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GDAŃSKI PROJEKT
WODNO-ŚCIEKOWY
Dialog społeczny w sprawie modernizacji
gospodarki osadami ściekowymi w Gdańsku
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna
Sp. z o.o. planuje rozpoczęcie drugiego etapu moder
nizacji Oczyszczalni Wschód, realizowanego w ramach
„Gdańskiego projektu wodno-ściekowego”. Głównym
celem przedsięwzięcia jest stworzenie trwałego,
efektywnego i zgodnego z wymogami ochrony śro
dowiska sposobu zagospodarowania osadów ście
kowych. Inwestycja pozwoli na bezpieczną dla śro
dowiska utylizację odpadów powstałych w procesie
oczyszczania ścieków sanitarnych, jakimi są osady
ściekowe oraz produkcję energii elektrycznej i cieplnej
w oparciu o odnawialne źródła energii.
Oczyszczalnia Wschód

Powodzenie w realizacji projektu zależy także od opinii
mieszkańców Gdańska. Dlatego Gdańska Infrastruktura
Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. rozpoczęła dialog
społeczny w sprawie modernizacji gospodarki osadami.
Eksperci i inżynierowie realizujący „Gdański projekt
wodno-ściekowy” spotkali się z radami osiedli Rudniki,
Wyspy Sobieszewskiej oraz osiedla Krakowiec-Górki
Zachodnie. W lutym i marcu 2008 roku odbyły się
spotkania obywatelskie z udziałem mieszkańców Śród
mieścia, Wrzeszcza oraz Stogów. W spotkaniach wzięli
udział między innymi przedstawiciele Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku, Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego,
Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Miejskiego w Gdańsku, jak również przedstawiciele
organizacji pozarządowych - np. Fundacji Poszanowania
Energii. Uczestnicy spotkań obywatelskich pytali przede
wszystkim o alternatywne koncepcje zagospodarowania
osadów ściekowych - koncepcję wspólspalania osadów
komunalnych i sanitarnych oraz o szczegóły związane
z finansowaniem zadania.
Od 25 lutego 2008 roku do dyspozycji gdańszczan jest
punkt informacyjny, czynny w piątki, w godzinach 10-15.

Podczas konsultacji społecznych podjęto takie
szereg działań o charakterze informującym i eduka
cyjnym. Opis inwestycji znalazł się w lokalnej prasie,
między innymi w „Gazecie Wyborczej” oraz „Polska.
Dziennik Bałtycki”, a także w serwisach branżowych
www.wodkaneko.pl,www.komunalny.pl, www.technologia-wody.pl, www.woda-scieki.com. Młodzież ze szkół
z dzielnic Rudniki, Wyspa Sobieszewska, Krakowiec-

-Górki Zachodnie oraz Stogi uczestniczy w wycieczkach
szkolnych do Oczyszczalni Wschód, gdzie poznaje
procesy oczyszczania ścieków sanitarnych.
• • •

Szczegółowe informacje na temat modernizacji
gospodarki osadami znajdują się na stronie interne
towej www.itpo.giwk.pl.

Wycieczka szkolna na Oczyszczalni Wschód

UNIA EUROPEJSKA

Fundusz Spójności

Gdański projekt wodno-ściekowy przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych
pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej
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Z Andrzejem Januszajtisem
rozmawia Barbara Kanold.

Kronika Gdańska

DROGA do Młynisk

Styczeń-czerwiec 2008 ..........

Przyjrzyjmy się temu, co zosta
ło ze starej drogi z Wrzeszcza
do Młynisk. Niegdyś jej prosty,
drzewami wysadzany szlak sta
nowił osnowę podmiejskich
osad. Gdyby ziścił się pewien
fantastyczny projekt z końca
XVIII wieku, dziś uchodziłaby
za kluczową arterię miasta.
Przypadł jej jednak w udziale
los anachronicznej bariery,
tamy na drodze ku morskim
wyzwaniom Gdańska. I obręcz
eksplodowała, rozdarła się na
kilka niepowiązanych ze sobą
zaułków. Sławomir Kościelak

Sopocki
święty Florian

I-XVI

Wrzesień 1939

sowiecka
i niemiecka flota przeciwko
polskim okrętom podwodnym

20

... 37

Niemal od początku niemieckiej
agresji flota sowiecka udzieliła
wsparcia Kriegsmarine przeciw
ko flocie polskiej i jej ewentual
nym sojusznikom (często zresztą
wymyślonym przez Moskwę)
w swojej strefie operacyjnej,
a od 17 września na dalszych
wodach bałtyckich podjęła po
szukiwania naszych okrętów
podwodnych. W sowieckiej
flocie, podobnie jak w niemiec
kiej, wyolbrzymiano zagrożenie,
jakie mogło nadejść z ich strony.
Tadeusz Górski

„Jeruzalem”
i szubienica...................42

Mój Gdańsk
Rosły mury odbudowywanego
miasta i piętrzyły się stosy ksią
żek i albumów w mojej biblio
tece. Im więcej widziałem, tym
więcej chciałem wiedzieć. Uczy
łem się Gdańska, chłonąłem
wiedzę o jego zabytkach i naz
wach ulic, poznawałem niezwy
kłą historię Wenecji Północy.
Andrzej Januszajtis w rozmo
wie z Barbarą Kanold
Q 30dni

Powojenna sopocka straż poża
rna dotąd nie doczekała się mo
nografii. Ludzie, którzy mogliby
coś opowiedzieć o jej począt
kach, często nie żyją, zaś doku
menty i zdjęcia gdzieś poprzepadały. Na szczęście, w tej insty
tucji pozostała jednak „Kronika”.
Spisana późno, bo dopiero około
1987 roku. Składają się na nią
dwa wspomnienia starych praco
wników i kilka notek prasowych,
a otwiera ją rys historyczny o naj
dawniejszych początkach tej
straży, złożony z informacji uzys
kanych od Franciszka Mamuszki.
No i są fotografie.
Tadeusz T. Gtuszko

Za czasów największej świetności
Gdańska droga skazanego na
szubienicę zaczynała się, gdy
wyprowadzano go z siedziby
sądu karnego - Lawy - to jest
z Dworu Artusa, bądź - później
- z sąsiadującego z nim Domu
Lawy. Wychodził w towarzystwie
sądowych pachołków i woź
nego, który ogłaszał wyrok
i łamał białą laskę, na znak
definitywnego zakończenia

OD REDAKCJI
sprawy. Finał miał miejsce na
Górze Szubienicznej we Wrzeszczu,
która górowała nad Wielką Aleją.
Tu przez niemal trzy stulecia stała
gdańska szubienica.
Aleksander Masłowski

Z perspektywy przedmieścia
Gdańsko-wrzeszczańska
topografia Pawła Hellego

....... 48

„Weiser Dawidek”, opiewając
dawne dzieje znajomych mi ulic
i pagórków, nabierze wymiaru
mitycznego, a dojmująco sensualny
świat powieści będzie miał posmak
swojskiego egzotyzmu. Swojskie
go, bo to, co swojskie, poprzez
kreację literacką staję się egzotycz
ne i atrakcyjne. Zasadę tę odkrył na
swój użytek przed laty Paweł Huelle
i stosuje ją z powodzeniem w swo
jej twórczości. Obrazy i sceny, nie
koniecznie realne, wiążą się z pew
nymi miejscami przez całe życie
- takie są mechanizmy pamięci.
Najbliższe otoczenie rzutuje na
ogląd całego świata.
Artur Nowaczewski

abent sua fata libelli”... Chyba rzadko kiedy zdarza się, by można było
przywołać tę sentencję tak celnie, jak w wypadku tej pracy i tej książki.
Otto Rollenhagen studiował architekturę w gdańskiej Wyższej Szkole
Technicznej w latach 1906-1910. Przygotował rozprawę doktorską poświęconą
gdańskim kamienicom mieszczańskim, ale nigdy nie została ona obroniona ani
opublikowana.
Chyba jednak uważał ją za jedną z ważniejszych rzeczy w swoim życiu, skoro
zawsze o niej pamiętał przy licznych przeprowadzkach, i ocalił - jako jedyną - podczas
ucieczki z Frankfurtu nad Odrą w 1945 roku. A nie był to poręczny bagaż - plansze
z rysunkami i zdjęciami mieściły się wr teczce formatu A0.
Po jego śmierci praca trafiła do Instytutu Herdera w Marburgu i została
„rozparcelowana”: maszynopis trafił do jednych zbiorów", rysunki do innych, a zdjęcia
do jeszcze innych. Pomysł, by pracy Rollenhagena przywrócić - wr miarę możliwości pienvotny kształt, zgłosiła Ewa Barylewska-Szymańska z Muzeum Historycznego
Miasta Gdańska, która przebywała w Instytucie jako stypendystka.
To było w’ 2000 roku. Z niemałym trudem udało się scalić pracę sprzed prawie
stulecia. Okazała się na tyle interesująca, że wspomniane dwie instytucje naukowTe
wydały ją niedawmo drukiem w dwujęzycznej edycji. Po raz kolejny udało się
poszerzyć dostęp do dokumentacji, która pokazuje Gdańsk, jaki był przed zniszcze
niami w 1945 roku.
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Grzegorz Fortuna
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Szanowni Państwu, Drodzy Czytelnicy,
Tak się złożyło (mamy nadzieję, że są to kłopoty chwiłowre i przejściowa), że nie
zdołaliśmy wydać jednego z tegorocznych zeszytów „30 Dni”. Z tego powodu zeszyt,
który macie Państwo przed sobą, ma podwójną numerację i obejmuje okres od lipca
do października. Za tę sytuację przepraszamy.
Kolejny numer „30 Dni”, który ukaże się wr grudniu, będzie zamykał dziesięciolecie
wydawania pisma. Z tej okazji postaramy się, by miał większą objętość, a tym samym
więcej ciekawych tekstów do lektury.
Wydawca „S0 Dni”

Rollenhagen
i jego dysertacja........... 56
Instytut im. Herdera w Marburgu
i Muzeum Historyczne Miasta
Gdańska wspólnie wydały dyser
tację bydgoszczanina Otto Rollenhagena, absolwenta Wyższej Szkoły
Technicznej w Gdańsku, poświęco
ną gdańskim kamienicom miesz
czańskim. Rollenhagen nigdy jej
nie obronił, ani nie ogłosił drukiem.
Wydawać by się mogło, że wiele
sił sprzysięgło się, żeby ta rozprawa
doktorska na zawsze pozostała
nieznana. Tadeusz T. Głuszko

Galeria ........................ 64
Na Cmentarzu Katolickim w Sopocie

Listy ............................ 66
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Wieże

w rusztowaniach
Zbieg okoliczności sprawił, że w jednym czasie dwie
wieże kościelne - jedna na Głównym, a druga na Starym
Mieście - zostały obudowane rusztowaniami. Bazylika
Mariacka i kościół św. Katarzyny przechodzą gruntowny
remont.
race budowlane przy koś- (trzy mniejsze dachy zostały już
ciele św. Katarzyny to ko- odtworzone). Jest ona czasochłonna
lejny etap jego odbudowy po i skomplikowana, bowiem rozebrać
pożarze w maju *2006 roku. Wieża trzeba istniejącą konstrukcję żelbewprawdzie ocalała z tego pożaru, tową, na której wsparty byl dach.
ale to nie oznacza, że ogień nie Specjaliści uznali, że jest ona zbyt
poczynił żadnych szkód. Trzy jej ciężka i dlatego niepotrzebna. Zaelewacje wymagają remontu.
stąpi ją drewniany strop, który
Równolegle z pracami przy zostanie pokryty dachówkami, a w7
wieży prow adzona jest odbudowa ostatniej fazie zrekonstruowana zonajwiększego dachu tej świątyni stanie środkowa wieżyczka.

P
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Pieniądze na tę część remontu
Muzeum Historyczne Miasta Gdań
ska (a ono sprawuje pieczę nad
odbudową) otrzymało z Minis
terstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Jest wysoce prawdo
podobne, że wieża i dach będą go
towa jeszcze w tym roku. W przy
szłym roku mogłyby się rozpocząć

prace we wnętrzu świątyni, gdzie
trzeba osuszyć ściany, położyć nowe
tynki i poddać konserwacji liczne
zabytki ruchome, które znajdowały
się w tym wnętrzu. Jeśli inwestor
otrzyma potrzebne środki, pod
koniec przyszłego roku kościół św.
Katarzyny może być niemal w pełni
odbudowany.

Jak już pisaliśmy (ostatni numer
„30 Dni”), wieża Bazyliki Mariac
kiej będzie otoczona rusztowaniami
przez dwa lata. Tyle czasu jest po
trzebne, aby poddać konserwacji jej
dach i wszystkie elewacje.
Warto przypomnieć, że taką
konstrukcję, jaką jest siatka rusz
towań wokół wieży Kościoła Ma

riackiego, gdańszczanie mogli og
lądać przed niemal osiemdziesięciu
laty. W październiku 1929 roku
rozpoczął się remont wieży, który
trwTał do grudnia 1930 roku.
Przypominają o tym zdjęcia, które
zachowały się w^ archiwach i sta
rych gazetach.
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„Żółty wiadukt"
będzie rozebrany
Wiadukt nad torami - prowadzący od ulicy Jana z Kolna do węzła Brama Oliwska
- został zamknięty dla ruchu kołowego, a w przyszłym roku rozpocznie się jego
rozbiórka. Obiekt jest w fatalnym stanie technicznym i to jest podstawą takich decyzji.
istoria tego stalowego mo
W czerwcu 1979 roku stał się
stu sięga roku 1907, kiedy przedmiotem happeningu arty
został oddany do użytku stycznego, którego inicjatorem był
i usprawniał komunikację między
Grzegorz Boros. Most został wtedy
terenami stoczniowymi i Wielką pomalowany na jaskrawożółty ko
Aleją, głównym szlakiem prowa lor. Wyróżniał się więc bardzo
dzącym do Wrzeszcza.
mocno w peerelowskiej szarzyźnie,

H

8

a zastosowanie unikalnego - jak
dla mostu - koloru, nadało temu
przedsięwzięciu walory działania
artystycznego. Kiedy w 1996 roku
(przed obchodami tysiąclecia mia
sta) pojawił się pomysł, by zmienić
jego barwy (wymagał odnowienia),

artysta przekonał decydentów7,
żeby zachować żółty kolor.
1 października br. wjazdy na
wiadukt zostały zamknięte. Co
więcej, okazało się, że most nie bę
dzie remontowany, jak to przewi
dywały wcześniejsze plany. Za
kładano, że po remoncie służyć bę
dzie jako kładka dla pieszych
i ścieżka iwerowTa. Teraz plany
uległy zmianie.
Jak wiadomo, w tym rejonie
miasta przygotowrywane są nowTe,

MOST DO ROZBIÓRKI

duże inwestycje drogowe. Powsta
nie Nowa Wałowa, która z węzła
Brama Oliwska przebiegnie nad
torami do ulicy Jana z Kolna i na
tereny Młodego Miasta. Okazało
się, że stan techniczny „żółtego
wiaduktu” jest tak zły, że nie
opłaca się go remontować. Miasto

poniesie mniejsze koszty, jeśli roz
bierze się istniejący most i wybu
duje nową, specjalną kładkę dla
pieszych i rowerzystów.
Prace rozbiórkowe przy istnie
jącym jeszcze, ale już zamkniętym
wiadukcie rozpoczną się prawdopo
dobnie w drugiej połowie przy

szłego roku. A nowa kładka będzie
zapewne budowana łącznie z wia
duktami Nowej Wałowej. Być
może da się wtedy wykorzystać ja
kieś elementy starego wiaduktu.
Budowra Now-ej WałowTej też ma
się rozpocząć w przyszłym roku.
Nowe wiadukty nad torami poja

wią się między miejscem, gdzie
dziś stoi „żółty most” i miejscem,
gdzie przebiega kładka dla pie
szych przy przystanku kolejki
Gdańsk Stocznia. ■
Stalowy most pojawił się w pej
zażu miasta w 1907 roku
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DO BERLINA?
Wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku zostanie ponownie
uruchomione połączenie lotnicze Gdańska z Berlinem.
uż raz, w 2006 roku, można było latać na tej
trasie, ale przewoźnik, który je podjął,
zrezygnował po kilku tygodniach. Okazało się,
że za mało jest chętnych na taką podróż.
Ale w ubiegłych latach coraz częściej mówiono
o potrzebie istnienia takiego połączenia. Zamiar
jego uruchomienia ujawniła ostatnio firma Air
Berlin, która wykonuje loty ze stolicy Niemiec do
trzech innych polskich miast. Dla gdańszczan,
gdynian i sopocian Berlin może się wtedy stać
ważnym portem przesiadkowym, gdyż można stąd
podróżować do wielu światowych metropolii
i miejsc turystycznych.

J

to to

SrfiA Sl!A N tU l*S7

SAMOLOTEM DO BERLINA
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DROGA do Młynisk
Tekst Sławomir Kościelak
Stawać w poprzek żywotnym interesom, hamować zdrowe tendencje rozwoju - to się zdarza w sfe
rze gospodarki i polityki. O tym często traktuje historia. Ale czy nie jest to za daleko posunięta perso
nifikacja pewnych nieuchronnych urbanizacyjnych procesów? Takie skojarzenie przychodzi jednak na
myśl, gdy przyjrzeć się temu, co zostało ze starej drogi z Wrzeszcza do Młynisk. Niegdyś jej prosty,
drzewami wysadzany szlak stanowił osnowę podmiejskich osad. Gdyby ziścił się pewien fantastyczny
projekt z końca XVIII wieku, dziś uchodziłaby za kluczową arterię miasta. Przypadł jej jednak w udziale
los anachronicznej bariery, tamy na drodze ku morskim wyzwaniom Gdańska. I obręcz eksplodowała,
rozdarła się na kilka niepowiązanych ze sobą zaułków.
Młyniska i okolice Młynisk na planie P Willera z 1691 roku
Widoczny dwór i zabudowania dworskie przy stawie na Strzyzy, a także aleja prowadząca do posiadłości
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SCHELLMUHLERWEG
Na współczesnym planie zaznaczyliśmy
1 ....... Droga do Młynisk
..........tzw Wygon
O
O
©
O

acznijmy jednak od początku. Pańskie (powiedzmy, że dziś to ciąg alei Zwycięstwa
oko konia tuczy - powiada stare po i Grunwaldzkiej) w7 kierunku nurtu Strzyży
rzekadło. W tym wypadku koniem był przez grunty należące do gdańskiego
młyn, tuczącym ziarnem - wody rzeczki
Starego Miasta oraz miejskich szpitali.
Strzyży, a oko należało do oliwskiego opata. Można sobie wyobrazić jej bieg, łącząc na
Pod koniec XIII wieku cały nurt potoku współczesnym planie osie dwóch - dziś dość
znalazł się w ręku oliwskich cystersów odległych od siebie ulic - Konarskiego i - po
i wszystkie młyny poruszane jego wodami, części - Okrąg.
Historia tego zakątka uległa znacznemu
obojętnie, czy we Wrzeszczu, powyżej, czy
poniżej tej osady, były ich własnością. Było przyśpieszeniu z początkiem XVI stulecia.
ich kilkanaście, ostatni w odległości zaled Wr 1515 roku Johann Lange, obywatel
wie kilkuset metrów7 od ujścia Strzyży do Gdańska, wystarał się w opactwie o długo
Wisły, w dzisiejszych Młyniskach. Stał terminowy kontrakt na wspomniany młyn.
wr tym miejscu zapewne już pod koniec XIII Koła wodne poruszały tartak i olejarnię, do
wieku, a w 1486 roku istniał tu tartak, który tego był staw, ogród i ogółem półtorej morgi
dzierżawiło miasto.
gruntu. W1548 roku całą tę dzierżawę prze
Ta ostatnia młyńska osada nad ostatnim jął pierwszy z przedstawicieli rodziny
dopływem Wisły bez wątpienia musiała mieć Schelle’ow, mieszczanin gdański, Jakub.
połączenie z Oliwą, Zaraz za Wrzeszczem, za W ręku jego i jego potomków7 młyńska osada
potokiem zwianym później Królewskim taka pozostawała do początków7 wieku XVII,
- nieledwie - dróżka - uformowała się już na tyle długo, że zaczęto ją nazwać Młynem
w średniowieczu i biegła od głównego traktu Schełlego (po niemiecku Schellmühle).
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Dwór w Młyniskach
Fabryka zapałek Bunkowskiego
Fabryka lakieru
Gospodarstwo w Rejerowie

Kształt majątku i wiodącej doń drogi
utrwalił na planie z około 1601 geometra
miejski Fryderyk Berndt. Od granic Wrzesz
cza droga biegła pustaciami gruntów szpi
talnych i staromiejskich, przecinała się
z drogą z Gdańska do Nowych Szkotów^ i na
ostatnim odcinku, tuż przed drewnianym
parkanem młyńskiego gospodarstwa zamie
niała się w lipową - zapewne - aleję. Główną
osią młyńskiej osady była Strzyża, w środku
majątku rozlewająca się w rozległy staw7,
Przed stawem, obok budynków gospodar
czych, wzdłuż drogi rozciągał się podzielony
na cztery kwadraty ogród, za stawem i mły
nem stał (jak i dziś) dworek, wtedy zaopa
trzony w charakterystyczną wieloboczną
wieżyczkę. Za czasów7 Berndta majątek
w7 Młyniskach był już zresztą powiększony
o rozciągające się ku Wiśle pastwiska, zwa
ne Zakonnymi Łąkami.
Dzierżawcom w7 Młyniskach dobrze się
powodziło. W 1624 roku nowy użytkownik,
Mateusz Krause, kupiec i gdański obywatel,
wybudował w posiadłości browar. Nowy za
kład funkcjonował obok tartaku i młyna śru
towego. W1655 roku jego syn, Jakub, otrzy
mał od opata Aleksandra Kęsowrskiego przy
wilej na założenie w7 Młyniskach bielarni, go
rzelni, karczm i kramów, a także na osiedle
nie w7 obrębie majątku nowych osadników7.
Zawirowania szwedzkiego „potopu” z pew
nością trochę przyhamowały ten rozmach,
ale kilkadziesiąt lat później dworek - już
wł rękach patrycjuszowakiej rodziny Kerschensteinów - był świadkiem wizyty królo
wej Marysieńki (1676). Był to najlepszy sy
gnał, że majątek znowa rozkwitnął.
Fabryka lakieru przy Schellmühlerweg, wgłębi
widoczne kamienice nowej kolonii Schichaua
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Fabryka zapałek Bunkowskiego mieściła się
przy dzisiejszej ul Okrąg

Nieoceniony Piotr Wilier na pianie z 1691
roku wprowadził drogę do Młynisk z Wrze
szcza, zaopatrując ją w nowe szczegóły.
Tam gdzie droga zamieniała się w lipową
aleję rozciągały się teraz grunty należące do
podgdańskiego Suchanina, a droga z Mły
nisk biegła jeszcze dalej - ku Wiśle, pra
wym, a więc południowym brzegiem Strzy
ży, nazywana na tym odcinku Drogą
Graniczną (Grenz Weg), bo rozdzielała
grunty Gdańska i opactwa w Oliwie. Nad
Wisłą docierała w pobliże tzw. Drugiego
W miejscu zabudowań fabryki zapałek stoi
dziś, m.in., sklep „Liedl"
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znajdujące się przy drodze do Młynisk
„Dużych” - właściwych, mniej więcej w7 poło
wie dystansu od traktu oliwrskiego do „mlyniskiego” dworku nad Strzyżą. W miejscu,
gdzie droga do Młynisk oddzielała się od
głównego oliwiskiego traktu w pierwszej po
łowie XVIII wieku ulokowano popielnik
Schopenhauerów7, zakład wyrabiający różne
pochodne produkty drewna.
Przełomowy moment dla tego obszaru na
stąpił wT roku 1772. Tuż przed pierwszym roz
biorem Polski nowym emfiteutą w Mły
niskach został Jan Michał Bruhn, właściciel
innego niedużego folwarczku w sąsiedztwie
Nowych Szkotów (tzw7. Bruhnshof). Ledwo
zdążył zawrzeć stosowny kontrakt z ostatnim
polskim Opatem Oliwy, Józefem Jackiem
Rybińskim, dobra opactwa, jak wszystkie inne
(Starego) Leganu, czyli przystani i gospody dobra kościelne w sąsiedztwie niepokornego
Gdańska, zostały przejęte przez pruskiego za
na wodnej, wiślanej drodze do Gdańska.
borcę. Kontrakt emfiteutyczny obowiązywał
ekoniunktura z czasu wojny w obronie dalej, ale teraz pod kontrolą i dla dobra
tronu Stanisława Leszczyńskiego prusko-królew7skiego urzędu dominialnego
w7 Oliwie. Kataster Fryderycjański z 1773 wy
(1734) sprawiła, że majątek w Młyniskach
zaczął przechodzić z rąk do rąk, od Bleek- liczył w Młyniskach 4 łany, 15 mórg magde
witzów, do Schroederów, od Schroederów do burskich ziemi i 27 mieszkańców7. Znajdownłi
rąk gdańskiego nuworysza, Jana Filipa oni zatrudnienie w młynie - olejami i tartaku,
Schulza, jednego z najbogatszych kupców był także w7 majątku browar. Droga do
w mieście i największego gdańskiego arma Młynisk na planie C. Schmidta z 1786-87
tora w połowie XVIII wieku. Jeszcze za przedstawiała się imponująco. Od popielnika
Schroederów, wT 1740 roku z Młynisk wyod i gospodarstwa Schopenhauerów w rejonie
rębniono mniejszy majątek, tzw. Małe Mły Wielkiej Alei po Strzyżę wysadzana była na
niska (w tym czasie dzierżawa Gerlachów7), całej długości drzewcami. Alejka w połowie
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drogi przechodziła przez Małe Młyniska.
Od Młynisk (Dużych) wzdłuż Strzyży biegło,
jak i poprzednio przedłużenie drogi ku Wiśle,
teraz nazywane mało romantycznie - Wygo
nem. Nad Wisłą Prusacy zlokalizowali Port
Akcyzowy (chodziło o ominięcie ceł gdań
skich), po drugiej stronie Strzyży dalej ist
niał sobie Drugi Legan, a obok niego Maga
zyn Soli.
Dzierżawcy Bruhnowi musiało się nieźle
powodzić, skoro w 1779wybudował sobie nowy
dwór, nazywany na ówczesnych planach,
podobnie jak ten koło Nowych Szkotów,
Bruhnshofem. Przed Młyniskami stanęła zaś
szansa wielkiej kariery, gdy pewien zamiesz
kały w* Chełmie (Stolcembergu) szyper, na
zwiskiem Marcin Winz, zaproponował w 1773
roku wybudowanie w' Młyniskach liczącego
około 1,5 km kanału w górę Strzyży, do
Nowych Szkotowa Nowy sztuczny port stałby
się jeszcze jednym konkurentem dla
Gdańska. Dla takiego portu droga do Mły
nisk stałaby się główną arterią dojazdową
z głębi lądu. Korespondencja w tej sprawie
trwała z przerwami kilkanaście lat. Osta
tecznie zbyt duża różnica poziomów* między
punktem wyjścia a Nowymi Szkotami (aż 14
stopni nachylenia) i spory zatem koszt przed
sięwzięcia, skłoniły praktyczne i oszczędne
pruskie władze do odrzucenia projektu. Inna
oddolna inicjatywa - budowa drogi kupca
Broschkego, do której przedłużający drogę
do Młynisk tzw. Wygon zmierzał - zakoń
czyła się jednak sukcesem.
Wojny napoleońskie zakłóciły spokój tego
obszaru, a „mleko i miód” zamieniły się
w zgliszcza i zamęt W marcu 1807 roku za
budowania Młynisk spłonęły. Francuzi
w maju tego roku, w ramach działań oblężniczych - jak zapisał Walenty Wolski w swoim
pamiętniku - „w okolicy Sehellmühli most
przez Wisłę dla komunikacji z Holmem [czyli
Ostrowrem j pobudowali”. Po raz pierwszy za
tem w dziejach droga do Młynisk (i z Mły
nisk) przekroczyła wiślany nurt Doraźny
most jednak lychło rozebrano.
Francuzi nie żałowali sobie dóbr pruskiej
domeny. Dwór w Młyniskach przejął sam
generał Jean Rapp, gubernator w* Gdańsku
i osadził w jego murach swoją metresę.
Podobny los spotkał także Małe Młyniska

(teraz nazywane z francuska Petit Schełlmühle). W 1813 roku, gdy przyszło odpie
rać rosyjskie ataki, stoczono wiele zacię
tych wralk w rejonie obu części osady, wrśród
drzew^ „Młyniskiej” alei. Budynki Młynisk
uległy zagładzie, ale dwór „gubernatorski”
już wr 1820 roku został odbudowany, uzy
skując swój obecny - klasycy styczny - wy
gląd. Wkrótce znalazł się w rękach rodziny
Paltow, która majątek wykupiła na wła
sność.

W Młyniskach, przy ul Twardej zbudowa
no kamienice dla pracowników Stoczni
Schichaua

połowie XIX wieku nieuchronne prze
miany gospodarcze ery kapitalizmu
przeniknęły i na te, dotychczas peryferyjne
obszary podgdańskich osad. W 1849 roku
w Młyniskach właściwych wznosiły się czte
ry budynki, mieszkało w' nich 60 osób. W dwo
rze rezydował 63-letni Fryderyk Paltow'

W

Dwór w Młyniskach: stan przed renowacją
(1997) i po renowacji (2008)
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Szpital położniczy przy ul. Klinicznej., zwany
„bocianim gniazdem”, ok 1915

waz z żoną i córką, w młynie-tartaku jego
dzierżawca, Franciszek Gensch z rodziną.
Był jeszcze domek spensjonowanego ma
jora pruskiego wojska, Gustawa Adolfa
Lübtova i dom czynszowy dla rodzin sied
miu tagielnikówT, czyli robotników dniówko
wych. Wśród licznej służby i czeladzi wiele
osób, nawet z ściśle niemieckimi nazwi
skami, deklarowało narodowość polską.
Młyniska Małe, zwane przez pewien czas
Szpital przy ul Klinicznej, widok współczesny
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także Reiershofem (Rejerowo), należały
wówczas do kupca Fryderyka Bencke, a w
Leganie Drugim rezydował oberżysta
Aleksander Mielke. Rejerowo imponowało
rozległym areałem ogrodu i sporą obsługą
pracowników rolnych, gdy tymczasem
Młyniska właściwe powoli, ale nieuchronnie
zmierzały ku uprzemysłowieniu. Obok tar
taku pojawiły się składy drewna. W tarta
kach zamiast napędu wodnego zaczęto wy
korzystywać napęd parowy, w związku
z czym pojawili się wr tych małych zakładach
(np. wT tartaku Domańskiego opodal skrzy
żowania dzisiejszej Twardej ze Swojską)
pierwsi „maszyniści”.

W szeroko pojętych Młyniskach liczni byli
wytwórcy lakieru i wapna. W 1869 roku po
jawiła się tu fabryczka bursztynowego la
kieru, a w- 1870 fabryka chemiczna (Che
mische Fabrik), ta ostatnia za Strzyżą,
w miejscu, wT którym obecnie funkcjonuje
Elektrociepłownia „Wybrzeże”. W 1872 po
stawiono hutę szkła, a w7 roku następnym fabryczkę wyrobów* drzewnych (celulozy)
G. Davidsona, fabrykę papy Hauerwitza
i wreszcie wT 1876 - fabrykę zapałek.
Wszystkie te zakłady wyrosły w Młyniskach
jak grzyby po deszczu tuż po tym, gdy wt po
bliżu osady przeprowadzono w 1867 roku
linię kolejowrą z Oruni do Nowego Portu.
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Przecięła ona drogę do Młynisk mniej więcej
w połowie, w sąsiedztwie ogrodnictwa
w Rejerowie, Tuż obok tego mająteczku zbu
dowano przystanek kolejowy Nowe Szkoty
z kilkoma małymi budynkami stacyjnymi.
Jeszcze mocniej na uprzemysłowienie tych
terenów wpłynęło wytyczenie, w7 roku 1889,
bocznicy kolejowej do Portu Wiślanego,
zwnnej też Koleją Nadwiślańską. Nowra
nitka torów* biegła dokładnie przez środek
(Dużych) Młynisk, pozw alając dotrzeć wago
nom i towrarom do coraz liczniejszych zakła
dów^ i składowisk.
Jeszcze w7 połowie lat pięćdziesiątych XIX
wieku rodzina Paltow sprzedała dwór i mają
tek Genschom i wyniosła się z miasta.
Rodzina Gensch utrzymała majątek przez
dwa pokolenia, do 1892 roku. W międzyczasie

tym najlepszym dla siebie czasie ulica
rozpoczynała się w Wielkiej Alei.
Rozległy teren między nią, Wielką Aleją,
przyszłą ulicą Piramowicza i linią kolejową
do Koszalina (przez Wrzeszcz) przeznaczono
na budowlę zespołu szkół fundacji Conradiego. Już na planie Błocka z 1895 roku za
znaczono plac budowy Conradinum, a prace
ukończono ostatecznie w 1900 roku. Droga
„Młyniska” przecinała się następnie z drogą
do Nowych Szkotów, krzyżowała - na jed
nym poziomie - z torami do Wrzeszcza i za
chwilę z tymi do Nowego Portu (obok przy
stanku kolejowego Nowe Szkoty). Pomiędzy
obu liniami kolejowymi grunty należały do
Lazaretu, co nie pozostało bez wpiywn na dal
sze losy tego skrawka ziemi. Za torami do
Nowego Portu było ogrodnictwo Schnibbego,

Fragment planu Wrzeszcza z 1913 roku,
dobrze widoczna lokalizacja Conradinum,
szpitala, gospodarstwa w Rejerowie, stacji
pomp i niektórych fabryk

które kasztanowca (od torów) aleja omijała de
likatnym lukiem. Naprzeciwko Schnibbego,
po drugiej stronie alejki wynosiły się budynki
fabryki bursztynowego lakieru (własność
Pfannenschmidta), a za Schnibbem, po tej sa
mej stronie, fabryka wyrobów* zapałczanych
Bunkowrskiego. Tuż przed korytem Strzyż}7
ulica gwałtownie zakręcała ku Wiśle, omijając
po prawej stronie wyniesioną na przełomie
XIX i XX wieku stację pomp - wrażny element
modernizowanej w tym czasie sieci miejskiej
kanalizacji. Za Strzyżą wynosił się - tak jak
i dawniej - dwer Młynisk, ale teraz jakby
mniej ważny, jakby już na uboczu przemian.
A ulica (jak dawniejszy Wygon) wzdłuż rze
czki i składowisk drewna i fabryczek papy
docierała do Wiślnej i brzegu Wisły.
Już w 1900 roku noszono się z zamiarem
podniesienia - dla bezpieczeństwa komuni
kacji - torów kolejowych do Koszalina na wy
soki nasyp. Ten zamiar - na miarę budowy

zmienili się również właściciele Młynisk
Małych, po Beneke nastali Schnibbe, a mały
mająteczek wr dalszym ciągu utrzymywał się z
ogrodnictwu. Pod koniec tego stulecia miesz
kało w Młyniskach ogółem ponad 400 osób,
obok siebie (nieomal) robotnicy, służba, dy
rektorzy i dozór techniczny fabryk. Robotniczo-przemysłowa zabudowa ulicy „Młyniskiej” (od końca XIX wieku Schellmühler
Weg) miała w sobie coś z łódzkiej „ziemi
obiecanej”. I to nie tylko ze względu na fa
bryczną architekturę. Do I wojny światowej
wybuchało w tej okolicy najwięcej pożarów*
w całym mieście. W 1906 roku większość
Młynisk włączono bowiem do Gdańska,
resztę areału tej posiadłości - wT roku 1914.

W

„chińskiego muru” - realizowano stopniowo
i etapami, o czym przekonują plany przecho
wywane obecnie w gdyńskiej ekspozyturze,
w zespole gdańskiej Dyrekcji Kolei. Z całą
pewnością w 1908 roku istniał już wspólny
tunel pod koleją dla ulic prowadzących do
Nowych Szkotów i Młynisk. Ta inwestycja
raz na zawTsze złamała jedność Schellmühler
Weg, ale jeszcze przez pewien czas obie jej
części, ta przy Conradinum i ta za torami no
siły tę samą nazwrę. Posadowiony pośrodku
obu ulicznych osi tunel wytyczył nową drogę
do Brzeźna - przyszłą ulicę Hallera. Jej po
czątkowy bieg był już zaznaczany na planach
z 1908-1910 roku, w całości zbudowana zo
stała dużo, dużo później. A w* tymże, 1910
roku, w od wieków należącym do szpitali trój
kącie ziemi między torami do Wrzeszcza i do
Nowego Portu, rozpoczęto budowTę gmachu
kliniki położniczej. Do roku 1912 stanął
w' tym miejscu obszerny zespół szpitalny,
tzw. „bocianie gniazdo”, zbudowany według
najlepszych wzorców* „historyzującego” neoklasyeyzmu, z gzymsami, ryzalitami, log
giami, balustradami przypominającymi
o tym, że były to najlepsze czasy gdańskiej
secesji (acz ten budynek do najlepszych jej
przykładów7 nie należał). Raz „połamana”
ulica „Młyniska” dostosowała się do frontu
tej nowej, ważnej budowii I tak powstała
dzisiejsza ulica Kliniczna, dopiero w* rejonie
przystanku Nowe Szkoty wracająca na swroją
dawną jezdnię.
Czas wojenny nie służył urbanistycznym
przeobrażeniom. Przed 1914 rokiem zdążono
jeszcze z budową trzeciego i czwartego toru
do Wrzeszcza, która to inwestycja wydatnie
„pogrubiła” wiodący środkiem omawianych
terenów' wał, W czasie w'ojny zaplanowano
między linią do Nowego Portu i linią do
Wrzeszcza wielką stację rozrządowy która
pochłonęła środkowy bieg dawnej drogi do
Młynisk. Dopiero po 1918 na planach poja
wiają się w7 tej okolicy nowe budynki miesz
kalne, np. wille przy ulicy Konarskiego
(wówezas ten początków7}7 odcinek dawnej
drogi do Młynisk przemianowano na
Gonradiweg - ulicę Conradiego), kamienice
przy Klinicznej w rejonie szpitala (na rogu
dzisiejszej Kochanowskiego), kolejowy dom
przy Klinicznej 2A, czy wreszcie (nowa)
Kolonia Schichaua w rejonie dzisiejszej
Twerdej.
Pomiędzy 1927 a 1929 rokiem z południo
wych obrzeży dawnych Młynisk wyprowa
dzono dwie ważne arterie ku morzu.
Pierwsza, z dawna już projektowana, powę
drowała ku Brzeźnu (dziś aleja Hallera) i jej
dalszy ciąg niewiele już w układzie drogi do
Młynisk zmieniał. Ale nowa ulica do Nowego
Portu (wrówczas Paula Beneeke, dziś Marynarki Polskiej) - trzeba to przyznać,
bardziej potrzebna, więc w* ekspresowym
tempie zrealizowana - przeszła przez środek ►
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Małych Młynisk, niszcząc ogrodniczą prze
strzeń gospodarstwa Schnibbego. No i oczy
wiście przecięła w poprzek - wraz z przypo
rządkowanymi jej torami tramwajowymi Sehellmühler Weg. Teren w tym miejscu
mimo wszystko nadal kusił dużą porcją zie
leni (choć kawałek dalej - truły niebo zakłady
zapałczane i fabryka lakieru). Po 1929 roku
przy nowej arterii, niedaleko starej drogi do
Młynisk umieścili swój konwikt pallotyni.

utrzymać. Prowizoryczny plan sytuacyjny
z roku 1945 informował, że Conradiweg to
Konarskiego, Sehellmühler Weg przy szpi
talu stała się Kliniczną, a w rejonie zakładów
przemysłowych (przez wojnę, co ciekawe,
z tej strony Strzyży w7 miarę oszczędzonych)
nazwano ją Fabryczną. Twarda na tym pla
nie to ulica Sichowska (od Stoczni Schichaua!). Na planie z 1949 roku nazwy są już
inne: Kliniczna prowadziła od szpitala niemal
do wrót niszczejącego dworku w Młyniskach,
rzy linie kolejowe i dwie szerokie prome a dalej, wadłuż Strzyży zaczynała się ulica
nady, które przecięły „Młyniską” ulicę, Swajska. W jej końcowym odcinku nie było
połamały niegdyś spójny przebieg dawnejjuż składówr drewna, a dawna Fabryka
polnej drogi, a jednak tylko w początkowym Wagonów - teraz Stocznia nr 3 - docierała
odcinku - w rejonie Conradinum - pozba- swoim murem do jej jezdni. W połowie lat

w powojennym Gdańsku, tzw7, węzła Klini
czna z końca łat siedemdziesiątych XX
wieku, na zawoze przeobraziła ten frag
ment Gdańska. Gąszcz betonowych estakad
i zjazdów definitywnie rozerwał powiązanie
przyszpitalnej Klinicznej z Kliniczną przy
fabrykach i robotniczych domach bliżej
rzeczki Strzyży. Zmieniła się lokalizacja
przystanku Nowo Szkoty, wr związku z czym
stacyjne budynki starego przystanku zmie
niły swoje przeznaczenie. Już w* początku
lat osiemdziesiątych wt rejon wręzła przenie
siono pętlę tramwajową, która pozwoliła na
zamknięcie starej pętli na historycznym
Placu Solidarności. Zieleń wokół nowoj pę
tli to ostatnie wspomnienie po rozeiągają-

pięćdziesiątych zbudowane zostało mostowe
przedłużenie Swojskiej na Ostrów^ (długo
jeszcze nie umieszczane na oficjalnych pla
nach Gdańska, bo to przecież była droga
wT samo serce stoczniowego supertajnego
centrum socjalistycznej produkcji!). Odtąd
jeździła tędy (i jeździ do dziś) stoczniowa linia
autobusowa
Z terenówr kolejowych znikła stacja roz
rządowa, a w jej miejsce pojawiły się baraki
kolejowej przychodni lekarskiej (w rejonie
wybudowanego po wojnie przystanku
Gdańsk Politechnika). W końcu lat siedem
dziesiątych przychodnię przeniesiono do po
bliskiego willowego budynku, pozostałości
po konwikcie pallotynów^.
Budowla pierwszego wielopoziomowego
skrzyżowania z prawrdziwego zdarzenia

cym się wokół ogrodniczym gospodarstwie
Małych Młynisk. A Kliniczna „fabryczna”
przejęła nazwę biegnącej w' pobliżu ulicy
Okrąg. I tak zostało do dziś.
Nie oparła się przemianom również za
budowa. Willa przy Konarskiego 1 po woj
nie najpierw mieściła Wojewódzki Zespół
PrzeciwTgruźliezy, potem Wydział Bakte
riologii Akademii Medycznej, obecnie zo
stała po niej tylko dziura w ziemi. Po dru
giej stronie torów, przy tonącej w7 kaszta
nach Klinicznej (starej) ostał się Instytut
Położnictwa, ale dominują tu jezdnie nowej
Klinicznej, które - wraz z budowlą wręzła pochłonęły wszelką (barakowrą) zabudowy
z tej strony nasypu. Do ulicy Okrąg (dal
szego ciągu drogi do dwroru) trzeba przejść
pieszymi tunelami pod estakadami skrzyżo-

T

Fragment jednego z pierwszych powo
jennych planów Ulica Twarda nazywa się
Sichowska, a Okrąg i Swojska - to Fabry
czna. Widoczna tez jest stacja rozrządowa,
która dziś me istnieje

wiono ją wspólnej nazwy. Już na przedwojen
nych planach jej poprzesuwane w; osiach,
z trudem powiązane ze sobą odcinki nie two
rzyły logicznej, urbanistycznie uzasadnionej
całości. Wille i szkoła bliżej Wielkiej Alei,
szpital i stacja rozrządowra WTaz z woiąż jesz
cze obecną zielenią ogrodów7 w środku jej
ciągu, robotnicze domy i zakłady o chemicz
nym profilu nad Strzyżą i Wisłą - tworzyły
nieprawdopodobny kontrast I gdy wT 1945
roku nastała nowa władza i nowe porządki,
jedności w7 nazwie nie dało się już dłużej
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wania, mając nad głowami - póki co - naj
ważniejszą dojazdową drogę do Burszty
nowego (czy, jak kto woli - Bałtyckiego)
Stadionu. Ta część ulicy Okrąg wciąż jest
wysadzana kasztanami, ale na miejscu daw
nych zakładów zapałczanych Bunkowskiego (po wojnie aż do końca lat dziewięć
dziesiątych XX stulecia Gdańskie Zakłady
Przemyślu Zapałczanego, gdzie produko
wano „słynne” - bo nie palące się - gdań
skie zapałki) rozpanoszył się Lidl, Wraz z li
kwidacją oczyszczalni ścieków na Ołowiance w stopniową ruinę popadały bu

dynki starej przepompowni, ale wr ostatniej
dekadzie odżyły i zmieniły się nie do pozna
nia - jako siedziba firmy „Crist”.
W tym rejonie nastąpiła zresztą swoista
zmiana warty: stare fabryczki zostały za
stąpione hurtowniami i nowoczesnymi, ka
piącymi od szkła i stali biurowcami. I odżył
też stary dworek wr Młyniskach, zewsząd
otoczony terenami przemysłowymi, z klasycystyezną architekturą zawieszoną nie
omal na instalacjach pobliskiej Elektro
ciepłowni, skądinąd wiaściciela budynku.
Dopóki mieściły się tu mieszkania pracow-

Jeden z budynków dawnej przepompowni
na rogu ul Swojskiej i Okrąg, stan przed
renowacją (1997)

nicze, budynek niszczał i ulegał stopniowej
dewastacji. Strzałem w dziesiątkę okazał
się jednak pomysł przekształcenia dworku
w siedzibę zarządu firmy. Remont z lat
1995-2000 przywrócił dworkowi histo
ryczny wygląd, zapewniając jednocześnie
budynkowi daleko posuniętą funkcjonal
ność. Obok zaś, ujęta w karby betonowego
koryta, wTzdłuż Swojskiej i zakładówr prze
mysłowych niezmiennie ku Wiśle posuwa
się Strzyża.
Ale cóż tu w ogóle pozostało niezmien
nego? ■
Wykorzystano m.in.:
Materiały z Archiwum Państwowego w Gdań
sku: Sygn 8 Akta Kamery Wojennej i Domen
(Młyniska - teczki 3734, 3933), Sygn. 827,
Wieś Młyniska -- spisy meldunkowe 18491914 (teczki 3. 5, 8), Sygn 1081, Dyrekcja
Kolei w Gdańsku (teczki 482,580. 618. 733),
Materiały Regionalnego Ośrodka Badań
i Dokumentacji Zabytków w Gdańsku
Dokumentacja Historyczno-Urbamstyczna
Gdańsk-Wrzeszcz, t 1-5, Gdańsk 1985, MS
Po odnowieniu w budynkach przepompowni
ma siedzibę firma „Crist” (budynek z gór
nego zdjęcia widoczny w głębi, po lewej)
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Rok 1946 Na ćwiczeniach. Zdjęcie przypuszczalnie wykonane na plaży w okolicy „Grand Hotelu”
W środku Leon Żuralski, po prawej Włodzimierz Wróblewski. Tym wozem strażacy mogli jechać na pierwszą akcję gaśniczą

iatach PRL prawie każda firma nie”, a więc odnotowane fakty, jak i poczy
i organizacja miała swojego kroni nione komentarze, nie mogły się kłócić z pro
karza, który w specjalnej księdze pagandowym pozytywnym wizerunkiem „so
spisywał ważniejsze wydarzenia. Tekst
uzu
cjalistycznej
ojczyzny”. Właśnie z uwagi na
pełniały zdjęcia, czasem rysunki. Oczywiście, ten propagandowy ton, po 1989 roku duża
taka księga musiała być „poprawna politycz część takich kronik została bez sentymentu

W

zniszczona. A trochę szkoda, bo oddawały ob
raz epoki. Dotyczy to zwłaszcza fotografii,
które odsłaniały jakąś część prawdy o tam
tych czasach.
Powojenna sopocka straż pożarna dotąd
nie doczekała się monografii. Ludzie, którzy
mogliby coś opowiedzieć o jej początkach,
często nie żyją, zaś dokumenty i zdjęcia
gdzieś poprzepadały. Na szczęście, w tej in
stytucji pozostała jednak „Kronika”.
Spisana późno, bo dopiero około 1987 roku.
Powstała z inicjatywy ówczesnego komen
danta Józefa Słomińskiego, a spisała ją od
ręcznie niebieskim długopisem Jolanta
Baran. Składają się na nią dwa wspomnie
nia starych pracowników i kilka notek pra
sowych, a otwiera ją rys historyczny o naj
dawniejszych początkach tej straży, złożony
Ulica Powstańców Warszawy w roku 1946.
Kapral Tadeusz Ramza składa meldunek
podporucznikowi Dionizemu Filarowskiemu
po zakończeniu akcji gaśniczej
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STRAŻ W SOPOCIE
Rok nieznany, przypuszczalnie lata czter
dzieste. Na jasnym polu widoczny wizerunek
świętego Floriana

z informacji uzyskanych od Franciszka
Mamuszki. No i są fotografie.
Remizę strażacką przy Königstrasse 43-45
(dzisiejsza ulica Armii Krajowej 105) wznie
siono w 1910 roku według projektu architekta
miejskiego Paula Puchmüllera. Miasto było
niemal w połowie zamieszkiwane przez katoli
ków i to pewnie oni wymogli na magistracie
umieszczenie patrona strażaków na południo
wej fasadzie remizy, nad obecnym wejściem
od ulicy 1 Maja. A działo się to w Prusach,
państwie, w którym dominowało wyznanie luterańskie, odrzucające kult świętych. Uroczy
stość poświęcenia nowej remizy odbyła się 22
maja w obecności władz prowincji. Ko
mendant Sulley został wówczas udekorowany
Orderem Czerwonego Orła IV klasy.
Przez długie lata (luteranizmu, germaniza
cji i hitleryzmu) katolicki święty dobrotliwie
uśmiechał się z remizy do przechodzących lu
dzi. Nie pytał o wyznanie, narodowość czy
przynależność partyjną. Jedną ręką lał z dzba
na wodę na tlące się zabudowania, drugą rękę
trzymał wzniesioną w uspakajającym geście:
„Bądźcie spokojni. Czuwam”. Po lewej i pra
wej stronie tego wizerunku umieszczono napis
wykonany gotycką czcionką i - rzecz oczywista
- w języku niemieckim. W wolnym tłuma
czeniu brzmi mniej więcej tak: przez szczeliny
w dachu wydostaje się czerwony kur, ale świę
ty Florian ugasi go z dzbana.

e strażackiej „Kroniki” dowiadujemy się, żaków. Z tego wynika, że zaczęto ją tworzyć
że 27 marca 1945 roku (był to czwarty natychmiast po przejściu frontu, czyli mię
dzień nowych porządków, bo 23 marca władzy 23 a 27 marca. Jest zastanawiające, że
dzę hitlerowską zastąpiła stalinowska) w So w „Kronice” nie odnotowano, iż w tych
pocie był słoneczny i piękny. W tym dniu do dniach, przełom marca i kwietnia, spłonął
załogi tworzącej się polskiej straży ogniowej reprezentacyjny dla miasta kompleks, two
dołączył Leon Żuralski, autor jednego ze rzony blisko mola przez Dom Zdrojowy,
wspomnień, które spisała Jolanta Baran. kasyno i hotel. Znajdował się w strefie wy
W sopockiej jednostce było już - jak wspo dzielonej wyłącznie dla nowych okupantów
mina pan Leon - ośmiu, może dziesięciu stra i osób posiadających specjalne przepustki.

Z

Dzień Strażaka 4 maja 1946 roku na Placu Konstytucji 3 Maja. Kapral Ryszard Klonowski składa
meldunek starszemu ogniomistrzowi Kazimierzowi Banasiakowi. Zdjęcie powtarza się
na innej karcie „Kroniki”, datowane na rok 1947
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Włodzimierz Wróblewski w roku 1954

O przyczynach i przebiegu tego pożaru
krążą mity. Ale interesujące wydaje się py
tanie, dlaczego około dziesięcioosobowy od
dział (a może już nawet liczniejszy) nie ru
szył na ratunek mienia, które przyznano
Polsce? Czy ktoś tego zabronił? Takie sytu
acje zdarzały się w Gdańsku, gdzie Sowieci
udaremniali polskim strażakom gaszenie
płonących kamienic. Jednak fakt, że soRok 1946. Ćwiczenia na ul. Bohaterów Monte
Cassino (wtedy Marszałka Rokossowskiego)
bywalcy McDonald’s rozpoznają to miejsce
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pocka straż pożarna nie interweniowała,
kiedy płonął Kurhaus i kasyno, jest być
może mniej sensacyjny. Leon Żuralski
wspomina, że w marcu 1945 na wyposażeniu
remizy nie było „dosłownie” niczego.
„Niemcy wywieźli lub zniszczyli wszystko”.
W innym miejscu nieco to łagodzi:
„Pamiętam, że zastaliśmy tu jedynie stra
żackie pasy i toporki”. Dlaczego tak było?
Czy dlatego, że w ostatnich dniach toczącej
się tutaj wojny urządzono w remizie punkt
medyczny? Ślady po nim widział Żuralski
27 marca: „wokoło strażnicy były porozkła

dane nosze sanitarne. Na lewo od drzwi wej
ściowych znajdowała się sala operacyjna”.
Kiedy spłonął Dom Zdrojowy? Tego do
kładnie nie wiemy. Wiemy za to, że przed 27
marca strażacy nie podejmowali żadnej akcji
gaśniczej. Żuralski zapewnia, że brał udział
w chrzcie ogniowym jednostki, o którym opo
wiemy za chwilę. Czym zatem się zajmowali
panowie „sikawkowi” do czasu tej akcji? Jak
to strażacy, trwali w stałym pogotowiu.
Pełnili zwyczajowo służbę w cyklu dobowym
- na przemian doba pracująca i wolna.
Porządkowali remizę. Być może przechodzili
jakieś szkolenie. Na pewno szukali sprzętu
gaśniczego i - prozaiczne - rozglądali się za
czymś do jedzenia, a o to wcale nie było łatwo.
Pierwszą motopompę i konie sprowadzili
z Żuław Gdańskich. Rozsuwaną drabinę
„Magirus” znaleźli w sopockim lesie. Jej plat
forma była pozbawiona kół, ale jakoś ją przy
ciągnęli do remizy z pomocą koni. Również
w lesie wyszperali węże pożarnicze zasypane
w rowach strzeleckich. „Niebezpieczne było
wyciąganie tych węży z rowów, ponieważ te
ren był zaminowany” (Żuralski). Także z lasu
przytaszczyli niemiecką kuchnię połową.
Póki nie dostawali wynagrodzenia, a pra
cowali za darmo przez półtora roku, pitrasili
na tej kuchni przysmaki z mięsa psów i go
łębi. Dopiero po trzech latach zaczęto im do
starczać zupę z magistrackiej stołówki.

STRAŻ W SOPOCIE
Rok 1951. Plutonowi Kazimierz Śleszyński
i Stanisław Cielas w nowych mundurach

Sadzili też kartofle - pierwsze dostali od ro
syjskich żołnierzy, których oddział trochę zamarudził opodal remizy, w miejscu, gdzie
dzisiaj biegnie ulica 23 Marca. „Wówczas tam
były pola, parę gospodarstw” (Żuralski). Na
te nieodległe od remizy peryferia strażacy
wywozili koński gnój, zalegający stajnie.
Stanowiska dla koni przerobili później na ga
raże dla samochodów. A samochody sprowa
dzano z „bonzaków” - tak nazywano powo
jenne cmentarzyska samochodów i innego
sprzętu zmotoryzowanego.
Pierwszymi samochodami pożarniczymi
w sopockiej remizie były - według innego
z najstarszych sopockich strażaków, Włodzi
mierza Wróblewskiego (w sopockiej jedno
stce od 1 czerwca 1946 roku) - wozy „Elf 8”
i „Elf 15”. Ale jeszcze w 1947 roku wyjeż
dżano do pożarów konnymi wozami, bo samo
chody bywały zawodne, „konie natomiast nie
zawodziły nigdy” - stwierdza Wróblewski.
Strażacy, jak żołnierze, powinni mieć
mundury: paradne i bojowe. A nie było żad
nych. Zakłady odzieżowe jeszcze nie praco
wały. „Wszystko trzeba było organizować” wspomina Żuralski. - „Przywiozłem 100
mundurów niemieckich (zielonych), 100 fura
żerek. Farbowaliśmy to wszystko na grana
towo i to było nasze pierwsze umundurowa
nie”. Na co dzień chodzili po remizie i wyjeż

dżali na akcje w poniemieckich drelichach,
nosili niemieckie hełmy, a z poniemieckich
skórzanych pasów wycinali zelówki do bu
tów. Dopiero „w 1947 roku Związek Ochot
niczych Straży dał nam przydział na mun
dury” - wspomina Wróblewski.
Pierwsze powojenne lata to czas szabrow
ników. Dlatego wartownicy strzegli strażac
kiego dobytku z nabitą bronią. Specjalną

opieką otaczano wówczas magistrat i maga
zyny UNRRY przy ulicy Władysława IV,
gdzie podczas nocy - poza zwyczajną wartą
typu ochroniarskiego - czuwało po dwóch
strażaków.
W pierwszym roku nowej władzy męż
czyźni garnęli się do straży pożarnej, ale
w większości tylko po to, żeby dostać „kwi
tek” o zatrudnieniu, który uprawniał do zaję-

Czyżby jeden z samochodów bojowych Elf? Podpis pod zdjęciem głosi, że wykonano
je w 1946 roku podczas sprawdzania wysokości ssania autopompy i motopompy. Akcja
na sopockim molo
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cia mieszkania w Sopocie. Mając ten papier
i upatrzone mieszkanie, natychmiast zapomi
nali o straży. Mimo takiej „rotacji” jednostka
się rozrastała i w drugiej połowie 1946 roku
tworzyło ją blisko pięćdziesięciu strażaków.
„Nie było wówczas telefonistek” - wspomina
Wróblewski - „telefon alarmowy obsługiwał
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wartownik. W przypadku powstania pożaru
używał ręcznego dzwonu”.
Sypialnia była wspólna dla całej załogi.
Do wozów bojowych zbiegało się po scho
dach, bo brakowało jeszcze ślizgów, czyli
gładkich rur, po których strażacy podczas
alarmu bojowego „zjeżdżają” z piętra do

umieszczonej na parterze wozowni. Nie było
też centralnego ogrzewania.
hrzest bojowy młodej jednostki przypadł
jeszcze w 1945 roku. Żuralski nie wspo
mina miesiąca ani dnia tego zdarzenia. Ogień
pojawił się w „Grand Hotelu”. Płonęły krzesła

C
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i stoły. W tamtym czasie w „Grandzie” im
preza goniła imprezę. Wiadomo, stacjonowało
tu radzieckie wojsko. Czerwonoarmiści lubili
się bawić. Atmosfera była tu zawsze gorąca.
Alkohol, harmoszka, śpiew, tańce.
„Pojechaliśmy do pożaru koniem, wóz był
na żelaznych kołach. Na platformie mieliśmy

tylko węże” - wspomina Żuralski. Z kolejnego
zdania wynika, że autor wspomnień osobiście
powoził (a robił to z wielkim zapamiętaniem)
albo dowodził tą akcją: „Po drodze do tego po
żaru zgubiłem czterech strażaków, po prostu
pospadali z tej platformy, ale do pożaru dobie
gli”. Ogień został opanowany i ugaszony.

Ofiarni Polacy pokazali klasę. Wdzięczni
Rosjanie nakarmili ich za to tortami. O innych
poczęstunkach „Kronika” nie wspomina.
Latem 1945 roku załoga straży na jakiś
czas odstawiła sikawki i poszła pomóc przy
żniwach. To zejście ze służby może wydawać
się dzisiaj czymś nieodpowiedzialnym, wręcz ►
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Remiza od strony dziedzińca, stan przed
modernizacją z lat siedemdziesiątych

absurdalnym, bo nie znamy głodu (nie mu
simy jeść psiego mięsa), a hasło „każdy kłos
na wagę złota” nie niesie tych treści, które
niosło kiedyś.
spomniany wizerunek świętego Floriana
i towarzyszący mu napis na południowej
fasadzie remizy wykonano techniką malarską
zwaną sgraffito. Po włosku to dziwne słowo
znaczy: wyskrobane. Mur fasady pokryto
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dwoma cienkimi warstwami tynku (spodnia
ciemna, wierzchnia - jasna) i w zewnętrznej
wyskrobano rysunek, litery i ozdobniki.
Skrobano tak głęboko, żeby odsłonić ciemniej
szą warstwę. I tak powstała wyraźna dwubarwna kompozycja, którą dodatkowo wzbo
gacono kilkoma dyskretnie nałożonymi kolo
rami na samej postaci świętego. Tą samą tech
niką wykonano w schodkowym szczycie jede
naście herbów. Kiedy Leon Żuralski zaczynał
pracę strażaka, patron jeszcze spoglądał spo
kojnie na miasto, a sami strażacy w uroczysto
ści Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty zacią

gali wartę przy Grobie Pańskim, zaś w Boże
Ciało brali zwarty udział w procesji.
Napis przy świętym Florianie wzięto bodaj
z tekstu jakiejś piosenki - niemieckiej, ale
przecież nie hitlerowskiej. Jednak wykonany
był gotykiem i po niemiecku, więc kojarzył się
zbyt mocno z okrutnymi zarządzeniami wo
jennymi rozwieszanymi na słupach i murach.
Znikł być może jeszcze w roku 1945. Na naj
starszych powojennych zdjęciach po prostu
go nie ma. Widoczny jest sam święty Florian.
Nie wiemy dzisiaj, jakie herby umieszczono
w szczycie. Zachował się tylko jeden, który
należał do prowincji Prusy Zachodnie i pow
tarzał godło Prus Królewskich - połączenie
polskiego orfa z litewską Pogonią.
Polityka wyznaniowa socjalistycznego
państwa, jak pamiętamy, miała prowadzić
do ateizacji. W pierwszych powojennych la
tach nie była jeszcze mocno egzekwowana
(warty przy Grobie Pańskim i procesje
Bożego Ciała), jednak w końcu nie ominęła
małej sopockiej remizy - w latach pięćdzie
siątych święty Florian znikł z jej fasady.
Nikt nie potrafi powiedzieć, kiedy dokładnie
to nastąpiło i z czyjego nakazu. Niżej podpi
sany (sopocianin, rocznik 1950) często prze
chodził obok sopockiej remizy prowadzony
przez rodziców na spacery do lasu, do gli
nianki Morskie Oko czy nieco później do
Opery Leśnej. Jednak nigdy nie udało mi
Lata siedemdziesiąte. Remiza w trakcie
modernizacji
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STRAŻ W SOPOCIE
Fasada południowa sopockiej remizy z od
słoniętym sgraffito

się wypatrzyć świętego Floriana i nikt mi go
nie pokazał. Dlaczego? Bo go tam już pew
nie nie było! Jolanta Baran zapisała za
Włodzimierzem Wróblewskim, że „budynek
straży został otynkowany w 1954 roku”.
Tynk położono w parterowej części przy
wrotach garażowych. I pewnie wtedy roz
prawiono się ze świętym Florianem, zacie
rając go tynkową zaprawą.
czasem zatarła się też pamięć o świętym
patronie umieszczonym niegdyś na ścia
nie remizy. W latach osiemdziesiątych XX
wieku podjęto nieśmiałe próby odnalezienia
wizerunku. Z braku źródłowych informacji
różnie wtedy o nim mówiono: jedni powta
rzali za kimś, że to była figura, inni - że pła
skorzeźba, jeszcze inni - że fresk. Ktoś mó
wił, że kompozycję zdjęto ze ściany i znisz
czono, a ktoś inny, że na pewno jest cały czas
ukryta pod warstwą tynku. Dla spokoju su
mienia dokonano w tynku kilku badawczych
odwiertów, ale nie dały one oczekiwanych
rezultatów.
A straż funkcjonowała coraz lepiej.
Przybywało sprzętu, kadra doskonaliła
swoje rzemiosło i sprawność fizyczną.
„Zawsze bez względu na pogodę codziennie
od 8-12 mieliśmy ćwiczenia. W tym czasie
biuro, magazyny itp. tj. całą administrację
z wypłatami włącznie prowadził jeden czło
wiek” - opowiada Wróblewski. W latach
1949-1952 działała przy remizie szkoła pod
oficerska, co tak podniosło kwalifikacje za
łogi, że stan jednostki zredukowano do
trzydziestu osób. W latach 1953-1956 dzia
łał chór, zespół artystyczny i orkiestra. komendant, kapitan Jarosław Paczoska,
W latach siedemdziesiątych budynek zmo mówi, że na sgraffito widoczne były ślady
dernizowano, prostując luki bram garażo odwiertów, wykonanych w latach osiem
wych i oklejając go obcymi stylowo przybu dziesiątych XX wieku.
Pętla historii jakby się zamyka. Święty
dówkami.
Obecnie w remizie trwają prace remon Florian przetrwał z Sopotem różne burze.
towo-budowlane, które mają poprawić jej Dość skutecznie bronił dobytku tutejszych
kondycję i zniwelować zmiany przeprowa katolików i protestantów, ale też wolno
dzone w latach gierkowskich. Zakończenie myślicieli i wykolejeńców, których tu ni
pierwszego etapu tych robót ma nastąpić
w przyszłym roku. Po zbiciu przeznaczo
nego do wymiany tynku na południowej fa
sadzie niespodziewanie odsłonięto wizeru
nek świętego Floriana i niemiecki napis.
Sgraffito zachowało się w bardzo dobrym
stanie. Święty uśmiecha się jak dawniej.
„Ten, kto zamurował wizerunek i napis, wy
raźnie nie miał ochoty niczego tam nisz
czyć” - stwierdził na łamach jednej z trój
miejskich gazet architekt, który jako
pierwszy go oglądał. Co ciekawe, obecny
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gdy nie brakowało. Odsłonięty, oczyszczo
ny i „odszykowany” czuwa, nie kryjąc się
już za tynkową woalką. Może zasługuje, by
go ogłosić patronem kurortu? Pod jego
okiem miasto omijały wielkie pożary, a woj
nę przeszło prawie bez szwanku. ■
Zdjęcia archiwalne pochodzą z „Kroniki” Straży Po
żarnej w Sopocie

Sgraffito ze świętym Florianem, stan przed
konserwacją
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CHODZIC PO WODZIE
W kuli o średnicy dwóch metrów człowiekowi starczy powietrza na około godzinę. Jeśli jest to kula
do chodzenia po wodzie, czyli walking water ball, to już po kilkunastu minutach zamknięty w niej
człowiek zazwyczaj marzy o jak najszybszym namacaniu stopą twardego gruntu.

Tekst i Foto

Tymoteusz Jankowski

:

poprzednim numerze „30 Dni”, na okładce, zaprezento
waliśmy taką kulę i wzbudziła ona ciekawość czytelników,
i liczne zapytania. Zdjęcie z okładki wykonano w Świnouj
ściu. Okazuje się, że w sezonie takie same kule mieliśmy
w Trójmieście (Brzeźno i Gdynia), ale też w Łebie.
Za jedyne dziesięć złotych można było dać się zamknąć w takiej
przeźroczystej kapsule na pięć do dziesięciu minut (ceny nie wszę
dzie są jednakowe) i popróbować spaceru. W Łebie „chodziło się”
po morzu. W Brzeźnie - po wodzie płytkiego i niedużego basenu
blisko plaży. W ciągu dnia najliczniejszą klientelę stanowiły dzieci,
choć w zasadzie nie ma ograniczeń wiekowych ani w7agowych, bo
kule są wykonane z mocnej masy PCV. Mają średnicę dwóch me
trów, a ich wytrzymałość dopuszcza jednoczesne przebywanie
kilku osób, których łączna waga nie przekracza stu pięćdziesięciu
kilogramów7. Sama kula waży osiemnaście kilogramów. Pod cięża
rem kilkunastoletniego dziecka zanurza się wT wrodzie na kilkana
ście do dwudziestu kilku centymetrów".
Właz do kuli jest zamykany na szczelny zamek błyskawiczny.
Kiedy śmiałek wchodzi do środka, kula ma postać „sflaczałą”, ale wy
starcza kilkadziesiąt sekund, by ją napełnić powietrzem za pomocą
elektrycznej dmuchawy. Po rozsunięciu zamka powietrze schodzi
w ciągu kilkunastu sekund - dzięki temu każda osoba oddycha „świe
żym” powietrzem, nadmuchanym specjalnie dla niej (szczególnie
ważne, gdy wypadnie wejść po podchmielonym śmiałku).
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ROZMAITOŚCI

Zarówno na morzu jak i na basenie te
wielkie banie są uwiązane do lin cumowni
czych. Przemawiają za tym względy prak
tyczne i wymogi bezpieczeństwa - obsłudze
łatwiej wyznaczać koniec zabawy oraz uda
remniać zdryfow7anie daleko od brzegu.
Mało kto, znalazłszy się w kuli, potrafi
ustać dłużej niż krótką chwilę. I lepiej usil
nie o tę pozycję nie walczyć, bo zbyt ambit
nych spotykają gwarantowane porażki.
Przy dużym uporze, niezbyt sfalowanej toni
i sprzyjającym wietrze udaje się „przejść po
wodzie” raptem kilka kroków7 z zachowa
niem pionow7ej sylwetki.
Zazwyczaj po zakończonych pasmem
klęsk próbach dziarskiego „maszerowania”
zaczyna się prawrdziw7a zabawa, czyli prze
wracanie, obroty, fikołki. I o to chodzi!
Najpewniejsze jest „chodzenie” na czwo
raka - człowiek wygląda wtedy trochę jak
chomik zamknięty w nietypow7ej klatce, ale
przynajmniej ma poczucie, że decyduje
0 kierunku i tempie swojej „podróży”.
W kuli często „pada się” w7 momentach
1 kierunkach niemożliwych do przewidzenia.
Lądowania są jednak miękkie, Ale z powodu
tej nieprzewidywalności bezpieczniej być
wr środku bez towarzystwa i nie mieć żad
nych ostrych przedmiotów7.
Wprawdzie po zejściu na twardy ląd w gło
wie długo wiruje i są kłopoty z uchwyce
niem równowagi, ale kule do chodzenia po

wodzie znajdują amatorów wśród dzieci i do
rosłych. Są tacy, co dają się zamknąć po kilka
razy na dzień. Ich powalane i obijane o we
wnętrzną ścianę ciała oraz krzyki stłumione

plastikową powłoką są oznaką dobrej za
bawy. Kule okazały się nową atrakcją plażo
wą, obok takich jak przejażdżka na nartach
wodnych, bananie, tarczy i tym podobnych. ■
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Z Andrzejem Januszajtisem rozmawia Barbara Kanold
- Po wojnie trafił pan wreszcie na Wybrzeże.
- W1945 roku, kiedy miałem siedemnaście lat, zostałem przez zna
jomych poproszony o odwiezienie ich matki z Lublina do Sopotu.
Jechaliśmy przez Łódź Kaliską, z wielkimi perypetiami, bo starsza
pani, nawiasem mówiąc analfabetka, wsiadła, bez mojej wiedzy, do
podstawionego właśnie na peron niewłaściwego pociągu, ale dotarliśmy
na Wybrzeże i to było moje pierwsze zetknięcie się z ruinami Gdańska.
- Wiedział pan już sporo o naszym mieście.
- Przed wojną, jako siedmiolatek, byłem z ojcem w Częstochowie
i w Krakowie. To było umiłowane miasto, ale Gdańsk też nie był
obcy, chociaż z ludnością w większości niemiecką.
W dzieciństwie oglądałem to miasto często w albumach i wkrótce
rozpoznawałem już bezbłędnie wszystkie charakterystyczne, gdań
skie budowle - potężną wieżę Kościoła Mariackiego, przysadzistą
sylwetkę Żurawia, zastygłego w wyszukanej pozie Neptuna
z Fontanny i koronkowy cud Ratusza, zwieńczony złotym posągiem
Zygmunta Augusta. Marzyłem o tym, aby te wspaniałości zobaczyć
własnymi oczyma. Ale w nabrzmiewających grozą latach przedwo
jennych nikt nie miał ochoty wieźć małego chłopca do pełnego swa
styk „Wolnego Miasta”.
-1 tak ujrzał pan Gdańsk po raz pierwszy dopiero zimą roku
1945.
- Straszny to był widok. Nad rozwaliskiem Kościoła Mariackiego
czerniał posępny trzon wypalonej dzwonnicy, z Żurawia pozostały
tylko strzępy baszt, Neptun opuścił swoją fontannę, a wieża
Ratusza, spękana i pozbawiona hełmu, groźnie chyliła się nad
Długim Targiem - niegdyś jednym z najpiękniejszych placów
Europy. Miękki śnieg wypełniał bolesne szczerby ruin, spod niego
tu i ówdzie błyskały złotem resztki dawnej świetności. To prze
dziwne miasto, nawet po śmierci nie przestało być piękne.
Błądziłem jak urzeczony w labiryncie rumowisk i nie chciałem, nie
umiałem pogodzić się z tym, że już nigdy nie spełnią się dawne ma

rzenia, że na zawsze już jestem skazany na poznawanie Gdańska
tylko ze zdjęć.
- Nie było też dzwonów, na których gdańszczanie, według in
strukcji z 1463 roku, Nowy Rok wydzwaniali.
-Podług niej w dzwony Kościoła Mariackiego na przykład
w Nowy Rok, należący do tej samej kategorii świąt co dzień św.
Anny czy Świętego Krzyża, nakazywano „dzwonić Osanną, a potem
bić w Apostolikę i bajrować na Dominicalis”. Może wyjaśnimy bliżej
sens tej instrukcji?
- Bardzo proszę, bo podejrzewam, że niewielu z nas, gdańsz
czan, potrafi te polecenia rozszyfrować.
- Każdy z dzwonów Kościoła Mariackiego miał ściśle określone
funkcje, którym odpowiadały ich nazwy. Największy Gratia Dei
(Łaska Boża) rozbrzmiewał w najważniejsze święta, służył też jak
dzwon Modlitwy, dawniej dzwonił także z okazji wizyt królów. Do
jego rozkołysania zatrudniano dwunastu mężczyzn. Osannę (dzwon
Radości) wykorzystywano również w czasie burzy, Apostolikę
(dzwon Apostolski) przede wszystkim w dni apostołów, Dominicalis
(dzwon Niedzielny) w niedzielę, Ferialis (dzwon Powszedni) w dni
robocze. Sybilla pełniła funkcję sygnarka, dającego znak dzwonni
kom, kiedy mają zacząć dzwonić. Dzwon Ziemski dzwonił najczę
ściej i najdłużej, dlatego nazwano go żartobliwie Długim Dzwonem.
Najstarszy dzwon w sygnaturce (dotąd nieodtworzonej) „nad kazal
nicą” określano jako dzwon Epistoły lub stary dzwon Modlitwy, pod
koniec XV wieku nie był już używany. Warto dodać, że każdy z ko
ściołów miał swoje sposoby dzwonienia. Teraz w dni codzienne, rano
w południe i wieczorem dzwoni Ave Maria.
- Gratia Dei przez wiele miesięcy milczał. Dlaczego?
- Najpierw z serca dzwonu odlanego przez Felczyńskich z daw
nego Gratia Dei odpadł kawałek metalu, potem nie wytrzymało za
wieszenie i serce spadło. Było nie całkiem udane, za lekkie. Nowe, wa
żące dwieście kilogramów wykonała z żelaza holenderska ludwisamia ►

18 sierpnia 2008 roku profesor Andrzej Januszajtis ukończył osiemdziesiąt lat. Jak mówił przed
sześcioma laty prezydent Paweł Adamowicz, przy okazji nadania Profesorowi tytułu Honorowego
Obywatela, „jest Andrzej Januszajtis prawdziwą gdańską instytucją, jedną z najsolidniejszych i nie waham
się powiedzieć, że dla miasta najcenniejszych”.
Dołączając serdeczne życzenia dla Jubilata, publikujemy fragment dłuższej z nim rozmowy, w której opo
wiada o swoim życiu i Gdańsku - mieście, „które kocha”. Jest to jeden z rozdziałów książki Barbary Kanold
„Andrzej Januszajtis. Gdańszczanin z wyboru”, która w ubiegłym roku ukazała się nakładem Polnord
Wydawnictwo „Oskar”.
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Eijsbouts z Asten, ta sama, która odlewała dzwony karylionów
w kościele św. Katarzyny i w Ratuszu Glównomiejskim.
- Tradycji dzwonienia kres położyła druga wojna światowa.
- Tak, bo większość gdańskich dzwonów oddano na potrzeby wo
jenne. Pięć, których nie zdążono przerobić na narzędzia mordu, pozo
staje nadal w niemieckich miastach - Lubece, Hildesheimie i Kassel.
- Nie ma sposobu, aby wróciły z tego wygnania?
-Trzeba na to oficjalnych i stanowczych, ale nie wojowniczych
starań władz gdańskich. Ja sam wykorzystuję każdą okazję, aby
o tym mówić głośno. Poznałem kiedyś w Gdańsku Waltera
Kapahnke, Niemca, który pomagał w czasie wojny zdejmować
dzwony z wież, później dostałem od niego ich zdjęcia.
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Kiedy w 1975 roku byłem przez trzy miesiące na stypendium
w Instytucie Zastosowania Energii Jądrowej w Budowie Statków
pod Hamburgiem, odwiedziłem Waltera Kapahnke i razem z nim
oglądałem w Lubece Dominicalis z Bazyliki Mariackiej i dwa dzwony
kościoła św. Jana. Jak mi na miejscu tłumaczono, władze kościoła by
łyby skłonne dzwony oddać, potrzebna jest jednak zgoda Unii
Ewangelicznej w Berlinie, zawiadującej dzwonami i tym wszystkim,
co zostało wywiezione, a nie ma właściciela. Poza tym zwracano
uwagę, że dzwony zawieszono tam przed odbudowaniem hełmu
wieży. Jej małe okienka musiałyby ulec dewastacji. Te argumenty
mnie nie przekonały, później pojawiły się tam trzy nowe, większe
dzwony i stale nie mogę zrozumieć, dlaczego największy kościół

ANDRZEJ JAN U SZAJTIS

Dzwon Pokoju i Pojednania - dar od papieża Jana Pawia II dla
karylionu w kościele św. Katarzyny. Pierwszy z lewj Andrzej Januszajtis, obok niego Hans Eggebrecht; po prawej Tadeusz Chrza
nowski, ówczesny wojewódzki konserwator zabytków; 1989

w Polsce, największy ceglany kościół na świecie zamiast pięknie
brzmiącego zespołu co najmniej pięciu dzwonów dzisiaj ma zaledwie
dwa i to nie najlepsze. Mam w domu kilka nagrań z kościołów w całej
Europie i na tej podstawie mogę stwierdzić, że przedwojenne
dzwony Kościoła Mariackiego brzmiały najpiękniej ze wszystkich.
- O zagrabionych dzwonach przypomniał pan też Günterowi
Grassowi.

- To było w późnych latach osiemdziesiątych. Grass przyjechał
po raz kolejny do Gdańska i zupełnym trafem spotkaliśmy się na
Długim Targu, po którym wędrował z ekipą telewizji. Byłem wtedy
w telewizji dość znany przez swoje programy i wykłady. Poproszono
mnie, abym przed kamerą, na którymś przedprożu, z nim porozma
wiał. Znałem wtedy jego twórczość po łebkach, pogadaliśmy na
różne tematy, ale jak zawsze w kontakcie z Niemcami przypomnia
łem o dzwonach, wywiezionych na przetopienie, które się zachowały
w Niemczech. Na pożegnanie życzyłem mu nagrody Nobla, bo to
było na długo przedtem zanim ją otrzymał.
W tym samym dniu Grass, stojąc przed kościołem św. Katarzyny,
powiedział do telewizji, że dzwony zostały stąd ukradzione i muszą
wrócić na swoje miejsce. Bardzo mnie tym ujął, bo jego słowo miało
wtedy dużą wagę.
-Teraz w sylwestrową noc my, gdańszczanie dzwonimy
w małe, domowe dzwoneczki na Targu Węglowym.
- Marzy mi się, by wreszcie nasze dzwony wróciły i zabrzmiały
razem na Nowy Rok. Podczas uroczystych świąt ich dźwięki po
winny rozbrzmiewać w idealnie dopasowanej harmonii. Obyśmy się
doczekali wielkiego noworocznego dzwonienia w naszym Gdańsku!
- Ale dzwony to nie jedyne nasze zagrabione skarby.
- Oczywiście! Stale upominam się o zwrot szat kościelnych na
szego Kościoła Mariackiego. I muszę powiedzieć, że mam ich do
kładny wykaz, który otrzymałem z Lubeki, od ostatniego pastora
Kościoła Mariackiego, Gülzowa.
W Gdańsku mówiono mi, że był polakożercą, tymczasem to wła
śnie on w rozmowach i korespondencyjnie przekazywał mi informa
cje, gdzie znajdują się nasze wywiezione zabytki. Od niego wiem,
gdzie się znajdują obiekty z najbogatszego chyba na świecie zbioru
paramentów i szat kościelnych z Kościoła Mariackiego, dziś rozpro
szone po świecie. Są tam tkaniny arabskie, być może nawet XIIIwieczne, na nich wersety islamskie, a na wierzchu haftowany krzyż.
W przedwojennym katalogu odnotowano pięćset czterdzieści dzie
więć obiektów, z tego sto jeden jest obecnie w Niemczech, sto
osiemdziesiąt trzy w depozycie gdańskiego Muzeum Narodowego.
Niestety, u nas nie są eksponowane, bo to podobno kosztowna
sprawa. Nie mogą być narażone na działanie jaskrawego światła
i prezentowane na wieszakach ze względu na kruchość tkaniny. Ale
mam o to trochę żalu do kolejnych dyrekcji Muzeum, że nie starają
się znaleźć dobrego wyjścia i udostępnić ich zwiedzającym.
- Pastor Gülzow zaświadczał też o spaleniu Gdańska.
- Trzeba wyraźnie powiedzieć, że w pierwszych latach po wojnie,
gdy jeszcze żyli bezpośredni świadkowie wydarzeń, nikt nie miał
wątpliwości, jak spalenie przebiegało. Pastor opowiadał mi, że do
27 marca 1945 roku Kościół Mariacki był nietknięty przez ogień,
dopiero następnej nocy spadły sowieckie bomby zapalające i ko
ściół zaczął płonąć. Również we wspomnieniach ostatniego, nie
mieckiego rektora Politechniki Gdańskiej znajdujemy zapis, że
kiedy udało mu się odpłynąć w kierunku Helu, w nocy z 26 na 27
marca widział słup ognia, a na jego tle nietkniętą sylwetkę Kościoła
Mariackiego. Nad Starym Miastem dymy widać jeszcze na zdję
ciach lotniczych z 14 kwietnia 1945 roku, kiedy Główne Miasto już
się wypaliło. Także po ruinach wielu budynków można było poznać,
czy były zgruchotane przez wybuch bomb czy pocisków, czy tylko
wypalone przez pożar. To dowód, że znacznej części, mniej więcej
połowy zniszczeń, dokonali upojeni zwycięstwem i alkoholem żoł
nierze Armii Czerwonej. Naoczni świadkowie widzieli sowieckie
komanda pod dowództwem podoficerów, jak bańkami z benzyną
podpalali dom po domu. Są oczywiście w zachowanych relacjach
pewne sprzeczności, wiele jednak się pokrywa i zaświadcza
o udziale Rosjan w zniszczeniu naszego miasta. W następnych la
tach nie wolno było głosić prawdy, pojawiła się legenda o wielo
dniowych zażartych bojach, „walce o każdy dom”, i rocznicę zajęcia ^
Śródmieścia przesuwano coraz dalej.
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Wizyta prezydenta Czech Vaclava Havla w Gdańsku. Spacer na
Długim Pobrzeżu w towarzystwie m.in. przewodniczącego Rady
Miasta Andrzeja Januszajtisa (po prawej)

- Wróćmy jeszcze do gdańskich dzwonów. Walczy pan o po
wrót tych z Kościoła Mariackiego i od Świętego Jana, a zgo
dzono się na to, aby dzwony z karylionu z kościoła św. Kata
rzyny zostały w Lubece. Dlaczego?
- To jest zupełnie wyjątkowy przypadek. Przypomnijmy, karylion
u Świętej Katarzyny został zainstalowany w 1575 roku. Dnia 3 lipca
1905 roku wieża kościoła spłonęła od uderzenia pioruna. Dzwony od
lane przez Schilingów i zainstalowane u Świętej Katarzyny w 1908
roku, nie należą więc do karylionu z czasów polskich.
O losie dzwonów ze Świętej Katarzyny dowiedziałem się, tak jak
0 innych dzwonach gdańskich, o czym już wspominałem, od Waltera
Kapahnkego. Okazało się, że dwadzieścia osiem z trzydziestu pięciu
dzwonów dawnego karylionu odnaleziono po wojnie na niemieckim
cmentarzysku dzwonów przy hucie, pod Hamburgiem, gdzie były
oddane na przetopienie. Uratowane od zagłady, z nowym mechani
zmem, wykonanym przez tamtejszego zegarmistrza Behrensa, za
instalowano w południowej wieży Kościoła Mariackiego w Lubece.
Wspólnie umówiono się, za zgodą biskupa Lecha Kaczmarka, że po
winny tam zostać, a w Gdańsku ma powstać nowy karylion. Dzięki
staraniom i środkom, zebranym przez mieszany komitet, założony
przez innego gdańszczanina, Hansa Eggebrechta, od roku 1989
działa nowy karylion, składający się dziś z pięćdziesięciu dzwonów
1 ważący osiemnaście ton.
- Hans Eggebrecht to bardzo ciekawa postać.
- Poznałem go osobiście, kiedy zjawił się pierwszy raz w Gdańsku.
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Mieszkał w Hamburgu, ale był z urodzenia gdańszczaninem, jego
ojciec był przed wojną dyrektorem tutejszych wodociągów.
Eggebrecht mieszkał na ulicy Wałowej i jako chłopak kręcił się
w okolicach Poczty Gdańskiej. Opowiadał mi ciekawe zdarzenia z cza
sów jej obrony, pamiętał wóz strażacki, przeznaczony do gaszenia po
żaru, napełniony benzyną i użyty jako miotacz ognia. Zaświadczał też,
że to nie gdańszczanie oblegali Pocztę, tylko sprowadzona z Malborka
jednostka SS. Sam przyznaje się do grzechu, który ma na sumieniu
- znalazł wtedy na ulicy album ze znaczkami Poczty Polskiej, zabrał
do domu, ale ojciec kazał mu go zwrócić, co po wojnie uczynił.
- Dzwony ze Świętej Katarzyny mają swoich patronów.
- Kiedy zastanawialiśmy się, jaka odlewnia maje wykonać nama
wiałem na holenderską ludwisarnię Eijsbouts w Asten, o której już
wspominaliśmy. Postanowiono, że dzwony staną się symbolem po
jednania i dlatego na patronów wybrano ofiary obozów, ludzi, którzy
ratowali Żydów, karmelickich błogosławionych. Na jednym z nich
widnieje nazwisko pastora Reimera, ostatniego ewangelickiego du
chownego od Świętej Katarzyny, który zginął z rąk sowieckich,
w momencie gdy chciał powstrzymać podpalaczy.
- Patronem jednego z dzwonów jest Wiesław Januszajtis.
- Była to dla mnie niespodzianka. Ufundował go ku mojemu za
skoczeniu pan Siegfried Rosenberg, wydawca kalendarzy przesie
dleńców i dedykował pamięci mojego Ojca, jako ofiary Auschwitz.
- W maju 2006 roku doszło do kolejnej tragedii, do dużego po
żaru kościoła, w wyniku którego spalił się dach.
- Pożar dzwonom nie zaszkodził, wieża, na szczęście została ura
towana. Uszkodzone zostały kable, ale dzwony wytrzymały. Jest ich
w tej chwili czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąty przyjechał już do
Gdańska, czeka na montaż.
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- Mówimy caiy czas o dzwonach i karylionach.
- Dzwon sam jest instrumentem, z którego można wydobywać
dźwięk kołysząc go, uderzając sercem w płaszcz od wewnątrz, młot
kiem z zewnętrz i od środka, wreszcie bajrować, czyli uderzać w spe
cjalny sposób w kilka dzwonów. A karylion to jest duży instrument
złożony z nastrojonych dzwonów, na którym można wygrywać me
lodie. W Gdańsku mamy takie dwa instrumenty, właśnie w kościele
św. Katarzyny i w Ratuszu Głównomiejskim. Przed wojną był jesz
cze trzeci na Biskupiej Górce, na hotelu młodzieżowym, wyposażony
też w zegar z ruchomymi figurami.
- Ciekawa jest historia ratuszowego instrumentu.
- Po raz pierwszy czternaście dzwonów zawisło na wieży Ratusza
Głównomiejskiego w 1561 roku, a ich wykonawcami byli również mi
strzowie z Niderlandów. Na dzwonach zamieszczono herby
Gdańska, Polski i Prus Królewskich, miały też łacińską inskrypcję:
„Wszystko czas trzyma i w jego przestrzeniach przechodzą wszech
światy pod niebem”. Co pół godziny wygrywały chorały zmieniane
co tydzień. Przetrwał do marca 1945 roku, z wojny ocalały jedynie
trzy dzwony, do których później dołączono siedemnaście, przenie
sionych z Biskupiej Górki, a odlanych przed wojną w Stoczni
Gdańskiej.
- Teraz na wieży Ratusza mamy nowy karylion.
- Ma piękne, srebrzyste brzmienie, a ważną kwestią jest odpo
wiedni dobór repertuaru muzycznego dla instrumentu mającego
być jedną z wizytówek Gdańska. Uważam, że nie można wciąż po
wtarzać jednej melodii. Ja należę do pokolenia, które przy Rocie stoi
na baczność i należy ją grać w momentach szczególnie uroczystych.
Tym bardziej, że w Archiwum i Bibliotece Gdańskiej są księgi wie
żowe z XVIII wieku, w których nie ma co prawda zapisów nuto
wych, ale są podane pozycje kołków, przy pomocy których można
ustawić melodię. Opracowaliśmy też dla karylionu Świętej

Katarzyny rozkład melodii, dostosowanych do liturgii - kolędy, pie
śni wielkopostne, na święto morza, maryjne w maju - na cały rok.
Dawniej chorały zmieniano co tydzień.
-Tyle o dzwonach i szatach zagrabionych przez Niemców.
Tymczasem do tej pory nie zostały zwrócone miastu dzieła
sztuki, szczególnie mariackie ołtarze, które, prawem kaduka,
są w posiadaniu polskich muzeów. Domagamy się zwrotu od ob
cych, a od swoich?
- Stale się o to upominamy! To trwa całymi latami, ale pewne re
zultaty są. W roku 1969 do Gdańska przyjechał z Warszawy profesor
Stanisław Lorenc. Byłem obecny przy rozmowie, kiedy zapytany
0 ołtarze z Kościoła Mariackiego, przechowywane w stołecznym mu
zeum, zapewnił, że nie jest przeciwny ich powrotowi, ale potrzebne są
lepsze stosunki między władzami a Kościołem. Do dziś parafia
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gdańsku, a wraz z nią
wszyscy gdańszczanie walczą o zwrot pięciu obiektów z Warszawy
1 kilku z innych muzeów. Zasadniczym argumentem jest to, że ołtarzy
nie można traktować jednostkowo, bo należą integralnie do jedynego
w swoim rodzaju zespołu arcydzieł sztuki średniowiecznej, stworzo
nych właśnie dla Kościoła Mariackiego w Gdańsku.
Zwracam też uwagę na fakt, że świątynia została zwrócona
Kościołowi Katolickiemu już w styczniu 1945 roku, jak to określiła
ówczesna Miejska Rada Narodowa, „aktem sprawiedliwości dziejo
wej”. Powoływanie się więc na ustawę o mieniu poniemieckim, z mar
ca 45 roku, jest bezsensowne, bo prawo nie może działać wstecz.
- Ołtarze wywożone były z Gdańska przez Niemców. Ale jak
trafiały do Warszawy?
►
Debata publiczna na temat zagospodarowania przestrzennego
Ołowianki. Z długopisem Andrzej Januszajtis, pierwszy z prawej
Bohdan Szermer, 1999
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- W czasie wojny kilka trafiło bezpośrednio do Niemiec, większość
ewakuowano w najbliższe okolice Gdańska. Po ustaniu działań przed
stawiciele warszawskiego Muzeum Narodowego wybierali sobie naj
lepsze zabytki i dzieła dla odnowionego muzeum. Traktowali sprawę
wybiórczo, na przykład z kościoła w Pruszczu Gdańskim, którego całe
wyposażenie zachowało się w dobrym stanie, zabrano tylko najcen
niejszy główny ołtarz jako rzekome mienie poniemieckie.
Pytam głośno i stale: co to znaczy „poniemieckie”? Jak to rozu
mieć, skoro pochodzą z obszaru, który przez siedemset lat był zwią
zany z Polską, a dzieła powstały w czasach katolickich i podlegały
diecezji włocławskiej?
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Starania gdańszczan doprowadziły do zwrotu części skarbów,
w muzeach Warszawy i Gdańska jest jeszcze kilka. Gdyby do trzy
nastu ołtarzy będących aktualnie w bazylice dodać te brakujące,
Kościół Mariacki, jako jedyny na świecie, miałby zespół dwudziestu
dwóch gotyckich ołtarzy. Nie wszystkie są kompletne. Ciągle odnaj
dujemy nowe, na przykład wspaniała tablica ołtarzowa z Tronem
Łaski odnalazła się w Berlinie.
- Wielki Ołtarz Ferberów „w kawałkach”, ale jednak wrócił.
- Jedno skrzydło, dziwnym trafem, odnalazło się w Hamburgu,
widziałem je w 1975 roku, w tamtejszej Kunsthalle. Niemcy kupili
je od jakiegoś antykwariusza z Kopenhagi, długo trwały negocjacje,
aż wreszcie zaproszono nas, mnie już po 1990 roku, jako przewodni
czącego Rady Miasta, na uroczystość przekazania, w kościele
św. Jakuba w Hamburgu.
To była wzruszająca uroczystość, skrzydło wystawiono w prezbi
terium, grała i śpiewała nasza Cappella Gedanensis, a dyrektor ga
lerii wpatrywał się w dzieło i w ciszy ocierał łzy. To pokazuje, jakie
emocje budzą te dzieła. Później, w październiku 2002 roku, drugie
skrzydło ołtarza Ferberów, z wizerunkiem św. Heleny, przetrans
portowano z warszawskiego Muzeum Narodowego do Bazyliki
Mariackiej w Gdańsku. Wcześniej powróciły z Warszawy pozostałe
części dwóch ołtarzy Ferberów oraz predella.
Niemcy często tłumaczą, że konkretny kościół nie jest właści
cielem dzieła i dlatego nie mogą nim dysponować. Wtedy zawsze
powtarzam, zresztą w kraju też, że istnieje możliwość kompromi
sowa - niech nam to oddadzą w formie trwałego depozytu do
czasu wyjaśnienia wszystkich komplikacji. Przypomnę tylko,
że w 2005 roku na tej zasadzie wrócił do kościoła w Stegnie
dzwon. Dzięki współpracy katolików, ewangelików w Polsce i w
Niemczech kilka lat temu pastor z Lubeki przywiózł do Stegny
dzwon, który, jak powiedział, „zawsze należał do wiernych tego
kościoła”. A nasze dzieci recytowały po polsku „Pieśń o dzwonie”
Schillera!
- Rozmawiając o powojennym Gdańsku, o jego historii i za
bytkach wybiegamy w przeszłość i daleko w przyszłość.
Tymczasem jest rok 1948, kiedy zamieszkał pan blisko
Gdańska, w Sopocie.
- Jeszcze wcześniej dwa razy miałem okazję uczestniczyć w let
nich obozach harcerskich, w Orłowie i na Polance Redłowskiej.
Zdobyłem wtedy sprawność przewodnika po wielkim mieście,
poprowadziłem harcerzy po zrujnowanym Gdańsku, wygłaszałem
gawędy. Dużo później sam odkryłem jeden swój błąd, Dom Przy
rodników, który był wypalony, uznałem za Angielski. Opowiem
pani o nim w stosownym momencie, tym bardziej, że do dziś trwa
akademicki spór o jego nazwę. „Angielski” czy „Anielski”? Wtedy,
zaraz po wojnie, o rejsach żaglówkami nie było co marzyć w tej
strefie nadgranicznej, ale kąpaliśmy się w morzu i walczyliśmy
z plagą os.
W 1948 roku na stałe zamieszkałem na Wybrzeżu. I oto docze
kałem się cudu. Ręce ludzi podobnie jak ja urzeczonych
Gdańskiem - konserwatorów, murarzy, kamieniarzy - wskrzesiły
miasto. Z jakąż radością przyglądałem się, jak jedna za drugą
powstają z martwych rzeźbione ściany ulic, jak błyszczą świeżymi
barwami fasady kamieniczek, jak czerwień dachówek pokrywa
wypalone wraki kościołów. Masyw Kościoła Mariackiego dominuje
jak dawniej nad Śródmieściem, wesoło skrzypią koła odbudowa
nego Żurawia, Neptun powrócił z wygnania, a złocisty posąg
Zygmunta Augusta spogląda łaskawie na kolorowy Długi Targ
z koronkowej wieży Ratusza.
Rosły mury odbudowywanego miasta i piętrzyły się stosy ksią
żek i albumów w mojej bibliotece. Im więcej widziałem, tym wię
cej chciałem wiedzieć. Uczyłem się Gdańska, chłonąłem wiedzę
o jego zabytkach i nazwach ulic, poznawałem niezwykłą historię
Wenecji Północy. ■
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Jerzy KUKLIŃSKI

1 stycznia • Kilkanaście tysięcy gdańszczan i gości przywitało Nowy Rok
podczas zabawy na Targu Węglowym. Życzenia bawiącym się i wszystkim
mieszkańcom Gdańska złożył prezydent Paweł Adamowicz wraz z innymi
przedstawicielami miejskich władz.
• Amelka, córka Justyny i Mieczysława Malinowskich z Gdańska, została
pierwszą obywatelką miasta urodzoną w 2008 roku. Przyszła na świat dokładnie
35 minut po północy i przy wzroście 54 cm ważyła nieco ponad trzy kilogramy.
• Zaczął obowiązywać wspólny bilet w komunikacji Metropolii. Za 18 zł
(normalny) każdy, kto nabędzie bilet metropolitalny, może podróżować
przez całą dobę wszystkimi środkami transportu zbiorowego (tramwajami,
autobusami, trolejbusami i SKM), który obejmuje Metropolitalny Związek
Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, tj. na terenie miast - Gdańska, Gdyni,
Sopotu, Redy Rumi, Wejherowa, Pruszcza Gdańskiego oraz gmin - Luzino,
Kosakowo, Kolbudy, Wejherowo, Pruszcz Gdański i Żukowo.
• Przestała istnieć Izba Wytrzeźwień w Gdańsku. W jej miejsce powstało
Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych, prowadzone przez organizację
pozarządową pod nazwą Towarzystwo Wspierania Potrzebujących
„Przystań”.
• Po 27 latach pracy w Państwowej Operze Bałtyckiej w Gdańsku odszedł
na emeryturę dyrektor Włodzimierz Nawotka. Fotel po nim objął reżyser
teatralny i operowy Marek Weiss-Grzesiński.
2 stycznia • Rozpoczął pracę nowo utworzony ośrodek kardiochirurgii
dziecięcej przy Klinice Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Akademii
Medycznej w Gdańsku, mieszczącej się w gdańskim Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. M. Kopernika.

Szlachetni i najzacniejsi mieszkańcy Gdańska
wszystkich stanów,

Tu, przy pomniku naszego wielkiego astronoma
Jana Heweliusza uroczyście podaję do wiadomości, iż
kierując się tym, aby wydarzenia w naszym mieście
daty najświeższej nie uszły szybko w niepamięć, usta
nawiam stanowisko miejskiego kronikarza. (...)
Kronikarzem miejskim mianuję doktora historii
Jerzego Kuklińskiego, który z górą lat trzydzieści
w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska przepracoival i wraz z doktorem Mirosławem Glińskim z tegoż
Muzeum kronikę Gdańska, poczynając od roku 997 aż
do roku 2000 napisali i po części ją drukiem wydali.
Niech sporządzone przez niego zapisy czytane będą
przez swoich i inszych, aby o naszym mieście mogli
mówić ze szczerą życzliwością. (...)
Działo się to w Gdańsku, dnia 28 miesiąca stycznia
Roku Pańskiego 2006, a prezydentury mojej ósmej.
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska

4 stycznia • Ogłoszono wyniki piątej edycji konkursu na lidera gdańskiej
przedsiębiorczości w 2007 roku, zorganizowanego przez Gdańskie Centrum
Obsługi Przedsiębiorczości. Impreza odbywała się pod hasłem „Napoleon
też nie był duży”, jest bowiem adresowana głównie do małych i bardzo ma
łych przedsiębiorstw. Nagrodzono trzy firmy w trzech kategoriach. W kate
gorii „mikro” przedsiębiorstw wygrała spółka Joytrip. pl. - biuro podróży
założone przez absolwentów szkół wyższych. Wśród firm małych zwyciężył
Inwestpol-Consulting Spółka z o.o. - handlująca maszynami do obróbki
mięsa. Za najlepszą firmę średnią uznano drukarnię Druk-Markuszewscy
Spółka z o.o. Nagrodzone firmy, oprócz tytułu (Lider Gdańskiej
Przedsiębiorczości) i statuetki kogi gdańskiej, otrzymały też nagrody w po
staci karty płatniczej, zasilonej gotówką w wysokości 4 tys. zł, komputer
oraz kampanię reklamową w mediach.
• W sali koncertowej gdańskiej Akademii Muzycznej ogłoszone zostały wy
niki plebiscytu redakcji „Dziennika Bałtyckiego”, TVP Gdańsk i Radia
Gdańsk na dziesięciu najpopularniejszych sportowców Pomorza w 2007
roku. Tytuł zdobył gimnastyk Leszek Blanik (AZS AWFiS Gdańsk), który
wyprzedził wioślarza Adama Korola (AZS AWFiS Gdańsk)) oraz florecistkę
Sylwię Gruchała (AZS AWFiS Gdańsk). Natomiast kapituła plebiscytu, pod
przewodnictwem marszałka pomorskiego Jana Kozłowskiego, tytuł
Sportowca Roku 2007 na Pomorzu przyznała ex aequo Leszkowi Blanikowi
i Adamowi Korolowi.
7 stycznia • Zmianie uległy ceny biletów komunikacji miejskiej w Gdańsku.
Przestały obowiązywać bilety 10- i 30-minutowe. W ich miejsce zostały
wprowadzone odpowiednio bilety 15- i 45-minutowe. Najtańszy bilet kosz
tuje teraz 2 zł (dotychczas 1,40 zł), ale można z nim podróżować 15 minut,
pięć minut dłużej niż poprzednio. Wydłużono także czas ważności biletu
za 2,80 zł do 45 minut (dotychczas 30 minut).
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9 stycznia • W gdańskim Muzeum Bursztynu, oddziale Muzeum
Historycznego, w obecności prezydenta Adamowicz, „ambasadora bursz
tynu” Lidii Popiel, przedstawicieli cechu rzemieślniczego i bursztynników,
podpisano list intencyjny w sprawie rozwoju klastra (skupisko firm) o na
zwie Gdańska Delta Bursztynu. Przedsięwzięcie ma na celu zacieśnienie
współpracy w tej branży, tak charakterystycznej zarówno dla Gdańska jak
i całego regionu.
• Profesor dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz został uhonorowany godno
ścią i tytułem doktora honoris causa Politechniki Gdańskiej. Urodzony
w Kościerzynie naukowiec związany był z PG od ponad pół wieku. To uczel
nia, na której studiował, prowadził pracę badawczą i edukacyjną. Były jej
prorektor i rektor opublikował ponad 420 pozycji, w tym 14 książek, z dzie
dziny morskich konstrukcji stoczniowych, portowych i pełnomorskich.
10 stycznia • Po raz czternasty władze Gdańska przyznały stypendia dla
najlepszych studentów uczelni państwowych. Łącznie w roku akademickim
2007/2008 przyznano ich 74 na kwotę 374 300 zł, w tym 58 comiesięcznych
i 16 jednorazowych, a wysokość jednego stypendium wyniosła 500 zł.
Stypendia otrzymało 23 studentów Uniwersytetu Gdańskiego, 17 Politech
niki, 2 Akademii Medycznej, po 3 Akademii Wychowania Fizycznego
i Sportu oraz Akademii Muzycznej, 7 Akademii Sztuk Pięknych, 2 Wyższej
Szkoły Psychologii Społecznej i 1 Akademii Marynarki Wojennej.
11 stycznia • Wstrzymanie przyjęć pacjentek i zawieszenie operacji przez
Klinikę Ginekologii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku (szpital
przy ul. Klinicznej we Wrzeszczu). Powodem tego stanu był brak lekarzy.
Większość zatrudnionych ginekologów już w styczniu „wypracowała”
wszystkie przewidziane prawem nadgodziny. Od tego roku dyrektywa Unii
Europejskiej pozwala lekarzom pracować tylko 48 godzin tygodniowo (na
etacie). Medycy pracowaliby dłużej, gdyby dyrekcja placówki spełniła ich
żądania płacowe. Zatrudnieni w Klinice, podobnie jak pozostali lekarze
w Akademickim Centrum Klinicznym Akademii Medycznej w Gdańsku, od
rzucili jednak propozycje płacowe przedstawione przez dyrekcję. Dlatego
też jedenaście ciężko chorych kobiet, odesłano z przysłowiowym „kwitkiem”.
13 stycznia • W Muzeum Narodowym w Gdańsku otwarto wystawę „Złoty
wiek malarstwa flamandzkiego. Rubens, van Dyck, Jordaens 1608-1678”.
W uroczystości otwarcia udział wziął premier RP Donald Tusk. Ekspozycja
powstała w ramach współpracy gdańskiego Muzeum Narodowego
z Muzeum Narodowym w Warszawie oraz wiedeńskim Kunsthistorisches
Museum Gemaeldelgalerie der Akademie der Bildenden Kuenste.
• Po raz 16. odbył się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Zbierano pieniądze pod hasłem „Finał z głową” - na pomoc dzieciom ze
schorzeniami laryngologicznymi. Tegoroczny finał rozpoczął się na Helu.
Stamtąd Jerzy Owsiak (główny organizator) przyleciał śmigłowcem
Marynarki Wojennej do Gdańska, gdzie na Długim Targu spotkał się z pre
mierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Pawłem Adamowiczem. Na
Głównym Mieście impreza rozpoczęła się od parady zabytkowych samocho
dów i motocykli. Przez cały dzień odbywały się licytacje, koncerty oraz
zbiórki pieniędzy. Wśród kwestujących na Długim Targu byli m.in. premier
Tusk i prezydent Adamowicz. Po Gdańsku jeździł zabytkowy tramwaj. Żeby
nim jechać, trzeba było wrzucić kontrolerowi do puszki datek na WOŚP.
• W kościołach archidiecezji gdańskiej odczytano list ks. abpa Tadeusza
Gocłowskiego, metropolity gdańskiego, w którym przestrzegł wiernych
przed uczestnictwem w mszach św. i nabożeństwach odprawianych przez
Bractwo Świętego Piusa X. To międzynarodowe zgromadzenie założone zo
stało przez francuskiego arcybiskupa Marcela Lefebvre’a, który uznał
uchwały Soboru Watykańskiego II za zbyt nowatorskie i szkodliwe dla
Kościoła. Odrzucił nauczanie Soboru, zerwał łączność z Kościołem i utworzył
w Szwajcarii nową wspólnotę, którą nazwał Bractwem Świętego Piusa X.
Zostało ono ekskomunikowane w 1988 r. przez papieża Jana Pawła II.
14 stycznia • W Gdańsku i Gdyni zostały uwolnione ceny taksówek. Do tego
dnia maksymalna stawka za przejazd jednego kilometra wynosiła 2 zł. Teraz
każda korporacja i taksówkarze niezrzeszeni sami ustalają sami ustalają
koszty przejazdu.
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15 stycznia • Z mieszkańcami Wrzeszcza spotkał się prezydent Paweł
Adamowicz wraz z dyrektorami wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego
przy ul. Pestalozziego. Uczestniczyło w nim ponad 400 wrzeszczan. W dys
kusji poruszono wiele problemów nurtujących tutejszych mieszkańców,
na które odpowiadali prezydent i towarzyszący mu przedstawiciele władz
miejskich. Spotkanie trwało ponad trzy godziny i było kolejnym z cyklu
„Mój dom, moja dzielnica, moje miasto”.
16 stycznia »Na dworcu PKP Gdańsk Główny otwarto Centrum Obsługi
Klienta (COK), przeznaczone do obsługi pasażerów PKP Inter City.
Pomieszczenie COK, klimatyzowane i pod stałym nadzorem wizyjnym, zo
stało przystosowane także do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.
17 stycznia • Po raz jedenasty obchodzony był w Polsce Dzień Judaizmu.
Ustanowiony w 1997 r. przez Episkopat wpisał się na trwałe w doroczny ka
lendarz Kościoła Katolickiego (po raz pierwszy obchodzono go w 1998 r.).
Z tej okazji w Seminarium Duchownym w Oliwie odbyła się debata na temat
znaczenia i sensu związku małżeńskiego w katolicyzmie i judaiźmie.
Współgospodarzami debaty byli - Icchak Rapaport, naczelny rabin
Wrocławia i Śląska (urodził się w Szwecji, j. polskiego nauczyła go matka)
oraz ks. dr Krzysztof Niedałtowski, teolog i religioznawca, duszpasterz śro
dowisk twórczych Archidiecezji Gdańskiej. Wieczorem odbył się koncert
w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, w wykonaniu pianisty Leszka Możdżera
oraz perkusisty Zahara Fresco.
18 stycznia • Wznowiono przyjęcie pacjentek i operacje w Klinice
Onkologii Ginekologicznej AMG, wstrzymane 11 stycznia z powodu wy
czerpania się limitu nadgodzin w tym miesiącu. Lekarze Kliniki przystąpili
do pracy, gdyż warunkowo zgodzili się na proponowane im przez dyrekcję
stawki za nadgodziny.
• W siedzibie Centralnego Muzeum Morskiego odbyło się tradycyjne spo
tkanie opłatkowe pomorskich muzealników. Swoją obecnością zaszczycił je
arcybiskup gdański Tadeusz Gocłowski, który życzył zgromadzonym rado
ści i satysfakcji z pracy, podkreślając jednocześnie, jak ważne są tego
rodzaju spotkania dla integracji środowiska.
19-20 stycznia • W tych dniach na deskach Państwowej Opery Bałtyckiej w
Gdańsku wystawiona została dwuaktowa opera „Emilia z Liverpoolu”. Dzieło
włoskiego kompozytora Gaetano Donizettiego (1797-1848) przygotowało
Europejskie Centrum Operowe z Liverpoolu. Zaprosiło ono do współpracy te
atry operowe z Gdańska, Neapolu i Bremy. Nową wersję dzieła G. Doni
zettiego opracował francuski muzykolog Gili Rico. Wykonawcami byli młodzi,
utalentowani śpiewacy z całej Europy oraz orkiestra, składająca się z muzy
ków z Liverpoolu, Bremy oraz Gdańska pod kierunkiem Włocha Giovanniego
Pacora.
20 stycznia • Radni Prawa i Sprawiedliwości, zasiadający w Sejmiku
Wojewódzkim i Radzie Miasta Gdańska, skierowali list otwarty do premiera
Donalda Tuska. Wyrazili w nim niepokój co do decyzji rządu dotyczących
kluczowych inwestycji w Gdańsku i na Pomorzu. Główne zarzuty odnosiły
się do rządowych zapowiedzi zmniejszenia (o 12 min euro) dofinansowania
budowy Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, Trasy im. H. Su
charskiego oraz przebudowy ul. J. Słowackiego.
• W Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance wystąpił z dwoma kon
certami szwajcarski muzyk Andreas Vollenweider, uważany za najbardziej
znanego harfistę świata.
21 stycznia • Władze Gdańska wybrały szefa spółki, która będzie budować
stadion „Baltic Arena” na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku.
Został nim Adam Giersz, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, do
radca Prezydenta Gdańska ds. EURO 2012, b. trener reprezentacji Polski
w tenisie stołowym i b. wiceminister sportu.
• Gdańskie Centrum Filmowe (GCF) - zarządzające kinami „Neptun”,
„Helikon” i „Kameralne” - zdobyło pierwsza nagrodę Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej. Nagrody PISF (w tym roku po raz pierwszy) otrzymują
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organizacje i ludzie, którzy z pasją i poświęceniem propagują wiedzę o kinie,
promują polskie filmy w kraju i za granicą, edukują młodego widza oraz pu
blikują na temat filmu. Nagroda przyznawana jest w jedenastu kategoriach.
GCF zdobyło ją w kategorii „Edukacja młodego widza”, wygrywając z Aka
demią Filmową w Warszawie oraz Międzynarodowym Festiwalem Filmów
Młodego Widza „Ale kino!” w Poznaniu.
23 stycznia • Gdański podróżnik, literat i pianista Romuald Koperski wraz
z Marianem Pilorzem wyruszyli spod gdańskiej mariny na „podbój” Syberii.
W Moskwie dołączył do nich Rosjanin Wiktor Makarowskij (Makarowskiy).
Wyprawa ta, zwana Ekspedycją Stulecia, rozpoczęła się 12 stycznia pod
wieżą Eiffla w Paryżu. Stamtąd, przez Przylądek Rocca w Portugalii (najda
lej na zachód wysunięty punkt europejskiego kontynentu), rajdowcy dotarli
do Gdańska. Znad Motławy wystartowali w dalszą drogę do Przylądka
Dieżniewa nad Cieśniną Beringa (najdalej na wschód wysunięty punkt Azji).
Za pojazd służył im, liczący prawie trzydzieści lat, samochód z demobilu
Bundeswehry Man Kat 1, przystosowany w ubiegłym roku specjalnie do tej
eskapady. Powrót do Gdańska podróżnicy zaplanowali na maj.
24 stycznia • W hali gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Spor
tu odbył się casting o bilet wstępu do finału popularnego show „Sou can
dance - Po prostu tańcz”. Wzięło w nim udział ponad tysiąc osób.
25 stycznia • Rozpoczął się ogólnopolski protest celników. Objęte zostały
nim także wszystkie placówki celne na Pomorzu. Na pierwszej zmianie po
winno pracować w Gdańsku i Gdyni 255 celników, a stawiło się 54. Celnicy
domagali się podwyżki płac, poprawy warunków pracy oraz zmiany nieko
rzystnych dla nich zapisów ustawy o służbie celnej. Celnicy nie mogą straj
kować, gdyż nie przysługuje im prawo do strajku. Omijają ten zakaz, nie
łamiąc prawa, poprzez branie dwudniowych urlopów na żądanie, których
pracodawcy nie mogą im odmówić lub dostarczając zwolnienia lekarskie.
• Komornik V Rewiru Sądu Rejonowego w Gdańsku zajął 10 milionów zło
tych, znajdujących się na kontach Akademickiego Centrum Klinicznego
Akademii Medycznej w Gdańsku. Zajęcie nastąpiło wskutek zadłużenia
placówki wobec kilkunastu dostawców leków i materiałów opatrunkowych,
a także firm skupujących długi szpitali. ACK znalazło się w krytycznej sy
tuacji. Pozostało mu pieniędzy tylko na kilka dni działalności. Zagrożone
zostały równie płatności pensji personelu.
26 stycznia • Kilkanaście minut po godz. 17. pojawił się ogień na dachu hi
permarketu „Carrefour” przy ul. Schuberta na Morenie. Na szczęście pło
mienie objęły jedynie kilka klimatyzatorów, ale z budynku trzeba było
ewakuować około tysiąca osób. Akcja przebiegła sprawnie i nikt nie doznał
obrażeń.
28 stycznia • W dniu urodzin (28 11611) wielkiego gdańskiego astronoma
Jana Heweliusza wręczone zostały Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im.
Jana Heweliusza za rok 2007. Otrzymała je dwójka naukowców: - w dzie
dzinie nauk humanistycznych prof, dr hab. Małgorzata KsiążekCzermińska z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego - za
wybitne osiągnięcia w badaniach naukowych z dziedziny teorii literatury;
- w dziedzinie nauk ścisłych prof, dr hab. Marcin Pliński z Komitetu Badań
Morza PAN - za rozwinięcie badań nad zmianami ekologicznymi Morza
Bałtyckiego. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Wielkiej Sali
Wety (Sala Biała) Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku. Laureaci otrzy
mali po 16 000 zł brutto.
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do XVI wieku”. Obejmuje ona: rzeźbę Prus krzyżackich do końca XV w.,
rzeźbę gdańską (1390-1430), rzeźbę gotycką na Pomorzu (2 poł. XV - 2 ćw.
XVI wieku).
• Specjalny radiowóz gdańskiej Straży Miejskiej (SM) zaczął patrolować
tereny szkolne i miejsca, w których najczęściej spotyka się młodzież
i dzieci. Samochód kupiono dzięki dotacji finansowej z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo przyznało SM 55 tys. złotych
do wykorzystania w ramach prowadzonego od kilku lat programu profilak
tycznego „Bez strachu, agresji - bezpiecznie !”.
29 stycznia • Rząd Stanów Zjednoczonych i władze Gdańska podpisały
umowę o wykorzystaniu amerykańskiego grantu dla opracowania Studium
Wykonalności Projektu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Kryzy
sowego dla Gdańska. W jego ramach amerykańscy specjaliści ocenią ist
niejący już w mieście system, ale zaproponują też nowe rozwiązania, dosto
sowane do obowiązujących standardów. Rozmowy między stroną gdańską
i amerykańską toczyły się od czerwca 2006 r. Ich wynikiem stało się poro
zumienie, w myśl którego strona amerykańska przyznała miastu grant na
realizację projektu w kwocie 171167 dolarów.
• W restauracji „Stacja De Lux” przy ul. Grunwaldzkiej we Wrzeszczu od
była się XV Biesiada Trójmiejskich Felietonistów. Gospodarzem imprezy
był, jak co roku, Krzysztof Skiba.
• Piotr Kula, student II roku Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu
Gdańskiego, zawodnik AZS UG/BTŻ Biskupiec i członek kadry narodowej
Polskiego Związku Żeglarskiego, zdobył srebrny medal na żeglarskich
mistrzostwach świata w klasie Finn. Zawody odbyły się u wybrzeży
Melbourne w Australii.
30 stycznia • W Warszawie przebywał prezydent Paweł Adamowicz.
Przeprowadził rozmowy w czterech ministerstwach w sprawie dofinanso
wania przez rząd sztandarowych gdańskich inwestycji miejskich.
Otrzymał obietnice finansowego wsparcia budowy stadionu „Balic Arena”,
Europejskiego Centrum Solidarności, kontynuacji odbudowy kościoła św.
Katarzyny. Ministrowie obiecali również „znaleźć” pieniądze na projekt
Kolei Metropolitalnej oraz przebudowę ul. J. Słowackiego. Prezydent nie
otrzymał jednak informacji odnośnie wielkości tych kwot.
• Po ponad 60 latach nieobecności (zostało zdjęte podczas II wojny świato
wej) powróciło do nawy głównej gdańskiej Bazyliki Mariackiej, po pracach
konserwatorskich, epitafium mieszczanina Jerzego (Georga) Hojera
z około 1585 roku, przedstawiające scenę chrztu Chrystusa w rzece
Jordan. Do zawieszenia zabytku, składającego się z obrazu i zrekonstru
owanej inskrypcji łacińskiej, potrzebna była pomoc alpinistów.
31 stycznia • WZakończone zostały negocjacje władz Gdańska z nie
miecko-polskim konsorcjum firm architektonicznych (RKW Rhode
Kellerman Wawrowsky Polska, RKW Rohde Wawrowsky Kellerman
Duesseldorf i HPP Hertrich-Petschnigg & Partner Duesseldorf) w spra
wie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej sta
dionu piłkarskiego „Balic Arena”. W ich wyniku gdańskie władze zleciło
konsorcjum wykonanie szczegółowego projektu stadionu, za który
otrzyma ono 33 miliony złotych. Zgodnie z umową dokumentacja ma być
gotowa do 31 grudnia 2008 roku.

• W Gdańsku, w obecności wicepremiera Waldemara Pawlaka, podpisano
umowę o długoletniej współpracy między Grupą Lotos S.A., Politechniką
Gdańską i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Szczegóły umowy za
kładają m.in., że kadra naukowa uczelni będzie na zlecenie koncernu wyko
nywała badania i projekty naukowo-badawcze. Z drugiej strony Grupa
Lotos zadeklarowała pomoc studentom przy pisaniu prac magisterskich
i doktorskich oraz udostępnianie im posiadanych materiałów informacyj
nych. Strony ustaliły też, że razem będą ubiegać się o unijne fundusze.

• Uchwała Rady Miasta Gdańska o nadaniu ostatniemu Prezydentowi RP
na Uchodźstwie Ryszardowi Kaczorowskiemu tytułu Honorowego
Obywatela Gdańska. Ten ekonomista i działacz harcerski urodził się 26 lis
topada 1919 r. w Białymstoku. Od 1939 r. w Szarych Szeregach, w 1940 r.
został komendantem chorągwi białostockiej. Aresztowany przez NKWD,
skazany na karę śmierci, którą zamieniono na karę dziesięciu lat obozu. Po
uwolnieniu - w Armii Polskiej w ZSRR, a następnie w II Korpusie Polskim
we Włoszech. Po wojnie na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii. Uroczystość
wręczenia tytułu odbyła się w Dworze Artusa 18 marca.

• W nowej aranżacji plastycznej otwarta została w gdańskim Muzeum
Narodowym wystawa stała pod nazwą „Plastyka średniowieczna od XIII

• Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego o nadaniu tytułu doktora
honoris causa prof, dr hab. Ewie Łętowskiej. O tytuł ten wnioskował
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Wydział Prawa i Administracji uczelni. Laureatka urodziła się
w Warszawie w 1940 r. Również w stolicy ukończyła studia prawnicze.
Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. W la
tach 1999-2002 była sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. W 2002 r.
została wybrana sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Senat przyznał Pani
Profesor to zaszczytne wyróżnienie „Za krzewienie idei demokratycznego
państwa prawa oraz kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa”.
Uroczystość nadania tytułu odbyła się 19 marca.

LUTY 2008
1 lutego • List otwarty pracowników Akademickiego Centrum Klinicznego
Akademii Medycznej w Gdańsku do władz centralnych, władz wojewódzkich
i elit politycznych. Apelowali w nim o podjęcie natychmiastowych działań,
które zapobiegną groźbie likwidacji tego największego na Pomorzu szpitala.
„Trwająca od wielu lat degradacja finansowa szpitala osiągnęła wymiar,
z którym bez pomocy zewnętrznej, nawet największe zaangażowanie pra
cowników nie jest w stanie zapobiec katastrofie” - napisano w piśmie.
• Maja Opinc-Bennich została rzecznikiem prasowym wojewody pomor
skiego. W rozpisanym konkursie pokonała trzech rywali pretendujących do
tego stanowiska. Nowa rzecznik ukończyła Wydział Biologii, Geografii
1 Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. Po studiach była dziennikarzem
„Gazety Gdańskiej”, potem pracowała w zespole prasowym Urzędu Miasta
Gdyni. Przez ostatnie dwa lata pełniła funkcję rzecznika gdyńskiego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
• Zmarł prof, dr hab. Bogusław Rosa, emerytowany pracownik
Uniwersytetu Gdańskiego. Dziekan Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi
w latach 1971-1975. Pochowany 8 lutego, na Cmentarzu Garnizonowym
w Gdańsku.
2 lutego • W wieku 80 lat zmarł prof, dr hab. Michał Nabrzyski, profesor
zwyczajny Katedry i Zakładu Bromatologii Akademii Medycznej
w Gdańsku, były wieloletni prodziekan Wydziału Farmaceutycznego
uczelni i były wicedyrektor Instytutu Chemii i Analityki. Wybitny specja
lista w zakresie bromatologii, członek honorowy Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego. Pochowany 7 lutego, na Cmentarzu „Srebrzysko” we
Wrzeszczu.
4 lutego • Z powodu katastrofalnej sytuacji finansowej wstrzymano opera
cje i przyjmowanie chorych w największym szpitalu na Pomorzu,
Akademickim Centrum Klinicznym AMG. Szpital zaczął udzielać pomocy
tylko chorym w stanie zagrożenia życia i to tylko w specjalnościach, których
nie ma w innych pomorskich szpitalach.
• Zakon o.o. Karmelitów podpisał z Janem Kozłowskim, marszałkiem woje
wództwa pomorskiego, umowę użyczenia na dziesięć lat nieruchomości przy
ul. Katarzynki 1-3 w Gdańsku (dawny Dom Kaznodziejów). Zakonnicy utwo
rzą w budynku centrum rekolekcyjne i ośrodek konferencyjny - miejsce
spotkań ludzi Kościoła, polityki, nauki i pracy społecznej. Powołane zostanie
w nim także gdańskie centrum gry carillonowej. Karmelici zobowiązali się,
że w 2011 r., w 400. setną rocznicę urodzin astronoma Jana Heweliusza, zor
ganizują muzealną wystawę poświęconą temu wybitnemu gdańszczaninowi.
Ma powstać również wystawa obrazująca dorobek kultury karmelickiej.
Stojący nieopodal kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej budynek
z przełomu XVI i XVII w., zbudowany dla duchownych protestanckich,
w latach 50-tych XX w. przejęty został przez administrację państwową. Do
2003 r. działała w nim przychodnia zdrowia. Od tego czasu budynek stoi pu
sty. Obecnym jego właścicielem jest samorząd województwa pomorskiego.
• W Muzeum Narodowym w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia
Nagrody Prezydenta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz Nagrody
Gdańskiego Darczyńcy Roku 2007. Laureatem Nagrody im L. Bądkow
skiego została fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania
Organizacji Pozarządowych. Otrzymała ją za podejmowanie działań na rzecz
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Nagrodę Gdańskiego Darczyńcy
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Roku 2007 przyznano Henrykowi Jankowskiemu za wielostronną pomoc
dzieciom i rodzinom potrzebującym wsparcia.
• Odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w budowanej, na
granicy Gdańska i Sopotu, hali widowiskowo-sportowej. W metalowej tubie,
zamurowanej w filarze stojącym dokładnie na granicy obu miast, umiesz
czono m.in. wydanie lokalnej gazety z tego dnia, aktualne zdjęcia z placu ro
bót obrazujące stan ich zaawansowania i dwuzłotowe monety. Uroczystość
odbyła się z udziałem m.in. prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, prezy
denta Sopotu Jacka Karnowskiego, wojewody pomorskiego Romana
Zaborowskiego, marszałka pomorskiego Jana Kozłowskiego i metropolity
gdańskiego ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego.
5 lutego • Marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski podpisał
decyzję o zamknięciu składowiska fosfogipsów w Wiślince. Proces jego za
mykania ma się zakończyć do 31 grudnia 2009 r. Do tego czasu hałda zosta
nie całkowicie zabezpieczona przed dalszym, negatywnym wpływem na śro
dowisko naturalne.
6 lutego • Prezesem spółki PL 2012, firmy, której celem jest przygotowanie
infrastruktury Euro 2012 (budowa Stadionu Narodowego i koordynowanie
wszystkich innych projektów), został Marcin Herra, absolwent Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
7 lutego • Wojewoda pomorski Roman Zaborowski spotkał się w Po
morskim Urzędzie Wojewódzkim z wierzycielami Akademickiego Centrum
Klinicznego AMG, władzami szpitala oraz gdańskiego oddziału Narodowego
Funduszu Zdrowia. Ustalono warunki, na których wierzyciele odstąpią od
egzekucji długów z kont ACK. Zobowiązano zarząd ACK do przedstawienia
w ciągu miesiąca programu naprawy, który będzie bilansował sytuację szpi
tala i umożliwi negocjacje z wierzycielami.
• W ramach projektu „Ambasador Bursztynu” odbyła się pierwsza lekcja
0 bursztynie. Przeprowadzono ją w Zespole Szkół Ogólnokształcących
1 Zawodowych Nr 1 w Brzeźnie. Jako gość honorowy uczestniczyła w niej
Ewa Kamińska, zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.
Lekcję rozpoczął Robert Pytlos, pełnomocnik Prezydenta Gdańska ds.
bursztynu, który wyjaśnił kilkudziesięciu gimnazjalistom, dlaczego Gdańsk
jest światową stolicą bursztynu. Następnie lekcję poprowadziła dr Elżbieta
Sontag z Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawiając uczniom historię bursz
tynu. W dalszej części spotkania wystąpiła Lidia Popiel, nominowana przez
prezydenta Pawła Adamowicza na pierwszą Ambasador Bursztynu.
8 lutego • W Domu Uphagena przy ul. Długiej 12 w Gdańsku, oddziale
Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, wręczone zostały Nagrody
Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena. Otrzymali
je dwaj młodzi gdańscy naukowcy: - Paweł Wiczling z Katedry Biofarmacji
i Farmakodynamiki Akademii Medycznej w dziedzinie nauk ścisłych
i przyrodniczych, za osiągnięcia w badaniach z zakresu chromatografii,
cytometrii przepływowej oraz matematycznego modelowania układów bio
logicznych; oraz - Kamil Zeidler z Zespołowej Katedry Państwa i Prawa
Uniwersytetu Gdańskiego w dziedzinie nauk humanistycznych, za prace
z dziedziny prawnej ochrony dziedzictwa kultury. Po raz pierwszy do dy
plomu dołączona została statuetka w kształcie otwartej kuli ziemskiej,
a jednocześnie oznaczającą otwartą głowę, czyli otwarte umysły młodych
naukowców. Nagrodę im. Jana Uphagena ustanowiono w 2003 r., jako ele
ment funkcjonującej już od 1987 r. Nagrody Naukowej Miasta Gdańska
im. Jana Heweliusza. Przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe
osobom, które nie ukończyły 30 roku życia. Laureaci otrzymali po 7 000 zł
brutto.
• W trójmiejskim wydaniu „Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł na temat
listy płac osób zatrudnionych w listopadzie 2007 r. w Akademickim Centrum
Klinicznym Akademii Medycznej w Gdańsku., zamieszczonej w Internecie.
Przy każdym pracowniku wymieniony został dział pracy oraz kwota wyna
grodzenia otrzymanego w owym miesiącu. Okazało się, że ludzie z admini
stracji, informatycy, a nawet pracownicy pralni, zarobili kilka razy więcej
niż lekarze i pielęgniarki. Owa lista płac uruchomiła lawinę wzajemnych pre
tensji pracujących w ACK.
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8-10 lutego • Przez trzy dni w klubie „Winda - Gdański Archipelag
Kultury” przy ul. Racławickiej 17 we Wrzeszczu odbywały się X Spotkania
Trójmiejskich Teatrów Niezależnych.

i od dziecka związany był z muzyką. Za swoją wielostronną działalność
otrzymał szereg nagród i odznaczeń państwowych. Pochowany 20 lutego na
Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku.

9 lutego • Rada Nadzorcza Energii SA w Gdańsku, jednego z czterech wiel
kich holdingów elektroenergetycznych w Polsce, powołała Mirosława
Bielińskiego do zarządu spółki, powierzając mu jednocześnie funkcję
Prezesa Zarządu. M. Bieliński, absolwent Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium Finansów i Ra
chunkowości UG, przewodniczył i był członkiem rad nadzorczych kilku
spółek. Opracował również wiele analiz i koncepcji dla największych krajo
wych przedsiębiorstw z branży energetycznej.

• W Galerii Bałtyckiej we Wrzeszczu zorganizowano wystawę rasowych ko
tów z okazji Światowego Dnia Kota. W imprezie wzięło udział 42 hodowców
z całej Polski, którzy pokazali ponad 80 kocich piękności. Jej organizatorem
był Cat Club Sopot.

11 lutego • W siedzibie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku zainau
gurowany został największy w historii pomorskiego regionu program inwe
stycyjny, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013, realizowany za pieniądze z Unii Europejskiej. Łączna ich
suma wyniesie 885 065 762 euro. Podczas inauguracji RPO, w której udział
wzięło ponad 600 osób, przedstawiono jego założenia oraz poruszono różne
kwestie związane z rozwojem województwa.
• Rozpoczęty został remont skrzyżowania al. gen. J. Hallera i ul. Klinicznej
we Wrzeszczu, pierwsze duże tegoroczne prace drogowe w mieście.
Zakończono je 30 czerwca.
13 lutego • Około trzydziestu osób pikietowało przed Wojewódzkim
Szpitalem Psychiatrycznym im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku. Uczestnicy
pikiety chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na sytuację płacową pracowni
ków szpitala. Według nich pensje w szpitalu należą do najniższych w woj. po
morskim, a podwyżki zaproponowane przez dyrektora, także należą do tej
kategorii.
14 lutego • W nowym miejscu rozpoczął pracę pion edukacyjny gdańskiego
oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Jego obecna siedziba mieści się przy
wystawie „Drogi do Wolności”, eksponowanej w podziemiach siedziby
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
• Zmarła prof, dr hab. Joanna Miotke-Dzięgiel, wieloletni pracownik i b. wi
cedyrektor Instytutu Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu
Gdańskiego. Była twórcą programu turystyki morskiej, autorką wielu pod
ręczników i publikacji naukowych. Pochowana 19 lutego, na gdyńskim
Cmentarzu „Witomino”.
15 lutego • W hali Międzynarodowych Targów Gdańskich w Oliwie odbyła
się Międzynarodowa Giełda Pracy. Odwiedziło ją ponad trzy tysiące osób.
Największą popularnością cieszyły się oferty, w których nie wymagano zna
jomości języka obcego, ani specjalnych kwalifikacji.
• Prof, dr hab. Jerzy Samp, pisarz, znawca oraz popularyzator kultury i hi
storii Pomorza, kierownik Zakładu Pomorzoznawstwa Instytutu Filologii
Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymał Nagrodę Prezydenta Gdańska
w Dziedzinie Kultury.
• Metropolita gdański ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski odznaczony został
odznaką honorową klasy złotej „Pieczęć Świętopełka Wielkiego” przez
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Kościelny dostojnik otrzymał to wyróż
nienie „(...) za wyjątkowo doniosłe i trwałe zasługi na rzecz Zrzeszenia”.
Uroczystość wręczenia odbyła się w Wielkiej Sali Wety (Sala Biała) Ratusza
Głównego Miasta Gdańska.
17 lutego • W budynku Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbył
się II Festiwal Fryzjerski o Puchar Bałtyku. Wzięło w nim udział kilkudzie
sięciu uczniów klas fryzjerskich, czeladników i mistrzów grzebienia z całej
Polski. Oceniane były: uczesanie, makijaż, ubiór oraz nowatorstwo w kre
owaniu fryzury.
• Zmarł Edwin Rymarz, wieloletni dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku, instrumentalista i nauczyciel
wielu pokoleń młodzieży. Urodził się w 1936 r. w Komborni (Podkarpacie)

18 lutego • Ryszard Trykosko, dotychczasowy pracownik Pomorskiej
Strefy Ekonomicznej, został nowym prezesem spółki o nazwie Biuro
Inwestycji Euro Gdańsk 2012 (BIEG). Zastąpił na tym stanowisku Adama
Giersza.
• Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz przyjął Zarząd Główny Szlachty
Polskiej. U włodarza miasta gościli: Marcin Michał Wiązowaty - prezes,
Marcin Forkiewicz - sekretarz oraz Dagna Elżbieta Garnecka - skarbnik.
Związek istnieje od 1995 r. Jest organizacją społeczną, zrzeszającą szlachtę
dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wydaje pismo „Verbum
Nobile”. Siedziba Zarządu Głównego mieści się w Gdańsku przy ul.
Grodzkiej 12.
19 lutego • Decyzją prof. Romana Kaliszana, rektora gdańskiej Akademii
Medycznej, mgr Ewa Książek-Bator została powołana na stanowisko
Dyrektora Naczelnego Akademickiego Centrum Klinicznego - Szpitala
Akademii Medycznej w Gdańsku na czas określony (3 miesiące). Zastąpiła
na tym stanowisku Zbigniewa Krzywosińskiego.
20 lutego • Podpisany został dokument powołujący Gdański Teatr
Szekspirowski. Jego sygnatariuszami byli: Paweł Adamowicz - prezydent
Gdańska, Jan Kozłowski - marszałek woj. pomorskiego oraz prof. Jerzy
Limon - prezes Fundacji Teatrum Gedanense. Dyrektorem nowo powstałej
instytucji został prof. Jerzy Limon, pozostając jednocześnie prezesem
Fundacji. Budynek teatru, który powstanie przy ul. Bogusławskiego ma być
gotowy do 2012 r. Zbudowany zostanie według projektu architektonicznego
autorstwa Włocha Renato Rizziego, a jego realizacja ma kosztować około
50 milionów zł. GTE będzie sceną impresaryjną, bez stałego zespołu
aktorskiego.
• Rektor gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu prof, dr
hab. Wojciech Przybylski został przewodniczącym Gdańskiej Rady Sportu.
GRS została powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska 10 grudnia 2007 r.
jako jego organ doradczy.
• W centrum Gdańska, na Placu Zebrań Ludowych, otwarte zostało pełno
wymiarowe, ogólnodostępne, kryte lodowisko, zarządzane przez Gdański
Archipelag Kultury. Na jego tafli może przebywać jednorazowo maksymal
nie 250 osób.
21 lutego • Po raz pierwszy Kaszubi obchodzili Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego. Uroczystość odbyła się w Dworze Artusa. Kaszubski
jest jedynym językiem w Polsce uznanym - w myśl prawa europejskiego za regionalny. Organizatorem imprezy był Polski Komitet ds. UNESCO
oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
22 lutego • Na frontowej elewacji kamienicy przy ul. Św. Ducha 45/47
w Gdańsku odsłonięto tablicę upamiętniającą Arthura Schopenhauera.
W miejscu obecnie istniejącego budynku stała dawniej kamienica, w której
22 lutego 1788 r. urodził się i spędził pierwsze lata życia słynny filozof.
Tablicę odsłonił uroczyście prezydent Paweł Adamowicz.
25 lutego • W Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku otwarto wystawę
twórczości wybitnego polskiego marynarza marynisty, kpt. ż.w. Michała
Leszczyńskiego-Lestera (1906-1973). Połączono ją z promocją książki pt.
„Michał Leszczyński-Lester. Marynista i artysta” , autorstwa Amery
kanina Kennetha J. Jonesa. Jest to biografia słynnego „Pigła”, jednej z naj
ciekawszych postaci spośród absolwentów Szkoły Morskiej w Tczewie, bo
hatera wielu anegdot, rysownika, akwarelisty i malarza, autora poradnika
„How to Draw Sail & Sea”, osiadłego w 1952 r. na Jamajce.
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27 lutego • Prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew z żoną Meriban odwie
dził Gdańsk. Wraz z polskim prezydentem Lechem Kaczyńskim obejrzał
Naftoport, zwiedził wystawę „Drogi do Wolności” i złożył kwiaty pod
Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Zony prezydentów w tym czasie
zwiedziły Muzeum Bursztynu w Zespole Przedbramia ul. Długiej.
• Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala
Bezpieczeństwa, podczas której Gdańskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień od Alkoholu odebrało I nagrodę w Konkursie Inicjatyw
„Bezpieczne Drogi”. Centrum otrzymało Złotą Tarczę Bezpieczeństwa
oraz czek na 50 tys. złotych. GCPUoA realizuje od 2004 r. kampanię pod
nazwą „Kieruj bez procentów”.
• Mecenas Roman Nowosielski z Gdańska został uznany przez „Gazetę
Prawną” za najlepszego adwokata w Polsce. W Warszawie odebrał na
grody „Bona Lex” - za działania na rzecz tworzenia nowego prawa
i „Złote Paragrafy” - dla prawników zasłużonych w tej dziedzinie.
Nagrody wręczył marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski.
28 lutego • Prezydenci Trójmiasta i Marszałek Województwa
Pomorskiego wspólnie podpisali list poparcia dla Trójmiejskiej Kolei
Metropolitalnej skierowany do rządu. Wyrazili w nim prośbę, aby inwe
stycję tę wpisano na tzw. listę indykatywna, gwarantującą pieniądze
z Unii Europejskiej.
• Władze miasta Gdańska podpisały akt notarialny z Fundacją Barbary
Piaseckiej-Johnson, w którym przekazały jej w ramach darowizny działki
przy ul. J. Malczewskiego w Gdańsku. Fundacja otrzymała 4,7 tys. me
trów kwadratowych gruntu, na którym wybuduje przedszkole dla dzieci
autystycznych, prowadzone przez Instytut Wspomagania Rozwoju
Dziecka.
29 lutego • Rozdane zostały nagrody w plebiscycie „Gazety Wyborczej.
Trójmiasto” o nazwie „Sztorm Roku 2007”. Przyznano je w dziewięciu
kategoriach. W siedmiu kategoriach zwycięzcę wybierali czytelnicy
„Gazety”, którzy na swoich kandydatów głosowali za pomocą kuponów
i SMS-ów. W sumie do redakcji dotarło prawie 5,5 tys. głosów. W dwóch
pozostałych nie było głosowania, a o tym, kto otrzymał nagrodę
zadecydowali dziennikarze działu kultury dziennika. Laureatami zostali:
- Wojciech Kościelniak (w kategorii teatr - za musical „Francesco”
w Teatrze Muzycznym w Gdyni); - Paweł Huelle (literatura - za powieść
„Ostatnia Wieczerza); - Przemek Dyakowski (rock, jazz, alternatywa - za
album „Melisa”; - Elżbieta Sikora (muzyka klasyczna - za kompozycję
„Koncert Oliwski); - Abelard Giza (film i multimedia - za scenariusz i re
żyserię komedii „W stepie szerokim”); - Peter Fuss (sztuki plastyczne za serię plakatów krytykujących polską rzeczywistość); - Nadbałtyckie
Centrum Kultury (organizator - za festiwal „Okno na świat” oraz imprezę
„Metropolia jest Okey”). Dziennikarze „Gazety” za wydarzenie 2007 roku
uznali pierwszą edycję gdyńskiego festiwalu Transvizualia. Nagrodę spe
cjalną „Sztorm Sztormów” otrzymał Mikołaj Ziółkowski z'Alter Artu za Heineken Open’er Festiwal w Gdyni. Uroczysta gala wręczenia nagród
odbyła się w gdańskim studio TVP.
• W gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się spo
tkanie gdańskich uczniów prof. Marii Janion. Przybyło około 300 osób, re
prezentujących wszystkie pokolenia duchowych i intelektualnych spadko
bierców wybitnej polskiej uczonej humanistki. M. Janion nie uczestni
czyła w spotkaniu z powodu złego stanu zdrowia.
• W Zielonej Bramie przy Długim Targu w Gdańsku otwarta została
wystawa pt. „Jerzy Duda-Gracz. Remanenty”, obrazująca dorobek zmar
łego w 2004 r. artysty malarza.
• 55-letni Ireneusz Tomaszewski został nowym szefem Prokuratury
Okręgowej w Gdańsku. Zajął miejsce po zdymisjonowanym Piotrze
Wesołowskim.
• Były Prezydent RP Lech Wałęsa przeszedł operację wszczepienia roz
rusznika serca. Przeprowadzili ją kardiolodzy ze szpitala w Houston (USA).
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29 lutego - 2 marca • W tych dniach rozegrane zostało w Gdańsku Grand
Prix Pucharu Świata we florecie kobiet pod nazwą „Dwór Artusa PKO
BP”. Do turnieju przystąpiło 121 zawodniczek. Indywidualnie bezkonku
rencyjna była Włoszka Valentina Vezzali, która powtórzyła sukces sprzed
roku. W „drużynie” trumfowały Rosjanki. Polskie florecistki w obu kon
kurencjach wypadły słabo.
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1 marca • W Gdańsku rozpoczęła działalność Ekosekcja Straży Miejskiej.
Powołano ją do ścigania osób zaśmiecających miasto, nie sprzątających po
psach, niszczących trawniki, a także właścicieli posesji, którzy nie zawarli
umów na wywóz nieczystości. W jej skład weszło sześcioro doświadczonych,
specjalnie przeszkolonych do tej pracy, funkcjonariuszy.
4 marca • Z Niemiec powrócili pracownicy Urzędu Miasta Gdańska oraz
Biura Inwestycji Euro Gdańsk 2012, którzy przez pięć dni oglądali tam
obiekty piłkarskie i zapoznawali się ze sposobami ich zarządzania. 7-osobowa
delegacja odwiedziła Duesseldorf, Kolonię, Hannover i Frankfurt n/Menem.
• Po południu spłonął zabytkowy dworek oliwski z XVIII w., tzw. Dwór V,
określany również mianem „Jutrzenka” lub „Anielski Dwór”, należący do
Szpitala Marynarki Wojennej. Ogień pojawił się na poddaszu, a jego drew
niana konstrukcja ułatwiła szybkie rozprzestrzenianie się płomieni. Pożar
gasiło trzynaście zastępów strażackich. Prawdopodobną przyczyną jego po
wstania było zaprószenie ognia (przeprowadzany był remont), ale nie wyklu
cza się też zwarcia elektrycznego.
6 marca • Gdańscy strażacy, którzy 24 listopada 1994 r. uratowali 500 osób
z płonącej hali Stoczni Gdańskiej, otrzymali prestiżowe Krzyże Zasługi za
Dzielność. Odznaczonych zostało 14. strażaków, w większości będących już
na emeryturze. Krzyż Zasługi za Dzielność to jedno z najbardziej zaszczyt
nych odznaczeń, jakie może otrzymać strażak, żołnierz albo policjant.
Przyznaje się go za czyny „spełnione w specjalnie ciężkich warunkach z wy
kazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia”. Czekali tak
długo, bo wniosek o nadanie im odznaczeń zaginął trzynaście lat temu w ta
jemniczych okolicznościach.
7 marca • Po raz trzydziesty ósmy przyznano najwyższe i najbardziej presti
żowe polskie trofea żeglarskie - nagrody honorowe Rejs Roku. Jury, któremu
przewodniczył kpt. ż.w. Leszek Wiktorowicz, tytułem „Żeglarza Roku 2007”,
I Nagrodą Honorową Telewizji Polskiej „Rejs Roku 2007” i „Srebrnym
Sekstantem”, nagrodą Ministra Infrastruktury, wyróżniło kpt. Jarosława
Kaczorowskiego - za udział małym jachtem „Allianz.pl” w prestiżowych,
transatlantyckich regatach „Mini Transat 6.50”. II Nagroda Honorowa TVP
SA „Rejs Roku 2007” przypadła: - kpt. Januszowi Kurbielowi z małżonką
Joelle, za rejs jachtem „Vagabond’elle” do Islandii, Spitsbergenu, wzdłuż
brzegów Grenlandii, Kanady wschodniej i zachodniej oraz wokół brzegów
Alaski; oraz - kpt. Leszkowi Sysakowi z żoną Elżbietą - za wokółziemską
wyprawę jachtem „Montonie”, trwającą 16 lat. Trofea wręczono w Wielkiej
Sali Wety (Sala Biała) Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku.
8 marca • W siedzibie Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na
Ołowiance odbyło się wręczenie Międzynarodowej Nagrody „Conrady 2007
- Indywidualności Morskie”. Brązowe statuetki, przedstawiające Józefa
Conrada Korzeniowskiego, przyznawane są od jedenastu lat przez Bałtyckie
Bractwo Żeglarzy w Gdańsku. Statuetki otrzymali: Piotr Soyka - prezes
Gdańskiej Stoczni „Remontowa” SA; kpt. Jerzy Radomski - dowodzący
jachtem „Czarny Diament”; Andrzej Radomiński z Warszawy - reżyser fil
mów morskich i pisarz marynista; kpt. z.w. i zarazem kapitan jachtowy
Andrzej Drapella z Gdyni; Andrzej Sochaj - żeglarz mieszkający na
Wyspach Bahama; Jose Azevedo „Peter” i Jose Henriqe Gonsalves Azevedo
- prowadzący legendarną tawernę żeglarską „Cafe Sport” na Azorach.
10 marca • „Dzień otwarty” na Politechnice Gdańskiej. Uczelnia zaprezen
towała swoja ofertę dla absolwentów szkół średnich, aby przyciągnąć do sie
bie przyszłych studentów, którym oferuje 25 kierunków studiów.
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• Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia odwołał Mirosława Górskiego
(PiS) ze stanowiska szefa pomorskiego oddziału NFZ. Jego obowiązki, do
czasu ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursu, który wyłoni nowego dyrek
tora, przejęła dotychczasowa zastępczyni, Elżbieta Rucińska-Kulesz.
10-12 marca • W tych dniach odbyły się tradycyjne Targi Akademia, organi
zowane od trzynastu lat przez Uniwersytet Gdański. Wzięło w nich udział 80
wystawców z Polski i zagranicy, w tym 50 szkół wyższych. Podczas spotkań
i na stoiskach wystawienniczych, znajdujących się w budynkach uniwersy
tetu i na otwartym terenie, zainteresowani otrzymywali informacje o warun
kach rekrutacji na uczelnie, nowych kierunkach studiów, o możliwościach
dalszego kształcenia i rozwoju zawodowego. Nowością tegorocznych Targów
była intensywna promocja matematyku, jako wiedzy o wszechstronnym
zastosowaniu i przyszłego, obowiązkowego przedmiotu maturalnego.
11 marca • W hali Międzynarodowych Targów Gdańskich w Oliwie rozpo
częły się, trwające do 15 marca, Targi „Amberif 2008”. Przyjechali na nie
przedstawiciele 478 firm z 14 krajów. Na powierzchni ponad 5 tys. metrów
kwadratowych oglądać można było tysiące wyrobów bursztynników, złotni
ków i jubilerów, a także dzieła sztuki, które powstały z wykorzystaniem cen
nych metali oraz kamieni. Pokazano m.in. wykonaną z bursztynu makietę
mającego powstać stadionu Baltic Arena - dzieło gdańskiego bursztynnika
Mariusza Drapikowskiego.
• W holu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyły
się „Dni Kariery 2008” - największe w Polsce studenckie targi pracy i prak
tyk, zorganizowane przez międzynarodową organizację studencką AIESEC.
Odwiedziło je około 6 tys. osób.
• Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników przyznało tytuł
„Bursztynnika Roku 2007”. Została nim dr Elżbieta Sontag z Katedry
Zaologii Bezkręgowców Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwer
sytetu Gdańskiego.
• Organem doradczo-opiniodawczym Prezydenta Miasta Gdańska została
Światowa Rada Bursztynu, powołana 28 czerwca 2006 r. Odtąd jej działal
ność może być finansowana z budżetu miasta (m.in. finansowanie przejaz
dów i pobytów członków Rady, publikacje i tłumaczenia, funkcjonowanie
strony internetowej, projekty badawcze). Podczas posiedzenia Rady, które
odbyło się na Targach „Amberif 2008”, wybrano nowego przewodniczącego.
Został nim prof. Ryszard Szadziewski, kierownik Katedry Zoologii
Bezkręgowców Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu
Gdańskiego.
• Z funkcji dyrektora gdańskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego odwołany został porucznik Maciej Węcławek. Na jego miej
sce został powołany 37-letni podinspektor Adam Gruszka z pomorskiej
policji.
14 marca • Kilkaset osób wzięło udział w liturgii Drogi Krzyżowej, przy
gotowanej przez ojców dominikanów. Wierni przeszli ulicami Gdańska
i zakończyli misterium przy Pomniku Poległych Stoczniowców.
Przewodniczył ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski, metropolita gdański.
• Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz spotkał się w Ambasadzie
Polskiej w Londynie z 25. mieszkającymi w Wielkiej Brytanii gdańskimi
Żydami, wywiezionymi tam jako dzieci tuż przed wybuchem II wojny
światowej w tzw. kindertransportach. Prezydent złożył kwiaty przy
Pomniku Kindertransport i odbył rozmowę z lordem Jannerem - prze
wodniczącym organizacji oświatowej szerzącej wiedzę o zagładzie nie
mieckich Żydów.
• W Audytorium Novum Politechniki Gdańskiej podsumowano i oceniono
przebieg zakończonego wielkiego projektu edukacyjnego, przeprowadzo
nego przez uczelnię, zatytułowanego „Za rękę z Einsteinem”. Jego zada
niem było rozbudzenie zainteresowań matematyczno-fizycznych wśród
młodzieży gimnazjalnej, pochodzącej z obszarów wiejskich i małomia
steczkowych oraz wyrównanie szans z zakresu fizyki i matematyki.
Projekt, przygotowany i pilotowany przez Wydział Fizyki Technicznej
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i Matematyki Stosowanej, objął ok. 15 tys. uczniów z 80 gimnazjów woj.
pomorskiego. W jego ramach uczniowie wielokrotnie odwiedzali PG i brali
udział w prowadzonych tam dla nich zajęciach.
• Andrzej Jaworski, prezes Stoczni Gdańsk SA, został odwołany ze stano
wiska przez kierownictwo nowego właściciela firmy - ukraińskiego kon
cernu metalurgicznego Grupę ISD. Obowiązki po nim, do czasu wyboru
nowego prezesa, objął Igor Jarenko z ISD Polska.
15 marca • Mistrzostwa Europy Kobiet w Koszykówce w 2011 r. odbędą się
w Trójmieście. Zadecydował o tym zarząd Międzynarodowej Federacji
Koszykówki (FIBA) obradujący w Bukareszcie. Mecze mistrzostw rozgry
wane będą w pięciu trójmiejskich halach: „Olivia” w Gdańsku (4,5 tys.
miejsc), hala 100-lecia w Sopocie (2 tys. miejsc), hala AWFiS w Gdańsku
(2 tys. miejsc), hala na granicy Gdańska i Sopotu (w budowie - 14 tys.
miejsc), hala w Gdyni (w budowie - 5 tys. miejsc).
• Zmarł Jan Gackowski, znany gdański fotografik. Jego prace znajdują się
w zbiorach kolekcjonerów w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Kanadzie,
Japonii i Polsce. W latach 2002-2004 był prezesem Gdańskiego Towarzystwa
Fotograficznego, później założycielem i szefem Gdańskiego Towarzystwa
Twórczości Fotograficznej (GTTF). Był również pomysłodawcą i współ
twórcą Pleneru Fotografii Morskiej w Gdańsku-Sobieszewie.
16 marca • W Niedzielę Palmową ulicami Gdańska odbył się Przemarsz
Młodych, w którym uczestniczyło kilkaset osób. Związany był, z organizowa
nym od kilkunastu lat w Niedzielę Palmową, Świętem Młodych. Pochód,
przy akompaniamencie bębnów i tamburynów, rozpoczął się przed kościo
łem św. Jana, a zakończył w Bazylice Mariackiej, gdzie ks. arcybiskup
Tadeusz Gocłowski, metropolita gdański, odprawił mszę św. Przez cały
dzień młodzież w ramach akcji „Palma dla ...” zbierała pieniądze na zakup
sprzętu rehabilitacyjnego dla Włodzimierza Hermana, maturzysty ciężko
rannego w wypadku samochodowym.
18 marca • Ryszard Kaczorowski, ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie,
otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska (uchwała RM z 31
I). Uroczystość nadania tytułu odbyła się w Dworze Artusa. Były prezydent
ma 88 lat. Pochodzi ze szlacheckiej rodziny pieczętującej się herbem Jelita.
Mieszka w Londynie z żoną Karoliną. Laudację wygłosił prezydent Paweł
Adamowicz, który powiedział m.in.: „Panie Prezydencie, pan był, jest i bę
dzie symbolem wolności, a zwłaszcza w Gdańsku, gdzie narodziła się
Solidarność. Jest pan symbolem ciągłości niepodległego państwa”.
19 marca • WProf. Ewa Łętowska, pierwszy Rzecznik Praw Obywatelskich
III RP, obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego, otrzymała tytuł dok
tora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego za „krzewienie idei demokra
tycznego państwa prawa oraz kształtowanie świadomości prawnej społe
czeństwa”. Laudację wygłosiła prof. Janina Ciechanowicz-McLean. Prof.
E. Łętowska, jako doktor honoris causa UG, wygłosiła wykład pt. „Par
tykularyzm a podział władz”.
• Odbyły się obchody Dnia Jedności Kaszub, ustanowionego na pamiątkę
pierwszej pisanej informacji, w której pojawiła się nazwa tego regionu (bulla
papieża Grzegorza IX z 19 III 1238). W Gdańsku uczczono święto w Ratuszu
Głównego Miasta. Prezydent Adamowicz, gospodarz uroczystości, podkre
ślił odwieczne związki łączące Gdańsk z Kaszubami. O znaczeniu Kaszub
i Kaszubów mówił Artur Jabłoński, prezes Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego.
21 marca • Przed chińskim konsulatem we Wrzeszczu przy ul. Grun
waldzkiej manifestację zorganizowali obrońcy praw człowieka. „Wolny Tybet,
Wolne Chiny” skandowało ponad 150 osób, wyrażając swoją solidarność z oku
powanym Tybecie, w którym chińskie władze zmasakrowały ludność domaga
jącą się wolności. Swoje poparcie dla Tybetu wyrażali też kierowcy samocho
dów przejeżdżających ul. Grunwaldzką, trąbiąc klaksonami. Żaden z dyploma
tów konsulatu nie wyszedł do protestujących.
• Po raz trzeci odegrano w Gdańsku przedstawienie pasyjne Męki Pańskiej.
Uczestniczyły w nim tłumy mieszkańców. Tak jak przed dwoma tysiącami lat
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Chrystus stanął przed sądem i został na niego wydany wyrok śmierci. Wyrok
zapadł na przedprożu Dworu Artusa. Następnie Syn Boży dźwigając swój
krzyż, w eskorcie rzymskich żołnierzy i skandującego tłumu, przeszedł uli
cami miasta, by zostać ukrzyżowanym na Górze Gradowej. Każda stacja upa
miętniająca Mękę Pana kończyła się komentarzami wygłoszonymi przez oj
ców dominikanów i metropolitę gdańskiego ks. abpa Tadeusza Gocłowskiego.
22 marca • W Wielką Sobotę na Targu Węglowym odbyło się Gdańskie
Wielkanocne Śniadanie dla samotnych i potrzebujących. Wzięło w nim
udział około tysiąca osób. Każda z nich dostała także paczkę żywnościową.
Śniadanie zorganizowali - gdański radny Piotr Dzik i Gdański Oddział

• KRONIKA GDAŃSKA •

Nagrody Nobla. Honorowy tytuł przyznano literatowi za „udowodnienie swym
poruszającym dziełem, że język i literatura są instrumentami, dzięki którym
człowiek utrwalić może doświadczenie tego, co nieludzkie, aby pamięć ustrze
gła nas przed powrotem Zła, jakim była Zagłada Żydów, dokonana rękami na
zistów”. Uroczystość wręczenia dyplomu zaplanowano na 30 kwietnia.
• Zawieszono wiechę na nowym budynku Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Gdańskiego. Do budowanej siedziby na terenie kampusu
w Oliwie wprowadzą się wszystkie instytuty Wydziału. Zakończenie wszyst
kich prac zaplanowano na 2009 r., ale już na początku roku akademickiego
2008/2009 pojawią się w nim wykładowcy i studenci kierunku pedagogiki.

Polskiej Izby Gospodarczej, Restauratorów i Hotelarzy.
24 marca • W „lany poniedziałek” gdańskie „morsy” pożegnały na plaży w
Jelitkowie zimę i powitały wiosnę. Czterdziestu śmiałków w wiosennych ka
peluszach, baranich rogach oraz czapce św. Mikołaja spaliło Marzannę i wy
kąpało się w lodowatej wodzie.
25 marca • Z nieoficjalną wizytą przebywał w Gdańsku premier Królestwa
Niderlandów - Jan Peter Balkenende. Pobyt nad Motławą holenderski gość
rozpoczął od spotkania z byłym Prezydentem RP Lechem Wałęsą w jego
biurze. Następnie odbył spacer Drogą Królewską, obejrzał wystawę „Drogi
do Wolności” i budowaną na granicy Gdańska i Sopotu halę widowiskowosportową. Głównym celem wizyty było „przetarcie szlaków” holenderskim
biznesmenom, którzy wkrótce mają przyjechać na Pomorze z konkretnymi
propozycjami inwestycji i współpracy.
• Sejmik Województwa Pomorskiego uhonorował ks. abpa Tadeusza
Gocłowskiego medalem „Za Zasługi dla Województwa Pomorskiego”.
W okolicznościowej uchwale radni podkreślili, że metropolita gdański jest
„dla wielu mieszkańców Pomorza i całej Polski niekwestionowanym autory
tetem moralnym”.
26 marca • W Dworze Artusa, w przeddzień Międzynarodowego Dnia
Teatru, wręczone zostały wyróżnienia artystom sceny. Nagrody Teatralne
Marszałka Województwa Pomorskiego za Rok 2007 otrzymali: - Maciej
Korwin, za 12-letnie kierowanie Teatrem Muzycznym w Gdyni; - Krzysztof
Matuszewski, za rolę Dinn’ego w „Farsie z Walworth” wystawionej przez
Teatr „Wybrzeże”; - Jarosław Tumidajski, za reżyserię „G®upy Laokoona”
w Teatrze „Wybrzeże”. Wyróżnienie honorowe dla spektaklu roku otrzymał
„Blaszany bębenek” według G. Grassa, wystawiony również przez Teatr
„Wybrzeże”. Po raz pierwszy przyznano Nagrody Teatralne Miasta
Gdańska. Laureatami zostali: - Jagna Janicka, scenograf, autorka kostiu
mów do opery G. Verdiego „Rigoletto”, wystawionej przez Państwową
Operę Bałtycką w Gdańsku; - Ryszard Fronczewski, aktor Teatru
„Wybrzeże” za całokształt twórczości; - Bogdan Nalepa, za reżyserię spek
taklu „Blaszany bębenek” w Teatrze „Wybrzeże”.
• Po raz 35. przyznano Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury
„Splendor Gedanensis” . Za rok 2007 otrzymali je: - prof. Maria Janion, za
książkę „Niesamowita Słowiańszczyzna”; - Paweł Helle, za książkę
„Ostatnia Wieczerza”; - prof. Marek Podhajski, za publikację „Kom
pozytorzy polscy 1918-2000”. Tytuł „Mecenasa Kultury Gdańska 2007”
przyznano Andrzejowi Stelmasiewiczowi, prezesowi Fundacji „Wspólna
Polska” za program promujący Gdańsk pt. „Czas Gdańskich Lwów”.
Uroczystości wręczenia nagród (10 tys. zł brutto oraz statuetka) dokonał
prezydent Paweł Adamowicz na Dużej Scenie Teatru „Wybrzeże”.
27 marca • Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został uhonorowany tytu
łem „Europejczyka Roku 2007” w kategorii „Gospodarz gminy, miasta, re
gionu”. Laureatów wybrało 12-osobowe jury kolegium redakcyjnego
„Monitora Unii Europejskiej” i Rady Programowej Fundacji Prawo
Europejskie. Otrzymali oni statuetki oraz dyplomy honorowe. Wręczenie wy
różnień odbyło się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w Pałacu
Staszica, ul. Nowy Świat 72.
• Senat Uniwersytetu Gdańskiego nadał tytuł doktora honoris causa Elie
Wieselowi - pisarzowi, profesorowi w Boston University, więźniowi niemiec
kiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau, laureatowi Pokojowej
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28 marca • Wciągnięciem flagi państwowej na maszt Dworu Artusa uczczono
w południe 63. rocznicę powrotu Gdańska do Macierzy. Z tej też okazji radni
Miasta Gdańska, na czele z przewodniczącym Bogdanem Oleszkiem, złożyli
kwiaty na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Radzieckich oraz przy pomniku
„Tym Co za Polskość Gdańska” przy Podwalu Staromiejskim.
29 marca • Działalność zainaugurował Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej
im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Placówka, działająca w ramach
Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika, powstała dzięki finansowemu wsparciu
Fundacji Polsat (1,5 min zł), Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
(2,5 min zł) oraz wielu mniejszych sponsorów. To pierwszy ośrodek tej
specjalności w północnej Polsce.
30 marca • Satanistyczne symbole - odwrócony krzyż, gwiazdy satanistów,
trzy szóstki (666) i napisy, namalowano nocą na drzwiach kościoła pw. św.
Stanisława Biskupa przy ul. Legionów we Wrzeszczu oraz na jego tablicy
ogłoszeń. Była to druga w ciągu tygodnia profanacja świątyni. Pierwszy raz
wydarzyło się to w drugi dzień Wielkanocy.
31 marca • Odbyły się wybory rektora Politechniki Gdańskiej na nową ka
dencję. Elektorzy (przedstawiciele pracowników, studentów i doktorantów)
dokonali wyboru w drugiej turze głosowania. Nowym rektorem został prof.
Henryk Krawczyk, dotychczasowy dziekan Wydziału Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki. O fotel rektora ubiegało się pięciu kandyda
tów. Zwycięzca zdobył 73 na 128 głosów. Rektor elekt rozpocznie urzędowa
nie 1 września 2008 r.
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1 kwietnia • Po raz ostatni odbył się „Gdański Areopag” w dotychczasowej
formie - debata publiczna, która od ośmiu lat była intelektualnym wydarze
niem Trójmiasta. Tegoroczna dyskusja skupiła się wokół tematu: „Wiosna
czy jesień Kościoła”. Głos przewodni zabrali: dziennikarz Jacek Pałasiński,
diakon parafii ewangelicko-augsburskiej w Żyrardowie Halina Radacz oraz
aktor i reżyser Andrzej Seweryn. W roli moderatorów wystąpili - prezen
terka TVN Justyna Pochanke i duszpasterz gdańskich środowisk twórczych
ks. Krzysztof Niedałtowski. Tradycyjnie miejscem spotkania była wypeł
niona po brzegi (ponad 1200 osób) sala Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.
2 kwietnia • Minęła trzecia rocznica śmierci Jana Pawła II. W hołdzie
Papieżowi odprawiano msze św., układano wspólnie serca ze świec i odbywały
się koncerty. W Gdańsku główne uroczystości związane z tą rocznicą miały
miejsce w kościele p.w. Opatrzności Bożej na Zaspie i w Bazylice Mariackiej.
• Muzeum Narodowe w Gdańsku i gdańska prowincja Zakonu oo.
Franciszkanów podpisały umowę dotyczącą projektu zatytułowanego
„Rewaloryzacja XV- wiecznego zespołu franciszkańskiego przy ul.
Toruńskiej w Gdańsku, ekspozycji walorów architektury sakralnej średnio
wiecza, stała ekspozycja sztuki dawnej”. Strony zamierzają odtworzyć histo
ryczne połączenia XV~wiecznego kompleksu obiektów pofranciszkańskich
wraz z unikalnym, zachowanym lektorium oraz stworzenie atrakcyjnej trasy
do zwiedzania. Umowa zakłada też, że obie instytucje wystąpią razem
o unijne granty w wysokości 15 milionów zł na rewitalizację kościoła Św.
Trójcy i budynku muzeum.
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4 kwietnia • Premier Donald Tusk spotkał się w Ratuszu Głównego
Miasta w Gdańsku z premierem Kanady Stephenem Harperem. Obaj
politycy zjedli tam również kolację. W Gdańsku rozmawiali m.in. o woj
skowej współpracy obu państw w Afganistanie.
• W auli Politechniki Gdańskiej odbyła się konferencja „Marzec”68.
Studenci do nauki, literaci do pióra, syjoniści do Syjonu”. Gdańsk byl dru
gim po Warszawie miastem w Polsce, gdzie wydarzenia Marca 1968 r.
miały tak dramatyczny przebieg. Uczestnicy konferencji starali się odpo
wiedzieć m.in. na pytania: Czy to prawda, że stoczniowcy nie poparli stu
dentów? Jaki był udział sił bezpieczeństwa w tłumieniu protestów? Czy
wydarzenia marcowe to była prowokacja czy spontaniczny protest?
W holu przed Biblioteką Główną obejrzeć można było wystawę ilustrującą
„procesy krajowców za kontakty z paryską »Kulturą«”.
• W Nowym Ratuszu (siedziba Rady Miasta) odsłonięto tablicę upamięt
niającą wydarzenia Marca ’68 w Gdańsku. „Ten budynek był świadkiem
tamtych wydarzeń, demonstracji 12 marca 1968 r., podczas której mło
dzież, intelektualiści wyrazili swój bunt przeciwko kłamstwu” - powie
dział marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.
• Rada Nadzorcza Portu Morskiego Gdańsk zadecydowała o zmianach
w składzie kierownictwa przedsiębiorstwa. Do udziału w konkursie na
członków Zarządu Portu zgłosiło się 14 kandydatów. Z funkcji prezesa
dwołany został dr Stanisław Cora. Rada zadecydowała o powierzeniu tego
stanowiska ekonomiście dr Ryszardowi Strzyżewiczowi, działaczowi
Platformy Obywatelskiej. Jego zastępcą ds. finansowych został Sławomir
Września. Na swoim miejscu pozostał Julian Skielnik, dotychczasowy wi
ceprezes ds. marketingu.
• W Państwowej Operze Bałtyckiej w Gdańsku jubileusz swego dziesię
ciolecia świętowała Loża Gdańska Business Centre Club. Uroczystość
rozpoczęto od odegrania specjalnego hymnu BCC oraz dokonania podsu
mowania działalności. Podczas gali nagrodzono najaktywniejszych przed
siębiorców. Specjalne klubowe pióro BCC Aurora otrzymał ks. arcybi
skup Tadeusz Gocłowski, metropolita gdański.
• Po półrocznym remoncie i pracami nad nową aranżacją uroczyście
otwarto ponownie Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku, Oddział Muzeum
Historycznego Miasta Gdańska.

5-7 kwietnia • W tych dniach trwały w Gdańsku, zorganizowane po raz
pierwszy, Dni Izraela. Przygotowano je okazji 60. rocznicy powstania izrael
skiego państwa. Spośród towarzyszących im imprez dużym zainteresowa
niem cieszyły się m.in. warsztaty tańca żydowskiego, koncert utworów kom
pozytorów żydowskich w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz wystawa foto
graficzna „Żydzi gdańscy. Fotograficzny obraz nieistniejącego świata”.
W Dworze Artusa odbyła się konferencja naukowa „Gdańsk, Gdynia i Sopot
- żydowskie wędrówki XX wieku”.
6 kwietnia • Rozpoczęło się doroczne święto studenckiej kultury „FAMA
Trójmiasto. Regionalny Przegląd Festiwalu Artystycznego Młodzieży
Akademickiej”. Kulturalne atrakcje studenckie trwały osiem dni. Między
innymi odbył się koncert brazylijskiej samby, wieczór jazzowy, występy ka
baretów, przeglądy muzyczne, teatralne, plastyczne, fotograficzne, poety
ckie i filmowe.
• Zarząd Stoczni Gdańsk SA i przedstawiciele stoczniowych związków zawo
dowych podpisali założenia do umowy socjalnej. Określono w nich kluczowe
zobowiązania po stronie inwestora i pracodawcy, korzyści dla pracowników
oraz zobowiązania związków zawodowych do wspierania reform w przedsię
biorstwie.

7 kwietnia • W Uniwersytecie Gdańskim odbyły się wybory rektora na ka
dencję 2008-2012. Nowym rektorem został prof. Bernard Lammek, dotych
czasowy prorektor ds. nauki, pokonując dwóch pozostałych kandydatów prof. Jerzego Błażejewskiego z Wydziału Chemii oraz prof. Andrzeja
Stępniaka z Wydziału Ekonomicznego. Pracę na stanowisku rektora roz
pocznie 1 września.
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8 kwietnia • W siedzibie Rady Miasta Gdańska przy Wałach Jagiellońskich
1 odbyło się spotkanie reprezentantów sześciu polskich miast - czterech
organizatorów EURO 2012 i dwóch miast rezerwowych. W obradach udział
wzięli także przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN), spółki
PL 2012 oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Po powitaniu przez gospoda
rza Gdańska, prezydenta Pawła Adamowicza, przedstawiciele poszczegól
nych miast przedstawili dotychczasowe osiągnięcia swoich metropolii
w przygotowaniach do imprezy oraz wskazali najtrudniejsze problemy, z ja
kimi muszą się jeszcze uporać. Kolejne spotkanie tego typu zaplanowano
w Poznaniu.
9 kwietnia • Rozstrzygnięta została trzecia edycja konkursu „Bez
pieczeństwo wspólnoty lokalnej Miasta Gdańska”. Nagrody wręczył w Urzę
dzie Miasta Maciej Lisicki - zastępca Prezydenta Gdańska i przewodniczący
komisji konkursowej. Główna nagroda, w wysokości 20 tys. zł, przypadła
Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” - Administracji
Osiedla nr 2. Główną ideą konkursu jest motywowanie i nagradzanie wspól
not lokalnych, działających z własnej inicjatywy na rzecz poprawy bezpie
czeństwa w mieście.
10 kwietnia • Koncertem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Mos
kiewskiej w sali koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją
Jurija Simonowa zainaugurowano pierwszą edycję Gdańskiego Festiwalu
Muzycznego, trwającego do 20 kwietnia.. Zastąpił on odbywającą się do tej
pory Gdańską Wiosną Muzyczną.
11 kwietnia • Prezydent Paweł Adamowicz otrzymał prestiżową nagrodę
„Orzeł Pomorski 2007”, przyznawaną przez czytelników Wydawnictwa
Prasowego „Edytor”, wydawcy m.in. „Tygodnika Wieczór”. Zadaniem ple
biscytu, odbywającego się pod patronatem Wojewody Pomorskiego
i Marszałka Województwa Pomorskiego, jest uhonorowanie osób i firm wy
bijających się, mających szczególne osiągnięcia w biznesie, kulturze, nauce,
działalności społecznej lub w sporcie.
• Zmarł prof. Franciszek Duszeńko, wybitny rzeźbiarz i pedagog, emeryto
wany profesor gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Urodzony w 1925 r.
w Gródku Jagielloński, żołnierz Armii Krajowej, były więzień niemieckich
obozów koncentracyjnych w Gross-Rossen i Oranienburgu-Sachsenhausen,
autor wielu realizacji rzeźbiarskich, w tym pomników na Westerplatte i w
Treblince. Pochowany 18 kwietnia, na Cmentarzu „Srebrzysko” we
Wrzeszczu.
12 kwietnia • Decyzją Dyrektora PKP Dworce Kolejowe w Gdańsku budy
nek Dworca Głównego jest zamykany w nocy w godzinach od 1 do 3.30.
W tym czasie dworzec jest bezużyteczny dla podróżnych, gdyż od godz.
23.57 do 4.35 z Gdańska nie odjeżdża żaden dalekobieżny pociąg. W tym cza
sie firma sprzątająca będzie kompleksowo czyścić jego wnętrze.
• Krzysztof Andruszkiewicz, wicedyrektor gdańskiego Teatru „Miniatura”,
został ponownie wybrany na przewodniczącego gdańskiego oddziału
Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
13 kwietnia • Ponad trzy tysiące wolontariuszy ze szkół podstawowych
Gdańska oraz powiatów gdańskiego i kartuskiego (m.in. w Pruszczu Gdańskim,
Żukowie, Kartuzach i Pszczółkach) kwestowało na rzecz Hospicjum im. Ks.
E. Dutkiewicza. W zamian za pieniężne datki dzieci wręczały ofiarodawcom żon
kile. Rozdały ich ponad 120 tysięcy i zebrały ponad 230 tysięcy zł. Była to szósta
edycja akcji charytatywnej „Pola Nadziei” na rzecz gdańskiego hospicjum.
14 kwietnia • Prof. Janusz Moryś, dotychczasowy dziekan Wydziału
Lekarskiego, został wybrany rektorem Akademii Medycznej w Gdańsku na
kadencję 2008-2012. Nowego szefa uczelni wybierano przez kilka godzin
spośród pięciu kandydatów.
15 kwietnia • W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku pokazano
31 elementów porcelany stołowej, pochodzących z kasyna oficerskiego i ka
syna podoficerskiego b. Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.
Wszystkie przedmioty (m.in. salaterki, talerze, miecznik, żołnierski kubek
i dzbanuszek na herbatę), sygnowane KO (Kasyno Oficerskie) lub KP
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(Kasyno Podoficerskie) Westerplatte, zostały wyprodukowane przez firmy
Giesche i Ćmielów. Cenne pamiątki pomogła zdobyć rodzina Tlaga z firmy
Alarmtech. Porcelana przyjechała z Kielc i została przekazana powstają
cemu Muzeum Westerplatte.
16 kwietnia • W Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku
Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Pre
zydent Miasta Gdańska podpisali porozumienie w sprawie utworzenia
Pomorskiego Komitetu Organizacyjnego EURO 2012. Zajmie się on przede
wszystkim koordynacją współpracy pomiędzy administracją rządową i sa
morządową oraz wspólnym pozyskiwaniem pieniędzy z funduszy Unii
Europejskiej. Na jego czele stanął prezydent Paweł Adamowicz.
• W nowym gmachu Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej odbyła się uroczystość nadania tytułów doktora ho
noris causa uczelni. Otrzymali je profesorowie: - Michał Białko z Poli
techniki Gdańskiej i Politechniki Koszalińskiej, autor znanego w literaturze
fachowej „układu Białki”; oraz - prof. Jan Węglarz z Politechniki Poz
nańskiej, matematyk i informatyk, członek rzeczywisty Polskiej Akademii
Nauk.
17 kwietnia • Decyzją Stolicy Apostolskiej nowym metropolitą gdańskim
został arcybiskup Sławoj Leszek Głodź. Zastąpił odchodzącego na emery
turę arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Uroczysty ingres nowego metro
polity odbył się 26 kwietnia w archikatedrze oliwskiej.
• Odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego Klastra
Gdańska Delta Bursztynu przy Prezydencie Miasta Gdańska. Delta
Bursztynu to inicjatywa grupy firm i instytucji związanych z bursztynnictwem, zlokalizowanych w mieście i jego okolicach, które postawiły sobie za
cel tworzenie sprzyjających warunków dla prowadzenia działalności bizne
sowej, badawczej, edukacyjnej i kulturalnej związanej z bursztynem.
18 kwietnia • Agata Katarzyna Leśnicka, studentka V roku kierunku lekar
skiego Akademii Medycznej w Gdańsku i II roku psychologii Uniwersytetu
Gdańskiego, została laureatką pomorskiego etapu konkursu na najlepszego
studenta - Primus Inter Pares (Pierwszy wśród Równych Sobie).
Przewodnicząca Koła Naukowego Psychiatrii i Psychologii Klinicznej,
autorka wielu referatów i publikacji naukowych reprezentowała wojewódz
two pomorskie w finale konkursu, który odbył się w czerwcu bieżącego roku,
a wygrał go student z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
19 kwietnia • Metropolita gdański ks. abp Tadeusz Gocłowski obchodził
jubileusz 25-lecia przyjęcia sakry biskupiej. W mszy św. dziękczynnej za
25 lat posługi biskupiej w archikatedrze oliwskiej uczestniczyło około
2 tys. wiernych. Byli wśród nich m.in. premier Donald Tusk, marszałek
Senatu RP Bogdan Borusewicz, ministrowie i posłowie. List „Czci
godnemu Bratu, Tadeuszowi Gocłowskiemu, arcybiskupowi i metropolicie
gdańskiemu...” z okazji srebrnego jubileuszu święceń biskupich przysłał
papież Benedykt XVI.
• Zakończyła się akcja „Drzewo za makulaturę”, zorganizowana przez
„Polska Dziennik Bałtycki” i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych
w Gdańsku. RGLP przekazała na ten cel 1800 sadzonek. Każda z nich miała
zostać zamieniona na 5-kilogramową paczkę makulatury. Organizatorzy
spodziewali się, że uczestnicy akcji dostarczą około 8 ton makulatury.
Faktycznie zebrali ponad 20 ton zużytego papieru.
• Po raz trzeci Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku zor
ganizowały, w ramach Światowego Dnia Książki, akcję „Przystanek
Książka”. Głównym bohaterem akcji, nazywanej też „Czytaj z nami w tram
waju”, był Waldemar Nocny, autor książek o historii dzielnic Gdańska, b. wi
ceprezydent miasta, obecnie dyrektor jednego z liceów. Rozczytany, zabyt
kowy tramwaj jeździł po gdańskich torach bezpłatnie. Impreza cieszyła się
dużą popularnością.
21 kwietnia • W ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich 250 uczniów gdańskich szkół podstawowych i gimnazjalnych,
przebranych za swoich ulubionych książkowych bohaterów, przemaszero
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wało ulicami Gdańska do Dworu Artusa. Tu młodzi laureaci konkursów li
terackiego i plastycznego, ogłoszonych przez Urząd Miejski, odebrali
nagrody. Spośród 630 nadesłanych prac nagrodzono 105.
22 kwietnia • Zakończono serię konsultacji, podczas których przedstawiciele
gdańskiego magistratu oraz Biura Inwestycji Euro Gdańsk 2012 (BIERG
2012) rozmawiali z ekspertami oraz starali się zapoznać z najciekawszymi po
mysłami i rozwiązaniami dotyczącymi budowy oraz funkcjonalności nowocze
snych stadionów piłkarskich. Ostatecznie, w oparciu o sugestie specjalistów
i projektantów, zrezygnowano z pomysłu wysuwanej murawy i zamykanego
dachu.
24 kwietnia • W Gdańsku rozpoczął się VI Międzynarodowy Festiwal
Filmów Dokumentalnych „Godność i Praca”. Impreza odbywała się w ki
nach „Neptun” i „Kameralne” przy ul. Długiej i trwała do 27 kwietnia.
Wpłynęło na nią blisko 150 filmów z pięciu kontynentów.
25 kwietnia • W siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (ul.
Piekarnicza 16) podpisana została umowa na opracowanie wielobranżowej
dokumentacji projektowej dla Trasy im. mjr H. Sucharskiego. Wykona ją
konsorcjum firm Europrojekt Gdańsk sp. z o.o. oraz Schmidt Stumpf
Fruehauf und Partner Ingenieurgesellschaft mbH z Monachium. Wybór
wykonawcy prac projektowych nastąpił w wyniku postępowania przetar
gowego.
26 kwietnia • Tysiące wiernych i duża grupa polityków, w tym prezydent
RP Lech Kaczyński, powitały nowego gdańskiego metropolitę abpa Sławoja
Leszka Głódzia. Ingres rozpoczął się od uroczystej procesji, która przeszła
od gdańskiej kurii do oliwskiej archikatedry. W wypełnionej po brzegi świą
tyni nowego gospodarza archidiecezji powitał abp Tadeusz Gocłowski. Z rąk
nuncjusza papieskiego przyjął on pastorał - znak władzy arcybiskupa, a od
duchowieństwa odebrał homagium - przysięgę wierności i posłuszeństwa.
• Po 22. latach nieobecności Gdańsk powrócił do siatkarskiej elity. Siatkarze
gdańskiego „Trefla” awansowali do Polskiej Ligi Siatkówki po zwycięstwie
3:0 z drużyną KS Poznań w Poznaniu.
28 kwietnia • Rada Miasta Gdańska przyjęła projekt zmian w Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym (WPI). Najważniejsza zmiana dotyczyła zabezpiecze
nia środków pieniężnych na budowę stadionu „Balic Arena”. Chodziło
o kwotę 394 min zł, gdyż tyle przeznaczono na ten cel po korekcie w WPI.
Za przyjęciem projektu zmian w WPI głosowało 19 radnych, jeden był prze
ciw, a 12 wstrzymało się od głosu.
• Prezydent Paweł Adamowicz otrzymał od Rady Miasta Gdańska absoluto
rium za wykonanie budżetu w 2007 r. Przeciw udzieleniu absolutorium oraz
przyjęciu sprawozdania za wykonanie budżetu za rok ubiegły byli radni
Prawa i Sprawiedliwości.
29 kwietnia • Przed Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku prote
stowali nauczyciele z całego Pomorza. Dołączyli do nich ze swoimi postula
tami stoczniowcy z Gdyni i Gdańska oraz portowcy. Nauczyciele żądali rady
kalnych podwyżek zarobków, utrzymania przywilejów emerytalnych i roz
poczęcia dialogu z rządem. W trakcie manifestacji przedstawiciele demon
strujących nauczyciel spotkali się z wicewojewodą Michałem Owczarczakiem. Wręczyli mu petycję do premiera Donalda Tuska, minister eduka
cji Katarzyny Hall i minister pracy i polityki socjalnej Jolanty Fedak.
„Chcemy pracować po studiach w polskiej szkole, a nie przy zmywaku
w Irlandii” - brzmiało jedno z haseł protestujących. Podobne manifestacje
odbyły się w piętnastu innych polskich miastach.
• Podczas uroczystej gali w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyło
się kolejne, dziesiąte już rozdanie Pomorskich Nagród Artystycznych.
Statuetki z wizerunkiem gryfa oraz gratyfikacje w wysokości 15 tys. zł otrzy
mali: - Barbara Żurowska-Sutt za wytrwałość i skuteczność w edukacji mu
zycznej dzieci; - Przemysław Dyakowski (saksofonista jazzowy), za wybitne
dokonania w muzyce i za album „Melisa”, który uzyskał status Złotej Płyty;
- Wojciech Rajski, dyrygent, za stworzenie cyklu koncertów Polskiej
Filharmonii Kameralnej - Sopot; - Mieczysław Jaroszewicz, muzealnik,
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dyrektor, za sfinalizowanie w roku jubileuszu 500-lecia Zamku Książąt
Pomorskich w Słupsku renowacji Ogrodów Książęcych. Honorową nagrodę
Sponsora Roku 2007 otrzymało Wydawnictwo Diecezjalne „Bemardinum”
z Pelplina.
• Prof. Ludmiła Ostrogórska, dotychczasowy prorektor ds. studentów,
została rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na kadencję 20082012. W konkursie na to stanowisko startowało sześciu kandydatów.
• Wydział Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej ukarał „Lechię”
Gdańsk za rasistowskie incydenty kibiców klubu w czasie meczu piłki nożnej
II ligi z „Wartą” w Poznaniu w dniu 27 maja. Wydany został zakaz udziału
zorganizowanych grup kibiców klubu w meczach wyjazdowych. Jed
nocześnie Wydział Dyscypliny poinformował zarząd „Lechii”, iż w przy
padku powtórzenia się tak nagannego zachowania kibiców o charakterze
rasistowskim, klub zostanie ukarany zakazem rozgrywania zawodów
z udziałem publiczności na własnym boisku.
30 kwietnia • Konsorcjum RKW (Rohde Kellermann Wawrowsky Polska)
przekazało spółce BIEG 2012 „projekt koncepcyjny wraz z zagospodarowa
niem stadionu Balic Arena”. Stanowi go zbiór dokumentów, dotyczących
m.in. wielkości zapotrzebowania na prąd, gaz, centralne ogrzewanie na sta
dionie oraz sposobu wykorzystania deszczówki, która dzięki systemom
odwadniającym może zostać użyta do celów sanitarnych, np. do spłukiwania
wody w stadionowych toaletach.
• Po prawie 31 latach służby do rezerwy przeszedł kmdr Jacek Światowski,
komendant Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej (KDSG). Uroczyste
pożegnanie odbyło się na terenie bazy jednostki na Westerplatte.
Równocześnie kmdr Piotr Stocki, komendant Morskiego Oddziału Straży
Granicznej, wręczył nominację nowemu komendantowi KDSG, którym
został kmdr Tadeusz Kantak.
• Rada Nadzorcza Portu Gdańsk, na prośbę motywowaną względami osobi
stymi, odwołała Juliana Skelnika z funkcji wiceprezesa.
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1 maja • Na czas remontu krajowej, jedynki” , Ministerstwo Infrastruktury
wprowadziło opłatę w kwocie 3,50 zł za przejechanie 25-kilometrowego
odcinka autostrady Al, zamiast dotychczas obowiązującej stawki 6,70 zł.
Niższe opłaty mają obowiązywać do końca remontu ,jedynki”, czyli do 30
czerwca 2009 r. Nowa cena dotyczy tylko samochodów osobowych i motocykli.
• Do Gdańska przypłynął Jach „Treaty of Rome” („Traktat Rzymski), który
był pierwszą jednostką pływającą pod banderą Unii Europejskiej. W trzy
dziestą rocznicę pierwszego rejsu jacht znowu wyruszył w drogę - jego za
łoga postanowiła odwiedzić 20 europejskich portów. Na miejsce oficjalnego
rozpoczęcia rejsu wybrano Gdańsk. Żeglarzy, którzy zacumowali w gdań
skiej Marinie przywitał Maciej Lisicki, zastępca Prezydenta Gdańska.
Wyprawa przygotowana została przez organizację „Sail for Europe”, przy
wsparciu instytucji europejskich, dla promocji idei integracji europejskiej.
4-5 maja • Przez dwa dni świętowano w Gdańsku XX rocznicę strajków
w 1988 r. 4 maja otwarto na Długim Targu wystawę „Młodzież z Partią... się
rozliczy” - podana w pigułce historia buntu młodych przeciwko szarej rze
czywistości komunizmu. Wieczorem tego dnia na Politechnice Gdańskiej od
był się koncert, w którym zabrzmiała muzyczna alternatywa lat osiemdzie
siątych. W dniu następnym odsłonięto tablicę w gmachu Wydziału
Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, upamiętniającą
strajki studenckie w Maju’88. Odsłonięcia dokonali rektor UG prof. Andrzej
Ceynowa i prezydent Paweł Adamowicz. Na tym samym wydziale odbyła się
też debata publiczna z udziałem przywódców strajku studenckiego w 1988 r.
- Przemysława Gosiewskiego (obecnie PiS) i Pawła Adamowicza (obecnie
PO), zatytułowana „Pod prąd. Sens i nonsens nonkonformizmu 1988-2008”.
Rocznicowe uroczystości odbyły się również pod Pomnikiem Poległych
Stoczniowców.

8 maja • W Gdańsku gościł następca hiszpańskiego tronu, książę Filip
Burbon wraz z małżonką Letycją. Książęca para przyjechała do Polski z ofi
cjalną wizytą. Przybyli do Gdańska, bo to jedyne polskie miasto, w którym
Hiszpania ma swój konsulat. Pragnęli również poznać miejsce, gdzie
powstała „Solidarność”. Dostojnych gości oprowadził po mieście prezydent
Paweł Adamowicz.
• W Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja
poświęcona mniejszościom religijnym. Uczestniczyli w niej m.in. przedsta
wiciele gdańskich gmin - muzułmańskiej i żydowskiej oraz parafii luterańskiej, greckokatolickiej i kalwińskiej.
9 maja • W Dniu Europy przebywał w Gdańsku Luc van den Brande, prze
wodniczący Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Pod fontanną Neptuna
na Długim Targu, dokąd przybył wraz z Lechem Wałęsą oraz z przedstawi
cielami władz miasta, wygłosił przemówienie upamiętniające rocznicę
Deklaracji Schumana z 9 maja 1950 r., która doprowadziła do ukształtowa
nia obecnej Unii Europejskiej. Van den Brande gościł również na
Kaszubach. W Wieżycy spotkał się z samorządowcami województwa pomor
skiego oraz rolnikami i właścicielami gospodarstw agroturystycznych.
• W Gdańsku odbyły się centralne obchody Dnia Strażaka. Uroczystości
rozpoczęły się od mszy św. w Bazylice Mariackiej, którą celebrował metro
polita gdański abp Leszek Sławoj Głodź. Następnie na Długim Targu
odbyła się ceremonia nadania sztandarów dla Komendy Wojewódzkiej
Straży Pożarnej oraz Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Gdańsku. Najbardziej zasłużeni strażacy odebrali
w Dworze Artusa odznaczenia państwowe i resortowe oraz zostali awanso
wani na wyższe stopnie.
• Profesor Tadeusz Huciński został wybrany rektorem Akademii
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na kadencję 2008-2012.
Zastąpił na tym stanowisku prof. Wojciecha Przybylskiego, który kierował
uczelnią przez dwie ostatnie kadencje.
10 maja • Na terenie byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na
Westerplatte przebywał poseł Sławomir Nowak, szef gabinetu politycznego
premiera Donalda Tuska. Podczas tej lokalnej wizji poinformował władze sa
morządowe Gdańska i województwa, że premier osobiście zadecydował o po
wierzeniu funkcji inwestora zastępczego tworzenia Muzeum Pola Bitwy
Westerplatte, oddziału przyszłego Muzeum Historii Polski, Pomorskiemu
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. To, zdaniem ministra Nowaka,
zagwarantuje, że wszystkie zaplanowane tam prace zostaną wykonane na
czas. Ruszą one zaraz po przekazaniu przez rząd konserwatorowi pierwszej
raty pieniędzy. Całkowitą kwotę na realizację Muzeum Pola Bitwy
Westerplatte szacuje się na 45-60 milionów złotych.
10-11 maja • Studenci Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Poli
techniki Gdańskiej zostali zwycięzcami Międzynarodowych Regat Pojazdów
Wodnych - International Waterbike Regatta 2008, rozegranych w tych
dniach w Zagrzebiu. Zwycięstwo wywalczyli na zaprojektowanym i zbudo
wanym przez siebie szybkim pojeździe wodnym „Rektor” - katamaranie
z pływakami. Gdańszczanie rywalizowali z 23 ekipami z uczelni technicznych
z krajów europejskich.
• Po raz szósty w Centrum Handlowym „Manhattan” we Wrzeszczu odbył
Festiwal Filmów Sportów Ekstremalnych „Zajawka”. Do dwudniowego
konkursu zakwalifikowano 25 filmów z całej Polski. Festiwalową nagrodą
Grand Prix jurorzy wyróżnili film „Made in Poland”, nakręcony przez miło
śnika łyżworolek Witalisa Szumiało-Kulczyckiego.
11 maja • Podczas IV Zjazdu Wojewódzkiego Sojuszu Lewicy
Demokratycznej mgr Jarosław Szczukowski, asystent w Katedrze Badań
Rynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, został ponownie
wybrany na przewodniczącego pomorskiego oddziału partii.
12 maja • Wojewoda pomorski Roman Zaborowski przekazał prezydentowi
Pawłowi Adamowiczowi decyzję lokalizacyjną dla budowy stadionu „Balic
Arena” w Gdańsku-Letnicy wraz z towarzyszącą obiektowi infrastrukturą.
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• Władze Gdańska rozmawiały z mieszkańcami Małego Przymorza w ramach
organizowanych, cyklicznych spotkań zatytułowanych „Mój dom, moja dziel
nica, moje miasto”. Najczęściej wymienianą przez uczestników debaty bo
lączką były samochody parkujące wokół siedziby Międzynarodowych
Targów Gdańskich, utrudniające ruch na terenie osiedla. Ważną i wzbudza
jącą wiele emocji kwestią było nielegalne złomowisko, które od kilku lat mie
ści się przy ul. J. D. Solikowskiego.
• Były prezydent RP Lech Wałęsa przekazał w Gdańsku prof. Stanisławowi
Szuszkiewiczowi, białoruskiemu naukowcowi i politykowi, statuetkę Złotego
Gołębia. Rzeźba ta, ufundowana z okazji 60. rocznicy uchwalenia
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, stanowi nagrodę przechod
nią przyznawaną osobom zasłużonym w szerzeniu tolerancji i w walce
0 prawa człowieka. L. Wałęsa otrzymał ją z rąk b. premiera RP Jerzego
Buzka, a ten od Hansa G. Petteringa, przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego.
• Gdańszczanie oddali hołd pamięci Józefa Piłsudskiego. Uroczystość odbyła
się przy pomniku Marszałka we Wrzeszczu. Twórca niepodległej Polski
zmarł 12 maja 1935 r. w wieku 68 lat.
14 maja • W wieku 77 lat zmarł prof. zw. dr hab. Roman Wapiński, członek
rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, emerytowany profesor Uniwersytetu
Gdańskiego i jeden z jego organizatorów, wieloletni dyrektor Instytutu
Historii UG, członek Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku, w latach 19992003 przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN. Wybitny histo
ryk, twórca badań nad nowożytną i najnowszą historią Polski, zajmował się
życiem politycznym II RP i badaniami świadomości politycznej Polaków.
Członek Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa
Historycznego, doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, laureat
licznych nagród i wyróżnień, w tym Nagrody im. Jana Heweliusza
1 Splendor Gedanensis. Pochowany 20 maja, na Cmentarzu Komunalnym
„Srebrzysko” we Wrzeszczu.
15 maja • 37 pielęgniarek i położnych, wytypowanych przez szpitale oraz
przychodnie z całego województwa pomorskiego, odebrało w Teatrze
„Wybrzeże” Złote Czepki - najwyższy dowód uznania przyznawany przez
samorząd pielęgniarski. W tym roku Złote Czepki otrzymali również: prezy
dent Gdańska Paweł Adamowicz i prezydent Gdyni Wojciech Szczurek;
pierwszy - za współfinansowanie przez miasto szkoły rodzenia prowadzonej
przez pielęgniarki, drugi - za fundowanie przez miasto corocznie dziesięciu
gdyńskim pielęgniarkom nagrody w kwocie po 2 tys. złotych.
• Daniel Libeskind, urodzony w Polsce światowej sławy architekt, zapre
zentował władzom Gdańska swoją wstępną koncepcję zabudowy Polskiego
Haka - cypla położonego u ujścia Motławy do Wisły. Obecnie jest to teren
przemysłowy, ale w przyszłości ma się tu znaleźć kompleks usługowo-mieszkaniowy. Według projektu słynnego architekta miasto będzie miało nową
ikonę architektoniczną w postaci 193-metrowego wieżowca, który stanie na
skraju Polskiego Haka. Na osiedlu ma być dużo zieleni, a samochody scho
wane będą pod ziemią w wielkim parkingu na tysiąc aut.
• W samo południe w klubie „Cebulka” Gdańskiego Archipelagu Kultury
w Brzeźnie (ul. Dworska 29) rozpoczęto obchody Święta Polskiej
Niezapominajki. Ten drobny, niebieski kwiatek stał się symbolem obchodzo
nego w całej Polsce od sześciu lat ekologicznego święta. „Niezapominajka
ma nam przypominać, że to my jesteśmy częścią przyrody, a nie odwrotnie
i że jesteśmy jej winni szacunek” - powiedziała Zofia Wątor-Śmiechowska
- kierownik klubu. Po raz pierwszy podczas „Niezapominajki” zasadzono
drzewa - młodziutkie kasztany podarowane na rzecz akcji przez
Nadleśnictwo Gdańsk. Trzy sztuki posadzono przed klubem, pozostałe tra
fiły do szkół i przedszkoli.
16 maja • Drużyna Uniwersytetu Gdańskiego po raz siódmy z rzędu zdo
była Mistrzostwo Polski w Międzynarodowym Konkursie SIFE (Students
In Free Enterprise) - Studenci dla Przedsiębiorczości, który odbył się
w Poznaniu. Tym samym studenci UG wywalczyli prawo reprezentowania
Polski na Światowych Finałach SIFE, które odbędą się w Singapurze w paź
dzierniku 2008 roku.
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17 maja • Rozpoczęły się, trwające do 26 maja, obchody Święta Gdańska.
Odbywały się pod hasłem „Kulturalnie zapraszamy!”. Święto miasta to co
roczne uroczystości organizowane z okazji rocznicy uszlachetnienia jego
herbu złotą koroną przez króla Kazimierza Jagiellończyka, co miało miejsce
25 maja 1457 r.
• Oficjalnie otwarty został „Gdański sezon żeglarski 2008”. Pod masztem fla
gowym na Targu Rybnym zainaugurował go Marcin Szpak, zastępca prezy
denta Gdańska. Dla widzów zebranych na Długim Pobrzeżu przygotowano
liczne atrakcje. W czasie parady Motławą przepłynęło 75 żaglówek. Swoją
sprawnością popisywali się ratownicy z WOPR, policji i Straży Miejskiej
- w tym również psy specjalnie szkolone do ratowania tonących. W widowi
skowym wyścigu zmierzyły się załogi smoczych łodzi, a malowniczą tęczę
po włączeniu kurtyny wodnej zaprezentował statek gaśniczy „Strażak”.
• Odbyła się kolejna odsłona imprezy „Gazety Wyborczej” - Motoshow na
Starówce”. Tegoroczny pokaz najnowszych pojazdów oraz zabytkowych aut
odbył się na ulicach: Tkackiej, Długiej i Garbary.
• Gdańszczanie posprzątali las przy Bramie Oliwskiej. W akcji wzięli udział
uczniowie szkół, urzędnicy miejscy z prezydentem Pawłem Adamowiczem
na czele, miłośnicy przyrody i porządku. Teren, z którego usunięto odpady
i połamane gałęzie, miał 13 ha powierzchni.
17-18 maja • Po raz kolejny ożyło Trójmiasto nocną porą za sprawą corocz
nej imprezy pod nazwą „Noc Muzeów”. Za symboliczną złotówkę można
było zwiedzać muzea, które prześcigały się w pomysłach. Tłumy na ulicach,
kolejki i ścisk w muzeach były dowodem, że mieszkańcy Trójmiasta intere
sują się kulturą, kiedy jest atrakcyjnie podana. Po raz pierwszy w gdańskiej
„Nocy Muzeów” uczestniczyła też wystawa „Drogi do Wolności”.
18 maja • Po dwudziestu latach nieobecności piłkarze „Lechii” Gdańsk po
wrócili do ekstraklasy piłkarskiej. Stało się to po zwycięstwie 1:0 nad
drużyną „Znicza” Pruszków. Po meczu na stadionie przy ul. R. Traugutta
we Wrzeszczu wybuchło prawdziwe szaleństwo. Piłkarze, trenerzy i kibice
wspólnie tańczyli na płycie boiska. Strzelały korki od szampanów i wszyscy
wyrażali nadzieję, że sprawdzą się słowa skandowanego przez nich hasła:
„Nigdy więcej II ligi”. Fani pożegnali swoich bohaterów głośnym „dzięku
jemy”.
19 maja • Wmurowano akt erekcyjny pod budowę siedziby Wydziału
Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, który powstanie w Oliwie na terenie uni
wersyteckiego kampusu. Najmłodszy wydział uczelni przeprowadzi się do
swojego budynku w końcu 2010 r. W budowlanej uroczystości na trawniku
przy Bibliotece Głównej UG udział wzięli, m.in., rektor prof. Andrzej
Ceynowa, dziekan Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii prof. Grzegorz
Węgrzyn i rektor-elekt prof. Bernard Lammek. Nowoczesny, mocno prze
szklony budynek, zaprojektowany przez architektów Studia M Małgorzaty
Ulasińskiej z Sopotu, będzie miał ponad 18,5 tys. m kw. powierzchni i wybu
dowany zostanie za 100 min zł. Uczelnia zdobyła pieniądze na przeprowa
dzenie inwestycji m.in. z funduszów unijnego Programu Infrastruktura
i Środowisko (lata 2008-2013).
• Prof. Krystyna Gawlikowska-Hueckel z Katedry Ekonomiki Integracji
Europejskiej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego została
dyrektorem w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, reprezentując
Polskę, Bułgarię i Albanię w Radzie Dyrektorów EBOR. Zastąpiła w dyrek
cji banku w Londynie dotychczasowego polskiego przedstawiciela
- Kazimierza Marcinkiewicza - którego kadencja skończyła się w maju
tego roku.
• Gazeta „Polska. Dziennik Bałtycki” obchodziła jubileusz 63-lecia istnienia.
Pierwszy numer „Dziennika Bałtyckiego” ukazał się 19 maja 1945 roku.
20 maja • Zarząd gdańskiego koncernu naftowego Lotos SA podał do wia
domości, że podpisał porozumienie w sprawie zakupu 10 procent udziałów
w koncesjach wydobywczych ze złoża Yme na Morzu Północnym. Umowę
zawarto z firmą Revus Energy, zajmującą się analizą i realizacją projektów
poszukiwawczo-wydobywczych. Transakcja warta 52,5 min dolarów da kon
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cernowi prawo do eksploatowania złóż ropy szacowanych na około 7 min
baryłek. Złoże Yme znajduje się na południu norweskiego sektora Morza
Północnego, 110 km od brzegu.

nowieckiego, prezesa klubu, czek na kwotę 750 tys. zł. Niestety, niektórzy
z uczestników fety byli wandalami, okazując swoją „radość”, uszkodzili
posąg Neptuna z fontanny i wybili szyby w Dworze Artusa.

• Inspektor Krzysztof Starańczak został nowym szefem Komendy
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Ostatnio kierował policją w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Dotychczasowy komendant wojewódzki
w Gdańsku, inspektor Adam Mularz, został szefem Komendy Stołecznej
Policji.

26 maja • W gdańskim kościele p.w. św. Jana odbył się wielki koncert, zor
ganizowany przez wybrzeżowych artystów dla arcybiskupa Tadeusza
Gocłowskiego, który przeszedł na emeryturę. Koncert był rodzajem podzię
kowania dla byłego metropolity gdańskiego za 25 lat biskupiej posługi, w la
tach, które uważa się za przełomowe i trudne.

21 maja • O godzinie 11.30 rozpoczęła się uroczystość, której kulminacją
było uruchomienie kuli czasu na latarni morskiej w Nowym Porcie, będącej
obecnie muzeum (właścicielem obiektu jest inż. Stefan Jacek Michalak od 40
lat mieszkający w Kanadzie. O godz. 12 po raz pierwszy kula wskazała połu
dnie. Poprzednia kula czasu funkcjonowała na latarni w latach 1894-1929
(pierwsza gdańska kula zbudowana została w 1876 r.; początkowo była zain
stalowana na szczycie drewnianej wieży). Zrekonstruowana kula znajduje
się na wysokości 37 m, w południu wznosi się o 3,2 m wyżej. Jej spadek
wyznacza sygnał radiowy z Europejskiej Centrali Czasu w Mainflingen
k/Frankfurtu n/Menem. Kula czasu to urządzenie, które dawniej pozwalało
kapitanom statków stojących na redzie na ustawianie chronometrów okręto
wych. Spadająca kula oznaczała bowiem południe w środkowoeuropejskiej
strefie czasu.

27 maja • Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski
zdecydował o przyznaniu dotacji w kwocie 4 milionów zł na trzeci etap odbu
dowy - po pożarze - gdańskiego kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksan
dryjskiej. Pieniądze te, uzupełnione kwotą 1 min zł z budżetu miasta, zostały
przeznaczone na sfinansowanie prac remontowych i konserwatorskich,
m.in. zakończenie odbudowy dachu i hełmu wieży.

22 maja • Dziesiątki tysięcy osób uczestniczyło w uroczystościach Bożego
Ciała w Pomorskiem. W Gdańsku ulicami Głównego Miasta w procesji prze
szło ponad trzy tysiące ludzi. Po raz pierwszy poprowadził ją nowy metropo
lita gdański, abp Sławoj Leszek Głodź.
23 maja • Głośnym i kolorowym korowodem rozpoczął się II Festiwal
Gdańskich Lwów, zorganizowany przez Fundację „Wspólnota Polska” w ra
mach programu Czas Gdańskich Lwów. Ma on na celu promowanie lokalnej
historii i tradycji, których lwy, trzymające od sześciu wieków Wielki Herb
Gdańska stanowią jeden z ważnych elementów. W tym roku zaplanowano
ustawienie w różnych punktach miasta kilkudziesięciu figur lwów, lwic i lwią
tek. Pierwsze dziesięć figur pojawiło się w dniu otwarcia, a pozostałe przyby
wać będą sukcesywnie do końca sierpnia, czyli aż do zakończenia festiwalu.
• Po długotrwałym, generalnym remoncie otwarta została ponownie Filia
Gdańska, sztandarowa placówka Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Gdańsku, mieszcząca się przy ul. Mariackiej 42. Otrzymała nowe
wnętrze, stylizowane na wyposażenie mieszczańskiej kamienicy sprzed wie
ków. Nietypowy profil ma jej księgozbiór, który składa się głównie z dzieł do
tyczących Gdańska i to zarówno prac naukowych, jak i beletrystyki.
24 maja • Naukowcy z Politechniki Gdańskiej zaprezentowali na Motławie
pierwszy użytkowy pojazd wodny z napędem słonecznym. Nazywa się
„Solaris”, może zabrać na pokład dwanaście osób i jest zasilany energią z ba
terii słonecznych. Prace nad sześciometrowym katamaranem trwały ponad
rok i kosztowały 250 tys. zł. Na dwóch laminatowych kadłubach umieszczono
lekki aluminiowy pokład ze stelażem, na którym zamontowano 12 paneli sło
necznych. Prędkość maksymalna „Solarisa” to 5,5 węzła.
• W gdańskim kościele p.w. św. Jana odbyła się uroczystość wręczenia na
gród programu „Czas Gdańskich Lwów”, składającego się z czterech kon
kursów: literackiego, plastycznego, na grafikę komputerową oraz na anima
cję komputerową.
25 maja • Podczas uroczystej gali w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na
Ołowiance ogłoszono wyniki plebiscytu na „Gdańszczanina Roku 2007”.
Został nim Marian Kołodziej - artysta plastyk, scenograf teatralny i fil
mowy, Honorowy Obywatel Gdańska. Statuetkę w imieniu laureata, który
nie mógł być obecny w PFB, odebrała jego żona, aktorka Halina Słojewska.
• Blisko dziesięć tysięcy kibiców „Lechii” świętowało powrót gdańskiego
klubu, po dwudziestu latach, do ekstraklasy piłkarskiej. Fani, ubrani na
biało-zielono (barwy klubu), przeszli wraz z piłkarzami z Długiego Pobrzeża
pod Dwór Artusa. Tam był ciąg dalszy gratulacji i śpiewów na cześć
„Lechii”. Prezydent Paweł Adamowicz przekazał na ręce Macieja Tur-

28 maja • Po raz dziesiąty, podczas gali w Dworze Artusa, wręczone zo
stały Pomorskie Gryfy Gospodarcze, przyznawane przez Marszałka
Województwa Pomorskiego i Pomorską Radę Przedsiębiorczości w czterech
kategoriach. Nagrody zdobyły cztery firmy spośród dwunastu nominowa
nych. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: - mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnienie mniej niż 10 pracowników) - Dariusz Stankiewicz,
właściciel firmy budowlanej Nata Gdańsk; - małe przedsiębiorstwo (zatrud
nienie od 10 dO 50 pracowników) - Grzegorz Banaszak, prezes firmy MGB
P.H.U Wejherowo; - średnie przedsiębiorstwo (od 50 i powyżej pracowni
ków do 250) - Bogdan Górski, prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego Górski
Gdańsk; - duże przedsiębiorstwo (powyżej 250 pracowników) - dyrektor
Stanisław Bartłomiejczyk, International Paper Kwidzyn.
• Podczas konferencji w Gdańsku przedstawiciele Banku Współpracy
Europejskiej poinformowali o przeniesieniu dyrekcji banku z Wrocławia do
nadmotławskiej metropolii. W walce o nową siedzibę banku rywalizowało
kilka miast. Prezes BWE Mariusz Karpiński powiedział, że wybrano
Gdańsk, gdyż można tu liczyć na wszechstronną i dobrze wykształconą ka
drę oraz wsparcie władz miasta w zakresie szkoleń i przygotowania zawodo
wego nowych pracowników. Do końca bieżącego roku w gdańskiej centrali
ma pracować około 200 osób.
• W Nowym Ratuszu, siedzibie Rady Miasta, odbyło się spotkanie przewod
niczącego Rady Bogdana Oleszka ze studentami z Ukrainy, Rosji i Białorusi,
uczestnikami programu Study Tours to Poland, realizowanego przez
Polsko-Amerykańską Fundację Wolność i Fundację Edukacja dla Demo
kracji. W Gdańsku opiekę nad studentami przejął Dom Pojednania
i Spotkań im. M. M. Kolbego, który pełnił rolę operatora przedsięwzięcia.
W ramach projektu Polskę odwiedzają wyróżniający się studenci z sąsiadu
jących państw. Ich zadaniem jest poznanie polskich doświadczeń w zakresie
transformacji ustrojowych, sukcesów i porażek demokracji w Polsce.
29 maja • Rozpoczął się VI Bałtycki Festiwal Nauki i trwał do 1 czerwca.
Wzięły w nim udział 34 instytucje - wyższe uczelnie, placówki Polskiej
Akademii Nauk, jednostki badawczo-rozwojowe oraz pozauczelniane insty
tucje związane z nauką, jak muzea i biblioteki. Imprezy odbywały się
w Trójmieście, Słupsku, Pelplinie, Będominie, Wąglikowicach i po raz pierw
szy w Elblągu. Były wykłady, pokazy eksperymentalne, projekcje filmów
oraz imprezy o charakterze masowym, np. Sopocki Dzień Nauki, Festyn
Archeologiczno-Historyczny na Grodzisku w Sopocie, Piknik Naukowy
w Gdyni czy Medyczny Dzień Nauki, zorganizowany przez gdańską
Akademię Medyczną. Najwięcej festiwalowych imprez przygotował Uni
wersytet Gdański.
30 maja • Profesor Giuseppe Mancia, pracownik uniwersytetu w Mediolanie
(Milano-Bicocca), został doktorem honoris causa Akademii Medycznej
w Gdańsku. Włoski uczony jest ekspertem w zakresie autonomicznej regula
cji układu krążenia oraz nowych metod oceny funkcji dużych naczyń i wieloośrodkowych badań klinicznych. Senat uczelni przyznał mu ten honorowy
tytuł w uznaniu jego wpływu na rozwój badań w dziedzinie kardiologii i nad
ciśnienia, a także w podziękowaniu za poparcie udzielane polskim uczonym,
a w szczególności gdańskim przedstawicielom tych dziedzin.
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31 maja • W Gimnazjum nr 29 na Suchaninie odbyły się Pierwsze
Pomorskie Warsztaty Szkoły bez Przemocy. Wzięło w nich udział około stu
pedagogów z całego Pomorza. Sesje dotyczyły metod rozwiązywania kon
fliktów, sposobów pracy z ofiarą i sprawcą przemocy, mediacji rówieśni
czych oraz zagrożeń związanych z używaniem Internetu.
• Zakończony został remont skrzyżowania al. gen. J. Hallera z ul. Kliniczną
we Wrzeszczu. W trakcie remontu wymieniono sieć kanalizacyjną, na
wierzchnię oraz torowiska. Wyremontowano też przystanki tramwajowe.
Na swoje „stare” trasy wróciły tramwaje nr 2,4,8 i 13.

CZERWIEC 2007
1 czerwca • Po raz 34. wręczona została prestiżowa nagroda Czerwonej
Róży, przyznawana najlepszym studentom i kołom naukowym w Trójmieście,
wytypowanym w konkursie, do którego kandydatów zgłaszają rektorzy
uczelni. Forma nagrody, kwiat czerwonej róży, symbolizować ma „doskona
łość, piękno, intelekt, zwycięstwo młodości, pamięci i duchowego związku lu
dzi”. Najlepszym trójmiejskim studentem został Tomasz Snarski, student IV
roku prawa Uniwersytetu Gdańskiego. Laureat w nagrodę otrzymał samo
chód „Skodę Fabię II”. Za najlepsze koło naukowe uznano Studenckie Koło
Naukowe przy Klinice Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endykrynologii
Akademii Medycznej w Gdańsku. Nagrodzono je kwotą 15 tys. złotych.
• W Gdańsku odbył się XII Wielki Przejazd Rowerowy. Jego celem była
promocja tego środka transportu. Wzięło w nim udział kilka tysięcy cykli
stów z Trójmiasta i gości z kraju. Peleton wyruszył w południe z Targu
Węglowego i dotarł do kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie, gdzie
odbyła się stacjonarna część imprezy. W jej trakcie władze Gdańska poin
formowały uczestników, że Gdańsk otrzyma z Unii Europejskiej 50 min zł na
budowę ścieżek rowerowych.
2 czerwca • Po raz ósmy, z okazji Dnia Dziecka, gdańska Rada Miasta zorga
nizowała sesję Dziecięcej Rady Miasta. Co roku temat dziecięcej sesji jest inny.
W bieżącym roku odbyła się ona pod hasłem „Euro 2012 w naszym Gdańsku”.
Młodzi dyskutowali i podjęli uchwały dotyczące piłki nożnej, budowy stadionu
w Letnicy i organizacji Mistrzostw Europy „Euro 2012” w Gdańsku.
4 czerwca • Rozpoczął się ogólnopolski strajk pocztowców. Na Pomorzu
pracę przerwało ok. 70 procent pracowników Poczty Polskiej. Strajkujący
domagali się 400 zł podwyżki miesięcznej pensji, z wyrównaniem od 1 stycz
nia. Strajk zakończył się w późnych godzinach wieczornych 11 czerwca, bez
konkretnych ustaleń finansowych.
5 czerwca • W samo południe w całej Polsce wzleciało w niebo tysiące czer
wonych baloników. W ten symboliczny sposób, ukazujący pragnienie odcię
cia się od stosowania siły, uczniowie, nauczyciele i rodzice - biorący udział
w pierwszym „Dniu szkoły bez przemocy” - wspólnie zaprotestowali przeciw
agresji w szkole. W Pomorskiem w akcji wzięło udział 77 szkół. Dzieci
uczestniczyły w zawodach sportowych, zapraszały na koncerty i do szkol
nych teatrzyków.
• W Dworze Artusa oraz Piwnicy Rajców miało miejsce pierwsze walne
zgromadzenie, wywodzącej się z Niemiec, organizacji o nazwie Bremer
Tabak Collegium. Jest to międzynarodowe gremium biznesmenów, polity
ków oraz przedstawicieli różnych środowisk opiniotwórczych. Charak
terystyczną cechę tych spotkań stanowi „ceremonialne palenie fajek” oraz
udział w nich wyłącznie mężczyzn. Impreza w Gdańsku rozpoczęła się od wy
stąpienia przedstawiciela Tabak Collegium dra Konrada Adama. Podczas
uroczystej kolacji do zgromadzonych przemówił prezydent Gdańska Paweł
Adamowicz.
• Do Gdańska dotarł Francuz Stephane Boscagli, przemierzający autosto
pem Europę, by pomóc w znalezieniu skutecznej kuracji na rzadką chorobą,
określaną mianem „rybiej łuski”, w której skóra człowieka upodobnia się do
rybiej. Szlak, który sobie wyznaczył, przebiegał przez miasta posiadające
obiekty wpisane na światową listę dziedzictwa UNESCO. W Polsce był m.in.
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w Krakowie i Wrocławiu. Podczas podróży uświadamiał ludziom, że medy
cyna potrafi leczyć objawy tej choroby, ale nie potrafi z niej wyleczyć.
Dlatego trzeba wesprzeć badania nad nią. 38-letni Francuz był przed
podróżą zatrudniony w Monako jako agent ubezpieczeniowy.
6 czerwca • Dr Marcin Skrzypski, pracownik Katedry Kliniki Onkologii
i Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku, otrzymał prestiżowe wyróż
nienie „Merit Award”. Stało się to podczas kongresu Amerykańskiego
Towarzystwa Onkologii Klinicznej, w którym uczestniczyło 33 tysiące lekarzy
i naukowców z całego świata. Zespół, w którym pracował dr Skrzypski, wykrył
kombinację trzech genów, które u chorych cierpiących na tzw. niedrobnokomórkowego raka płuc (to ponad 80 proc. wszystkich guzów płuc) znacznie
zwiększają ryzyko pojawienia się przerzutów do odległych miejsc ciała.
7 czerwca • W Gdańsku przebywał prezydent Słowacji Ivan Gasparovic
z małżonką. Słowacki polityk zwiedził wystawę „Drogi do Wolności”, złożył
kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców i odbył spacer ulicami mia
sta. Następnie goście odpłynęli motorówką Marynarki Wojennej do Helu,
gdzie słowacki gość spotkał się z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim
w jego nadmorskiej rezydencji.
• W Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance odbyła się XVI edycja
konkursu „Dżentelmen Roku”. Wśród dziesięciu tegorocznych laureatów ty
tułu „Dżentelmena Roku 2007” znaleźli się: prof. Jacek Górski - Akademia
Medyczna, wiceadmirał Andrzej Karweta - dowódca Marynarki Wojennej,
mjr Waldemar Kowalski - Areszt Śledczy w Gdańsku, profesor Bernard
Lammek - Uniwersytet Gdański, Adam Loewe - Grupa Lotos SA, prof.
Jarosław Mikielewicz - Polska Akademia Nauk, Florian Romanowski Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, Andrzej Adler DGT, Andrzej Twardowski - Słupskie Towarzystwo Koszykówki Sportowej,
Andrzej Regliński - PPHU Ar-stal. „Honorowym Dżentelmenem” został b.
prezydent RP Lech Wałęsa. Laureat nie przybył jednak na galę z powodu
podróży zagranicznej.
• Po raz jedenasty młodzi mieszkańcy Pomorza, w liczbie kilkuset, spotkali
się w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie,
uczestnicząc w festiwalu „Młodzi i Miłość”. Impreza, pod tegorocznym ha
słem „Nie możecie przegrać miłości”, odbyła się na polanie przy papieskim
ołtarzu, przywiezionym w 1999 r. z Sopotu, po mszy św. odprawionej przez
Jana Pawła II na hipodromie. Były konkursy sportowe, artystyczne,
wspólne śpiewanie i taniec. Jak co roku centralnym punktem spotkania była
uroczysta msza św.
• Po raz trzeci gdańska Akademia Medyczna zorganizowała w parku koło
uczelni „Piknik na zdrowie”. W tym roku bawiło się na nim kilka tysięcy
osób. Dużym powodzeniem cieszyły się konsultacje medyczne oraz bada
nia poziomu cukru, cholesterolu, ciśnienia tętniczego. Odbywała się też
nauka tańców - tanga i salsy oraz wspólny aerobik. Można było również
zasięgnąć porad żywnościowych i zobaczyć, jak wygląda przygotowanie
maści.
• Podczas prac modernizacji murawy na boisku „Lechii” Gdańsk przy ul.
R. Traugutta we Wrzeszczu odkryto kolejne materiały wybuchowe, będące
pozostałością po drugiej wojnie światowej. Pierwszy raz zdarzyło się to dwa
lata temu. Wtedy to, także podczas prac remontowych, kilkanaście metrów
od głównej płyty boiska pomocniczego i trybun, wydobyto ponad 600 poci
sków, min i granatów moździerzowych. W tym roku znaleziono m.in. pięć po
cisków artyleryjskich w polu bramkowym od strony tablicy z wynikami me
czów. W środkowej części boiska odkopano cztery granaty ręczne, elementy
szklanych min, 20 zapalników do minigranatów oraz kilkadziesiąt sztuk
amunicji strzeleckiej.
8 czerwca • Koncertem baletowym w Państwowej Operze Bałtyckiej
w Gdańsku pożegnała się z publicznością, po dwudziestu siedmiu latach wy
stępów na scenie, pierwsza solistka zespołu baletowego Małgorzata
Insadowska.
9 czerwca • Gdańska kapituła medali św. Wojciecha i Mściwoja II ogłosiła
tegoroczną listę wyróżnionych tymi odznaczeniami Rady Miasta. Medale
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św. Wojciecha przyznano: ks. prałatowi Cezaremu Anusiewiczowi - pro
boszczowi kościoła p.w. św. Piotra i Pawła, dr Marii Pelczar - dyrektor
Biblioteki Gdańskiej PAN, Budzimirze Wojtalewicz-Winke - bohaterce
książki Dietera Schenka „Jak pogoniłam Hitlera” i Gdańskiemu Kołu
Przewodników PTTK. Medalami księcia Mściwoja II uhonorowano: prof.
Franciszka Duszeńkę - pośmiertnie, Tadeusza Fiszbacha - działacza poli
tycznego, Czesława Skonkę - działacza społeczno-kulturalnego, Piotra
Soykę - prezesa Zarządu Stoczni Remontowa im. J. Piłsudskiego
w Gdańsku, Barbarę Szczepułę - dziennikarkę „Polska Dziennik Bałtycki”,
Bogdana Szermera - urbanistę.
10 czerwca • Do wiadomości podane zostały wyniki XII Pomorskiego
Konkursu Fotografii Prasowej im. Zbigniewa Kosycarza „Gdańsk Press
Photo 2008”. Grand Prix zdobył Dominik Sadowski, fotoreporter „Gazety
Wyborczej. Trójmiasto”, zdjęciem zatytułowanym „Ogłoszenie niepodległo
ści Kosowa”.

)

• Komendant wojewódzki policji inspektor Krzysztof Starańczak zadecydo
wał, że komisariaty w Nowym Porcie, Oliwie i na Stogach nie będą zlikwido
wane. Zostaną one natomiast zreorganizowane w taki sposób, by poprawić
bezpieczeństwo w tych dzielnicach.
• Wczesnym rankiem wybuchł pożar w wieżowcu przy ul. Subisława na Żabiance. Zginął w nim młody mężczyzna, który skoczył z okna płonącego
mieszkania na 10. piętrze. Udało się uratować 64-letniego dziadka ofiary,
który przed ogniem schronił się na balkonie.
11 czerwca • Podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod
budowę pięciogwiazdkowego hotelu „Hilton” w Gdańsku przy Targu Ryb
nym. Inwestycję dla Hilton Hotels Corporation zrealizuje firma Jan
Wieczorkiewicz Hotele, do której należy m.in. gdański hotel „Hanza” i hotel
„Astra” w Jastrzębiej Górze. Hotel „Hilton Gdańsk” będzie miał 150 pokoi.
12 czerwca • W wieku 74 lat zmarł prof. zw. dr hab. Marian Łukaszewski,
emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego, wieloletni kierownik
Katedry Finansów oraz Katedry Bankowości Wydziału Zarządzania, autor
wielu znaczących publikacji naukowych. Pochowany został 18 czerwca, na
Cmentarzu Komunalnym w Sopocie.
• W wieku 85 lat zmarł Stefan Ciechanowski, organizator Muzeum
Gdańskiego Sportu i Turystki, oddziału Muzeum Historycznego Miasta
Gdańska, wieloletni jego kierownik, zasłużony działacz sportowy i przewod
nik PTTK. Pochowany 18 czerwca, na gdańskim Cmentarzu Łostowice.
14 czerwca • Odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod
budowę Centrum Medycyny Inwazyjnej na terenie Akademickiego Centrum
Klinicznego AMG przy ul. Dębinki. Wzięli w niej udział m.in. premier Donald
Tusk oraz minister zdrowia Ewa Kopacz. Nowy szpital będzie miał około 800
łóżek. Jego projekt jest dziełem Autorskiej Pracowni Architektury
Kuryłowicz & Associates z Warszawy oraz gdyńskiej spółki ArchDeco.
• Kilka tysięcy gdańszczan wzięło udział w ekologicznej akcji „Zielony week
end 2008” zorganizowanej w Brzeźnie. Imprezy odbywały się na molo i plaży.
Obecne na nich dzieci brały udział m.in. w grach i warsztatach, dowiadując
się więcej o ekologii w życiu codziennym. Na własnoręcznie „wyprodukowa
nym” papierze czerpanym pisały deklaracje swoich działań na rzecz poprawy
jakości atmosfery. Dorośli mogli zmierzyć sobie ciśnienie i poziom glukozy
we krwi, palacze poziom dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu, a onko
log odpowiadał na pytania dotyczące nowotworów. Ekolodzy zbierali także
podpisy pod projektem zmiany ustawy „O opakowaniach i odpadach opako
wanych”, mającym na celu ograniczenie używania tzw. „foliówek”.
15 czerwca • W Nowym Porcie oraz na Stogach i Przeróbce odbyły się wy
bory do rad dzielnic. W wyborach w Nowym Porcie udział wzięło 14,05 proc.
mieszkańców. Wymaganą frekwencję przekroczono o 4 procent. Dzięki
temu dzielnica wybrała 15-osobową radę, jednostkę pomocniczą Gminy
Gdańsk. Nieważne natomiast były wybory do rady dzielnicy Stogi i Prze
róbki. Wzięło w nich udział zbyt mało osób, bo tylko 8,79 proc. mieszkańców,
a wymagany próg wynosił 10 procent.
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• Osiem cnót, zdobiących gdańską Złotą Bramę, stanie się kluczem do nowej
wersji Gdańskiego Areopagu. Będzie on „podążał” śladami owych cnót:
Pokój, Wolność, Bogactwo, Sława, Sprawiedliwość, Pobożność, Roztropność
i Zgoda, sprawdzając, czy nadal są przydatne ludziom - ogłoszono podczas
happeningu przed zabytkową budowlą. Honorowym gościem imprezy był
prof. Aleksander Wolszczan. Wybitny astrofizyk z Torunia przez złamanie
strzały dokonał symbolicznego otwarcia nowej edycji Gdańskiego Areopagu.
15-16 czerwca • Przez dwa dni trwały w Gdańsku IX Dni Kultury Żydow
skiej. Można było m.in. posłuchać żydowskiej muzyki, dowiedzieć się więcej
o kuchni koszernej oraz o poezji hebrajskiej.
16 czerwca • Premier Donald Tusk spotkał się w Gdańsku z kanclerz
Republiki Federalnej Niemiec Angelą Merkel. Wizyta szefowej niemiec
kiego rządu nad Motławą trwała niecałe cztery godziny. Premier powitał
A. Merkel na przedprożu Dworu Artusa. Rozmowy polityków toczyły się już
za zamkniętymi drzwiami, a o ich tematach poinformowali na wspólnej kon
ferencji prasowej. Omawiali m.in. sprawy związane z bezpieczeństwem ener
getycznym, limitami dwutlenku węgla oraz Muzeum II Wojny Światowej,
które ma powstać w Gdańsku. Kanclerz odbyła także krótki spacer po
Gdańsku. Po południu odleciała samolotem do Austrii na mecz [piłkarski re
prezentacji Niemiec, rozgrywany w ramach Euro 2008].
• Po raz czwarty w tym roku prezydent Paweł Adamowicz wraz z magi
strackimi urzędnikami odbył obywatelskie spotkanie w ramach cyklu „Mój
dom, moja dzielnica, moje miasto”. Tym razem o swoich problemach poin
formowali włodarzy miasta mieszkańcy Strzyży i VII Dworu. Dziurawe
ulice, krzywe chodniki, śmieci na podwórkach, kanalizacja deszczowa, bu
dowa Trasy Sucharskiego i bezpieczeństwo w dzielnicy - to główne tematy
poruszane podczas debaty.
• W Gdańsku podpisano preumowę, która ma przybliżyć otrzymanie pie
niężnych środków z Unii Europejskiej na budowę Europejskiego Centrum
Solidarności. Planowana wartość inwestycji to 292 min zł, z czego 140 min zł
ma pochodzić z unijnego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środo
wisko”. Preumowa stanie się umową, gdy zostanie zatwierdzona przez
Komisję Europejską. Tego rodzaju dokument jest wymagany, przy realiza
cjach kosztujących więcej niż 50 milionów euro.
17-18 czerwca • Z ogrodu zoologicznego w niemieckim mieście Schwerin
przyjechały do oliwskiego zoo dwie żyrafy. „Toto Bingo” - tak się nazywa
pierwszy przywieziony młody samiec. Drugi samiec, dwuletni, zowie się
„Wiechu” (Wiesław). Oba samce będą razem przez kilka miesięcy, kiedy do
łączyć mają do nich dwie kolejne żyrafy, także płci męskiej. Oliwski ogród
zoologiczny otrzymał obie żyrafy za darmo.
18 czerwca • Miasto Gdańsk otrzymało dwie prestiżowe nagrody w ogólno
polskim konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania” organizowanym
przez Związek Miast Polskich oraz senacką Komisję Samorządu Tery
torialnego i Administracji Państwowej. Gdańsk doceniono w kategoriach:
’’Samorządowy Lider Zarządzania 2008. Usługi Techniczne - Komunalna
Gospodarka Mieszkaniowa” oraz „Samorządowy Lider Zarządzania 2008.
Usługi Techniczne - Gospodarka Komunalna”. Uroczystość wręczenia
nagród odbyła się w siedzibie Senatu RP w Warszawie. Nagrodą dla laure
atów był wyjazd studyjny do Norwegii dla dwóch osób z wyróżnionego
samorządu i zdobywanie doświadczeń w tamtejszych samorządach.
• W gdańskim Muzeum Bursztynu (Oddział Muzeum Historycznego Miasta
Gdańska) odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 10-lecia Krajowej Izby
Gospodarczej Bursztynu. W jego trakcie Paweł Adamowicz uhonorował
Medalem Prezydenta Gdańska Zbigniewa Strzelczyka, prezesa Izby od po
czątku jej istnienia. Prezydent wyróżnił także specjalnymi dyplomami naj
bardziej aktywnych członków KIG Bursztynu, za zaangażowanie na rzecz
branży bursztynniczej oraz promocji Gdańska jako Światowej Stolicy
Bursztynu.
20 czerwca • Ponad 850 pracowników Stoczni Gdańskiej SA, wyposażonych
w petardy i syreny, protestowało w Warszawie przeciwko działaniom rządu
w stosunku do ich przedsiębiorstwa. Manifestujący obrzucili jajkami gmach
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Ministerstwa Skarbu i palili przed nim opony. Gdańskim stoczniowcom cho
dziło przede wszystkim o wyjaśnienie sprawy wysokości pomocy publicznej,
-którą Stocznia otrzymała po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej,
a jakiej zwrotu żąda teraz Komisja Europejska. Ich zdaniem przedsiębior
stwo otrzymał około 50 min złotych, a nie, jak uważa Komisja Europejska,
ponad 700 min złotych. „Minister Grad sfałszował dokumenty, które wysłał
do Brukseli. Podał w nich kwoty, których Stocznia nigdy nie otrzymała” powiedział Karol Guzikiewicz, wiceprzewodniczący „Solidarności” w Stoczni
Gdańsk SA.
• Blisko półroczne oczekiwanie na nowego dyrektora Akademickiego
Centrum Klinicznego Akademii Medycznej w Gdańsku zakończyło się suk
cesem. Nowym szefem placówki został Jacek Domejko, dotychczasowy dy
rektor szpitala „Latawiec” w Świdnicy na Dolnym Śląsku.
23 czerwca • Muzeum Archeologiczne w Gdańsku otworzyło swój najnow
szy oddział - Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew”. Nowa pla
cówka mieści się w siedmiokondygnacyjnym spichlerzu „Błękitny Baranek”
(dawniej „Wisłoujście”) przy ul. Chmielnej 58, a ekspozycje prezentują
przede wszystkim Gdańsk z okresu hanzeatyckiego. Można więc zobaczyć
średniowieczny warsztat rzemieślniczy, fragment średniowiecznej gdań
skiej uliczki, średniowieczną łaźnię, klasyczną portową tawernę, mennicę
oraz najróżnorodniejsze przedmioty z tego czasu, odnalezione podczas wy
kopalisk. W spichlerzu znalazły się również sale wykładowe, magazyny
i pracownie dla archeologów.
• Podczas uroczystej gali w sopockim „Grand Hotelu” ogłoszono wyniki ple
biscytu „Polska Dziennik Bałtycki” na „Człowieka Roku 2007” na Pomorzu.
Zwycięzcą został prof, dr hab. Janusz Rachoń, rektor Politechniki
Gdańskiej, specjalista od chemii organicznej i działacz społeczny. Nagrodę
tę w postaci statuetki po raz pierwszy wręczono w 2001. Jej cel - to wyróż
nianie osób, których dokonania na polu kultury, nauki, medycyny, biznesu,
sportu i działalności społecznej zasługują na szczególne uznanie i zarazem
promują Pomorze.
• W sprzedaży znalazła się publikacja Instytutu Pamięci Narodowej pt. „SB
a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii”, autorstwa Sławomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka. Historycy IPN zarzucili L. Wałęsie, że w latach
siedemdziesiątych ubiegłego wieku był agentem Służby Bezpieczeństwa
o pseudonimie „Bolek”, a jako Prezydent RP zacierał ślady tej działalności.
Książka wzbudziła olbrzymie kontrowersje i namiętne dyskusje, które roz
poczęto jeszcze przed ukazaniem się jej drukiem. Czterotysięczny nakład
sprzedano w ciągu jednego dnia.
• Zmarł Kazimierz Sergiel, wybitny, wieloletni solista (bas) Państwowej
Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Na scenie występował do ostatnich chwil
życia. Pochowany 27 czerwca, na Cmentarzu Komunalnym w Sopocie.

tkała się z unijną komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes, która jednak nie
złagodziła swego stanowiska w tej sprawie. „Jeśli plany przedstawione przez
polskie władze nie będą zgodne z wymaganiami, nie będzie miała wyboru
(KE), jak tylko zaproponować przyjęcie negatywnej decyzji i zażądać
zwrotu otrzymanej pomocy” - głosił oficjalny komunikat KE wydany po
spotkaniu. Kwota zwrotu pomocy rządowej, jaką stocznie otrzymały po wej
ściu Polski do Unii Europejskiej, według unijnych komisarzy - to około
5 miliardów złotych.
25-26 czerwca • W Politechnice Gdańskiej odbyła się konferencja naukowa
Międzynarodowego Stowarzyszenia Analitycznej Chemii Środowiska
(Association of Environmental Analytical Chemistry). Wzięło w niej udział
ponad 300 chemików analityków z całego świata. Tematem obrad był wpływ
zanieczyszczeń na środowisko naturalne. Towarzyszyły jej targi aparatury,
odczynników chemicznych oraz literatury specjalistycznej. Konferencję zor
ganizował Wydział Chemii PG i Komitet Chemii Analitycznej Polskiej
Akademii Nauk. Zrzeszeni w Stowarzyszeniu specjaliści z całego świata spo
tykają się w wybranym miejscu co dwa lata.
27 czerwca • W Gdańsku rozpoczął się, trwający trzy dni, Festiwal
Dobrego Humoru. Zapoczątkowała go uroczysta parada, która przeszła
z Długiego Targu na Targ Węglowy - do festiwalowego miasteczka. Była to
dziewiąta edycja tej imprezy nad Motławą. Jury tytuł „Gwiazdy Uśmiechu”
nadało Tomaszowi Karolakowi, aktorowi i wokaliście. Najlepszym aktorem
komediowym Festiwalu został Cezary Pazura. Błękitnym melonikiem peł
nym malin czarnoskóry juror Larry Okey Ugru (dyrektor Nadbałtyckiego
Centrum Kultury w Gdańsku) nagrodził posła Prawa i Sprawiedliwości
Jacka Kurskiego za... najlepszy teledysk pt. „Orędzie prezydenta” z cyklu
„Ciemny lud to kupi” - „Szymon Majewski Show”.
• Park im. Ronalda Reagana w Gdańsku został uznany za najlepiej zagospo
darowaną przestrzeń zieloną w kraju. Nagrodę przyznało Towarzystwo
Urbanistów Polskich „(...) za stworzenie atrakcyjnej, zróżnicowanej funk
cjonalnie przestrzeni rekreacyjnej o znaczeniu metropolitalnym”. Była to
druga edycja konkursu ogłoszonego przez towarzystwo na najlepiej zago
spodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Wręczenie nagród odbyło się
11 września w Warszawie. Park rozciąga się w pasie nadmorskim, od prze
dłużenia ul. Jagiellońskiej na Przymorzu po przedłużenie alei Jana Pawła II,
czyli deptak prowadzący na molo w Brzeźnie.
28 czerwca • Po raz czwarty Prezydent Gdańska i magistraccy urzędnicy
zaprosili gdańszczan na Dzień Otwarty Urzędu Miejskiego. Można było zaj
rzeć m.in. do gabinetu szefa miasta, zapytać urzędników o najważniejsze
sprawy miasta, dowiedzieć się, jakie inwestycje powstaną w Gdańsku,
a także załatwić sprawy urzędowe w Zespole Obsługi Mieszkańców. Młodzi
mogli brać udział w konkursach, warsztatach wyrobu biżuterii, a także wy
bić pamiątkowe monety w towarzystwie „Panienki z Okienka”.

Organowej w archikatedrze oliwskiej, najstarszej tego typu imprezy
w Polsce. W koncercie inauguracyjnym wystąpił prof. Roman Perucki,
dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Artysta zagrał wią
zankę tematów filmowych włoskiego kompozytora Ennio Marrricone oraz
jego „Quatro Concerto”. Festiwal trwa do 26 sierpnia.

29 czerwca • Ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głodź, metropolita gdański,
otrzymał od papieża Benedykta XVI paliusz, białą wełniany szal zakładany
na ramiona - symbol władzy metropolity i znak łączności ze Stolicą
Apostolską. W rzymskich uroczystościach arcybiskupowi towarzyszyła
grupa polskich pielgrzymów. Goście przylecieli do Wiecznego Miasta, wyna
jętym specjalnie na tę okazję samolotem „Boening 737”.

25 czerwca • 350 stoczniowców, związkowców z „Solidarności”, z Gdańska,
Gdyni i Szczecina pikietowało w Brukseli przed siedzibą Komisji
Europejskiej. Demonstranci domagali się od Komisji Europejskiej przedłu
żenia terminu prywatyzacji polskich stoczni. Delegacja stoczniowców spo

30 czerwca • Biuro Inwestycji Euro 2012 w Gdańsku (BIEG 2012) ogłosiło
przetarg na wykonanie prac budowlanych stadionu „Balic Arena” w Let
nicy. Oferty należało składać do dnia 4 września. Rozpoczęcie prac budowla
nych zaplanowano na wiosnę (kwiecień lub maj) 2009 roku.

24 czerwca • Rozpoczęcie 51. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki

,Kronikę” przygotowano przy współpracy z Urzędem Miasta Gdańsk.

Niemiecka i sowiecka Hola
przeciwko polskim okrętom podwodnym
Tekst: Tadeusz Górski
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WE WRZEŚNIU 1939

owiecka flota wojenna współpraco
wała z niemiecką już od początku lat
dwudziestych XX wieku. Wymie
niano doświadczenia, składano wizyty,
ganizowano wspólne ćwiczenia na morzu
z użyciem różnych klas okrętów, w tym
pancerników i krążowników. Prowadzono
wspólne strzelania artylerii okrętowej, od
pierano pozorowane ataki torpedowe, ćwi
czono stawianie min i udzielanie pomocy na
morzu. Organizowano wspólnie przygoto
wane prowokacyjne manewry obu flot
wzdłuż i w pobliżu polskich wybrzeży, co
mogło grozić opanowaniem Gdańska i szyb
ko rozbudowującej się Gdyni. Dlatego wie
lokrotnie polskie wojska były podciągane
w pobliże wybrzeża morskiego, aby stawić
czoła ewentualnej agresji, która była moż
liwa przy okazji takich manewrów. W oba
wie przed atakiem, w rejon ujścia Wisły
ściągano wtedy nawet nasze monitory
rzeczne z dalekiego Polesia, gdyż miały sto
sunkowa silną artylerię. Wychodziły one
w7ówczas na wrody Zatoki Gdańskiej.
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Dlatego obserwacja okrętów sowieckich
była stałym elementem szkolenia praktycz
nego naszej floty na morzu, aż do 1939 roku.
A
orpolskie okręty nawodne i podwrodne czę
sto zapuszczały się w7 pobliże w7ód sowiec
kich, bo taka była potrzeba.
Od 17 września 1939 roku przeciwnikami
sowieckiej Floty Bałtyckiej była Polska i jako jej sojusznicy - Wielka Brytania
i Francja. Za swoich przeciwników Moskwra
uznała też floty państw skandynawskich
oraz Finlandii, Łotwy i Estonii. Wynikało to
z faktu, że rządy tych państw negatywnie
odniosły się do paktu sowiecko-niemiec
kiego. Natomiast bliskim sojusznikiem
Floty Bałtyckiej była oczywiście Krigsmarine.
iemal od początku niemieckiej agresji
flota sowiecka udzieliła wsparcia dla
Kriegsmarine przeciwko flocie polskiej i jej
ewentualnym sojusznikom (często zresztą
wymyślonym przez Moskwę) w swojej stre
fie operacyjnej, a od 17 września na dal-
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Obsługa działa na polskim okręcie pod
wodnym

szych wodach bałtyckich podjęła poszuki
wania naszych okrętów7 podwodnych. W so
wieckiej flocie, podobnie jak w niemieckiej,
wyolbrzymiano zagrożenie, jakie mogło na
dejść z ich strony. Działo się tak dlatego, że
dwa („Orzeł” i „Sęp”) spośród pięciu pol
skich okrętów podwodnych były najnowo
cześniejsze na Bałtyku. Co wrięeej, polskie
jednostki oprócz niebezpieczeństwa torpe
dowego stanowiły również zagrożenie minow7e, bowiem trzy z nich - „Ryś”, „Wilk”
i „Żbik” - mogły stawiać miny. Dlatego już
1 września duże okręty sowieckie ściągnięto
do głównej bazy w Kronsztadzie, całą flotę
postawiono w stan czterogodzinnej gotowo
ści bojowej, a na morze wysłano wzmoc
nione patrole. Ogłoszono zaciemnienie
w miastach portowych i na wybrzeżu, zało
żono zagrodę bonową, a lekkie okręty na
wodne, okręty podwodne i samoloty prowa
dziły stałe rozpoznanie morza.

WE WRZEŚNIU 1939
Samoloty torpedowo-minowe sowieckiej
Floty Bałtyckiej w akcji

Podobnie zrobili Niemcy. Szybko wycofali
duże okręty nawodne z morza do portów, od
powiednio zabezpieczając je przed okrętami
podwodnymi. Zaś ostrzeliwujący Hel nie
miecki pancernik „Schleswig-Holstein”
otrzymał tak ogromne siły do zwalczania
okrętów podwodnych (ponad potrzebę), że
przeszkadzały sobie nawzajem w tych działa
niach ochronnych. Dodatkowo pancernik ten
nie oddalał się zbytnio od redy gdańskiej
i trzymał się wód o małej głębokości, by na
szym okrętom uniemożliwić podpłynięcie
w zanurzeniu.
Wyolbrzymiona obawa przed polskimi
okrętami podwodnymi, których nie była
w stanie wyeliminować z morza Kriegs
marine i Luftwaffe, spowodowało wzrost za
dań dla floty sowieckiej. Zadania te miały na
celu organizację i modyfikację obrony przeciwpodwodnej i obrony przeciwminowej.
Ponieważ okazało się, że sowieckie siły przeciwpodwodne są niewystarczające, od 17
września zaczęto adaptować do tego celu sie
dem statkówr żeglugi rzecznej oraz czterna
ście kutrów patrolowych. Niebawem Ros
janie objęli tego typu pracami inne jednostki
wojskowa i cywilne, a kontynuowali je rów
nież później, w październiku i listopadzie,
kiedy minęło już niebezpieczeństwo ataku ze
strony polskich okrętów podwodnych. Wy
nikało to z niedowładu organizacyjnego,
a przyniosło niepotrzebnie ogromne wydatki
finansowa. W końcu prace adaptacyjnie
wstrzymano.

bierały, ponieważ Rosjanie nie mieli urzą
dzeń do namierzania jednostek podwodnych,
a piloci nie ćwiczyli woześniej takich warian
tów wralki. Ponadto w każdej eskadrze na lot
niskach stały dwa samoloty gotowo do
startu, z podgrzanymi silnikami, a na wezwa
nie do natychmiastowego wyjścia z portu
znajdował się jeden niszczyciel, z pełnym
zapasem bomb głębinowych. Natomiast
przybrzeżne wody strefy operacyjnej so
wieckiej floty niemal bez przerwy patrolo
wały ścigacze okrętów* podwodnych i inne
małe okręty, których nasz nowy przeciwnik
posiadał znaczne ilości.
Natężenie mchu na morzu i w powietrzu,
strach i ogromne emocje, powodowały fał
szywo alarmy. Już 17 wTześnia rankiem
d 17 września Sowieci już oficjalnie jeden z nadbrzeżnych posterunków meldo
przystąpili do poszukiwania polskich wał, że wr jego sektorze pojawił się peryskop
okrętów podwodnych wszystkimi dostęp
okrętu podwodnego, z innego miejsca dono
nymi siłami i środkami Tego dnia od rana szono, że pojawiły się dwa okręty podwodne,
samoloty parami prowadziły ciągłe patrole, a jeszcze z innego, że jeden, dw^a albo nawet
a w każdej parze jeden samolot miał na po trzy. O wykryciu okrętu podwodnego meldo
kładzie bomby lotnicze do niszczenia okrę wały również sowieckie ścigacze operujące
tów podwodnych. Bomb głębinowych nie za z dala od brzegów. Dlatego z bazy głównej
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natychmiast wyszły dwTa niszczyciele, a wszy
stkie sowieckie okręty podwodne posta
wiono wT pełnej gotowości bojowej (jednogo
dzinna gotowość do wejścia na morce).
Tymczasem na wody szwredzkie wszedł
„Sęp”, a nocą z 17 na 18 września z Tallina
uciekł internowany tam „Orzeł”. Ta wiado
mość zelektryzowała nie tylko Kriegs
marine, ale również flotę sowiecką. Ten no
woczesny okręt podwodny stał się nagle
szczególnie groźny dla obu wnogich nam so
juszników. Sowieci przystąpili wówozas po
śpiesznie do stawiania zagród minowych
przeciwko okrętom podwodnych. Nocą, 20
WTześnia, w* ciągu półtorej godziny postawili
zagrody minowe w dwóch równoległych li
niach (pierwsza obejmowała 244 miny,
druga zaś - 217 min), które zabezpieczały
Kronsztad i Leningrad. Wytyczono również
tajne tory wodne, u zbiegu których posta
wiono statek hydrograficzny. Wprowadzo
no też wojskowy służbę pilotową. Pierwszy
statek - a był to łotewski parowiec „Welita”,
Sowieckie kutry torpedowe na Bałtyku

WE WRZEŚNIU 1939
Wodowanie okrętu podwodnego „Żbik” w sto
czni w Caen, 1930

skich jednostek powodowała coraz bardziej
sprzeczne rozkazy, które na okrętach „czer
wonej bandery” wywoływały niejednokrot
nie objawy paniki. Podobnie zresztą było
po stronie niemieckiej.

r\
września Sowieci dowiedzieli się
cO o „Żbiku”, który wszedł na wody

idący z Leningradu na zachód - przeprowa tach podwodnych - „Orle”, „Wilku” i „Żbiku”
dzono przez zagrodę minową wytyczonym - nic jeszcze nie wiedziano. Dlatego Niemcy
torem wodnym 21 września. Ponadto go i Rosjanie prowadzili nadal ich poszukiwania,
rączkowo prowadzono dalsze poszukiwanie do czego sowieckie siły zdopingowała wiado
polskich okrętów7 podwodnych. Zalecono mość z prasy szwedzkiej, że „Orzeł” wysadził
sowieckim okrętom pływanie na dużych na wschodnim brzegu Gotlandii podoficera
prędkościach i stosowanie zygzaka przeciw- i szeregowego armii estońskiej, którzy byli
torpedowego. 19 września z redy kronsz- wartownikami na „Orle” wr Tallinie. Siły
tadzkiej wyszedł na morze silny zespół (w przeciwpodwodne floty sowieckiej przepro
składzie dziewięciu niszczycieli, czterech wadziły dalsze operacje, a pancerniki i krą
dozorowców i sześciu ścigaczy), który miał żowniki stały unieruchomione w' bazie główTnej. Rosjanie bardzo obawiali się, że któryś
zwalczać polskie okręty podwodne. Do tej
operacji wiączyło się lotnictwo i trzy sowiec z polskich okrętów' podwodnych może wejść
do bazy i wystrzelić torpedy lub postawić
kie okręty podwodne.
Wieczorem 19 września Rosjanie i Niemcy miny. Dlatego przystąpili do przebudowy
dowiedzieli się, że polski okręt podwodny statku hydrograficznego na stawiacz sieci za
„Ryś” wrszedł na wTody szwedzkie, gdzie nie grodowych, by uniemożliwić polskim okrę
bawem został internowany, podobnie jak tom podwodnym przedarcie się do sowieckiej
„Sęp”. O pozostałych trzech polskich okrę bazv głównej. Obawa przed taką akcją pol-
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szwedzkie, ale nie mieli żadnych wiadomości
0 „Orle” i „Wilku”. Więc nadal poszukiwali
ich, podobnie jak Niemcy. Przy okazji do
puszczono się prowokacji polityczno-propa
gandowej, która nasiliła się od wieczora 27
września. Otóż, po ucieczce „Orła” z Tallina
strona sowiecka zaimprowizowała atak
okrętu podwodnego na własne statki han
dlowe. W tym celu na płytkie wody narewskie wprowadzono statek „Metalist” (jed
nostka pomocnicza Floty Bałtyckiej). Miał
on być storpedowany przez polskiego „Orła”
1 osiadł na dnie, ale tak, by z wody wysta
wały nadbudówki. Radio i prasa sowiecka
podały, że nieznany okręt podwodny (czyli
polski „Orzeł”) zatopił w Zatoce Narewskiej
parowiec „Metalist”, a sowieckie okręty ura
towały dziewiętnastu członków" załogi.
Jednak pięciu marynarzy nie odnaleziono.
Wkrótce Sowieci pokazywali „wrak” dzien
nikarzom, głównie, zagranicznym, obarcza
jąc PolakówT winą za bestialstwo i topienie
spokojnie płynącego statku handlowego.
Prowokacyjne działania przybierały
zresztą na sile. Nocą podano, że następny
sowiecki statek „Pionier” również został za
atakowany przez nieznany okręt podwodny
(czyli jak zwykle przez „Orła”) na wodach
narewTskich. Jednak ominął atak torpe
dowy, wTszedł na kamienną płyciznę, skąd
został ściągnięty i odhołowrany do Kron
sztadu. Kapitana „Pioniera” odznaczono or
derem Czeiwonej Gwiazdy. Później radio
i prasa podały, że sowiecki dozorowiec
„Śnieg” odparł atak torpedowy okrętu pod
wodnego, a tankowiec „Górniak” zdołał
uchylić się od takiego ataku. Takich propa
gandowych działań było coraz więcej, a na
ich narastanie wpływ miały różne szyfro
gramy i komunikaty sztabu sowieckiej
Floty Bałtyckiej, w których donoszono o po
jawieniu się na wodach przybrzeżnych ob
cych okrętów podwodnych - czyli polskich,
zagrażających żegludze. W ślad za tym szła
intensyfikacja operacji bojowych przeciw
polskim siłom podwodnym, które podejmo
wali dowódcy niższych szczebli. Każdy
z nich, oddany sowieckiej wiadzy, chciał być
pierwszym, który odnajdzie polski okręt
podwodny. 1 coraz więcej było takich, któ
rzy znajdowali i natychmiast meldowali
o tym dowództwu wyższego szczebla. Te

Polskie okręty podwodne i torpedowce w cza
sie Święta Morza

wiadomości podawała jak zwykle prasa i ra
dio, powtarzane też były przez prokomunistyezne i profaszystowskie ośrodki maso
wego przekazu w państwach zachodnich
i skandynawskich. W prowokacjach tych
udział brali najwyżsi dostojnicy partyjni,
według wskazówek przekazywanych osobi
ście przez Stalina.
Oczywiście, i Niemcy, i Rosjanie jako
pierwsi chcieli wykryć i zatopić polskie
okręty podwodne. Chcieli w ten sposób po
kazać, która flota wojenna jest lepsza
i sprawniejsza. Dlatego obaj sojusznicy
wprowadzali do walki coraz to nowe jed

nostki, zdolne do poszukiwania i zwalczania
okrętów podwodnych. Niemal cała sowiecka
flota na Bałtyku, wzmocniona przez lotnic
two morskie i wspierana przez obserwato
rów na statkach handlowych, rybackich i in
nych, uporczywie śledziła i poszukiwała pol
skich jednostek podwodnych. Po ucieczce
„Orła” z Tallina stało się to niemal obsesją.
A ogarnęła ona również naczelne dowódz
two Armii Czerwonej, polityków sowieckich
i Kreml. Wszyscy chcieli przechwycić pol
skie okręty podwodne. Rodziło to niebezpie
czeństwa w żegludze dla statków i okrętów
innych państw. Pod koniec września nawet
Finlandia zmuszona była jakoś zareagować,
ściągając swoje okręty bojowe do baz, aby
nie ulec przypadkowej prowokacji sowiec

kiej. Podobnie uczyniły Łotwa i Estonia,
a Szwecja wysłała wzmocnione siły patro
lowe na pełne morze.
Sowieci z uporem wykorzystywali fakt,
że polskie okręty podwodne znajdują się na
Bałtyku, do dalszych prowokacji politycz
nych. W ten sposób wT opinii międzynarodo
wej wspomagali propagandowo operacje
Wehrmachtu i Armii Czerwonej na zie
miach polskich. Był to również argument,
który miał przekonywać społeczeństwa
sowieckie o słuszności decyzji, by zaatako
wać Polskę, co - jak pamiętamy - dokonało
się pod hasłem oswobodzenia ludności ukra
ińskiej i białoruskiej.
Okręt podwodny „Wilk” na pełnym morzu

Góra Szubieniczna (w głębi, pośrodku), widok od ulicy Do Studzienki

Żeby historia była naprawTdę drama
tyczna, nie mogło zabraknąć osobistej trage
dii głównych bohaterów. Otóż, według le
ażdy, kto zetknął się z gdańskimi le gendy, mieli oni syna, który wyruszył szukać
gendami, zna zapewne mrożącą krew szczęścia w świecie (ewentualnie uciekł z do
w żyłach historię o osobliwym obiek mu po konflikcie z rodzicami). Szczęście to
(przynajmniej w kwestiach finanso
cie hotelowym, po polsku nazywanym znalazł
za
wych),
a
po wielu latach, zatęskniwszy za do
zwyczaj karczma „Jeruzalem”, a po nie
mem,
spieniężył
cały majątek i powrócił do
miecku „Häuschen Jeruzalem” (domek
Gdańska
jako
zamożny
człowiek. Pragnął
Jeruzalem). Legenda ta opowiada o parze
zrobić
starym
rodzicom
niespodziankę.
chciwych karczmarzy (bądź jedynie o karcz
Dalej
wszystko
toczy
się
łatwym
do przewi
marzu nazwiskiem Jerusalem), którzy uzu
dzenia
biegiem.
Rodzice
nie
rozpoznają
pełniali swoje dochody, mordując podróż
nych, co do których mieli pewność, że nie syna. Ten chwali się bogactwem, obiecuje
mają w mieście krewnych lub znajomych, hojną nagrodę za gościnność nazajutrz
a tym samym, że nikt nie będzie ich szukał. i smacznie zasypia. Rodzice, kierując się
Nieszczęśnika usypiali specjalnie przygoto swoją nieodpartą chciwością, mordują go we
wanym winem, mordowali go, ograbiali śnie i zagarniają złoto, które przy nim znaj
z dobytku, a ciało ukrywali pod ziemią za dują. Przeglądają dokumenty, które zamor
karczmą (według innej wersji w pobliskim dowany podróżny miał przy sobie, i natra
fiają z przerażeniem na nazwisko swojego
lasku).

„Jeruzalem”

K

EE 30dm

potomka. Jedna z wersji legendy dodaje
w tym miejscu makabryczny szczegół o od
kopaniu już pogrzebanego w ziemi ciała, aby
je ostatecznie zidentyfikować - syn pary
morderców miał mieć bowiem charaktery
styczne znamię na karku, bądź między ło
patkami. Po rozpoznaniu strasznej pomyłki
matka traci przytomność i z tego stanu
uwalniają dopiero rychła śmierć. Natomiast
ojciec dobrowolnie zgłasza się w Ratuszu,
przyznaje do zabójstwa syna i wszystkich
poprzednich zbrodni. Idąc na Górę Szubieniczną, gdzie ma być łamany kołem, od
mawia przyjęcia ostatniego poczęstunku
w swojej karczmie.
Tyle legenda. Wszystkich, którzy uwa
żają ją za legendę gdańską, czeka rozczaro
wanie. Motyw pomyłki zabójczych rodziców
i karczmy, w której morduje się podróż
nych, jest stary jak gatunek literacki nazy
wany kryminałem. Identyczną niemalże hi-
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storię napotkamy w legendach wielu miejsc
na świecie, a także w utworach literackich
(„Czerwona oberża” Balzaca, „Niespodzia
nka” Rostworowskiego) i kilku filmach,
Zwróćmy jednak uwagę na final legendy
w wersji gdańskiej. Karczmarz prowadzony
na stracenie odmawia spożycia ostatniego
poczęstunku wT swojej dawnej karczmie. Tu
legenda styka się z historią. Rzeczywiście,
jak wspomniano wyżej, tuż za ostatnią miej
ską bramą (chodzi o Bramę Oliwską), przy
drodze prowadzącej na miejsce straceń zło
czyńców na Górze Szubienicznej, podawano
skazańcowi ostatni, przedśmiertny napitek,
po niemiecku nazywany nieco ironicznie
Labetrunk (orzeźwiający napój). Dlaczego
w Gdańsku podawano go właśnie w „Jeru
zalem”? Z powodu zbrodni, która wiązała
się z tym miejscem? Prawdopodobnie było
odwrotnie. Praktyka podawania ostatniego
poczęstunku skazańcom, dokonywana w^ tym
miejscu, zapewne spowodowała, że zostało
wybranie jako scenerii gdańskiej wersji le
gendy o parze zbrodniczych karczmarzy.
Skąd osobliwa, biblijna nazwa obiektu?
W opowiadaniu Paula Enderlinga „Sztuka
złota” („Das Goldstück”) czytamy:
„-Dlaczego ta karczma nazywa się Je
ruzalem, co?
- Któryś z poprzednich właścicieli tak ją
nazwał. Był na krucjatach przeciwko nie
wiernym. Ale to było dawno temu”.
Prawdopodobnie właśnie taka była lu
dowa etymologia nazwy. Przyznać trzeba,
że nie zupełnie rozmijająca się z ze stanem
faktycznym, bowiem wT miejscu nazywanym
Jerusalemshügel (Wzgórze Jerozolimskie)
wT przeszłości znajdowała się tzw. Kaplica
Jerozolimska, którą zbudowali jeszcze
Krzyżacy. Kaplica i teren wokół niej były
scenerią corocznie urządzanej przez konwent i załogę gdańskiego zamku swoistej
gry wojennej - inscenizacji zdobycia Jero
zolimy przez krzyżowców w 1099 roku.
Rocznica ta, w tak huczny sposób święto
wana przez Krzyżaków, przypada 15 lipca,
który to dzień kojarzy się nam z całkiem
inną bitwą - również z udziałem rycerzy
wT białych płaszczach.

A zatem karczma czy kaplica? Istnienie
kaplicy wzmiankowane jest źródłowo do
piero w 1506 roku. A przecież musiała ist
nieć wt średniowieczu. Na pochodzącym
z początku XVII wieku schematycznym pla
nie terenów składowych na północ od mia
sta, w miejscu opisanym jako Jorusalem,
ukazany jest prosty budynek o skromnej
kubaturze. A zatem jest możliwe, że kar
czma i kaplica współistniały w tym miejscu
od średniowiecza, a przetrwała jedynie
karczma. Jest też możliwTe, że w czasie któ
regoś z oblężeń kaplica została zrujnowana i
adaptowana na potrzeby karczmy. Należy
jednak zwrócić uwagę, że w literaturze nie
mieckojęzycznej obiekt ten jest dość konse
kwentnie określany jako Häuschen (domek). Miejsce to nie jest zatem nazywane
karczmą, ani w żaden inny sposób, który
mógłby kojarzyć się z zajazdem dla podróż
nych. Skromna kubatura owrego „domku”
wskazuje na najbardziej prawdopodobną
możliwość - budynek ten nigdy nie był
karczmą, był natomiast pozostałością daw
nej kaplicy, a jego jedyną funkcją wyszyn
kową było okazjonalne serwowanie ostat
niego poczęstunku skazańcowi.
Tę wersję zdają się potwierdzać dwie
XVlII-wieezne relacje. W pierwszej, po
chodzącej z roku 1723, Th. Meissner mówi
o kaplicy, która „położona jest przed
bramą Młodego Miasta lub też tak zwaną
Oliwską, i w której nie znajduje się nic
poza dużym krzyżem”. Autorem drugiej
relacji jest Daniel Chodowiecki, który
w pamiętniku podróży do rodzinnego mia
sta, pod datą 11 czerwca 1773 roku, wT iście
niemalarski sposób, bo zatracając perspek
tywę, pisze: „Po prawej stronie na wznie
sieniu szubienica, nieopodal której stoi
mały, biały domek, w którym skazaniec
otrzymuje ostatni kubek napoju”, W obu
relacjach nie ma ani słowa o karczmie.
W. Zernecke w swoim „Neuester Weg
weiser durch Danzig” z 1843 roku podaje
lakoniczny opis obiektu: „viereckig gemau
ertes Häuschen” („czworokątny murowwiy
domek”). Do funkcji karczmy nawiązuje je
dynie wtedy, gdy przytacza legendę,

stwierdzając jednocześnie, że prawdopo
dobnie nazwa „domku” bierze się od stoją
cej wr tym miejscu Kaplicy Jerozolimskiej.
Kończy opis arcyważną informacją o zbu
rzeniu obiektu około 1804 roku - jednocze
śnie z miejską szubienicą. Gotthilf Löschin,
mistrz detalu gdańskiej historii, a przy
tym znawca archiwaliów, które nie do
trwały do naszych czasów, opisując wT swoich „Beiträge zur Geschichte Dan
zigs” z 1837 roku - szubienicę i drogę ku
niej skazańca, wspomina o „domku »Jeru
zalem«”, gdzie skazaniec otrzymuje ostatni
napój, ale kategorycznie sprzeciwia się po
glądowi jakoby budynek był karczmą.
Podaje natomiast informację, że „domek”
pozostaje pod opieką zarządcy kościoła
Bożego Ciała, z czego wysnuwa wniosek
o tożsamości obiektu z dawną Kaplicą
Jerozolimską. Wszystko wskazuje więc na
to, że karczma „Jeruzalem” nigdy nie
istniała, a ta powszechnie przyjęta wt pol
skim piśmiennictwie nazwa jest rażącą
nadinterpretacją dość późnej legendy.
dyby próbować dokładniej określić lo
kalizację „domku Jeruzalem”, można
pokusie się o porównanie planu okolicy
z czasów, kiedy istniał (a więc sprzed 1804
roku) z planem współczesnym. Na tym daw
nym planie musiałby być dobrze widoczny
przebieg dróg, które z czasem stały się ist
niejącymi dzisiaj ulicami (taki warunek
spełnia np. plan okolic Wielkiej Alei z 1786
roku). Nałożenie na siebie takich dwóch planówT wskazuje, że „Jeruzalem” było umiej
scowione na tyłach posesji przy obecnej alei
Zwycięstwa 52. Jeśli „domek” miał po
rządne fundamenty, tam właśnie należałoby
ich szukać.
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Szubienica
progu ery nowożytnej jednym
z podstawowych sposobów7 pozby
wania się drobniejszych przestęp
ców wT miastach było ich wieszanie. Kara ta
była zastrzeżona dla złodziei, gdyż tradycyj
nie uważano ją za hańbiącą. Podobnie było
w Gdańsku. Już wT kodeksie prawra lubeckiego „Deeretum Civitatis Danceke” z 1263
roku czytamy: „Jeśli ktoś zostanie przyła
pany na kradzieży, której wartość zostanie
wyceniona, karą będzie powieszenie”.
Egzekucja złodzieja skazanego na powie
szenie nie była aktem prostej jego elimina
cji ze społeczeństwa. Miała mieć poważne
znaczenie wychowawcze i zapobiegawcze.
Dlatego nadawano jej odpowiednią oprawę
i zachęcano mieszkańców, by brali w niej
udział. Zresztą, specjalnie nie trzeba ich ►

U

„Domek Jeruzalem”, fragment planu z po
czątku XVII w
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było do tego zmuszać, bowiem w czasach,
kiedy życie było dość monotonne, egzekucja
stanowiła prawdziwe wydarzenie.
Za czasów największej świetności Gdańska
droga skazanego na szubienicę zaczynała się,
gdy wyprowadzano go z siedziby sądu kar
nego - Ławy - to jest z Dworu Artusa, bądź później - z sąsiadującego z nim Domu Ławy.
Wychodził w towarzystwie sądowych pachoł
ków i woźnego, który ogłaszał wyrok i łamał
białą laskę, na znak definitywnego zakończe
nia sprawy. Skazany przekazywany był po
mocnikom kata. Następnie formował się
spontaniczny pochód zainteresowanych urzę
dowo, osobiście i ze zwykłej ludzkiej ciekawo
ści mieszczan, który ulicą Długą ruszał wT kie
runku Bramy Długoulicznej. Bramą
Wyżynną przekraczał miejską fosę i ruszał na
północ w kierunku Wrzeszcza.
Za Bramą Oliwską pochód zatrzymywał
się przy „małym domku zwanym Jeruzalem”,
gdzie skazaniec otrzymywał symboliczny,
ostatni napój, po czym ruszał dalej drogą,

możemy przejść i dzisiaj, zapuszczając się
w wTąską i stromą ścieżkę między ogrodze
niem cerkwi i stadionem. Kiedy miniemy
resztki nagrobków, dotrzemy do szczytu
wzgórza (55 metrów n.p.m.), wynoszącego się
nad najstarszymi zabudowaniami Politech
niki Gdańskiej. Miejsce to, dzisiaj zarośnięte
krzakami i sporymi drzewami, niegdyś po
zbawione było roślinności, mieściło bowiem
ponurą budowlę, na której pochód pozosta
wiał na zawsze swojego głównego bohatera.
Galgenberg - Góra Szubieniczna, ze
wyględu na swoje umiejscowienie nad
główną drogą prowadzącą z północnego za
chodu do miasta, wybrane zostało przez
Radę nieprzypadkowo na miejsce straceń
miłośników' cudzego majątku. Każdego po
dróżnego, który zbliżał się do Gdańska od
strony Oliwy7 mógł i powinien przerazić wi
dok potężnej szubienicy, co dawało mu możli
wość rozważenia sensowności niewrłaściwego
zachowania się w czasie pobytu w mieście.
Wróćmy jednak do uczestników7 pochodu,

Chodowiecki na Wielkiej Alei, rysunek z dziennika jego podróży do Gdańska w 1773 r.
Po prawej, za drzewami widoczna szubienica

mniej więcej odpowiadającą dzisiejszemu
Traktowi Konnemu. Mijał Szpital Wszyst
kich Bożych Aniołów (miejsce, wr którym dzi
siaj stoi pomnik w formie czołgu) i docierał do
miejsca, gdzie od drogi do Wrzeszcza odbijał
pnący się pod górę trakt nazywnny Drogą św.
Michała. Nazwa ta pochodziła od pierwot
nego wrezwania kaplicy pobliskiego Szpitala
Bożych Aniołów. Tą drogą, obecnie nazwaną
imieniem wodza powstania styczniowego Romualda Traugutta, pochód wspinał się pod
górę, aż do miejsca, w którym dzisiaj od ulicy
odbija szeroka aleja dawnego cmentarza krematoryjnego, a obecnie parku przy cerkwi
św. Mikołaja Cudotwórcy (w tym budynku
przed wojną było miejskie krematorium).
Dalszą trasę ostatniego orszaku skazańca
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którego przejście śledziliśmy od Długiego
Targu i wyobraźmy sobie scenę na szczycie
wyniesienia. Widzowie tworzą teraz duży
krąg wrnkół szubienicy. Na tle tego masyw
nego urządzenia po raz kolejny odgrywany
jest w skrócie proces złoczyńcy, aby akt
sprawiedliwości zapadł dobrze w umysły
gapiów. Sędzia jeszcze raz zadaje pytania
skazanemu, a ten przyznaje się do wszyst
kiego, zatem ogłasza wyrok, jakby go wła
śnie po raz pierwszy wydawał. Następnie
wszystko toczy się już łatwym do przewi
dzenia biegiem, Kat otwiera furtkę w murze
szubienicy, wyprowadza skazańca na jego ko
ronę, z pomocą asystentów i podwójnej dra
biny łączy szyję skazańca stryczkiem z grubą
belką i po chwili, zaznaczonej głośnym „ach!”

zebranych widzów, przestępca wykonuje
kilka gwałtownych ruchów nogami. A po
upływie kolejnej chwili rytmicznie kołysze
się na wietrze. W tym czasie w7 mieście, na
południowo-wschodniej wieżyczce Ratusza
odzywa się smutno dzwon „Biedny Grzesz
nik”, dając do zrozumienia pozostałym
w mieście gdańszczanom, że „causa finita”.
Co wiemy o urządzeniu, które służyło eli
minacji złodziei i przywnacaniu praworząd
ności? Zgodnie z obyczajem panującym
w europejskich miastach, gdańską szubie
nicę ulokownno w pewnym oddaleniu od
miasta, na wy sokim wyniesieniu, dobrze wi
docznym zarówno z miejskich wńeż, jak i z
głównego traktu lądowngo, łączącego
Gdańsk ze światem. Powstała w pierwszej
połowie XVI wieku i, podobnie jak wT innych
miastach, była trwałą, murowaną konstruk
cją. Rozebrana została około 1804 roku.
Nie wiemy nic o okolicznościach jej bu
dowy. Znamy jednak relacje na temat
skomplikowanej procedury związanej z re-

montami. Ponieważ z urządzeniami służą
cymi kaźni wiązało się łatwTe do wyobrażenia
tabu, wymyślono rozwiązanie, które umożli
wiało rozproszenie niesławy, związanej
z pracą przy szubienicy. We wznoszeniu
i okresowych remontach szubienicy brali
udział wszyscy rzemieślnicy należący do ce
chów merytorycznie związanych z budow
nictwem. Takie było prawo i obyczaj.
Wykonaniu tych inwestycji nadawuno
formę miejskich festynowy z muzyką, uro
czystymi flagowymi pochodami i dużą ilo
ścią alkoholu, którym raczono rzemieślnikówT, zatrudnianych przy tej niewdzięcznej
pracy. Opis jednego z remontów szubienicy
w' 1680 roku przytacza Gotthilf Löschin:
„Naprawy, które potem trzeba było wy
konać dawały okazję zobowiązanym do tego
rzemieślnikom do hucznych zgromadzeń.
I tak wT 1680 r. »tako się stało«, jak to wiemy
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z dokumentów, »że szubienica nieopodal
miasta miała zostać odnowiona, i ruszyły
z powiewającymi chorągwiami niżej wymie
nione cechy ją budować, najprzód rzeczone
cechy stawiły się przed domem Kró
lewskiego Pana Burgrabiego, Pana Joh.
Kratzera. Następnie przemaszerowały je
den za drugim Długim Targiem. Dotarłszy
między Studnię i Ratusz, ustawili się na tak
zwranym Prosięcym Rynku i ze swymi cho
rągwiami w ordynku pozdrowili Szl. Jaśnieoświeconą Radę (z której wiele osób
wr oknach Sali Wety się ukazało). Za co
każdy cech po kolei przez Starszego Sług
i wielu urzędników7 winnym napitkiem zo
stał obdarzony. Poczem każdy z cechów po
ciągnął przed dom swrego Starszego, gdzie
także, po uczczeniu go sztandarami winem
zostali uraczeni. Zebrane cechy trzymały
następujący porządek: Pierwszy był cech
cieśli w sile około 180 ludzi, z 6 bębnami i 3
piszczałkami, pod czerwono-zielono-białym
sztandarem. Drugi był cech murarzy, w7 sile
206 ludzi, 4 bębnów7 i 4 piszczałek i pod nie
bieską flagą. Trzeci był cech kowTali cum in
corporate, 233 uzbrojonych ludzi, 6 bębnów7
i 3 piszczałki, pod niebieską flagą. Jako
czwarty cech cieśli okrętowych, 186 ludzi,
bez broni, z toporami, 3 bębny, 2 piszczałki,
pod czerwono-biało-niebieską flagą«”.
Ow7ego kolektywnego udziału w7 remon
tach szubienicy przestrzegano w7 sposób sza
lenie rygorystyczny. Znana jest historia (nie
dotycząca wprawdzie Gdańska, ale dobrze
ilustrująca ów7 rygoryzm, panujący wr mia
stach europejskich), jakoby pewien skaza
niec trzymany był długie tygodnie w7 lochu
w7 oczekiwaniu na wykonanie wyroku, bo
wiem świeżo wyremontowana szubienica
oczekiwała na pewnego cieślę, który, bawiąc
w podróż}7, nie mógł uczestniczyć w7 uroczy
stym, wTspólnym remoncie przeprowadzo
nym przez jego cech. Kiedy wrócił do miasta,
wbił symbolicznie jeden gwóźdź w7 konstruk
cję szafotu i wwczas wyrok mógł być bez
przeszkód prawidłowo wykonany.
Edwin Rozenkranz stwierdza wr sw7ojej
ostatniej pracy, że gdańska szubienica była
„potrójna”. Cóż to by miało oznaczać?
Zapewne trzy belki na trzech slupach. Taką
właśnie konstrukcję widzimy na planie mia
sta w dziele Curickego „Der Stadt Danzig
historische Beschreibung” i pozwTalam sobie
wyrazić przypuszczenie, że na tym wiaśnie
wyobrażeniu profesor Rozenkranz oparł
swoje twierdzenie. Na planie tym potwier
dza się lokalizacja szubienicy na szczycie
wzgórza. Stwierdzenie o owej „potrójności”
jest o tyle zaskakujące, że w tej samej pracy
profesor Rozenkranz pokazuje ilustrację
z dzieła P, Mundy’ego, o którym za chwilę.
Zupełnie inaczej przedstawił gdańską
szubienicę Chodowiecki, rysując siebie ja
dącego Wielką Aleją w stronę miasta.

W swoim pamiętniku z podróż}7 do Gdańska,
pod datą 11 czerwca 1773 roku, napisał:
„Stąd dostaję się na dobrze utrzymaną
aleję, przy której po obu stronach zasa
dzone są młode drzewa. Wzdłuż alei prowa
dzą chodniki obsadzone również drzewami.
Środkiem alei jezdnia. Na początku alei
gdańska straż graniczna, robiąca bardzo
smutne WTażenie. Po prawej stronie na
wzniesieniu szubienica (..,)”, Przyjrzyjmy
się jednak ilustracji tego autora. Z pewnym
trudem dostrzeżemy dziwmy kształt po praw7ej stronie Wielkiej Alei - tuż za drzewami,
który okazuje się być właśnie szubienicą.
Łatwo zauważyć, że Chodowiecki inaczej
ujął rzecz w opisie, a co innego narysował.
Pisze o szubienicy na wzniesieniu, a rysuje
ją tuż obok jezdni Wielkiej Alei - gdzieś na

w początkach XIX wieku nadal służyła jako
miejsce wykonywania wyroków^ śmierci.
Dowiadujemy się też o murowanych fila
rach i zapewne drewnianych belkach, z któ
rych była zbudowana. Tu wypada się zasta
nowić, z jakiego materiału wykonano muro
wane części złowrogiego urządzenia. Biorąc
pod uwagę, że kamień był w XVI wieku dość
drogi i wr budownictwie miejskim domino
wała cegła, wydaje się prawdopodobne, że
to właśnie jej użyto do budowy. Nie jest wy
kluczone, że szubienica mogła mieć ele
menty kamienne, jednakże sam korpus oraz
filary były raczej konstrukcjami ceglanymi.
Poszukując dalszych informacji o kształcie
szubienicy przyjrzyjmy się XVIII-wiecznym
planom okolicy. Na planach z 1760 i 1786
roku, wr miejscu odpowiadającym szczytowi

dzisiejszym Trakcie Konnym. Uznajmy to
za swmiste „uproszczenie perspektywy”.
Szubienica u Chodowieckiego jest z całą
pewnością murowana, zdaje się być okrągła
i mieć trzy filary.
Wyżej cytowany Gotthilf Löschin, w7 pier
wszej połowie XIX wieku - czyli niedługo po
zniknięciu szubienicy z krajobrazu miasta pisze tak: „Szubienica o murowanych fila
rach i potężnych belkach znajdowała się
przy drodze do Świętej Studzienki, w7 miej
scu gdzie w tym roku (1837) wykonano dwa
wyroki ścięcia”. Wynika z tego, że - mimo
rozbiórki szubienicy - Szubieniczna Góra

Gdańska szubienica na planie Friedricha
Berndtaz 1603 r

Góry Szubienicznej, widzimy w obu wypad
kach bardzo zbliżony w kształcie obiekt.
Narysowany jest w7 rzucie z góry i ma kształt
kwadratu o mocno zarysowanym obwndzie,
który uzupełniąją dwie przecinąjące się prze
kątne, Na planie z 1760 roku widzimy rów7nież jego opis: „gericht” (dosł. sąd). Podobnie
wyraża się o nim autor relacji o remoncie
gdańskiej szubienicy z 1680 roku, pisząc
„...das Gericht vor der Stadt...”. Biorąc pod
uw7agę lokalizację oraz ów opis, z całą pewno-
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Szubienica we Frankfurcie nad Menem,
rycina z 1741 r.

ścią możemy więc stwierdzić, że mamy do
czynienia z interesującym nas obiektem.
Jak jednak interpretować te nieduże i nie
zbyt wyraźnie rysunki na obu planach?
Patrząc na plan z 1760 roku ma się wyraże
nie, że ukazuje on potężną, ceglaną budowlę
na planie kwadratu, z maleńkim „dziedziń
cem” i dwiema belkami, krzyżującymi się
ponad jego centrum. Tak też (z wyjątkiem
owych krzyżujących się belek) wyglądały
miejskie szubienice budowane na planie
czworokąta. Taki obiekt widzimy na rycinie
z 1741 roku, która przedstawia szubienicę

we Frankfurcie nad Menem, ale też na dużo
starszej - średniowiecznej jeszcze ilustracji
do XIV-wiecznego romansu „Les trois bossus menestrels”.
Jak wyglądała gdańska szubienica, mo
żemy zobaczyć na - datowanym na rok 1608 planie autorstwa mierniczego Friedricha
Berndta. Wprawdzie niezbyt wyraźnie, ale
rysunek ukazuje potężną, murowaną bu
dowlę na planie kwadratu, z murowanymi fi
larami i furtą wT cembrowinie po (jeśli wierzyć
ilustracji) wschodniej stronie. Przyjrzawszy
się bacznie, zaobserwujemy również fakt oso-

bliwyeh (jakby ostrych) zakończeń poszcze
gólnych filarówT i coś na kształt piątego filara
pośrodku całej konstrukcji. Uzupełnieniem
obrazu gdańskiej szubienicy w XVIII wieku,
może być rysunek na planie zatytułowanym
„Lageplan und Stadtprospekt” z 1789 roku,
wydanym w Norymberdze. Widzimy tu
obiekt, który - mimo schematycznego zobra
zowania - zdaje się być czworokątnym wr rzu
cie murowunym budynkiem, z czterema fila
rami i poprzecznymi belkami.
Najdokładniejszy obraz gdańskiej szu
bienicy pokazuje jednak Peter Mundy, an
gielski podróżnik z pierwszej połowy XVII
wieku. W dziele „The travels of Peter
Mundy, in Europe and Asia, 1608-1667” opi
suje swoją wizytę w Gdańsku i różne ku
rioza, które tu zaobserwował. Kilka słówT po
święca również egzekucji prawu, uzupełnia
jąc je szalenie sugestywną ilustracją, podpi
saną „Execution of Justice at Dantzigk”.
Zgodnie z podpisem rysunek ukazuje dwóch
skazańców łamanych kołem, licznych ka
towskich pomocników7, samego miejskiego
kata o imieniu „Gregory” i... szubienicę
w tle. Już pierwszy rzut oka pozwula stwier
dzić, że to nasza, gdańska szubienica,
z opisu Löschina i kolejnych planów okolicy.
Mamy więc potężny murowany korpus
z murowanymi filarami, na których wspiera
Wykonanie wyroku w Gdańsku, rysunek
z dzieła Petera Mundy'ego Szubienica wi
doczna u góry, pośrodku
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WZGÓRZE Z SZUBIENICĄ
Komputerowa rekonstrukcja wyglądu gdań
skiej szubienicy

się dość skomplikowana plątanina belek.
Ich połączenia zdobią schematycznie nary
sowane zakończenia, w których dostrze
żemy renesansowe hełmy. We wspomnianej
plątaninie belek dostrzeżemy też piąty
hełm, umieszczony ponad ich skrzyżowa
niem pośrodku konstrukcji. To właśnie owe
niezbyt czytelne zakończenia filarów z ry
sunku na planie Friedricha Berndta.
Czyżby gdańszczanie byli aż tak bogaci, że
urządzeniu penitencjarnemu nadali tak bo
gaty wystrój? Weźmy pod uwagę, że szubie
nica powstała w pierwszej połowie XVI
wieku, czyli w naj dostatniej szym okresie
gdańskiej historii. Przyglądając się innym
rysunkom Mundy’ego (np. tym przedsta
wiającym stroje polskiej szlachty), stwier
dzamy, że posługiwał się dość prymitywną
kreską, miał kłopoty z perspektywą, ale je
śli chodzi o szczegóły był bardzo skrupu
latny. Dlatego też nie potrójna szubienica
z planu Curickego, nie okrągła, stojąca przy
Wielkiej Alei szubienica Chodowieckiego,
ale właśnie dziwaczny obiekt narysowany
przez angielskiego podróżnika wydaje się
być najwierniejszym przedstawieniem bu
dowli na Szubienicznej Górze.
Ilustrację Anglika uzupełnia krótki opis:
„Szubienica o dziwnym kształcie, jest czwo
rokątna, ma 8 belek w poprzek do wiesza
nia, podpory z cegły, drabiny z podwójnymi
szczeblami, jedne dla delikwenta, drugie dla
kata”. Tu wszystko się wyjaśnia. Dowia
dujemy się o ceglanych filarach, a ponadto o
podwójnych drabinach stosowanych przy
umieszczaniu skazanego na szubienicy.
Dlaczego identyczna w kształcie szubienica
z planu z 1739 roku nie ma już ani pięciu
efektownych wieżyczek, ani czterech belek
twTorząevch kształt piramidy? Czy nigdy ich
nie było? Mało to prawdopodobne, jeśli
pamiętamy o dużej spostrzegawczości
Mundy’ego. Raczej sądzić można, że usu
nięto je W’ trakcie któregoś z remontów7 w
XVII lub XVIII wieku ze względu na zły
stan techniczny. Być może uznano, że ich
remontowanie byłoby zbędną ekstrawagan
cję, na którą nie było już stać podupadają
cego gospodarczo miasta. Jest też możliwe,
że w trakcie jednej z wojen, które przewa
liły się wt okolicy od czasu wizyty Mundy’ego
do momentu sporządzenia planu, miedziane
hełmy zostały zarekwirowane przez którąś
z armii i już ich nie odtworzono.
Przedstawiłem, mniej więcej chronolo
gicznie, analizy i dociekania, które pozwoliły
mi wykonać komputerową rekonstrukcję
gdańskiej szubienicy, tak, jak mogła ona wy
glądać wT najlepszych dla niej czasach.
Wykonując ją, ukazałem kamienne boniowa-

nia narożników7 korpusu szubienicy, obrysu
wejścia, oraz kamienne pokrycie wierzchu
korpusu. Biorąc pod uwagę architektoniczny
przepych zwieńczeń szubienicznych filarów,
trudno bowiem uwierzyć, że ceglany korpus
był prostą i pozbawioną najdrobniejszych
choćby zdobień ceglaną kostką.
R. Curicke przytacza ciekawą anegdotę
związaną z naszym narzędziem kaźni. Jest
to historia o kupcu Oswaldzie Papę, który
dokonać miał wielu podstępnych kra
dzieży, okradając bogatych podróżnych,
którzy mieszkali w gdańskich gospodach.
Pochwycono go na owym procederze w ro
ku 1559 (a więc około trzydzieści lat po
zbudowaniu szubienicy) i skazano na
śmierć. Pewien cieśla zakradł się na miej
sce straceń, ściągnął z wisielca spodnie
i zabrał je do domu. Kradzież została wy
kryta i cieśla również został skazany na po
wieszenie. Aby zwiększyć dramatyzm sytu
acji, kazano mu udać się na Szubieniczną
Górę wiaśnie w owych skradzionych wisiel
cowi spodniach. Kronikarz, nie bez racji,
stwierdza, że były to bardzo pechowe
spodnie, skoro wt krótkim czasie powie
szono wr nich dwóch ludzi.
Po gdańskiej szubienicy nie ma śladu
w miejscu, gdzie stała przez prawie trzy
stulecia. Jak już wspomniano, została roze
brana około 1804 roku, jednocześnie z „ma
łym domkiem Jeruzalem”, podobnie jak
większość tego typu obiektów w Europie.
Wiązało się to z reformami prawTa karnego
w czasach napoleońskich. Urządzenia tego
typu musiały się bardzo źle kojarzyć, skoro
nie ograniczono się do tego, by po prostu za
przestać wykonywania wyroków śmierci

przez powieszenie (inne formy pozbawiania
życia przestępców7, jak już wńemy, nadal
z powodzeniem wt tym miejscu uprawiano).
Tak zniknął z krajobrazu miasta obiekt,
który był bardzo istotnym elementem miej
skiej kultury. Przez kolejne wieki samo
miejsce rówmież bardzo zmieniło swój cha
rakter. Dzisiaj jest zdziczałym sadem na
szczycie wzgórza, częściowo ogrodzonym
rozpadającym się płotem, niewidocznym już
z Wielkiej Alei. Potencjalnych złodziei, któ
rzy zmierzają na „gościnne występy” do
miasta nic już tak dosadnie nie odstrasza. ■
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WRZESZCZ HUELLEGO
Kiedy w księgarniach pojawiła się powieść Pawła Huellego
„Castorp” (rok 2004) nie była dla mnie zaskoczeniem. Fascynacja
Fluellego „Czarodziejską Górą" nie jest bowiem tajemnicą dla jego
uważnych czytelników. Nie po raz pierwszy nawiązał on do arcy
dzieła Manna, chociaż po raz pierwszy czynił to tak jawnie, pisząc
apokryf o czterech semestrach, które Flans Castorp spędził
na Politechnice Gdańskiej.

jednego zdania Tomasza Manna wynikła więc

Z

cala powieść gdańskiego pisarza. A nawet nie

Medyczna, Szpital Położnictwa, Opera Bałtycka, stadion
„Lechii”, Srebrzysko - jedna z dwóch największych

z jednego zdania, ale z jednego przymiotnika.
w Gdańsku nekropolii. W latach PRL ta część miasta
Gdyby przecież Castorp studiował na innej, nie gdań
zmieniła się, ale nie na tyle, aby zatracić swoje charakte

skiej politechnice, nie byłoby powieści i Hansa
Castorpa śmigającego Wielką Aleją na błękitnym bicy

rystyczne cechy. Prawda, przybyło szkaradnych blo

klu marki Wenderer. Nie byłoby stancji na ulicy
Kasztanowej, nie byłoby miłości do Wandy Pileckiej
i wszystkich innych przeżyć, które Huelle przypisuje

w dzieciństwie Huellego stały przecież we Wrzeszczu
stalinowce. Jeśli Huelle pisze o starym Wrzeszczu, ma
tak naprawdę na myśli Wrzeszcz przedwojenny, z cza
sów Grassa. Huelle tęskni do tego, czego tak naprawdę

bohaterowi powieści Tomasza Manna. Tak, tego
wszystkiego by nie było, gdyby w pieiwszej połowie łat
siedemdziesiątych XX wieku gdański licealista, miesz
kaniec dzielnicy Wrzeszcz Paweł Huelle nie przeczytał
„Czarodziejskiej góry”. „Każdy z nas, piszących, czyta
jących - mówi w jednym z wywiadów’ autor „Castorpa”
- ma jakieś doświadczenie lektury, dla mnie doświad
czenie lektury jest doświadczeniem życiowym w rów
nej mierze, co młodzieńcza wódka wypita z kolegami na
plaży czy pierwszy seks, doświadczenie lektury to do
świadczenie mojej biografii. Fakt, że wr wieku szesna
stu łat czytałem po raz pieiwszy Tomasza Manna, byl
dla mnie faktem egzystencjalnym”. Tak mówi Huelle
i nie mam powodów, aby mu nie wierzyć. Lektura

ków, które „rozsadzają” secesyjność dzielnicy, ale już

w’ niewielkim stopniu doświadczył. Można wręcz powie
dzieć, że... zazdrości dublińczykom: Dublin nie został
zniszczony przez wojnę, a wielbiciele „Ulissesa” mogą
śledzić krok po kroku wędrówkę Stefana Dedalusa
i Leopolda Blooma, którą odbyli ponad sto lat temu -16
czerwca 1904 roku. (Do tej zazdrości gdański pisarz
przyznał się w tekście „Dedalus, Dublin, Tulla” - w to
mie „Inne historie”). Podobna wycieczka śladami
Oskara Mazeratha czy Tulli Pokriefke stwarza więcej
problemów. Mapa grassowskiego Gdańska jest pełna
zniekształceń i czarnych dziur. Zarówno jednak akcja
„Ulissesa” jak i „Blaszanego bębenka” rozgrywa się
wT gęstej zabudowie miasta. Wyobraźnia Pawła Huellego

pieiwszej jego książki, „Weisera Dawidka”, była bo
wiem i dla mnie niewątpliwie faktem egzystencjalnym.
Jeśli dziś patrzę na Wrzeszcz tak jak patrzę, to dzieje

wyraźnie jest przywiązana do tej XIX-wiecznej miej
skiej przestrzeni. Nowe, rozrzucone osiedla mieszka

się tak przecież za sprawą tej lektury.

Huelle patrzy na Gdańsk z perspektywy przedmie
ścia. Nie jest to jednak przedmieście w klasycznym
znaczeniu tego słowa. Wrzeszcz poprzez swoje położe

Ciekawe, czy pisząc o pisarzu Pawie Huelle, rocznik
1957, który przez kilka lat mieszkał na ulicy Sobótki

niowe są w jego prozie praktycznie nieobecne.

i czasem lubił sobie wyskoczyć na piwo do pobliskiego

nie stwarza poczucie dużej autonomii i jest jak gdyby

pubu Scruffy Murphy's we Wrzeszczu, jestem w lep

oddzielnym miastem w mieście - przed nadejściem ery
hipermarketów był właściwie główną dzielnicą han

szej sytuacji niż tenże Paweł Huelle, gdy pisze
o Hansie Castorpie, bohaterze „Czarodziejskiej góry”?
Chyba nie. O Pawle Huelle wiem bowiem tylko tyle,
co on sam o sobie powiedział w swoich książkach, wy
wiadach dla prasy etc. Natomiast Paweł Huelle wie

dlową w Gdańsku. Niegdyś, przed wybudowaniem du
żych osiedli mieszkaniowych, to poczucie autonomii
było jeszcze silniejsze - między morzem a Wrzeszczem
rozciągały się rozległe łąki i uwiecznione w „Weiserze

właściwie wszystko o Hansie Castorpie, chociaż jest to

Dawidku” lotnisko. Dziś w tym miejscu stoją potężne

postać literacka. Na szczęście w tym tekście odniosę
się do tego, co obiektywne i naocznie sprawdzalne - do

bloki osiedla Zaspa, które skutecznie stłamsiły kame

gdańsko-wTzeszczańskiej topografii uwiecznionej
w prozie gdańskiego pisarza.
Dla niewtajemniczonych: Wrzeszcz to dzielnica

lubi wracać do czasów sprzed tej wielkiej budowy.
Widać to także w „Castorpie”: „Ulica Kasztanowa była

ralność i wrażenie peryferyjności Wrzeszcza. Huelle

Gdańska, w której urodził się i którą uwiecznił w swo

ostatnią, jak się zdawało, zabudowaną częścią miasta.
Za kamienicą rozciągały się bliżej nieokreślone składy,

ich książkach Günter Grass. W jej zabudowie znaj
dziemy dworki i wille z XVIII, XIX i początku XX
wieku, secesyjne kamienice oraz (niestety) socreali

kilka fabrycznych szop, dalej ogrody i wreszcie pola,
wśród których znikająca linia tramwajowa robiła
szczególne, bo całkiem nierealne wrażenie”.

styczne, gomułkowskie i współczesne plomby. We
Wrzeszczu mieszka sto tysięcy ludzi, dzielnica ta ma
swToją główną ulicę, ze sklepami, domami towarowymi,

Pisarz dorasta! na ulicy, nawet w obrębie samego
Wrzeszcza dość peryferyjnej - w okolicy Kościoła
Zmartwychwstańców na Gomółki. Jest to Wrzeszcz

tu znajdują się Politechnika Gdańska, Akademia

Górny, część dzielnicy raczej nowa, która nie posiadała ►
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jeszcze własnego literackiego mitu. Ten mit stworzy!
dopiero sam Paweł Huelle. Kluczowe sceny „Weisera
Dawida” rozgrywają się nie w mieście, ale w prze
strzeni dziecinnych zabaw, na łąkach i wzgórzach,
opuszczonych poniemieckich budynkach, zarośniętych
chwastami cmentarzach.
Zanim jednak bohater Huellego wyrusza na eksplo

Ogródki działkowe między ulicami Grunwaldzka i Wita Stwosza,
obecnie są to tereny Uniwersytetu Gdańskiego, 1965

rację tych „dziewiczych” terenów', nie wychodzi poza
zasięg własnego podwórka i kilku najbliższych ulic,
próbuje odgadnąć sens w'ędrów7ki ślimaków-winniczków7 i zgłębia mikrokosmos kałuży, Warto w tym miej
scu przytoczyć fragment opowiadania „Winniczki,
kałuże, deszcz” z „Opowiadań na czas przeprowadzki”:
„Na początku byl deszcz. Padał od kilku dni i nie
opodal Kościoła Zmartwychwstańców woda wyżłobiło
głębokie kanały, któnjmi płynęły z lasu patyki, źdźbła
trawy i małe szyszki Lubiłem stać w tym miejscu.
Woda bulgotała na kamieniach wypłnkinKinyehzdmgi
strumyki, łączyły się ze sobą wjeden wąsiki potok, który
spływał w dół ulicą Gomółki przecinał następnie
Chrzanowskiego i wreszcie rozlewał się w ogromne ka
łuże po obu .stronach jezdni Wzgórze za kościołem spo
wijała mgła, z gałęzi sosen i świerków spadały ciężkie
krople i wszystko, także dachy domów i szczyt drewnia
nej dzumnicy, tonęło w jednostajnym szumie”.

Nim jednak dziecięcy bohater doświadczy „większej
topografii”, która wprowadzi go w historię, obudzi py
tania o tożsamość, włączy się do kultury, jest zafascy
nowany tym, co najbliższe, co stanowi pierwiastkowy
naturę otaczającego świata. Dziecięce poznanie ma
charakter zgoła mistyczny, jest poznaniem czystym.
Jednakże dziecko nie posiada umiejętności konstru
owania większych narracji, dlatego gdy bohater
Huellego dorasta, chce opowiedzieć wszystko od po
czątku. Dorosły pisarz posługuje się w tym celu niejed
nokrotnie frazeologią biblijną. Dziecięce doświadczenie
mistyczne zostaje więc wprzęgnięte w7 ramy wiary ka
tolickiej albo raczej odwrotnie: to tradycja katolicka
zostaje zaadaptowana przez dziecinny mistycyzm.
Dziś nie da się już odtworzyć pierwszych wrzeszczańskich doświadczeń pisarza związanych z obrzę
dami religijnymi. Kościół Zmartwychwstańców na
ulicy Gomółki już nie istnieje - na jego miejscu stoi
nowy: podobny los spotkał położony po drugiej stronie
lasu kościół w dawniej wTsi Brętowo. Kościoły parafialne
przyćmiewa jednak wr twórczości Huellego oliwska ka
tedra - opis odbywającego się wT niej nabożeństwa znaj
dziemy w „Weiserze Dawidku”. Katedra jest dla tutej
szych katolików miejscem szczególnym. Chodząc po
starych gdańskich kościołach często ma się wrażenie
obcości, dyskomfortu związanego z tym, że większość
świątyń do 1945 roku znajdowała się w rękach ewange
lików'. W oliwskiej katedrze jest inaczej. Czuć tam jesz
cze ducha Polski przedrozbiorowej - portrety pomor
skich książąt, biskupów, opatów i wielmożów7. Bogate
barokowe wnętrze sprawia, że można tu odnaleźć zagu
bione poczucie ciągłości historii.
Huelle w „Weiserze Dawidku” pisze o utraconej
Arkadii. Ta Arkadia to świat zabaw na obrzeżu miasta,
na starym cmentarzu w pobliskiej wsi Brętowo, łąkach
Bukowej Górki i w dolinie Strzyży - niewątpliwie
atrakcyjny, dziki, pełen poniemieckich śladów. Zmiany,
które zaszły tutaj przez ostatnie trzydzieści lat mają
także wydźwięk ekologiczny - na cmentarzu w7e w'chlo-
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Uliczny fotograf na gdańskiej ulicy (Grun
waldzka we Wrzeszczu?), lata 1960-1961

niętym przez miasto Brętowie zaskrońca nie uświad
czysz, ale półmetrowego padalca to i owszem. Mogę so
bie jednak swobodnie wyobrazić, że Weiser z Hellerem
ratują przed zakusami działkowców nie zaskrońce, lecz
zwykłe padalce. Słowem: to czy mamy do czynienia
z zaskrońcem czy padalcem nie ma tu znaczenia. Jeśli
moje uczucia względem pewnego zabłąkanego padalca
są takie same jak narratora „Weisera Dawidka” wzglę
dem zaskrońca, wytwarza to pewną nić porozumienia,
nie zawaham się użyć tego słowa - egzystencjalnego,
która pozwala mi czuć się znakomicie w świecie
Weisera. Opowieść ta, opiewając dawne dzieje znajo
mych mi ulic i pagórków, nabierze wymiaru mitycz
nego, a dojmująco sensualny świat powieści będzie
miał posmak swojskiego egzotyzmu. Swojskiego, bo to,
co swojskie, poprzez kreację literacką staję się egzo
tyczne i atrakcyjne.
Zasadę tę odkrył na swój użytek przed laty Paweł
Huelle i stosuje ją z powodzeniem wT swojej twórczości.
Obrazy i sceny, niekoniecznie realne, wiążą się z pew
nymi miejscami przez całe życie - takie są mechanizmy
pamięci. Najbliższe otoczenie rzutuje na ogląd całego
świata. Na przykład wzgórze Pachołek w Oliwie staje
się dla narratora Weisera tłem dla wyobrażeń o praw
dziwych górach:
„Jeśli Weiser mówił że jego dziadek spędzał w tych
górach niemz pół roku, to było dla mnie tak, jakbym
widział pana Weisera pośród bukowych drzew na tej
właśnie górze, z uchem przytkniętym do ziemi albo
strumienia, bez drucianych okularów i centymetra
przewieszonego przez szyję. (...) obraz ten, obraz pana
Weisem z uchem przytkniętym do ziemi na 'wzgórzu
Pachołek za katedrą jest jednym z najpiękniejszych,
jakie darowało mi życie”.

Czytając rozdział „Czarodziejskiej góry” o narciar
skiej wycieczce Hansa Castorpa, gdański pisarz nie ma
wpierw przed oczami Alp w okolicy Davos, ale własną
narciarską wycieczkę w Lasy Oliwskie. I tak powstaje
opowiadanie „Wuj Henryk” - gdzie bohaterowie, zu
pełnie jak Hans Castorp, tracąc poczucie czasu, gubią
się w zamieci. W Lasach Oliwskich zgubić się jest sto
sunkowo łatwo, co po raz kolejny odczułem dotkliwie
pewnej niedzieli - byłem tu dziesiątki razy, a pomimo
to plątanina ścieżek, dolin i gęsto porośniętych bukami
stromych wzgórz sprawiła że zabłądziłem ponownie.
Z mapą „Lasy Oliwskie” Wydawnictwa Via Mercatorum w skali 1:15 000 można z powodzeniem śledzić
narciarską wycieczkę Wuja Henryka - wszystkie wy
mienione w tekście nazwy są prawdziwe, za wyjątkiem
wioski Piękne Pole, gdzie trafiają na koniec bohatero
wie. Ale i tę wioskę można odwiedzić, jeśli oczywiście
moja hipoteza jest słuszna. Za pieiwowzór Pięknego
Pola uznaję Szymbark, najwyżej położoną wieś na
Kaszubach. Zniekształcona przez czas niemiecka na
zwa tej wsi brzmi Schönberg, czyli... „Piękna Góra”.
Czarodziejska Góra plus Piękna Góra, to daje w sumie
Piękne Pole, jeśli chcemy oczywiście zatrzeć ślad góry.
Ale wróćmy do Wrzeszcza. Zanim jeszcze przeczy
tałem „Weisera”, przez kilka lat ta powieść była dla
mnie jedynie okładką, gdzie znajduje się reprodukcja
fotografii jednego ze zruinowanych wiaduktów
w Brętowie. (Chodzi o pierwsze wydanie z 1987 roku,
nieistniejącego już Wydawnictwa Morskiego). Kolor
tej okładki kojarzy mi się z barwą tutejszego, trochę ^
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j.i
W #
Brętowo, nieczynny cmentarz przy ul. Słowackiego
\?\

______________________ ________________
gliniastego piachu. Wybór tej ilustracji nie mógł być
przypadkowy, ponieważ nieczynna linia kolejowa

brazu. Przecież bez opowiadania „Pierwsza miłość"
brętowski murek „Nad Słowackiego” byłby jedynie

gruby, tłusty, zlany potem, pali cyyaw, a za oknem

z (Ułańska do Kartuz, idąca przez Bratowo i Kokoszki
wielokrotnie jest tłem dla spisanych przez Huellego

bezużyteczną kupą gruzu. A jednak właśnie gruz, po

kami nicwinuuc nazt/Wa, za oknem idee maszerują

zorna bezużyteczność ruiny przyciągają jak magnes,
pobudzają wyobraźnię, prowokują do jakiegoś zago

z orężem-

opowieści. Ową liną; kolejową rozebrali w 1945 roku
czerwonoarmiści. Niemniej do dziś pozostały gęsto po
rośnięte trawą, krzakami bzu i żarnowca nasypy, ze
rwane wiadukty. Te właśnie elementy solidnej architek

spodarowania tej architektonicznej osobliwości.
Innym miejscem szczególnie kojarzącym się z twór
czością Huellego jest leżący niedaleko nasypu cmen

„murkami brętowskimi". Czym są obecnie murki?
W Gdańsku nie ma skal nadających się do wspinania.

tarz w Brętowie. Właśnie tu bohaterowie bawią się
w wojnę, a Weiser wręcza im stary niemiecki automat;
tu także w jednej z krypt ukrywa się Żólluskrzydly -

Ponieważ najbliższy wspinaczkowy kawałek skały leży
co najmniej kilkaset kilometrów od miasta, przed mniej
więcej trzydziestu laty zaczęto wykorzystywać do tego

zbieg ze szpitala wariatów na Srebrzysku. Krzyżują się
więc tutaj kluczowe wątki powieści i ludzie udający się
na wycieczkę siadami Weiscra najczęściej błądzą mię

celu stare wiadukty. Na internetowej stronie wspinaczy
(www.murki.pl) można się dowiedzieć, że wspinanie na

dzy nagrobkami, szukając miejsca pochówku Horstu
Mellera. Narrator oswaja obcą nekropolię, widząc w lo

murkach — w odróżnieniu od innych sztucznych ścian
wspinaczkowych — jest o tyle zbliżone do wspinania
w skałkach, że raz powstałe drogi nie ulegają później

sie Niemca figurę własnego losu: „Miał jedenaście lat -

tury z czasów Cesarstwa Niemieckiego nazywa się dziś

zmianie. A zatem każda szczelina na wiaduktach

powiedziałem - jak umarł, to tyle, co my”. Zycie Horstu
Mellera jest owiane tajemnicą, ale w ogóle cale miasto,
po którym poruszają się bohaterowie, jest dla nich ta

w Brętowie została szczegółowo opisana. Paweł Iluelle
wykorzystał murki jednak w zgolą inny sposób niż
wspinacze. W opowiadaniu „Pierwsza miłość” murki są
tłem dla kaskaderskich wyczynów 1 )żeza. Nieszczęśliwa

jemnicze. Dzieci nie posiadają świadomości historycz
nej i kulturowej, na podstawie szczątkowych informacji

miłość proletariusza do córki komunistycznego notahla
wyraża się symbolicznie w zerwanym wiadukcie „Nad
Słowackiego”. Bohater dice przeskoczyć na swojej

wyobraźni dzieci szerokie pole do popisu:

tunice ponad ulicą, pokonać dzielącą dwa przęsła mostu

i jem u podobni bof/ueze budowali takie dziunie (tonuj.

barierę. To nie jedyna wizja związana ze zniszczoną

Na co im bidy tc niepraktyczne wieżyczki, te zawijany,

linią kolei - w „Weiserzev wedle wyobrażeń młodocia

esy- floreny, tc spiczasto zakończone dachy, balkoniki

nych bohaterów po nieczynnych nasypach o północy pę
dzi pociąg widmo, przewożący umarkików z cmentarza.
Trudno chyba o lepszy przykład, jak kreacja lite

(...) Na szczęście nic mnszę dzisiaj przypominać, co

racka zmienia nasze odczucie jawnego elementu krajo

tein sobie Sehichaua jak siedzi w swoim gabinecie,
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budują własne, autonomiczne wizje, apokryttezne wer
sje przeszłości. Staro wille i pałacyki Wrzeszcza dają
,jjilk(t /wplata swoje trzy po trzy. Weisende mówił
nic, a ja jistanawiolem

.sic, dl a czaj a taki Sclddnmi

i yale ryjki i pomyślałem wtedy, ń to/menie

: nudom
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Jaśkową Doliną, bo tak się ta ulica domów

: wieżycz

nasi ojcom i śpiewają (idy naród do boju wyruszył

To pomieszanie czasów historycznych, nakładanie się
dziecięcej wyobraźni na architekturę Jaśkowej Doliny
sprawia, że mamy tu do czynienia z niepowtarzalnym
piywatnym palimpsestem. Rzeczywistość w wyobraże
niach Hellera przypomina ujęcie przeszłości w Macon do
ze „Stu lat samotności" Marqueza. Perspektywa dziecka
odświeża spojrzenie na miasto, wymyka się konwen
cjom. Nie ma dwóch jednakowych odczytań tego sa
mego miejsca: inaczej patrzy na willę z wieżyczką Kika,
inaczej Heller. Wizja chliąiea opiera się na wtłaczanych
mu do głowy przez szkolę schematach. Schichau przy
biera kształt burżuja / propagandowych plakatów, po
dobnie dziwnie zgodni są ojcowie - reprezentujący je
dyne słuszne racjo proletariatu. Autor gra na skojarze
niach ludzi ze swojego pokolenia, odtwarza ich naiwną
wizję świata zweryfikowaną później przez dorosłość.
Wyobrażenia Klki mieszczą się zaś w konwencji baśni.
Świat wyobraźni chłopca jest światem historii, dziew
czynka zamyka się w swiecie własnej intymności, infan
tylnych i prostych marzeń. 1 Iuelle doskonale zdaje sobie
sprawę, że literatura ma ogromną moc kreacji naszego
widzenia miejscu, może zmieniać obraz rzeczywistości za
sprawą „magicznego obrotu rzeczy”.
Każdy, kto uważnie śledzi twórczość Huellego,
z pewnością zauważy, że dzieli się ona na dwa etapy:
pierwszy, wczesny - obejmujący „Weisera Dawidka”
i tom „Opowiadania na czas przeprowadzki" oraz drugi,
dojrzały, do którego można zaliczyć: „Pierwszą mi
łość", „Mercedesa-Benza” oraz „Gastorpa”. Gdańsko-

WRZESZCZ HUELLEGO

wrzeszczańskie doświadczenie lat młodości obecne jest
przede wszystkim w dwóch pierwszych książkach,
gdzie widzimy miasto oczyma narratora, łączącego
w sobie dziecięctwo i dorosłość. Później ta perspektywa
się zmienia: dziecko ustępuje miejsca czterdziestolet
niemu gadułę. Huelle obnaża literackość swoich opo
wieści, chcąc zapewne uwolnić się od zarzutów o mitologizację. Chyba stąd ucieczka w żywioł narracji - koloryzowanie, zmyślanie, leży w naturze opowiadania.
W mikropowieści „Mercedes-Benz” pisarz świadomie
stawia się wT pozycji łgarza i kryje się za stylem
Bohumila Hrabala. Praski mistrz i gdańska topografia

Hrabala i tam narrator dowiaduje się o śmierci wiel

Jak już wspomnieliśmy, literatura potrafi zmienić

kiego pisarza. Być może - rozmyśla Huelle - to naj
wspanialsza nagroda dla pisarza, gdy w nieznanym mu
mieście, tysiąc kilometrów na północ od Pragi kilku fa
cetów7 w średnim wieku przerzuca się fragmentami
jego książek i kłócą się o każdy przecinek. Dorosły nar
rator we wspomnieniach odtwarza sieć wrzeszczań-

naszą świadomość miejsca. Obraz swojego miasta,
który Huelle posiada, zawdzięcza przecież
Günterowi Grassowi. Można zaryzykować twierdze
nie, że bez twórczości autora „Blaszanego bębenka”
Huelle byłby autorem bezdomnym, bo średnie poko
lenie gdańskich pisarzy pokochało Gdańsk właśnie
poprzez Grassa. Nim zaczęli budować własny mit
najbliższej przestrzeni, dostali do niej klucz.

skich knajp z lat siedemdziesiątych. Ich nazwy wiasne
tworzą swoistą epicką poezję miasta: „Jurek” na rogu
ulicy Danusi, „Szewcy” na Lendziona, „Agata” na
Grunwaldzkiej, „Katolik” na Hubnera i „ostatni krąg

Odkrycie Gdańska jest odkryciem XIX-wiecznych
dzielnic takich jak Wrzeszcz i inne przedmieścia.
Grass uskrzydla wyobraźnię tutejszych autorów, ale

- powstaje w ten sposób hybryda, gdzie „gdańskość”

piekieł” czyli bar „Lońka” przy torach kolejowych oraz
„Liliput” naprzeciwko kina „Znicz” i inne mordownie -

jest traktowana umownie. Narrator i piękna instruk

„wszystkie te rykowiska, wszystkie te ścieki pozakła

torka jazdy, panna Ciwle, przemieszczają się maluchem
po całym Gdańsku, ale ich uwagę pochłania nie otocze
nie, ale rozmowa o przedwojennych automobilach.
Huelle mieszkał w centrum Wrzeszcza, na ulicy

za dojrzałego Gierka”.
Z tej wiaśnie atmosfery wyrasta „Mercedes Benz”.
Próby przeszczepienia Hrabala na grunt gdański nie

Paweł

można jednak uznać za szczególnie udaną. Klimaty
hrabalowskie zbyt słabo korespondują z gdańskim ge
nius loci. Dużo lepszą powieścią jest ICastorp” - styl

przed Grassem („Castorp”), po Grassie („Weiser
Dawidek”). Chodzi tam, gdzie Grass nie chodzi, sięga
tam gdzie Grass nie sięgnął. A jednak ich ścieżki mu

Tomasza Manna lepiej pasuje do chłodnych pejzaży
północy. Jednocześnie jest ta książka zwieńczeniem

szą się przecinać, bo kochają to coś nieokreślonego,
co Wrzeszcz czyni Wrzeszczem. Coś co kryje się nie

drugiego okresu twórczości Huellego, autodemaska-

tylko w7 specyfice tutejszej architektury, bo podobną
można przecież znaleźć w innych miastach, ale w nie

Sobótki, niedaleko centrum handlowego o swojsko
brzmiącej nazwie Manhattan, ale wyprowadził się
stamtąd z uwagi - jak sam mówił - na zbierających się
na podwórku pijaków’. Jednak kiedy w księgarniach po
jawił się „Mercedes’ (rok 2001), stan był zupełnie inny.
Kluczowym miejscem w „Mercedesie” jest pub „U
Irlandczyka” na skrzyżowaniu Jaśkowej Doliny
i Grunwaldzkiej (w rzeczywistości lokal ten nazywa się
Scruffy Murphy's). To tu spotykają się miłośnicy

dane za Bieruta, rozkwitające za Gomułki i zdychające

cyjnego, ostentacyjnie obnażającego swToją literackość.
Dalej już niż poza napisanie brakującego rozdziału czy
prequelu dzieła innego autora nie można się posunąć.

i przytłacza. Dlatego najzdolniejsi z tego grona szu
kają mistrzów na obcym gruncie. Marquez, Joyce,
Mann, Hrabal - każdym z tych pisarzy posługuje się
Huelle w swoich

kreacjach Gdańska

i Wrzeszcza po to, aby „nie mówić Grassem”. Omija
gdański okres życia Noblisty i opisuje Wrzeszcz

powtarzalnej panoramie morenowych wzgórz i w
barwie tutejszego kurzu.

Publikowany tekst jest nieco przeredagowaną wersją wystąpienia na konferencji „Bloomsday 2004“ zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 16 czeiwca 2004 roku, dokładnie
w stulecie dnia, który James Joyce opisał w „Ulissesie". Przy cytatach z książek Pawia Huellego korzystałem z wydań. „Weiser Dawidek", Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1987, „Opowiadania na czas
przeprowadzki", Puls, Londyn 1991; „Inne historie" stowo/obraz terytoria, Gdańsk 1999: „Mercedes-Benz”. Wydawnictwo Znak, Kraków 2001; „Castorp", słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004
*Artur Nowaczewski, ur. 1978 r. we Wrzeszczu. Poeta, krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych. Publikuje swoje wiersze, eseje, recenzje m.in. na famach czasopism trójmiejskich
„Toposu" i „Przeglądu Politycznego" Debiut poetycki: tom wierszy „Commodore 64", poświęcony wrzeszczańskiemu dzieciństwu. Autor książki „Trzy miasta, trzy pokolenia", będącej minimonografią literatury Wybrzeża po 1956.
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Instytut im. Herdera w Marburgu
i Muzeum Historyczne Miasta
Gdańska wspólnie wydały dy
sertację bydgoszczanina Otto
Rollenhagena, absolwenta Wyż
szej Szkoły Technicznej w Gdań
sku, poświęconą gdańskim ka
mienicom mieszczańskim od
gotyku

po

późny

renesans.

Dysertacja powstała w latach
1910-1915, ale Rollenhagen ni
gdy jej nie obronił, ani nie ogłosił
drukiem. Wydawać by się mo
gło, że wiele sił sprzysięgło się,
żeby ta rozprawa doktorska na
zawsze pozostała nieznana.

ysertacja Otto Rollenhagena, zaty
tułowana „Analiza i opis gdańskich
kamienic mieszczańskich ze szcze
gólnym uwzględnieniem budowli z czasów
od gotyku do późnego renesansu” („Unter
suchung und Beschreibung der Danziger
Bürgerhäuser mit besonderer Darstellung
der Bauten aus der Zeit der Gotik bis zur
Spätrenaissance”), trafiła 14 marca 1952
roku do Archiwum Ikonograficznego, wy
dzielonego jako oddział dopiero rozwijają
cego działalność Instytutu im. Herdera
(IHM założono w 1950 roku w Marburgu
jako pozauniwersytecki ośrodek badawczy
zajmujący się historią krajów Europy Środ
kowo-Wschodniej). Odsprzedała ją tej pla
cówce matka Rollenhagena, Emma. W księ
dze nabytków, pod numerem 76, zanoto
wano: „89 podklejonych fotografii, 68 rysun
ków, 3 światłokopie i 1 tom tekstu”. Z uwagi
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Otto Rollenhagen (1886-1951)
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Ouo Rolknhaaen

(/et anwiger Story
mit
besonderer DareteHung der hauten aus der Zeit der Setik bis
eur Spätrenateeanoem

Dissertation
des
i/losing eni eure Otto Rollennay an
*ue Bromberg*
Okładka książki z pracą Rollenhagena,
wydanej przez Instytut Herdera i MHMG

na wielkie kartony z rysunkami i naklejo
nymi fotografiami praca została dostarczona
w teczce pokaźnej gnibości i formacie AO.
Pierwszy zainteresował się nią historyk
sztuki Karl Hauke, który wyszperał ją w za
sobach Instytutu i częściowo wykorzystał
w swojej pracy „Das Bürgerhaus in Ost- und
Westpreussen” („Kamienice mieszczańskie
we Wschodnich i Zachodnich Prusach”), wy
danej wr 1967 roku. Hauke był mocno prze
konany, że Rollenhagen poniósł śmierć na
froncie I wojny światowej i tylko to udarem
niło mu obronę doktoratu. II schyłku życia,
w latach 1983-1984, Hauke podjął próbę
edycji tej rozprawy, ale prędko ją zarzucił.
Nie wiadomo, kiedy dzieło Rollenhagena
zostało pofragmentowane - czy po tym, jak
zajmował się nim Karl Hauke, czy weześniej.
Maszynopis trafił do Zbioru Dokumentów7.
Ilustracje, czyli małe i wielkoformatowa ry
sunki oraz fotograficzne reprodukcje grafik
i planówT, pozostały w Archiwum Ikonogra
ficznym. Zdjęcia natomiast, przez autora
zgrupowane tematycznie i naklejone na
grube kartony, rozdzielono i umieszczono
wr zbiorach topograficznych miasta Gdańska,
gdzie złożono je wr pudłach przypisanych po
szczególnym ulicom. Ułożenie zdjęć w7 taki
sposób, jak umieścił je na planszach Rołlenhagen, jast dzisiaj niemożliwe.
W 2000 roku dysertacją Rollenhagena
zainteresowała się Ewra Barylewska-Szy-
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mańska z Muzeum Historycznego Miasta
Gdańska (przebywała wr Instytucie jako sty
pendystka), która z mężem Wojciechem
Szymańskim (również pracownikiem nauko
wym MHMG) od lat zajmuje się badaniem
gdańskiej architektury. Porozdzielane
dzieło z niemałym mozołem scalono i okazało
się tak interesujące, że Instytut Herdera
i Muzeum Historyczne postanowiły wspólnie
je wydać w dwujęzycznej edycji.

Strona tytułowa maszynopisu pracy Rollen
hagena z jego odręczną notatką

i uzupełniona treściowo”. Dalej, w tej samej
notce, kwituje krótko taki bieg spraw:
„Rozprawia została przyjęta w Wyższej
Szkole Technicznej wt Gdańsku, jednak,
zgodnie z moim życzeniem, zwrócona mi,
celem dokonania poprawek”.
Wydaje się, że wrersja ostateczna nigdy
nie powstała. Rollenhagen nie pojawił się na
ysertacja właściwie jest dziełem nie- uczelni z poprawioną rozprawią. Mimo to,
ukończonym. Rollenhagen miał do niej zdaniem Wojciecha Szymańskiego, który
poważne zastrzeżenia. Sam o tym zawiada
jest jednym z edytorów7 „niedokończonej”
miał w odręcznej notatce skreślonej na stro dysertacji Rollenhagena, jej wartość jest
nie tytułowej maszynopisu. Dowiadujemy ogromna. Pokazuje bowiem całościowa
się z niej, że była to „pierwsza wersja, która gdańskie kamienice mieszczańskie. Zamiast
powinna zostać poprawiona stylistycznie zajmować się wyłącznie tym, co zewnętrzne
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Kamienica przy ul Mariackiej 26 i rysunek
fasady tej kamienicy wykonany przez Rollenhagena

- fasadami, i kierować uwagę na style, we
dług jakich je budowano oraz dociekać autor
stwa (tak podchodzili do tematu gdańskiej
kamienicy dawni oraz powojenni badacze),
Rollenhagen próbuje stworzyć jej model.
Opisuje kamienicę mieszczańską jak inżynier
Kamienice przy ulicy Długiej 35-45 (foto
montaż)

22 SOdni

i - co dla nas niezmiernie cenne - przypa
truje się jej jako naoczny świadek: prezento
wane i analizowane w dysertacji budowle
oglądał i osobiście wymierzał, bowiem miał to
szczęście, że za jego życia jeszcze istniały.
Rollenhagen klasyfikuje kamienice we
dług wielkości oraz wyjaśnia, dlaczego takie
powstawały. Przypatruje się im od piwnicy
po dach. Pokazuje, jak rozmieszczano po
szczególne izby, jakie nadawano im funkcje
i nazwy, jak je doświetłano i ogrzewano, jak
się między nimi przemieszczano. Przed
stawia sposób doprowadzania i odprowa

dzania wTody oraz usuwania nieczystości.
Opisuje przedproże i sień. Zagląda na po
dwórka i do oficyn. Dokonuje pomiarów
ścian. Zwraca uwagę na stosowane mate
riały budowlane. Do tego wspiera się źró
dłami archiwalnymi. Są to cytowane z wilkierzy stare zarządzenia budowlane, plany,
grafiki, fotografie. A to, zdaniem Ewy
Barylewrskiej-Szymańskiej, ujawnia nowo
czesne podejście do tematu, bliskie dzisiej
szym metodom badawczym.
Dzisiaj cenne są wszystkie rysunki i foto
grafie składające się na tę pracę, bo rnwen-

OTTO ROLLENHAGEN
taryzują świat, który skończył się w 1945
roku, zmieciony bombami, ostrzałem artyle
ryjskim i ogniem pożarów (na samym
Głównym Mieście zaledwie 12 kamienic
mieszczańskich przetrwało ostatnią wojnę).
Fotografie pochodzą z gdańskich pracowni
(również z zakładu cenionego fotografa
Roberta Theodora Kuhna - 1842-1900).
Niektóre zachowały się już tylko wT dziele
Rollenhagena i są prawdziwymi unikatami,
dodającymi tylko wrartości tej pracy.
Gdyby autor obronił doktorat, praca
miałaby szansę ukazać się drukiem już
wT latach międzywojennych i pewnie upla
sowałaby się w czołówce prac dokumentu
jących architekturę dawnego Gdańska.
Tak się nie stało.

rojga imion Otto Karl Albert Rollenhagen
W semestrze zimowym 1905/1906 Otto
przyszedł na świat 4 kwietnia 1886 roku podjął studia na Wydziale Architektury
w Schleusenau koło Brombergu (dzisiejszawr otwTartej rok wcześniej Wyższej Szkole
dzielnica Bydgoszczy - Okolę). Jego ojciec, Technicznej w? Gdańsku (dzisiejsza Poli
Julius, był bydgoszczaninem i ewangelikiem, technika Gdańska). Z jego akt personal
pracował jako asystent w biurze kolejowym; nych, obejmujących okres od 24 marca 1915
matka zaś, Emma, z domu Lange, pochodziła do 18 listopada 1921, przechowywanych
z Liebenburga kolo Goslaru wt Dolnej w7 Tajnym Archiwum Państwowym Prus
Saksonii. Miał starszego brata Wilhelma kiego Dziedzictwa Kulturowego w Berlinie
i młodszą siostrę Almę. We wrześniu 1886 (Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kul-
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laczego Rollenhagen nie złożył powtór
nie rozprawy na gdańskiej uczelni?
Dlaczego nigdy jej nie obronił? Edytorzy
f.
książki (a poza Szymańskimi są to: Elke
Bauer i Dietmar Popp z Instytutu Herdera)
przypuszczali za Karlem Hauke, że Rołlenhagen po prostu zginął na wojnie, jak stało
się to z wieloma jego kolegami i wykładow
cami z Technische Hochschule. Dopiero nie
oczekiwanie odkryte w zbiorach Instytutu
zdjęcie portretowa z 1917 roku obaliło to
przypuszczenie. Przedstawia ono około
trzydziestoletniego mężczyznę wr mundurze,
na odwrocie zaś opatrzone zostało odręcz
surf
nym napisem: „rządowy radca ds. budowla
U/usr-d*nych Rollenhagen”. Podobno Rollenhagen
sam napisał te słowu, co można stwierdzić,
porównując jego pismo z innych notatek.
Poza tą informacją - i to jest niezwykle
ważne! - ktoś inny umieścił na zdjęciu jego
krótki biogram.
Z odnalezionego w Instytucie zapisu wy
nika, że fotografię przekazała do zbiorów'
młodsza siostra Rollenhagena, Arna. Na
stąpiło to trzy miesiące po sprzedaży dyser
tacji. Przypuszczalnie to ona dopisała ówr
biogram: „Otto Rollenhagen, ur. 4, 4. 1886
w Okolu koło Bydgoszczy. Zmarły jako ucie
kinier ze Wschodu w7 dniu 27.8.1951 w Oker
w [Górach] Harzu. Jego praca doktorska na
temat gdańskiego budownictwa z XV-XVII
wieku jest jedyną rzeczą, którą ocalił spod
ostrzału Rosjan we Frankfurcie nad Odrą
wT roku 1945”.
Te skąpe informacje zainspirowały edy roku rodzina przeprowadziła się do Gru Odwrotna strona fotografii Rollenhagena
z jego krótką notą biograficzną
torów^ do nowych poszukiwań w archiwrach dziądza.
Frankfurtu nad Odrą, w Berlinie i wielu in
W łatach 1893-1905 Otto pobierał nauki wT
nych miejscach. Ich rezultaty okazały się Bydgoszczy: w szkole powszechnej, a na turbesitz), wynika, że końcowy egzamin dy
w sumie dość skąpe, ale rzuciły więcej świa stępnie wr tamtejszym gimnazjum realnym. plomowy zdał z ostateczną oceną „dobrą”
tła na osnutą mrokiem tajemnicy postać To ostatnie ukończył z „bardzo dobrą” („bardzo dobrą” ocenę uzyskał z przed
Rollenhagena. Odsłoniły przede wszystkim oceną z gimnastyki, „dobrą” z niemieckiego miotu, który stanowił podstawę jego pracy
dramat uzdolnionego, pracowitego i su oraz rysunku, natomiast na „trójkę” zaliczył doktorskiej - z historii starożytnej, średnio
miennego inżyniera dyplomowanego, który prawie całą resztę. Prawie całą, bowiem ze wiecznej i renesansu oraz z nowuj sztuki bu
mając talent, wykształcenie i w'cale udaną „śpiewu” został zwulniony. Przy ocenie z ry dowlanej). Dyplom inżyniera odebrał 23
rozprawę doktorską przeszedł przez życie sunku zaznaczono jego „gorliwą aktywność” marca 1910 roku. Niedługo po tym, bo 12
jako statysta historii.
w tym przedmiocie.
maja, rozpoczął kilkuletnie szkolenie przy-
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Kamienica przy ul Mariackiej 26, rysunek
Rollenhagena

gotowujące do kariery urzędnika w państwo
wej administracji budowlanej. Ukończył je
z oceną „dostateczną”. 7 marca 1915 roku,
mając ukończone 29 lat, odebrał patent
uprawniający do wymarzonej kariery.
Rozprawy doktorskie przygotowywano
w Technische Hochschule średnio w pół
rocznych terminach. Być może Rollenhagen
trochę przekroczył ten czas. Możemy się
domyślać, że przygotowania rozpoczął przy
końcu studiów. Część tekstowTą mógł za
mknąć około roku 1912. Za tą cezurą prze
mawiają dwa argumenty: brak odwołań do
literatury wydanej po roku 1910 oraz odno
towane wyburzenie, w 1911 roku, kamie
niczki przy rogu ulic Świętego Ducha
i Kołodziejskiej. Kartony z rysunkami (wy
konane tuszem, niektóre kolorowane) noszą
datę 18 lipca 1914 roku - być może tego dnia
kompletna praca trafiła na uczelnię. Jest
pewne, że znajdowała się tutaj 24 marca
1915 roku, co potwierdza opatrzone tą datą
pismo Rollenhagena skierowane do mini
sterstwa handlu i rzemiosła w Berlinie,
w którym nadmienia, że jego dysertacja
znajduje się na uczelni i jeśli zajdzie po
trzeba, „natychmiast zarządzi jej nadesła
nie”, Jest pewne, że do 24 marca 1915 roku
nie przystąpił do obrony rozprawy.
ie wiemy, co skłoniło Rollenhagena do
wyboru tematu. Żył wr czasach, kiedy
w miastach toczono ostre spory o styl zabu
dowy. W historycznych dzielnicach przebu
dowywano wiele kamienic mieszczańskich
bądź wyburzano i zastępowano nowymi
Tak działo się zawsze, odkąd człowiek za
czął budować. „Nienormalne” było to, że
nowe fasady nie zawsze nawiązywały do ka
nonów’wypracowanych przez miejscowe po
kolenia. Środowiska związane z tradycją
protestowały na taką „samowolę”.
Dyskusja o stylach zabudowy nie ominęła
Gdańska. Tutejsi „konserwatyści” żądali, by
na obszarze historycznego miasta wznosić
domy w stylu tak zwanego gdańskiego neorenesansu, na co „moderniści” dawali weto,
proponując niewiązanie inwestorów’ i pro
jektantów7 stylami historyzującymi. Który
z tych obozów7 był bliższy inżynierowi dyplo
mowanemu Otto Rollenhagenowi?
Zachowane rysunki projektowe z lat stu
diów7 ujawniają mocne osadzenie przyszłego
inżyniera w7 tradycji. Tak jednak wwczas
projektowano w Wyższej SzkoleTechnicznej,
bo taki był program studiów. A świadectwa,
które uzyskiwał w czasie podyplomowego
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szkolenia, podkreślają jego nienaganne za
chowanie na służbie i poza nią.
Prace doktorskie składane w Technische
Hochcshule nieraz brały za temat miej
scową architekturę zabytkową. W jednym
tylko 1910 roku złożono trzy takie roz
prawy. Zachęcał do nich między innymi pro
fesor Karl Weber (1870-1915), angażujący
się w ratowanie gdańskich zabytków. Był
opiekunem naukowym kilku doktorantów,
również Otto Rollenhagena. Nie możemy
wykluczyć, że to on zasugerował temat.
bok satysfakcji z pozytywnie zakończo
nego szkolenia, otwierającego wota
świetlanej kariery w państwowej admini
stracji budowlanej, rok 1915 przyniósł kilka

O

przykrych doświadczeń, które mogły
Rollenhagenowi odebrać zapał do pracy nad
rozprawą i chęci do jej obrony. Zmarł jego
ojciec, a na wojnie zginął jego promotor,
nieodżałowany Karl Weber.
24 marca 1915 roku Rollenhagen wystą
pił do ministerstwa handlu i rzemiosła
w Berlinie z wnioskiem o przyjęcie w poczet
kandydatów „na stanowisko nauczyciela
z uposażeniem w jakiejś królewskiej szkole
budowlanej”. Zapewne dla pewniejszego
sukcesu wsparł się opinią urzędnika bydgo
skiego Bauamtu, wystawioną 18 marca,
w której czytamy, że Otto Rollenhagen
jest „szczególnie zdatny do służby państwo
wej”, bowiem cechuje go „szczególna ra
dość z pracy”, a przy tym posiada „bardzo
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dobrą wiedzę ze wszystkich dziedzin
budownictwa lądowego, zwłaszcza wT dzie
dzinie stylów7 historycznych”. W kwietniu
w Krajowym Urzędzie Rzemiosła w Ber
linie świeżo nominowany urzędnik bez
posady, Rollenhagen, usłyszał obietnicę
pracy w szkole budowianej w stolicy
Saksonii-Anhalt - Magdeburgu. Mimo to
dopiero po 6 grudnia został wpisany na ofi
cjalną listę kandydatów7 do posady nauczy
ciela, co dla samego Rollenhagena nie miało
większego znaczenia, bowiem bodaj jeszcze
w kwietniu 1915 roku został zmobilizowany
w związku z przetaczającą się przez Europę
wrnjną światowrą.

30dni 3]

OTTO ROLLENHAGEN
Szczyt kamienicy przy ul Świętego Ducha 79

W stopniu rządowego budowniczego
(Regierungsbaumeister) podjął służbę
w państwowej administracji budowlanej,
gdzie miał pracować „najpóźniej do demobili
zacji”. Od 1 marca 1917 roku do samego dnia
demobilizacji (31 marca 1919 roku) kierował
w Bydgoszczy-Osowej Górze (BrombergHocheneiche) budową fabryki amunicji.
Bydgoski Wojskowy Urząd Budowlany
(Militär-Bauamt) poświadczył, że planowy
przebieg tej budowy to w głównej mierze za
sługa Rollenhagena.
1 kwietnia 1919 roku objął wreszcie upra
gnioną posadę nauczyciela pomocniczego w
państwowej szkole budowlanej. Ale nie była
to szkoła wt Magdeburgu, lecz w dalekim
Höxter w Nadrenii Północnej-Westfalii.
Wykładał tam naukę o materiałach budowrlanych, projektach i konstrukcjach oraz bu
downictwo, rysunek, konstrukcje budow
lane i rysunek budowlany. Zajęć miał dużo,
a uposażenie pobierał o 100 marek niższe od
przysługującego mu wr Wojskowym
Urzędzie Budowlanym (556 marek). Nie
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zwrócono mu kosztów przeprowadzki, a mu
siały być niemałe, zważywszy odległość
dzielącą Bromberg od nowego miejsca za
trudnienia. Do tego będąc daleko od matki
i siostry musiał prowadzić samodzielne go
spodarstwo domowe, co dodatkowo uszczu
plało niewysoki budżet,
Emma i Alma Rollenhagen opuściły
Bydgoszcz dopiero po styczniu 1920 roku,
kiedy miasto włączono do terytorium odro
dzonej Polski. Rollenhagenowie nie skorzy
stali z możliwości przyjęcia polskiego oby
watelstwa. Czuli się Niemcami. Z braku pie
niędzy na pokrycie wszystkich kosztów
przeprowadzki bydgoskie meble oddano na
przechowanie, oczywiście - odpłatnie.
Do Höxter przyjechała tylko matka.
Alma zamieszkała u krewnych, gdzie przy
puszczalnie jakoś zarabiała na życie. Obie
kobiety, podobnie jak Otto, żyły nadzieją ry
chłej przeprowadzki do Magdeburga, gdzie
były lepsze wrarunki na podjęcie przez nie
pracy. W niedużym Höxter nie mogły sobie
pozwolić na pracę zarobkowy ze względu

na swój status społeczny. Ale szczęście
w końcu uśmiechnęło się do Rollenhagenów'.
18 września 1920 roku Otto otrzymał zgodę
na przeprowadzkę do Magdeburga. 1 paź
dziernika miał tam objąć posadę nauczy
ciela. Radość musiała być wielka.
Jednak nic z tego nie wyszło. Otto zacho
rował (najpierw grypa, później zapalenie ne
rek, a na koniec kilkutygodniowy czas re
konwalescencji). W stanie niedyspozycji po
zostawał do 15 grudnia. Jeszcze 9 grudnia
wystąpił do ministerstwa handlu i rzemiosła
o roczny urlop. Przypuszcza się, że ta prośba
może mieć związek z ofertą urzędu majątko
wego wT Erfureie wr Turyngii, który złożył
Rollenhagenowi lukratywną ofertę pracy.
Podanie zostało rozpatrzone pozytywnie, ale
Urząd Szkolnictwa nie udzielił gwarancji po
nownego przyjęcia do pracy w szkole.
23 grudnia 1920 roku Rollenhagen jest
już mieszkańcem Erfurtu. O tym okresie
jego życia wiemy niewiele. Znamy miejsca
zamieszkania i korespondencję, jaką wy
mieniał z prezydium rejencji w Minden, któ
remu podlegało Höxter, oraz minister
stwem handlu i rzemiosła w Berlinie.
A Berlin kategorycznie domagał się od by
łego nauczyciela zwrotu uposażenia w wyso
kości 630 marek, które pobrał w semestrze
letnim 1920 roku w Höxter. Rollenhagen
domagał się umorzenia tej sumy. Zaś
Minden wykazywało dużą ustępliwość wo
bec swojego dawnego nauczyciela.
Rollenhagen zasłaniał się swToimi krzywTdami (utrata mieszkania wr Bydgoszczy, pro
wadzenie podwójnego gospodarstwa domowrego, kosztownie magazynowanie mebli itd.).
Ministerstwo okazało na tyle zrozumienie
jego sytuacji, że zgodziło się na spłatę ratalną
wr nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia
1922 roku. Przyparty do muru, Rollenhagen
chciał się ratować posiadanym siedemsetmarkowym bonem odsetkowym poznańskiej
kasy oszczędnościowej (Posener Sparkasse),
z której zamierzał ściągnąć sporną sumę.
Ale miał pecha! Okazało się to niemożliwe,
gdyż brakowało urzędu, który zajmowałby
się wypłatą odszkodowań. Co mógł wT tej sy
tuacji przedsięwziąć? W rozpaczliwym liście
wysłanym do Berlina przedstawia siebie
(niejako słusznie) jako ofiarę wTojny. Berlin
miał na to zareagować decyzją ucinającą dal
sze negocjacje. Pismem, skierowanym 18
listopada 1921 roku do prezydium rejencji
w Minden, ministerstwo stanowczo nakazało
podjęcie „kroków7 koniecznych do egzekucji
przymusowej”.
Urząd majątkowy wr Erfureie, W' którym
pracował, uległ likwidacji i 29 lipca 1922 roku
Rollenhagen był już mieszkańcem Akwiz
granu, ale nie wiadomo, czym tam się zajmo-
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wał. Od 1933 roku wymieniany jest w księgach
adresowych Frankfurtu nad Odrą (nie wiemy
dokładnie, kiedy tam zamieszkał, bo nie za
chowały się wcześniejsze roczniki tych ksiąg),
Do roku 1938 zameldowany był z matką
w prawobrzeżnej dzielnicy Dammvorstadt
(dzisiejsze Słubice). Po wyjeździe pani Emmy
do rodzinnego Goslaru, Otto przeniósł się do
lewobrzeżnej części miasta.
Czym Rollenhagen zajmował się we
Frankfurcie - nie wiadomo. Jego nazwisko
nie występuje w spisie pracowników miej
skich. Wydaje się, że nie był tęgiego zdro
wia, dlatego trudno go sobie wyobrazić
w wojskowym mundurze gdzieś na polu
walki. Ale w jakimś zmilitaryzowanym urzę
dzie? Tego chyba nie można wykluczyć. Nie
mamy żadnej wiedzy, na ile wyznawał bądź
kontestował nazistowską ideologię. W ogóle
mało o nim wiemy! Czy poza matką i siostrą
miał jeszcze kogoś bliskiego? Jakieś pasje?
Słabostki? Sekret?
Na początku 1945 roku Rollenhagen
uciekł z Frankfurtu przed zbliżającym się
wschodnim frontem. Przeniósł się do Goslaru
do matki i siostry. Zataszczył tam swój je
dyny prawdziwy skarb - ukrytą w ciężkiej
tece formatu AO rozprawrę doktorską, Miał
wtedy 59 lat, 16 lutego odnotowany został
wT miejscowym rejestrze meldunkowym jako
radca rządowy na rencie. W sierpniu prze
prowadził się na miesiąc do Bremy (po co? do
kogo?), ale już we wrześniu z powiatem był
w7 Goslarze. Mieszkał tam w bliskim sąsiedz
twie matki i siostry do samej śmierci, która
nastąpiła 27 marca 1951 roku. Przeżył 65 lat.
olsko-niemieckim edytorom rozprawy że posiada prace uczniów z Höxter. Rysunki
smutnego inżyniera dyplomowanego te odkupił od pewnej starszej damy, miesz
Otto Rollenhagena towarzyszyły różne rakanki Frankfurtu, w7 drugiej połowie łat
dosne „zbiegi okoliczności’7, które pozwoliły osiemdziesiątych XX wieku. Stanowiły nie
nieco poszerzyć wiedzę o autorze oraz ujrzeć gdyś własność zmarłego syna tej pani,
związane z jego osobą, a weześniej nieznane, członka loży masońskiej, równolatka Rollen
materiały ikonograficzne. Pierwszy szczę hagena i architekta.
śliwy przypadek, to wspomniane już odnale
Czyżby coś łączyło Rollenhagena z właści
zienie zdjęcia Rollenhagena. Przytrafiło się cielem rysunków? Wiemy za mało, by snuć
to Elke Bauer, kiedy zupełnie bez związku jakieś domysły. Cenniejsze od prac studenc
z Rołlenhagenem rutynową przeglądała i se kich Rollenhagena okazały się rysunki
gregowała zbiory fotograficzne Instytutu. z Höxter, bo to one naprowadziły edytorów7
Dzięki wypisanym na odwrocie zdjęcia infor rozprawy (co prawda - jak sami przyznają macjom biograficznym stało się pewme, że nieco okrężną drogą) do wymienionych na
Rollenhagen nie zginął na wojnie i możliwe występie akt personalnych Rollenhagena
stało się wszczęcie nowych poszukiwań i do przechowywanych wT Tajnym Archiwum
konanie nowych odkryć.
Państwowym Pruskiego Dziedzictwa Kultu
Drugi przytrafił się we Frankfurcie nad rowego w7 Berlinie, z których zaczerpnęli
Odrą. Obywatel tego miasta Andreas chyba najwięcej informacji.
Löhnert zgłosił Instytutowi im. Herdera, że
Czy to już wszystko, czego moglibyśmy do
jest właścicielem rysunków studenckich wiedzieć się o Rollenhagenie? Wydaje się,
Rollenhagena, które ukazują go jako ucznia jakby Historia chciała nam oszczędzić nad
gdańskich profesorów7 Alberta Carstena miaru wiedzy o nim samym, by swoją historią
i Friedricha Ostendorfa. Poinformował też, nie przysłonił - wT sposób pozytywny albo ne
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gatywny - rozprawy, która bez względu na
osobę autora ma sw7oją istotną wartość.
Z uwagi na to, że dawni uczeni nie wykazywali
dużego zainteresowania gdańskimi kamieni
cami mieszczańskimi, na oryginalne i war
tościowe dzieło bydgoszczanina z gdańskim
dyplomem inżynierskim będą powoływać się
wszyscy badacze zajmujący się tym zagadnie
niem. Jest zatem szansa, że jego praca nie pój
dzie w zapomnienie i dobra pamięć jeszcze
przez długie lata otaczać będzie Otto
Rollenhagena. l
Pisząc, korzystałem niemal wyłącznie z pracy Otto
Rollenhagen. „Analiza i opis gdańskich kamienic miesz
czańskich ze szczególnym uwzględnieniem budowli
z czasów od gotyku do późnego renesansu Edycja
niepublikowanej dysertacji (1910-1915)' Wydawcy
Ewa Barylewska-Szymańska, Elke Bauer, Dietmar Popp
i Wojciech Szymański Marburg-Gdańsk 2008
Wszystkie ilustracje pochodzą z Instytutu im
Herdera w Marburgu, z publikacji zawierającej pracę
0. Rollenhagena.
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Wspomnienie
z sierpnia 1939
Niedawne rodzinne spotkanie
wywołało wspomnienia o Gdań
sku z sierpnia 1939 roku. Tamten
czas wywarł na mnie wielkie
wrażenie i stąd tak długa pamięć
o tym, co wówczas widziałem
własnymi oczyma.
A było to tak. Po zdaniu do IV
klasy szkoły powszechnej, moje
wakacje latem 1939 roku były
bardzo udane. Przez trzy tygo
dnie lipca z Mamą i starszym bra
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tem byliśmy „letnikami” w ma
łym miasteczku Głowno pod Ło
dzią. Koniec lipca już razem
z Tatą spędziliśmy w Krakowie
i Częstochowie u dziadka, ojca
Mamy. Ojciec mój, jako maszy
nista parowozowy I klasy w pa
rowozowni Łódź-Kaliska, otrzy
mał skierowanie na tzw. wyw
czasy do Domu Gościnnego PKP
w Gdyni na okres trzech tygo
dni. Dom ten znajdował się w la
sku na wzgórzach morenowych
nad ulicą Czerwonych Kosy
nierów.
Lato, a szczególnie sierpień
1939, było upalne. Wszystko
mnie ciekawiło. Pełne plażowi
czów plaże, rozbawione wesołe
grupy urlopowiczów w Orłowie.
Spotykało się wiele znanych
z okładek pism i gazet twarzy
piosenkarzy i aktorów. Przez
głośniki radiowe i z tub walizeczkowych patefonów płynęły zna
ne melodie: „La Paloma” śpie
wana przez Fogga, „Tangolita”
przez Witasa i tchnąca smut
kiem „Ta ostatnia niedziela” też
śpiewana przez pana Mieczy

sława Fogga. Mając po Mamie
tzw. pamięć muzyczną, bez tru
du zapamiętywałem te piosenki
i często nuciłem. Mój starszy
brat, licealista, w tym czasie
przebywał ze szkolną wycieczką
na południowo-wschodnich Kre
sach Polski.
Z rodzicami popłynąłem na
Hel, a z Helu pociągiem osobo
wym przez Juratę, Władysła
wowo (Hallerowo) i Puck wróci
liśmy do Gdyni. Obejrzeliśmy
z zachwytem zakotwiczoną przy
Skwerze Kościuszki przepiękną
„Białą Fregatę” - „Dar Pomo
rza”, szykującą się do kolejnego
rejsu szkoleniowego. Z upły
wem dni rozmowy Ojca z Ma
mą, sąsiadami i znajomymi były
coraz poważniejsze, a słowo
„wojna” coraz częściej się w
nich pojawiało. Miałem dokład
nie dziesięć lat i trzy miesiące,
i zatroskane twarze rodziców
nie robiły na mnie większego

wrażenia, ale jakoś odbijały się
i wpływały na samopoczucie.
Olbrzymie plakaty z wizerun
kiem profilu Marszałka RydzaSmigłego i eskadrą lecących
nad jego głową samolotów, ha
sła „Silni, zwarci, gotowi” lub
„Nie oddamy ani guzika”, miały
działać uspokajająco.
25 sierpnia 1939 roku, wcze
snym popołudniem odpłynęli
śmy małym statkiem spacero
wym ze Skweru Kościuszki do
Gdańska. Płynęła spora liczba
wycieczkowiczów i harcerzy
z Inowrocławia. Kiedy wpływa
liśmy na Martwą Wisłę, stojąca
na kamiennym obramowaniu
grupa wyrostków - ubranych
w żółte koszule, czarne, krótkie
spodenki i białe skarpety - wy
grażała pięściami, pluła i starała
się dorzucić do nas kamieniami.
Biało-czerwona flaga była po
wodem ich furii. A kiedy zbliża
liśmy się do Westerplatte, z ka-

10 sierpnia 1939 roku, Władysław Depczyk (wskazany kropką)
z rodzicami (obok niego) w Gdyni, na statku wycieczkowym, który
odpływa do Orłowa i Sopotu
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biny wyszedł osobnik w zielo
nym mundurze i łamaną polsz
czyzną, przez tubę, zakazał nam
intonować polskie pieśni patrio
tyczne lub wznosić okrzyki. Na
to wszystko wybuchnęliśmy
śmiechem, a jeden z pasażerów
- płynnie, po niemiecku - zwró
cił mu uwagę, że płyniemy pol
skim statkiem i pod polską ban
derą i nie ma prawa robić takich
uwag. Grymas wściekłości wi
dać było wyraźnie na twarzy
tego niemieckiego „opiekuna”.
Oczywiście, przepływając obok
Westerplatte, zaintonowaliśmy
pieśni patriotyczne. Podróżując
dalej tym statkiem, napotkali
śmy ogromne, szare cielsko pan
cernika „Schlezwig-Holstein”,
który przypłynął do Gdańska
rzekomo z wizytą kurtuazyjną.
Wzdłuż jego burty stały grupki
młodszych i starszych maryna
rzy. Nie chcieli nas widzieć.
Nasz rejs kończył się na
Długim Pobrzeżu przy Żura
wiu, gdzie czekało na nas dwóch
polskich pocztowców. Poinfor
mowali nas, że najlepiej zro
bimy, jeśli śpiesznie wrócimy.
Mówili, żeby nie wychodzić na
ulice, bo odbywają się wiece
i pochody z udziałem gauleitera
Forstera, więc łatwo może
dojść do prowokacji. Nie chcąc
tracić okazji, moja Matka wy
mogła na Ojcu, aby jakoś bocznymi, małymi uliczkami dotrzeć do Kościoła NMP. Nie
odzywając się do siebie, wnet
doszliśmy i obejrzeliśmy jego
wnętrze, piękne w swej gotyc
kiej surowości. O czym myśleli
rodzice, zatopieni w modlitwie?
Moja modlitwa była bardziej
prosta - koncentrowała się na
prośbie o zdrowie dla całej ro
dziny i prośbie o chęci do nauki.
Chyłkiem obeszliśmy „oko
cyklonu” i na dworcu kolejo
wym wsiedliśmy do pociągu.
Jadąc do Zoppot, gdzieś w poło
wie drogi zobaczyłem w pobliżu
torów kolejowych trawiaste lot
nisko. A na nim smukłe, o wy
giętych skrzydłach, jasno-szare
samoloty „Stukas”, z czarnymi
„Hackenkreuzami” na statecz
nikach. Wysiedliśmy w Sopocie,
aby choć na krótko przejść po
molo, obejrzeć Hotel i Kasyno.
Nad wieczorem, pełni wrażeń,
wróciliśmy do Gdyni.

Następne dni były coraz smu
tniejsze. Groza wisiała w po
wietrzu. Pustoszały ulice i plaże,
a coraz tłoczniej było na dworcu
kolejowym. 26 lub 27 sierpnia,
mój Ojciec i inni kolejarze z na
szego domu wypoczynkowego
PKP dostali pilne telegramy, by
wrócili do swoich macierzystych
dyrekcji i parowozowni. Ojciec
mój wiedział, że to już prawie
zapowiedź wojny i wypisał swój
i dla nas rodzinny bilet blankie
towy na powrót do Łodzi. Chciał
jeszcze odwiedzić i pożegnać się
z siostrą i szwagrem, którzy
gospodarowali w mająteczku
w Targoszynie, na skraju Cie
chanowa.
Dzięki randze kolejarskiej
i telegramowi uzyskaliśmy trzy
osobową kuszetkę w pociągu
pospiesznym z Gdyni do War
szawy, który jechał przez Tczew,
Malbork, obecną Iławę i Dział
dowo. Odjechaliśmy późnym
wieczorem 27 sierpnia. Nad ra
nem, gdy zaczynało świtać, Oj
ciec mnie obudził. Uchylił okno,
a do wagonu wdarło się świeże,
pachnące powietrze. Pociąg stał
w lesie. Po chwili przez korytarz
przeszło szybko dwóch niemiec
kich wojskowych. Nie otwierali
drzwi do przedziałów, nie spraw
dzali biletów ani dowodów.
Szybko przeszli i wkrótce pociąg
ruszył. Po chwili znowu się za
trzymał. Teraz już weszli polscy
żołnierze w hełmach. Okazało
się, że minęliśmy granicę Prus
Wschodnich z Polską w miejsco
wości Radomno.
Zazwyczaj na dworzec w Cie
chanowie wyjeżdżał po nas wu
jek Kołakowski paradną bry
czką, którą sam powoził. Tym
razem Ojciec wynajął dorożkę,
aby nas dowiozła do oddalonego
0 trzy kilometry majątku. Od
wiedziwszy rodzinę, 30 sierpnia
wczesnym rankiem wyjechali
śmy do Warszawy. Na dworcu
perony były przepełnione. Sko
rzystaliśmy z wagonu służbo
wego i późnym wieczorem do
tarliśmy do Łodzi. W domu cze
kał już brat Tadeusz.
Kończyły się wakacje, koń
czył się spokój i pokój, a groza
1 niepewność jutra pukały już do
drzwi na długie lata. Tak było.

Władysław Depczyk
Łódź

Pytania
o Młode Miasto
Szanowny Panie Redaktorze,
Przed trzema laty miałem
możliwość przedstawić na Wa
szych łamach „moje spojrze
nie” na zagospodarowanie Mło
dego Miasta (Andrzej Wujek,
„Młode Miasto: kolejne spoj
rzenie” - „30 Dni” 5/2005). Śle
dzę więc z zainteresowaniem,
często niestety ze smutkiem,
losy tego wyjątkowego terenu.
Dlatego z ciekawością sięgną
łem do listopadowo-grudniowego numeru „30 Dni” z ubie
głego roku, gdzie znalazłem
artykuł dotyczący niewielkiego
zespołu mieszkaniowego, który
ma powstać między ulicami
Stara Stocznia i Stępkarska.
W tym miejscu, na wschodnim
cyplu terenu Młodego Miasta,

w moim projekcie proponowa
łem kaskadę turystycznie atrak
cyjnych tarasów Gdańskiego
Akropolu, otwierającego widoki
panoramiczne w kierunku połu
dniowym na - odbijające się
w wodzie - Główne Miasto.
Zmartwiłem się, czytając:
„Nad brzegiem Motławy mo
głaby powstać nadwodna miej
ska promenada”. Mogłaby?
Czyżby więc realizacja szero
kiej, nadwodnej promenady,
z towarzyszącym jej gąszczem
masztów i lin wyrastających
z kolorowych kadłubów małych
i dużych żaglowców, od Dłu
giego Pobrzeża przy Zielonej
Bramie aż do Przestrzeni
Wolności, nie była jeszcze bez
dyskusyjna dla władz, odpowie
dzialnych za właściwe zago
spodarowanie nowej dzielnicy?
Przecież jest oczywiste, że
wprowadzenie ograniczonego
ruchu samochodowego (gdzie to
możliwe) na tak szerokim bul
warze wzdłuż brzegu Motławy
i Wisły, zapewniłoby niezbędne

dojazdy dla obsługi cumujących
wielkich statków. Sam deptak
nie jest wystarczający.
Tak się złożyło, że wspo
mniany numer „30 Dni” otrzy
małem z pewnym opóźnieniem,
a jego lektura zbiegła się z in
auguracją kolejnego, niezwykle
popularnego we Francji zlotu
żeglarskiego o nazwie „Arma
da”. Miliony ludzi podziwiały
paradę żaglowców, które pły
nęły na Sekwanie i na morzu,
a cumowały na nabrzeżach
w Rouen, Brest i Gourvenec.
Pomyślałem wtedy: czy jest
możliwe, że „Sail Balic - Sail
Gdańsk”, ograniczany dotych
czas do Motławy, mógłby nigdy
nie gościć przy szerokich na
brzeżach Młodego Miasta, czy
nie zobaczymy tu nigdy tych
„morskich katedr”, ani „Daru
Młodzieży”, ani „Sedova” - naj

większej pływającej obecnie na
świecie stusiedemnastometrowej barki czteromasztowej?
Czy nie zobaczymy nigdy wiel
kiej parady żeglarskiej na skalę
francuskiej „Armady”, od Gdań
ska do Gdyni, na Wiśle i na
Zatoce Gdańskiej, ale też obok
mola w Sopocie? Czy należy
przypominać, że to fantastyczne
widowisko jest nie tylko ogrom
nym wydarzeniem społecznokulturalnym, ale stanowi rów
nież motor rozwoju ekonomicz
nego?
Był sobie Gdańsk, miasto
portowe nad Motławą. Teraz
ma niezwykłą szansę kontynu
acji rozwoju również nad Wisłą.
Problemy Stoczni Gdańskiej
nie powinny mieć żadnego
wpływu na właściwe wykorzy
stanie nabrzeży nowej dziel
nicy, przy szerokiej i głębokiej,
największej polskiej rzece, tuż
przy jej ujściu do morza.
Serdecznie pozdrawiam

Andrzej Wujek
Vincennes

30dni 00

Przestrzeń Wolności

Urodziny
Heweliusza
Bitb-ira Stucpub

i

wtewici

Biblioteka
Gdańska

Q

Baltie Sail
Międzynarodowy
Festiwal Piwa

Wigilijna
Paczka

r
hRJI

Trefl
Gdańsk

Dobrv sposob na

Masz min.

200lTI^ powierzchni!handlowe;? Zgłoś siędo nas.

Otrzymasz:

\

\

Aranżade powierzchni sprzedażowei(Franczvzodawca zaprojektuje^ wyposaży
w meble, regały, urządzenia chłodnicze lokal Franczvzobiorcv (Właściciela lokalu).

Niepowtarzalny jednolity system wizualizacji sklepu-uczestnika
Jednolity wygląd i sposoby rozmieszczenia oznaczeń zewnętrznych (znaki, szyldy i reklamy)
i wewnętrznych (oznaczenia na wywieszkach cenowych i promocyjnych);jednolity ubiór
pracowników firmy
Korzystny pakiet warunków handlowych i dogodne terminy płatności u wskazanych dostawców
Wymierne profity finansowe, marketingowe i reklamowe dla sklepu, związanych
z uczestnictwem w realizacji promocji producenckich i towarowych
Spójny system zarządzania i organizacji sklepu
Wykorzystywanie nowoczesnych, zintegrowanych systemów informatycznych
System szkoleń w zakresie podstawowym i specjalistycznym
Profesjonalne wsparcie marketingowe i systemy lojalnościowe skierowane do finalnego klienta
Profesjonalne zaplecze konsultacyjne i doradcze w zakresie personalnym, informatycznym,
prawnym i inne
Zainteresowanych
prosimy o kontakt z
Kierownikiem ds.
Kluczowych Klientów
Arturem Hass

m obile:

r

Ul Byt sobie

Album jest wielkim podsumowaniem
dziesięciolecia projektu „Byt sobie
Gdańsk”. Zawiera wszystko to, co
najlepsze i najciekawsze w pięciu
wydanych dotychczas tomach.

• Cena 65 zt •

Lider Platformy Obywatelskiej prze
konuje, że doświadczenie pokolenia
Solidarności jest prawdziwym funda
mentem, na którym budować można
lepszą przyszłość.

• Cena 15 zt •

Nastrojowy album, ukazujący te fra
gmenty miasta, które zniknęły bez
powrotnie lub zmieniły się w zasad
niczy sposób.
Podpisy w języku niemieckim.

• Cena 14 zł •
Do nabycia: „Millenium Media”
ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdańsk
tel.: 058 305 60 22
e-mail: 30dni@use.pl
Również wysyłka na terenie Polski

Do tekstu „Obrotnice z wy
spy” w ostatnim numerze „30
Dni” wprowadziłem nieopatrz
nie błąd. Napisałem, że do dzi
siaj zachował się kanał oddzie
lający - od głównego korpusu
Wyspy Spichrzów - mały połu
dniowy skrawek, na którym
w przeszłości znajdował się tzw.
Dwór Smolny, niem. Theerhof.
To nieprawda. Kanał ten został
zasypany w czasie budowy pierwszego gdańskiego dworca kolejowego Bahnhof Leege Tor
(oddany w 1852 roku). Podczas
realizacji tej inwestycji po północnej stronie ulicy Toruńskiej
(dawna Brücken Gasse) wykopano nowy kanał łączący Starą
i Nową Motławę i ten ciek zachował się do naszych czasów,
Kanał oddzielający Dwór Smólny od wyspy znajdował się
mniej więcej na wysokości
baszty Żabi Kruk (zachowanej
szczątkowo przy ulicy o tej samej nazwie) i dolnomiejskiej
ulicy Zielonej.

FOTO: ZBIORY ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W GDAŃSKU

Sprostowanie

p|an c]er stacjt Danzig z 1809, fragment południowej części Wyspy
Spichrzów z dworami: Smolnym i Popielnym

--------------------------------------------------------------------------------------Dwór Smolny (razem z Dwo- Dworu Popielnego usytuowano
rem Popielnym, niem. Aschhof) w południowo-zachodnim nazajmował początkowo północną różu dzisiejszej Wyspy Spichczęść terenu dzisiejszej Wyspy rzów, Dwór Smolny jakiś czas
Spichrzów, naprzeciw Wielkie- później znalazł się na wspogo Żurawia. W obiektach tych mnianej wysepce. Teren zajmourzędowali brakarze smoły i po- wany pierwotnie przez oba
piołu, którzy kontrolowali ich dwory, który po przekopaniu
jakość przed wydaniem pozwo- Nowej Motławy stał się północlenia rozładunku. Urzędy te nym cyplem Wyspy, zlikwidoprzeniesiono bardziej na polu- wano w 1934 roku, aby uzyskać
dnie, po tym, jak zostały znisz- miejsce na wodną obrotnicę dla
czone w pożarze z 1454 roku. statków,
Zabudowany w czworobok blok
TTG

W 89. numerze
„Przeglądu Politycznego”
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„STAMBUŁ - GDAŃSK”
Orhan Pamuk • Emine Sevgi Ozdamar
Aleksander Hall • Ernst-Wolfgang
Bockenforde • Dorota Kozicka
Artur Nowaczewski • Klaus Kreiser
Adam Balcer • Alex Ruhle
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W 90. numerze
„Przeglądu Politycznego”
NAD „ŁASKAWYMI”
JONATHANA LITTELLA
Jonathan Littell • Pierre Nora
Andre Muller • Wiktor Dłuski
oraz esej Krzysztofa Pomiana

„Europa i jej obszary”
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SAUR NEPTUN GDAŃSK SA
Ekspert w dziedzinie wodociągów i kanalizacji

Sektor działalności:

\

> produkcja i dystrybucja wody pitnej
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków aglomeracji Gdańska i Sopotu
Oferujemy:
profesjonalne zarządzanie eksploatacją sieci wodociągowo - kanalizacyjnej
wyspecjalizowane usługi inżynierskie

jjfi

-K

specjalistyczne usługi laboratoryjne

SAUR NEPTUN GDAŃSK S.A., UL. WAŁOWA 46, 80-858 GDAŃSK, TEL. 058 301 30 91, FAX 058 301 45 13,
www.sng.com.pl

Archiwum

dwumiesięcznik, pomagający lepiej poznać i bardziej pokochać
Gdańsk, Sopot, Gdynię i Pomorze Gdańskie
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