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NA ROZGRZEWKĘ

Zmiana w „Dzienniku"
A marca br. Tomasz Arabski zostat nowym redaktorem naczelnym 

I ..Dziennika Bałtyckiego”. Zastąpił na tym stanowisku Macieja Siembiedę. 
Arabski jest gdańszczaninem (urodził się w 1968 roku), absolwentem Wy
działu Elektroniki PG Ale swoją aktywność zawodową poświęcił mediom. Był 
dziennikarzem Radia Plus i gdańskim korespondentem Radia Wolna Europa. 
Pracował tez w Radiu Zet, dla którego relacjonował aktualne pielgrzymki Ja
na Pawła II. W 1998 roku został redaktorem naczelnym gdańskiego Radia 
Plus, a cztery lata później dyrektorem programowym całej sieci tych katolic
kich rozgłośni.

Dzięki stypendium Fundacji Marshalla mógł poznać pracę w mediach ame
rykańskich. Współtworzył dokumentalny cykl telewizyjny „Gdańsk, jakiego nie 
znamy”, a z Adamem Hlebowiczem napisał książkę o budowaniu papieskich 
ołtarzy na Wybrzeżu (jej fragment drukowaliśmy w „30 Dniach”). Jest jednym 
z nielicznych w Gdańsku kawalerów watykańskiego orderu „Pro Ecclesia et 
Pontifice” („Dla Kościoła i Papieża”), członkiem Europejskiego Forum Laikatu 
i jego polskiego odpowiednika. Powszechnie uważany jest za osobę bliską ar
cybiskupowi Gocłowskiemu.

Tomasz Arabski jest żonaty, ma czwórkę dzieci. Lubi grać w piłkę nożną, 
pasjonuje się historią i sztuką Półwyspu Iberyjskiego

Kamienica
Bigott

O
 skomplikowanej sytuacji prawnej do
mu położonego w Sopocie przy ulicy 
Haffnera 38, pisaliśmy w „30 Dniach" 

(nr 5/2004). Dom pozostaje własnością spad
kobierców przedwojennej właścicielki, a powo-

Hugo Conwentz
B

ył zapewne jednym z prekursorów 
ekologii, a w każdym razie nowocze
śnie pojmowanej ochrony przyrody. 
Hugo Conwentz urodził się przed stu pięć

dziesięciu laty, 20 stycznia 1855 roku w Świę
tym Wojciechu Do gimnazjum uczęszczał 
w Gdańsku, a studia odbył w Getyndze 
i Wrocławiu, gdzie uzyskał doktorat.
W 1879 roku został dyrektorem tworzonego 
w Gdańsku Zachodniopruskiego Muzeum 
Prowincjonalnego. Część zbiorów stanowiły 
okazy flory i fauny przejęte od Towarzystwa 
Przyrodniczego, a ekspozycja zorganizowana 
została w Zielonej Bramie, którą przebudowa
no i adaptowano na cele muzealne. 
Conwentz sporo zajmował się badaniami 
nad bursztynem. Właśnie monografia
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W przyszłość

exsii

dy takiego stanu rzeczy są zagmatwa
ne i niejasne, Po dycyzji sądu sprzed 
dwóch tai która pozostawiała nieru
chomość w rękach niemieckiego Wła

ściciela, mieszkańcy kamienicy złożyli 
odwołanie.
22 lutego gdański Sąd Apelacyjny od
mówił wznowienia procesu., a tym sa
mym potwierdził, źe właścicielem domu 
jest spadkobierca Mathilde Bigott 
Przed budynkiem sądu zgromadzili się 
członkowie i sympatycy Powiernictwa

Polskiego, którzy spalili tekturową postać Eriki Stelnbach, 
ubraną w hitlerowski mundur. Steinbach jest szefową nie
mieckiego Związku Wypędzonych, orędowniczką budowy 
Centrum Pamięci Wypędzonych w Berlinie.
Mieszkańcy kamienicy mogą jeszcze złożyć skargę do Sądu 
Najwyższego,

o bursztynie z bałtyckich drzew przy
niosła mu rozgłos i tytuł profesora, 
nadany (przez cesarza) w 1890 roku, 
Dzięki jego staraniom przeprowadzo
no akcję inwentaryzacji zachowanych 
skupisk roślinnych i torfowisk na Po
morzu, i objęto je ochroną prawną. 
Powstały rezerwaty i wskazano obiek
ty, które uznane zostały za pomniki 
przyrody.
W końcu udało mu się doprowadzić do 
utworzenia, w 1906 roku, Państwowe
go Urzędu dla Ochrony Przyrody, któ
rego siedzibą początkowo był Gdańsk. 
Ale w 1910 roku urząd przeniesiono do 
Berlina, a Conwentz, który mm kiero
wał, musiał się przeprowadzić. Odwie
dził wiele miast europejskich i popula
ryzował ochronę przyrody, wygłaszając 
odczyty i wykłady na ten temat.
Zmarł w Berlinie, 12 maja 1922 roku.

26 marca 1945 roku żołnierz 
Kätner zanotował: „Znajdujemy 
się pod bezustannym ostrzałem 
z góry i patrzymy w dół na Dłu
gi Targ. Pełen grozy widok, jak 
miasto ginie i zamienia się w po
piół i ruinę... Wszędzie leżą mar
twe konie, obok nich polegli żoł
nierze, starzy ludzie z Volks- 
sturmu, cywile... Domy z Dłu
giego Targu w międzyczasie wy
palają się doszczętnie. Jak wy
drążony wygląda na wpół zbu
rzony kościół Mariacki. Ulicą 
Chlebnicką i ulicą Piwną prze
chodzimy spiesznie obok teatru 
i Zbrojowni. Domy są w więk
szej części wypalone lub jeszcze 
stoją w płomieniach” (tłum. Bo
lesław Hajduk).

Niewiele lepiej było kilka dni 
później. 2 kwietnia 1945 roku ko
respondent PAP Stanisław 
Strąbski pisał: „Olbrzymia masa 
domów pali się, buchający od 
nich żar dochodzi do nas, zmie
szany z odorem trupów; swądem 
spalenizny. Droga wiedzie nie po 
asfalcie czy bruku, lecz po zwa
łach cegieł. Miażdżone oponami 
ciężarówek, kołami armat, ubija
ne tysiącami nóg końskich i ludz
kich cegły, obficie zroszone desz
czem, zamieniają się w krwawą 
papkę barwiącą czerwienią ko
pyta koni i buty piechurów. Ot, 
jakby ziemia krwawiła”.

W swoich długich dziejach 
Gdańsk bywał ostrzeliwany, ata
kowany i oblegany. Płonęły spi
chrze, w gruzy waliły się domy 
i kamienice, ginęli ci, którzy 
walczyli, ale też całkiem zwy
czajni cywile. Szlak wojen, które 
przetaczały się przez tę część 
Europy nie omijał przecież na
szego miasta. A jednak to, co 
wydarzyło się przed sześćdzie
sięciu laty stało się niepowta
rzalnym znakiem historii: w ru
inach zniknął jeden Gdańsk, 
a na jego miejscu powstał nowy.

Grzegorz Fortuna
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Wkrótce po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska wynegocjowała z rządami Stanów Zjedno
czonych, Anglii, Francji i Włoch obietnice prędkiego uzyskania dostaw artykułów pierwszej potrzeby. 
Największą pomoc zaoferowały Stany Zjednoczone.

Przed stu laty Biblioteka Miejska (dziś BG 
PAN) rozpoczęta działalność w gmachu przy 
ulicy Wałowej i przed stu laty urodził się Ma
rian Pelczar, jej wieloletni dyrektor.

11 Gdańskość?
Kolaże Jana Miśka to świat zbudowany z frag
mentów, strzępków, ułamków i okruchów hi
storii, które same w sobie zdają się niewiele 
znaczyć, nakładane jednak na siebie - tworzą 
zupełnie nową jakość.
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SZEŚĆDZIESIĄT LAT

Tekst: Donald Tusk

Od sześćdziesięciu lat co roku powta

rzamy: stare, zabytkowe centrum han- 

zeatyckiego miasta, w którym kolejne 

wieki dodawaty kolejne warstwy jak sto

ję szlachetnego drzewa, zniszczone zo

stało w dziewięćdziesięciu procentach. 

A rocznica, przypadająca w ostatnie dni 

marca, stata się pojemnym skrótem 

końca i początku, zerwania ciągłości 

długiego procesu, który stworzył to mia

sto, zakorzenione w polskiej historii, ale 

też niemieckiej kulturze i języku.

T
akie skróty są potrzebne, by odmierzać 
pewien rytm dziejów: Ale sama historia 
rzadko kiedy podąża szlakiem na skróty. 
Bo przecież, zanim to wszystko się stało, zanim 

wojna zrównała miasto z ziemią, zanim Rosjanie 
gwałcąc i paląc dokończyli dzieła zniszczenia 
i zanim tysiące gdańszczan opuściło dobrowol
nie lub pod przymusem ruiny swoich domów ~ 
nazizm zabił duszę tego miejsca. Wpierw roze
brano synagogę i umundurowano mieszkańców, 
potem - już po 1 września 1939 roku - niektó
rych wywieziono, innych rozstrzelano, a na ko
niec - w styczniu 1945 roku - wydano rozkaz 
obrony, która nie miała sensu, ale nie dopusz
czała kompromisu. Ciała tych, którzy go nie 
usłuchali, przez wiele dni wisiały na drzewach 
w Wielkiej Alei.

Zwycięskie armie radzieckie też nie znały 
kompromisu. I choc mija już sześćdziesiąt lat, 
nadal nie wiemy precyzyjnie, kto i jak obrócił 
miasto w ruinę. Jaka jego część padła ofiarą 
radzieckich i amerykańskich nalotów bombo
wych, jaka rozsypała się na skutek artyleryj
skiego ostrzału w marcu 1945 roku, a jaką 
zniszczono celowo wr kwietniu a nawet w maju 
1945, już po wyparciu wrojsk niemieckich i zdo
byciu miasta.

A
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SZEŚĆDZIESIĄT LAT

A potem nastąpił exodus dawnych mieszkańców. I też nic mieści się w skrócie, któ
remu odpowiadałaby jedna tylko data. Wypędzenie - jak chcą jedni, czy przymusowe 
wysiedlenie - jak nazwali to inni, nie było aktem jednorazowym, Z różnym natęże
niem trwało do końca 1947 roku.

Pozostały ruiny, do których ściągali przybysze z różnych stron Polski. Wielu by
ło takich, których rodzinne miejsca znalazły się poza granicami nowego państwa. 

Zaczęła się odbudowa. Możemy dzisiaj dyskutować, czy była wówczas szansa, by 
pełniej i mądrzej przywrócić Gdańsk do istnienia. Ale jedno jest pewne: Pola

cy, którzy wówczas przyjechali, budowali miasto zniszczone przez innych. 
Jeszcze w latach sześćdziesiątych ruiny stanowiły naturalny element nadmo- 
tławskiego pejzażu. Pamiętam, że moja droga z domu do szkoły zaczynała się 

na Błędniku, który wyglądał inaczej niż dzisiaj. Był wąski, kręty i bruko
wany (jak na okładkowym zdjęciu w ostatnim, ubiegłorocznym nume

rze „30 Dni”). Kamiennymi schodami schodziłem z niego w ulicę 
Kupiecką, obok gmachu Dyrekcji Kolei, a z drugiej strony były 

ruiny i wykopy pod fundamenty przyszłego „Zieleniaka”. 
Znacznie później, dzięki pocztówce kupionej na Jar

marku Dominikańskim, uświadomiłem sobie, że 
idąc do szkoły mijałem gruzy, które zostały 

z willi prezydenta Senatu Wolnego Miasta. 
W mojej wyobraźni ruiny nie wią

zały się z wojną, nie były ślada
mi tragedii. Były takimi





śladami dla moich rodziców. A nowi mieszkańcy nie szukali w gruzach 
pamiątek swojej przeszłości, bo ich tam nigdy nie było. I nie wiązali 

z nimi żadnych wspomnień. Pewnie dlatego bez zbędnych sentymen
tów w niektórych miejscach wytyczono nowe ulice i place, rozebra

no jako tako zachowane kamienice, rekonstruując pieczołowicie 
tylko najstarsze zabytki. Powstał nowy Gdańsk - przedziwna 

synteza spalonej ziemi, nowa-starego Głównego Miasta i sier
miężnej nowoczesności socjalistycznej architektury.

Kiedy ogląda się zdjęcia z końca lat czterdziestych, a nawet 
z lat pięćdziesiątych (choćby w albumie „Był sobie Gdańsk 

1945”), ma się wrażenie, że Gdańsk, który na nich widzimy, 
bardziej przypomina ten przedwojenny niż dzisiejszy. 

Im dłużej patrzymy, tym bardziej narasta przekona
nie, że dawne miasto umierało powali, że wśród po

gorzelisk przechowały się całe fragmenty zabu
dowy znikającej systematycznie przez długie 

lata. Ale jest też drugie wrażenie: że śmierć 
tak naprawdę nigdy nie nastąpiła, że 

procesowi zapadania wT nicość to
warzyszą harmonijnie narodzi

ny nowego. Wątła nić cią
głości została jednak 

zachowana. *



ROŻNE OBLICZA ARCHITEKTURY NOWOCZESNEJ W GDAŃSKU I SOPOCIE

NIECHCIANE DZIEDZICTWO
CWS „ŁAŹNIA", ul. Jasktłcza 1 Wystawa 15.04.2005-29.05.2005

W Gdańsku, jak w całej Europie, po
wstawały w XX wieku budowle 
noszące znamiona dominującego 

w tym stuleciu stylu modernistycznego. W 
licznych ośrodkach Europy architektura 
modernizmu została rozpoznana jako istot
ny składnik tradycji architektonicznej po
szczególnych miast.

Inaczej jest w Gdańsku. Jeśli nawet w pu
blicznej dyskusji pojawia się architektonicz
na nowoczesność, to z reguły stanowi nega
tywnie zabarwiony kontrast dla wspanialej 
przeszłości architektonicznej miasta. Domi
nującym problemem jest poszukiwanie tak 
zwanego „ducha miejsca”, z którym - wedle 
powszechnego przekonania - kłócą się for

my nowoczesne. Przedstawiciele życia kul
turalnego i politycznego, wypowiadając się 
na temat architektury, niemal zawsze prze
ciwstawiają dobrą architekturę dawną (to 
znaczy w zasadzie przedmodernistyczną) 
architekturze nowoczesnej, którą utożsamia 
się z monotonią, szarością, pudełkowatością, 
itd. Podobny ton dominuje w wypowiedziach 
mieszkańców. Jeśli chodzi o gusty dzisiej
szych gdańszczan, można mówić o swego ro

dzaju antynowoczesnej fobii. Z podobną sy
tuacją mamy do czynienia w Sopocie, który 
także zostanie włączony w zakres wystawy.

Wspomniana niechęć do form moderni
stycznych przejawia się zasadniczo w dwo
jaki sposób. Po pierwsze, wznosząc nowe 
budowle, zwłaszcza w bliższym czy dalszym 
sąsiedztwie dawnych gmachów, unika się 
form nowoczesnych, posługując się mniej 
lub bardziej historyzującą stylizacją. Po 
drugie, zaniedbuje się zabytkowe obiekty, 
które reprezentują różne fazy architektury 
modernistycznej w Gdańsku (powszechnie 
stosowaną praktyką jest ich przebudowy
wanie, przesłanianie nowymi fasadami, bar
dzo często o katastrofalnej jakości architek

tonicznej, itp). Zjawiska te są charaktery
styczne zwłaszcza dla ostatnich kilkunastu 
lat. W efekcie miasto, które w 1945 roku 
i później, straciło bardzo wiele zabytków ar
chitektury dawnej, w ostatnich latach ogoła
ca się z licznych, nieraz bardzo wartościo
wych, obiektów architektury dwudziesto
wiecznej.

Projektodawcy wystawy upatrują zasad
niczej przyczyny takiego stanu rzeczy w ni

kłym rozpoznaniu wartości architektury XX 
wieku, w tym przede wszystkim architektu
ry modernistycznej. Brak takiego rozpozna
nia owocuje decyzjami, które prowadzą do 
niszczenia tych zabytków. Dzieje się tak nie
zależnie od tego, czy pochodzą one sprzed, 
czy po 1945 roku.

Ważnym celem wystawy i towarzyszące
go jej katalogu będzie ponadto ukazanie sto
sunku do architektury nowoczesnej 
w Gdańsku i Sopocie w różnych momentach 
- w okresie przed 1933 rokiem i po tej dacie, 
w latach bezpośrednio po II wojnie świato
wej, podczas tak zwanej odwilży, czy po ro
ku 1989.

Przy takim rozpoznaniu sytuacji, uza
sadnione wydaje się podzielenie prezenta
cji na dwa zasadnicze wątki. Wątek bar
dziej oczywisty, to prezentacja tego, co 
stworzono w XX wieku w zakresie archi
tektury modernistycznej w Gdańsku i So
pocie i uznane zostało za wartościowe. 
Dzięki temu do społecznej świadomości 
trafi być może zapomniana część architek
tonicznej tradycji obu miast. Mniej typowy 
wątek, to recepcja form modernistycznych 
w Gdańsku i Sopocie. A tu da się zapewne 
ukazać obecność „czarnego mitu” moderni
zmu w refleksji nad architekturą tych 
miast i w konsekwencji pobudzić widza do 
rewizji owego mitu, co tworzyłoby atmosfe
rę sprzyjającą ochronie zabytków archi
tektury dwudziestowiecznej.

Tak określony charakter wystawy wska
zuje na jej ukierunkowanie perswazyjne, 
a nawet w pewnej mierze propagandowe. 
Organizatorzy chcieliby osiągniąć taki po
ziom publicznej dyskusji, na którym nie by
łaby kwestionowana przynajmniej potrzeba 
ochrony architektury nowoczesnej. W dal
szej perspektywie chcieliby pobudzić dysku
sję na temat miejsca architektury nowocze
snej, a zwłaszcza modernistycznej, w kultu
rowym krajobrazie Gdańska i Sopotu.

Wystawa adresowana jest zarówno do 
specjalistów, interesujących się tematyką 
architektury, jak i do szerokich grup miesz
kańców Trójmiasta.

Kuratorzy wystawy: Jacek Friedrich, Wojciech Szymański, Ewa Szymańska, Agnieszka Wotodźko
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Oo zobaczymy:

Publikacje,
towarzyszące
wystawie:
■ katalog, który składać się będzie 
z dwóch części. W pierwszej, opubli
kowanej na otwarcie wystawy, znaj
dą się cztery teksty teoretyczne:
0 architekturze Gdańska i Sopotu 
z okresu lat dwudziestych i trzydzie
stych, o powojennej architekturze 
nowoczesnej, o osiedlach bloków
1 ich recepcji, o projekcie ,,Heimat 
Moderne” w Lipsku. Druga część, 
opublikowana pod koniec trwania 
wystawy, będzie zawierała zapis pa
nelu dyskusyjnego, który przewi
dziany jest w programie tej ekspo
zycji. Katalog (w nakładzie 1000 
egz.) będzie tłumaczony na język 
niemiecki i angielski.

■ wielkoformatowe fotografie przedstawiające obecny stan architektury nowoczesnej 
w Gdańsku i w Sopocie

■ płyta CD-ROM (ta, która będzie 
prezentowana na wystawie)

■ CD-ROM z wirtualną mapą Gdańska i Sopotu, z zaznaczonymi miejscami, gdzie wy
stępują obiekty architektury nowoczesnej. Można będzie zobaczyć zdjęcia archiwalne 
tych obiektów7, zdjęcia stanu obecnego oraz przeczytać opis.

■ makiety wybranych obiektów architektonicznych

■ plakat, 1000 sztuk

■ drukowany plan Gdańska i Sopo
tu, z zaznaczonymi obiektami archi
tektury nowoczesnej

■ instalację, składającą się z oryginalnych mebli z lat sześćdziesiątych i siedemdziesią
tych, wypożyczonych od mieszkańców Gdańska. Instalacja będzie się odwoływać do 
obecnego budynku LOT, sztandarowego przykładu nowoczesnej architektury w Gdań
sku. W budynku tym pierwotnie mieścił się sklep meblowy

■ pocztówrki, przedstawiające no
woczesną architekturę Gdańska 
i Sopotu

■ instalację, zawierającą wybór tekstów7 dotyczących osiedli bloków mieszkalnych (wy
powiedzi teoretyków7 i architektów, artykuły prasowe, wypowiedzi mieszkańców7 tych 
osiedli)

■ dwugodzinny wybór filmów dokumentalnych, obrazujących estetykę modernistyczną, 
sceny budowania obiektów7 w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, budowę no
wych dzielnic, atmosferę tamtych lat. Wybór dokonany zostanie w oparciu o archiwa Te
lewizji Polskiej i innych instytucji archiwizujących filmy. Będzie je można oglądać w7 sali 
kinowrej CSW „Łaźnia” w czasie trwania wystawy „Niechciane dziedzictwa”

■ instalację diapozytywowy autorstwa niemieckiego artysty z Düsseldorfu Kirylla Ko- 
vala, przedstawiającą emocjonalny stosunek artysty do architektury modernistycznej

Wystawa jest przygotowywana we współpracy i w znacznym stopniu finansowana przez 
Büro Kopernikus, Initiative Projekte Kulturstiftung des Bundes z Berlina. Jest również pro
jektem partnerskim w stosunku do podobnego projektu „Heimat Moderne'1, realizowane
go w przyszłym roku w Lipsku.
Honorowy patronat nad wystawą objął Paweł Adamowicz, Prezydent Gdańska.

Patron medialny

30dni
Otwarcie wystawy 15 kwietnia 2005 roku, godz. 18.
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ŻYWNOŚĆ DLA POLSKI

Poniedziałek, 17 lutego 1919 roku, byt w Gdańsku dniem ponurym. Zacinał drobny 
deszcz. Od zasnutego mgłą morza ciągnęło wilgotnym ziąbem. Dzień wcześniej stacja 
morska w Neufahrwasser odebrała wiadomość, że koto Holdenau zauważono amery
kański parowiec płynący do Gdańska. Tymczasem 12 lutego dotarta do Amerykańskiej 
Misji Żywnościowej w Warszawie depesza zawiadamiająca, że trzy amerykańskie 
okręty wiozące do Gdańska żywność przepłynęły Kanał Kiloński. Wydawało się zatem 
prawie pewne, że koło Holdenau zauważono amerykański statek z żywnością.

Tego poniedziałku na nabrzeżach basenu wolnocłowego zapanowało ożywie
nie, jakiego nie widziano od tygodni. Od siódmej rano w osłonie podstawionych 
do załadunku wagonów wystawały grupki robotników gdańskiej firmy przeładun
kowej „Johannes lek & Ferdynand Prove”. W pomieszczeniach biura spedycyjne
go zebrali się kontrolerzy przeładunków zatrudnieni przez gdańską Delegację Mi
nisterstwa Aprowizacji. Dla Delegacji zapowiadał się tego poniedziałku prawdzi
wy chrzest bojowy: po raz pierwszy miała rozładować i wyekspediować do cier
piącej głód Polski zamorski transport żywności.

Na kamiennej cembrowinie nabrzeża, niczym rada wodzów, stali trzej męż
czyźni, którzy od kilku dniu przygotowywali podwładnych na ten dzień urządza
jąc im „suche zaprawy” - przyjmowali fikcyjne statki, spisywali fikcyjne wyła
dunki, sporządzali fikcyjne dokumenty i odprawiali fikcyjne pociągi. Ci panowie, 
to Generalny Delegat Ministerstwa Aprowizacji na miasto Gdańsk kniaź Mieczy
sław Jałowiecki, jego zastępca Witold Wańkowicz oraz naczelny kontroler prze
ładunków Gerlicki, Kaszuba mieszkający w Gdańsku.

Kniaź mógł czuć się tamtego poranka jak wódz przed bitwą. Przy gdańskim 
nabrzeżu miał rozpocząć się bój z głodem, który nie tylko niszczył Polaków fi
zycznie, ale powodował, że stawali się podatniejsi na agitację różnej maści zbaw
ców świata, którzy w sąsiedniej Rosji dopiero co pokazali, ile naprawdę potrafią.

Trzej panowie zastanawiali się, jak przebiegnie ten pierwszy wyładunek. Jeśli 
statek będzie miał dwa luki, jakoś sobie poradzą, jeśli trzy - będzie gorzej. Ale 
„mit Gottes Hilfe” jakoś damy radę - myślał głośno naczelny kontroler. W roz
mowę nagle wdarł się bas syreny okrętowej i z mgły wynurzyło się cielsko ame
rykańskiego transportowca. Generalnemu Delegatowi mocniej zabiło serce.

Tekst: Tadeusz T. Głuszko

Zapomniana

AMERYKAŃSKA
U?! 30dni



ŻYWNOŚĆ DLA POl.SKl

Polscy pracownicy Amerykańskiej Misji Żywnościowej. Tworzyli oni jednocześnie kon
spiracyjną Delegację Rządu Polskiego w Gdańsku. Od lewej do prawej: Kazimierz Krzy
żanowski - członek Delegacji, szef Departamentu Technicznego; Mieczysław Jałowiec
ki - Delegat Rządu Polskiego w Gdańsku; Michał Aleksander Borowski - członek Dele
gacji, kierownik Portu Gdańskiego; Jan Raue - sekretarz Delegacji; Witold Wańkowicz - 
zastępca Delegata Rządu; Witold Jasiński - drugi sekretarz Delegacji; kilku z nich roz
poczęło pracę w Gdańsku już 2 lutego 1919 r.

Wkrótce po odzyskaniu niepodległo
ści w 1918 roku Polska wynego
cjowała z rządami Stanów Zjed
noczonych, Anglii, Francji i Włoch obietnice 

prędkiego uzyskania dostaw artykułów 
pierwszej potrzeby. Największą pomoc za
oferowały Stany Zjednoczone, które obieca
ły około 50 tysięcy wagonów żywności - 
głównie mąki i tłuszczu. Międzysojusznicza 
komisja ratunkowa miała dostarczyć, mię
dzy innymi, nasiona zbóż, cukier, mydło, 
odzież, artykuły sanitarne. Strona polska 
wystąpiła też o zaopatrzenie dla wojska.

Ustalono, że transporty aprowizacyjne 
będą docierać głównie morzem. Ponieważ 
z braku portu nie mielibyśmy gdzie ich 
przyjąć, brano pod uwagę niemieckie porty 
w Szczecinie i Gdańsku. Do korzystania 
z nich uprawniały nas zapisy parafowanego 
przez Niemcy protokołu o zawieszeniu bro
ni. Zobowiązywały one Rzeszę do przepusz
czania transportów żywnościowych i woj
skowych do Polski, włącznie z podstawia
niem własnego taboru kolejowego.

Ostatecznie wybrano port gdański. Zade
cydowało jego dobre połączenie kolejowe 
z Warszawą oraz położenie w ujściu Wisły, 
umożliwiające transport barkami w górę rze
ki. W takiej sytuacji powstała konieczność po
wołania delegatury rządu polskiego w Gdań
sku, która koordynowałaby wyładunek i eks
pedycję zagranicznej pomocy. Nie było to jed
nak łatwe, ponieważ dla Niemców Polska nie 
istniała jako państwo. Dlatego nasi urzędnicy 
mogli pojawić się nad Motławą tylko w cha
rakterze pracowników instytucji należącej do 
jednego ze zwycięskich państw Ententy.

Oficjalnym dostawcą amerykańskiej po
mocy została działająca w Paryżu Amery
kańska Misja Żywnościowa (American Relief 
Administration, nazywana też u nas Misją 
Amerykańską, Misją lub skrótowo - AMŻ). 
Amerykanie powołali ją na czas wojny, by za
opatrywała ich wojska w Europie. Ponieważ 
wojna skończyła się wcześniej niż przewidy
wano, utraciły ważność kontrakty zawarte 
przez agendy Misji z amerykańskimi produ
centami żywności. By nie narażać nikogo na 
straty, zakontraktowane produkty Ameryka
nie skierowali na odpłatną pomoc świadczoną 
po niewygórowanej cenie państwom dotknię
tym przez wojnę, m.in. Polsce. I udzielili na 
to kredytu. Całkowitą wyprzedaż zaplanowa- 

I no do końca lipca 1919 roku, kiedy AMŻ, ja-
o
< ko organizacja wojenna, miała zakończyć 
2 działalność. Na czas odbioru zaoceanicznej 

pomocy rząd polski odstąpił Misji pomiesz
czenia Pałacu Błękitnego przy ulicy Senator
skiej w Warszawie. Dystrybucją miał zająć 
się Państwowy Urząd Zakupu Artykułów 
Pierwszej Potrzeby (PUZAPP).

Amerykanie przywieźli do Gdańska między 
innymi około 22 tysiące wagonów mąki, 7 ty
sięcy wagonów kaszy i ryżu, 6 tysięcy wago- ►
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ŻYWNOŚĆ DLA P.OLSK

Delegacja Rządu Polskiego rozpoczęła jawną 
działalność pod nazwą Komisariatu General
nego Rzeczpospolitej Polskiej w Gdańsku.

Misja
Amerykańska Misja Żywnościowa poja

wiła się w Gdańsku nocą 2 lutego 1919 roku. 
Z Warszawy wyjechała pociągiem w mroźny 
poniedziałek 30 stycznia 1919 roku. Do 
Gdańska udało się trzech Amerykanów 
i trzech Polaków. Poza Jałowieckim i Wań
kowiczem w składzie polskiej ekipy znalazł 
się Jan Raue jako sekretarz Delegacji MA. 
W końcu lutego miał dołączyć inny przyja
ciel Jałowieckiego, Michał Borowski, by za
jąć się sprawami ściśle portowymi, morski
mi i wojskowymi. Panowie ci, tak jak ich 
szef, byli zatrudnieni jednocześnie w obu 
wymienionych delegaturach.

Wszyscy pochodzili z ziemiańskich rodzin 
z Litwy (ludzi spoza Litwy, delegat rządu 
darzył zaufaniem nie tak pełnym, by chciał 
im powierzać wielkie zadania). Byli też do
brze wykształceni. Jałowiecki ukończył mię
dzy innymi cesarską szkołę handlową w Pe
tersburgu i wydział rolny na politechnice 
w Rydze, Wańkowicz miał za sobą studia 
rolnicze na uniwersytecie w Cambridge, 
Raue był absolwentem Akademii Handlo
wej w Antwerpii, Borowski zaś wojennej 
szkoły inżynierów morskich w Kronszta
dzie. Wszyscy dobrze posługiwali się języ
kiem angielskim i niemieckim.

Całej ekipie przewodniczył energiczny 
pułkownik armii amerykańskiej William Co-

stanowiskach w służbie rządu carskiego, 
bliski krewny Piłsudskiego i Narutowicza, 
właściciel zajętych przez bolszewików ma
jątków ziemskich na Litwie, został desy
gnowany na Generalnego Delegata Mini
sterstwa Aprowizacji na miasto Gdańsk 
i skierowany do pracy w AMŻ, która mia
ła stworzyć nad Motławą swoją ekspozytu
rę. Tu potomek Rurykowiczów miał zajmo
wać się organizacją wyładunków zamor
skiej pomocy i jej ekspedycją. Zadanie to 
było tak ważne, jak walka o odzyskanie te
rytoriów zagrabionych przez niedawnych 
zaborców. Żywność miała bowiem trafiać 
do ludności cywilnej i do wojska walczące
go na naszych granicach.

Warszawa powołała na obszarze Gdań
ska jeszcze jedną placówkę - Delegację 
Rządu Polskiego, która do czasu podpisania 
konwencji polsko-gdańskiej nie posiadała 
podstaw prawnych do rozpoczęcia jawnej 
działalności i musiała pozostawać w ukry
ciu. Kierownictwo nad nią powierzono rów
nież Jałowieckiemu (28 stycznia). Ta druga 
delegatura była organem nadrzędnym do 
Generalnej Delegacji MA. Obu placówkom 
w zasadzie nie przydzielono wyraźnie spre
cyzowanych kompetencji: miały zainstalo
wać się w Gdańsku i na ile możliwe służyć

Michał Borowski, szef Misji Angielskiej kpt. J. G. Harvey i Witold Wańkowicz

nów kaszy i tłuszczów. Z państw europejskich 
nadeszło 30 tysięcy ton nasion zbóż i 30 tysię
cy ton soli kuchennej, 20 tysięcy ton cukru 
i tysiąc ton mydła. Z Europy pochodziło też po 
milionie sztuk odzieży, bielizny i par butów.

Dwie delegacje
Kilka dni po nominacji Ignacego Pade

rewskiego na Prezesa Rady Ministrów, 11 
stycznia 1919 roku czterdziestotrzyletni 
kniaź Mieczysław Pieriejasławski-Jał
owiecki, sprawdzony na odpowiedzialnych

krajowi. Delegat RP podlegał służbowo tyl
ko premierowi i naczelnikowi państwa, 
a w Radzie Ministrów zasiadał jako mini
ster pełnomocny. To pokazuje, jak ważna 
była jego misja, szczególnie wtedy, kiedy 
przynależność państwowa Gdańska nie by
ła do końca jasna. Dla obu przedstawi
cielstw często używano wspólnej nazwy De
legacja Polska w Gdańsku.

Rok później, kiedy w Wersalu postanowio
no o utworzeniu Wolnego Miasta i upadły na
dzieje na przyłączenie Gdańska do Polski,

Przeładunek ze statku na barkę, jedna taka 
jednostka przyjmowała około 20 ton ładunku
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POWIĄZANIA

Analizując początki działalności Delegacji 
Polskiej w Gdańsku należy jeszcze wspo
mnieć o powiązaniach kierownictwa Delegacji 
z gdańską filią Polsko-Bałtyckiego Towarzy
stwa Handlowego J. Raue i s-ka „Polbal” Fir
ma ta funkcjonowała pod szyldem warszaw
skiego „Polbalu” od lipca 1919 roku. Nato
miast do rejestru handlowego sądu gdańskie
go została wpisana 25 października 1920 ro
ku pod nazwą ,Połsko-Bałtyckie Towarzystwo 
Handlowe i Ekspedycyjne z ograniczoną od
powiedzialnością” Jako wspólników sąd 
gdański zapisał Jana Raue i Witolda Jasiń
skiego z udziałem po 150 000 marek niemiec
kich Przeprowadzający kontrolę władz pol
skich w Gdańsku delegat (nie podpisany) Ra
dy Ministrów po skrupulatnym przejrzeniu do
kumentów centrali warszawskiej i filii gdań
skiej „Polbal”. organu rejestrującego i współ
pracującego z Polsko-Baftyckim Towarzy
stwem Handlowym i Eksploatacyjnym - War
szawskim Towarzystwem Akcyjnym Handlu 
i Żeglugi przypuszczał, ze w działalności fir
my „Polbal”... mają być zainteresowani finan
sowo oprócz Rauego i Jasińskiego siostra 
Jałowieckiego, p Żukowska, gen. Borowski. 
Pikanterii tej sprawie dodały dalsze fakty, mia
nowicie główny szef firmy Raue był szwagrem 
Borowskiego, Witold Jasiński zajmował sta
nowisko szefa biura generalnego delegata 
MA. ponadto przez swoją siostrę Jadwigę Żu
kowską powiązany był z firmą Jałowiecki. Do
dać do tego należy jeszcze, że brat Borow
skiego, Kazimierz, kierował kontroią towarów 
przybywających drogą morską do Gdańska 
i ekspediował te towary dalej do Polski. Dele
gat Rządu RP Jałowiecki i szef jego biura Ja
siński (ten ostatni był współwłaścicielem „Pol
balu”) podpisali 11 lipca 1919 roku z Rauem, 
reprezentującym ..Polbal”, umowę o wykony
waniu prac przeładunkowych. Firma ta dzięki 
swoim powiązaniom z przedstawicielami rzą
du polskiego w Gdańsku, skutecznie zabloko
wała działalność ekspedytorów niemieckich 
i polskiej konkurencji. Delegat Prezydium Ra
dy Ministrów stwierdzał wręcz, iż Borowski 
„hamował wszystko, co mogło zrobić jakąkol
wiek konkurencję »Polbalowi«”. Opiniom tym 
ostro przeciwstawiał się Jałowiecki, stwier
dzając w sprawozdaniu z działalności Delega
cji RP iż są to „kłamstwa i kalumnie nie mają
ce podstaw racji bytu” (...) Trudno na podsta
wie zebranych informacji jednoznacznie 
stwierdzić, iż pracownicy Delegacji Rządu RP 
pracujący jednocześnie w „Polbalu” oraz inni 
popierający tę firmę łamali prawo natomiast 
niewątpliwie dzięki temu układowi czerpali 
znaczne korzyści materialne.

Ze wstępu Zbigniewa Machalińskiego do 
„Wspomnień” Mieczysława Jałowieckiego 
(wydanie gdańskiego „Marpressu”)

Zboże przesypywano do barek przy pomocy kosza do przeładunku węgla

linel Grove, zwierzchnik AMŻ na Polskę, 
który miał do pomocy syna wpływowego 
amerykańskiego milionera, lejtnanta L. 
McCormicka, oraz nieznanego nam bliżej 
sierżanta. Jałowiecki zdążył zżyć się 
z Amerykanami podczas kilkudniowej po
dróży, jaką odbyli razem po Małopolsce 
i Zagłębiu, by poznać rzeczywiste potrze
by kraju. Mimo wolnej ręki w podejmowa
niu wielu decyzji, Jałowiecki musiał uzgad

niać je z amerykańskim szefem Misji, któ
rego najbardziej interesowała sprawna ob
sługa amerykańskich statków. Na dwa dni 
przed wyjazdem z Warszawy Grove powia
domił telegraficznie dowódcę wojskowego 
okręgu Danzig o przyjeździe Misji i, jak 
wspomina Jałowiecki, „uprzedził w formie 
rozkazu, by niemieckie posterunki granicz
ne w Iłowie i Soldau (Działdowo) nie robiły 
żadnych przeszkód”.

Późną nocą Misja przejechała stację 
Iłowo-Mława na granicy polsko-niemie
ckiej. Po półgodzinnym przejeździe przez 
Prusy Wschodnie pociąg zatrzymał się 
w Działdowie. Tam Amerykanie i Polacy 
musieli przejść do komendantury, by za
poznać się z warunkami, na jakich mogą 
przebywać na terytorium Niemiec. Po
czątkowo chciano zawrócić Polaków, jed
nak wobec sprzeciwu Amerykanów 
Niemcy zgodzili się ich przepuścić, jeśli 
podpiszą zobowiązanie, że w Gdańsku nie 
będą angażować się w politykę, a zajmą 
się jedynie transportami aprowizacyjny- 
mi. Przestrzegli też, że każdego Polaka 
wydalą z Niemiec w ciągu doby, jeśli nie 
dotrzyma tego zobowiązania.

„Rozumieliśmy, że sprawa aprowizacji 
jest na tyle poważna, że musimy się zgo
dzić” - zapisał po latach Generalny Delegat 
MA. Niemcy przypuszczalnie podstawili 
w Soldau własny parowóz. Tempo przejaz
du musiało być ślimacze, późną nocą Ame
rykańska Misja Żywnościowa dojechała 

* wreszcie do celu. Jak wspomina Jałowiecki, 
g każdy chwycił własny bagaż i wyszli 
o z dworca do zasypanego śniegiem miasta. ►
o

Nikt nie powiedział „Willkommen”
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Przeładunek amerykańskiego smalcu; obok kontroler odnotowuje skrupulatnie każdą beczkę

Zamieszkali w hotelu „Danziger Hof”. 
Stał w dobrym punkcie, niedaleko dworca 
i przy samym Trakcie Królewskim i już 
mieszkało w nim trochę cudzoziemców. 
Byli wśród nich, między innymi, przed
stawiciele Czerwonego Krzyża, którzy 
nieśli pomoc jeńcom przetrzymywanym 
w podgdańskich obozach. W pokojach by
ło tak zimno, że zamarzała woda w mied
nicach. Ale nie było to bolączką tylko tego 
hotelu. Z powodu braków opału, zwłasz
cza węgla, niedogrzanie dawało się we 
znaki całemu miastu.

Kaszubi, obywatele niemieccy
Niemcy nie wyrazili zgody, by transporty 

Misji obsługiwali urzędnicy i robotnicy por
towi sprowadzeni z Polski. Odmowę motywo
wali wystarczającą liczbą takich kadr na 
miejscu. Misja mogła nie ustępować od razu, 
rozważano nawet sprowadzenie choćby Duń
czyków, żeby tylko nie zatrudniać Niemców 
Jednak budowanie dobrej atmosfery wokół 
sprawy transportów wydawało się tak cenne, 
że unikano niepotrzebnych zadrażnień. Gro
ve wymagał od polskich współpracowników, 
by byli wierni podpisanemu w Soldau zobo
wiązaniu i nie obnosili się ze swoją polsko
ścią. Dlatego Polacy przez jakiś czas rozma
wiali nawet ze sobą tylko po angielsku, uda
jąc Amerykanów. Takie stawianie na pierw
szym miejscu powodzenia transportów blo
kowało rozpoczęcie działalności Delegacji 
Rządu Polskiego i w Warszawie było stawia

ne jako zarzut przez różne koła sejmowe nie
zorientowane w sytuacji w Gdańsku.

Jałowiecki wymyślił taki sposób rekruta
cji pracowników portowych, by odpowiadał

niemieckim oczekiwaniom. Nie mógł spro
wadzić obywateli polskich, więc napisał po 
niemiecku listy do kilku Polaków, którzy 
cieszyli się w Gdańsku autorytetem, z proś-
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bą o pomoc w znalezieniu najlepszych kan
dydatów do kompletowanego personelu. W 
kilka dni miał zespół kontrolerów, urzędni
ków spedycyjnych, dozorców i innych. Na 
początek przyjęto sześćdziesięciu młodych 
Polaków-Kaszubów. Wszyscy posiadali nie
mieckie obywatelstwo i wiarygodne reko
mendacje. Naczelnym kontrolerem przeła
dunków został Gerlicki, gdański Kaszuba, 
który w czasie wojny pracował jako starszy 
kontroler w porcie szczecińskim.

Biura Misji znajdowały się w pokojach 
hotelowych, tych samych, w których miesz
kali Amerykanie i Polacy. Urzędowanie 
rozpoczynało się o siódmej rano.

Pierwszy dzień w Gdańsku Grove i Jało
wiecki rozpoczęli obowiązkową wizytą w Ge- 
neralkomando, gdzie dowódca korpusu, gene
rał von Małachowski, poinformował o otrzy
manym rozkazie: ma udzielić Misji wszelkiej 
pomocy, która nie wykracza poza warunki ro- 
zejmu. Przydzielił też oficera łącznikowego 
w osobie lejtnanta Karnatha.

Wagony
Bodaj jeszcze tego samego dnia Grove i Ja

łowiecki stawili się na spotkanie w Dyrekcji 
Kolejowej, w którym uczestniczyli też: Prezy
dent Rejencji Gdańskiej Lothar Forster, 
przedstawiciele wojska i firm maklerskich, żeg
lugi rzecznej oraz administracji portowej. 
Niemcy nie kryli swojej nieprzychylności. Mi
mo tego Jałowiecki dużo sobie obiecywał po 
niemieckich kolejach. Nie mógł liczyć tylko na

Wagon oplombowany, można wypisywać awizo

polski tabor. Blisko połowa naszych parowo
zów stała niezdatna do pracy. Część taboru ze 
względów strategicznych nie mogła być wyco
fana ze Lwowa, bo tam ciągle walczono 
z Ukraińcami. Węzeł kolejowy w Brześciu Li
tewskim z całym majątkiem pozostawał jesz
cze w rękach niemieckich. Tymczasem 
w Gdańsku należało być przygotowanym, by 
w każdym miesiącu wysyłać 60 tysięcy ton ła
dunku. Można było temu zaradzić, jeśli miało 
się do dyspozycji tabor liczący co najmniej 65 
parowozów i 1500 krytych wagonów.

Ostatecznie Niemcy zgodzili się wypo
życzać wagony. Zastrzegli jednak, że pol
skie koleje podstawią im w ciągu doby ta
ką samą liczbę na stację graniczną Iłowo- 
-Mława, jaką oni wydadzą Misji w Gdań
sku. A jeśli strona polska nie będzie się 
z tego wywiązywać, wstrzymają ruch na
szych transportów.

Ustalono, że pożyczać będziemy około dwu
stu krytych wagonów dziennie. Wagony sta
nowiące niemiecką własność Polska zobowią
zała się zwracać w terminie miesiąca. Ustalo

no, że pierwszy transport obsłużą koleje pol
skie, które podstawią czterdzieści wagonów.

Życie pokazało, że wymiana i zwrot wago
nów nie przebiegały tak, jak ustalono. Nie
mieckie wagony były w kraju przetrzymywa
ne, a czasem ginęły bez wieści. W tej sytuacji 
Delegacja MA zatrudniła tylu konwojentów, 
by obsadzić każdy pociąg. Wprawdzie byli 
młodzi, uzbrojeni i odważni, jednak często 
doświadczali niemocy, gdy miejsce przezna
czenia transportu leżało bliżej frontu. „Były 
wypadki, że dowódca jakiegoś oddziału chciał 
rozstrzelać naszego konwojenta, gdy ten 
zbyt mocno sprzeciwiał się rekwizycji wago
nów” - wspomina Generalny Delegat i doda
je: „W warunkach w jakich znajdował się 
wówczas kraj było [to] wprost zbrodnią i po
winno być karane sądem polowym”.

W kwietniu, kiedy wojska polskie posuwa
ły się na wschód bijąc bolszewików i wyzwa
lając kolejne ziemie, Warszawa poleciła Dele
gacji MA kierować wszystkie transporty na 
wschód. Jeden z nich skierowano do wycień
czonego radziecką okupacją Wilna. Nieryt- ►
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Mąkę amerykańską wnoszono takimi pochylniami wprost do wagonów

miczne odstawianie wagonów destabilizowa
ło dostawy. Spedycją, obok wspomnianej już 
firmy „Johannes lek & Ferdynand Prove”, 
miała się zająć druga stara gdańska firma 
„Bencke & Sieg”, której oferta finansowa 
wydawała się najkorzystniejsza. A do tego - 
ta okoliczność dla Jełowieckiego nie była 
obojętna - jej właścicielami nie byli napły
wowi Prusacy, lecz tacy, którzy „należeli do 
starego patrycjatu gdańskiego”.

Yellow-whisky
Aby zapewnić regularną łączność Dele

gacji Polskiej z Warszawą, Ministerstwo Ko
lei odstąpiło jej wysłużony, ale wygodny slee
ping, który kursował dwa razy w tygodniu 
między Gdańskiem i Warszawą. Dodatkowo 
przewoził pocztę dyplomatyczną oraz liczne 
misje zagraniczne, udające się via Gdańsk 
do Polski. Wagon doczepiano do przygod
nych składów, dlatego w jedną stronę jecha
ło się nawet do półtorej doby.

Po kilku pracowitych dniach spędzonych 
w Gdańsku pułkownik Grove wrócił do War
szawy. Towarzyszył mu Jałowiecki. Kiedy 
po powrocie wszedł do gdańskiego biura, na 
biurku ujrzał podeszwy ogromnych wojsko
wych butów. Dopiero po chwili ukazała się 
wielka ceglasta twarz Indianina. Nowy szef 
Misji Amerykańskiej w Gdańsku nazywał 
się James Webb i miał stopień majora. Jak 
wspomina Jałowiecki, obecny w pokoju se
kretarz Delegacji Jan Raue podszedł do In
dianina i coś szepnął mu do ucha. „OK, Yel
low-whisky - miał powiedzieć major Webb. 
- Dobrze, że jesteś. Będę nazywał ciebie 
Yellow”. Jałowiecki osłupiał, Jeszcze dwa 
lata temu tytułowano mnie »kniaź« lub 
zwracano się do mnie »wasze wieliczestwo«. 
Stałem oniemiały”.

Basen naprzeciw Westerplatte
Mogła być druga dekada lutego. Dzień 

zaczynał się mroźny i słoneczny. O siódmej

rano major Webb, Jałowiecki i Wańkowicz 
wsiedli w towarzystwie kapitana portu i pa
ru innych osób do holownika oczekującego 
na Motławie przy Grüne Tor i wyruszyli na 
zwiedzanie portu. Dzięki lodołamaczom ka
nały portowe nadawały się do żeglugi.

Port przedstawiał się ponuro. Opływali 
wszystkie kanały i prawie nie widzieli ruchu 
na nabrzeżach. Przy wschodnim brzegu bli
sko Wisłoujścia zamajaczyły uwięzione w lo
dzie monstrualne cielska pancerników „Be
owulf”, „Brandenburg”, „Kaiserin Augu
sta” i kilku innych. Choć pozbawione uzbro
jenia, wzbudzały grozę samym swoim ogro
mem. W innych miejscach, bodaj na Holmie, 
walały się pocięte kadłuby łodzi podwod
nych. Tamtego dnia spotkali tylko jeden sta

gs tek, który przemknął jak widmo z ładun- 
§ kiem węgla. Na jego czarnej burcie odcinał 

się biały napis „Armistice”.
Celem wycieczki był basen portu wolno

cłowego. To głównie tu miały być prowadzo
ne wyładunki zamorskiej pomocy dla Polski. 
I tutaj nie dostrzeżono żadnego ruchu. Przy 
nabrzeżach stały gotowe do pracy dźwigi 
elektryczne i uruchamiana ręcznie winda, 
a w nieznacznym oddaleniu ciągnęły się to
ry kolejowe i magazyny. W opinii Jałowiec
kiego Webb wykazywał dobrą znajomość 
spraw portowych. Wspólnie oceniali, że ba
sen mógłby obsługiwać do ośmiu statków 
jednocześnie, jeśli wyporność każdego nie 
przekraczałaby pięciu tysięcy ton.

Tego dnia między Webbem a Polakami 
nieoczekiwanie zawiązała się nić zrozumie
nia i przyjaźni. Jeden z oficerów amerykań
skich, syn znanego milionera, widząc u Wań
kowicza stary sygnet rodowy, zauważył, że 
w czasach demokracji nie wypada obnosić 
się z takimi przeżytkami. Webb usłyszawszy 
to, miał powiedzieć: „Poruczniku, ci potom
kowie dawnych wojowników i rycerzy, czę
ściej i więcej są warci od różnych neveau ri- 
che’ow i parweniuszy rozpierających się te-

REEMIGRANCI I INNI
Z końcem lipca 1919 roku MSZ zawiadomiło Delegata RP 

o spodziewanym nadejściu statku „Caryca” z siedmiuset reemi
grantami z Archangielska, którym udało się cudem zbiec z so
wieckiego raju. Należało ich godnie przyjąć, nakarmić, otoczyć 
życzliwością i przewieźć do kraju. Delegatura gdańska nie była 
przygotowana do takich zadań. Niemieckie władze początkowo 
nie godziły się na wpuszczenie takiego transportu. Jałowiecki 
nie poddawał się i wymusił zgodę, by statek wpłynął do portu 
wolnocłowego, gdzie stały baraki kwarantanny otoczone dru
tem kolczastym.

Pomogły panie z gdańskiego towarzystwa Polek oraz kilku 
konwojentów ściągniętych z agentury mławskiej. Baraki zdezyn
fekowano, przewietrzono i uprzątnięto, w salach znalazły się łóż
ka, koce, bielizna, ubrania. Ze znajdujących się w porcie zapasów

mąki wypieczono bułki i chleb. Dla każdego repatrianta przygoto
wano paczkę żywnościową.

Otrzymane wagony osobowe trzeciej klasy własnym sumptem 
odświeżono i odmalowano Podstawiono też wagon z kuchnią 
(żeby grzać wodę), gdyż podczas przejazdu przez Niemcy wago
ny miały być zamknięte na klucz i pasażerowie nie mogli korzy
stać z urządzeń stacyjnych.

Działał już wtedy Urząd Emigracyjny, ale me przysłał nikogo 
do Gdańska, również na dworcu kolejowym w Warszawie nie po
jawił się żaden emigracyjny urzędnik, by odebrać pierwszych re
patriantów. Zajęli się nimi pracownicy warszawskiej ekspozytury 
Delegatury MA.

W kolejnych miesiącach przypływali nowi reemigranci. Pa
nie z gdańskiego towarzystwa Polek nie ustawały w niesieniu 
bezinteresownej pomocy. Dalsze transporty przebiegały 
sprawniej Do kwietnia 1920 roku Delegacja Polska w Gdań
sku przyjęła 9 982 osób. Ludzie ci wracali do Polski najeżę-
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Naczelny kontroler Gerlicki w rozmowie z podwładnym, w tle widok w kierunku Westerplatte, po prawej załadunek barki

raz po świecie”. „Jak mogliśmy się następnie 
przekonać - dopowiada Jałowiecki - ten pry
mitywny i surowy człowiek był w każdym ca
lu gentlemanem i w każdym jego czynie od
zywała się wysoce uczciwa i prawa natura”.

Kartki w blaszanym pudelku
Nad całością prac wyładunkowych na 

każdym statku czuwał jeden starszy kontro
ler, któremu podlegali młodsi kontrolerzy. 
Jedni prowadzili rejestr ładunków windo
wanych na pokład z luków okrętowych, inni 
- rozstawieni przy torach kolejowych - reje
strowali towary składowane w wagonach, 
jeszcze inni spisywali te, które trafiały do

magazynów. Kontrolerzy prowadzili swoje 
zapisy w grubych zeszytach z perforacją 
ułatwiającą wyrywanie kartek. Na każdej 
umieszczali numer wagonu i dokładny re
jestr ładunku z podaniem ilości, wagi, ro
dzaju opakowania itd.

Po załadowaniu i zaplombowaniu wagonu 
kontroler odrywał zapisaną kartkę i przeka
zywał gońcowi. Wkładał ją do zamkniętego 
na kluczyk blaszanego pudełka, które go
niec stale nosił na piersi, krążąc między 
kontrolerami a portowym biurem spedycyj
nym. W biurze pudełko opróżniano z kartek 
i na ich podstawie wypisywano tzw. frachty 
i zestawiano pociągi.

Tam prowadzono też rachunkowość oraz 
rejestr i statystykę towarów przyjmowanych 
z okrętów i wysyłanych do Polski. Wagony 
zestawiano według rodzaju towarów i listy 
odbiorców. Przeciętna waga jednego składu 
wynosiła około sześćset ton. Dziennie ekspe
diowano zazwyczaj cztery pociągi. Pracę 
w porcie rozpoczynano o siódmej rano i nie 
przerywano do odejścia ostatniego pociągu.

Agentury
Jeszcze przed nadejściem pierwszego 

amerykańskiego transportu Jałowiecki otwo
rzył ekspozyturę Delegacji MA w Warszawie, 
na czele której usadowił - jakżeby inaczej - ►

ściej przez Archangelsk, Parnawę, Libawę i Rygę, również 
przez porty rumuńskie i Konstantynopol.

Dopiero po kilku miesiącach Urząd Emigracyjny zaintereso
wał się Gdańskiem i oddelegował urzędnika, który miał 
wszystko przejąć w swoje ręce. Skierowano go do niemiecko
języcznego Gdańska, mimo że nie znał żadnego języka obce
go, nigdy też nie pełnił odpowiedzialnego stanowiska, ale był 
krewnym jednego z kierowników urzędu. „Mimo naszych sta
rań musieliśmy przekazać całą sprawę (...) w ręce najmniej 
powołane do tej ideowej i wymagającej wielkiego poświęce
nia pracy” - pisał Jałowiecki. „Naturalnie z panem N zjawił 
się samochód przeznaczony dla jego osobistego użytku, wte
dy kiedy Delegat Generalny, Admirał [Borowski] i pan Wańko
wicz jeździli podmiejskimi kolejami, często trzecią klasą 
i tramwajami”.

W tece Komisariatu Generalnego RP w Gdańsku znajduje się 
kilka surowych ocen działalności tego niekompetentnego za to

aroganckiego urzędnika. Nie zdążył zrobić niczego dobrego, 
gdyż prędko został osadzony w starogardzkim więzieniu.

Do kraju wracano nie tylko z potrzeby serca. W listopadzie za
winął do Gdańska „St Croix” z czterdziestoma osobami depor
towanymi z Anglii za różne przestępstwa, między innymi za pro
stytucję. Po konsultacjach z Warszawą Jałowiecki odesłał towa
rzystwo do stolicy w zaplombowanych wagonach.

Kiedyś na statku z transportem amerykańskich konserw przy
płynęły skrzynie z trumnami, w których byli zmarli Za życia wy
razili om życzenie, by spocząć na jakimś kirkucie w Małopolsce. 
Niemcy nie zgadzali się na wyładunek, gdyż brakowało zaświad
czenia, że przyczyną ich śmierci nie były choroby zakaźne. „Po 
ostrych przetargach władze sanitarne Gdańska zgodziły się, by
śmy w ich asyście przeprowadzili odpowiednią dezynfekcję po
wierzchni skrzyń formaliną - wspomina Jałowiecki - następnie 
pokryli je grubą warstwą smoły i wysłali skrzynie na otwartej plat
formie, zabezpieczywszy cenny ładunek brezentem”.
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Tiiar obciążenia barki. Jednostki te pływały do Tczewa przy średnim zanurzeniu 1,50 m, 
Torunia zaś - 0,75 m, co wynikało z ówczesnych głębokości wiślanego nurtu

obywatela ziemskiego z Wileńszczyzny, Oska
ra Wińczę. W Nowym Porcie powołano porto
we biuro spedycyjne, ulokowane w kilku po
koikach udostępnionych przez gdańską eks
pedycję kolejową. Główne biuro Delegacji 
MA mieściło się w pokojach hotelu „Danziger 
Hof ”. Jan Raue prowadził tu buchalterię i ko
respondencję gdańskiej delegacji, wieczora
mi zaś i nocami podejmowano kapitanów 
amerykańskich parowców, którzy w Gdańsku 
próbowali zapomnieć, że przypływali z kraju, 
w którym obowiązywała prohibicja.

Powstała też agentura na stacji granicz
nej w Mławie. Agenci mławscy kontrolowali 
stan i liczbę przychodzących z Niemiec wa
gonów, sprawdzali ich plomby. Tam wykre
ślali z awiz wagony, które nie dojechały do 
granicy. Zadaniem agentury mławskiej było 
wystawianie polskich listów ładunkowych, 
załatwianie formalności celnych i ekspedio
wanie pociągów do stacji przeznaczenia. Do 
Iłowa pociągi miały dojeżdżać pod niemiec
ką eskortą, w Mławie zaś przejmowali je 
polscy konwojenci. Zespół ten początkowo

tworzyło „kilkunastu młodych ludzi z zie- 
miaństwa kresowego, których dola zmusiła 
do opuszczenia swego gniazda rodzinnego”.

Jeszcze przed puszczeniem lodów na Wi
śle było jasne, że część ładunków, głównie 
mąka i zboże, trafiać będzie z ładowni okrę
towych wprost na barki i dotrze do Polski 
drogą wodną. Uzgodniono z Niemcami, że - 
podobnie jak w umowie o wagonach - udo
stępnione przez nich barki płynąć będą z ła
dunkami do Polski, natomiast Ministerstwo 
Żeglugi podstawiać będzie w niemieckim 
wówczas Toruniu nasze puste jednostki. 
Opodal, w polskiej Nieszawie powstała 
agentura rzeczna Delegacji MA, a jej kie
rownikiem został Henryk hrabia Zyberk- 
-Plater, właściciel ziemski z Inflant.

Przeładunek bezpośrednio na barki da
wał tę korzyść, że możliwe było jednoczesne 
rozładowywanie większej liczby statków bez 
konieczności blokowania nabrzeża. Stało się 
to szczególnie cenne wiosną, kiedy Amery
kanie, chcąc przed końcem lipca wywiązać 
się z umów, zaczęli kierować do Gdańska 
więcej statków o większym tonażu.

Pierwsze czterdzieści wagonów
Pierwszym statkiem z amerykańską po

mocą był transporter „Lake Winico” o wy
porności dwa i pół tysiąca ton. Jego kapitan 
zmuszony był zmagać się ze sztormem na 
Morzu Północnym i przedzierać się przez za
minowany Bałtyk, często płynąc w gęstej

kwietniu 1919 roku przewieziono Wistą barkami 15 713 ton ładunku

AKAKV\
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Doświadczenie morskie Borowskiego pozwalało opanować akcję przeładunkową

mgle. Był szczęśliwy, bo przypływając 
pierwszy wygrał zakład z kapitanami innych 
jednostek. Po tym statku, w niecałe dwie go
dziny dopłynęły „Lake Mary” i „Lake Danc- 
ly”, „mierzące - jak podawała „Gazeta 
Gdańska” z 23 lutego - po 30000 beczek”. Z 
prasowej notatki dowiadujemy się, że „pa
rowce (...) mierzące po 30000 beczek stanęły 
po stronie północnej, a mniejszy Lake Wini- 
co (25000 beczek) po stronie południowej”. 
Natomiast ze wspomnień Jałowieckiego wie
my, że przed rozładunkiem, zabrał kapitana 
statku i Wańkowicza do jakiejś tawerny, 
skąd wrócili z dużym ładunkiem optymizmu. 
Tamtego dnia Amerykanie przywieźli około 
dziewięć tysięcy ton mąki.

Na parowce weszli kontrolerzy. Poszły 
w ruch windy okrętowe. Przy każdym stat
ku pracowało od sześćdziesięciu do osiem
dziesięciu robotników. Wydobywane z luków 
worki z mąką trafiały wprost do wagonów. 
W kajetach kontrolerów pojawiły się pierw
sze znaczki. Goniec z biura spedycyjnego 
najpewniej uwijał się po nabrzeżu, postuku
jąc blaszanym pudełkiem na piersiach. Po 
północy wszystkie wagony, w liczbie czter
dziestu, stały załadowane i oplombowane. 
Przetoczono je na boczny tor, by dać miejsce 
kolejnym. Zagrała przeładunkowa machina.

Ruszyło
Minister Jałowiecki, Delegat Rządu Pol

skiego i Generalny Delegat MA na miasto 
Gdańsk, postanowił osobiście konwojować 
pierwszy transport do Warszawy, by spraw

dzić, jak działa stworzony przez niego sys
tem. Na wszelki wypadek zabrał browninga. 
Wagony były polskie, ale parowóz i obsługa 
- niemieckie.

„O godzinie 2 w nocy pociąg (...) wyruszył 
z Nowego Portu” - wspomina. „Usadowiłem 
się w brankardzie bagażowym razem z bry
gadą konduktorów i wojskową ochroną, któ
rą w myśl umowy władze niemieckie powin
ny były nam dawać aż do granicy polskiej. 
Byłem niemało zdziwiony, kiedy na stacji 
Gdańsk Główny konwojenci opuścili pociąg 
i zostałem sam z kilku konduktorami. Za
uważyłem jakiś niepokój wśród brygady 
konduktorskiej, ten i ów spozierał w moją 
stronę. Tak dojechaliśmy do Tczewa. Po pół
godzinnym postoju pociąg ruszył. Zauważy
łem, że w ostatniej chwili cała brygada kon- 
duktorska wyskoczyła z wagonu i pozosta
łem sam. Miałem tyle czasu, że wyskoczy
łem z brankardu, dopędziłem ruszającą już 
lokomotywę i wskoczyłem na stopnie.

- Ja, was wollen sie hier - krzyknął ma
szynista.

- Ich will wissen, was das alles heisst - za
wołałem.

Pociąg wziął najszybszy bieg, pędziliśmy 
w stronę Malborka. Nie dojeżdżając do mo
stu na Nogacie maszynista gwałtownie za
czął hamować (...) i zabierał się do wysko
czenia z lokomotywy, podczas gdy obaj pala
cze rzucili się do ucieczki i znikli w ciemno
ściach. Błyskawicznym ruchem wyciągną
łem brauning. - Fahren, krzyknąłem. Ma
szynista targnął za regulator i pociąg wziął

szybkość. Trzymałem rewolwer gotowy do 
strzału. - Schneller, los - zawołałem. Pociąg 
popędził całą siłą pary.

Nie dojeżdżając mostu na Nogacie 
straszliwy huk zagrzmiał w ciemnościach, 
huk ten wyraźnie słyszałem już za pocią
giem - byłem ocalony. Sądzę, że gdybym 
w porę nie przyśpieszył biegu pociągu, nie 
zatrzymał maszynisty, wjechałbym powoli 
na jakąś zawczasu przygotowaną niespo
dziankę, wyleciałbym w powietrze. (...) Do
jechaliśmy w milczeniu do Malborka. Na pe
ronie stał najspokojniej zawiadowca stacji, 
przyjęto pociąg. W ostatnim wagonie tylna 
ściana była strzaskana, a przez wielki otwór 
z rozdartych worków sypała się biała struga 
mąki. (...) Po godzinie pociąg w liczbie 39 wa
gonów wyruszył dalej do Mławy. (...) Był 
wieczór, kiedy pociąg nasz przybył do War
szawy. Wyglądałem jak straszydło, pokryty 
grubą warstwą węgla, oliwy, a do tego 
strasznie zmęczony (...) Nie przebierając 
się, jak stałem, musiałem tegoż wieczora 
zjawić się u Pana Ministra Aprowizacji A. 
Minkiewicza i z nim razem udaliśmy się do 
pana Prezydenta Rady Ministrów I. Pade
rewskiego (...) tegoż dnia stawiłem się z mel
dunkiem do Belwederu do pana Naczelnika 
Państwa”.

Smalec za pokój
Idące przez Gdańsk transporty żywności 

przyjęto w mieście jako okazję do kradzie
ży, których specjalnie nawet nie potępiano. 
Wymownie ilustruje to urywek raportu
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z tamtego czasu: „Policja, gdy jest zmuszo
na złodzieja robotnika aresztować na sku
tek wyraźnego zarządzenia jednego 
z członków Polskiej Delegacji, robiąc to 
niechętnie, tłomaczy się przed robotni
kiem: »Ich halte Sie fest, denn der Polake 
hat es verordnet«”.

Delegacja MA zatrudniała czterech de
tektywów, których zadaniem było odszuki
wanie zaginionych wagonów, tak zagubio
nych, jak skradzionych. Kradli m.in. zorga
nizowani w złodziejską szajkę niemieccy ko
lejarze ze stacji Neufahrwasser. Posługując 
się umówioną sygnalizacją świetlną, rakie
tami i mając do dyspozycji parowozy jednej 
nocy ukradli kilka wagonów z mąką. Tylko 
dzięki dociekliwości wyjątkowo upartego 
detektywa jeden wagon udało się odszukać 
aż na stacji Schlesiescher den Thor pod 
Berlinem. Niestety, był pusty, ale kolej nie
miecka zapłaciła słoną karę.

Dużo pokus do kradzieży mieli robotni
cy przeładunkowi. Tych ostatnich podda
wano po pracy częstym kontrolom. By 
zjednać kolejarzy, Misja Amerykańska po
darowała im w marcu po trzy funty mąki 
i smalcu. Również w marcu zrodził się po
mysł wsparcia jednorazową pomocą całej 
ludności Gdańska. W związku z tym, w po
niedziałek 3 marca, komisja AMŻ oprowa
dzana przez porucznika Karnatha wizyto
wała gdańskie kuchnie ludowe. „Gazeta 
Gdańska” opublikowała następnego dnia 
komunikat, zapowiadający, że „Amerykań
ska komisja żywnościowa przyrzekła na
desłać Gdańskowi mniejwięcej 10 tysięcy 
cetnarów smalcu; przypadałoby 5 funtów 
na głowę - byłoby to pocieszające po dłu
gim wojennym poście”. Kilka dni później 
ustalono, że sprzedaż smalcu odbywać się 
będzie po cenie zakupu, tj. około 4,50 ma
rki za 1 funt.

Kradli nie tylko Niemcy. Część wagonów 
ginęła w Polsce. I tak np. w kwietniu 1919 
roku Jałowiecki raportował do ministra 
aprowizacji: „Dnia 5 bm. zwrócił się do Wy
działu Towarów z Ameryki urzędnik Pań
stwowego Urzędu Zbożowego z zapytaniem 
o wagon z mąką nr 33 762, który wypadko
wo znalazł się w Krakowie z nienaruszonemi 
amerykańskimi plombami, ale w rękach po
średników, t.zw. paskarzy. Po sprawdzeniu 
okazało się, że wagon nr 33 762 z mąką był 
wysłany z Gdańska 19 lutego pociągiem nr 1 
o godz. 3 po południu. Wagon ten w liczbie 
innych 37 wagonów był przyjęty i pokwito
wany przez Wydział Zaopatrywania Miasta 
Warszawy dnia 20 lutego. Komunikuję ten 
fakt Panu Ministrowi dla charakterystyki. 
Jeneralny Delegat Ministerstwa Aprowiza
cji na miasto Gdańsk”.

Gdańszczanie przyjęli tani smalec, ale 
nie zmieniło to ich nastawienia do Misji, 
a zwłaszcza do Polski i Państw Sprzymie

rzonych. Pokazała to wielka siedemdzie
sięciotysięczna manifestacja na Targu 
Siennym, tuż pod oknami „Danziger Hof ”. 
Zwołano ją na niedzielę 23 kwietnia 1919 
roku, by wyrazić sprzeciw wobec ewentu
alnego włączenia Gdańska i Prus Zachod
nich do Polski.

Na własne ryzyko
W 1919 roku w gdańskim porcie brako

wało holowników. Pływało zaledwie osiem 
jednostek. Ich właściciele nie chcieli wozić 
barek z pomocą dla Polski dalej jak do To
runia, wykorzystywali brak konkurencji

KNIAŹ
Kniaź Mieczysław Pieriejasławski- 

-Jałowiecki (1876-1962), potomek Ru
rykowiczów, wykształcony na politech
nice ryskiej oraz na niemieckich i an
gielskich uczelniach, w latach 1903- 
1918 pełnił odpowiedzialne urzędy, 
między innymi radcy Ministerstwa Rol
nictwa w Petersburgu, konsula do 
spraw rolnictwa Rosji w Niemczech, dy
rektora Towarzystwa Akcyjnego Dróg 
Dojazdowych, dyrektora Towarzystwa 
Akcyjnego Północno-Rosyjskiego Han
dlu Zewnętrznego, dyrektora Towarzy
stwa Rosyjsko-Bałtyckiego, członka Wi
leńskiego Banku Ziemskiego, członka 
rady Rosyjsko-Angielskiej Izby Handlo
wej, członka Wydziału Żeglugi Morskiej 
Centralnego Komitetu Przemysłowego 
w Petersburgu, marszałka szlachty po
wiatu święciańskiego Produkcja rolna 
w jego majątkach Syłgudyszki i Otulany 
należała do najbardziej nowoczesnych 
na Litwie. Dobra te w 1918 roku zosta
ły zajęte przez bolszewików. W latach 
1919/1920 kierował pracami Delega
cji Polskiej w Gdańsku. Opuścił 
Gdańsk w lipcu 1920. Na długie mię
dzywojenne lata zamieszkał w mająt
ku Kamień w Kaliskiem. Podczas dru
giej wojny światowej znalazł się na 
emigracji. Był dwukrotnie żonaty. 
Zmarł w Anglii w 1962 roku.

i naliczali Misji krociowe sumy za usługi. 
Bywali też niesłowni, co powodowało prze
stoje statków Tymczasem w kontrakcie 
amerykańsko-polskim przyjęto klauzulę, 
która zobowiązywała Polskę do rozładowa
nia każdego statku, bez względu na pojem
ność, w ciągu trzech dni od chwili zacumo
wania przy nabrzeżu. Za przekroczenie 
terminu groziła kara: jeden dolar od tony 
rejestrowej statku za każdy dzień przesto
ju. Przy sześciotysięczniku wychodziło 
sześć tysięcy dolarów za dobę.

Po naradzie z Wańkowiczem i Borow
skim, jeszcze przed nadejściem wiosny Jało
wiecki podjął decyzję o zakupie holowników. 
Nie mógł tego zrobić legalnie „na imię dele
gacji, ani na imię rządu polskiego, bo władze 
gdańskie takowej misji do czasu ratyfikacji 
traktatu wersalskiego nie uznawały”. Niech 
pan ryzykuje - usłyszał w Warszawie. Pie
niądze pobrał z adnotacją o obejściu przepi
sów i oświadczeniem, że bierze odpowie
dzialność za przekazanie holowników rządo
wi Rzeczpospolitej.

Przy wsparciu poznańskiego Banku Spó
łek Zarobkowych „i ofiarnej pomocy kilku 
zacnych Polaków gdańszczan”, z którymi bez 
przeszkód kontaktował się za pośrednictwem 
swoich Kaszubów, nabył „na ich imię szereg 
doskonałych holowników po cenach śmiesz
nie niskich. Ci podstawieni przez nas pano
wie zrobili jednocześnie cesję na rząd polski”. 
Zakupiono siedem holowników. Transakcję 
przeprowadził jedyny w Gdańsku - jak poda
je Jałowiecki - rejent Polak, mecenas Biele
wicz, który prowadził kancelarię przy ulicy 
Karrenwall (Wały Jagiellońskie).

Podobne ryzyko było związane z zaku
pem nieruchomości w Gdańsku. Okazję 
stworzyli sami Niemcy. Kiedy z konferencji 
pokojowej w Paryżu dochodziły sygnały, że 
Gdańsk nie wejdzie w skład Rzeszy, zaczęło 
się zbywanie nieruchomości, przede wszyst
kim własności państwowej ale też prywat
nej. Często po bardzo niskich cenach. Jak 
przy zakupie holowników, i tu pomógł po
znański bank. Tym razem Jałowiecki doko
nywał zakupów na własne nazwisko. W 
umowie znalazła się klauzula, która gwaran
towała bankowi przejęcie skredytowanych 
nieruchomości, jeżeli rząd Rzeczpospolitej 
ich nie spłaci w ciągu dwóch tygodni od uzy
skania statusu prawnego. Ale rząd wszystko 
uregulował. Tym sposobem do sierpnia 1919 
roku Polska weszła w posiadanie sporej licz
by posesji przy ujściu Wisły, a także Wester
platte i wiele innych. Później zakupiono też 
kilka spichlerzy naprzeciw Żurawia oraz cy
pel zwany Polskim Hakiem.

Pod koniec maja major Webb opuścił 
Gdańsk i zastąpił go kapitan D. C. Hanra- 
han. Polska delegacja uzyskiwała coraz 
większą samodzielność, a Amerykanie szy
kowali się do odejścia.

Kilkaset tysięcy dolarów
Kapitan Hanrahan sprowadził do Gdań

ska sportowego cadillaca, co było różnie ko
mentowane. Przydatność maszyny ujawniła 
się w czerwcu 1919. Jałowiecki i Hanrahan 
podróżowali wtedy po Polsce i w Ciechocin
ku dopadły ich rozpaczliwe telegramy Wań
kowicza i Borowskiego: „w porcie 5 wielkich, 
4 średnie i 3 małe statki, nowe oczekiwane. 
Niemcy nie dotrzymują umowy ani co do 
pociągów, ani berlinek, wzbronione wysyła
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nie maszyn, odzieży, bawełny (...) kradzież 
materiałów przybrała formę klęski”.

Kapitan sam usiadł za kierownicą (zazwy
czaj samochód prowadził szofer). Na pro
stych odcinkach Cadillac wyciągał do stu kilo
metrów na godzinę. Na przedmieściach 
Gdańska trafili na komunistyczną demon
strację. Jakiś cywil wymachiwał granatem. 
Harnahan „werżnął się samochodem w tłum”. 
Demonstranci rozbiegli się i Cadillac pognał 
ku miastu. Szybki powrót pozwolił opanować 
sytuację i transporty zostały wznowione.

Z biegiem czasu przyjmowanie amerykań
skich dostaw było coraz trudniejsze. Statki 
przypływały niekiedy seriami, po kilkanaście 
ogromnych jednostek. Nie było wiadome, ja
kimi siłami i gdzie je rozładowywać. Brako
wało wtedy ludzi, pociągów, magazynów 
i składowisk. Mnożyły się przestoje.

W końcu czerwca do Gdańska przypłynął 
„mały chudy porucznik o potężnym nosie”. 
Był to pan H. B. Smith. Na dwa tygodnie

zamknął się w przygotowanym dla niego 
pokoju w „Danziger Hof ”. Cały czas ślęczał 
nad papierami i nie pokazywał się na posił
kach. Wreszcie zjawił się w biurze Delega
cji Polskiej ze stertą papierów do podpisa
nia. Były to rachunki za przestoje amery
kańskich statków. Jałowiecki wspomina, że 
zrobiło mu się zimno, kiedy spojrzał na cy
fry. Nie podpisał żadnego papieru. Smith 
nie poddawał się, słał skargi na Polaków. W 
końcu jednak zrozumiał, że umowa była 
niedorzeczna, jeśli uwzględnić realną po
jemność portu gdańskiego. Bajońskie sumy 
zostały zredukowane, a Polska zaoszczędzi
ła kilkaset tysięcy dolarów.

We wrześniu zadania AMŻ przejęła Mi
sja Brytyjska. W kraju kończyły się żniwa 
i Polacy mogli już jeść własną mąkę. Przy 
nabrzeżach portu wolnocłowego życie wra
cało do normalnego biegu. Skończyło się 
szaleństwo amerykańskich dostaw. Ale nie 
kończyły się problemy. Bolszewickie sympa

tie gdańskich robotników przeładunkowych 
ujawniały się, kiedy odmawiali rozładunku 
dostaw do Polski, szczególnie wojskowych, 
których potrzebowaliśmy, by toczyć krwa
wą wojnę z Rosją Radziecką. ■

Mieczysław Jałowiecki dwukrotnie spisał 
swoje wspomnienia. Pierwsza wersja po
wstała w jego majątku Kamień w Kaliskiem 
w latach trzydziestych XX wieku, a wydał ją 
gdański „Marpress” w 1995 roku. Drugą Ja
łowiecki spisał na emigracji, ukończył w 1950 
roku w Walii, a wydał „Czytelnik” w 2003 ro
ku. Zauważa się różnice w przedstawianiu 
faktów, chronologii i zapisie nazw własnych. 
Wydaje się, że bliższe historycznej prawdy są 
pierwsze wspomnienia. W drugich znajduje
my więcej komentarza, narzuca się antysemi
tyzm autora, mniej jest konkretów takich, jak 
daty i liczby. Część opisywanej przez Jało
wieckiego historii weryfikują dokumenty zgro
madzone w różnych archiwach.

Maj 1919, oficerowie i załoga kanonierki amerykańskiej „Harvard” w gdańskim porcie. W latach 1919-1920 zawijały tu amerykańskie, angielskie 
i francuskie okręty wojenne, by uspokoić atmosferę w mieście

Wykorzystano:
„Gazeta Gdańska” (1919-1920);
Gliński Mirosław, Kukliński Jerzy, „Kronika Gdańska 997-1997”, 

t.1, Gdańsk 1998;
„Inwentarz Akt Komisarza Generalnego RP w Gdańsku 1919- 

1939”, opracował Czesław Stodolny, Warszawa 1967;
Jałowiecki Mieczysław, „Wolne Miasto”, Warszawa 2003;
Jałowiecki Mieczysław, „Wspomnienia, raporty i sprawozdania 

z Gdańska (1919-1920)”, wstęp i opracowanie Zbigniew Machliński, 
Gdańsk 1995;

Mikos Stanisław, „Wolne Miasto Gdańsk w okresie rządów parla
mentarnych (1920-1933)”, [w:] „Historia Gdańska”, t.lV/2, Sopot 
1998;

Pustuła Edyta, „Kwestia utworzenia obozów dla polskich reemi
grantów i emigrantów w Gdańsku w latach 1919-1921”, [w:] „Na 
rozstajach dróg. Gdańsk między Niemcami a Polską (1920-1939)”, 
pod redakcją Mariana Mroczki, Gdańsk 1998;

Rześniowiecki Jacek, „Wpływ polityki mocarstw na relacje pol- 
sko-gdańskie w latach 1920-1926”, [w:] „Na rozstajach dróg. 
Gdańsk między Niemcami a Polską (1920-1939)”.
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Łotewski konsulat w Wolnym Mieście mieści! się przy Jaśkowej Dolinie

I o twa, bałtycki sąsiad, podobnie jak
¥ Rzeczpospolita rozpoczęła swój nie- 
I___ podległy byt w listopadzie 1918 ro

ku. Stosunkowo szybko powstawały jej za
graniczne przedstawicielstwa dyploma
tyczne. Konsulat Republiki Łotewskiej 
w Gdańsku został utworzony już w paź
dzierniku 1920 roku, a w 1931 roku został

podniesiony do rangi konsulatu generalne
go. Konsulami łotewskimi w Wolnym Mie
ście Gdańsku byli kolejno: od października 
1920 roku do października 1924 roku - 
Karlis Kuskevics (1885-1962), od paździer
nika 1924 roku do stycznia 1931 roku - Pe
tris Kalcenavs (1887-1967) i od stycznia 
1931 do stycznia 1940 roku, już w charak

terze konsula generalnego - Aleksandrs 
Birznieks. Oprócz tego, od lipca 1929 roku 
do listopada 1934 roku, jako łotewski wice- 
konsul honorowy w Gdańsku działał miej
scowy niemiecki przedsiębiorca Adolph 
Voigt (ur. 1889), a od lipca 1935 roku do 
sierpnia 1940 roku - również Niemiec 
Ernst Sieg (ur. 1886).
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Długoletni łotewski konsul generalny, 
którego losy związały się z Gdańskiem, 
Aleksandrs Birznieks urodził się 19 listopa
da 1881 roku niedaleko Rygi, w chłopskiej 
rodzinie posiadającej niewielkie własne go
spodarstwo. Po ukończeniu gimnazjum 
w Rydze rozpoczął studia na Uniwersytecie 
Moskiewskim, gdzie czynnie włączył się 
z życie społeczne łotewskiej korporacji stu
denckiej. W 1910 roku, już jako absolwent 
fakultetu historyczno-filologicznego, został 
nauczycielem historii w jednej ze szkół 
miejskich na terenie obecnej Estonii. Potem 
kontynuował pracę w innych częściach ów
czesnego Cesarstwa Rosyjskiego. W 1913 
roku przyszły łotewski dyplomata trafił na 
ziemie polskie, do prywatnego gimnazjum 
w Łodzi, skąd w 1914 roku przeniósł się do 
gimnazjum państwowego w Łomży. Tu za
stała go zawierucha wojny światowej, 
w efekcie której wraz z cofającym się rosyj
skim frontem trafił w głąb imperium carów.

W 1920 roku Birznieks powrócił z targa
nej rewolucją Rosji do już niepodległej Ło
twy. W grudniu tego roku zgłosił akces do 
tworzącej się łotewskiej służby dyploma

tycznej. W swoim podaniu do ówczesnego 
ministra spraw zagranicznych podkreślał, iż 
jego poglądy polityczne mają charakter „li
beralno-demokratyczny”. Minister uwzglę
dnił jego prośbę i w styczniu 1921 roku 
Aleksandrs Birznieks rozpoczął pracę w mi
nisterstwie jako kierownik referatu państw 
wschodnich. Od września 1923 do sierpnia 
1930 roku pracował jako radca łotewskiego 
poselstwa w Moskwie, aby jednocześnie - 
od 1925 do 1930 roku - być konsulem gene
ralnym w Leningradzie. W styczniu 1931 ro
ku został mianowany konsulem generalnym 
w Wolnym Mieście Gdańsku.

Na tym stanowisku pozostał do wybuchu 
kolejnej wojny światowej. Po włączeniu 
Wolnego Miasta w skład hitlerowskiej III 
Rzeszy, Ministerstwo Spraw Zagranicz
nych Łotwy (w styczniu 1940 roku) cofnęło 
mu pełnomocnictwa do sprawowania funkcji 
konsula generalnego, ale upoważniło oficjal
nie do reprezentowania interesów obywate
li łotewskich na byłym terytorium Wolnego 
Miasta Gdańska pod administracją nie
miecką. Kiedy wojska sowieckie wkroczyły 
do Rygi, a Związek Radziecki dokonał

aneksji Łotwy, Birznieks przestał pełnić 
swoje obowiązki. Stało się to w październi
ku 1940 roku.

Jednak łotewski dyplomata nie opuścił 
miasta. Nie miał złudzeń, co może go spo
tkać, gdyby wrócił do swojej okupowanej oj
czyzny. W Gdańsku pozostał do 1945 roku, 
kiedy w obliczu nacierających oddziałów Ar
mii Czerwonej jako uchodźca udał się na Za
chód. Dotarł do Francji, gdzie z braku środ
ków finansowych zamieszkał w przytułku 
kościoła protestanckiego w jednym z miaste
czek departamentu Sommy i Loary. Tam 
zmarł 26 marca 1951 roku. Za swoją działal
ność w służbie dyplomatycznej Republiki 
Łotewskiej został kilkakrotnie nagrodzony 
zagranicznymi odznaczeniami - między in
nymi Belgii, Jugosławii, Portugalii, Szwecji, 
Węgier, a także Odznaką Honorową Czerwo
nego Krzyża Wolnego Miasta Gdańska.

Dr Eriks Jekabsons i Krzysztof Fig el

Doktor Jekabsons jest pracownikiem 
Państwowego Archiwum Historycznego 
w Rydze, a Krzysztof Figel Konsulem Hono
rowym Łotwy w Gdańsku.

Sprawozdanie Birznieksa które prezentujemy, datowane jest na 22 października 1937 roku. Zostało skierowane pocztą dyplomatyczną do 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Łotewskiej na ręce kierownika referatu państw bałtyckich Emilosa Vigabsa W swojej relacji kon
sul przedstawia sytuację w Gdańsku, w momencie, kiedy hitlerowskie władze rozpoczęły prześladowania obywateli pochodzenia żydowskiego. 

Obecnie dokument znajduje się w zbiorach Państwowego Archiwum Historycznego w Rydze i nie był nigdy wcześniej publikowany.

Szanowny Panie Kierowniku Referatu,

W ostatnim czasie w życiu wewnętrznym 
Gdańska wydarzyło się kilka zmian, wyma
gających pilnego zwrócenia na nie uwagi. 
Wczoraj tj. w dniu 21 października bieżące
go roku [1937] na mocy rozkazu prezydenta 
policji gdańskiej została zlikwidowana 
ostatnia niezależna partia polityczna - kato
licka Partia Centrum. Teraz w Gdańsku, po
dobnie jak w Niemczech, cała władza usta
wodawcza i wykonawcza znajduje się rę
kach partii narodowrosocjalistycznej.

W urzędowym komunikacie o wspomnia
nej likwidacji poinformowano, iż rozmowy 
w tej sprawie prowadzone były z kierow
nictwem partii już od dłuższego czasu. We
dle oficjalnej relacji, dopiero w ostatnich 
dniach osiągnięto przyzwolenie ze strony 
jej kierownictwa na rezygnację z dalszej 
działalności Partii Centrum wraz z zobo
wiązaniem się jej działaczy, że nie będą 
zwracali się ze skargami do sądów’ gdań
skich lub do Ligi Narodów na tę admini
stracyjną decyzję o likwidacji organizacji. 
Jednak jest zupełnie zrozumiałe, że fak
tyczny stan rzeczy był zupełnie inny niż 
mówią to oficjalne dokumenty.

Kiedy po wypróbowaniu przez hitlerow- 
ców całej gamy przeróżnych gróźb, wymie
rzonych przeciwko ważniejszym osobom 
z kierownictwa Partii Centrum, nie udało 
się doprowadzić do jej „dobrowolnej” likwi
dacji, wtedy to odpowiednie instytucje, dzia
łając zgodnie ze scenariuszem wypróbowa
nym przy okazji likwidow ania innych partii, 
urządziły rewizje u kilku jej przywódców. 
Podczas rewizji „znaleziono” kompromitują
cą korespondencję z Watykanem i niektóry
mi państwami zagranicznymi, nielegalną li
terat urę, jak również inne materiały, wy
starczające do postawienia tych obywateli 
przed sądem. W takiej sytuacji kierownic
twu Partii Centrum pozostało tylko jedno 
rozwiązanie w zasadzie bez żadnej alterna
tywy - albo przygotować się na długi pro
ces, który i tak skończyłby się surowymi ka
rami i nieuniknioną likwidacją partii, albo 
dobrowolnie zgodzić się z rozwiązaniem or
ganizacji, wykonanym przy pomocy odno
śnych instytucji.

Miejscowa prasa i społeczeństwo uważają 
to wydarzenie za bardzo ważne i znaczące 
dla organizowania dalszego życia w Gdań
sku w duchu narodow osocjalistycznym. 
Sam gauleiter A. Forster [przywódca partii

narodowosoejałistycznej w Gdańsku] poin
formował o tej decyzji w osobnym komuni
kacie adresowanym do mieszkańców mia
sta, a także przesłał specjalną depeszę tele
graficzną osobiście Hitlerowi, w której za
warł tę ważną wiadomość. W najbliższych 
dniach zostanie również zwołane w Gdańsku 
specjalne zebranie partyjne, na którym zo
stanie przyjęta decyzja o następnych kro
kach, jakie zostaną podjęte w związku z za
istniałymi wydarzeniami.

TU pragnę również zaznaczyć, że w związ
ku z mową Forstera z 10 października na wie
cu partyjnym o przyszłej walce z Żydami 
w Gdańsku, od 16 października w mieście od
bywa się otwarte prześladowanie obywateli 
pochodzenia żydowskiego. Handlarzom ży
dowskim zabroniono zajmowania miejsc 
obok chrześcijan na placu będącym częścią 
gdańskiego targowiska; wyznaczone Żydom 
miejsca znajdują się gdzieś na jego obrze
żach i każdy, kt o idzie u nich kupować zosta
je natychmiast sfotografowany W zeszłą śro
dę na centralnym rynku gdańskim handlarze 
żydowscy zostali nawet pobici, a tow ar będą
cy ich własnością porozrzucany. Około dwu
dziestu handlarzy żydowskich zostało przy 
tym rannych. Wszystkim handlarzom ży-
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Konsul Aleksandrs Btrzmeks

dowskim, którzy mają swoje sklepy na głów
nej ulicy Gdańska - Langgasse [Długa], wrę
czono rozporządzenie władz miejskich 
w sprawie likwidacji ich sklepów. Powodem 
takiej decyzji, wf świetle oficjalnych źródeł, 
jest fakt, iż Żydom w ogóle zabroniono wy
wieszania flag państwowych na użytkowa
nych przez nich budynkach i z tych powodów 
w dniach oficjalnych świąt główna ulica mia
sta nie byłaby w pełni udekorowana, a to wy
glądałoby bardzo niekorzystnie i rzucałoby 
się natychmiast w oczy. Również handlarzom 
żydowskim w innych częściach miasta* pod 
różnymi pretekstami, odbiera się możliwość 
prowadzenia dotychczasowej działalności.

Te kroki rządu gdańskiego boleśnie oribi- 
jają się na naszych obywatelach pochodze
nia żydowskiego, którzy podobnie jak Żydzi 
gdańscy są bardzo wyburzeni. Konsul gene
ralny szacował liczbę obywateli łotewskich 
pochodzenia żydowskiego na terenie Wolne
go Miasta Gdańska na 150-170 osób]. Wielu 
z nich myśli o zlikwidowaniu swoich intere
sów w Gdańsku, bo tylko w taki sposób ma
ją oni możliwość uratowania zainwestowa

nego kapitału, celem przeniesienia się do in
nych państw, gdzie mogliby prowadzić nie
skrępowaną działalność gospodarczą.

Z tych powodów konsulat generalny, po
dobnie jak i inne działające tutaj zagranicz
ne przedstawicielstwa konsularne, może już 
w najbliższej przyszłości liczyć się z koniecz
nością podejmowania coraz trudniejszych, 
być może nawet zupełnie nieskutecznych, 
działań w obronie zagrożonych tutaj intere
sów swoich obywateli. Dalszy los sprawy ży
dowskiej w Wolnym Mieście Gdańsku bę
dzie zalezat od postawy Polski, ponieważ 
większość Żydów zamieszkujących w7 Gdań
sku jest obywatelami polskimi.

Przede wszystkim, obiektywnie oceniając 
sytuację, rządowi polskiemu będzie trudno 
stanąć w obronie żyjących w Gdańsku Ży
dów, gdyż on sam prowadzi dosyć wyraźną 
politykę antysemicką, a przynajmniej moż
na powiedzieć, że toleruje i przyzwala na ta
kie działania w Polsce ze strony różnych 
partii i organizacji społecznych.

Po drugie, wszyscy tutaj w Gdańsku, są na 
tyle przyzwyczajeni do stałych ustępstw Pol

ski wobec rządu gdańskiego, że nie oczekują, 
iz krą) ten w miarę stanowczo stanie w obro
nie interesów swoich obywateli - Żydów 
w Gdańsku. Pragnę tutaj stanowczo zazna
czyć, że w wypadku, gdyby represje wobec 
Żydów z Gdańsku przyjęły bardziej masowy 
charakter i doszłoby do wypędzenia osób po
chodzenia żydowskiego z miasta, wtedy sto 
sunkuwo najsilniej ucierpiałby na tym ekspurt 
towrarówr z Polski, ponieważ handel takimi 
ważnymi surowcami jak węgiel, ropa naftowa, 
drewnu i zboże prawie całkowicie znajduje się 
w rękach pośredników żydowskich. Większa 
część towarów importowanych do Polski po
przez Gdańsk (np. śledzie) przechodzi również 
przez ręce przedsiębiorców żydowskich. Taka 
sama sytuacja panuje również w bankauh. Po
lacy przy takim obrocie spraw mogliby prze
jąć te dziedziny handlu w swoje ręce, jednak 
brakuje im własnego kapitału, a także innych 
narzędzi niezbędnych do realizacji dużych 
operacji ekonomicznych.

Jednak należy przypuszczać, że rząd 
gdański zostawi w spokoju największe i naj
ważniejsze przedsiębiorstwa żydowskie. Z 
ubolewaniem można stwierdzić, iż wszystkie 
te represje prawdopodobnie najbardziej do
tkną tych Żydów, którzy są najbiedniejsi 
i najsłabsi, podobnie jak to wielokrotnie by
wało przy okazji kolejnych prześladowań 
Żydów w historii świata.

Ten bałagan związany z prześladowaniem 
Żydów jest teraz potrzebny partii narodo- 
wosocjalistycznej. Ma to na celu pokazanie, 
jak wiele starań czyni ta partia w celu obro
ny interesów Niemców mieszkających na 
wschodzie. Toteż wraz z likwidacją praw Ży
dów narodowi socjaliści pokazali, że Gdańsk 
w coraz większym stupniu wT różnych dzie
dzinach życia upodabnia się do tego co dzie
je się w samych Niemczech.

Tutaj obecnie wiele się mówi o wyprowa
dzeniu wr Gdańsku paragrafu aryjskiego, 
znanego z gruntu niemieckiego. Nie jest 
jednak jasne, czy w najbliższej przyszłości 
zostanie on wprowadzony, ponieważ jego 
wprowadzenie stałoby w jawnej sprzeczno
ści z zasadami, jakie obowiązują wr konstytu
cji gdańskiej. Należy się raczej spodziewać, 
że rządząca partia, nie zmieniając istnieją
cych praw, faktycznie różnymi środkami ad
ministracyjnymi zlikwiduje przedsiębior
czość żydowską w Gdańsku.

Jeśli narodowi socjaliści zamierzaliby 
wprowadzić jakiaś większe zmiany w we
wnętrznym życiu Gdańska, na przykład 
chcieliby zmienić konstytucję gdańską [cho
dzi o konstytucję ogłoszoną 14 czerwca 1922 
roku), to w obecnej sytuacji wr Volkstagu [sej
mie gdańskim] byłoby to zupełnie możliwe. 
Po likwidacji Partii Centrum narodowi socja
liści w1 Volkstagu będą mieli nawet więcej niż 
kwalifikowaną większość. Przeciwko nim mo
gliby głosować jedynie dwaj deputowani pol-
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scy, jedyni opozycjoniści, jacy pozostali 
w parlamencie. Jednak większe formalne 
zmiany wprowadzone w konstytucji gdań
skiej mogą wywołać niepożądane konflikty 
z Ligą Narodów i Polakami. W tym momen
cie jest to dla Gdańska, a generalnie dla Ber
lina, jeszcze niezbyt pożądana Hitler obecnie 
ma o wiele ważniejsze sprawy niż problem 
miniaturowego Gdańska, takie mianowicie 
jak sprawy hiszpańskie, kwestię kolonii, poło
żenie Niemców w Czechosłowacji, Austrię 
itcl Z tych powodów, o ile udało mi się usły
szeć od tutejszych polityków, rozwiązanie 
spraw* gdańskich zostanie na razie odłożone 
na wygodniejszy czas. Prawdę mówiąc, pro
ces powrotu Gdańska do Niemiec już się fak
tycznie rozpoczął, a na uporządkowanie stro
ny formalno-prawnej tego przedsięwzięcia 
Niemcy mają jeszcze trochę czasu.

Narodowi socjaliści w* swoich działaniach, 
należy to powiedzieć, są jednak fanatykami, 
a fanatycy przede wszystkim kierują się 
chwilowymi emocjami niż logicznymi wywo
dami przy pomocy racjonalnych argumen
tów. Logika wiąże się z opanowaniem, co stoi 
w sprzeczności ze znaną dynamiką faszystów 
i narodowych socjalistów. Dlatego zupełnie 
nie można przewidzieć polityki narodowych 
socjalistów i ich dalszych nieobliczalnych 
kroków podejmowanych w Gdańsku, czy też 
raczej w Berlinie. W każdym razie możliwo
ści podejmowania nieskrępowanych działań 
mają oni teraz w Gdańsku większe niż kiedy
kolwiek. Komisarz Ligi Narodów w Gdańsku 
[szwajcarski profesor Carl Jacob Burc- 
khardt, pełniący swoją funkcję w latach 
1937-1939] oddaje się namiętnie uprawianiu 
sportu i kolejnym polowaniom, a poza tym - 
co tak naprawdę można powiedzieć o sku
teczności działań Ligi Narodów. Jedynie Pol
ska często protestuje przeciwko działaniom 
narodowych socjalistów podejmowanym 
w Gdańsku, ale prawdę powiedziawszy tylko 
do protestów* sprowadzają się jej ingerencje 
w sprawy gdańskie. Jak w tym czasie zacho
wuje się pozostała część Europy? Europa ma 
teraz wiele ważniejszych trosk, niż intereso
wanie się losami Wolnego Miasta Gdańska.

Kończąc to pismo, chcę poinformować, iż 
do konsulatu generalnego wpłynęło kilka 
informacji o bezpośrednich atakach narodo
wych socjalistów* na Żydów i faktach pobicia 
przez nich Żydów. Wczoraj późnym wieczo
rem do konsulatu generalnego dzwoniło kil
ku marynarzy z załogi statku - żaglowca 
szkolnego „Teodor Herzl” (jednostka jest 
wpisana do oficjalnego rejestru statków 
handlowych marynarki łotewskiej), oświad
czając, że w Gdańsku dwTóeh marynarzy te
go statku zostało pobitych na ulicy przez 
narodowych socjalistów.

Z wyrazami głębokiego szacunku, 
ABirznieks 

Konsul Generalny

Radio an
ogłasza

konkurs na słuchowisko radiowe
na temat

„Polskie drogi do wolności 
- 25 lat »Solidarności«”
Organizatorami konkursu są Radio Gdańsk S.A. i Funda
cja „Centrum Solidarności”, a okazją do jego ogłoszenia 
60-lecie Radia i 25-lecie „Solidarności”.

Organizatorom zależy na słuchowiskach, które zobrazują 
losy i doświadczenia życiowe Polaków. „Solidarność” 
zmieniła nasze życie i dążenia. Tematyka słuchowisk 
może więc obejmować zdarzenia i opowieści ludzi, którzy 
zdobyli własne doświadczenia w tym mijającym 25-leciu.

Konkurs ma charakter otwarty. Jego celem jest pozyska
nie oryginalnej twórczości - słuchowisk, wyłonienie mło
dych, obiecujących twórców z całej Polski i stworzenie im 
szansy wyemitowania ich dzieł na antenie radiowej, a tak
że popularyzacja twórców radiowych słuchowisk.

Prace (maksymalnie 30 stron znormalizowanego maszy
nopisu) należy nadsyłać do 18 kwietnia 2005 roku (decy
duje data na stemplu pocztowym). W jednej kopercie na
leży przesłać maszynopis słuchowiska (w sześciu egzem
plarzach) opatrzony godłem, w drugiej kopercie rozwiąza
nie godła i kartę zgłoszeniową (imię i nazwisko autora, 
krótka nota o twórcy słuchowiska, tytuł i krótka charakte
rystyka utworu). Obie koperty należy przesłać na adres:

Polskie Radio
Rozgłośnia Regionalna w Gdańsku 
„Radio Gdańsk” S.A. 
ul. Grunwaldzka 18 
80-236 Gdańsk
z dopiskiem: Konkurs na słuchowisko
„Polskie drogi do wolności - 25 lat »Solidarności«”.

Prace oceni pięcioosobowe jury. Przewidziane są trzy na
grody pieniężne i dwa wyróżnienia. Rozstrzygnięcie kon
kursu i wręczenie nagród nastąpi 30 maja 2005 roku i bę
dzie połączone z prezentacją słuchowiska nagrodzonego 
I nagrodą. Lista laureatów zostanie też opublikowana na 
stronie internetowej Radia Gdańsk, a nagrodzone prace 
będą realizowane i emitowane na antenie.
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BIBLIOTEKA GDAŃSKA

Byto to przed stu laty. Wedle jednych 

12, a wedle innych 16 lutego 1905 

roku Biblioteka Miejska rozpoczęła 

działalność w gmachu przy ulicy Wa

łowej 15. Otwarto nowy budynek, 

który przeznaczony był wyłącznie na 

cele i potrzeby biblioteczne.

G
mach stanął w obrębie tak zwane
go „trójkąta naukowego”, który 
zajmował tereny poforteczne mię
dzy placem Hanzy a Wałową i Łagiewnika

mi. Wcześniej wzniesiono tu Archiwum 
Państwowe dla prowincji Prusy Zachodnie 
i gimnazjum realne św. Piotra i Pawła.

Od 1821 roku Biblioteka Miejska funk
cjonowała w zabudowaniach przy kościele 
św: Jakuba. Pomieszczenia te starano się 
przystosować do jej potrzeb, ale nie były 
one odpowiednie, by prowadzić pracę bi
blioteczną. Często bywały niedogrzane, co 
groziło zawilgoceniem zbiorów: Choć trak
towano je jako prowizoryczne, biblioteka 
przetrwała w nich ponad osiemdziesiąt lat.

Latem 1900 roku podjęta, została decyzja 
o budowle nowego gmachu. Prace budowla
ne rozpoczęto w 1903 roku, a zakończono 
już w następnym. Budynek prezentował się 
okazale i spełniał warunki, które musiały 
wówczas spełniać takie obiekty. Nowocze
sny magazyn mógł pomieścić 250 tysięcy 
woluminów7, obszerna i ciekawie zaprojekto
wana czytelnia zapraszała zainteresowa
nych. W osobnych pomieszczeniach znala
zły się katalogi, wypożyczalnie i pracownie.

Bryłę budynku wzniesiono wT stylu neogo
tyckim, dostosowując do otaczającej zabudo
wy. W dekoracji zewnę.trzenej użyto herbów 
gdańskich rodzin, które zasłużyły się dla bi
blioteki, między innymi Rosenbergów, 
Schwarzwałdów, Engelków; Weickhmannów7, 
Uphagenów: Koszt inwestycji wyniósł 275 ty
sięcy marek. Gmach postawiono w-T taki spo
sób, by możliwa była jego rozbudowa, zarów
no wzdłuż ulicy Wałowej, jak i Łagiewnik.

W styczniu 1905 roku rozpoczęto przeno
szenie zbiorów: Ich liczbę szacowano wtedy 
na 125 tysięcy tomów: Ale rosła ona szybko: 
do końca II wojny światowej przybyło oko
ło 100 tysięcy. Budynek szczęśliwie prze
trwał rok 1945, zachowała się też znacząca 
część bogatych, bibliotecznych zbiorów:

Now/ gmach biblioteki, widok od strony po
dwórza, 1905
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BIBLIOTEKA GDAŃSKA

To też wydarzyło się przed stu laty. 

22 marca 1905 roku, kilkanaście 

dni po tym, jak gmach przy Wato

wej otworzył podwoje dla czytelni

ków, w Nowym Sączu, który dzieliła 

wtedy od Gdańska nie tylko spora 

odległość, ale też granice państw, 

urodził się Marian Pelczar. Przy

szłość miała pokazać, że odegra 

niezwykłą rolę w dziejach Biblioteki 

Gdańskiej w ostatnim stuleciu.

Młody doktor przyjechał do Gdańska 
w 1934 roku. Miał za sobą doświadczenia dy
daktyczne, był wcześniej asystentem na 
Uniwersytecie Jagiellońskim i nauczycielem 
w szkołach średnich w Krakowie. Nad Mo- 
tławę został oddelegowany by wykładać hi
storię w Polskiej Szkole Handlowej Macie
rzy Szkolnej, a następnie w Polskiej Wyższej 
Szkole Handlowej. Szybko został też człon
kiem Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki 
(od 1937 roku sekretarz generalny) i jednym 
z redaktorów „Rocznika Gdańskiego”.

Rozpoczął studia nad dziejami Gdańska 
i Pomorza. Korzystał z materiałów archiwal
nych i zasobów Biblioteki Gdańskiej. Kiedy 
przyszła wojna, którą spędził pod Krakowem, 
mógł w wolnych chwilach - na co dzień praco
wał wtedy wr prywatnej firmie budowlanej - 
pisać monografię poświęconą historii Gdańska. 
Przed wybuchem wojny udało mu się szczęśli

Magazyn w nowym gmachu, 1905

wie zabezpieczyć własne materiały naukowe 
i akta urzędowe towarzystwa. Tak powstała 
monografia „Polski Gdańsk”, ukazująca polską 
przeszłość i polskie tradycje w mieście, którą 
opublikował wr 1947 roku, już na Wybrzeżu.

Ale jego życiowa przygoda z biblioteką 
rozpoczęła się w 1945 roku. Jeszcze w stycz
niu przyjął propozycję powrotu do Gdańska, 
a kiedy 31 marca prasa doniosła, że miasto 
jest wełne, wyruszył na północ z grupą ope
racyjną. Już 9 kwietnia otrzymał formalną 
nominację na dyrektora Biblioteki Miej
skiej z rąk ówczesnego prezydenta Fran
ciszka Kotus-Jankowskiego. Tego samego 
dnia objął urząd w asyście przydzielonego 
milicjanta.

Po łatach tak wspominał pienvsze chwile po 
wejściu do biblioteki: „Już pierwszy rzut oka 
przekonał ranie, że (mimo ocalałych murów) 
budynek poważnie ucierpiał. Na szczytowej 
ścianie od strony podwórza na wysokości trze
ciego i czwartego piętra magazynu zionęła 
pustką znaczna dziura - ślad artyleryjskiego 
pocisku. Szyb właściwie nie było, dachówki ze- 
nvune niemal do szczętu, a u bocznego wejścia 
czerniał wrak wypalonego samochodu. Wy
rwane z zawiasów drzwi wejściowe, głucha ci
sza i kilka trupów w dolnym hallu. Szybko 
wybiegliśmy po schodach na pierwsze piętro. 
Pootwierane drzwi do sali katalogowej ukaza
ły wnętrze niemal nie uszkodzone. Natomiast 
kartki katalogowe rozrzucone były po podło
dze, zmieszane z gruzem i tynkiem, opadłym 
ze ścian. Skierowałem się do gabinetu ostat-
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BIBLIOTEKA GDANSKS

niego niemieckiego dyrektora. Mimo, że by
łem radośnie nastrojony, widząc ocalały budy
nek, stanąwszy w progu pokoju mimo woli 
drgnąłem. Na kanapie siedział zastygły trup 
niemieckiego żołnierza... Ksiągozbiór ocalał. 
Nie można było zdać sobie sprawy ze stosun
ku znajdujących się w~ budynku książek do 
faktycznego stanu księgozbioru biblioteki. Ale 
już na oko wydawało się, że nie jest pełny. W 
każdym razie na pewno około stu kilkudziesię
ciu tysięcy tomów znajdowało się wT ocalonym 
budynku. Tak przedstawiał się pierwszy dzień 
»urzędowania« w Bibliotece Miejskiej 
w Gdańsku po objęciu jej przez polskie wła
dze”. („Dziennik Bałtycki” z 1954 roku)

Marian Pelczar kierował biblioteką po
nad ćwierć wieku, do roku 1973. Był to czas, 
w którym książnica osiągnęła wysoką pozy
cję w kulturalnym i naukowym życiu miasta.

W pierwszym powojennym roku przede 
wszystkim poszukiwano rozproszonych zbio
rów, porządkowano pomieszczenia, magazyny 
i katalogi, organizowano podstawowe stanowi
ska biblioteczne. Bibliotekę otwarto dla czytel
ników 22 czerwca 1946 roku, a połączono tę 
uroczystość z obchodami 350-leeia jej istnienia.

W kolejnych latach dyrektor Pelczar 
umiejętnie podnosią prestiż i rangę bibliote
ki. Pomnażane były zbiory, kształcono biblio

tekarzy, coraz lepsze były warunki pracy, 
prowadzono działalność n&ukową i wydawni
czą. Niezwykle istotne dla znaczenia i pozy
cji biblioteki było jej włączenie do sieci bi

bliotek Polskiej Akademii Nauk, co nastąpi
ło 1 stycznia 1955 roku. Od tamtego momen
tu biblioteka ma charakter jednostki nauko
wej i działa w ramach najpoważniejszej pol
skiej instytucji naukowej. Pod koniec „ka
dencji” dyrektora Pelczara rozpoczęto wzno
szenie nowego budynku, który stanął przy 
Łagiewnikach, a znalazła się ur nim między 
innymi nowa, obszerniejsza czytelnia.

„Najważniejsza dla tego naprawdę świa
tłego szlachetnego człowieka była całość i do
bro ksiąg najbardziej umiłowanych oraz 
świadomość pożytku, jaki one przyniosą ca
łym pokoleniom młodzieży” - te słowa Ma
riana Pelczara, poświęcone markizowi d’Oria, 
bez wątpienia były też mottem jego własnej 
wielo]et.niej działalności.

Docent Marian Pelczar zmarł 9 marca 
1933 roku i pochowany został w alei zasłużo
nych na cmentarzu Srebrzyska

Za kilka tygodni Bibliotekę Gdańską 
PAN czeka kolejna przeprowadzka części 
zbiorów. Wydawnictwa opublikowane po 
1945 roku przeniesione zostaną do nowego 
budynku. Wprawdzie ten nowy gmach nie 
został wzniesiony w miejscu, które rezerwo
wali zapobiegliwi projektanci z początku XX 
wieku, ale też znajduje się przy Wałowej, po 
drugiej stronie ulicy. ■

Grzegorz Fortuna

Wykorzystano:
„Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk. 
Dzieje i zbiory”, pod red. M. Babnis i Z. 
Nowaka, Gdańsk 1986;
„Bibliotheka Senatus Gedanensis 1596- 
1996", pod red. M. Babnis i Z. Nowaka, 
Gdańsk 1998;
Pelczar Marian, „O Bibliotece", Gdańsk 1997

Grupa najstarszych pracowników Biblioteki Miejskiej w Gdańsku
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ROZMAITOŚĆ

Dom zwany gdańskim w Budapeszcie...

Dom gdański w Budapeszcie
i jego plan budowlany D

ziś trudno powiedzieć czemu ten 
uroczy budynek zawdzięcza swoją 
nazwę. Czy tylko niepowtarzalne
mu wyglądowi, czy również faktowi, że któ

ryś z jego właścicieli był bliżej związany 
z naszym miastem.

Fakt pozostaje faktem - dom gdański 
znajduje się niemal w7 centrum gminy 
Köbänya, obecnie X dzielnicy Budapesztu. 
Rejon ten, w7 pobliżu placu świętego Wła
dysława, stanowił na początku dziewiętna
stego stulecia miejsce, gdzie funkcjonowa
ła niewielka osada oraz kilka sadów i win
nic, cudownie położonych na łagodnych 
stokach wrzgórz. Uprawę/ niebawTem miała 
zniszczyć plaga mszyc - filoksera - w~ tam
tych czasach nie do pokonania. Wciąż 
atrakcyjną krainę rozparcelowano na 
mniejsze działki budowlane i wypoczynko
wa, które proponowano przyjeżdżającym 
tu chętnie na „majów-ki” bogatym miesz
kańcom Pesztu. Już wrkrótce, dzięki odda
niu w' 1847 roku linii łączącej Peszt z Szol- 
nokiem, nastąpił niezwykły rozkwit tej pe
ryferyjnej dotąd osady.
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ROZMAITOŚĆ

Odtąd nabierała charakteru letniska. Budo
wali tu swoje domy zamożni mieszczanie, trak
tujący swoje letnie posesje, nazwane z nie
miecka „Lusthausami”, jako miejsce ucieczki 
od męczącego zgiełku oraz inwestycję, która 
z pewnością przyniesie duży dochód. Nie myli
li się - okolica ta stała się modna pod koniec 
XIX i na początku XX wieku. Większość obec
nej zabudów pochodzi właśnie z tego czasu. 
Ekskluzywne weekendowe domy wznoszono 
wzdłuż ulicy Allomas - nazwa od 1879 roku. 
Ich właścicielami byli profesorowie, przedsię
biorcy, lekarze, adwokaci i kupcy.

Jeden z tych domów, willa pod numerem 
4, otoczona obszernym ogrodem, nieco sece
syjna, trochę eklektyczna z elementami kla
sycyzmu, zdaniem okolicznych mieszkań
ców wzorowana jest na gdańskich kamie
niczkach. Zbudowana w 1904 roku przez 
brygady miejscowych majstrów Tamasa 
Dura i Laszló Szabó, od początku wzbudza
ła zainteresowanie. Jej projekt przygotował 
dość znany i ceniony stołeczny architekt 
Richard Schóntheil, o którym mówiono po
wszechnie, że jest człowiekiem obdarzonym 
wyrafinowanym smakiem i gustem. Pier
wotnie przypisano ten niezwykłego kształtu 
budynek do sąsiedniej ulicy Batthanyi. Jego 
pierwszym właścicielem został bogaty ku
piec Jeremias Pried, który prawdopodobnie 
związany był z wielkim przedsiębiorstwem

górniczym Fugger-Thurzó, eksportującym 
przez nadmotławski port znaczną część wę
gierskiej miedzi. Być może właśnie wtedy 
po raz pierwTszy pojawiła się nazwę - dom 
gdański. W 1921 roku posesję nabył niejaki 
Gyula Salgó, który poczynił pewne niewiel
kie zmiany w koncepcji architektonicznej 
budynku, a także ozdobił jego ściany sztu
katerią o dość niecodziennych wzorach. Jej 
projekt przy gotowe! Antal Sorg, prowadzą
cy miejscową firmę budowlaną.

Na początku lat trzydziestych przy 
Allomas utca 4 mieszkał wysoki rangą do- 
wódca wojsk węgierskich Ferenc Kiss, któ
rego słynny przodek Janos Kiss był jednym 
z dowódców w7 wielkim powstaniu narodo
wym 1848 roku. Przejściowe mieściła się tu 
także mała fabryka akumulatorów7 oraz dom 
kultury. Obecnie zamieszkują tu trzy rodzi
ny, a piękny ogród porasta prawdziwa dżun
gla chwastów.

Dzielnica Köbänya jest szczególnie bliska 
wszystkim Polakom mieszkającym w7 stolicy 
Węgier. Właśnie tu, przy ulicy Allomas 10, 
otrzymała swoją siedzibę Polonia Węgier
ska, nieco dalej, przy ulicy Ohegy, znajduje 
się Dom Polski i Polska Parafia Personalna. 
Jej mieszkańcy - ksiądz Leszek Kryża i sio
stra Małgorzata - naprowadzili mnie na 
trop gdańskiego domu i pomogli znaleźć 
materiały, które przedstawiam czytelnikom 
„30 Dni”. ■

Walde mar Borzestowski

Wykorzystano1
Materiały z archiwum Magistratu X Dziel

nicy Budapeszt - Köbänya;
Materiały ze zbiorów Ogólnokrajowego 

Samorządu Mniejszości Polskiej na Wę
grzech, wydawcy czasopisma „Polonia 
Węgierska".

Plac św. Władysława jest centrum dzielnicy Köbänya, w której 
znajduje się Dom Polski

Ksiądz Leszek Kryza oraz siostry Małgorzata i Bernadeta przed 
wejściem do Domu Polskiego
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KLAN CELNIKÓW

To już trzy pokolenia gdańskich i gdyńskich celników. Świętej pamięci dziadek Franciszek (rocznik 1899) wytrwaf 46 

lat na stużbie, jego syn Mieczysław (rocznik 1934) - też 46 lat, wnuk Dariusz (rocznik 1967) od dwunastu lat jest w za

wodzie. Jak mówi siedemdziesięcioletni Mieczysław Klauza, emerytowany naczelnik Oddziału Celnego „Opłotki” 

w Gdańsku, wspólnie z ojcem i synem spędzili na służbie więcej niż stulecie.

Celnicy Klauzowie przerastali się kolejno o głowę. Dziadek miał metr sześćdziesiąt pięć, ojciec metr sześćdziesiąt 

dziewięć, syn wystrzelił aż na metr osiemdziesiąt pięć. Nogawki zielonych mundurów musiały być coraz dłuższe.

W rodzinnym gronie nie brakuje również kobiet. Dariusz jeszcze w trakcie studiowania ekonomii na Uniwersytecie 

Gdańskim podjął pracę w gdyńskim Urzędzie Celnym, gdzie upatrzył sobie na żonę celniczkę Basię. Kiedy Klauzo

wie spotykają się na niedzielnym obiedzie, zawsze trochę pogadają o służbie. To takie „zboczenie zawodowe”.

Siódmy zmysł Niutka
Pan Mieczysław pokazuje starą fotogra

fię ojca: Franciszek w7 mundurze celnika 
z teczką pod pachą raźnie kroczy ulicą 
w Gdyni. W tle widać Plac Kaszubski 
i drewnianą budkę z napisem: „Lody owoce” 
oraz wieżyczkę Urzędu Morskiego. Z tyłu 
zdjęcia dedykacja zakochanego Franciszka 
dla narzeczonej Jadwigi: „Popatrz, Jadzień- 
ko, jak biegnę z Twoim listem na pocztę! 
Niutek. 1932”. (Niutek - skrót od Franiutek 
- tak mówiła na niego Jadwiga). W tym sa
mym roku ślubowali sobie w kościele.

Franciszek ukończył szkołę handlowTą, 
ożenił się szczęśliwie, ale życia lekkiego nie 
miał. Podczas I wrojny światowej pod przy
branym nazwiskiem Ferdynand Kochanow
ski walczył u boku generała Józefa Hallera.

- W domu na ścianie wisiał portret ojca 
wr błękitnym mundurze hallerczyka. Nieste
ty, podczas wojny gdzieś się zawieruszył - 
żałuje pan Mieczysław.

Po powrocie z Francji do Polski pan Fran
ciszek brał udział w wojnie polsko-bolszewi
ckiej.

- Ojciec mało opowiadał. Gdybym nie od
krył na jego ręce blizny, pewmie nigdy nie 
dowiedziałbym się, że był ciężko ranny 
w wrojnie z bolszewikami.

Jako celnik zaczął pracę w Toruniu 
w 1922 roku. Później został przeniesiony do 
Purgau koło Działdowa - przejścia granicz
nego do Prus Wschodnich, gdzie z czasem 
aw7ansował na kierownika posterunku. Na
stępnie znalazł się w Gdyni.

Któregoś razu podczas spaceru na pola
nie pod lasem w Kolibkach pan Franciszek 
zauważył przemytników idących z towarem 
przez zieloną granicę do Sopotu. Nie był na 
służbie, nie dysponował więc bronią. Pod rę
ką miał tylko duży klucz od mieszkania, któ
ry podetknął pod żebro jednemu z uciekają
cych. Potem zaprowadził gagatka na poste
runek i spisał protokół. Pan Franciszek ma
wiał, że celnik musi mieć siódmy zmysł.

Na kilka miesięcy przed wybuchem II 
wTojny miał sporo zamieszania z przemyca
nym na teren Wolnego Miasta ekwipun
kiem wojskowym i bronią palną, które 
przewozili przez granicę „cywile” przyjeż
dżający na wczasy „nach Zoppot”. Narodo
wi socjaliści nie kryli niechęci i agresji wo
bec polskich celników, którzy byli niewy
godni, bo za dużo widzieli, Do tragicznego

wypadku doszło wiosną 1939 roku wT Kał- 
dowie (Kalthof), które podlegało pod In
spektorat Celny Wolnego Miasta Gdańska. 
BojówLarze hitlerowscy splądrowali i pod
palili w7 biały dzień siedzibę polskich in
spektorów celnych. Obserwujący to tłu
mek wykrzykiwał: „Precz z polskimi psa
mi, świniami i szpiegami!”.

Trzy miesiące później, 1 września 1939 ro
ku, celnicy w7 Kałdowie (Kalthof) i Szyman
kowie (Simousdorf) zginęli na posterunku, 
nie chcąc przepuścić uzbrojonego pociągu.

W pierwszych dniach września Niemcy 
aresztowali Franciszka Klauzę wraz z innymi

celnikami Urzędu Celnego w Gdyni. Uwię
ziono ich w7 zamienionych na areszty budyn
kach - kościoła pod wezwaniem Serca Jezu
sowego, potem w restauracji „Morskie Oko”.

Oficerki numer 41
Przez całą w7ojnę, jako polski urzędnik, 

był albo sadzany w7 więzieniu, albo z niego 
uciekał. Pokonywał przy tym długie dystan

se pieszo, na przykład z Inowrocławia do 
Kutna czy z Pruszkowa do Torunia.

W końcu, nie godząc się na podpisanie 
tzw. trzeciej grupy narodowej (niem. Einge- 
deutsch), przedostał się z Torunia do War
szawy. A ponieważ granicę między Pomo
rzem a Generalną Gubernią przekroczył 
wraz z rodziną nielegalnie, bardzo przeży
wał to „wykroczenie”.

- Ojciec brał udział w powstaniu war
szawskim, po upadku którego został uwię
ziony wT Pruszkowie, w Zakładach Taboru 
Kolejowego. Jak potem opowiadał mamie, 
z więzienia uciekł dzięki świętemu Antonie-
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mu, którego opiece go powierzyła. Spojrzał 
na święty obrazek i bryknął.

Do końca wojny pan Franciszek ukrywał 
się w Toruniu u teściów, w kamienicy o dwóch 
klatkach wejściowych, od ulicy i od podwórka. 
To ułatwiało ucieczkę w razie nalotu Gestapo. 
Teściowie, Emilia i Karol Zawiślewrscy, nale
żeli wr Toruniu do ludzi znaczących i majęt
nych. Przed wojną byli właścicielami fabryki 
octu, która później produkowała słodycze.

Na Wybrzeże rodzina Klauzów7 powróciła 
dokładnie 6 grudnia 1945 roku. Tym razem śwT. 
Mikołaj nikomu żadnych prezentów nie przy
niósł. Darem od losu był powTÓt po sześciolet
niej tułaczce do Gdańska. Niestety przedwo
jenne mieszkanie Klauzów przy ulicy Śląskiej 
w Gdyni okazało się doszczętnie zniszczone. 
Więc pan Franciszek dostał przydział na 
mieszkanie służbowTe w7 Nowym Porcie, gdzie 
rozpoczął pracę jako kierowmik oddziału 
Urzędu Celnego. Później zamienił mieszkanie 
na domek w Brzeźnie przy ulicy Sterniczej.

- W1945 roku wszędzie chodziło się pieszo, 
a te kilometry czuło się wT nogach. Buty woj
skowe ojciec kupił mi na rynku. Ja miałem je
denaście lat, a buty rozmiar 41. Wkładałem 
na nogi onuce, buty wypychałem gazetą, ści
skałem mocno klamrami. By po drodze ich 
nie zgubie. Na nogach miałem pącherze wiel
kości fasoli. Chodziłem z Brzeźna do Gdańska 
Głównego, do szpitala na ulicę Łąkowy na 
obowiązkowo badania dziecięce. Z Brzeźna do

Wrzeszcza na ulicę Śniadeckich do lekarza, 
nawet podczas grypy z wysoką gorączką. Do 
dzisiaj nie dorosłem do tych oficerek.

Przez furtkę Heimanna
Od małego pan Mieczysław7 bawił się po 

kryjomu celniczą czapką ojca. To wkładał ją 
na głowrę przed lustrem, to ściągał. Przygła
dzał kosmyki włosów i salutował do odbicia. 
Podnosząc i opuszczając szlaban, zaglądając 
do wTalizki, stroił groźne miny. Zapewme 
przez ow7o upodobanie do czapki i munduru 
jeszcze w7 1945 roku wrstąpił do harcerstwa 
w Szkole PodstawTow7ej nr 20 wT Brzeźnie (i 
harcerzem jest do dzisiaj, w stopniu harcmi
strza; udziela się wr klubie „Wodniak”). A 
dziewięć lat później ukończył Studium Ad
ministracji Celnej w7 Gdańsku.

- Ale zanim zostałem celnikiem, w wieku 
młodzieńczym bardziej pragnąłem zostać 
architektem - przypomina sobie pan Mie
czysław7 - Pewnie pod wpływam mitycznego 
wujaszka, architekta Jana Zawlślew7skiego 
(brata matki). Przed 1939 rokiem studiował 
na Politechnice Gdańskiej. Podczas kampa
nii WTześniowej został ciężko ranny, potem 
pracow7ał wr kamieniołomach w7 obozie kon
centracyjnym w Mauthausen. Po wyzwole
niu obozu został w Niemczech i studiował 
architekturę w Brunszwiku; dyplom nostry
fikował na Politechnice Warszawskiej. Wu- 
jaszek przysparzał sporo problemów kole

gom ojca podczas odprawy granicznej na 
europejskich lotniskach. Bowiem kiedy 
przechodził przez furtkę Heimanna, czujnik 
w7ariow7ał i dzwonił, piszczał na potęgę! Cel
nicy w7 pełnej gotowości, w7śród współpasa
żerów7 zaaferowanie, a wujaszek na to wzru
szał ramionami. Po bezskutecznymi przeszu
kaniu, rewizji osobistej, na pytanie: co oby
watel przewTozi?, od niechcenia odpowiadał: 
dwie metalow7e kule pod sercem. Z tymi ku
lami dożył 82 lat!

Rentgen w oczach
Pan Mieczysław poszedł w7 ślady ojca. Kie

dy w71954 roku został celnikiem, przed przy
działem do posterunku powiedział: Tylko nie 
do taty. Bo się zwolnię. Pan Franciszek znany 
był z egzekwowania surowej dyscypliny 
w pracy (siedemnaście lat służby przedwo
jennej). Niemniej Mieczysław już w7 domu 
nauczył się uczciwości, solidności i punktual
ności. Jak ojciec powiedział: powrót do domu 
o 20.15 - nie było mowy o spóźnieniu.

Po dwmdziestu pięciu latach służby pan 
Mieczysław7 objął stanowisko kierownika 
zmiany. W urzędzie przy ulicy Opłotki 
w7 Gdańsku dowodził czterdziestką ludzi.

- Sw7oim chłopakom na Opłotkach opo
wiadałem w7 formie anegdoty fragment fil
mu, gdzie w rolę celnika wmielił się Jan Ko- 
buszew7ski. Przemytnik przewoził na rowre- 
rze piasek w7 workach. Celnik więc przesie-
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Mieczysław Klauza w urzędzie przy ulicy Opłotki

wał ten piasek ziarenko po ziarenku, szu
kając Bóg wie czego: złota, marihuany? A 
rowerem nie interesował się wcale! - 
uśmiecha się chytrze naczelnik Klauza. - 
Specjalnością celników jest obserwacja 
„fotograficzna”. Trzeba mieć rentgen 
w oczach. Niestety, wzrok coraz słabszy. 
Okulary cło czytania plus trzy i pół. Za to 
węch nadal doskonały - prawie taki, jak 
u labradora. Nie daj Boże, by któryś z chło
paków zapił stres w robocie.

Szydło, mydło i powidło
Ich życiorysy zostały wprzęgnięte w wo

jenne zdarzenia. Kiedy dziadek Franciszek 
miał siedemnaście lat, poszedł na I wojnę 
światową. Kiedy ojciec Mieczysław7 miał 
pięć lat, wybuchła II wTojna światowa i już 
nie mógł powrócić do Gdyni z wTakacji 
u dziadkówT w Toruniu. Kiedy syn Dariusz 
był w siódmej klasie, wrprowradzono wt Polsce 
stan wojenny w 1981 roku.

Klauzowie przeżyli różne ustroje. Dlate
go mogą powiedzieć z całą odpowiedzialno
ścią, że szmuglerzy się edukują, celnicy ro
bią kursy, zmieniają się rodzaje potajemnie 
przeważonych towarów7. Pan Franciszek po 
wojnie miał sporo zajęcia z tzw. szmuglem 
marynarskim. Z Zachodu nagminnie próbo
wano przywozić w dużych ilościach: płaszcze 
ortalionowe, męskie bluzki polo, nylonowe 
koszule, pończochy amerykańskie zwane

kryształkami albo inne - perlony, ze szwem 
z tyłu. Z Polski wywożono futra z lisów; Dla
tego ówczesny celnik musiał być na bieżąco 
z trendami mody.

Z kolei pan Mieczysław, kiedy pracował 
na bazie promowej wT Nowym Porcie, wiele 
mitręgi miał z przetrząsaniem bagaży nie
mieckich turystów, którzy próbowali wywo
zić bez cła dzieła sztuki kupowane za bezcen 
na Jarmarku Dominikańskim. Niemcy z no
stalgią jeździli po Kaszubach i Mazurach 
i skupowali co się dało: stare żelazka, deko
racyjne lampy od powozów7, a najwięcej ko
łowrotków. Po zarekwirowaniu przez celni
ków7, nie było gdzie tych kołowrotków7 maga
zynować!

- W oponach potrafią ludziska narkoty
ki przewozić... Ale więcej nie powiem, bo 
nie będę uczyć dyletantów7, gdzie można 
skrytkę w samochodzie zrobić - zastrzega 
pan Mieczysław.

Dariusz najczęściej walczy z osobnikami 
próbującymi przemycić przez granicę: sa
mochody, dzieła sztuki, wadkę i papierosy.

- 30 procent budżetu państwa tworzą 
celnicy: z poboru cła i podatku, ale także 
z przechwyconego przemytu - odwałuje się 
do statystyk naczelnik Klauza, który dzie
sięć lat temu znalazł się na liście dwudzie
stu jeden celników z całej Polski nagrodzo
nych za wTkład pracy „w7 uszczelnianie pol
skiej granicy”.

Celnik i faryzeusz
O rodzie Klauzów7 mówiono zawsze: celnicy 

z zasadami. To wiele mówi, bo niełatwo w tym 
zawadzie dotrwać do emerytury, skoro ze
wsząd czyhają pokusy. Na pagonach zielone
go munduru naczelnika celnictwa Mieczysła
wa Klauzy widnieją dwie belki, dwie gwiazdki 
i znak Merkurego, który jest patronem han
dlowców i celników7 ale również... złodziei.

- Pierw7sze przykazanie celnika brzmi: 
nie podniecaj się pieniążkami. Lepiej wy
targać funkcjonariusza za uszy niż dopu
ścić, by w progu urzędu stanął prokurator - 
naczelnik Klauza wpada w ton kaznodziej
ski. - Drugie przykazanie to skromność. Tę 
prawdę ciągle powtarzał mi ojciec, odwołu
jąc się do przypowieści bibilijnej. Celnik 
i faryzeusz spotkali się przed ołtarzem na 
modlitwie. Faryzeusz przechwalał się, jaki 
to on dobry i licytował swe dobre uczynki, 
porówmując się ze stojącymi obok celnikiem. 
Tymczasem skromny celnik bił się w7 pierś 
i kajał za sw7e przewinienia.

Pan Mieczysław7 przez czterdzieści sześć 
lat celnikowrania na gdańskim posterunku 
nie rozpił się, nie zrobił majątku. Dochrapał 
się raptem M-4 na Zaspie, przez lata jeździł 
„Syrenką”. Dopiero niedługo przed emery
turą pozwolił sobie na „Skodę Felicię”.

- Tylko znów nie róbmy ze mnie anioła - 
zastrzega się celnik Mieczysław Klauza. ■
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Jan Misiek
jest gdańskim malarzem i grafikiem 
Urodzi! się w Stupsku w 1949 roKj 
W 1975 roku uzyska! dyplom w Pań
stwowej Wyzszej Szkole Sztuk Pla
stycznych w Gdańsku, w pracowni 
prof Władysława Jackiewicza

W ostatnich latach miał kilkana
ście wystaw indywidualnych, uczest
niczył tez w wielu wystawach zbioro 
wych. Najczęściej jego prace mogl» 
oglądać gdańszczanie i sopocianie 
w różnych galeriach i muzeach. Był 
też częstym gościem w galeriach 
słupskich i krakowskich Kilkakrotnie 
pokazywał swoje kolaże i obrazy 
w Niemczech i Holandii (m.in w He
idelbergu i Stuttgarcie).

Zajmuje się również grafiką książ
kową. Projektował książki wydawane 
przez nieistniejące dziś Wydawnictwo 
Morskie, pracował też jako grafik 
w miesięczniku „Pomerania”. W ostat
nich latach nadał kształt graficzny ta
kim pozycjom jak „Dyament w Koro
nie” (Biblioteka Gdańska PAN) .Hans 
Memling Michał Anioł” (Muzeum 
Narodowe Gdańsk) czy „Rumia Mia
sto w pradolime” (Muzeum Piśmien
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomo
rskiej w Wejherowie)
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Kiedyś, wiele lat temu, daleko od Pol
ski, pewien Amerykanin - dowie
dziawszy się, że jestem z miasta 
„Lech Waleza and Solidarnosz” - za
pyta! mnie o jego charakter. Zaczą
łem z grubsza opowiadać o perłach 
hanzeatyckiego gotyku i barokowych 
przedprożach, ale rozmówca prze
rwał mi grzecznie, precyzując proś
bę: chodziło mu o charakter, a nie wi
doki miasta. Słowem: żądał swego 
rodzaju esencji, a nie opisu. Znala
złem się wówczas w kłopocie, który 
poniekąd trwa do dzisiaj, mimo, że 
od tamtej pory napisałem kilka ese
jów - na przykład „Ulicę Świętego 
Ducha” - w których próbowałem sa
memu sobie odpowiedzieć na po
dobne pytanie. Czy istnieje w ogóle 
coś takiego jak „gdańskość”? A jeśli 
tak - to na czym owa jakość miałaby 
polegać? Jak zmieniała się w czasie? 
Ile w niej wartości czysto materialnej 
- na przykład architektury, a ile spraw 
ulotnych, by nie powiedzieć - ducho
wych? Być może łatwiej określać jest 
tego rodzaju kwestie w przypadku 
miast obcych, choć znanych i łubia
nych. Na przykład w potocznym, 
mocno zbanalizowanym sformuło
waniu „Złota Praga” mieści się za
równo koloryt baroku i rokoka jej ar
chitektury, smak piwa z Hrabalow- 
skich opowieści, a także panora
miczny widok miasta z Hradczan, 
kiedy zachodzące słońce kładzie na 
mosty Wełtawy ów niepowtarzalny, 
schyłkowy blask. A Gdańsk? Po la
tach podpowiedź przyszła z zupełnie 
niespodziewanej strony. Przygląda
jąc się kolażom Jana Miśka, nie bez 
pewnego zaskoczenia stwierdziłem, 
że choć uniwersalne - w niezwykle 
głęboki sposób wyrażają właśnie 
ową - tak trudną do zdefiniowania - 
gdańskość.
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Po pierwsze jest to świat zbudowany 
z fragmentów, strzępków, ułamków 
i okruchów historii, które same w sobie 
zdają się niewiele znaczyć, nakładane 
jednak na siebie, zestawiane, prześwi
tujące - tworzą zupełnie nową jakość. 
Przypomina to w dużym stopniu pracę 
archeologa, który z materialnych okru
chów usiłuje odtworzyć jakąś wizję 
i chociaż nigdy tego celu w pełni nie 
osiągnie - pokazuje nam rozmaite tej 
całości przybliżenia. Nie ma bowiem 
wątpliwości, że jest to opowieść snuta 
po gigantycznej katastrofie, wielkim 
tąpnięciu, rozmazaniu konturów. Rzecz 
jasna pierwsze skojarzenie kieruje nas 
ku ostatniej wojnie, która przez pięć lat 
oszczędzała miasto, by w końcu zrów
nać go niemal z ziemią. W ruinach wy
mieniły się języki, obyczaje, systemy 
polityczne, wygnanych zastąpili wy
gnańcy, ale w gruncie rzeczy - pomija
jąc skalę tej ostatniej katastrofy - histo
ria powtórzyła wówczas dobrze już zna
ną w Gdańsku figurę stylistyczną. Okre
ślić ją można walką z pamięcią, zacie
raniem śladów, likwidacją warstw nie
pożądanych. Po najdawniejszym, ka
szubskim Gdańsku, państwo komturów 
zostawiło niewiele. Z kolei krzyżacki za
mek gdańszczanie rozebrali do funda
mentów, aby nigdy nie przypominał im 
rządów zakonu. Trzy wieki później, po
dobną operację przeprowadzili urzędni
cy pruskiego monarchy, zaczynając od 
wyrzucenia portretów polskich królów 
z ratusza. Prawie żaden materialny ślad 
polskości - poza językiem spychanym 
na margines - nie przetrwał w mieście 
do 1918 roku, podobnie jak żaden ślad 
niemiecki nie miał w nim prawa zostać 
po roku 1945. A powojenny, polski 
Gdańsk, musiał mozolnie, praktycznie 
z niczego budować swoją nową tożsa
mość - w warunkach absurdalnej eko
nomii i oparach równie absurdalnej ide
ologii. Może dlatego właśnie tutaj roz
począł się demontaż systemu?

Kolaże Jana Miśka nie odpowiada
ją oczywiście na to pytanie, ani też nie 
rozwijają przed nami historii miasta 
od kaszubskiego genezis do dnia dzi
siejszego, nie są bowiem - nawet 
w najmniejszym stopniu - ilustracja
mi. Jest w nich jednak pewien rys 
wspólny, wynikający z głębokiego 
zrozumienia i przeżycia tego, co wła
śnie w historii Gdańska okazało się 
wielokrotnym, traumatycznym przeży
ciem. Nazwałem to zacieraniem śla
dów, choć gwoli ścisłości przypomnieć 
trzeba, że zacieracze śladów często 
pozostawiali po sobie ślady krwawe. 
Nie one wszakże fascynują artystę.
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Motyw z Długich Ogrodów

Przy Oliwskim Potoku

Kompozycyjną dominantą tych 
prac jest prawie zawsze człowiek: je
go twarz bądź sylwetka ocalała na 
anonimowej fotografii. Wokół nich 
buduje swoją opowieść ze strzępków 
gazet, listów, dokumentów, reklam, 
biletów, czasem też przedmiotów. 
Pierwotny chaos uzyskuje ład w rygo
rystycznym, przemyślanym geome
trycznie planie płaszczyzn. To, czego 
nie ma, czego istnienia możemy tylko 
się domyślać, słowem to, co uległo 
zatarciu i zniszczeniu, jest w tych pra
cach równie ważne jak to, co naocz
nie i bezpośrednio dane. Gdyby po
kusić się o interpretację metafizyczną 
takiego zabiegu, możnaby Jana Miś
ka umieścić w długim szeregu tych 
artystów, którzy poszukiwali prawdy 
o rzeczywistości nie tylko w jej fizy
kalnym, ściśle materialistycznym 
aspekcie. Można tu także odnaleźć 
liczne powinowactwa z Schulzowską 
ideą Księgi. Skoro bowiem zaginął 
Oryginał, artysta jest tym, który two
rzy jej kolejne wersje i wcielenia 
z owej podrzędnej, niemal śmietniko
wej materii resztek i okruchów. Dąże
nie do uporządkowania jest bowiem 
silniejsze niż rozpacz z powodu utra
ty Całości.

Powiedziawszy to, wracam z pew
nym niepokojem do mojej rozmowy 
z Amerykaninem, który pytał mnie 
o charakter Gdańska. Z niepokojem, 
ponieważ to, co udało się Janowi Miś
kowi w jego kolażach, jest w gruncie 
rzeczy nieprzekładalne na język dys- 
kursywny. Może jedynie poeta, wybit
ny poeta, potrafiłby przekazać tego 
rodzaju doświadczenie w jednym cel
nym wersie, złożonym z kilku zaled
wie, prostych słów. Jak Miłosz o Wil
nie, Eliot o Londynie, czy Brodski 
o Petersburgu. Przypominając sobie 
„Odę na Gdańsk” Iwaszkiewicza, sły
szę wiele słów, żadne z nich nie po
siada jednak w sobie tej esencjonal- 
ności, o której w odniesieniu do moje
go miasta wciąż myślę - także obra
zami Jana Miśka. ■

Skrawki z ubiegłego wieku
Publikowane prace pochodzą z wystawy 

malarstwa i kolaży Jana Miśka, zatytułowa
nej „Skrawki z ubiegłego wieku”, którą moż
na oglądać w Muzeum Narodowym, w oliw
skim Pałacu Opatów, od 11 marca do 10 
kwietnia 2005 roku. W późniejszym czasie 
wystawa zostanie pokazana w Galerii EL 
w Elblągu, w centrali SKOK i Galerii STS 
w Sopocie, w Muzeum w Grudziądzu i Mu
zeum Okręgowym w Toruniu.
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Dom w Odessie rozbrzmiewa muzyką, gdyż 

wszystkie panie, czyli mama pianistka oraz cztery 

córki, grają na fortepianie Rodzeństwo uczęszcza 

do konserwatorium. Ojciec lekarz ze szczególną lu

bością obraca się w tym muzykującym domu. Naj

młodsza z sióstr, Barbara rozpoczyna naukę gry na 

fortepianie jako sześcioletnie dziecko pod czujnym 

okiem matki. Następnie pobiera lekcje prywatne, 

uczęszcza do Państwowego Gimnazjum Żeńskie

go Odessę obejmuje rewolucja. Tragiczne godzi

ny, dni, decyzje. Takie wspomnienia wyryty trwate 

piętno na psychice mtodej dziewczyny Barbary 

Chmielnickiej. Szczególnie dramatycznym mo- 

memtem byta utrata rodzinnego domu. Po latach, 

podczas wycieczki z mężem na Krym, nie znalazła 

w sobie siły, by odszukać tamto miejsce A zacho

wała się z nego jedynie mała figurka, którą przywio

zła do Polski siostra Anna 

Przed dziesięciu laty, 18 marca 1995 roku, zmar

ła Barbara Iglikowska (z domu Chmielnicka, uro

dzona 1908), artystka śpiewaczka, wybitny peda

gog wokalistyki polskiej, która przez znaczącą 

część życia związana była z Gdańskiem i wykształ

ciła tu pokolenie znakomitych śpiewaków.
Barbara Iglikowska

Wspominając Panią Profesor
N

a początku lat dwudziestych XX 
wieku opuściła rodzinne strony 
i wyjechała do Polski. Pierwszym, 
krótkim etapem podróży pełnej głodu i nie

pokoju stał się Lwów, a punktem docelowym 
Warszawa. Przygotowanie muzyczne po
zwoliło jej na rozpoczęcie nauki na wyższym 
kursie w Szkole Muzycznej im. F. Chopina 
w klasie fortepianu Aleksandra Michałow
skiego, który był jednym z twórców szkoły 
pianistycznej przełomu wieków. Karierę 
wirtuoza poświęcił pracy pedagogicznej. 
Być może za jego przykładem w później
szych latach tak samo postąpiła Barbara 
Iglikowska. Ale wtedy, w Warszawie podjęła 
też naukę śpiewu solowego w konserwato
rium, w klasie Marii Sankowskiej, jednocze
śnie przygotowując się do egzaminu matu
ralnego. Jej piękny mezzosopranowy głos

zwrócił uwagę Jerzego Lefelda, ówczesnego 
akompaniatora na lekcjach śpiewu. Docho
dziła do tego duża muzykalność i umiejęt
ność nadawania właściwego wyrazu arty
stycznego prezentowanym utwrorom.

W 1928 roku Iglikowska uzyskała świa
dectwo maturalne, a dwra lata później ukoń
czyła Konserwatorium Muzyczne wr Warsza
wie. Podkreślała z dumą, iż studiowała 
w czasie, gdy zawiązywała się Wyższa Szko
ła Muzyczna w7 Warszawie (właśnie dawme 
konserwatorium) i pierwszym rektorem zo
stał Karol Szymanowski. Na koncercie dy
plomantów7 śpiewała z zespołem Filharmo
nii Narodowej pod batutą Waleriana Bier
diajewa, wybitnego dyrygenta, który pojawi 
się jeszcze w jej artystycznym życiorysie.

Niewątpliwy wpływ na kształtowanie 
osobowości młodej artystki miał profesor

Stefan Belina-Skupiewrski, znakomity śpie
wak, który występował w wielu renomowa
nych europejskich teatrach operowych. Tak 
pisał o swojej uczennicy: „stwierdziłem 
piękny mezzosopran, wyjątkową muzykal
ność. Widząc, że to głos dużej wortości, po
święciłem jej kilka lat nauki”. Pracowali 
wspólnie między innymi nad partiami 
z „Carmen”, „Aidy”, „Samsona i Dalily”. 
Jeszcze w7 czasie studiów7 rozpoczęła naucza
nie śpiewu pod czujnym okiem swego peda
goga. Współpraca z profesorem zaowocowa
ła nagrodą na ogólnopolskim konkursie 
śpiewaczym w Warszawie w7 1932 roku, któ
ry organizowało Towarzystwo Opery Naro
dowej. Dzięki nagrodzie uzyskała stypen
dium Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, i znalazła się 
w7 składzie zespołu solistów- Opery War-
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szawskiej. Była z nią związana do 1939 roku. 
Od 1932 roku należała też do związku Arty
stów Scen Polskich.

Ceniła sobie bardzo występy z recitalami 
w Polskim Radio. Śpiewała głównie muzykę 
rosyjską, francuską i polską. Nagrane przez 
nią utwory Stanisława Moniuszki były 
transmitowane przez rozgłośnie zagranicz
ne. W „Kalendarzu Radiowym” z 1939 roku 
znajdujemy jej zdjęcie wśród wybitnych ar
tystów7 teatru i estrady okresu międzywo
jennego, którzy prezentowali swTój kunszt 
przed mikrofonami polskiego radia (takich 
jak Mieczysława Ćwiklińska, Hanka Ordo
nówna, Ignacy Paderewski, Adam Didur 
i inni). Okres II wojny spędziła w Dankowie 
niedaleko Częstochowy.

Po wojnie przyjechała do Gdańska, by 
kontynuować pracę pedagogiczną. Począt
kowa pracownia w Instytucie Muzycznym 
w Gdańsku (1945/46) jako nauczycielka 
śpiewu. Następnie przez dwadzieścia pięć 
lat związana była ze Średnią Szkolą Mu
zyczną, a jednocześnie - od 1947 roku - 
przysposabiała adeptów7 sztuki wokalnej 
do zawrodu śpiewaka w Państwowej Wyż
szej Szkole Muzycznej w Sopocie (obecnie 
Akademia Muzyczna w Gdańsku). W 
uczelni sopockiej pracowała obok Janiny 
Cygańskiej, Kazimierza Czekotowskiego, 
Maurycego Janowskiego i Stefana Beliny- 
-Skupiews kiego.

W 1949 roku otrzymała angaż do Opery 
Poznańskiej od dyrektora Waleriana Bier
diajewa, który pamiętał utalentowaną 
mezzosopranistkę z koncertu dyplomowe
go wT Warszawie. Na poznańskiej scenie 
kreowTała tytułową Carmen w operze Bize
ta, Olgę w7 „Eugeniuszu Onieginie” Czaj
kowskiego, Jadwigę w „Strasznym dwo
rze” Moniuszki.

Jednak nie poświeciła swego talentu 
scenie. Jak sama mówiła: „serce nie po
zwoliło mi na pracę na scenie, zbyt wielkie 
przeżycia, jakich nie szczędziło mi życie 
nie wytrzymywały siły wzruszeń. Zbyt 
mocno angażowałam się emocjonalnie 
w każdą rolę”. Sytuacja rodzinna kazała 
jej związać się na stałe z Gdańskiem. W 
1948 roku zawarła związek małżeński z Jó
zefem Iglikowskim, dowódcą Wojskow7ej 
Grupy Operacyjnej na Wybrzeżu. Kształ
ciła młodych wokalistów, we własnym do
mu koncertowała dla grona przyjaciół, 
brała udział w koncertach urządzanych na 
terenie województwa gdańskiego.

Miała nie tylko talent pedagogiczny, ale 
też zmysł organizacyjny, co uwidoczniło się 
podczas pełnienia funkcji dziekana Wydzia
łu Wokalnego gdańskiej uczelni (1957-63). 
Wielokroć bywała członkiem komisji i jury 
konkursów; festiwali, przesłuchań. I tak, 
w7 1967 roku zasiadała w gronie jurorów7 II 
Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Muzy

ków7 wr Lodzi, w 1968 roku w komisji Ogólno
polskiego Festiwalu Wokalnego Średnich 
Szkół Muzycznych we Wrocławiu, w7 1970 
roku w jury III Ogólnopolskiego Festiwalu 
Młodych Muzyków7 w Gdańsku. W 1971 ro
ku kwralifikow7ała do udziału w7 międzynaro
dowych konkursach wokalnych w Mona
chium, Genewie, Tuluzie.

Nauczanie było jej wielką pasją i radością. 
Przewija się przez całą jej biografię. Po
cząwszy od ucieczki z Odessy, przez lata spę
dzone w Warszawie, aż po działalność 
w Trójmieście. Już w7tedy, gdy sama uczyła 
się śpiewu, przypatrywała się lekcjom pro-

Barbara Iglikowska (pośrodku) ze swoimi 
uczniami Stefanią Toczyską i Antonim Dut
kiewiczem

wadzonym przez różnych pedagogów; pod
patrywała i wsłuchiwała się w różne metody 
nauczania. Wybierając różne elementy, połą
czyła je z własną, przemyślaną metodą, któ
ra uwzględniała indywidualne właściwości 
psychofizyczne młodego śpiewaka, a to przy
niosło sukces pedagogiczny. W tej metodzie 
podstawy było piękne prowadzenie głosu, 
włoskiego belcanta, ale wsparte też osiągnię
ciami rosyjskiej i wiedeńskiej szkoły śpiewu. 
Barbara Iglikowska wielokrotnie podkreśla
ła, że w zawodzie śpiewaka konieczny jest 
nie tylko talent i muzykalność, ale w7 równym 
stopniu odpowiednia kondycja psychofizycz
na i umiejętność pracy. Metoda była skutecz
na, o czym zaświadcza gromadka śpiewaków, 
chlubiących się doskonałym przygotowa
niem technicznym i muzycznym, którzy od
nosili sukcesy na scenach i estradach, krajo
wych i zagranicznych.

Miarą sukcesu pedagogicznego profesor 
Barbary Iglikowskiej jest liczne grono lau
reatów7 konkursów7. Pierwsza uczennica, Zo
fia Janukowicz-Pobłocka sięgnęła po I na
grodę i złoty medal na Międzynarodowym

Konkursie Śpiewaczym w Hertogenbosch 
(1959 rok). Antoni Dutkiewicz otrzymał zło
ty medal na Międzynarodowym Konkursie 
Muzycznym w Genewie (1961) oraz I nagro
dę na Międzynarodowym Konkursie Śpiewu 
Solow7ego w Brukseli (1964), a Tadeusz Pro- 
chowski I nagrodę i złoty medal na Między
narodowym Konkursie Muzycznym Świato
wego Festiwalu Młodzieży i Studentów' 
w Helsinkach (1962) oraz złoty medal na 
Międzynarodowym Konkursie Śpiewni Solo
wego w Brukseli (1966). Na Międzynarodo
wym Konkursie Śpiewaczym w Verviers 
(1967) I nagrodę otrzymała Irmina Kostkie- 
wicz. Bożenie Porzyńskiej sukces przyniósł 
Międzynarodowy Konkurs Śpiewaczy w7 Tu
luzie (I nagroda Grand Prix i Wielka Waza 
Prezydenta Republiki Francuskiej - 1974) 
oraz Międzynarodowy Festiwal im. Kati Po
powej w Ploven (złoty medal -1976). Takie 
były pierwsze nagrody, zdobyw7ane wyłącz
nie za granicą.

Od lat międzynarodową sławą cieszy się 
Stefania Toczyska, a fakt, że występowała 
w7 Metropolitan Opera, świadczy o jej wyso
kim kunszcie artystycznym. Jest też laure
atką międzynarodowych konkursów wokal
nych, gościła w wielu teatrach operowych, 
występowała obok takich sław wokalistyki 
jak Luciano Pavarotti, Jose Carreras, Mon- 
serrat Caballe. Uznanie jury międzynaro
dowych konkursów7 zdobywali też kolejni 
wychowankowie profesor Iglikow7skiej: Ma
rek Dąbrowski, Florian Skulski, Wanda 
Bargiełow7ska, Urszula Borzdyńska, 
Edward Mikulski.

Nie sposób wymienić wszystkich, 
a przecież znaczna ich część zdobyw7ała 
laury wielokrotnie. Wielu związało się z es
tradami i teatrami w kraju i za granicą, że
by przywołać Elżbietę Hornung, Katarzy
nę Kalka, Stanisława Kotlińskiego, Kry
stynę Malewicką, Alinę Dubik. Wspaniałe 
premiery w Operze Bałtyckiej w7 okresie 
jej świetności też zawdzięczają wiele Bar
barze Iglikowskiej, która „zasilała” tę sce
nę sw7oimi uczniami, jak Halina Bartko
wiak, Florian Skulski, Irmina Kostkiewicz, 
Bożena Porzyńska, Teresa Huk, Stefania 
Toczyska, Edward Mikulski, Monika Fe- 
dyk, Halina Fular a. Pani Profesor zaszcze
piła swym uczniom zamiłowanie do peda
gogiki. Kariery artystyczne łączyli bądź 
łączą z pracą pedagogiczną w Akademii 
Muzycznej w Gdańsku: Zofia Janukowicz- 
-Połocka, Alicja Legieć, Florian Skulski, 
Bożena Porzyńska, Urszula Borzdyńska, 
Stanisław Kotliński, Monika Fedyk-Klima
szewska.

Na wniosek dziekana Wydziału Wokalno- 
-Aktorskiego, profesor Brygidy Skiba jedna 
z sal gdańskiej Akademii Muzycznej nosić 
będzie imię profesor Barbary Iglikowskiej. ■ 

Wiesłmua An czykowska-Wysocka
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Tekst: Stawomir Kościelak

PRYWATNA
DROGA KUPCA
BROSCHKEGO

Mówią, że rewolucja pożera swoje dzieci. Trawestując to 

słynne powiedzenie należałoby dodać, że zwykła tak czynić 

również rewolucja przemysłowa. I to niekoniecznie tylko ze 

swoimi dziećmi.

Jest w Gdańsku ulica, która nazywa się Wiślna. Trudno ją 

dziś znaleźć na planie, choćby z tego względu, że jest obec

nie pięciokrotnie krótsza od tej, którą była jeszcze przed 

sześćdziesięciu laty. Jej żałosny szczątek nad brzegiem Wi

sły wydaje się być równie martwy, jak nazwa płynącej obok 

rzeki. Do ulicy tej przyporządkowana jest kolonia opuszczo

nych i walących się ruder, dawniejszych domków robotni

czych. Ciągnie się wzdłuż niej zamknięte dla statków, sypią

ce się w odmęty Wisły nabrzeże portowe. Na całej dostęp

nej jeszcze dla ruchu długości Wiślnej królują wyniosłe bu

dynki Elektrociepłowni „Wybrzeże”, ale ten potężny zakład 

ma na stale otwartą tylko jedną z bram. Za dnia przejeżdża 

jeszcze tędy garść cystern i ciężarówek, ale wieczorami ruch 

niemal zamiera. A sunęły tędy ongiś zaprzężone w konie ła

downe wozy, ciągnięto w górę rzeki barki, dzwoniły tramwa

je pełne śpieszących się do pracy dniówkowych robotników. 

Jeśliby tego rodzaju arterię przyrównać do życiodajnej tętni

cy, to tętniącą życiem Wiślną spotkało na koniec coś w ro

dzaju zakrzepu. A jeśli powstaje zator, niezbędna staje się - 

z medycznego punktu widzenia - amputacja.

Na planie z lat dwudziestych droga Broschkego jest wciąż ważną arterią



ówimy o Wiślnej, ale tak właściwie ulica ta, tuż po woj
nie, „ukradła” nazwę swojej sąsiadce, dziś nazywającej 
się Starowiślną. Dodajmy, że obie - kradnąca i okradzio

na - miały ze sobą wiele wspólnego; dzisiejsza Starowiślna jest 
przedłużeniem Wiślnej w obrębie Nowego Portu. Początki obec
nej Wiślnej są niezwykle ciekawe i wręcz wyjątkowe w skali całe
go miasta. Mija bowiem dwieście lat od momentu, gdy powstała 
jako prywatna (na całej swojej długości!) łącznica między Gdań
skiem i Nowym Portem.

Prywatne drogi lub odcinki dróg budzą dzisiaj uczucia zbliżone 
do irytacji (zwłaszcza gdy przejazd wiąże się z nieuniknioną opła
tą), ale przecież na takiej zasadzie funkcjonują (lub funkcjonować 
będą) autostrady - z naszą wymarzoną A-l na czele. Opłaty to je
dyna wręcz forma zwrotu poniesionych kosztów. W dawniejszych 
czasach, gdy na mostach i drogach pobierano myta, taka prakty
ka wydawała się oczywistością. Tak więc i Wiślna, wybudowana 
za prywatne pieniądze prywatnego przedsiębiorcy, miała przez 
pewien czas przynosić mu określone zyski.

Trakt ten narodził się z oczywistej potrzeby chwili. W XVIII 
wieku u ujścia Wisły rozwinął się Nowy Port. Spontanicznie ufor
mowana osada zyskała bardzo wiele po pierwszym rozbiorze Pol
ski, gdy Prusacy postanowili rozwinąć ją wT konkurencyjne dla 
Gdańska miasto. Przez dwa dziesięciolecia, dzielące pierwszy roz
biór od drugiego (wT którym Prusy zagarnęły także Gdańsk), No
wy Port pasł się na stratach Portu Starego - tego nad MotławTą. 
Nie powinno zatem dziwić, że oba ośrodki dzieliło niemal wszyst
ko, łączyła zaś tylko wspólna - z konieczności - droga wodna Wi
sły. Jeżeli znalazłby się ktoś, kto chciałby dotrzeć z Gdańska do 
Nowego Portu drogą lądow7ą, musiałby nadłożyć sporo mil, jadąc 
przez Nowe Szkoty i Zaspę. Tymczasem było o wiele prostsze 
rozwiązanie tego komunikacyjnego problemu: tak proste, jak 
prosta jest w tym miejscu rzeka.

W owym czasie spory rozgłos zyskał sobie w tej okolicy Maciej 
Brosehke, kupiec i przedsiębiorca wr jednej osobie. Urodził się 
wr ubogiej rodzinie, zaczynał od pracy własnych rąk jako porto
wy sztauer. Będąc obywatelem Nowego Portu dorobił się, co tu 
wiele kryć, na nieszczęściu Gdańska. Gdy miasto nad Motławrą 
włączono w^ 1793 roku do Prus, także i tam rozwinął na wielką 
skalę swoje interesy. W początkach XIX wieku był już bardzo 
majętnym człowiekiem, drugim co do wielkości armatorem 
w7 Gdańsku, wiaścicielem składów drewna i wielkich tartaków7 
w Nowym Porcie. Wzniósł w7 tej osadzie wielką gospodę z miej
scami noclegowymi, browar, gorzelnię i ponad czterdzieści in
nych budynków; także mieszkalnych. Uchodził z jednej strony za 
nuworysza i dorobkiewicza, z drugiej - za wyjątkowo ofiarnego 
filantropa. To on wymyślił projekt na swoją miarę i czasów, 
w których przyszło mu żyć.

Na początku „wieku pary i elektryczności” z Gdańska do No
wego Portu najłatwiej można było się dostać statkiem po Wiśle. 
Ze względu na strategiczne znaczenie rzeki dla miasta, jej brzegi 
od ujścia Motławy aż po twierdzę w Wisłoujściu były w7 wielu 
miejscach umocnione szańcami i tzw. „główkami”. Więcej fortyfi
kacji było na wschodnim brzegu Wisły, gdy tymczasem brzeg za
chodni chronił jeden tylko szaniec - Wapienny (Kalkowy). Teren 
z tej strony Wisły był podmokły, pocięty naturalnymi kanalikami 
i strugami na czele ze Strzyżą, wpadającymi na całej długości do 
Wisły. Ale biegła tędy najprostsza linia między obydwoma porto
wymi ośrodkami,

Brosehke przekonał ówczesne władze Gdańska, że droga oży
wi handel portu nad Motławą, zwiąże port stary z portem no
wym, przysporzy miastu nowych dochodów; usprawni komunika-

Zachowana jest również na pierwszym plai ile powojennym (jako
Wiślna i Jana z Kolna)
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eję. Miasto dołożyło się do projektu, 
zwłaszcza do początkowego odcinka drogi, 
w rejonie Bramy Oliwskiej. Ale gros wy
datków - ponad 12 tysięcy pruskich tala
rów - poniósł kupiec. I on też uzyskał kon
cesję na pobieranie opłaty w wysokości 3 
groszy pruskich za jednostkowy przejazd. 
Opłaty miał pobierać przez dziesięć lat po 
ukończeniu budowy.

Droga rozpoczynała się u splotu traktów 
opuszczających Bramę Ołiwską (dziś okoli
ce Placu Zebrań Ludowych), biegła w pobli
żu starej cegielni do Szańca Wapiennego 
nad Wisłą (dziś teren Stoczni Gdańskiej). 
Szerokim lukiem omijając szaniec, dociera
ła do brzegu rzeki i ciągnęła się następnie 
wzdłuż niego aż do miejsca, gdzie w rejonie 
Warzywodu czyli gardzieli łączącej Wisłę 
z jeziorem Zaspa (po niemiecku Kehle - 
właściwie południowe ramię tego ujścia), 
rozpoczynały się pierwsze zabudowania 
Nowego Portu wraz z starodawną Małą 
Karczmą Balastową. Trakt Broschkego 
zbudowano w latach 1803-1805 jak najtań
szym kosztem, wykorzystując jako budulec 
między innymi urobek z pogłębianych 
akwenów portowych i balast przywożony 
przez statki, który dotychczas zrzucano 
w rejonie Małej Karczmy Wielkim utrud
nieniem była konieczność postawienia licz
nych mostków, z tymi najważniejszymi: nad 
ujściem Strzyży i Warzywodu. Drogę 
utwardzono, aby mogły przejeżdżać ciężkie 
wozy z towarem, pomyślano też o ewentual
nym wyzyskaniu drogi do ciągnięcia barek.

Zgodnie z umową, w 1814 roku (tuż po 
upadku napoleońskiego Wolnego Miasta) 
drogę zbudowaną przez Broschkego przeję
ło miasto i utrzymywało odtąd z własnych 
funduszy. Ponieważ w tym samym mniej 
więcej czasie Nowy Poi*t i niektóre tereny 
wzdłuż Wisły włączono do miejskiej jurys
dykcji, pojawiła się kwestia, jak nazwać dro
gę, która w międzyczasie stała się niemal uli

cą, Skoro zbudował ją kupiec Broschke, sko
ro przez dziesięć lat była jego własnością, 
nazwano ją najprościej, jak tylko można by
ło nazwać: Broschkischerweg - drogą Bro

schkego. W ten sposób dołączyła do grona 
ulic - dawnych wiejskich traktów - z charak
terystyczną końcówką wr nazwie - „Weg”. 
Nie wszystkie zresztą plany okolic Gdańska

Magazyny zwane Spichrzami Ukraińskimi, widok od strony Martwe] Wisły, fata dwudzieste XX wieku
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Broschkischerweg. droga do No
wego Portu nad. brzegiem Mar
twej Wisty, lata przed wybudowa
niem linii tramwajowej, ok. 1880

A Tli

ma ij.r
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konsekwentnie tak ją określały. Czasami na
zywano ją po prostu szosą do Nowego Portu. 
W połowie XIX wieku pojawiała się także 
nazwa Broschkischer Strasse.

Przez długi czas jedynymi urządzeniami 
(bo raczej nie budowlami), które przylega
ły do niej od strony lądu, były wielkie pła
ce składowe, najczęściej składy drewna.

Nie na darmo te część miasta nazywano 
wówczas Legan - czyli po prostu Składami, 
Wzdłuż Wisły i Wiśłnej biegło natomiast 
długie, blisko 4-kilometrowe nabrzeże por
towe, na pewnym odcinku umocnione 
drewnianą ścianką, wT większości zaś stano
wiące kamienną skarpę ponad taflą rzeki. 
W tej pierwszej fazie istnienia dobry, po
rządny trakt Broschkischerweg wykorzy
stywano do holowania w górę rzeki wyłado
wanych towarem barek i łodzi. Liny cią
gnęli ludzie lub konie. Póki na nabrzeżach 
nie pojawiły się stocznie, transport tego ro
dzaju docierał natręt poza linię Wiślnej, aż 
po nabrzeża Motławy.

Zrządzenie losu, czyli przełom Wisły 
wr roku 1840 i powstanie ujścia Wisły Śmia
łej wywarło decydujący wrpływr na losy 
traktu do Nowego Portu. Dotychczasowe 
ujście Wisły, a obecnie Wisła Martwa, prze
kształciło się w wielki akwen portowy, dla 
którego droga Broschkego na długi czas 
stała się głównym lądowym nerwem. Roz
legle, pustawe dotąd tereny między Gdań
skiem i Nowym Portem zaczęły przyciągać 
licznych inwestorów; Trzeba przyznać, że 
władze miasta nie wykazywały większego 
zainteresowania, co doprowadziło do roz
woju spontanicznego i przez to niezwykle 
chaotycznego. Typowra zabudowTa miejska 
mieszała się tu z zabudowTą przemysłowy 
i infrastrukturą portu.

Do tego doszła kolej żelazna. W 1866 ro
ku nowmporcki trakt przecięła linia popro
wadzona z dwTorca przy dzisiejszej Toruń
skiej przez Nowe Szkuty i Zaspę do Nowe
go Poitu. W 1870 roku poprowadzono linię 
z Gdańska do Koszalina, a w 1889 nową linię 
(dziś już częściowa nieistniejącą) z dworca 
w rejonie Bramy Oliwskiej do Nowego Por
tu, położoną bliżej Wisły, a więc 1 Wiślnej. 
Taka gęstość linii kolejowych wymusiła 
wkrótce now^e rozwiązania w układzie dróg 
w rejonie Bramy 01iwrskiej, przez co zwią-

Frayment nabrzeża przy Broschkischerweg, fata trzydzieste XX wieku
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Fabryka chemiczna Kiossa i Schuberta, w lewym dolnym rogu widoczny fragment Broschkischerweg, około 1908

zek tego odcinka z resztą Wiślnej stawał się 
coraz bardziej iluzoryczny, Kiedy w 1890 
roku elbląski przemysłowiec, Ferdinand 
Schichau, zbudował w miejscu, które nie
gdyś zajmował Szaniec Wapienny, filię swo
jej stoczni, odcinek dawnej drogi Broschke- 
go między torami do Koszalina (i Nowego

Portu) a Wisłą wchłonęła wkrótce Schi- 
chaugasse (dziś Jana z Kolna). Odtąd Wiśl- 
na ograniczyła się tylko do - bardzo długie
go zresztą - odcinka nad Martwą Wisłą, 

Jeszcze w łatach osiemdziesiątychh XIX 
wieku drogę Broschkego zmodernizowano. 
Jezdnia zyskała bruk, pojawiły się chodniki,

wybudowano odprowadzenie ścieków. Mimo 
to już wówczas cokolwiek narzekano na tę ar
terię, że jest najmniej wygodna i najdroższa 
(w porównaniu z równoległymi do niej: drogą 
wodną i linią kolejową). Dla ulicy ograniczo
nej do nadwiślańskiego odcinka okresem naj
większej świetności okazał się przełom XIX

Składowisko węgla firmy „Busenitz” przy nabrzeżu, lata dwudzieste XX wieku



Wiślna po przebudowie w obrębie Dworca Wiślanego, bruk zastąpiono płytami, lata sześćdziesiąte XX wieku

i XX wieku. W latach 1898-1899 na północ od 
stoczni Schichaua wybudowano Fabrykę Wa
gonów. Wszystkie najważniejsze budynki te
go jednego z większych gdańskich zakładów" 
przemysłowych, a zatem budynek zarządu,

maszynownia, kotłownia, kuźnia, tokarnia, 
wielka jadalnia na kilkaset osób, magazyny, 
składy, złomowce mieściły się wzdłuż naszej 
ulicy. Fabryka (dziś jej tereny zajmuje Stocz
nia Północna im. Bohaterów" Westerplatte)

nie dochodziła (tak jak dziś stocznia) do linii 
ulicy Swmjskiej i Strzyży. Istniały tu wówczas 
dwie fabryczki papy dachownj, a przy samej 
Swnjskiej - jeden z ostatnich składów" drew
na: Holzlager Otto Muensterberg.

Ulica Wiślna przed przebudową, również na odcinku przy Dworcu Wiślanym, lata sześćdziesiąte XX wieku
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Dzisiejsza Wiślna. fragment, który dostępny jest dla wszystkich, okolica Elektrociepłowni

Za Swojską, na odcinku do dzisiejszej 
ulicy Wielopole (a wówczas Lauentaler- 
weg) rozpanoszył się gdański przemysł 
chemiczny. Za Wielopolem (ta ulica prowa
dzi do dzisiejszej Letnicy), zbudowano 
w latach 1898-1901 u wrót Nowego Fortu 
przy nabrzeżu portowym wielką kolejową

stację przeładunkową, nazwaną wkrótce 
Dworcem Wiślanym. Przeładowywano tu
taj na statki towary masowe: zboże, cukier, 
nawozy sztuczne, materiały budowlane 
i drewno. Na początku XX wieku na północ 
od tego dworca powstały charakterystycz
ne do dziś budowle portowe: dwa wielopię-

Częściowo zamieszkały dom przy ulicy Wiślnej 17

trowre spichrze zbożowe firmy Wiełer & 
Hardtmann, które służyły do przechowy
wania cukru i zboża z dalekiej Ukrainy (nie 
na darmo tę część nabrzeża nazywano 
wówczas Russenhof - Rosyjskim Dwrorem, 
a oba magazyny Spichrzami Ukraińskimi), 
Budowa wielkiego portu sprawiła, że daw
na łącznica Broschkego na tym odcinku 
musiała się cokolwiek odsunąć od brzegu.

Ukoronowanie powodzenia dawnej dro
gi nastąpiło w latach 1899-1902, kiedy po
prowadzono tędy linię tramwajową, od 
1914 roku oznaczoną numerem 8. Była to 
wielka inwestycja komunikacyjna spółki 
akcyjnej Gdańskie Tramwaje Elektryczne 
z Nowngo Portu. Łączyła rejon starego 
portu nad Motiawrą (zaczynała się przy Żu
rawiu, biegła dalej ulicami Kowalską, Raj
ską i Gnilną do Jana z Kolna, wreszcie 
Wiśłną - nad brzegiem Wisły) z Nowym 
Portem. Można sobie wyobrazić niezwykły 
wręcz ruch panujący wówczas w obrębie 
Wiślnej: wTozy konne, pierwsze samochody, 
poobwieszane ludźmi tramwaje bez żad
nych ograniczeń przenikające obszary fa
bryk i urządzeń portowych. Jezdnia i tory 
tramwajowe wielokrotnie przecinały się 
z biegnącymi poprzecznie torami kolej o-
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wych bocznic. Ileż było przez to przesto
jem; ile ulicznych korków, w czasach, które 
jeszcze korków nie znały.

Po wybudowaniu w 1904 roku Kanału Ka
szubskiego (wówczas Raise rnhafen) nabrzeża 
wzdłuż Wiślnej stały sie ulubionymi miejsca
mi p< słojowymi dla wielu stałych linii okręto
wych, które utrzymywały kontakt z Gdań
skiem. Jednocześnie w ten cały przemyslowo- 
-portowy galimatias wcisnęła się w rejonie 
dzisiejszego Wielopola kolonia kilkunastu ro
botniczych domków, w większości piętrowych, 
a pośród nich jedna, nieco zamożniejsza ka
mienica, (Wiślna nr 20), zapewne dla średniego 
personelu którejś z okolicznych fabryk.

Okies Wolnego Miasta wprowadził w re
jon Wiślnej pewne akcenty polskie. W latach 
1925-1926 wybudowano przy niej, na terenie 
wydzierżawionym od Rady Portu i Dróg 
Wodnych, okazały i do dziś pięknie się pre
zentujący budynek Polskiego Urzędu Pocz
towego. Urząd ten zajmował się ekspedycją 
paczek i zamkniętych worków pocztowych 
przesyłanych morzem i przeznaczonych do 
transportu morskiego. Trzeba przyznać, że 
frontem zwrócony był w kierunku rzeki, za
tem ulica Wiślna przylegała do jego tylnej 
części. W późnych latach dw udziestych XX 
wieku dawna prywatna droga kupca Brosch- 
kego osiągnęła szczyt swojego znaczenia.

W 1929 roku oddano do użytku nową arte
rię prowadzącą do Nowego Portu - dzisiejszą 
ulicę Marynarki Polskiej (Paul-Beneke-Weg). 
Przejęła ona nie tylko główmy ruch kołowy 
z centrum do portu, ale też przeniesiono linię 
tramwajową numer 8. Z dnia na dzień Wiślna 
- pozbawiona ważnego szlaku komunikacyj
nego - spadla do roli drugorzędnej ulicy. Był 
to sygnał dla wzmożonej ekspansji portu i te
renów przemysłowych wbrew żywotnym-je
śli tak można powiedzieć - interesom ulicy 
i niejako jej kosztem. Fabryka Wagonów 
wchłonęła fabryczki papy i ostatni skład 
drewna, sięgając teraz do linii Swojskiej 
i Strzyży. Na północy rozwinął się Dworzec 
Wiślany i firmy korzystające z jego mocy 
przeładunkowych. Obok Wieler & Hardt- 
mann działały tu takie przedsiębiorstwa jak 
polski „Hartwig”, niemiecko-amerykańskie 
konsorcja „Atlantik”, „Baltisch-Amerikani
sche Petroleum Import Gesellehaft”. Zwłasz
cza dzięki tej ostatniej rejon ten stał się do
meną ładunków ropopochodnych.

W 1988 roku stanął tu jeszcze jeden 
ogromny zbożowy elewator. Środkowy odci
nek Wiślnej (dziś tereny Elektrociepłowni) 
opanowały natomiast między innymi che
miczne firmy „Busenitz” i Warschauer 
Transport Gas. Dzisiejsza ulica Załogowa 
(nosząca wtedy nazwę ulicy Marksa!) łączy
ła się wówczas bezpośrednio z Wiślna, 
a w okolicy tego skrzyżowania znajdował się 
„Aarhus Óliefabrik”, poprzednik dzisiejsze
go „Olvitu”. Dla wielu tych przedsiębiorstw

Nieistniejący juz dom przy ulicy Wiślnej 22, 1997

Wiślna stawała się wewnętrznym szlakiem 
komunikacyjnym, a stąd był już tylko krok 
do dalszej dezintegracji starego traktu.

Jeszcze na planie Wrzeszcza (i okolic) 
z 1909 roku Wiślną podzielono na dwie ulice. 
Nazwę Broschki scher weg zachowała część 
między Strzyżą i Nowym Portem. Odcinek 
w7 obszarze Fabryki Wagonów, czyli do Strzy
ży nazwano Neufahr Wasserweg, tzn. (w wol
nym tłumaczeniu) Nowoporcką. Na planie 
Gdańska z 1921 roku pojawił się dalszy po
dział: Wiślna nazywała się Bmsehkiseher- 
weg tylko między Wielopolem (Łauentaler 
Weg) i Nowym Portem (tam gdzie zmieniała

się w Starowiślną - wówTczas Weichselstras
se), między Strzyżą i Wielopolem przemiano
wano ją na Brosehkischer Strasse, jakby dla 
zaznaczenia, że ta część terenów została włą
czona do miasta wcześniej. Trzeba jednak 
przyznać, że cały szereg planów Gdańska nie 
bawił dę w takie niuanse, na całej przywiśła- 
nej długości nazywając dawną prywatną dro
gę Broschkego po prostu Broschkischerweg. 
W taldm kształcie zaprezentował ją jeszcze 
polski plan z 1949 roku, załącznik do prze
wodnika „Poznaj Gdańsk”, autorstwa Jana 
Kilarskiego, nazywając ją oczywiście - już po 
polsku - Wiślną.
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Ale ta jedność i dostępność ulicy była już 
wówczas fikcją. Jeszcze hitlerowcy zmienili 
profil produkcji dawnej Fabryki Wagonów, 
przystosowując ją podczas wojny do budo
wy ścigaczy torpedowych. Po wojnie zacho
wano tę zmianę, co więcej, stocznia (naj
pierw7 numer 3, potem im. Bohaterów7 We
sterplatte) wyspecjalizowała się w otoczo
nej tajemnicą produkcji na potrzeby Mary
narki Wojennej. Od strony ulicy Swojskiej 
odciął ją od terenów ogólnodostępnych wy
soki mur wwaz ze strażnicą. W konsekwen
cji tego faktu, z czasem zanikła jezdnia łą
cząca niegdyś Wiślną do Swojskiej.

Broschkego. Daleką konsekwencją takiego 
stanu rzeczy stało się po latach przemiano
wanie (uchwałą Rady Miasta z maja 1995) 
tej wewnątrzportowej trasy na ulicę Maria
na Chodackiego (zm. 1978), przedwojenne
go Komisarza Generalnego RP w Gdańsku.

Dzisiejsza Wiślna sprowadza się do odcin
ka między Swojską i Wielopolem. Pod koniec 
lat sześćdziesiątych przebudowano wzdłuż 
niej odcinek nabrzeża, chrzcząc go wówczas 
mianem Nabrzeża Szczecińskiego. Według 
szumnych zamierzeń epoki gierkowskiej 
miało ono służyć do przeładunku owoców 
i płynnych produktów rolno-spożywczych.

wrojenna. Trzeba przyznać, że zapewne te
mu zakładowi ulica zawdzięcza jakie takie 
uporządkowanie: asfalt nawierzchni i klin
kierowe chodniki w pobliżu głównej siedziby 
firmy. Ale Elektrociepłownia (z adresem 
Wiślna 1-6) nie żyje dla tej ulicy, a Wiślna 
nie jest jej tak naprawdę do funkcjonowania 
potrzebna. Jeśli znikną z niej ostatnie 
mieszkalne domy, jeśli zostanie stąd wypro
wadzona baza paliwowa Orlenu (dzierżące
go spadek po przedwojennych przedsiębior
stwach naftowych, tak obfitych kiedyś w tej 
okolicy), czy wtedy znikną z planów naszego 
miasta resztki ulicy Wiślnej? ■

Nieco inaczej działo się wr obrębie portu. 
Obszary portowe niemal na całym świecie 
są dostępne dla osób postronnych i tak też 
było w Gdańsku jeszcze w pierwszym okre
sie po wojnie. Tę otwartość musiały rychło 
zmienić obyczaje epoki stalinowskiej. W 
Gdańsku ta „żelazna kurtyna” przybrała 
kształt płotu i budek strażniczych w7okól 
wszystkich terenów7 portowych - także wo
kół Wiślanego Dworca. W ten sposób odcię
ta została cała północna część dawnej drogi

Ale, jak niemal większość zamierzeń tego 
okresu, sypie się teraz betonem w odmęty 
Wisły, a statki nie mogą tu cumować. Tuż 
przed skrzyżowaniem z Wielopolem dogory
wa obecnie osiedle robotniczych domków. 
Większość z nich nadaje się do rozbiórki i co 
więcej - stopniowo tej rozbiórce podlega. 
Tylko czekać, aż zaniką, a wraz z nimi ostanie 
wspomnienie po dawnej drodze Broschkego.

A reszta, czyli dominująca nad okolicą 
Elektrociepłownia, jest zupełnie nowa, po-

Wykorzystano m in.,
Hanna Domańska, współpraca Izabella 

Dmochowska i Artur Wołosewicz, „Gdańsk- 
-Nowy Port. Dokumentacja historyczno-urba- 
nistyczna osady portowej", maszynopis 
Gdańskiego Ośrodka Dokumentacji Zabyt
ków, Gdańsk 1970-1972,

Marian Podgórski, „Dzieje ośrodka porto
wego w Gdańsku przy dawnym ujściu Wisły 
(do 1945 roku)1’, Gdańsk 1998
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Tekst: Waldemar Borzestowski

Gdańszczanin na Islandii
T

a ogromna, w znacznej części pokry
ta lodem wyspa stanowi najsolidniej
sze ogniwo tak zwanego „szlaku 
przydrożnych kamieni”, łączącego Europę 

z Ameryką Północną. Obecnie uważa się, że 
jej odkrywcami byli celtyccy żeglarze z Ir
landii, którzy dotarli tu około 795 roku. 
Najdawniejsze osadnictwo na wyspie po
chodzi z drugiej połowy IX wieku i związa

ne jest z Normanami. To oni, podążając 
w stronę Wysp Owczych, trafiali - gnani 
przez wichry i prądy - do tajemniczego lą
du. Około 870 roku Fioki Vilgerdhardsson, 
zwany też Wielkim Wikingiem, przypłynął 
tu i pozostał na zimę, nadając wyspie obec
ną nazwę - Islandia czyli Ziemia Lodów. 
Choć z wiosną odpłynął do Norwegii, to po
twierdził, że na nowym lądzie jest wiele pa

stwisk zdatnych do wypasu bydła, a oko
liczne wody obfitują wr ryby.

Skandynawską kolonizację odkrytego lą
du zapoczątkowali Ingolf i Hjórłeif Arnesso- 
nowie na początku X wieku. Cała wyspa 
oraz jej mieszkańcy kilka wieków później 
stali się przedmiotem dość dziwacznej 
transakcji - za zgodą władcy zjednoczonych 
królestw Norwegii, Szwecji i Danii, Islandia

Islandia na mapie z XVI wieku
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została oddana w dzierżawę spółce, którą 
zawarli rycerz Olaf Nielsson z gdańszczani
nem Bertoldem Buramerem. Kulisy tych 
wydarzeń są w dalszym ciągu mało znane.

W 1262 roku zgromadzenie wolnych 
mieszkańców Islandii dobrowolnie uznało 
nad sobą panowanie króla norweskiego. 
Układ - zwany Gamli Sattmali - nie tylko 
określał zakres jego władzy ale również 
uzgadniał niezwykle ważne szczegóły po
winności lennych oraz handlu. Jednym 
z istotnych zagadnień było ustalenie termi
nów, w jakich wyspę miały odwiedzać statki, 
przywożące z kontynentu żywność i drewno, 
wykorzystywane w budownictwie i szkut- 
nictwie. Początkowo miało ich być sześć, 
w niedalekiej przyszłości „tyle, ile będzie 
potrzeba”. Mimo to, na Islandię przypływa

ło bardzo niewiele jednostek, często kilka 
lat z rzędu nie widziano ich w ogóle. Kiedy 
zdarzał się nieurodzaj, miejscowa, dość nie
liczna flota nie była w stanie podołać dostar
czaniu pomocy i ludność wyspy doświadcza
ła klęski głodu. Ogólne oziębienie klimatu 
sprawiało, że w wielu miejscach na północy 
zanikało osadnictwo.

Kronikarze ze smutkiem odnotowali 
fakt, że w roku 1410 na Islandię przypły
nął ostatni statek z Grenlandii. Także kon
takty handlowce Gdańska z wyspą i obecną 
Norwegią były dość sporadyczne i ograni
czały się zazwyczaj do odświętnych wizyt 
związanych z odbywającymi się tam jar
markami. Na stałych partnerów w intere
sach kupcy znad Motławy wybierali 
mieszczan ze znacznie bliższego Trellebor- 
ga i Ystad. Tylko nieliczne statki handlo
wce odbywały długą i niebezpieczną podróż 
na Islandię, kierując się zazwyczaj przez 
Wyspy Brytyjskie i Wyspy Owcze na pół
noc. Woziły phvo, mąkę, wino i sukna, 
w7 zamian przywożąc ryby, tłuszcze zwie
rzęce oraz skóry.

Był to okres niezwykłego rozkwitu 
gdańskiej floty, przypuszcza się, że około 
1422 roku osiągnęła ona ogromną liczbę 
220 statków' Kupcy, którzy przeprowadza
li transakcje na ogromną skalę, jeśli pa
trzeć ówczesnymi standardami, stawiali 
się jednocześnie armatorami, posiadają
cymi tzw; udziały w statkach. Armatorów 
było co najmniej dwóch, a częściej sześciu, 
ośmiu, dziesięciu, a nawet dwunastu. Jed
nym z udziałowców był zawsze dowodzący 
załogą kapitan, czyli szyper. Słusznie uwa
żano, że od jego zaangażowania wr znacz
nym stopniu zależy sukces całego przed
sięwzięcia. W tym czasie praktyka udzia
łów' była niezwykle popularna. Choć ogra
niczała przyszły zysk, to jednocześnie po
zwalała zminimalizować straty w razie 
niepowodzenia. Tego typu inwestycje były 
powszechne wśród gdańskiego kupiectwa, 
ale nie tylko. Okresowe uczestniczyli 
w tym także bogaci rzemieślnicy (zazwy
czaj związani bezpośrednio z produkcją 
statków7), przedstawiciele Zakonu Krzy
żackiego, mieszczanie z innych miast Po
morza (najczęściej Elbląga i Torunia), 
a nawet kupcy z Lubeki, Rewia, Anglicy 
i Flamandowie. Większość zysków7 trafiała 
jednak do patrycjatu lub średniego ku- 
piectwa, które w7 latach trzydziestych- 
-czterdziestych XIV wieku posiadało naj
większą liczbę udziałów7 w7 statkach han
dlowych.

Jednym z głównych armatorów7 był ku
piec i rajca Bertold Buramer. Ten wybitny 
gdańszczanin, miejscowy bogacz, był człon
kiem wielu gdańskich, i nie tylko, spółek 

I okrętowych, posiadaczem udziałów7 w7 szes- 
o nastu statkach.

NA WYSPIE LODÓW

Kantor w Bergen
Wyłączne uprawnienia do handlu z Islan

dią otrzymało od królów Norwegii Bergen, 
miasto portowe w7 środkowej Norwegii. 
Tamtejszy kantor był zdominowany przez 
kupców7 z Lubeki i sprzymierzonych z nimi 
przedstawicieli tak zwanych miast wendyj- 
skich Hanzy, którzy objęli bezkonkurencyj
ne przewodnictwo w kształtowaniu się nor- 
wesko-hanzeatyekich stosunków; Wspólnie 
dążyli do wzmocnienia i formalnego uregu
lowania swojej polityczno-handlow'ej potęgi 
w7 Bergen i wyeliminowania, bądź ograni
czenia wpływów wszelkich konkurentów; 
Nawet tych z innych, zaprzyjaźnionych 
miast Hanzy, między innymi Gdańska.

Cały odcinek nabrzeża portowego w Bei
gen, obok wydzielonego kantoru kupieckie
go (palatium), otrzymał nazwę nabrzeża 
niemieckiego. Znajdowały się tu nie tylko 
magazyny towarowa, place, ale również bu
dynek, w7 którym odbywały się sądy w spra
wach cywilny cli i karnych, dotyczące napły
wowych osiedleńców; Bergen stawało się 
ważnym punktem na handlowej mapie Eu
ropy. Ze w'schodu i północy przywożono su- 
rowce, zboże, skóry, minerały i wymieniano 
na produkty rzemiosła zachodnioeuropej
skiego. Zachowanie kupców7 niemieckich, 
ich zachłanność i buta sprawiały, że w7 Nor
wegii nasilała się wobec nich wrogość. Jed
noczyła ona nie tylko dyskryminowanych 
kupców, ale również miejscową szlachtę 
i plebs. Istniała groźba, że w7 każdej chwili 
wybuchną zamieszki.

W XV wieku stosunki handlowe między 
Bergen i Gdańskiem były dość mizerne. W 
hanzeatyckim kantorze pojawiały się spora
dycznie towary znad Motławy, wyborne pi
wo i sławne niemal w całej Europie dosko
nałe obuwie. Tym dziwniejsza wydaje się 
niezwykła kariera Bertolda Buramera na 
norweskim dworze. Był chyba jedynym 
kupcem spoza grupy wendyjskiej, który 
z powodzeniem działał w7 Bergen i w kilka 
lat zdołał, nie bez pomocy dworu królew
skiego, wyrobić sobie zupełnie wyjątkową 
pozycję na tutejszym rynku. Około 1420 ro
ku gdański kupiec i rajca prowadził szeroko 
rozgałęzione i różnorodne interesy, obejmu
jące Prusy i całą Skandynawię. Współpra
cował blisko z Liffardem von Hervorde, 
przez lata rządzącym elbląskim oddziałem 
Hanzy. W Gdańsku to zaszczytne przedsta
wicielstwa przechodziło z rąk do rąk - cze
mu nierzadko towarzyszyły skandale, 
mniejszego lub większego kalibru. Po burz
liwych latach funkcję tę objął cieszący się 
dużym autorytetem i niezwykle przedsię
biorczy Heinrich Vor rath, zasiadający 
w7 tym samym czasie w7 ławie radnych. Kie
dy w 1433 roku zaproponowano mu godność 
burmistrza, postanowił przekazać funkcję
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NA WYSPIE LODÓW

przedstawiciela Hanzy dwóm osobom: Heinri
chowi Buchowi, pochodzącemu ze starej rodzi
ny szyprów oraz Bertoldowi Buramerowi, któ
ry zdecydował się rozszerzyć swoje kontakty 
handlowe i nawiązać współpracę z angielskimi 
i szkockimi

Przełom XIV i XV stulecia to okres po
tężnych rozłamów i skomplikowanych prze
kształceń wewnątrz Hanzy i tworzących ją 
miast. Eryk Pomorski, od 1397 roku władca 
Danii, Szwecji i Norwegii, energicznie za
czął popierać rodzime kupiectwo, preferu
jąc Holendrów i Anglików, a ograniczając 
niemieckie wpływy w swoim królestwie. 
Aby zmniejszyć niepokojący rozwój potęż
nej Hanzy, zamierzał nałożyć cło na statki 
przepływające przez cieśninę Sund, które 
zmierzały z Bałtyku na Północne Morze. 
Jednak wkrótce jego agresywna polityka 
doprowadziła do konfliktu zbrojnego z ksią
żętami Holsztynu i utraty Szlezwiku. Mu
siał wtedy radykalnie zmienić front, szuka
jąc sprzymierzeńców wśród bogatych kup
ców z Lubeki. W 1423 roku podpisał układ 
z tzw. wendyjską grupą Hanzy, oferując - 
w zamian za zbrojną i finansową pomoc - 
potwierdzenie jej przywilejów w Skandyna
wii. Ten sojusz nie trwał długo. Jeszcze 
w tym samym roku władca Skandynawów 
zbliżył się do Zakonu Krzyżackiego i zawarł 
z nim przymierze. Nowi sojusznicy po
śpiesznie nałożyli cło: Krzyżacy w portach 
pruskich, Eryk w Sundzie. Dotkliwe repre
sje spotkały hanzeatyckich kupców z Lube
ki i ich sprzymierzeńców w całej Skandyna

wii. Wybuchła wojna, która z przerwami miała trwać od 1426 do 1435 roku.
Choć miasta pruskie starały się pozostawać neutralne w tym konflikcie, 

w 1427 roku Duńczycy niespodziewanie zagarnęli w Sundzie piętnaście statków 
gdańskich płynących z Baie. Mimo tak wyraźnej prowokacji, wielki mistrz krzy
żacki, protektor miast pruskich Paweł von Kussdorf nie zezwolił gdańszczanom 
na podjęcie walki. Po koniec roku wysłano na dwór Eryka poselstwo. Brał 
w7 nim udział również Bertold Buramer. Rozmowy zakończyły się pełnym suk
cesem, to jest odzyskaniem zagarniętych statków:

Sytuacja była jednak nadzwyczaj skomplikowana. Eryk, który w7 począt
kach 1429 roku udzielił kupcom znad Motławy prawn przejazdu bez dodatko
wych opłat przez Sund, w7 połowie roku po raz kolejny zmienił zdanie. 1 stycz
nia 1430 roku zwołano ogólnohanzeatycki zjazd, Zakon Krzyżacki zobo
wiązał się do pośrednictwa wT rokowaniach i uzyskał pięcioletnie za
wieszenie broni. Na kolejnym zjeździe, w czerwcu 1434 roku 
w Lubece, pojawił się reprezentujący interesy Gdańska bur
mistrz Henryk Vorrath, a w7 jego towarzystwie Bertold 
Buramer. Już wkrótce pokój w7 Vordingborgu (1435 rok) 
zagwarantował przywileje Hanzy w Skandynawii.

Buramer, wykorzystując sprzyjającą koniunktu- - f l/Tw} r
rę i swoje znajomości na dworze w7 Norwegii, po
jawił się tam i już wkrótce stał się przyjacielem 
niezwykłe wpływowego posiadacza ziemskiego 
i rycerza, Olafa Nielssona, zagorzałego prze
ciwnika Hanzy. Ta niezwykła para niebawem 
miała spróbować swych sił w rozległym han
dlowym przedsięwzięciu. Źródła podają, że 
w7 1435 roku do Islandii dotarł gdański sta-
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tek. Na jego pokładzie znajdowali się 
prawdopodobnie zaufani wysłannicy boga
tego gdańskiego kupca. Niespodziewana 
wizyta była rodzajem rekonesansu, by na 
miejscu sprawdzić zasobność odległego lą
du o powierzchni 103 tysięcy kilometrów7 
kwadratowych, który zamieszkiwało 40 
tysięcy ludzi (uważa się, że była to maksy
malna liczba, jaka w tamtym czasie mogła 
przeżyć dzięki miejscowym zasobom).
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Takie kogi dominowały na 
morzach północnej Euro
py w czasach Buramera

W 1438 roku spółka Nielsson-Buramer 
zdecydowała się wydzierżawić od władcy 
zjednoczonych królestw7 Norwegii, Szwe
cji i Danii całą wyspę. Umowa obejmowa
ła wszelkie tamtejsze dochody, oczywiście 
po uiszczeniu odpowiednio wysokiego 
i ściśle określonego czynszu oraz przyzna
wała dzierżawcom całkowity monopol 
handlowy. Tymczasem do nowego króla, 
Chrystiana, założyciela dynastii Olden
burgów7, zaczęły dochodzić protesty 
przedstawicieli miast hanzeatyckich osia
dłych na terenach trzech połączonych 
unią królestw7. Donosili oni, że z premedy
tacją łamano prawa i przywileje, wcze
śniej otrzymane na tym terenie przez 
Hanzę. Między innymi nie zezwalano na 
przezimowanie statków7 w7 portach, ode
brano prywatne kwatery i magazyny, 
zmuszano do zakwaterowania u miesz
czan. Zabroniono też sprzedaży dóbr rol
nikom, ograniczając ją tylko do mieszkań
ców7 miast.

Chrystian wysłuchał zarzutów7, ale po
czątkowe nie opowiedział się po żadnej ze 
stron sporu. Do zajęcia stanowiska zmusił
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Na Islandię docierano głównie z norweskich 
wybrzeży, fragment XVI-wiecznej mapy

Spór ciągnął się przez lata. Nikt nie 
przestrzegał sądowych postanowień 
i sprzecznych królewskich dekretów. Na
rasta! gniew i rozczarowanie, a konflikt 
przerodzi! się w otwartą wojnę między 
wedyjską grupą Hanzy i Olafem Nielsso- 
nem. Już wkrótce ograniczono prawo han
dlu dla niemieckich kupców i możliwości 
ich przemieszczania się po Norwegii. Pre
ferowano konkurentów, głównie Holen
drów i Anglików. Jeśli chodzi o Islandię, 
władca w dalszym ciągu prawo wyłączno
ści zastrzegł dla wszechwładnego Nielsso- 
na i jego finansisty Buramera,

W końcu jednak potęga norweskiego ry
cerza i jego niezbyt jasne konszachty 
z gdańskim kupcem wzbudziły nieufność 
Chrystiana. Pewnego dnia niespodziewanie 
przywrócił Hanzie wszystkie dotychczaso
we przywileje na terenie swoich królestw. 
Nielsson wpadł w furię. 20 czerwca 1448 ro
ku stanął przed królem i wymachując 
pierwszym dekretem, zażądał jego konse
kwentnego przestrzegania. Utrata monopo
lu na kontakty z Islandią była niczym wobec 
nadszarpnięcia godności, jakim bez zwątpie
nia byłby dla kasztelana triumfalny powrót 
niemieckich kupców7 w Bergen i innych mia
stach. Kiedy sprzeciw Nielssona nie został 
wysłuchany, w jego imieniu interweniowała 
norweska szlachta. Zagroziła Chrystianowi 
detronizacją i obiorem nowego władcy.

Sytuacja zrobiła się bardzo poważna. 
Zjednoczonemu królestwm groził rozłam. 
Kiedy lawirujący między stronami król 
zdecydował się na przywrócenie Nielsso
na do łask i ofiarował mu ponownie kasz
telanię w Bergen, wiadomość o jego ry
chłym powrocie spotkała się z oburzeniem 
niemieckich mieszkańców7 miasta. Niepo
prawny Norweg nadrabiał stracone mie
siące, działał szybko i brutalnie. Ze zgrają 
podobnych mu awanturników zajął kilka 
hanzeatyckich statków7, a prawo na dzie
sięcioletni handel z Norwegią przydzielił 
największym konkurentom Lubeki - An

glikom. Trudno się dziwić, że kiedy 30 
sierpnia 1455 roku przybył do Bergen, 
czekało tam na niego wielu wrogów7. 1 
września został zmuszony by schronić się 
w murach miejscowego klasztoru wraz 
z bratem Piotrem i biskupem Thorleifem, 
postacią równie jak on znienawidzoną. 
Nastąpił szturm na klasztor, podczas któ
rego zamordowano biskupa i większość 
duchownych, brata, syna oraz wielu towa
rzyszy Nielssona - razem około sześćdzie
sięciu osób. Pod wieżę, w której schronił 
się Olaf podłożono ogień. Rycerz wybrał 
śmierć w płomieniach, a jego dobra zosta
ły wkrótce rozgrabione.

Zaś gdańszczanin Bertold Buramer bez- 
powrotnie utracił szansę na odzyskanie swo
jej niezwykle intratnej dzierżawy. ■

Wykorzystano:
T. Hirsch, „Danzigs Handels- und Ge- 

werbsgeschichte unter der Herrschaft des 
Deutschen Ordens”, Leipzig 1858,

E. Daenell, „Die Blütezeit der Deutschen 
Hanse”, Berlin 1905-1906;

A. Piskozub „Leksykon morskich odkryć 
geograficznych”, Gdańsk 1996.

Z portów bałtyckich, a więc 
i z Gdańska też pływano 
na Islandię, fragment ma
py z XVI wieku
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LISTY
Pomysł Leesa

W numerze 6 Waszego pisma 
z ubiegłego roku opublikowano 
artykuł T.T. Głuszki pod tytułem 
„Leesa pomysł na wyspę” („30 
Dni” 6/2004). To dobrze, że 
„upubliczniono” projekt niezna
ny szerszemu ogółowi, umożli
wiając nie tylko porównanie go 
z wcześniej przedstawionymi 
propozycjami, ale także szeroką 
dyskusję na ten - arcyważny dla 
Gdańska - temat. Oto garść 
uwag, nasuwających się po za
poznaniu się z projektem Leesa.

Projekt jest bardzo ciekawy, 
ale zapewne będzie atakowany 
zarówno przez środowiska „za- 
bytkowiczów” (z powodu od
stępstw od ścisłej rekonstruk
cji), jak i przez tych, którzy 
chcieliby ten fragment śród
mieścia maksymalnie wykorzy
stać (z powodu niniejszej niż 
w zatwierdzonym planie inten
sywności zabudowy). W planie 
Leesa przyjęto bowiem pięć do 
siedmiu kondygnacji, czyli oko
ło 17 do 25 metrów, gdy za
twierdzony plan dopuszcza za
budowę do 30 metrów. Całkowi
cie popieram tu Leesa, ponie
waż budynki o wysokości 30 
metrów dorównywałyby wyso
kości Żurawia i tym samym po
zbawiły go charakteru akcentu 
wysokościowego całego portu 
motławskiego.

Drugą z podstawowych 
spraw jest program. Propono
wana wielofunkcyjność jest tu 
całkowicie słuszna, jak też ogra
niczenie mieszkalnictwa do za
budowy apartamentowej. Do lo
kalizacji tej ostatniej mam jed

nak zastrzeżenia. Autor słusznie 
podkreśla walory widokowe za
chodniego brzegu cypla Wyspy 
Spichrzów, a równocześnie 
ogranicza liczbę tych, którzy te 
widoki będą mogli podziwiać. 
Dla budynków apartamento- 
wych przeznaczono bowiem 
około 70 metrów brzegu, a we 
wzniesionych na nim budynkach 
apartamentowych mogłoby za
mieszkać od około 35 do około 
70 użytkowników. Gdyby za
miast budynków apartamento
wych wzniesiono tu hotele, licz
ba użytkowników mogłaby być 
około trzykrotnie większa. Przy 
krótszych pobytach gości hote
lowych, liczba tych, którzy mo
gliby podziwiać piękne widoki 
stąd się roztaczające (i goto
wych za to zapłacić!), mogłaby 
sięgać kilkunastu tysięcy rocz
nie. Gdyby więc na Wyspie mia
ły powstać budynki apartamen-

towe, należałoby je lokalizować 
w miejscu mniej eksponowa
nym, a nad Motlawą umieścić 
kilka, a najwyżej kilkanaście 
apartamentów, przeznaczonych 
dla rzeczywiście wyjątkowych 
użytkowników.

O charakterze architekto
nicznym nadmotławskiej zabu
dowy można oczywiście dysku
tować, tak w aspekcie historycz- 
no-konserwatorskim, jak i pla
stycznym. Przedstawiona przez 
Leesa zasada: utrzymanie skali 
zabudowy i podział jej na seg
menty „spichrzowe”, jest na 
pewno słuszna, a jej proponowa
ne zróżnicowanie - interesujące. 
Szczegóły powinny być oczywi
ście ustalone w toku dalszego 
opracowania. Historycy archi
tektury i konserwatorzy będą -

być może - zgłaszać zastrzeże
nia do dwóch propozycji rozwią
zania tej pierzei. Jedną z nich 
jest placyk proponowany 
w miejscu dwóch nieodbudowa- 
nych spichrzów, który stanowił
by jednak znakomite miejsce 
wypoczynkowe, a z którego 
otwierałyby się wspaniałe wido
ki na Motławę i Główne Miasto. 
Również ciekawą, choć może 
kontrowersyjną propozycją jest 
wzniesienie w miejscu dwóch 
spichrzów i w ich obrysie stalo
wych ażurowych konstrukcji, na 
których zawisłyby zazielenione 
tarasy, stanowiące doskonale 
punkty widokowe, równocześnie 
służące jako kawiarniane czy 
barowe ogródki. Potrzeba ta
kich miejsc jest tu niewątpliwa, 
ale drugi zaproponowany spo
sób ich urządzenia - na wysu
niętych poza linię nabrzeża „ja
skółczych gniazdach” - nie może

być przyjęty. Szerokość Motła- 
wy, wynosząca tu od około 40 
metrów do (maksymalnie) 50 
metrów, jest ledwie wystarcza
jąca dla stateczków „białej flo
ty”, które przecież trzeba tu 
także obracać, a musi to być 
możliwe, gdy przy odbudowa
nym nabrzeżu Wyspy Spi
chrzów cumować będą jakieś 
jednostki. Ponieważ zapropono
wane rozwiązanie ogródków jest 
tu niemożliwe, a mała szerokość 
bulwaru wyklucza ich urządza
nie na nim, może warto rozwa
żyć ich umieszczenie we wnę
kach przyległej zabudowy? 
Gdyby nie chciano łamać linii 
zabudowy, mogłyby one obejmo
wać tylko partery, a zaletą ta
kiego rozwiązania byłoby ich 
bezpośrednie powiązanie z za

pleczem i ewentualnie częścią 
powierzeni użytkowej umiesz
czonej w budynku.

Propozycją, która z wielu 
względów byłaby warta realiza
cji, jest wprowadzenie ruchu ko
łowego pod ziemię. Teoretycznie 
jest to rozwiązanie znakomite, 
ale mające mniej niż znikome 
szanse realizacji. I to z trzech 
powodów. Po pierwsze, wyma
gałoby to wyprucia wszystkie
go, co obecnie znajduje się pod 
ziemią, w tym fundamentów 
dawnej zabudowy. Czy wyraził
by na to zgodę Konserwator Za
bytków? Odpowiedź można uzy
skać prawdopodobnie dopiero 
po archeologicznym przebada
niu całego obszaru. Po drugie, 
budowa podziemnych ulic i par
kingów napotkałaby na wielkie 
trudności nie tylko ze względu 
na słabonośne grunty, lecz także 
z powodu wysokiego stanu wód 
gruntowych. Nie wolno przy 
tym zapominać, że jest on uza
leżniony od stanu wód w Motla- 
wie i Nowej Motławie, który 
przy spiętrzeniach sztormo
wych może być o 1,5-1,7 metra 
wyższy od stanu średniego. Z 
tego względu proponowane żel
betowe wanny, w których miały
by być umieszczone podziemne 
ulice i parkingi, musiałyby być 
nie tylko superszczelne, lecz 
także zabezpieczone przed ich 
wypychaniem ku górze. Bo 
przecież ich spód znajdowałby 
się około 2 metry poniżej nor
malnych stanów wody, a do oko
ło 3,5 metra przy wysokich. 
Trzeci wreszcie powód małej re
alności tej propozycji to to, że 
taki podziemny system komuni
kacyjny musiałby być realizo
wany w całości, a co ftajmniej 
dającymi się logicznie wydzielić 
etapami. Budowa przypadkowy
mi fragmentami, realizowanymi 
przez różnych inwestorów nie 
jest możliwa, a znalezienie jed
nego, który by się podjął całości 
- bardzo mało prawdopodobne.

Konieczność rozwiązania pro
blemu parkowania czy garażo
wania samochodów - tym więk
sza im bardziej rozbudowany 
będzie program użytkowy - jest 
jednak niewątpliwa. Skoro loka
lizacja ich pod ziemią jest mało 
prawdopodobna, a rozwiązanie 
na poziomie terenu tworzyłoby
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duże, otwarte przestrzenie, któ
rych tu dawniej nie było - trze
ba się poważnie zastanowić nad 
budową kilkukondygnacyjnych 
parkingów nadziemnych. Przy 
odpowiednim rozwiązaniu mo
głyby się one mieścić w blokach 
dawnej zabudowy spichrzowej, 
nie wymagały rezygnacji z za
bytkowej siatki ulic, a umiesz
czenie w ich parterach różnego 
rodzaju usług mogłoby nie po
mniejszać atrakcyjności użytko
wej ich otoczenia. W projekcie 
Leesa - zgodnie zresztą z obo
wiązującym planem miejsco
wym - przewidziano jeden, wiel
ki parkingo-garaż. Rozwiązanie 
takie budzi zastrzeżenia ze 
względu na zniekształcenie 
dawnej siatki ulicznej, a jest 
także trudniejsze od budowy 
dwóch, czy nawet trzych, mniej
szych obiektów, które dadzą się 
wpisać w dawną siatkę uliczną 
i mogą być budowane przez róż
nych inwestorów. Trzeba nato
miast przyznać zespołowi Lee
sa, że przyjmując jeden, wielki 
obiekt, zaproponował ciekawe 
wykorzystanie jego górnej po
wierzchni (około 2200 metrów 
kw.), proponując tam amfiteatr 
z rozsuwanym dachem. Rozwią
zanie takie wymagałoby oczywi
ście wyjaśnienia problemów 
konserwatorskich, a prócz tego 
pogodzenia z niezbędnymi wy
wietrznikami poszczególnych 
kondygnacji parkingowych. 
Przy takim umieszczeniu amfi
teatru konieczne byłoby też roz
wiązanie problemu przenosze
nia do i z budynku wielkich re
kwizytów, sprzętu muzycznego 
i dekoracji. Autorzy słusznie 
o tym pomyśleli, jednak trudno 
akceptować zaproponowany 
w tym celu XX-wieczny żuraw. 
Bowiem mimo portowego cha
rakteru Wyspy Spichrzów nigdy

tu takich urządzeń przeładun
kowych nie było, a taka próba 
nawiązania do dawnych funkcji 
jest nieporozumieniem. To tak, 
jakbyśmy chcieli sparodiować 
usytuowany nieopodal średnio
wieczny dźwig gdański - Żuraw.

Kolejny problem komunika
cyjny to proponowane kładki 
przez Motławę i Nową Motła- 
wę. Lees ma rację, zwracając 
uwagę na potrzebę poprawy do
stępności cypla Wyspy Spi
chrzów, ale... Proponowane roz
wiązanie może zafrapować tylko 
tych, którzy głębiej się nad nim 
nie zastanowią. Przy rozpiętości 
przęsła 50 metrów i szerokości 
tylko 3 metry, kładka taka przy 
obciążeniu tłumem (a takie 
trzeba uwzględniać) musiałaby 
wytrzymywać obciążenie około 
67 ton! Konstrukcja, która mo
głaby to wytrzymać, w niczym 
nie przypominałaby leciutkiej, 
naszkicowanej paroma kreska
mi, przegrody rzeki. Nawet 
gdyby ją zbudowano z lekkich 
metali, jej waga własna wyma
gałaby - dla zmniejszenia po
trzebnej mocy silników - 
umieszczenia przeciwwagi (lub 
przeciwwag). W rezultacie więc 
konstrukcja kładek przesłania
łaby panoramę rzeki. Szczegól
nie niekorzystnie zostałyby 
ograniczone widoki z cypla, na
leżące - jak sami autorzy 
stwierdzają - do najpiękniej
szych w Gdańsku. Chcąc ureal
nić konstrukcyjnie propozycje 
kładek, musielibyśmy więc po
dzielić je na dwa, a raczej nawet 
na trzy przęsła. Postawienie 
w środku rzeki podpory, umożli
wiałoby uzyskanie przęsła 
o rozpiętości około 24 metrów, 
całkowicie wystarczającego dla 
żeglugi (Most Zielony ma około 
12 metrów). Rozwiązanie takie 
na prostym odcinku rzeki powo

dowałoby jednak, że dla umożli
wienia ruchu statków, trzeba 
wyłączyć spore odcinki przyle
głego brzegu z możliwości cu
mowania przy nim statków, co 
zmniejszyłoby liczbę stanowisk 
postojowych. Z kolei kładka 
trójprzęsłowa (z dwoma podpo
rami w rzece), jeszcze bardziej 
przesłaniałaby perspektywę 
akwenu.

Zamiast kładek w projekcie 
alternatywnie zaproponowano 
tunele, na pewno trudniejsze do 
realizacji i mniej atrakcyjne dla 
użytkowników. Jednak trzeba 
przy tym pamiętać, że szerokość 
Długiego Pobrzeża nie pozwala 
na umieszczenie na nim pionu 
komunikacyjnego: schodów i ze
społu wind. Problem ten trzeba-

by więc rozwiązać przez zbudo
wanie tych urządzeń w szybie 
wysuniętym przed linię nabrze
ża. Miałoby to takie same skutki 
i budzi takie same zastrzeżenia 
jak propozycja „jaskółczych 
gniazd” przy brzegu przeciwle
głym.

Czy więc cypel Wyspy Spi
chrzów nie ma szans na popra
wienie jego dostępności i powią
zanie - nie tylko z Głównym 
i Dolnym Miastem - lecz także 
z innymi rejonami nadmotław- 
skiej części śródmieścia? Możli
wości takie istnieją! Trzeba jed
nak ten problem rozwiązać w in
ny sposób - przy pomocy tram
wajów wodnych (vide „30 Dni” 
nr 1/2004).

Bohdan Szermer
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W najnowszym 69. numerze „Przeglądu Politycznego"

„Rewizje nowoczesności" - m.in. Agnieszka Kołakowska, Salvatore Natoh 
Krzysztof Pomian, Pierre Hassner, Marek Przechodzień, a także zaois debaty

„Nowa geopolityka Europy Środkowej i Wschodniej 
- między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi"
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Reprint przewodnika
Ten „Ilustrowany przewod

nik po Gdańsku i okolicy” wy
dany został w 1921 roku nakła
dem „Dziennika Gdańskiego”.

Od kilku tygodni w księgar
niach znajduje się jego reprint, 
który przygotowało Towarzy
stwo Przyjaciół Gdańska i Wy
dawnictwo Gedanica.

Prócz spodziewanych w ta
kich publikacjach informacji hi
storycznych, przewodnik zawie
ra „wskazówki praktyczne”, 
które dzisiaj przybliżają nam 
gdańską rzeczywistość z pierw
szej połowy lat dwudziestych 
XX wieku. Możemy się dowie
dzieć, jakie procedury obowią
zywały polskiego lub niemiec
kiego obywatela, by wjechać do 
Gdańska, i ile to kosztowało. Je
steśmy informowani, gdzie do
jechać tramwajami i koleją, 
gdzie spać i coś zjeść, a nawet 
jak trafić do polskich banków.

Spuścizna
Bądkowskiego

W ubiegłym roku minęła 
dwudziesta rocznica śmierci, 
a w tym roku osiemdziesiąta 
piąta urodzin Lecha Bądkow
skiego.

Od kilku lat Wojciech Kie- 
drowski konsekwentnie przy
pomina literacką i publicy
styczną twórczość gdańskiego 
i pomorskiego pisarza. Pod fir
mą „Arkun” wydał „Twarzą do 
przyszłości” i „Pomorską myśl 
polityczną”, w swoim wydaw
nictwie „Czec” wznowił „Le
gendę o pustelniku” i przygo
tował „Obowiązek prawdy”, 
cztery rozmowy z Lechem

Bądkowskim. Planuje publika
cję „Zaklętej królewianki” 
i „Słowińców”. W ostatnim 
czasie wydawnictwo Kiedrow-

skiego dało nam możliwość, by 
sięgnąć ponownie po dwie, czy 
nie najbardziej znane, książki 
Bądkowskiego.

„Dzisiaj udostępniana »Bi
twa trwa« należy do najpopu
larniejszych książek autora” - 
pisze wydawca w swojej nocie. 
„Ten zbiór opowiadań był po
szerzany przez Bądkowskiego 
z każdym nakładem, a wyda
wany był czterokrotnie w Wy
dawnictwie Morskim. W ogóle 
zaczął je pisać w 1950 roku 
i powstawały przez ponad 
dwadzieścia sześć lat”. Jak 
wiemy, opowiadania te osnute 
są wokół autentycznych wo
jennych przeżyć autora, które 
obfitowały w dramatyczne wy
darzenia i tragiczne epizody.

„Odwrócona kotwica” jest 
zbiorem bardziej eseistycz
nym, gdzie trop rozważań pro
wadzi nas na wczesnośrednio
wieczne Pomorze. Choć nie
wiele pozostało źródeł i śla
dów, Bądkowski w plastyczny 
sposób snuje opowieść wywie
dzioną „z głębi dziejów”, sta
wia hipotezy, sam je weryfiku
je, ale nierzadko stwierdza, że 
„nic nie jest całkiem pewne”. 
Kiedy w pierwszych słowach 
pierwszego tekstu proponuje 
czytelnikowi „literacką przy
godę”, można przypuszczać, że 
już sam ją przeszedł, pisząc

o bliskich mu miejscach, wład
cach i tekstach.

Zdaniem profesora Gerarda 
Labudy, „autor stosuje formę 
swobodnej refleksji historio- 
graficznej, zatrącającej nie
kiedy o gawędę (...), jednak 
z drugiej strony posiadł zdu
miewającą erudycję w zakre
sie starszej historii Pomorza 
Gdańskiego na przestrzeni X- 
-XIII stulecia. Daje swej zna- - 
jomości tej historii dojrzały 
wyraz, mogący iść w zawody 
z pisarstwem zawodowego hi
storyka, z tą oczywiście różni
cą, że pisze o dziejach tamtych 
czasów ze znacznie wyższym 
polotem pisarskim i wyobraź
nią (...) Książka jest populary
zacją historii na bardzo wyso
kim poziomie”.

„Odwrócona kotwica” wyda
na została po raz trzeci.
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Jundacja

RODZINA
NADZIEI

1986 - grupa młodzieży spędza wakacje 
z dziećmi z rodzin zaniedbanych, 
zawiązuje się „Rodzina Nadziei”

1990 - rej estracja „Rodziny Nadziei”
jako fundacji, powstaje pierwszy 
„dom rodzinny” w Sopocie

Misją fundacji jest pomoc dziecku i rodzinie, 
poprzez prowadzenie prorodzinnych form opieki.

Nasze cele:
• Pomoc dziecku z rodziny patologicznej 

poprzez zapewnienie mu opieki
w formach prorodzinnych.

• Umieszczanie dzieci pozbawionych rodziców 
naturalnych w rodzinach zastępczych, 
adopcyjnych i pogotowiach rodzinnych.

• Profilaktyka środowiskowa dla dzieci 
z rodzin dysfunkcyjnych poprzez 
prowadzenie ognisk wychowawczych.

• Poprawa stanu zdrowia dzieci z upośledzeniem 
fizycznym i psychicznym poprzez terapię
i rehabilitację połączoną z hipoterapią.
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Formy działania:
• rodzinne domy dziecka
• ogniska wychowawcze
• ośrodek rodzin zastępczych i adopcyjnych
• mieszkania środowiskowe
• turnusy rehabilitacyjne
• subkonta dla dzieci oczekujących na zabiegi
• imprezy dla dzieci, pikniki rodzinne
• aukcje, koncerty, imprezy charytatywne

Biuro Fundacji: ul. Grottgera 25, 80-311 Gdańsk, tel./fax 0-58 552-10-18 
e-mail: rodzina@free.ngo.pl • www.free.ngo.pl/rodzina 

Nasze konto: Kredyt Bank S.A. o/Sopot nr 93 1500 1706 1217 0001 1229 0000
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