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reszcie kres pruskiej polityce”.
Gdańsk zaś powinien uszano-
wać prawa polskie.

Miasto kobieta
kapryśna jak morze
W kolejnym artykule pt. „Mia-
sto niesforne” Jerzy Sosnkowski
opisuje Gdańsk jako miasto ko-
bietę. Śliczne i kapryśne, czaru-
jące i niesforne, wdzięczące się
i mające swoje humory.

Służy to jednak autorowi
jako punkt wyjścia do sięgnię-
cia po legendę. Prowadzi czytel-
nika do tawerny w Baszcie Ła-
będź, skąd po skosztowaniu
Machandla, przenosi go do koś-
cioła Mariackiego. W jego wnę-
trzu zabytki pobudzają wspom-
nienia o polskim królu i utwo-
rzonej przez niego w XVI w.
flocie. Dla opowiedzenia o
trudnych stosunkach polsko-
gdańskich autor przywołuje le-
gendę o uczuciu łączącym pol-
skiego marynarza i
gdańszczankę. Nie w smak bę-
dąca ojcu dziewczyny przyjaźń
młodych stała się przyczyną
dramatycznej śmierci Polaka.
Tym tragiczniejszej, że stary
człowiek cierpienie umierają-
cego człowieka odwzorował w
rzeźbie ukrzyżowanego Chry-
stusa. Młoda gdańszczanka w
żalu po stracie kochanka i prze-

rażona postępkiem ojca kończy
swoje życie w wodach Motławy.

CoztymGdańskiem
Wspomniane artykuły nie od-
dają w pełni złożoności zagad-
nień polsko-gdańskich w okre-
sie międzywojennym.

Traktat wersalski i kolejne
umowy między Gdańskiem a
Polską nie rozwiązywały osta-
teczniewieluproblemów.Łama-
nieuprawnieńpolskichwgdań-
skim porcie, kwestionowanie
zasadności istnienia w mieście
polskiej dyrekcji kolejowej czy
spór o skrzynki pocztowe to
tylkowierzchołekgórylodowej.

Lata 30. XX w. to okres pogar-
szania się stosunków polsko-
gdańskich. I to mimo oficjalnej
poprawy w relacjach polsko-
niemieckich. Utrudniano za-
kładanie polskich szkół, gdań-
skim Polakom odmawiano
pracy w zakładach kierowanych
przez Niemców. Łamano posta-
nowienia traktatów, umów i
gdańskiej konstytucji.

Być może historia potoczy-
łaby się inaczej, gdyby Gdańsk
byłpaństwem,anieprotektora-
tem. A może konieczne było
włączenie go do Niemiec lub
Polski?Pewnejest,żeprzeforso-
waneprzezAnglikówrozwiąza-
nie stało się zarzewiem wojny.

Jak wynikało z między-
narodowych ustaleń,
Gdańsk miał być pol-
skim morskim oknem
na świat. Jednak opór

władz gdańskich i kwestiono-
wanie polskich uprawnień
przyczyniały się do częstych
sporów. Stąd w polskiej prasie
poświęcano wiele miejsca mia-
stu, jego historii i legendom.
Można o tym poczytać np.
w czwartym numerze „Tygod-
nika Ilustrowanego” z 1925 r.,
w którym wolnemu miastu po-
święcono dwa artykuły.

Stosunek Gdańska
do Polski
W artykule-postulacie „Gdańsk
wojujący” Z. Dębicki pisze o za-
słonie dymnej, jaką Senat
Gdański maskuje swoje, nieko-
rzystne dla Polski, działania. W
mieście bowiem ścierają się
dwa punkty widzenia: polski i
niemiecki. Dlatego spór polsko-
gdański proponuje autor trak-
tować jako konflikt interesów
polskich z niemieckimi. Wed-
ług niego, ze względu na poło-
żenie geograficzne i histo-
ryczne uwarunkowania
Gdańsk powinien być zespo-
lony z Polską. Jest jej potrzebny,
a ona jemu jako portowi u ujścia
polskiej rzeki. Nie powinno być

więc w interesie gdańszczan
blokowanie ujścia Wisły, gdyż
to interes „Prus, które są dzie-
dzicami polityki krzyżackiej na
Bałtyku”.

Gdańskowi powinno zale-
żeć, jak należałoby rozumieć
autora, na dobrobycie swoich
mieszkańców i współpracy z
Polską. Gdańszczanie nie po-
winni poddawać się niemie-

ckim sugestiom, zmierzającym
do osłabienia i odcięcia od mo-
rza Rzeczpospolitej. Byłoby to
szkodliwe dla gdańskiego ku-
piectwa, które już teraz bywa
odgradzane od swoich polskich
klientów murem nacjonali-
stycznej propagandy. Nieposza-
nowanie postanowień traktatu
wersalskiego oraz konwencji
paryskiej powoduje, że wolne

miasto staje się takim tylko z
nazwy, w rzeczywistości będąc
zależnym od interesów niemie-
ckich i angielskich.

Zgodne współżycie i współ-
praca między Gdańskiem a Pol-
ską są „nie tylko możliwe, ale
dla stron obu konieczne”. By to
jednak osiągnąć, polskie wła-
dze muszą „zaprotestować
energicznie i raz położyć na-
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ZGdańskiemprawie sameproblemy
Między wojnamiGdańsk, wolne miasto podprotektoratem Ligi Narodów, zPolską związany byłwspólnymi
granicami celnymi,a jego polityczna odrębnośćsprawiała wielekłopotów – piszeHenryk Jursz
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