿owaniu i pe³nym
poparciu dla sprawy, której wykonania

Ods³oniêcie Pami¹tkowej Tablicy Józefa Pi³sudskiego
i Kazimierza Sosnkowskiego � za nami

Dla wszystkich Polaków
11 listopada 2009 roku przy bramie wiêziennej Aresztu �ledczego w Gdañsku na ul. 3 Maja odby³a

siê znacz¹ca uroczysto�æ � Ods³oniêcie Pami¹tkowej Tablicy Józefa Pi³sudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego.

podjê³y siê organizacje, instytucje i osoby
dzia³aj¹ce w Komitecie Organizacyjnym.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy
brali udzia³ w uroczysto�ci.

D³uga lista Darczyñców
Szczególne wyrazy podziêkowania nale¿¹

siê naszym Darczyñcom, którzy wspomogli
finansowo nasze przedsiêwziêcie w naj-
trudniejszym momencie dzia³añ organiza-
cyjnych. Listopadowy numer miesiêcznika
�Nasz Gdañsk� zawiera obszern¹ listê
wszystkich, którzy do dnia 28 pa�dziernika
2009 r. wp³acili datki na konto Komitetu
Organizacyjnego. Teraz przedstawiamy ko-
lejne osoby prywatne, organizacje i instytu-
cje, które dokona³y wp³at w listopadzie br.

Osoby prywatne:
Maciej Uchman
Roman Kasprzak
Barbara Anna Klaman
Teresa Pryboda
Henryk Jaworski
Aleksandra Maja Krzywosz z Jastarni
Anna Ziêkiewicz z gminy Kolbudy
Rafa³ Za³êski

NAZWA I NUMER KONTA:
Stowarzyszenie �Nasz Gdañsk� 80-826 Gdañsk, ul. Ogarna 64/65

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

Czes³aw Skonka
Jan Polak

Organizacje i instytucje:
Areszt �ledczy w Gdañsku � darowizna
od osadzonych,
Stowarzyszenie Mi³o�ników Mazurka
D¹browskiego w Gdañsku,
Gdañskie Przedsiêbiorstwo Energetyki
Cieplnej Spó³ka z.o.o.,
Prof. zw. dr Daniel Duda � prezes Polskie-
go Towarzystwa Nautologicznego w Gdyni,
Kamienica Gotyk, Gdañsk � ul. Mariacka 1

Konto otwarte
Wszystkim wymienionym darczyñcom

jeszcze raz serdecznie dziêkujemy za udzie-
lon¹ pomoc.

Niestety poniesione koszty okaza³y siê
nieco wy¿sze od planowanych i dlatego
zwracamy siê raz jeszcze z wielk¹ pro�b¹
o dalsze dofinansowanie na ni¿ej podane
konto Komitetu Organizacyjnego. Podsu-
mowanie i zakoñczenie dzia³alno�ci Ko-
mitetu Organizacyjnego Tablicy nr 1 od-
bêdzie siê 15 grudnia br.

RUFIN GODLEWSKI

ZASTÊPCA PRZEWODNICZ¥CEGO

KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Rozpoczêcie uroczysto�ci Licznie przybyli uczestnicy uroczysto�ci 11 listopada 2009 r.
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W imieniu Komitetu Honorowego i Organizacyjnego wieniec sk³adaj¹:
Wojewoda Pomorski � Roman Zaborowski i Przewodnicz¹cy Komitetu
Organizacyjnego � doc. dr Andrzej Januszajtis

Zapalone znicze postawili: Prezas Stowarzyszenia Tatarów RP w Gdañ-
sku, autor artyku³u, oraz w imieniu dzieci � Jakub M¹draszewski �
uczeñ SP Nr 50, mieszkaniec ulicy Gen. K. Sosnkowskiego

Antoni Perzyna � zas³u¿ony pedagog i wybitny
cz³onek Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�

In¿. arch. Stanis³awowi Michelowi

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

z powodu �mierci ¯ony

Dobrochny Witos³awskiej-Michel

W�rod uczestników Uroczysto�ci przedstawiciel
Armii Krajowej

Na zdjêciu: Dobrochna Witos³awska-Michel i Stanis³aw Michel
przed wej�ciem do swojego domu 20 wrze�nia 2008 roku

(fot. z rodzinnego archiwum rodziny Michelów)

Sk³ada

Zarz¹d, cz³onkowie i sympatycy

Stowarzyszenia �Nasz Gdañsk�

FOT. TADEUSZ GODLEWSKI

ANTONI PERZYNA
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W tym¿e statucie jest mowa: �by bro-
ni¹c prawdy lub potwierdzaj¹c opiniê
³agodnie pos³ugiwali siê odpowiednimi
s³owami i wyra¿eniami, a po wy³o¿eniu
pogl¹dów na kwestiê, dla zwyciêstwa praw-
dy co najrychlej siê pogodzili�.

Rajcy chc¹ wydaæ 2,5 mln z³!
Mo¿na taniej!

Jeszcze nie tak dawno uczono te¿ w szko-
³ach, by nie pos³ugiwaæ siê argumentem
�ad hominum�, tzn. wytykaj¹cym jak¹�
prawdziw¹ czy urojon¹ przywarê adwer-
sarza, w celu pogr¹¿enia go i wyelimino-
wania z dyskusji.

Dlaczego o tym piszê? Ostatnio Rada
Miasta uchwali³a bud¿et, w którym prze-
znaczono 2,5 miliona z³otych na ró¿ne
prace, zwi¹zane z ow¹ nieszczêsn¹ k³adk¹
na O³owiankê. Grozi runiêciem skarpa
Biskupiej Górki, ewakuuje siê mieszkañ-
ców i skazuje dom na rozbiórkê, a jedno-
cze�nie wyk³ada siê du¿¹ sumê na co�, co
mo¿na za³atwiæ nieporównanie taniej.

K³adka (�ci�lej most) w tym miejscu jest
urbanistycznym nonsensem, w dodatku nie-
s³ychanie kosztownym. Pisali�my o tym
(nie tylko ja) wiele razy, zasiêgali�my opi-
nii ekspertów, wytaczali�my argumenty,
w naszym przekonaniu druzgoc¹ce. I co?
I nic. Druga strona ani razu nie próbowa³a
siê do nich odnie�æ, udowodniæ, ¿e nie
mamy racji.

K³adka nad Mot³aw¹, a kultura dyskusji

Co najrychlej
siê pogodziæ

Dyskusje na pal¹ce tematy s¹ stare jak �wiat. W toku sporów wypracowano sztukê ich prowadzenia. Jako przyk³ad mo¿e
s³u¿yæ uchwalony w roku 1743 statut gdañskiego Towarzystwa Przyrodniczego, pierwszego tego rodzaju w Polsce. Zaleca
on m.in. dyskutantom, �by unikali wypowiedzi pogardliwych, gorzkich i nieprzystojnych�.

�¯adna si³a
nie powstrzyma��

Jedyna odpowied�,
powtarzana jak man-
tra (dawniej mawiano:
�z uporem maniaka�),
to apodyktyczne:

�K³adka bêdzie!�
�¯adna si³a nie

powstrzyma budowy!�
Oto przyk³ad pogar-
dliwej wypowiedzi!
Zdarzy³ siê te¿ argu-
ment �ad hominum�,
absurdalny i ca³kowi-
cie nie na temat. Merytoryczny argument
by³ tylko jeden: �K³adka jest konieczna
dla aktywizacji rejonu Angielskiej Gro-
bli�. Intencja niew¹tpliwie szlachetna, ale
dla jej realizacji wybrano rozwi¹zanie
najgorsze i najdro¿sze. A ju¿ zupe³nie nie
sposób poj¹æ, jak mo¿na by³o na serio
rozpatrywaæ wariant, w którym otwiera-
nie i zamykanie k³adki mia³o zajmowaæ
³¹cznie 20 minut! Powtórzmy: w 1902
roku otwieranie dziesiêæ razy ciê¿szych
klap Mostu Krowiego za pomoc¹ silnika
elektrycznego trwa³o pó³ minuty, rêczne
nieca³e dwie, a teraz dziesiêæ! To ma byæ
postêp?

Brak merytorycznej dyskusji wynika
z braku argumentów po drugiej stronie.

Nasi adwersarze do-
brze wiedz¹, ¿e mamy
racjê. Nie próbuj¹ ar-
gumentowaæ, bo pie-
ni¹dze na budowê tej
tragicznej pomy³ki s¹
zapewnione. Sk¹d?

Z naszych op³at,
proszê Pañstwa!
Z Elektrociep³ow-

ni Wybrze¿e. A sk¹d
je bierze ta szanowna
instytucja? Bo prze-
cie¿ nie s¹ to pry-
watne pieni¹dze Pana

Dyrektora? Z naszych op³at, proszê Pañ-
stwa! Krytyka szafowania tymi pieniêdz-
mi jest naszym niezbywalnym prawem!
Je¿eli w³adze Elektrociep³owni chc¹ za-
fundowaæ miastu co� po¿ytecznego, to
niech sfinansuj¹ to, co na prawdê zakty-
wizuje rejony za Mot³aw¹ � od Polskiego
Haku po D³ugie Ogrody: prom samocho-
dowy na Sienn¹ Groblê. Albo liniê auto-
busow¹ przez Angielsk¹ Groblê na O³o-
wiankê. Za pieni¹dze, które maj¹ pój�æ na
k³adkê, mo¿na by utrzymywaæ tak¹ liniê
przez 66 lat! Tañsze, skuteczniejsze,
atrakcyjniejsze i nie kontrowersyjne po³¹-
czenie O³owianki z rejonem Zamczyska
za pomoc¹ nowoczesnego pojazdu wod-
nego mog³oby funkcjonowaæ kilkana�cie
lat za darmo!

A je¿eli dwóm naszym s³awnym ¿egla-
rzom, których ostatnio namówiono do
promocji k³adki, na prawdê zale¿y na roz-
woju ¿eglugi w Gdañsku, to niech nawo-
³uj¹ do otwarcia mostów Zielonego, Kro-
wiego, St¹giewnego i Kamieniarskiego,
co pozwoli³oby powiêkszyæ nasz¹ marinê
dziesi¹tki razy!

Czekamy na otwarcie mostów
Na to otwarcie czekamy od roku 1993,

w którym pierwsza demokratycznie wy-
brana Rada Miasta Gdañska podjê³a od-
no�n¹ uchwa³ê. Podobno na ¿aden z tych
mostów nie ma pieniêdzy... Nie mo¿emy

Elegancki tramwaj wodny w Poczdamie

Nowoczesna bateau-mouche na Sekwanie
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Ekonomiczny i pakowny pojazd wodny w Kopenhadze. Dlaczego nie
w Gdañsku?

siê te¿ zgodziæ z postulatem usuniêcia ze Starego Portu statków
bia³ej floty. Czy ¿eby pop³yn¹æ do Sopotu albo na Hel, mamy
je�dziæ do Gdyni? Takie pomys³y mo¿e wysuwaæ tylko kto�
(choæby najs³awniejszy), kto kompletnie nie rozumie interesu
mieszkañców Gdañska.

Za³¹czam zdjêcia nowoczesnych, ekonomicznych pojazdów
wodnych kursuj¹cych w innych miastach. Dlaczego Filharmonia
(albo miasto) nie sprawi sobie takiego? Dlaczego Gdañsk �
przysz³a (mam nadziejê) Stolica Kulturalna Europy � jest pod
tym wzglêdem na szarym koñcu?

ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Cofnijmy siê w tamte czasy. Po zakoñcze-
niu pierwszej wojny �wiatowej polska uzy-
ska³a niewielki dostêp do morza, a Gdañsk
zosta³ Wolnym Miastem.

Budowanie Polski na morzu
Jednym z pierwszych rozkazów Józefa

Pi³sudskiego by³ nakaz zagospodarowania
wybrze¿a morskiego. Wszystko trzeba by³o
zaczynaæ od zera. Pierwszych parê jedno-
stek p³ywaj¹cych jakie mieli�my, obs³ugi-
wali zniemczeni gdañszczanie i inni ob-
cokrajowcy. Zaczêli te¿ przybywaæ Polacy
z zaboru pruskiego i rosyjskiego. Aby bu-
dowaæ Polskê na morzu trzeba by³o zacz¹æ
od szkolenia m³odych ludzi. W tym celu
w 1920 r. z inicjatywy kontradmira³a Ka-
zimierza Porêbskiego powsta³a pierwsza
w Polsce Szko³a Morska w Tczewie której
dyrektorem zosta³ Antoni Garnuszewski,
absolwent Szko³y Marynarki Handlowej
w Odessie oraz Wydzia³u Budowy Okrêtów
Politechniki w Petersburgu. Szko³a mia³a
dwa wydzia³y: Mechaniczny i Nawigacyjny.
W 1923 r. placówkê opu�ci³o pierwszych
trzydziestu absolwentów. Do szkolenia tych
ludzi zakupiono w 1920 r. w Anglii star¹
fregatê z 1869 r. Wmontowano jej dwa silni-
ki spalinowe. Mia³a 85 m d³ugo�ci 11,5 m
szeroko�ci 6,5 m zanurzenia. Nadano jej
imiê �Lwów� a pierwszym kapitanem tego
¿aglowca by³ Tadeusz Ziókowski.

Polska bandera
�Lwów� by³ pierwszym polskim ¿aglow-

cem, na którym zawis³a polska bandera.
Portem macierzystym �Lwowa� by³ Gdañsk
(o Gdyni wtedy dopiero siê mówi³o).
W styczniu 1923 r. ¿aglowiec �Lwów�
zosta³ oficjalnie przekazany Pañstwowej
Szkole Morskiej. 23 maja 1923 r. wyp³y-
n¹³ w pierwszy szkoleniowy rejs oceanicz-
ny do Brazylii z 67 osobow¹ za³og¹ (w tym
40 uczniów). By³y to chude lata, ¿aglowiec
sam musia³ zarabiaæ na swoje utrzymanie.
Na pok³ad zabra³ 100 ton drewna do Da-
nii, kilka ton pierza, a do Brazylii 110 ton
p³ugów, sierpów, mebli kilimów. Ze Szwe-
cji zabra³ 1100 ton cementu i 6000 ciê¿-

Gdañskie pomniki

Pierwszy Kapitan
� Tadeusz Zió³kowski

Na Targu Rybnym w Gdañsku pomiêdzy dwoma gmachami wzniesionymi w ostatnim czasie i nie harmonizuj¹cymi swoim
wygl¹dem z architektur¹ G³ównego Miasta, na niewielkim cokole stoi popiersie kapitana ¿eglugi wielkiej, komandora
portu gdañskiego i szefa pilotów portowych Wolnego Miasta Gdañska � Tadeusza Zió³kowskiego.

kich beczek. Po drodze by³y k³opoty ale
m³oda za³oga zda³a egzamin. Na równiku
odby³ siê pierwszy w historii polski chrzest
na polskim statku. Przez sze�æ lat ¿aglowiec
�Lwów� szkoli³ marynarsk¹ braæ, zawija-
j¹c w tym czasie do blisko 40 portów,
przep³yn¹³ ponad 63 tysi¹ce mil a skoñczy³
swój ¿ywot jako hotel i magazyn Mary-
narki wojennej. W 1938 r. zosta³ pociêty
na z³om. W lipcu 1930 r. zast¹pi³ go inny
¿aglowiec �Dar Pomorza�, który te¿ prze-
szed³ bardzo ciekaw¹ drogê do 1981 r.

1921 r. W sk³ad rady wchodzi³o po piêciu
komisarzy polskich i gdañskich, a prezy-
dentem by³ zawsze przedstawiciel innego
pañstwa, na ogó³ byli to Szwajcarzy. Rada
Portu by³a cia³em kolegialnym, zwi¹zkiem
celowym Rzeczypospolitej Polskiej i Wol-
nego Miasta Gdañska o charakterze instytu-
cji, niezale¿nym od obu rz¹dów. W 1928 r.
na mocy nowego regulaminu przeniesiono
w stan spoczynku 70-letniego niemieckie-
go komisarza pilotów, którego miejsce
zaj¹³ jego zastêpca, m¹¿ zaufania Polskiej
delegacji Tadeusz Zió³kowski.

Zgin¹³ za Polskê
Tadeusz Zió³kowski urodzi³ sie w 1886 r.

w Wiskitnie na pó³noc od Bydgoszczy. Pro-
paganda niemiecka o Polsce wyra¿a³a siê
negatywnie, ¿e Polacy nie maj¹ ludzi do
obsadzania stanowisk w urzêdach, a p³y-
waæ to mog¹ na bali. Okaza³o siê ¿e Po-
lacy maj¹ ludzi do zadañ na morzu i szybko
zbudowali port w Gdyni co by³o ciosem
dla portu w Gdañsku. W roku 1939 wszyscy
mówili o wojnie z Niemcami, 25 sierpnia
przyby³ z rzekom¹ wizyt¹ kurtuazyjn¹ nie-
miecki pancernik �Schleswig-Holstein�.
Jako komandor pilotów Tadeusz Zió³kowski
nie wyrazi³ zgody na wprowadzenie go do
portu. Tego samego dnia Tadeusz Zió³kow-
ski i inni polscy funkcjonariusze portowi
zostali aresztowani przez policjê Wolnego
Miasta Gdañska. Po interwencji polskich
w³adz, po paru dniach, zostali zwolnieni
ale ju¿ nastêpnego dnia rano (1 wrze�nia)
ponownie ich aresztowano i uwiêziono
w obozie koncentracyjnym Stutthof, gdzie
wraz z innymi dzia³aczami Gdañskiej Po-
lonii, zostali zamordowani 22 III 1940 r.

Tak zakoñczy³ ¿ycie Tadeusz Zió³kowski
� komendant statku szkolnego �Lwów�,
inicjator Polskiego Domu Marynarza, Jacht
Klubu Polskiego w Gdañsku i komandor
pilotów Zarz¹du Portu i dróg wodnych
w Gdañsku. Popiersie T. Zió³kowskiego
ustawione w 1990 r. zaczyna byæ w z³ym
stanie. S¹dzê, ¿e nasza historia powinna
byæ upamiêtniona w trwalszy sposób.

TADEUSZ M£YNIK

Organizowa³ ¿eglarstwo sportowe
Kapitan Tadeusz Zió³kowski zas³yn¹³

te¿ jako organizator ¿eglarstwa sportowego
w Gdañsku. Pierwszy Polski Klub Jachtowy
w Wolnym Mie�cie Gdañsku powsta³ ju¿
w 1922 r. a miejscem postoju by³ Polski Hak.
Po utracie jednego jachtu w 1927 r. klub
dzia³a³ dalej ale ju¿ w 1928 r. � z inicjatywy
Tadeusza Zió³kowskiego i kilku ¿eglarzy �
powsta³ w Gdañsku drugi klub ¿eglarski,
który przyj¹³ nazwê Klub Morski. Po uzy-
skaniu nowych jednostek z flagowym jach-
tem �Korsarz� powsta³ wtedy �Polski Klub
Morski�, którego zawodnicy wygrywali miê-
dzynarodowe zawody w 1936 i 1938 r.

Po wej�ciu w ¿ycie Konwencji Paryskiej
15 XII 1920 r. w Wolnym Mie�cie Gdañsku
powo³ano Zarz¹d Portu i Dróg Wodnych.
Oficjalnie komisja zaczê³a pracowaæ 1 VI
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Z kolei podczas epidemii d¿umy w la-
tach 1348�1351, która poch³onê³a jedn¹
trzeci¹ mieszkañców Europy, ¯ydów do-
datkowo pos¹dzono o zatruwanie studni.
Ostatnim znanym aktem represji wobec
¯ydów Meklemburgii w �redniowieczu
by³o skazanie na spalenie 27 osób w mia-
steczku Sternberg ko³o Schwerina za rze-
kome zbeszczeszczenie hostii. Na Pomo-
rzu Zachodnim ¯ydzi osiedlali siê przede
wszystkim w wiêkszych miastach: Szcze-
cinie, Stralsundzie i Gryfii (Greifswald).
Do innych regionów nad Ba³tykiem spo-
³eczno�æ ¿ydowska nie mia³a dostêpu.

Pañstwo krzy¿ackie w Prusach i Inflan-
tach w zasadzie nie tolerowa³o osadnictwa
¿ydowskiego. Chocia¿ nale¿y odnotowaæ, i¿
Krzy¿acy nie bronili ¯ydom osiedlania siê
w Nowej Marchii czy te¿ w swoich dobrach
na terenie Rzeszy Niemieckiej. Utworze-
nie po drugim pokoju toruñskim w 1466 r.
z zachodniej czê�ci pañstwa krzy¿ackiego
Prus Królewskich nie zmieni³o sytuacji
¯ydów a¿ do pierwszego rozbioru Polski
w 1772 r., a w przypadku Gdañska i Toru-
nia nawet do drugiego rozbioru w 1793 r.

Nale¿y te¿ wzi¹æ pod uwagê, ¿e miasta
hanzeatyckie jak Gdañsk, Toruñ i Elbl¹g,
z Lubek¹ na czele, rz¹dzone by³y przez
kupców i posiada³y rozwiniête rzemios³o.
St¹d te¿, ze wzglêdów konkurencyjnych
nie wpuszcza³y ¯ydów w swe mury.

Aszkenazyjscy i sefardyjscy
Analizuj¹c ¿ydowskie osadnictwo nad

Ba³tykiem w �redniowieczu nie znajdziemy
jego �ladów w krajach skandynawskich.
Co wynika³o zapewne tak¿e z ma³ego ich
zainteresowania Pó³noc¹.

Reformacja nie doprowadzi³a do znie-
sienia barier utrudniaj¹cych osadnictwo
¿ydowskie. Marcin Luter licz¹c pocz¹tko-
wo na pozyskanie ¿ydowskich duszyczek
zaj¹³ wobec nich przychylne stanowisko,
które z czasem uleg³o zmianie.

Pozytywnym wyj¹tkiem sta³a siê pod ko-
niec XVI wieku Dania. Zaczêto tam zezwalaæ
na osiedlanie siê ¯ydów na terenie ksiêstw
szlezwisko-holsztyñskich, które do roku
1863 wchodzi³y w sk³ad monarchii duñskiej.

Spo³eczno�æ ¿ydowska w Gdañsku i nad Ba³tykiem
do wybuchu II wojny �wiatowej (cz. 1.)

Na granicy tolerancji
W krajach regionu ba³tyckiego pierwsi ¯ydzi pojawili siê w Meklemburgu i na Pomorzu Zachodnim

jako servi camerae tj. niewolnicy skarbu. Za opiekê musieli p³aciæ specjalny podatek ksiêciu. Nale¿y tu odnotowaæ
wzrost wrogo�ci wobec ¯ydów na skutek ukszta³towania siê w XII i XIII wieku pos¹dzeñ o dokonywanie przez ¯ydów
mordów rytualnych i bezczeszczenia hostii.

Z kolei w ksiêstwie kurlandzkim, które
by³o lennem polskim od roku 1561, ¯ydzi
przebywali w XVII i XVIII wieku. Prze-
sad¹ by³oby jednak mówienie o korzyst-
nych dla nich warunkach do osadnictwa.
Nad Ba³tykiem, oprócz pochodz¹cych ze
�redniowiecznych Niemiec i Polski ¯y-
dów aszkenazyjskich (u¿ywaj¹cych jêzyka
jidysz, którego pocz¹tków nale¿y szukaæ
blisko tysi¹c lat temu na terenie dzisiejszej

Zwyczajni i nadzwyczajni tolerowani
Pruscy królowie, którzy kontrolowali

znaczn¹ czê�æ po³udniowego pobrze¿a Ba³-
tyku, wydawanymi przez siebie generalny-
mi przywilejami, szczególnie z roku 1730
i 1750, ograniczyli z jednej strony liczbê
tolerowanych ¯ydów, a z drugiej zwiêk-
szyli minimalny kapita³ osiedlaj¹cego siê
¯yda do 100 tys. talarów. ¯ydów podzielono
na dwie grupy: zwyczajnych i nadzwyczaj-
nych protegowanych ¯ydów. Tylko ci pierw-
si otrzymywali list protekcyjny zezwalaj¹cy
ojcu na przekazanie synowi praw do pobytu
w kraju. Tego prawa byli pozbawieni nad-
zwyczajni protegowani, którzy mogli za-
mieszkiwaæ w kraju do koñca swojego ¿ycia.

Szwecja przez bardzo d³ugi okres by³a
dostêpna tylko dla luteran. Pierwszym zna-
nym z nazwiska ¯ydem, który odwiedzi³
ten kraj w 1702 roku wraz z synem by³
Samson Efraim. Dopiero w 1775 roku król
Gustaw III zezwoli³ Aaronowi Isaac z Meck-
lenbourga na osiedlenie siê w Sztokholmie.
W Szwecji w roku 1787 by³o zaledwie
150 ¯ydów (ok. 0,25% ogó³u ludno�ci).
Natomiast w 1807 r. 785 ¯ydów przy
identycznym udziale procentowym. Obec-
nie liczba osób pochodzenia ¿ydowskiego
wynosi tam ok. 1%.

Bardzo pozytywny wp³yw na stosunek
do spo³eczno�ci ¿ydowskiej nad Ba³tykiem
odegra³y idee o�wieceniowe jak i rewolucja
francuska. Umo¿liwi³o to stopniow¹ eman-
cypacjê ¯ydów. I tak Król Prus 11 marca
1812 r. wyda³ edykt uznaj¹cy ¯ydów pru-
skich za obywateli. Chocia¿ nie by³o to
jeszcze pe³ne równouprawnienie. W Danii
¯ydzi otrzymali pe³ne prawa polityczne wraz
z ustanowieniem w 1849 r. konstytucji duñ-
skiej. Nieco wcze�niej bo w roku 1798 uzy-
skali prawo do studiów na uniwersytecie,
a w 1802 r. do zakupu gruntów. Z kolei
w Szwecji do pe³nej emancypacji ¯ydów
dosz³o dopiero w roku 1860. Warto tu te¿
odnotowaæ dekret króla Szwecji Karola XIV
z 1838 r. znosz¹cy ograniczenia wobec
¯ydów.

JAROS£AW BALCEWICZ

(c.d.n.)

Nadrenii), pojawili siê tak¿e w XVII wieku
¯ydzi sefardyjscy. Wywêdrowali oni z Pó³-
wyspu Iberyjskiego, sk¹d zostali wypê-
dzeni, Najpierw z Hiszpanii w roku 1492,
a po kilku latach tak¿e z Portugalii w roku
1497. Pos³ugiwali siê oni jêzykiem ladino
opratym na jêzykach romañskich. Ich sta-
rania, aby uzyskaæ zgodê na osiedlenie siê
w Gdañsku spotyka³y siê z odmow¹ rady
miejskiej. Wyj¹tkiem, ze wzglêdu na bar-
dzo poszukiwany zawód, by³ szlifierz dia-
mentów Joel Levi z Amsterdamu. Za swój
pobyt musia³ jednak wp³acaæ co kwarta³
piêæ florenów do kasy miasta. W spisie
z 1750 r. figuruje jako mieszkaniec ulicy
�Breitergassegemeinde�.

Fot. Marek Zarzecki
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Galeria piêknych postaci
Swoje piêkne karty w historii polskiego

sportu zapisali m.in. mistrzowie olimpijscy
z Pekinu 2008, z³oci medali�ci � gimnastyk
Leszek Blanik i wio�larz Adam Korol,
a tak¿e wcze�niejsi, jak: Leszek Kose-
dowski (boks), Waldemar Legieñ (judo),
Daniel Waszkiewicz i Bogdan Wenta
(pi³ka rêczna), Karol Jab³oñski, Roman
Paszke i Jerzy W¹sowicz (¿eglarstwo),
Sylwia Grucha³a, Cezary Siess, Ryszard
Sobczak (szermierka), Alicja Pêczak-
-Graczyk (p³ywanie), £ukasz Chy³a, Je-
rzy Detko, Maria Kamrowska-Nowak
(lekkoatletyka), Leszek Kucharski czy
nie¿yj¹cy ju¿, najwybitniejszy polski teni-
sista sto³owy Andrzej Grubba. Niemniej
s³awni, to komentator sportowy Dariusz
Szpakowski oraz � o czym ma³o kto wie
� Krzysztof Klenczon, kompozytor i wo-
kalista zespo³ów muzycznych �Czerwone
Gitary� i �Trzy Korony�. W latach 1962�
�1963 gospodarz sopockiego klubu mu-
zyki m³odzie¿owej Non Stop. Studiowa³
na Wydziale Budownictwa L¹dowego Po-
litechniki Gdañskiej, a nastêpnie zosta³
s³uchaczem Studium Nauczycielskiego
WF w Oliwie. Wraz z koleg¹ ze studium
Karolem Warginem wylansowali piosen-
karski przebój �Pluszowe nied�wiadki�.

40-lecie AWFiS Gdañsk

II Zjazd Absolwentów
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jêdrzeja �niadeckiego w Gdañsku obchodzi w 2009
roku 40-lecie swojego istnienia. W po³owie wrze�nia odbywa³y siê oficjalne jubileuszowe uroczysto-

�ci po³¹czone z II Zjazdem Absolwentów. Jest ich ponad 18 tysiêcy, wielu to wybitni sportowcy, medali�ci igrzysk olim-
pijskich, mistrzostw �wiata i Europy.

Przyby³o ponad 40 olimpijczyków
Na II Zjazd Absolwentów do swojej ma-

cierzystej uczelni przyjecha³o z kraju i za-
granicy ponad 1500 osób. Bogaty program
trzydniowych uroczysto�ci obejmowa³ m.in.
oficjalne spotkanie w Sali Kongresowej,
w której ¿yczenia z okazji jubileuszu sk³a-
dali zaszczytni go�cie, w tym równie¿ pre-
zydent Gdañska Pawe³ Adamowicz.

Kolejnym punktem by³o spotkanie z olim-
pijczykami, którzy studiowali w oliwskiej

uczelni lub reprezento-
wali klub AZS AWFiS
Gdañsk. By³o ich pra-
wie 200, z których co
dziesi¹temu uda³o siê
przywie�æ medal. Na
jubileuszowe uroczy-
sto�ci przyby³o ponad
40 olimpijczyków. Po-
zosta³ym  w obchodach
jubileuszu uczestniczyæ
nie pozwoli³y przygoto-
wania do startów, udzia³
w wa¿nych imprezach
sportowych, b¹d� inne
obowi¹zki zawodowe
lub sprawy losowe.

Na sportowej uczel-
ni nie mog³o oczywi-
�cie zabrakn¹æ sportu.

W�ród licznych imprez najwiêkszym za-
interesowaniem cieszy³ siê, rozegrany na
sztucznej murawie, mecz pi³karski, w któ-
rym dru¿yna Absolwentów pokona³a ze-
spó³ Polityków i Samorz¹dowców 6:3 (do
przerwy 4:2).

Powstaje Stowarzyszenie Absolwentów
AWFiS

Sobotnie uroczysto�ci zakoñczy³ Bal
Absolwenta, który w uczelnianej Hali
Widowiskowo-Sportowej zgromadzi³ 950
osób. W�ród go�ci byli m.in. europose³
Jaros³aw Wa³êsa i pos³anka Iwona Gu-
zowska. Przy akompaniamencie znako-
mitego zespo³u �Detko Band� bawiono
siê do bia³ego rana. Na scenie prezento-
wali siê tak¿e obdarzeni nieprzeciêtnym
talentem muzycznym absolwenci sporto-
wej uczelni.

Nastêpnego dnia uczestnicy zjazdu roz-
jechali siê do o�rodków oliwskiej Akademii,
Narodowego Centrum ¯eglarstwa i Sportów
Wodnych w Górkach Zachodnich oraz do
Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Raduniu
nad jeziorem Brze�no na Kaszubach, który
jest baz¹ letnich obozów studenckich.

Uczestnicy zjazdu zadeklarowali przy-
st¹pienie do Stowarzyszenia Absolwen-
tów, na którego aktywne dzia³anie  bar-
dzo licz¹ w³adze gdañskiej AWFiS.

Dla Marka Fostiaka (szefa pomorskiej lekkoatletyki) udzia³ w me-
czu pi³karskim zakoñczy³ siê przed czasem bolesn¹ kontuzj¹

Pami¹tkowe zdjêcie absolwentów AWFiS Gdañsk podczas ich II Zjazdu.
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Uczestnicy meczu pi³karskiego, w którym dru¿yna Absolwentów (z lewej) pokona³a zespó³
Polityków i Samorz¹dowców 6:3 (do przerwy 4:2).

Historia
Przy okazji jubileuszu jedynej w naszym

regionie uczelni tego typu przypomnijmy
� choæby w skrócie � jej historiê.

Funkcjonowanie uczelni na prawach
szko³y wy¿szej, co nast¹pi³o od 6 sierpnia
1969 r., zosta³o poprzedzone utworzeniem
w 1952 r. Technikum Wychowania Fizycz-
nego przy ul. Traugutta w Gdañsku Wrzesz-
czu. W 1957 r. Technikum przekszta³cono
w Studium Nauczycielskie Wychowania
Fizycznego i przeniesiono do nowej siedzi-
by w Gdañsku-Oliwie (przy ul. Wiejskiej,
obecnie zwanej Kazimierza Górskiego).

Prze³om nast¹pi³ w roku 1969, w któ-
rym utworzono jedno-wydzia³ow¹ Wy¿sz¹
Szko³ê Wychowania Fizycznego, prowadz¹-
c¹ studia zawodowe na dwóch kierunkach
� nauczycielskim i trenerskim. W 1981 r.

WSWF przekszta³ci³a siê w Akademiê
Wychowania Fizycznego. Powo³ano trzy
kierunki studiów: wychowanie fizyczne,
zdrowie publiczne oraz turystyka i rekre-

acja.
Sta³y rozwój AWF

zaowocowa³ przyzna-
niem uczelni w 1992 r.
uprawnieñ do nada-
wania stopnia dokto-
ra nauk kultury fi-
zycznej, a w 1999 r.
� stopnia naukowe-
go doktora habilito-
wanego w tej dzie-
dzinie nauki. Obecn¹
nazwê AWFiSportu
nadano 5 grudnia
2001 r. Uczelnia ma
dwa wydzia³y Wycho-

wania Fizycznego oraz Turystyki i Rekre-
acji, zatrudniaj¹c ponad 180 wyk³adow-
ców i kszta³c¹c oko³o 4 tys. studentów.

Pierwszym rektorem uczelni by³ doc.
dr hab. Ludwik Denisiuk (1969�1972).
Kolejni to: doc. dr hab. Grzegorz M³odzi-
kowski (1972�1976), doc. dr Kazimierz
Kurpis (1976�1981), prof. dr hab. Janusz
Czerwiñski (1981�1984 i 1996�2002),
prof. dr hab. Tadeusz Riedl (1984�1987),
prof. nadzw. dr hab. Zdzis³aw Józefowicz
(1987�1990), prof. dr hab. Zbigniew Mro-
czyñski (1990�1996), prof. nadz. dr hab.
Wojciech Przybylski (2002�2008) i od
2008 roku rz¹dy sprawuje prof. nadzw. dr
hab. Tadeusz Huciñski.

TEKST I ZDJÊCIA: W£ODZIMIERZ AMERSKI

(ABSOLWENT AWFiS GDAÑSK)W uczelnianej Sali Kongresowej odby³y siê g³ówne uroczysto�ci ju-
bileuszowe wraz z wystêpami artystycznymi m.in. Uczelnianego Ze-
spo³u Tanecznego �Neptun�.

Staszka pozna³em wiosn¹ roku 1994, kiedy przyszed³ na
p³ywalniê Szko³y Podstawowej nr 2 w Gdañsku Morena.
Rozmawiali�my na temat jego syna, którego wytypowa-
³em do tworz¹cej siê p³ywackiej klasy sportowej.

On widzia³ karierê sportow¹ ch³opca jako koszykarza.
Moja wizja rozwoju sekcji p³ywackiej, jak¹ mu przedstawi³em
zainteresowa³a Go do tego stopnia, ¿e bez wiêkszych oporów
postawi³ na karierê syna p³ywaka, a sam sta³ siê nie tylko sym-
patykiem ale i dzia³aczem sportu na Morenie. Zaanga¿owa³ siê
wraz z ¿on¹, Hann¹, spo³ecznie, nie szczêdz¹c czasu i wysi³ku,
we wszelkie prace zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ sekcji. Wystêpowa³
w roli wychowawcy, kierownika obozów, wspania³ego spikera
na znacz¹cych imprezach p³ywackich. Pó�niej sta³ siê ich orga-
nizatorem. Jego wy¿sze wykszta³cenie pedagogiczne (magister

Wielkim jest cz³owiek, któremu wystarczy
Pochyliæ czo³o,
¯eby bez w³óczni w rêku i bez tarczy
Zwyciê¿y³ zgo³a!

Cyprian Kamil Norwid

Moje wspomnienia
o Staszku Ubie

filologii) pozwala³o mu bez trudu nawi¹zywaæ kontakt z m³o-
dzie¿¹, rodzicami, kierownictwem szko³y, trenerami, dzia³acza-
mi, w³adzami miasta i województwa. Przez swoj¹ niezwykle
aktywn¹ dzia³alno�æ spo³eczn¹ by³ lubiany i doceniany w �ro-
dowisku sportowym.

Zaanga¿owa³ siê tak¿e aktywnie w prace Komisji Kultury
Fizycznej i M³odzie¿y w Stowarzyszeniu �Nasz Gdañsk�, kan-
dyduj¹c nawet z ramienia tej organizacji w wyborach do Rady
Miasta Gdañska w roku 2002 w Okrêgu Wyborczym nr 3.
Uwieñczeniem jego spo³ecznej dzia³alno�ci by³ wybór na Prezesa
Zarz¹du Pomorskiego Okrêgowego Zwi¹zku P³ywackiego w dniu
6 listopada 2004 r. Z wielkim powodzeniem i zaanga¿owaniem
pe³ni³ ten obowi¹zek a¿ do ostatnich chwil swojego ¿ycia.

Odszed³ od nas nagle i niespodziewanie w dniu 26 listopada
w 58 roku ¿ycia. O wiele za wcze�nie. Nie zd¹¿y³ zrealizowaæ
ambitnych i bardzo potrzebnych pomorskiemu p³ywaniu planów.
Zapisa³ siê w historii Pomorskiego Okrêgowego Zwi¹zku P³ywac-
kiego, Uczniowskiego Klubu Sportowego �Morena� i dzia³alno-
�ci w Stowarzyszeniu �Nasz Gdañsk�.

¯egnamy Go z wielkim ¿alem i d³ugo o Nim nie zapomnimy.
Sk³adamy w imieniu wszystkich cz³onków i sympatyków Sto-
warzyszenia �Nasz Gdañsk� wyrazy serdecznego wspó³czucia
¿onie Hannie i synowi Sylwestrowi.
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Sukces powtórzy³ w 1953 roku, kiedy to na
ringu w Warszawie po wygraniu fina³owej
walki z Rosjaninem Siergiejem Szczerba-
kowem zdoby³ drugi pas mistrza Europy.

Pierwszy z³oty medal olimpijski
dla Polski po 1945 r.

Najwiêkszy sukces Zygmunt Chych³a
osi¹gn¹³ w 1952 roku podczas XV Igrzysk
Olimpijskich w Helsinkach, po zwyciêstwie
w finale nad Siergiejem Szczerbakowem zo-
sta³ Mistrzem Olimpijskim. By³ to pierwszy
z³oty medal olimpijski dla Polski po II woj-
nie �wiatowej! W drodze do fina³u zwyciê-
¿y³ mistrza olimpijskiego z Londynu (1948)
Juliusa Tormê (Czechos³owacja), ówczesne-
go Mistrza Europy. Z³oty medal olimpijski
da³ Zygmuntowi Chychle wygran¹ w Plebi-
scycie �Przegl¹du Sportowego� na najlep-
szego sportowca Polski w 1952 roku.

Wszystkie te sukcesy osi¹gn¹³ w bar-
wach ukochanej KKS �Gedanii� Gdañsk,
której by³ wychowankiem i najwiêkszym
sportowcem w historii klubu. To co osi¹gn¹³,
zawdziêcza³ trenerowi kadry narodowej �.p.

Odszed³ Mistrz nad Mistrze, Honorowy Obywatel
Miasta Gdañska

Zygmunt Chych³a
Urodzi³ siê 6 listopada 1926 roku w Gdañsku. W roku 1948 po raz pierwszy wywalczy³ Mistrzostwo Polski seniorów. Tytu³
ten zdoby³ równie¿ w 1949, 1950, i w 1952 roku. W 1951 roku � mia³ 25 lat � wywalczy³ Mistrzostwo Europy w Mediolanie.

Feliksowi �Papie� Stammowi. W Helsin-
kach podczas Igrzysk Olimpijskich Zyg-
munt Chych³a nie kry³ ³ez rado�ci. Kiedy
przyp³yn¹³ �Batorym� do Gdyni mieszkañcy
Trójmiasta przywitali go owacyjnie. Towa-
rzyszy³ mu wicemistrz Olimpijski z Helsi-
nek Aleksy Antkiewicz (GKS �Wybrze¿e�
Gdañsk).

Choroba przerwa³a karierê
Zygmunt Chych³a 17 razy wyst¹pi³ w try-

kocie z bia³ym or³em, odnosz¹c 15 zwy-
ciêstw. Warto dodaæ, ¿e ze swoj¹ umi³owan¹
�Gedani¹� w 1949 roku siêgn¹³ po tytu³ dru-
¿ynowego Mistrza Polski. Dost¹pi³ zaszczy-
tu wyst¹pienia w polskim panteonie �7
wspania³ych� polskich piê�ciarzy Mistrzów
Olimpijskich. Nale¿¹ do nich: Kazimierz
Pazdzior, Jerzy Kulej, (dwukrotnie) Józef
Grudzieñ, Marian Kasprzyk, Jan Szczepañ-
ski, Jerzy Rybicki i Zygmunt Chych³a.

Po powrocie z Olimpiady dowiedzia³ siê,
¿e jest chory na gru�licê i postanowi³ za-
koñczyæ karierê. Jednak w³adze oszuka³y
zawodnika, ¿e choroba siê cofnê³a, dziêki

czemu wyst¹pi³ na Mistrzostwach Europy
w Warszawie. Wskutek braku leczenia gru�-
lica siê rozwinê³a powoduj¹c du¿¹ dziurê
w p³ucach. Za³amany Chych³a ju¿ nigdy
miêdzy linami ringu nie wyst¹pi³.

Twardy �Kaszuba�
Po zakoñczeniu kariery zawodniczej (od

1953 roku), pracowa³ jako trener, szkoli³
m³odzie¿ w Gdañsku, Lêborku i Gdyni,
pracuj¹c jednocze�nie w gdañskiej DOKP.

Komunistycznym w³adzom nie podoba-
³o siê, ¿e o¿eni³ siê z Niemk¹ z Królewca.
Mia³ przydomek �twardego Kaszuby�,
gdy¿ nie ul¹k³ siê komunistycznej w³adzy
i razem z ¿on¹ i trzema synami na pocz¹t-
ku lat 70-tych wyjecha³ na sta³e do Nie-
miec, gdzie zmar³ w wieku 83 lat 26
wrze�nia 2009 roku. Zosta³ pochowany na
cmentarzu katolickim w Hamburgu.

W 2003 roku Zygmunt Chych³a zosta³
Honorowym Obywatelem Miasta Gdañska.
Zygmunt Chych³a stoczy³ 263 walki z cze-
go 241 wygra³, 10 zremisowa³ i 12 przegra³.

MIROS£AW BEGGER


