
 

 

 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny   80-406 Gdańsk, ul. Manifestu Połanieckiego 36 

 

 

Uchwała Nr….. 

Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny 

z dnia 9 listopada 2021 roku 

w sprawie nadania nazwy Skwer Gedanii   

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 22 Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny stanowiącego załącznik do 

Uchwały nr LII/1182/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.04.2014 roku (Dz. Urz. Woj. 

Pomorskiego poz. 2023 z dnia 30-05-2014 r.)  

 

uchwala się co następuje: 

§1 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny wnosi o nadanie skwerowi położonemu między Al. Legionów 

i ul. Chrobrego, na przedłużeniu ul. Lilli Wenedy we Wrzeszczu Dolnym, którego lokalizację 

określa Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, nazwy Skwer Gedanii. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

 
Gdański Klub Sportowy Gedania 1922  - najstarszy polski klub piłkarski działający w 

Gdańsku. Założony 15 sierpnia 1922 jako wielosekcyjny klub sportowy. 

Klub Gedania jest jednym z największych symboli polskości w Wolnym Mieście Gdańsku w 

okresie międzywojennym. 15 września 1922 roku grupa młodych sportowców zdecydowała 

się utworzyć klub, który dumnie - choć był na tamten czas w mniejszości - nosił stroje w 

polskich barwach, biało-czerwonych.  

Gedania na przekór wszystkim w niezwykle szybkim tempie rozwijała swoje sekcje, stając się 

jednocześnie największym ośrodkiem polskiego sportu w Wolnym Mieście Gdańsku. W 1929 

roku, prócz sekcji piłki nożnej, Gedania zrzeszała w swoich strukturach bokserów, 

lekkoatletów, tenisistów, hokeistów, a także członków sekcji motocyklowej czy strzeleckiej. 

W 1930 roku KS Gedania powołał wydział kobiet, który Gdańskowi, ale i zwłaszcza polskiemu 

sportowi, dał wiele powodów do dumy i licznych medali na licznych arenach sportowych nie 

tylko Polski, ale i Europy, i świata. 

W okresie międzywojennym zawodnicy Gedanii rozgrywali mecze z drużynami niemieckimi. 

Dla sportowców, dla mieszkańców Gdańska mecze te były wynoszone niemalże do rangi 

międzynarodowych. W 1933 roku tytuł mistrza Wolnego Miasta Gdańska trafił w ręce piłkarzy 

Gedanii. 

Gedania była nie tylko silnym ośrodkiem sportowym, ale chyba przede wszystkim była w 

tamtym czasie nieodłącznym elementem polskości, stanowiącej zdecydowaną mniejszość w 

Wolnym Mieście Gdańsku. 

Kiedy w 1926 roku w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz, zwanej wówczas Polskim Dworem (z niem. 

Polenhof) zbudowano stadion Gedanii, obiekt ten natychmiast stał się centrum polskiego życia 

sportowego, jak również centrum polskości, to właśnie na obiekcie wybudowanym w pobliżu 

polskiego kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika odbywały się obchody świąt 

narodowych, których Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku swobodnie obchodzić nie mogli. 

Miłość do ojczyzny, duma z noszenia biało-czerwonych barw - ceną honoru i polskości była 

śmierć. W 1939 roku władze Wolnego Miasta Gdańska zakazały klubowi działalności, zaś w 

chwili zajęcia Gdańska przez Niemcy hitlerowskie rozstrzelani zostali prezes Gedanii Henryk 

Kopecki oraz wiceprezesi Konrad Zdrojewski i Władysław Dębowski. Większość zawodników 

klubu trafiła do obozów koncentracyjnych. Wojny nie przeżyło 75 członków klubu. 

W 2022 roku obchodzić będziemy 100-lecie powstania KS Gedania. 

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Dolny pragnie uczcić pamięć Gedanistów nadając imię skwerowi 

sąsiadującemu bezpośrednio z historycznym stadionem Klubu, jak i z Kościołem pw. Św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika, imię upamiętniające Gedanię – Klub Sportowy i tworzących 

go sportowców oraz działaczy społecznych związanych z działalnością Klubu od momentu ich 

powstania. 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr….. Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny z dnia ………….. 2021 

roku 

Lokalizacja Skweru Gedanii 

Gdańsk, Wrzeszcz Dolny, przedłużenie ulicy Lilli Wenedy, łączące Al. Legionów i ul. 

Chrobrego 

 

 


