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Po Gdańsku spacer patriotyczny

Piekło
l

nlebo
i:i,,.., :. aiy Gdańsk to

." jedna wielka
,ii' historia. I

,l grOs ulic to
',l,, iakby kartki

księgi dzie-
jriw miasta. W

,,il.!rck tnitltła 58 rłlt ztlica
rł,ilzl,łloIcnia Gdańsl<a.

- 7,apraszlttll na spacer
ilair:iotycznv - powiedzial
L-il)tr Mazurck - przer;vod-
ilik PlfT'K ptl Gdańskir. -
VJ,l lt, |)(|Z|]it(' lttit, jst a zwią-
,,ł lle z titlntytn CZaSem,
rttlejst,a - synrbtlltl polsko-
śt,i, [)tlmniki p;.rrnig,t,i.

W 1,rlr,<iwl<ę zilt,zęliśrny od
IJrvrll,tt Al,ttt:;it, 'Iłl tu, 28
lllltlr,iI l945 t,łllitt ;ltllsl<i ofi-
r t,l, zitwit,sil lliitlrl t,ztlrwoną
t'l;l1.i1,,

l}t,zllrlsl,t,tlltirl tt;t l'ilsa-
rlzir., tllr, llvlrl ittttt,llrl Itlit,j-
\(,l rlrltl,til llI,zt,wotltlik,
l )tvril, llyI zlllszt zrllly, s1l;tltl-
llt, tvllt,ll,zt,. zitrv;tlłlllt. rlil
r lly, Z;tr llrltv;tl :;i1, tyll<tl

1ll,zltI tti l't,rlll1rlll Slitl,;t t zr,,śt'

ttlllt:;1,t ztlslltlil ztllsZt ztlllit w
()() 

1ll,tlt, N rt, llylrl tlt,zywiśt,it,
l'clrrtarrny N eptuna, którą

rozebrano i zabezpieczono
w 1943 roku.

28 marca opano,wane zo-
stalo Dolne Miasto i Wyspa
Spichrzów. Pożar Muzeum
Mie3skiego, którego nie
oszczędziły walki o Gdańsk,
strawil 301 obrazów. Nad
miastem szalaia burza
ogniowa, spowodowana
atakami iotniczymi i ostrza-
łem artyleryjskim. Pożary w
śródmieściu powodowały,
że obszar ten nie nadawał
się do obrony. Szturm
Gdańska trwał bez żadnej
przerwywdzieńiwnocy.
Niektóre obiekty kilkakrot-
nie przechodzlly z rąk do
rąk.

30 marca dekretem Rady
Ministrów ustanowiono o
utworzeniu województwa
gdańskiego. W jego sklad
weszIo w calości terytorium
Wolnego Miastd Gdańska.
Dokument stanowil jedno-
cześnie, iż cale prawo nie-
mieckie obowiązujące do-
ll1tl na tym terytorium traci
wszelką moc.

Piotr Mazurek: - Spacer patriotyczny zaczynamy od Dworu Artusa. To tu 28 marca zawisła
(Pe) lo-czerwonaflaga.

pierwsza w Gdańsku bia-
Zdjęcia Adam Warżawa
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