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ZKM Gdańsk Zakład Komunikacji Miejskiej 
w Gdańsku Sp. z o.o.

Gdański zkm eksploatuje ponad 100 zestawów
TRAMWAJOWYCH. W PRZYSZŁYM ROKU ZOSTANĄ 
WYCOFANE WSZYSTKIE WAGONY 105NA.
ZASTĄPI JE 46 ZMODERNIZOWANYCH TRAMWAJÓW
typu N8C z Dortmundu oraz 35 nowych 
NISKOPODŁOGOWYCH TRAMWAJÓW TYPU 120NA 
Z BYDGOSKIEJ PESY ZAKUPIONYCH W RAMACH III
Gdańskiego projektu Komunikacji Miejskiej. 
Gdańsk w przyszłym roku będzie posiadać 
najnowocześniejszą flotę tramwajową 
w Polsce, jak i jedną z najlepszych w Europie.
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PROGRAM
piqtek, 21 maja

13.15 Prezentacja rzeźbiarskiej, polichromowanej rekonstrukcji Herbu Gdańska 
Dwór Artusa, Długi Targ, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

14.00 Wielka Parada Otwierająca III Światowy Zjazd Gdańszczan, Droga Królewska

15.00 Gdańsk na fotografiach lotniczych - wernisaż wystawy outdoorowej, Długi Targ

21.00 „Bursztynowy koncert - Głos Gdańska w twojej duszy", koncert i widowisko 
multimedialne, wystąpią m.in. Urszula Dudziak, Aga Zaryan, Ewa Bem,
Mika Urbaniak, Targ Węglowy

soboto, 22 maja
10.00 -11.30 V Rodzinny Bieg Gdańszczan, Długi Targ

12.00 Otwarcie sezonu żeglarskiego, parada jachtów na Motławie
Scena na Targu Rybnym, Długie Pobrzeże

16.00 -17.30 „Gdańsk w literaturze - Miasto inspirujące" ~ debata oraz pezentacja
„Przewodnika literackiego. Gdańsk" pióra Petera Olivera Loewa i bibliografii 
„Gdańsk w literaturze 1980-2007", Ratusz Staromiejski, ulica Korzenna 33/35

17.00 -19.30 Polska - Niemcy - międzynarodowy mecz piłki nożnej byłych reprezentantów,
Stadion MOSiR, ulica Traugutta 29

19.00 Inauguracja sezonu w Teatrze Leśnym - koncert Zbigniewa Wodeckiego,
Teatr Leśny, ulica Jaśkowa Dolina 45, bilety do nabycia na miejscu przed koncertem

20.00 „Gdańsk CoolTour Chopin" - koncert inspirowany muzyką Chopina,
wystąpią m.in. trójmiejscy dj'e, Tymon Tymański i O.S T.R., Targ Węglowy

niedziela, 23 maja
11.30 Parada Bursztynowa, Muzeum Bursztynu - Długa - Długi Targ - 

Zielona Brama

12.00 Rodzinne Zdjęcie Gdańszczan, Długi Targ, Zielona Brama

14.00 Koncert carillonu mobilnego z towarzyszeniem Orkiestry Marynarki 
Wojennej, Długi Targ

15.00 Uroczysta modlitwa za Gdańszczan
Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy, ulica 3 Maja

16.00 -17.00 Rozstrzygnięcie Konkursu na Wypiek Gdański
Targ Węglowy/„Gościniec Gdański"

19.00 - 21,00 „Streetwaves" - konkurs dla młodych zespołów, Targ Węglowy

21.00 „Streetwaves" - koncert zespołu KOBIETY, Targ Węglowy

23.00 Pokaz sztucznych ogni, Targ Węglowy

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE: tematyczne wycieczki po Gdańsku, wystawa „DIALOG" 1965-2010, wystawa zabytkowych sreber 
z kolekcji Jurgena Gromka, Twierdza Nauki - interaktywne warsztaty i wystawy w Centrum Hewelianum, Ogród kulturalny - książki, 
wystawa „Gdańsk miastem wielu kultur - powrót do korzeni" oraz prezentacje w Archiwum Państwowym, Gościniec Gdański i Festiwal 
Polskich Piw Regionalnych oraz wiele innych
SZCZEGÓŁY: www.gdansk.pl

Organizator: Partner: Patroni medialni:
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PROPONUJE

Budowanie przy 
Grunwaldzkiej

Za sprawą nowych inwestycji, 
już od kilku lat zmienia się kraj
obraz ulicy Grunwaldzkiej, głów
nej trójmiejskiej arterii. Wpraw
dzie nie wszystkie nowe budowy 
są zlokalizowane przy tej ulicy, 
jednak wiele z nich wyrasta w jej 
pobliżu i wpływa na to, jak kształ
tuje się jej wygląd i perspektywa.

Trójmiasto w żałobie ... . . . . 6

Wśród ofiar katastrofy lotniczej 
pod Smoleńskiem byli miesz
kańcy naszych miast i osoby 
związane z Trójmiastem 
wielorakimi więzami. Pewnie 
dlatego dla wielu Pomorzan 
żałoba narodowa była tak 
dojmującym doznaniem spo
łecznym, ale też osobistym.

Budowanie
przy Grunwaldzkiej ... . . . . 12
Tymoteusz Jankowski

Zielony salon Sopotu.. . . . . . 22
Dobiega końca rewaloryzacja 
Parku Południowego w Sopo
cie. Zmieni się zwłaszcza jego 
północna część (między Pla
cem Przyjaciół Sopotu i ulicą 
Piastów), która otrzyma cha
rakter salonu ogrodowego 
z fontanną i barometrem 
w stylowej budce. Od marca 
trwają też prace na sąsiadu
jącej z parkiem części Placu

Przyjaciół Sopotu, który 
stanowić będzie sopockie 
forum. Powstaje zatem nowe 
wnętrze urbanistyczne, sku
piające wszystkie funkcje 
nadmorskiego kurortu na 
niedużym, ale atrakcyjnym 
obszarze blisko morza. Są to: 
dom zdrojowy z restauracjami, 
galerią sztuki i salą widowis- 
kowo-konferencyjną, Zakład 
Balneologiczny, park mający 
standard salonu ogrodowego,

wspomniane forum oraz molo 
spacerowe z przystanią żeglugi 
pasażerskiej i mariną. Przypisy
wany Sopotowi po wojnie przy
domek „Perła Bałtyku” dopiero 
teraz przestaje brzmieć pom
patycznie.

Historia parku
do marca 1945 roku.. . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Historia parku
po marcu 1945 roku.. . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Tadeusz T. Gtuszko

Goldwasser
czyli złota woda... . . . . . . . . . 31
W 1606 roku, pięknym, kaligra
ficznym pismem została unieś
miertelniona oryginalna recep
tura „Goldwassera”, która- 
przekazywana z pokolenia na 
pokolenie - dotrwała do dzi
siejszych czasów. Sprzedaż 
likierów „wyrabianych według 
starych recept” i „eksporto
wanych do wszystkich krajów 
świata” przez kilkaset lat pro
wadzono w tym samym miej
scu, probierni mieszczącej się 
„w gmachu fabrycznym” przy 
Breitgasse 52. Bez wątpienia 
słynny likier stanowił „napój 
miły dla niejednego Polaka”. 
Jego „ślady” znajdujemy i w 
opowieściach o Wojciechu 
Kossaku i w twórczości Juliana

Tuwima. Występuje na kartach 
dzieł Theodora Fontane, Gott- 
holda Ephraima Lessinga 
i Heinricha von Kleista.
Jedynym prawnym spadko
biercą dawnej firmy gdańskiej 
jest obecnie firma Hardenberg- 
Wilthen AG z regionu Weser- 
bergland w środkowych Niem
czech. Rękopis Ambrosiusa 
Vermöllena, oprawiony w czar
ną skórę, przechowywany jest 
w jej sejfie. Natalia Müller,
Waldemar Borzestowski

Był sobie Gdańsk... 
z lotu ptaka.. . . . . . . . . . . . . . . . 40
W Archiwum Fotograficznym 
Instytutu Herdera w Marburgu 
przechowywany jest zbiór zdjęć 
lotniczych ukazujących Gdańsk 
i Sopot, a także inne tereny 
Wolnego Miasta Gdańska.
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OD REDAKCJI

Większa część spośród 228 
zdjęć powstała w 1929 roku.
Takie zdjęcia lotnicze są nie 
tylko dokumentami ikonogra
ficznymi o historycznym 
znaczeniu, lecz także wpisują 
się w długą tradycję panoram 
miejskich.
Ewa Baiylewska-Szymańska,
Elke Bauer, Wojciech Szymański, 
Thomas Urban

Ulice .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

P
ojedyncze zdjęcia z tego zbioru spotykało się niekiedy w publikacjach, a czasem 
niektóre odbitki zdarzały się na aukcjach internetowych. W pewnej chwili - 
czy było to przed rokiem, czy może dawniej? - dało się je zauważyć w inter
netowym Bildkatalogu Instytutu Herdera. I oglądać na monitorze komputera.

Zbiór lotniczych zdjęć Gdańska (możemy dziś zaprezentować Czytelnikom „30 Dni” 
kilka wybranych fotografii) naprawrdę robi wrażenie. Dzięki starannej pracy foto
grafów, oglądamy Gdańsk z niezwykłej perspektywy, ale też z dużą dokładnością. 
Roztaczają się przed nami panoramy, których zapewne nie widzieli gdańszczanie 
żyjący wr latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku.

Kiedy się na nie patrzy, rozwikłać można wiele zagadek, dotyczących nieistnie
jących kamienic, ulic i zaułków. Bardziej czytelne stają się różne oznaczenia i infor
macje, które znaleźć można na mapach i planach. Widzimy, jaką różnorodną strukturą 
jest tkanka samego miasta i jego przedmieść. Raz jeszcze potwierdza się opinia, 
że miasto było piękne tą odmianą miejskiego piękna, którego dziś tak bardzo nam 
brakuje.

Ale mimo to warto sobie zadawać pytanie, czy nie moglibyśmy wT podobny sposób 
„obfotografować” współczesnego Gdańska. Jestem prawie pewien, że - widziany 
z takiej perspektywy - budziłby wiele emocji, podobnych do tych, które towarzyszą 
oglądaniu zdjęć sprzed osiemdziesięciu lat. I jestem pewien, że dowiedzielibyśmy się 
o nim czegoś nowTego, co sprawia, że warto o nim myśleć i dyskutować.

Ogrodowa, czyli jak pogodzić 
pianie koguta i nowoczesną kolejkę

Ogrodowa to bardzo dziwne 
miejsce. Jedyny chyba jej 
odcinek do dziś zachował 
się w postaci dojazdowej 
drogi od tramwajowej pętli 
do ogrodnictwa, mniej więcej 
stumetrowy. Dalej jest już tylko 
płot i budynek Schroniska 
Młodzieżowego. Ulica Ogrodowa 
teraz stanowi nowe wyzwanie. 
Cywilizacyjne - w sensie 
odbudowy linii kolejowej. 
Kulturowe - w zachowaniu 
tamtejszego ogrodnictwa.
I przypomina mi się stare 
chińskie przysłowie: „Chcesz 
być szczęśliwy przez tydzień? 
Ożeń się. Chcesz być 
szczęśliwy przez całe życie?
Zakładaj ogrody”.
Paweł Huelle

Listy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Wydawnictwa .. . . . . . . . . . . . . . 66

Na okładce:
25 kwietnia na Placu Kobzdeja gdańsz
czanie wypuścili w niebo dziewięć
dziesiąt sześć lampionów, by uczcić 
pamięć ofiar katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem
Foto: Krzysztof Mystkowski / KFP

Grzegorz Fortuna
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Wsrod ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem byl mieszKańcy 
naszych miast i osoby związane z Trójmiastem wielorakim5 więzami Fewnie 
dlatego dla wielu Pomorzan zatoba narodowa byta tak dojmującym 
doznaniem społecznym, ale też osobistym.

H
olci ofiarom--katastrofy oddawaliśmy zapalając znicze pod ich domami i biurami posel
skimi. W Gdańsku i Elblągu odbyły się specjalne żałobne sesje rad miasta. W wielu 
kościołach - między innymi w Bazylice Mariackiej, katedrze oliwskiej, kościele 
Najświętszej Marii Panny w Gdyni - odprawiono msze święte, a modlitwa była obecnama uli

cach, pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców, pod innymi pomnikami. By wpisać się do ksiąg 
kondolencyjnych staliśmy w długich kolejkach.

A potem przyszły chwile ostatnich pożegnań. Maciej Płażyński spoczął w Bazylice Mariackiej, 
Arkadiusz Rybicki, Leszek Solski i Anna Walentynowicz zostali pochowani na Srebrzysku, a admirał 
Andrzej Karweta w Baninie.

7



ŻA
ŁO

BA
 NA

 PO
M

O
R

ZU

Maciej Ptażyński
(1958-2010)

Maciek pracował na wysokościach w sensie dosłownym i1 metaforycznym, 
bo jego cechą była odwaga i rozwaga. Niektórym brakowało jednego, innym 
drugiego, ale Bóg dał nam takich ludzi jak Maciek, dzięki którym możliwe 
było polskie zwycięstwo.

Donald Tusk 
Premier RP
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POŻEGNALIŚMY

Arkadiusz Rybicki
(1953-2010)

W polityce, której tyle życia poświęciłeś, tacy ludzie to absolutnie najrzadszy gatunek: 
powściągliwi, lekko sceptyczni, konserwatyści, którzy ukochali woiność. Ludzie wierri 
tradycji bez zapamiętałości. Ludzie, którzy wyżej cenią odwagę niz ideologię, którzy 
wyżej cenią przyzwoitość niż ortodoksję. I takie całe było twoje życie.

Donald Tusk 
Premier RP
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Anna Walentynowicz
(1929-2010)

Kobieta skromna i nieugięta, po prostu dobry człowiek.

Ks. bp Ryszard Kasyna 
Biskup pomocniczy

30dni



Panie Admirale, miałeś wielkie ma
rzenie o polskiej Marynarce Wojennej. 
Jak mało kto rozumiałeś, co dla Polski 
znaczy morze. Mieliśmy jeszcze tak 
wiele wspólnych planów.

Wojciech Szczurek 
Prezydent Gdyni

Leszek
Solski
(1935-2010)

Był synem kapitana i bratankiem 
majora Wojska Polskiego zamordo
wanych w Katyniu. Przez wiele lat 
angażował się w wyjaśnienie i upa
miętnienie zbrodni katyńskiej.

POŻEGNALIŚMY

Andrzej
Karweta

(1958-2010)



Budowanie przy 
Grunwaldzkiej
Tekst Tymoteusz Jankowski &*-*"**

Za sprawą nowych inwestycji, już od kilku lat zmienia się krajobraz ulicy Grunwaldzkiej, głównej trójmiejskiej arterii. 
Wprawdzie nie wszystkie nowe budowy są zlokalizowane (w sensie adresu) przy tej ulicy, jednak wiele z nich wyrasta 

w jej pobliżu i wpływa na to, jak kształtuje się jej wygląd i perspektywa.
Opodal Grunwaldzkiej rozrasta się kampus Uniwersytetu Gdańskiego. Wkrótce blisko niej wystrzelą cztery wieże 

„Quattro Towers", przy niej samej zaś - niewykluczone - pojawią się kolejne dwa wysokościowce z biurami. Przez dłu
gie powojenne lata jej północno-zachodni odcinek otoczony był pustymi połaciami z rozległymi nieużytkami i koloniami 
ogródków działkowych. Teraz zabudowa przy trójmiejskiej arterii zagęszcza się. Najwięcej zbudowano, buduje się i bę
dzie się budowało na odcinku między otoczeniem hali „Olivia” a skrzyżowaniem z ulicą Kościuszki i Słowackiego. 

Ale nie tylko tam.
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ULICA GRUNWALDZKA

W OLIWIE

Kiedy posuwamy się z kierunku Sopotu 
w kierunku Wrzeszcza, zauważamy na rogu 
ulicy Piastowskiej obok restauracji „McDo
nald’s”, niewysoki, trzykondygnacyjny ho
tel „Oliwski” ukończony w 2007 roku, któ
rego bryła nawiązuje do zabudowy kuracyj
nej z przełomu XIX i XX wieku. Po przeciw
nej stronie, przy wylocie Obrońców Wes
terplatte obok pętli tramwajowej, trafiamy 
na starszą tylko o rok czterokondygnacyjną 
„Rezydencję Oliva”. Z nazwy można wnio
skować, że to posiadłość mieszkalna, ale jest 
to budynek biurowo-usługowy.

Dalej, vis-ä-vis hali sportowo-widowisko
wej „Olivia”, która w tym roku obchodzi ju
bileusz czterdziestolecia, po nieparzystej 
stronie Grunwaldzkiej, nie tak dawno od
dano do użytku centrum handlowe „Piotr 
i Paweł” (stała tu hala, w której na początku 
lat dziewięćdziesiątych powstał pierwszy 
sklep „Ikea”), natomiast po stronie „Olivii”, 
za ulicą Bażyńskiego, od prawie dwudziestu 
lat mamy pierwszą w Gdańsku restaurację 
„McDonald’s” (przed kilku laty była po
większona i przebudowana). Za nią stoją 
dwa duże markety. Jeden to „Media 
Markt”, drugi dzisiaj należy do sieci „Cas- 
toramy”.

Restaurację „McDonald’s” i hotel „Oliwski” 
przy skrzyżowaniu z ulicą Piastowską 
zbudowano w ostatnich latach

Między Grunwaldzką i Wita Stwosza, na 
wysokości wspomnianych marketów, rozra
sta się imponująco kampus Uniwersytetu 
Gdańskiego z nowocześnie zaprojektowa
nymi budynkami Wydziału Prawa i Admi
nistracji, Nauk Społecznych i Instytutu 
Geografii oraz z Biblioteką Główną. Widać 
je wyraźnie z trójmiejskiej arterii. Na
przeciw kampusu, przy Grunwaldzkiej 413 
(za skrzyżowaniem z ulicą Kołobrzeską) 
znajdujemy instytucję również związaną 
z nauką. Jest nią Gdańskie Wydawnictwo 
Oświatowe, które zajmuje znaczną część 
czterokondygnacyjnego kameralnego kom-

Miejsce starej zajezdni tramwaju konnego 
u zbiegu z ulicą Pomorską przewidziane jest 
do zabudowy

pleksu biurowo-usługowego (wystawiony 
w latach 2003-2004) z elewacją z czerwonego 
klinkieru.

Kierując się dalej ku Wrzeszczowi niepa
rzystą stroną Grunwaldzkiej, naprzeciw wy
lotu ulicy Abrahama, trafiamy na ukończone 
w 2008 roku centrum handlowe „Oliwa”, 
które z nazwy, miejsca i orientacji fasady 
stanowi rodzaj budynku granicznego albo 
bramy powitalnej na styku Wrzeszcza ►
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ULICA GRUNWALDZKA

i Oliwy (ten efekt zauważamy zwłaszcza 
wtedy, gdy poruszamy się od strony 
Wrzeszcza w stronę Sopotu). Prawie na
przeciw „Oliwy”, stoi, nieco w oddali od 
głównego traktu, sześciokondygnacyjne 
monumentalne Centrum Biurowe „Abraha-

Dwie narożne działki z zabudową przy 
wylocie ulicy Poczty Polskiej czekają na 
inwestorów

ma la”. To pierwszy wyższy obiekt w tej 
okolicy. Ukończony w 2008 roku, ma za tło 
drzewa - jedne porastają pobocza ulicy 
Abrahama, inne ukorzeniły się na nasypie 
dawnej linii kolejowej, która niegdyś łączyła 
Wrzeszcz z Kartuzami.

Co może się wydarzyć na tym odcinku 
Grunwaldzkiej w najbliższych latach?

Po zachodniej stronie oliwskiego odcinka 
ulicy pojawią się niedługo nowe uniwersy-

Przy pętli tramwajowej od czterech lat stoi 
„Rezydencja Oliva”

teckie budynki wydziałów wydziałów che
mii i biologii, których realizacja już się roz
poczęła. Bryły i elewacje będą nawiązywały 
do stojących od dawna przy Wita Stwosza 
stonowanych w formie budynków wydzia
łów filologicznego, historii i matematyczno- 
fizycznego oraz bardziej ekspresyjnych
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i lekkich, wspomnianych już nowych obiek
tów campusu.

Poruszenia budowlanego możemy się 
spodziewać na dwóch działkach tuż za halą 
„Olivia”. Pierwsza jest własnością Macieja 
Grabskiego, który zamierza zbudować 
kompleks biurowy, usługowy i domy miesz
kalne. Ostateczne plany nie są jeszcze do 
końca sprecyzowane. Do mediów trafiły już

pierwsze wizualizacje. Inwestor usilnie za
biegał o ten teren, więc długo nie pozos
tanie niezabudowany. Elementem kom
pleksu „Oliva Business Center” będzie bu
dowla o tajemniczej nazwie „Oliva Gate”. 
Jej budowa rozpoczyna się 17 maja. 
Biurowiec będzie miał 18 tysięcy metrów 
kwadratowych powierzchni i 420 miejsc 
parkingowych. Kolejnych sześć budynków

Centrum handlowe „Piotr i Pawet” urucho
miono w przebudowanej hali, która stata 
naprzeciw „Olivii”

ma powstać do 2017 roku. W okolicy 
„Olivii”, a więc w sąsiedztwie tego cen
trum, ma też powstać tor carlingowy, a uni
wersytet planuje budowę basenu o wymia
rach olimpijskich.

Tak od strony ulicy Grunwaldzkiej będzie 
wyglądać „Oliva Business Center” (u góry), 
a tak z lotu ptaka (u dotu)

Nie ma pewności, że równie rychło roz
pocznie się budowa na działce sąsiadującej 
z nieruchomością Macieja Grabskiego. Jej 
właścicielami są kupcy z centrum handlo
wego „Gildia”. Miasto zaproponowało im to 
miejsce jako rekompensatę za użytkowany 
przez nich od wielu lat teren przy Targu 
Siennym 7, na którym przewidziano wielkie 
inwestycje. Czy jednak kupcy „Gildii” prze
niosą się na Grunwaldzką? Zobaczymy.

Przy oliwskim odcinku Grunwaldzkiej 
plan zagospodarowania przestrzennego do
puszcza kilka nowych inwestycji budowla
nych. Jedno z takich miejsc znajduje się 
przy skrzyżowaniu z ulicą Pomorską. Na in
westora czekają tam ruiny dawnej zajezdni ►
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tramwajów konnych. Dopuszcza się też za
budowę w okolicy pętli tramwajowej. Pod in
westycje oddaje się również narożne działki 
po obu stronach ulicy Poczty Polskiej 
(Grunwaldzka 505 i 503). Jedną zajmuje 
dawny hotel, w którym po wojnie mieściła 
się przychodnia służby zdrowia (nieczynna). 
Na drugiej trafiamy na czynny do dzisiaj bar 
mleczny „Łasuch”. W sprawie tych działek 
przetargi nie zostały jeszcze rozstrzygnięte.

WE WRZESZCZU

Za wałem kolejowym, po którym, po mo
dernizacji, będzie nas wozie kolej metropoli
talna, zaczyna się Wrzeszcz.

W ostatnich latach przy tym odcinku 
Grunwaldzkiej przybyło trochę nowej zabu
dowy. Pierwszą zrealizowaną inwestycję,

Budynek Wydziału Nauk Społecznych stoi 
bliżej skrzyżowania z ulicą Bażyńskiego

fE 30dm
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Gmach Gdańskiego Wydawnictwa Oświato
wego ma elewację z czerwonego klinkieru

kierując się konsekwentnie od strony Sopo
tu, znajdujemy pod numerem 212. To ukoń
czony w 2001 roku siedmiopiętrowy budy
nek biurowy i usługowy „Company House”. 
Nie wszystkim się podoba. Wygląda, jakby 
inwestor dobudowrał na czterokondygna
cyjnym obiekcie dodatkowe piętra. Stanowi 
wysuniętą ku Grunwaldzkiej „przybu
dówkę” dużego kompleksu mieszkalnego, 
który wzniesiono na terenach dawnego 
„Hydrosteru”.

Kiedy przejdziemy wylot ulicy Lewo- 
niewskich, trafiamy na klub studencki 
„Żak”, wystawiony w 2001 roku na posesji 
nieczynnej malej zajezdni tramwajowej. 
Jest nieduży, ale posiada kawiarnię, salę 
koncertowo-teatralną, galerię i kino. Miał 
być rekompensatą za klubowe lokale 
„Żaka”, który przez kilka dziesięcioleci 
funkcjonował przy Wałach Jagiellońskich 1, 
gdzie dzisiaj mamy Nowy Ratusz.

Po stronie parzystej, przy wylocie ulicy 
Szymanowskiego stoi sześciokondygna- 
cyjny biurowiec klasy „B” - „Vigo”, ukoń
czony w tym samym roku co nowy „Żak”. Ze 
swoimi ośmioma tysiącami metrów kwadra
towych powierzchni użytkowej stanowi 
jedno z większych centrów biurowych mia
sta, podziemny garaż może przyjąć 48 aut.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku 
Trójmiasto było na czwartym miejscu 
w Polsce pod względem oferowanej po
wierzchni biurowej (po Warszawie, Krakowie 
i Wrocławiu). W naszych trzech miastach 
firmy wynajmowały 270 tysięcy metrów 
kwadratowych powierzchni biurowej; w sa
mym Gdańsku 133 tysiące. Duża część tych 
biur ma wysoką klasę („A” lub „B-plus”), co

Przed dwoma laty otwarto centrum handlowe 
„Oliwa”

oznacza, że mają wysoki standard wnętrz 
i infrastruktury oraz dostęp do miejsc par
kingowych i dobrą lub bardzo dobrą (jak ta 
przy Grunwaldzkiej) lokalizację.

„Vigo” zajmuje narożnik wielkiego kwar
tału zamkniętego Grunwaldzką, Słowac
kiego, Chrzanowskiego i Szymanowskiego, 
który przed kilku laty niemal w całości ►
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„Company House” pojawi! się na początku XXI wieku

stał się własnością deweloperskiej firmy 
„Hossa” z Gdyni. Kiedyś były tu koszary 
huzarów, a w okresie międzywojennym - 
policji Wolnego Miasta, po wojnie zaś sta

cjonowały jednostki „niebieskich beretów”. 
„Hossa” ma ambitne plany przekształcenia 
tego obszaru na atrakcyjne tereny miesz
kalne i biurowe. Przy Grunwaldzkiej ukoń

„Żaka” zbudowano na terenie dawnej za
jezdni u zbiegu z ulicą Lewoniewskich

czono już rewitalizację budynków koszaro
wych z XIX wieku o łącznej powierzchni 
użytkowej 9 tysięcy metrów kwadratowych. 
Stanowią część nowoczesnego kompleksu 
biurowego „Garnizon Business Space”, który 
w przyszłości ma oferować 150 tysięcy me
trów kwadratowych powierzchni biurowej.

Patrząc na odświeżone ceglane elewacje 
koszar, na nową stolarkę i równe dachy, 
trudno uwierzyć, że ich estetyka jeszcze nie
dawno przypominała raczej to, co widzimy 
po drugiej stronie Grunwaldzkiej, czyli za
budowę kolonii domów robotniczych funda
cji dr Abbega (wzniesiona w latach 1895- 
1905). Kierujemy tam uwagę, bowiem blisko 
koloni tych czerwonych domków od 2004 
roku czynne jest centrum handlowe nie
mieckiej sieci „Lidl”, które - jak zresztą 
w całej Polsce - nie zachwyca architekturą.

Kolejną ukończoną inwestycję znajdu
jemy za ulicą Kościuszki. To wielka „Galeria 
Bałtycka”, której otwarcie nastąpiło w 2007 
roku (stanęła na miejscu dawnej mleczarni 
i zakładów cukierniczych). Listę zrealizowa
nych w ostatnich latach inwestycji zamyka 
znane centrum handlowe „Manhattan” 
z 2003 roku. O obu obiektach pisaliśmy kil
kakrotnie.

Jakich zmian możemy się spodziewać? Co 
właśnie powstaje?

Ruch budowlany zauważamy przy po
czątkowym biegu ulicy Szymanowskiego, na 
terenach powojskowych należących dziś do 
„Hossy”. Z daleka widać pracujące tam wy
sokie żurawie. Powstaje zabudowa miesz
kalna i planowany jest biurowiec z 10 tysią
cami metrów kwadratowych powierzchni 
użytkowej. „Hossa” dopuszcza też postawie
nie nowej dominanty przy zbiegu Grunwal
dzkiej i Słowackiego. Nie wyklucza, że bę
dzie to biurowy wysokościowiec. Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego ze
zwala na taką inwestycję. Jednak deweloper 
nie przedstawił dotąd projektu. Obiekt 
znamy tylko z wizualizacji, która przedsta
wia ideę, a nie konkretne rozwiązania.

Bardzo wysoki biurowiec może się też po
jawić przy granicy z Oliwą. Amerykańska 
firma „Polimeni International”, która kupiła 
działkę po piekarni „Rogalik”, ujawniła, że do 
2012 roku zamierza na niej wznieść 36-kon- 
dygnacyjny wieżowiec (około 100 metrów 
wysokości) klasy „A” z 40 tysiącami metrów 
kwadratowych powierzchni użytkowej.

Wróćmy jednak w okolice skrzyżowa
nia z ulicą Kościuszki. Po nieparzystej stro
nie Grunwaldzkiej, między kolonią Abbega

Biurowiec „Vigo” stoi „frontem” do ulicy Szy
manowskiego
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i „Lidlem”, lubelski inwestor, firma „Cen
trum Zana”, kończy realizację biurowca 
„Office Island”, w którym zaoferuje 7 ty
sięcy metrów kwadratowych powierzchni. 
Budynki tego obiektu nie będą przekraczały 
czterech kondygnacji ze względu na są
siedztwo niskiej kolonii robotniczej.

Dalszy odcinek Grunwaldzkiej, między 
skrzyżowaniem z ulicą Słowackiego i daw-

Na terenie po koszarach mają powstać 
budynki mieszkalne, usługowe i biurowe, 
z wysokim biurowcem usytuowanym u zbie
gu Grunwaldzkiej i Słowackiego

nym rynkiem, ma najbardziej „miejski” 
charakter i w ostatnich latach często bywa 
nazywany aleją bankową. Właśnie niemal 
przy rynku, choć ściśle rzecz biorąc przy 
ulicy Partyzantów, na działkach dawnej za
jezdni autobusowej, wre praca przy budo
wie czterech szesnastopiętrowych wież 
„Quattro Towers” z 276 mieszkaniami. In
westorem jest amerykański deweloper 
„Hines Polska”. „Quattro Towers” mogą 
sprawić, że „Olimp” („ikona” Wrzeszcza od 
1972 roku) przestanie być dominantą wyso
kościową dzielnicy. Może się też zdarzyć, że 
nie tylko „Quattro Towers” będą domino-

Koszarowe budynki przy Grunwaldzkiej 
poddano rewitalizacji

wać nad Wrzeszczem. Kolejna wieża może 
pojawić się na działce zajmowanej przez 
dawny dom towarowy „Neptun”. Jej właści
cielem jest także „Hines Polska”. Plan zago
spodarowania przestrzennego dopuszcza, by 
w tym miejscu stanął budynek o wysokości 
140 metrów, ale deweloper skłania się do 
plus-minus 60 metrów. By pozostawać w zgo
dzie z wytycznymi planu, na jego niższych 
piętrach powinny się znaleźć powierzchnie 
handlowe, usługowe i gastronomia.
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Biurowiec „Hinesa’

Przed dwoma laty w Gdańsku przybyło 
53,5 tysięcy metrów kwadratowych po
wierzchni biurowych. Ubiegły kryzysowy 
rok należał do chudszych - zbudowano nie
całe 19 tysięcy. Ale już w tym przybędzie 
około 25 tysięcy, w kolejnym zaś - około 35 
tysięcy. Ciągle w realizacji jest np. 
„Arkońska Business Park”, złożony z sze
ściu budynków kompleks, który częściowo 
jest widoczny z Grunwaldzkiej na jej oliw- 
skim odcinku. Czy to się opłaca?

Okazuje się, że tak. W Gdańsku niewy- 
najęta powierzchnia biurowa utrzymuje 
się na poziomie 7-8 procent, a to wskaźnik 
zupełnie zadowalający. Żyjemy w epoce 
poindustrialnej. Coraz więcej ludzi zaj
muje się szeroko rozumianą organizacją 
życia, obrotem pieniędza i dystrybucją 
dóbr, a coraz mniej bezpośrednio produk-

Inwestycje przy ulicy Grunwaldzkiej'
■ inwestycje gotowe
■ inwestycje w budowie
■ inwestycje planowane lub zapowiadane

cją. Dlatego będzie przybywać takich zna
ków naszej epoki, jak banki, biurowce i ga
lerie handlowe. ■

Za „Manhattanem” obok „Olimpu” wznie
sione zostaną „Quattro Towers”
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SOPOCKI PARK

Dobiega końca rewaloryzacja Parku Południowego w Sopocie. Zmieni się zwłaszcza jego północna 

część (między Placem Przyjaciół Sopotu i ulicą Piastów), która otrzyma charakter salonu ogrodowego 

z fontanną i barometrem w stylowej budce. Będzie on repliką stojącego tam niegdyś „domku pogo- 

dynki” (Wetterhäuschen) z przełomu XIX i XX wieku.

P
o wojnie, kiedy Sopot nie aspirował 
do rangi kurortu, jego parki zaczęły 
tracić dawną „burżuazyjną” elegan
cję. Zaniechano utrzymywania wykwint

nych rabat, kurczyły się rosaria, wycofano 
się z wystawiania na okres lata palm w wiel
kich drewnianych donicach.

Od upadku komunizmu miasto usiłuje 
reanimować prestiż bałtyckiego kurortu, 
co poświadcza wieloma inwestycjami. 
W latach dziewięćdziesiątych remontem 
objęto duże fragmenty Parku Południo
wego (przed rokiem gruntownie wyremon
towano Park Północny; pisaliśmy: „30 Dni”

2/2009). Jednak ani w jednym, ani w dru
gim nie wykreowano salonu ogrodowego 
o takim standardzie, jakiego można oczeki
wać w renomowanym kurorcie (przypo
mnijmy, że Sopot uzyskał certyfikat uzdro
wiska w 1999 roku). Ów brak nadrabiany 
jest w tym roku.
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Widok z ulicy Piastów w stronę Zakładu Bal
neologicznego

Od kilku miesięcy w liczącym około trzy 
hektary Parku Południowym, a więc między 
Placem Przyjaciół Sopotu i ulicą Kordec
kiego, prowadzone są duże prace budowlano- 
drogowe i ogrodnicze. Po ich zakończeniu, 
a ma to nastąpić przed otwarciem sezonu let
niego, sopocianie i goście zyskają nowy 
atrakcyjny zakątek. Najbardziej zmieni się 
północny fragment parku między Placem 
Przyjaciół Sopotu i ulicą Piastów, czyli mię
dzy Zakładem Balneologicznym i ewangelic
kim kościołem pw. Zbawiciela. W części połu
dniowej, między ulicami Piastów i Kordec
kiego, wielkich zmian nie będzie. Po smoleń
skiej katastrofie Rada Miasta podjęła uch
wałę o nadaniu tej południowej części imienia 
Lecha i Marii Kaczyńskich.

Najstarsze drzewa w tym parku mogą 
mieć sto, a nawet sto kilkadziesiąt lat. 

Do cennych gatunków zalicza się kaszta
nowce białe, topole czarne, lipy drobnolistne, 
jesiony wyniosłe, klony pospolite, jawory 
oraz imponująco rozrośnięte graby pospolite. 
Jedna ze starszych topoli białych ma wyso
kość dwudziestu sześciu metrów, średnicę 
korony dwadzieścia jeden metrów i pięcio
metrowy obwód pnia. Podziw budzą też wiel
kie topole czarne.

Autorem koncepcji i projektu rewalory
zacji jest Piotr Kujawski, gdyński architekt 
krajobrazu, którego wspierał kierowany 
przez niego zespół projektantów firmy „Zie
leń Serwis Polbud” z podgdańskiego Kieł

pina. Prace są prowadzone przez konsor
cjum MTM SA i Przedsiębiorstwo Dróg 
i Zieleni Sp z o.o. z Sopotu.

W mniejszej, południowej części, a więc po
niżej ulicy Piastów, miasto przeprowadziło 
gruntowny remont już pod koniec lat dzie
więćdziesiątych XX wieku. Ułożono instala
cję odwodnieniową i zraszającą, asfalt na 
alejkach zastąpiono żwirową nawierzchnią, 
a na wielkim trawniku, wykorzystywanym 
wcześniej jako wybieg dla psów i plac do gry 
w piłkę, stworzono największą atrakcję tego 
miejsca - otoczony wieńcem ławek grzybek 
inhalacyjny, przy którym bez względu na po
godę i porę roku można spotkać amatorów 
siarkowodorowych oparów, wydzielanych 
z tryskającej solanki. Również tam, ale bliżej

o

Ö 
o

Parkowej, przygotowano plac zabaw. Wte
dy też w części północnej przed Zakładem 
Balneologicznym ustawiono stylową altanę, 
a w niej pijalnię solanki z wodotryskiem, 
który nawiązuje formą do grzybka inhalacyj
nego. Niestety, altana zasłoniła ciekawy por
tal nad wejściem do zakładu balneologii, por
tal z herbem miasta, syreną i trytonem.

Podczas tegorocznych prac w części połu
dniowej alejki pokryte zostaną szlachetną 
odmianą nawierzchni żwirowej (tzw. kamień 
łamany) o złotym odcieniu, a placyk wokół 
grzybka inhalacyjnego zostanie wyłożony 
granitowymi płytkami. Pojawią się grani
towe krawężniki i formowane żywopłoty. 
Skorygowane zostaną systemy odwadniania 
i zraszania, a dla dzieci powstanie nowy plac ►

niezmieniony ukfad 
rą, ulegia wymianie

30dni 33



SOPOCKI PARK

zabaw. Ujrzymy też stylowe lampy i nowe ko
sze na śmieci, a grzybek przejdzie gruntowną 
kosmetykę. Nie przewidziano zmian w ukła
dzie alejek ani w szacie roślinnej.

Jak wspomnieliśmy, największe zmiany po
wstaną w części północnej, której wygląd 
ma nawiązywać do stanu utrwalonego na fo

tografiach z lat dwudziestych. Uważa się, że 
wtedy najlepiej się ona prezentowała. Rów
nież tu, jak i po południowej stronie ulicy 
Piastów, asfalt zastąpiony zostanie szlachetną 
nawierzchnią żwirową. Pojawią się elementy 
małej architektury (granitowe krawężniki, 
formowane żywopłoty, lampy, kosze na śmie
ci), wrócą eleganckie rabaty kwiatowe (nie
które wyniesione pół metra ponad poziom 
alejek) oraz wielobarwne kompozycje krze
wów i bylin szlachetnych gatunków. Żywo
płoty przy budynku szpitala reumatologicz
nego, trafostacji oraz stacji pomp będą two
rzyły jedną kompozycję z „wyrastającymi” 
z nich niskimi jabłoniami odmiany Rudolf, któ
rych koronom nadane zostaną kuliste formy.

Układ komunikacyjny podporządkowany 
zostanie dwóm osiom kompozycyjnym, które 
niemal nakładają się na linie północ-południe 
i wschód-zachód. W miejscu przecięcia po
wstanie okrągły plac z podświetlaną fon
tanną. Na razie będzie to tylko misa z wodo
tryskiem, w przyszłości dopuszcza się rozpi
sanie konkursu na rzeźbę.

Do tego, co zapisane na starych fotogra
fiach nawiązywać będzie trawnik przed wej

ściem do zakładu balneologii, w miejscu 
zajmowanym ostatnio przez pijalnię wody 
mineralnej. Centralny klomb na tym traw
niku będzie miał kształt stożka wulkanu. 
W jego kraterze zabraknie jednak palmy, 
zastąpi ją dekoracyjna roślina tropikalna - 
kanna z rodziny pacioreczników. Szkoda. 
Dawniej wystawiano palmy w parkach i na 
skwerach kurortu. Te drzewa wrócą, jeśli 
powstanie palmiarnia, gdzie będą mogły zi
mować. Przed wojną i krótko po niej zimo
wały przy Grottgera 11. Do lat siedemdzie
siątych XX wieku działało tam ogrodnictwo 
miejskie, obecnie jego grunty zajmują zabu
dowania Uniwersytetu Gdańskiego i ko
mendy policji.

Co się stanie z pijalnią? Zajmie miejsce bli
żej nadziemnego korytarza, który łączy bu
dynki szpitala i zakładu balneologii. Dzięki tej 
zmianie portal nad wejściem do zakładu bal
neologii stanie się bardziej widoczny i optycz
nie poszerzy się wejście do parku. Ponadto al
tana stojąca w nowym miejscu odwróci nieco 
uwagę od nadziemnego przejścia między za
kładem balneologii i budynkiem szpitala, 
które bardziej burzy parkowy nastrój niż ubo
gaca. Kiedyś było dumą wielu sopocian jako 
wyraz nowoczesności. Dzisiaj chciałoby się wi
dzieć w tym miejscu coś lżejszego. Szpital, za
kład i nadziemny łącznik są własnością urzędu 
marszałkowskiego i tylko on może je zmienić 
Na razie nie ma na to funduszy.

Piotr Kujawski proponował, by między pi
jalnią i fontanną umieścić posąg Hygiei, grec-

Altana z pijalnią wody mineralnej

[Nadziemny łącznik między „balneologią” i pawilonem szpitala

[klomb przed Zakładem Balneologicznym

Dawne wejście na molo

Zakład Balneologiczny

Szpital

kiej bogini zdrowia. Sopocki architekt, Bruno 
Wandtke, zwracał uwagę, że taka rzeźba stała 
kiedyś w Domu Zdrojowym, a pocałunek zło
żony na jej stopie miał przywracać dobre sa
mopoczucie. Nadziemny łącznik pozostanie 
na razie niezmieniony, a na ściany zakładu

Wielki klomb przy północnym wejściu do parku. 
Jak widać, nadziemny korytarz me zdobi tego miejsca
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Kościół ewangelicko-augsburski

Grzybek inhalacyjny

Rurkowa

PROMENADA WOJSKA POLSKIEGO

Barometr

tacja pomp

Klub „Papryka”

GRUNWALDZKA

Plac zabaw

balneologii nie powróci winna latorośl, która 
przez wiele dekad - razem z rosnącymi przy 
murze krzewami - tworzyła w tej części parku 
ciekawą zieloną kaskadę.

Znacząco zmieni się wysunięty najbar
dziej na zachód zieleniec między szpitalem 
i klubem „Papryka” (z jednej strony sięga 
chodnika przy Grunwaldzkiej, z drugiej - 
placu z fontanną). Przez powojenne lata było 
to miejsce mało doceniane. Przez jego śro
dek, na linii przebiegającej tędy osi kompo
zycyjnej wschód-zachód, zostanie poprowa
dzona lukiem alejka do placu z fontanną. 
Będzie obwiedziona żywopłotem z wnękami 
na ławki. Po obu stronach symetrycznie po
sadzone zostaną krzewy. W tym miejscu po
wstanie coś w rodzaju reprezentacyjnego 
wejścia do parku.

Kolejne wejście miało znajdować się na po
bliskim skwerze przy zbiegu Grunwaldzkiej 
i Piastów, w miejscu wyburzonego pensjona
tu „Dom Polski”. Nie jest to jednak działka 
gminna. Należy do „Desy”, która jest właści
cielem budynku dzierżawionego przez „Pa
prykę”. To atrakcyjny grunt, bo plan miej
scowy dopuszcza tu powstanie zabudowy. 
Póki pozostaje terenem niezabudowanym, od
słaniać będzie z jezdni szeroki widok na park.

Wspomniany już barometr nieprzypad
kowo znajdzie się blisko skrzyżowania osi 
kompozycyjnych. „Od zawsze” stał między 
kościołem ewangelickim i zakładem balne
ologii. Dobrze pamięta go i zwieńczony ko
pułą domek, w którym był umieszczony, pani 
Wanda Szopińska, mieszkająca od dziewięć
dziesięciu lat w naszym kurorcie. Instrument

był umieszczony w oknie za szybą i dodat
kowo zabezpieczony drucianą siatką. (Drugi 
barometr stał w Parku Północnym blisko 
drewnianych łazienek, które rozebrano w la
tach sześćdziesiątych; dziś w tym miejscu 
bar plażowy „Tawerna. Black Pearl”).

Replika barometru zostanie wykonana 
na podstawie pocztówki z 1904 roku, z której 
wynika, że stał na Skwerze Kuracyjnym 
blisko czynnej do dzisiaj fontanny. Pani 
Wanda nie pamięta takiej lokalizacji. 
Możliwe, że zmienił miejsce po roku 1920, 
kiedy ukończono budowę kolejnego Kur- 
hausu i Skwer Kuracyjny bardzo się zmienił. 
Parkowe pogodynki przetrwały wojnę, ale 
gdzieś zniknęły. Fontanna i barometr będą 
miały oprawę z różanek.

KŁOPOT Z PARKINGIEM
Warto byłoby pomyśleć o likwidacji 

parkingu przy ulicy Piastów. Była to 
cicha uliczka dojazdowa na zaplecze 
Zakładu Balneologicznego. Kiedy 
powstał przy niej parking, hałas i spa
liny przenikają w głąb parku. Pod 
nawierzchnią tej ulicy powstanie 
niedługo podziemny zbiornik reten
cyjny wód opadowych (pisaliśmy: „30 
Dni” 1/2009). Może - zamiast chować 
go pod ziemią - warto byłoby utworzyć 
malowniczy staw? Nieduży ruch do 
zakładu można poprowadzić ulicą 
Kordeckiego i odcinkiem ścieżki 
rowerowej przy alei Wojska Polskiego.

Urzędnicy miejscy zastanawiali się, czy 
nie ogrodzić parku i nie zamykać na noc. 
Tak jest w Oliwie i podobnie było kiedyś 
w Sopocie. Na starych fotografiach można 
zauważyć parkan z bramami od strony Kur- 
hausu, zatem park był zamykany. Ostate
cznie ogrodzenia nie będzie, co nie oznacza, 
że nie warto chronić parku przed zbyt ener
gicznymi rowerzystami i właścicielami 
psów. Inną plagą są „artyści”, którzy od 
kilku lat urządzają wieczorne plenery 
i farbami w sprayu niszczą sprzęty na placu 
zabaw, ławki i pnie drzew.

Od marca trwają też prace na sąsiadującej 
z parkiem części Placu Przyjaciół Sopotu, 
który stanowić będzie sopockie forum. Jest 
to plac między wybudowanym niedawno 
Centrum Haffnera i kompleksem dawnego 
zakładu gastronomicznego „Alga”. Teren 
między dawnym wejściem na molo i pod
ziemnym tunelem w ulicy Grunwaldzkiej 
zostanie ukończony do końca czerwca. Po 
sezonie letnim ruszą prace na pozostałej 
części - od tunelu po ulicę Królowej Jadwigi.

W Sopocie powstaje zatem nowe wnętrze 
urbanistyczne, skupiające wszystkie funkcje 
nadmorskiego kurortu na niedużym, ale 
atrakcyjnym obszarze blisko morza. Są to: 
dom zdrojowy z restauracjami, galerią sztuki 
i salą widowiskowo-konferencyjną, Zakład 
Balneologiczny, park mający standard salonu 
ogrodowego, wspomniane forum oraz molo 
spacerowe z przystanią żeglugi pasażerskiej 
i mariną. Przypisywany Sopotowi po wojnie 
przydomek „Perlą Bałtyku” dopiero teraz 
przestaje brzmieć pompatycznie.
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SOPOCKI PARK

PRZED MARCEM 1945 ROKU
Z

anim Sopot stał się kurortem, jego 
parki miały charakter prywatnych 
ogrodów, którymi otaczano rezyden
cje budowane na Wysoczyźnie powyżej dzi

siejszych ulic Sobieskiego i Winieckiego.
Pierwszy publiczny park powstał na 

gruntach dzierżawionych od władz prus
kich przez doktora Jeana Georga Haffnera 
(1775-1830), założyciela kąpieliska. To on 
w latach 1823-1824, w miejscu, przy któ
rym obecnie powstaje nowy Plac Przyjaciół 
Sopotu, zbudował Warmbad z Kurhäusern, 
czyli zakład ciepłych kąpieli leczniczych 
z domem zdrojowym.

Działka doktora miała dwie morgi. 
W części północnej obejmowała grunty 
zajęte przez obecny Dom Zdrojowy i przy

legający doń od strony morza Skwer 
Kuracyjny (dawniej Kurgarten), w połu
dniowej sięgała poza skanalizowany obec
nie Potok Wiejski i kończyła się mniej wię
cej na wysokości parterowego budyneczku 
XlX-wieeznej stacji pomp (obecnie po 
przebudowie, latem w części naziemnej 
czynny jest szalet). Jak wszędzie w nad
morskiej części Sopotu, tak i tutaj teren 
był piaszczysty i porośnięty skąpo tra
wami.

„Francuski Doktor” (tak nazywano po
chodzącego z Alzacji Haffnera) przezna
czył pod park południową część działki. 
Sadził pierwsze drzewa i krzewy z pomocą 
miejscowych dzieci, którym odpłacał się 
cukierkami, a radą wspierał go inspektor

Kute ogrodzenie wyznacza północną granicę 
parku, za mm obecny Plac Zdrojowy, głębiej 
zaś drewniane zabuaowania Kurhausu 
Niedawno ukończony budynek Warmbaau 
(zbudowany w latach 1903-1904) jeszcze nie 
obrósł winem Na trawniki ogrodnicy przy 
rabacie, Początek XX wieku

do spraw umacniania wydm G Krause. 
Najstarsze drzewa mają około stu czter
dziestu lat, więc* nie mogły być sadzone 
ręką doktora.

Schedę po Haffnerze i jego najbliższych 
przejął pasierb doktora, Ernst Adoif Bött
cher, i on dokonał dalszej rozbudowy ką
pieliska (między innymi powiększył park). 
W 1877 roku władze gminy odkupiły od 
spadkobierców Böttehera rozwijające się 
kąpielisko włącznie z parkiem.

Troskę o rozwój dzieła rozpoczętego 
przez Haffnera gmina powierzyła zarzą
dowi kąpieliska (Badeverwa)tung). któ
remu podlegały również parki. W 1901 
roku Oslsebad Zoppot otrzymał prawa 
miejskie. W 1907 roku, przy ujściu Potoku 
Dworskiego miasto wybudowało eleganc
kie Łazienki Południowe z trzema se
ktorami: dla pań, panów i rodzin. Gale 
z drewna, bogato zdobione snycerką 
w stylu staronorweskim, domagały się 
rówmie eleganckiego otoczenia A tymcza
sem park podupadał.

W 1908 roku miasto ogłosiło konkurs na 
urządzenie południowego parku i jeszcze

Barometr ze Skweru Kuracyjnego na pocz
tówce z 1904 roki, według tej fotografi 
wykonano replikę, która stanie między 
Zakładem Balneologicznym i kościołem pw 
Zbawiciela
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w tym samym roku został on rozstrzy
gnięty. Pierwszej nagrody nie przyznano. 
Dwie drugie (po (i tysięcy marek) zdobyli: 
Heinrich Bergboldt z Rudolfem Herber- 
gerem oraz Ernst Brandt, trzecie zaś (po 
3 tysiące marek): Ludwig Antz z Hugo 
Knauern oraz profesor Bruno Moehring. 
Byl to konkurs ogólnoniemiecki, jego 
uczestnicy reprezentowali między innymi 
Monachium, Norymbergę, Trier i Berlin. 
Ilustrowany tygodnik ogrodniczy „Die 
Gartenwelt” z 1908 roku, z którego czer
piemy informację o konkursie, dodaje, że 
miasto zakupiło dwa projekty. Obecny 
układ alejek ukształtował się w latach dwu
dziestych XX wieku.

Park Południowy podlegał początkowa 
zarządowi kąpieliska (Badeverwaltung), 
a po uzyskaniu przez Sopot praw miejskich 
- miejskiemu zarządowi parków’ i ogrodów 
(Btäadtisehe Garten- und Parkverwaltung, 
a następnie Stadt bauamt Abt für Park- 
und Gartenanlagen). Do marca 1945 roku 
nosił zmieniające się nazwy: Königliche Plan
tage, Plantage, Garton. Nazwa Südpark

Na wysokości zakładu balneologii (Warm- 
bad) widzimy staw napełniany wodami 
Potoku Wiejskiego, Głównym ciągiem 
komunikacyjnym była ulica Linien Strasse 
(później Parkstrasse, obecnie Parkowa) 
oraz dzisiejsza Piastów. Jedyna alejka 
przecina ukośnie park wijąc się w stronę 
damskich łazienek a łączą się z nią tylko 
dwie ścieżki dwie inne prowadzą z domu 
zdrojowego (Salon) do Potoku Wiejskiego. 
Fragment planu Sopotu wykonanego przez 
Stnebera w latach 1843 1844

(Park Południowy) pojawia się w książce 
adresowej z 1898 roku.

Rośliny sadzune w parku dowrożono 
z Gerichtstrasse 9-17 (Grottgera), gdzie 
obok elektrowni urządzono ogrodnictwo 
miejskie (Stadtgärtnerei). Księga adresowa 
z 1912 roku wymienia poci tym adresem 
miejskiego ogrodnika (Stadtgärtner) Bowiga

Winorośl i bujnie rosnące krzewy tworzyły 
zieloną „kipie!” pr/y ścianie zakładu 
ciepłych kąpieli leczniczych przy której 
ławki rzadko stały puste. Przełom lat 30 
i 40 XX wieku

Grunty Haffnera na planie wsi Sopot 
z 1830 roku (tzw plan Schapera)
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z synem, który również byl ogrodnikiem. 
W 1937 roku mieszkał tam nadinspektor 
ogrodnictwa (Gartenbau Oberinspektor) 
Kurt Nürnberg. To gospodarstwo utrzymy 
wało też osiołki, które latem zaprzęgano do 
jasno pomalowanego małego wózka i wo
żono dzieci po Parku Północnym.

Około 1907 roku przy dzisiejszej Grott
gera 11 miasto wyniosło duży budynek 
z nietypowym dla Sopotu płaskim dachem. 
Była to cieplarnia. Po zakończeniu sezonu 
letniego zwożono tam palmy na przezimo
wanie. Obecnie, po przebudowie, jest tu 
dom mieszkalny.

Południową granicę Südparku stano
wiła, jak i dzisiaj, ulica Kordeckiego (Süd- 
badstrasse), północną zaś wyznaczał pier-

NajDfcifdziftj na południowy wschód wysu
nięty fragment parku na pocztówce z pierw
szej dekady XX wieku. Po lewej Łazienki 
Południowe z 1907 roku

włotnie nurt Potoku Wiejskiego Po ujęciu 
Lego strumienia w podziemny kolektur, 
obszar parku sięgnął północnej linii zabu
dowy Zakładu Balneologicznego, za którą 
biegnie końcowy odcinek niegdysiejszej 
Seestrasse (Bohaterów Monte Cassino, 
ubecnie Plac Zdrojowy, łączący się z Placem 
Przyjaciół Sopotu; ta ostatnia nazwra jest 
umowna, nie stanowi oficjalnego adresu).

Od wschodu park styka się z nadmoi-ską 
promenadą Wojska Polskiego (Südstrand
promenade), od zachodu zaś z odcinkiem 
wyłączonej z mchu samochodowego ulicy 
Parkowej (dawna Linienstrasse, Parkstrasse 
i - po marcu 1945 roku 22 Lipca). Mniej 
więcej wr dwóch trzecich długości przecina go 
na linii wschód-zachód ulica Piastów, która 
zaczyna bieg przy Grunwaldzkiej, a kończy 
na zapleczu Zakładu Balneologicznego.

Najlepiej widać to założenie z nadmor 
skiej promenady. Od strony miasta jest 
otoczone typowymi dla Sopotu kamieni-

Park około roku 1903, widzimy zarys Kaplicy 
Pokoju z 1871 toku Potok Wiejski wyznacza 
północną granicę parkowej zieleni, Dworski 
zaś płynie niemal dokładnie pod miejscem, 
które dzisiaj zajrnuje placyk z grzybkiem 
inhalacyjnym

earni z przełomu XIX i XX wieku ■ dobrze 
utrzymane, z kolorowymi elewacjami, dają 
parkowi korzystną oprawę. Charakterys
tyczną dominantą części południowej jest
Vvysüka tupula Czarna, która ruśiiie blisku
Łazienek Południowych (przebudowane 
wr 1995 roku na hotel „Zhong Hua”). Do
minantę części północnej tworzy wieża ko- 
minuwa Warmbadu (zbudowany w latach 
1903-1904; oraz bryła ewangelicko-augs
burskiego Kościoła Pokoju (obecnie pw. 
Zbawiciela, wzniesiony w latach 1913-1919 
w miejscu rozebranej Kaplicy Pokoju 
z 1871 roku). Ulica Piastów*, którą można 
dojechać do tej świątyni, nazywała się do 
1945 roku Kirchenstrasse (Kościelna).

Przez długie dziesięciolecia od ulicy 
Grunwaldzkiej park był szczelnie zasło
nięty zabudową. W 1942 roku został nieco 
odsłonięty, co pokazuje ówczesna mapa: na 
posesjach 7-9, między dzisiejszymi budyn
kami szpitala i klubu „Papryka”, widzimy 
zaznaczony zieleniec. Po wojnie znikły 
dwra pawilony dawnego pensjonatu „Dom 
Polski77 Wiktora Kulerskiego przy rogu 
Grunwaldzkiej i Piastów, Cu udsłoniłu wi
dok na kościół i znaczną część parku.

Według Wandy Szopińskiej wr południo
wej części parku spacerowano, ławki były 
tylko w północnej części.
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Stary Warmbad w stylu zamkowo-baśnio- 
wyrn, lata 70 XX wieku, Po lewej czynne do 
niedawna wejście na molo

P
o wojnie park siużyi głównie jako 
ciąg komunikacyjny południowej czę
ści miasta z „Deptakiem”. Z czasem 
stawał się coraz bardziej „zwyczajny”, znik 

nęły palmy i eleganckie rabaty. Zniknęły 
wygodne przedwojenne ławki, które zastą
piono tandetą z prętów zbrojeniowych 
i marnie oheblowanych listew. Zniknęły 
stare lampy na ozdobnych żeliwnych kolum 
nach, a nowe rzadko utrzymywały pion 
i często gasły. Żwirowe alejki wylano asfal
tem i ustawiono przy nich betonowa śmiet
niki. Na trawnikach pojawiły się moderni
styczne kamienne rzeźby.

Do lat sześćdziesiątych nad porządkiem 
w parku czuwał dozorca, który latem przy
wdziewał jasny mundur i czapkę z lakiero
wanym daszkiem. Uzbrojony w laskę ze 
szpikulcem na bieżąco uprzątał papierowe 
śmieci, a kiedy dopadł rowerzystę, potrafił 
dźgnąć laską między szprychy, co było karą 
za jazdę wT niedozwolonym miejscu. Jeśli 
udało mu się odebrać piłkę chłopcom, któ
rzy wbrew parkowemu regulaminowi nie
mal każdego dnia grali na największym 
trawniku przy Kordeckiego (obecnie w jego 
centrum stoi grzybek inhalacyjny), zabierał 
ją albo oddawrał przedziurawioną. Dozorca 
był jednak człowiekiem łagodnym. Jeśli za
uważał skruchę i brak cwaniactwa, dawał 
się udobruchać.

O czystość w parku dbali mężczyźni 
ubrani w szare drelichy, wyposażeni w wiel
kie kubły, które pchali na dwukołowych 
wózkach. Koła były wielkie, z metalowymi 
obręczami i masywnymi szprychami. Z ku
błów sterczały łopaty, grabie i miotły. Ekipa 
ogrodników^ i ogrodniczek, która pielę
gnowała zieleń miejską, miała „pakamerę” 
w podziemiu Zakładu Balneologicznego. 
Każdego ranka szara grupa wyruszała 
w ciężkich gumiakach do pracy i wracała 
po fajrancie, rozpychając się nieraz wśród 
kolorowego tłumu wczasowiczów.

Tak zwrani normalni ludzie przysiadali 
na ławkach, które stały przy ścianie za
kładu balneologii. Były najlepiej nasłonecz
nione i prawie widoczne z mieszczącego się 
opodal w' przeszklonej kabinie stanowiska 
Milicji Obywatelskiej. Na ławkach poza po
lem widzenia milicjantów' spotykali się ama
torzy piwa i tanich win, dlatego zieleńce 
w tych miejscach były zdeptane, pełne 
petów, potłuczonego szkła i kapsli. Kiedy 
wt budynku dzisiejszego szpitala przy 
Grunw-aldzkiej 5 istniała Wyższa Szkoła 
Muzyczna, pobliską ławTkę oblegali melo

Latamia obok kościoła ewangelickiego, 1963

mani, którzy potrafili rozkoszować się słu
chaniem zbitek melodii wydostających się 
jednocześnie z wielu okien.

Do lat pięćdziesiątych i krótko W' latach 
siedemdziesiątych w Parku Południowym 
atrakcją dla dzieci był powozik z oślim za
przęgiem, ten sam, który przed wTojną widy
wano w Parku Północnym. Inną atrakcją 
była górka wT południowo-wschodnim naroż
niku parku, z której zjeżdżało się na san
kach. Kiedyś nie było tam muru oporowego 
i można było zjechać prawie pod ogrodzenie 
domu wypoczynkowego ministerstwa spraw' 
wewnętrznych (obecnie, jak przed wojną - 
hotel „Eden”).

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześć
dziesiątych inną atrakcją południowej części 
była sezonowe wypożyczalnia rowerów'. 
Wystarczyło dać w' zastaw legitymację 
szkolną albo dowód osobisty rodziców, 
uiścić niewysoką opłatę i przez kilka minut

można było szarżować na alejce otaczającej 
największy trawnik (ten, który służył chłop
com do gry wr piłkę).

Przez długie lata blisko kościoła ewange
lickiego w’ północnym narożniku Piastówr 
i Wojska Polskiego stał okrągły kiosk ga
stronomiczny, przy którym latem stawiano 
kilka stolików. Nie serwowano tam kawy, 
herbaty i wyrobów cukierniczych, ale zwy
kłe dania barowe i piwn.

Park Południowy nie był zbyt eleganckim 
miejscem jeszcze długo po 198y roku. 
Zupełnie niedawno w’ bliskim sąsiedztwie 
kościoła latem trzeba było omijać budki, 
w których oferownno „pamiątki znad mo
rza”, jakich pełno na targowiskach od 
Bałtyku do Tatr.

Dziękuję pani Monice Sawickiej-Menkina 
z sopockiego Zarządu Dróg i Zieleni za 
pomoc w gromadzeniu materiału do tego 
artykułu - Tadeusz T Gtuszko

WYKORZYSTANO
„Adressbuch für Zoppot" Zoppot 1898;
■ „Adressbuch Ostseebad Zoppot 1922", Zoppot 1922 
„Danziger Einwohnerbuch 1937/1938. Mit allen Voroten 
und Zoppot' Danzig 1937;
„Die Gartenwelt. Illustriertes Wochenblatt fuer den ge
samten Gartenbau" 45/1908.

? „Einwohnerbuch Danzig 1942 Adressbuch Zoppot”, 
Danzig 1942;
Mamuszka Franciszek, ..Bedeker sopocki”, Gdańsk 1981; 
Schwarz Zofia, Żmijewska Ewa, „Ogrody Gdańska i oko- 

l lic”, Gdańsk 1995;
Sperski Marek, „Sopot Przewodnik”, Gdańsk 1998; 
.Wohnungs-Anzeiger für das Ostseebad Zoppot 1912", 

[ Danzig 1912;
: http://www.dawnysopot pl/index.php?content=prze- 

§ wodnikopis&obiekt=palmiarmaogrodnictwomiejskie
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Tekst Natalia Müller, 
Waldemar Borzestowski 
Foto. Thomas Müller

Ambrosius Vermöllen 
i jego spadkobiercy

Ambrosius Vermöllen przybył do Gdań
ska w 1567 roku, a jego jedynym majątkiem 
były podobno receptury wódek i likierów. 
Pochodził z flamandzkiego miasta Lier (fr. 
Lierre), położonego nad rzeką Grote Nete 
w północnej Belgii, słynnego z produkcji 
znanych i cenionych gatunków piwa 
„Caves” i „St. Gummarus” oraz pysznych 
ciast „Lierse vlaaikes”. Vermöllen musiał 
opuścić ojczyznę z powodu religijnych prze
śladowań, jakich na protestanckich miesz
kańcach dopuszczali się zarządzający fla
mandzkimi prowincjami od 1556 roku Hisz
panie. Gdańsk przyjmował ich na ogół chęt
nie, w mieście żyło wielu uchodźców 
z Niderlandów i samej prowincji Antwerpii, 
do której należało Lier. Ponieważ produkty 
Vermöllena smakowały tutejszym - i nie 
tylko - notablom, a ich sprzedaż przynosiła 
miastu spory zysk, 6 lipca 1598 roku pozwo
lono uchodźcy osiedlić się na terenie miasta, 
a zatem uznano jego miejskie obywatelstwo.

Ten dzień, osiedlenia się na stałe w no
wym miejscu, ważny dla emigranta, poda
wano potem jako datę założenia wytwrórni. 
„Güldenwasser”, bo tak na samym początku 
nazywano likier, który ze swmimi 22-karato- 
w7ymi płatkami złota szybko awansował do

Na lewo Beczki z likierem znakowane są 
rysunkiem ryby i gwiazdą Dawida. Obok1 
W takich butelkach „Goldwasser" byi sprze
dawany przed wojną
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rangi wytwornego trunku, zwłaszcza, że ma
giczna siła złota uznawana była w tym czasie 
za leczniczą. Istniało przekonanie, że po
siada ono zastosowanie w wielu schorze
niach, harmonizuje pracę serca, poprawia 
krążenie, pobudza mózg, wspomaga trawie
nie i witalność oraz ogólnie przyczynia się do 
długowieczności. Nalewka miała korzystnie 
wpływać na układ nerwowy, hamować infek
cje i zapalenia, odmładzać, a nawet normali
zować temperaturę ciała. Opowiadano, że 
pewnego dnia, gdzieś na początku XVIII 
wieku, wyciągnięta z piwnic beczka starego 
„Goldwassera”, o której przypomniano sobie 
w porę, ocaliła wielu mieszkańców miasta 
przed zarazą. Każdy poczęstowany napojem, 
choćby był bardzo chory, wracał do zdrowia, 
zachowując we wdzięcznej pamięci nazwę 
niezwykłego leku.

W 1606 roku, pięknym, kaligraficznym 
pismem została unieśmiertelniona orygi
nalna receptura „Goldwassera”, która - 
przekazywana z pokolenia na pokolenie -

dotrwała do dzisiejszych czasów. Kiedy 
zmarł Ambroży, dobrze prosperujący inte
res przejęli jego synowie: Piotr i Arend, po
tem wnuk Salomon (syn Arenda), który był 
ostatnim potomkiem Ambrożego po mieczu. 
To on, w 1708 roku, zdecydował się przeka
zać wytwórnię swojemu szwagrowi, Izaa
kowi Wed-Lingowi, który już wcześniej po
magał mu w prowadzeniu firmy. W 1704 
roku, wchodząc w układ z bogatym gdań
skim kupcem Sartoriusem, właściciel fa
bryczki produkującej alkohole postanowił 
wydzierżawić kamienicę przy ulicy Breit- 
gasse 51/52 (Szerokiej), która należała do 
oliwskiego opactwa. Gorzelnia przeniosła się 
do nowrej siedziby, której dzierżawę trady
cyjnie i uroczyście odnawiano co pół wieku 
przez prawie dwieście pięćdziesiąt lat.

Dom nie posiadał numeru, zamiast niego 
nad drzwiami wisiał szyld z pokaźną rybą. 
Nazwa „Der Lachs” („Pod Łososiem”) 
przylgnęła nie tylko do kamienicy, w której 
sprzedawano wyborne wódki, ale przede

Przez ćwierć tysiąclecia „Pod Łososiem” trwało 
w jednym budynku przy ulicy Szerokiej, ok. 1930

wszystkim do produkującej je firmy. Cha
rakterystyczny szyld znajdował się zawsze 
obok głównego wrejścia do probierni. Innym 
związanym z nią symbolem była gwiazda 
Dawida, która ozdabiała nie tylko szyld 
i beczki, w których przechowywano trunek, 
ale również prowadzące do niej piękne ro
kokowe drzwi. Ten znak będzie można zna
leźć na wielu butelkach z „łososiowymi” 
wródkami, do dziś - przez pomyłkę - sprze
dawanych na aukcjach, także interneto
wych, jako judaika.

W1711 roku, po śmierci Izaaka, produkcją 
likierów i „korzennych” wódek zajął się i pro
wadził ją do 1758 roku jego zięć, Dirk He- 
ckeren, następnie zięć Dirka - o tym samym 
imieniu - Bestvater. Obaj byli szanowanymi 
obywatelami miasta, piastującymi publiczne 
funkcje przynoszące zaszczyt im i ich rodzi
nom. Firma, którą prowadzili, prosperowała 
znakomicie i przynosiła spore zyski.

XVIII wiek lubował się w likierach, 
a aromatyczne trunki z Gdańska zdobyły 
już licznych odbiorców w wielu krajach. 
Sprzedawano je do Polski, Niemiec, Fran
cji, Hiszpanii, Portugali i krajów skandy
nawskich. „Goldwasser” trafiał - i to w spo
rych ilościach - na Węgry i do Rumunii; pili 
go niemieccy osadnicy z północnego Sied
miogrodu: Sasi z Klausenburga (Klużu), 
Thorenburga (Turdy) i Hermannstadtu 
(Sybina) oraz satmarscy Szwabi zamieszku
jący Banat i Cri§anę w- rejonie Satu Marę. 
W „złotej wódce” gustował król Francji 
Ludwik XIV. W jednym tylko roku caryca 
Elżbieta Piotrowna Romanowa zamówiła 
gdańskich trunków za sumę 5 152 gulde
nów7. Jej następczyni, urodzona w Szcze
cinie Katarzyna II, tak dalece rozsmako
wała się w „Goldwasserze”, że począwszy 
od 1767 roku zamawiała na własne potrzeby 
spory zapas, od czasu do czasu zapominając 
o uregulowaniu rachunku za poprzednią do
stawę. Podobno zapłaciła tylko za połowrę 
tego, co otrzymała. Ponieważ jednak w dal
szym ciągu była to kwrota znaczna, zadowo
lono się nią, wykorzystując jednocześnie - 
w celach oczywiście reklamowych - fakt, że 
tak wiele gdańskiego alkoholu dostarczano 
na carskie stoły. Wielki smakosz likierów, 
książę Józef Poniatowski, który zwykł się
gać po kieliszek słodkości już przy śniada
niu, rówmież cenił „gdańskiego złoeińca”.

Trudno się dziwić, że bogata wdowa po 
Bestvaterze nawet w wieku sześćdziesięciu 
pięciu lat nie miała problemów z ponownym 
wyjściem za mąż. Wszak do nowego związku 
wnosiła pokaźne wiano. Poślubiła znanego 
gdańskiego filantropa Carla B. Henrichs- 
dorffa, który uczestniczył w odbudowie mia-
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Jedno z wnętrz probierni „Pod Łososiem”, 
ok 1930

sta, zrujnowanego podczas napoleońskich 
wojen i pomagał czynnie najuboższym miesz
kańcom. Po śmierci Henrichsdorffa firmę 
„Der Lachs” odziedziczyli jego krewni z ro
dziny von der Marwitz, szlachty wywodzącej 
się z Pomorza Zachodniego, z której pocho
dził, między innymi, urodzony w Słupsku 
Johannes Georg von der Marwitz, pruski ge
nerał, dowódca armii niemieckich w czasie 
I wojny światowej. Przejściowo firma znala
zła się również w rękach szlacheckiej rodziny 
Wundichow, do której należało kilka wiosek 
w powiecie bytowskim, w dolinie Słupi.

U pana Kupferschmidta

Sprzedaż likierów „wyrabianych według 
starych recept” i „eksportowanych do wszys
tkich krajów świata” przez kilkaset lat pro
wadzono w tym samym miejscu, probierni 
mieszczącej się - jak to określono w ulotce 
z okresu międzywojennego - „w gmachu fa
brycznym” przy Breitgasse 52. Miejsce to 
odwiedzał każdy szanujący się turysta, który 
przyjeżdżał do Gdańska.

O takich odwiedzinach wspomina w swoim 
„Mon journal” Waleria ze Stroynowskich 
hrabina Tarnowska, która latem w 1817 roku 
zatrzymała się z mężem „grafem” Janem 
Feliksem Amorem Tarnowskim w najlep
szym wówczas Hotelu Berlińskim (przy ulicy 
Podwale Przedmiejskie 18) i zajrzała do „naj
starszej w mieście” probierni. „Byliśmy tego 
wieczoru »Pod Łososiem« kupować wódki 
gdańskie. Jaś [hrabia Jan Tarnowski] powie
dział, żebym to zanotowała w moim dzien
niku, bo uważa, że podróż do Gdańska byłaby 
nieważna bez wstąpienia »Pod Łososia«”.

W 1881 roku w słynnej fabryczce likieru 
gościł inny hrabia Tarnowski, tym razem 
Stanisław, znakomity literaturoznawca, 
profesor i rektor Uniwersytetu Jagielloń
skiego w Krakowie oraz prezes Akademii 
Umiejętności. Zabytkowa probiernia nale
żała w tym czasie do niejakiego pana 
Kupferschmieda, który zajmował się nie 
tylko produkcją alkoholi, ale był również 
kolekcjonerem starożytności i gawędzia
rzem. Hrabia dość obszernie opisał wyraże
nia z tej wizyty: „Jest »Pod Łososiem« 
skład gdańskich wyódek, główna na cały 
świat fabryka sławnego »Goldwassera« i je
go stolica. Napis polski przechował się do
tąd, a wielki drewniany łosoś wisi nad 
drzwiami, Bóg wie, od jak dawna, może od 
założenia sklepu. Nie wiem, czy w7 składach 
przechowuje się od trzech wieków archeolo
giczny »Goldwasser«, jeżeli tak, to musi 
być dobry, ale sama firma jest szanownym 
archeologicznym zabytkiem. Nie była ona 
zawrsze w imieniu dzisiejszego właściciela,

ale przechodziła dziedzictwem, jak dobra 
szlacheckie, aż doszła do pana Kupfer
schmidta, starego bezdzietnego znawcy, i w 
jego ręku tradycyjny »Łosoś« stał się 
przybytkiem gdańskich starożytności. (...) 
Można by myśleć, że się jest wT mieszkaniu 
jakiego flamandzkiego burmistrza, który 
wyszedł Rubensowi siedzieć do portretu”.

Do probierni, w której sprzedawano 
„gdańskie wódki”, prowadziły solidne dę
bowe drzwi. Możemy je zobaczyć na zdję
ciach z okresu międzywojennego. Sam lokal 
wypełniały prawdziwe antyki: stylowe me
ble, portrety patrycjuszy w ciężkich ramach, 
zegary i naczynia, w tym szczególnie cenne, 
pękate i wielkie wazy z Amsterdamu oraz in
teresujące bibeloty pochodzące niekiedy 
z odległych lądów lub wykonane w oryginal
nym materiale, jak podróżny ołtarzyk z he
banu czy misterne rzeźby z kości słoniowej. 
Wnętrza ogrzewały piękne piece, zbudowane 
z malowanych kafli gdańskich i holender
skich, kute w złoconym mosiądzu blałdery

rozrzucały blask świec po witrynach i sza
fach, gdzie wystawiono wysokie kryształowe 
puchary, kieliszki z wąską nóżką i charakte
rystyczne kwadratowe flasze z alkoholami. 
Probiernia obejmowała w tym czasie nie 
tylko parter, a właściwie rokokową sień, ale 
również piętro. Piwnica była składem, gdzie 
rzędem wzdłuż ścian rozlokowano ogromne 
beczki ozdobione gwiazdami Dawida, zna
kiem „Łososia” i wypisanymi na drewnia
nych tabliczkach datami.

Właściciel „fabryczki” osobiście oprowa
dzał znaczniejszych gości. „Sam przy tym 
uśmiecha się do znanych przedmiotów, które 
im dłużej zna i widzi, tym bardziej kocha”. 
Hrabiego Tarnowskiego zainteresowały - co 
zrozumiałe - eksponaty związane z polską hi
storią, a zwłaszcza miniaturowy portret Ta
deusza Kościuszki, niegdyś ofiarowany przez 
naczelnika narodowej insurekcji księżnej 
Lubomirsłdej, oraz róg do picia należący do 
króla Zygmunta III Wazy, którym wdadca 
mógł wznosić toasty pitnym miodem.
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Sarmacki specjat

„Sędzia otworzył puzderko zamczyste,
W którym rzędami flaszek białe 
sterczą głowy;
Wybiera z nich największy kufel 
kryształowy
(Dostał go Sędzia w darze od księdza 
Robaka),
Wódka to gdańska, napój miły dla Polaka; 
»Niech żyje!« krzyknął Sędzia, w górę 
wznosząc flaszę,
»Miasto Gdańsk, niegdyś nasze, będzie 
znowu nasze!«
I lał srebrzysty likwor w kolej, aż na końcu 
Zaczęło złoto kapać i błyskać na słońcu”

Nie ma wątpliwości - proroczy toast, 
umieszczony w IV księdze „Pana Ta
deusza” Adama Mickiewicza, wzniesiono 
tym właśnie szlachetnym trunkiem, któ
rego nieco ponad „pół beczki” w odpowied
nim momencie wtoczono w sam środek szla
checkiego zgromadzenia na dalekiej Litwie. 
„Złota gdańska wódka” była tu znana 
i traktowana jak rarytas. Podawano ją do 
stołu zazwyczaj w szczególnie uroczystych 
momentach, jak ten, gdy wspominano lata 
świetności z nadzieją, że kiedyś powrócą. 
Zanotowrał to w pamięci nasz wieszcz i wy
korzystał, aby przypomnieć, że bogate por
towe miasto, choć obdarzone wieloma nie
powtarzalnymi przywilejami, przez wieki 
stanowiło część dawnej, wielkiej i bogatej 
Rzeczpospolitej.

Bez wątpienia słynny likier stanowił „na
pój miły dla niejednego Polaka”. Jędrzej 
Kitowicz, autor barwnych wspomnień z cza
sów panowania króla Augusta III zapisał: 
„Trunki wielkim panom były zwyczajne, 
rano herbathe, czasem z mlekiem (...) po
tem wódka gdańska, perlico, dubelt-hanyż, 
ratafia (...). Napiwszy się po kieliszku, po
jedli konfitur albo piernika toruńskiego”. 
Pamiętnikarz Marcin Matuszewicz zanoto
wał, że na sejmiku w Brześciu w 1755 roku 
Jedni wódkę gdańską, a drudzy herbatę 
pili”. Gatunkowe wódki gdańskie były 
słynne w dawnej Polsce i wysoko cenione. 
I tu traktowano je po trosze jak medyka
ment, któremu przypisywano wielostronnie 
korzystne dla organizmu działanie. Lecz
niczych wódek gdańskich - a któraż z nich 
nie służyła zdrowiu - używano przy przezię
bieniach, na niedomagania żołądkowe, dla 
„wypędzenia z ciała szkodliwych wilgotno
ści”, dla rozgrzewki i po prostu na rozwese
lenie. Medycy zalecali niektóre z nich pić na 
czczo rano, podawano je również dzieciom, 
nawet niemowlętom, odpowiednio dawku
jąc w cukrze do ssania. Równie popular
nymi co „Goldwasser” wysokoprocento
wymi trunkami, była wódka korzenna, tzw. 
podwójna (dubeltowa) żołądkówka („Kur

fürsten”) i legendarny „Machandel”, czyli 
jałowcówka.

Gdańską wódkę, jako jeden z elementów 
charakterystycznych dla nadmotławskiego 
miasta, wymienia w jakże smutnym „Mendlu 
Gdańskim” Maria Konopnicka. Stary Żyd, 
bohater opowieści, trzęsąc siwą brodą mówi o 
sobie: „Nu, ja nie tylko nazywam się Mendel, 
ja jeszcze nazywam się Gdański. Nu, co to 
jest Gdański? To taki człowiek albo taka 
rzecz, co z Gdańska pochodząca jest... Pan 
dobrodziej wie?.. Wódka gdańska jest i kufer 
gdański jest, i szafa gdańska jest... tak uny 
gdańskie mogą być, tak ja jestem Gdański”.

Maria Bogucka zaznacza, że „gorzelnie 
gdańskie prosperowały tak dobrze i pochła

niały tak wiele opału, iż powodowało to na
wet brak drzewa na rynku gdańskim”, 
a „produkcja alkoholu była jednym z intrat- 
niejszych przemysłów na tym terenie”. Sami 
gdańszczanie nie należeli do tych, co „za 
kołnierz wylewali”. Francuz Charles Ogier, 
wspominając swoją wizytę u kupca gdań
skiego Uphagena, zanotował, że wraz z przy
jacielem baronem Avaugour był przez niego 
częstowany okowitą „cztery lub pięć razy 
w przeciągu pół godziny”. „Jakbyśmy byli 
jacy chorzy” - dziwił się Ogier. Słodka 
wódka, obok araku, uznawana była za specjał 
w żydowskich karczmach, właśnie nią „na 
słodko” raczył zebranych Maciej Boryna, 
gdy Jagna przyjęła jego oświadczyny.
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W artystycznym świecie

Wiele wskazuje na to, że „Goldwassera’* 
lubił Wojciech Kossak. Malarz, który przez 
kilka lat współpracował z dworem cesarskim 
w Berlinie, bywał w Gdańsku, gdzie zapewne 
spróbował tego likieru. Z kanciastą flaszką 
„Goldwassera” nie rozstawał się podczas 
licznych podróży, także za ocean. Nazywał 
trunek „gdańską złotówką” i przekonywał 
swoich gości, że właśnie jemu zawdzięcza 
twórczą inwencję. Jego córka, pisarka 
Magdalena Samozwaniec, w rodzinnej kro
nice pozostawiła takie wspomnienie o jednej 
z wycieczek w plener: „Tatko zatrzymał ma
szynę i wyciągnął spod siedzenia skórzaną

kantynę, w której była zawsze gdańska 
»Złotówka«, krakowska kiełbasa, chleb 
i masło. Nie było chyba na świecie większych 
przysmaków. Tatko krajał kiełbasę w wiel
kie kawały i wszystkim po kolei dawał pić 
z tego samego kubka wódkę, w której pły
wały złote opiłki. Ponieważ nikomu się zbyt
nio nie spieszyło, więc Tatko podjadłszy tę
go, wyciągnął z wozu swoją kasetę z farbami 
i poczynał malować fragment lasu”.

Lokal „Pod Łososiem” podziwiał też po
eta Julian Tuwim. Podejrzewa się, że nie
które z jego wierszy (zwłaszcza „Przygoda”) 
zainspirowane zostały degustacją gdań
skiego likieru. Właśnie ten liryk zaczyna się 
od wyznania:

„Złotą wieczorną wódką 
Pijany, niepijany 
Płynę wolno, cichutko 
Śmiesznie z domu wywiany.
Niezupełnie prawdziwy,
Z ramionami jak uriosła 
Wpływam do karczmy: dziwy!
Za, ladą w lustrach, wiosna ”.

„Łosoś” po niemiecku

O „Goldwaserze” wspominali słynni kla
sycy niemieccy. Theodor Fontane (1819- 
1898) niejednokrotnie wzmiankuje gdańską 
wódkę, chociażby w mało znanym zbiorze 
opowiadań z 1894 roku „Von vor und nach 
der Reise”, który zawiera plotki i krótkie 
historie na granicy felietonu i anegdoty. Są 
w nich zawarte opowieści o rozmaitych 
przygodach i doświadczeniach zdobywa
nych podczas podroży, o hotelach, kuror
tach i krótkich znajomościach. W bardziej 
wyraźny sposób gdański likier jest obecny 
w opowiadaniu „Wujek Dodo” („Onkel 
Dodo” z 1886 roku). Bohaterem jest wraż
liwy, słabowity i chorowity intelektualista, 
nazywany „doktorem”, roztkliwiający się 
nad sobą z byle powodu, cierpiący na tysiąc 
dziwacznych przypadłości, który w celach 
zdrowotnych udaje się na wieś do znajo
mych. Spokojny i leniwy wypoczynek za
kłóca przyjazd wujka Dodo, zwolennika 
naturalnego życia, aktywności i męskich 
rozrywek. Jest to mężczyzna o dość apodyk
tycznym charakterze i niespożytej energii, 
więc postanawia uzdrowić słabeusza i mię
czaka wTe właściwy sobie sposób. Kuracja 
polega na przeganianiu „doktorka” całymi 
dniami po okolicach, graniu w krykieta i ra
czeniu się wiśniówką lub „Goldwasserem”: 
„tak więc, gdy ja podbiję piłkę, to nasz 
doktor trochę sobie pobiega. (...) Będzie tak 
długo biegać, póki nie upadnie. Kiedy po- 
hasa sobie na świeżym powietrzu, po zielonej 
łące, tam i z powrotem pomiędzy stawem 
a zegarem słonecznym i parę razy zmęczy 
sobie ramię przy rzucaniu piłki, to przesta
nie narzekać na opuchnięty, chory język. 
Jestem gotów przyjąć zakład, że jutro napije 
się ze mną wiśnióweczki z Basel, a pojutrze 
gdańskiego »Goldwassera«”. Poddany takim 
eksperymentom bohater po paru dniach po
stanawia jednak uciec od swego prześla
dowcy, co tak uzasadnia: „Na Brocken mam 
wejść, tam i z powrotem, i to w jeden dzień.
No i wszędzie tylko »Gokhvasser« albo »Wiś
niówka«, a mnie ani na jednym ani na drugim 
nie zależy5’.

W „Stechlin”, powieści napisanej w latach 
1895-1987 i nazywanej ostatnim wielkim 
dziełem Fontane’a, również pojawia się tru
nek z Gdańska. Pisarz opowiada w niej tro
chę o miłości, trochę o starzeniu się i spo
łecznych przemianach między pokoleniami, ►
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również o szarym, codziennym życiu. Nie
wiele się w niej dzieje, bohaterowie snują się 
po domu i rozmawiają. Jest taka scena, gdy 
Dubislav i Czako podchodzą do marmuro
wego stolika, na którym stoją „dwie filiżanki

do kawy” a obok „otwarty barek z likierami”. 
Dubislav wyjmuje butelkę po butelce i mówi: 
„Dziś, kiedy wTstaje się od stołu, musi być za
wrze koniak, ale ja muszę się przyznać, drogi 
panie kapitanie, że tej modzie jakoś ulec nie

Maischbottich

Budynek w Norten-Hardenberg, w którym 
produkowany jest „Goldwasser”

mogę. My, ludzie starej daty, zawsze woleli
śmy coś słodkiego. Oczywiście nie »Creme de 
cabas«, bo to napitek w sam raz dla pań, 
o tym to nawTet nie ma mowy, ale taką 
»Pomarańczów7eczkę«, albo jak się to dzisiaj 
mówi, »Curacao«, to jest coś w sam raz dla 
mnie. Polać Panu? A może woli pan gdań
skiego »Goldwassera«? Jego również mogę 
polecić”. I Czako nie odmawia: „W takim ra
zie proszę o »Goldwassera«. Jest trochę moc
niejszy, a ja przyznam się panu, panie majo
rze, że wT mojej sytuacji, nawet taka odrobina 
złota może uprzyjemnić życie. Bo choć z jed
nej strony - nic po nim, to przecież, całkiem 
jednocześnie odnosi się wrażenie, że pijąc taki 
napój uczestniczy się w czymś wspaniałym”.

„Trunek znad Motławy” wspomina też 
dramaturg Heinrich von Kleist (1777-1811) 
w dramacie „Rozbity dzban” („Der zerbro
chene Krug”). Bohater sztuki - Adam, 
wiejski sędzia i nieudacznik - przy pomocy 
„kieliszeczka Gdańskiej” próbuje urobić so
bie wizytatora z centrali, którego zamierza 
przekupić. Proponuje więc: „Może bym tak

Jedno z urządzeń służące do produkcji „gdań
skiego” likieru

30dni



GOLDWASSER

W Nörten-Hardenberg stosowana jest taka 
kolumna destylacyjna

w przerwie dobrym śniadaniem mógł słu
żyć, kiełbasą z BraunschwTeigu, może kieli
szeczkiem Gdańskiej?”.

W jednym ze swoich tekstów „Goldwas- 
sera” umieścił też niedościgły w tworzeniu 
nieprawdopodobnych historii Ernst Theodor 
Amadeus Hoffmann (1776-1822). Jego baśń 
„Zacheuszek, Cynobrem zwany” („Klein 
Zaches, genannt Zinnober”) dzieje się wt fan
tazyjnym królestwie i opowiada o brzydkim 
i niemądrym stworku podrzuconym biednej 
kobiecie niczym kukułcze jajo. Napotkana 
wróżka lituje się nad nieszczęsnym i rzuca 
nań czar, dzięki któremu każdy ma go za mą
drego i urodziwego. Odtąd wszystko, co do
bre, będzie mu przypisywane, dzięki czemu 
Zacheuszek, nazywany Cynobrem, trafia na 
dwór, a tu (w7 piątym rozdziale) „książę 
Barsanuph spożywa na śniadanie skowronki 
z Lipska oraz gdańskiego »Goldw^assera«, 
plami swoje kaszmirowa spodnie masłem 
i aw7ansuje tajnego sekretarza Cynobra na 
tajnego radcę do zadań specjalnych”. Także 
u noblisty Gerharda Hauptmanna (1862- 
1946) w dramacie „Wniebowstąpienie Ha
nusi” („Hanneles Himmelfahrt: Traumdich
tung in zwTei Teilen”) pojawia się zdanie za
chęcające do spożywania gdańskiego likieru: 
„A może by tak kieliszeczek Danziger 
Goldwasser?” („Wie wär’sch mit’n Gläschen 
Danziger Goldwasser?”).

Najciekawszy i bodaj najdłuższy lite
racki „wizerunek” gdańskiego trunku znaj
dziemy u Gottholda Ephraima Lessinga 
(1729-1781). W dramacie „Minna von Barn
helm, czyli żołnierska dola” odgrywa on 
rolę istotnego rekwizytu. Jeden z bohate
rów (Gospodarz) złotą wódką stara się udo
bruchać obrażonego na niego gościa:

„Gospodarz: A ja spróbuję to naprawić 
w inny sposób (wchodzi chłopiec). Przy
nieś szkło. Pan Just napije się kieliszeczek 
i to czegoś naprawdę dobrego! (...)

Gospodarz: (do chłopca, który przyniósł 
butelkę likieru oraz kieliszek). Daj tutaj, 
chodźże! No, panie Just, oto coś naprawdę 
wybornego: mocnego, słodkiego i zdrcnvego 
(nalewa i podaje gościowi). To potrafi przy
wołać do po^ądku nadwyrężony żołądek.

Just: Właściwie nie powinienem. Ale 
z drugiej strony, czemu moje zdrowie ma 
pokutować za czyjeś grubiaństwo? (bierze 
kieliszek i wypija jego zawartość).

Gospodarz: Na zdrowie, panie Just!
Just: (oddając kieliszek) Niezłe, ale zda

nia nie zmieniam, z pana, panie gospoda
rzu i tak jest grubianin.

Gospodarz: Ależ skąd, ależ skąd! Szyb
ciutko jeszcze po kieliszeczku. Wiadomo, 
na jednej nodze ciężko ustać.

Just: (po wypiciu) Muszę przyznać, to 
jest dobre, naprawdę dobre! Własna ro- 
botai panie gospodarzu?

Gospodarz: Broń Boże! Toż to oryginalny 
Danziger. Prawdziwy »podwójny Łosoś«.

Just: Widzi Pan, panie gospodarzu, jeśli 
bym potrafił kłamać, to dla takiego trunku 
bym i skłamał. Ale nie umiem, i muszę to 
raz jeszcze z siebie wyrzucić: Grubianin 
z pana, panie gospodarzu.

Gospodarz: Jak długo żyję nikt mi jesz
cze czegoś podobnego nie powiedz iał. No to 
jeszcze po jednym, panie Just. Wszystko 
co najlepsze, jest potrójne.

Just: A niech będzie! (pije). Dobra rzecz, 
naprawdę dobra rzecz. Ale także i prawda 
dobra panie gospodarzu, a ona taka: Gru
bianin jest z pana”.

Gospodarz nie ustawał w wysiłkach, aby 
udobruchać gościa, nie żałował cennego na
pitku. Ale niewiele to pomogło. „Do ostat
niej kropli butelki będę obstawał przy 
swoim zdaniu. Fuj, panie gospodarzu, mieć 
taki dobry gdański trunek, a takie złe zwy
czaje” - kończy Just.

„Goldwassera” opiewano również wr nie
zliczonych, często anonimowych wierszach 
pochwalnych, jakich wiele powstawało ►
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w czasach, gdy smaczne jedzenie i trunki 
ceniono na tyle, by poświęcać im długie - 
często nawet ponad pijacką cierpliwość
- poematy, które miały wywoływać rozba
wienie i łączyć ucztujących w poczuciu, że 
należą do bractwa czcicieli życia.

Spadkobiercy tradycji

Po zakończeniu I wojny światowej do 
firmy „Der Lachs” należało podobno aż 
sześć kamienic, trzy przy ulicy Szerokiej 
i trzy przy Św. Ducha. Mimo takiego zabez
pieczenia uznano jednak, że odseparowanie 
polityczne Gdańska - jako Wolnego Miasta
- od Rzeszy wpłynie niekorzystnie na roz
wój firmy. W 1923 roku podjęto decyzję 
o utworzeniu filii w Berlinie. Zaplanowana 
początkowa jako druga probiernia, berliń
ska gorzelnia w krótkim czasie stała się 
wiodącym, a niebawem jedynym producen
tem „Goldwassera”. Rozwijała się prężnie, 
stale zwiększając swoje obroty, aż do ostat
nich dni II wojny światowej. Kamienica 
przy ulicy Szerokiej 52 została zniszczona 
w 1945 roku podczas wnlk i zaraz po zdoby
ciu miasta.

Dopiero po kilkudziesięciu latach powo
łano w tym miejscu do życia ekskluzywną - 
jak na owe czasy - restaurację. Otwrareie 
miało miejsce na balu sylwestrowym, na 
którym witano 1976 rok. Jej działalność 
miała nawiązywać do wiekowej tradycji 
probierni wódek Ambrosiusa Vermöllena. 
Lokal otrzymał nazwę i szyld wzorowany 
na dawnym - „Pod Łososiem”, a jego wy
strój miał nawiązywać do wystroju wnętrz 
domów gdańskich patrycjuszy, jakie można 
było oglądać na dawnych rycinach, choćby 
Jana Karola Schultza. Przez kilkadziesiąt 
lat była to w zasadzie jedna z niewielu 
reprezentacyjnych restauracji, do której 
można było zaprosić przybywających do 
Trójmiasta znanych gości: polityków7 i arty
stów. Bywali tu: Margaret Thatcher, 
George Bush, Lech Wałęsa i Vaclav Havel, 
Charles Aznavour, Krzysztof Penderecki 
czy Günter Grass, a także koronowane gło
wy: Harald V z Norwegii i Małgorzata II 
z Danii oraz wielu, wielu innych. Obecnie, 
choć konkurencja wokół duża, lokal wciąż 
przyciąga tych, którzy lubią odwiedzać 
miejsca z tradycją, nawTet jeśli - jak w Gdań
sku wiaśnie - trzeba ją niekiedy wskrzeszać 
dosłownie od fundamentów". Dzisiaj nie spo
sób sobie wyobrazić ulicy Szerokiej bez 
szyldu „Pod Łososiem”. Przez lata, niczym 
znak drogowcy, wskazywał - w czasach, gdy 
było ich jeszcze nie tak wiele - wiaściwy kie
runek poszukiwań naszych związków7 z prze
szłością.

Przez pewien czas produkcją polskiego 
„Goldwassera” zajmowały się zakłady „Pol
mos” w Starogardzie Gdańskim - pływało 
w nim płatków złota Jak na lekarstwo”.

W
 gdańskim archiwum zacho
wało się kilkaset przepisów 
z XVII i XVIII wieku na 
gdańskie wódki wiele z mch było 

zaprawianych zamorskimi korzeniami 
Wśród nich znaleziono również „tajną" 
recepturę „Goldwassera" czyli „Złotej 
Wody" Z pewnością me jest to jednak 
oryginalny skład rozpisany ręką Ambro
żego Vermöllena, zastrzeżony przez 
jego spadkobierców, lecz jeden z wielu 
przepisów w Których sugerowano, jak 
.domowym sposobem" przygotować 
legendarny lub choćby zbliżony do 
niego trunek na bazie anyżówki dopra
wianej dostępnymi korzeniami i ziołami 

Następujący przepis można „skon
struować" w oparciu o kilka receptur 
zamieszczonych w różnych źródłach

„Guide nwassera, aby przyrzą- 
, dzić na 8 sztofów (czyli k kwarty), 1

i
musi być z mocnej anyżówki albo 

; wódki francuskiej, destylowanej j 

( w łaźni morskiej: 6 łutów anże- , 

liki, 6 lutów tataraku, 2 łuty 1i
i korzeni mistrzowca, 2 luty ko- 
: rzeni dziewięćsiłu, 1 łut korzeni , 

gencjany, 1 łut białego ziela : 

zwanego pieprzowym - dyptamu i 

(dictamus), 1 hit drtakwi (sca- \
; biosa arvensis), 10 lutów jagód j 

' jałowca, d kiuintle [w innym j 

! miejscu padano „garści”] korzeni \ 
ivaleriany, 8 kiuintle różanego | 

drzewa, 5 kwintli białego san- i 

dałowca, 8 kwintle jerzmanki, I 

| S kiuintle korzeni xondeolu, garść , 

winnej ruty, garść śiuieżej ruty. ;

. Całość należy uzupełnić przy- «

: prawą luschodnią, 2,5 hitem kur- ■ 

kumy, 1 hitem korzeni koroman- \ 
delskich, odrobiną sandałowego \ 
i różanego drzewa. Wszystko po- ; 

; siekać, z gruba rozgnieść, zalać j 

: ośmioma sztofami wódki, odce- 
I dzić, cukrem do smaku doprawić '
| i dodać cienkich blaszek drob- 

j niuchno pokrojonego zlotu. Potu- 

j stały tnmek zawiesisty jest j 

i aromatyczny nad podziw”.

Potem przeniesiono ją do Poznania, aby 
w czerwcu 2009 roku w ogóle zaniechać pro
dukcji trunku. Jak wyjaśnił rzecznik spółki, 
„zakład zmienia politykę i skupia się na 
kilku wiodących markach”.

Jedynym prawnym spadkobiercą dawnej 
firmy gdańskiej, właściwym depozytariu
szem oryginalnej receptury „złotej wódki” 
jest obecnie firma Hardenberg-Wilthen AG 
z regionu Weserbergland w środkowych 
Niemczech. Rękopis Ambrosiusa Vermöl
lena, oprawiony w czarną skórę, przechowy
wany jest w sejfie miejscowego arystokraty, 
właściciela gorzelni Gräflich von Harden- 
berg’sche Kornbrennerei. Spacerując po 
maleńkiej miejscowości Nörten-Harden
berg, ozdobionej ruinami zamku, pałacem 
i romantycznym parkiem, w gęstwie urokli
wych uliczek wypełnionych pięknie zacho
wanymi kilkusetletnimi domkami o kon
strukcji szachulcowej, aż trudno uwierzyć, 
że ma tu swoją siedzibę druga - biorąc pod 
uwagę wielkość produkcji - w Niemczech 
wytwórnia alkoholi wysokoprocentowych.

Miasteczko, będące miejscem urodzenia 
jednego z największych niemieckich po
etów, Novalisa (Friedrich von Harden
berg), od wielu wieków znane jest jako pro
ducent popularnych żytnich wódek, tzw. 
weizenkornów, łatwo rozpoznawalnych 
dzięki charakterystycznej czerwonej gło
wie dzika na butelce (to herb grafów 
z Hardenbergu). Jeśli wierzyć legendzie, 
ród ten zawdzięcza swoje przetrwanie właś
nie temu zwierzęciu. W niespokojnych cza
sach, na początku XIV wieku, skradający 
się do posiadłości Hardenbergów wrodzy 
rycerze z sąsiedniego zamku wystraszyli 
ukrywającego się w chaszczach dzika, który 
uciekając przed nimi narobił tyle hałasu, że 
obudził czujność stojących na blankach 
straży. Intruzi zostali odparci, a dzik trafił 
na tarczę herbową grafów.

Według kronik, pierwsza gorzelnia ist
niała tu już w 1517 roku, jednak jako ofi
cjalną datę jej założenia przyjmuje się rok 
1700, kiedy to Fritz-Dietrich von Harden
berg postanowił nadać rodzinnemu intere
sowi charakter firmy. Od tej pory gorzelnia 
rozwijała swoją produkcję nieustannie, 
wr początkowym okresie skupiając się na 
wytwarzaniu popularnej i cenionej żytniej 
wódki. Po II wTojnie światowej firma prze
jęła kolejne marki i stała się z czasem pro
ducentem wielu znanych i starych alkoholi, 
chociażby słynnej „podwójnej kminkówki” 
z Rostocku oraz serii koniaków7 marki 
„Wilthener”, w tym tzw. „złotej korony 
Wilthener” („Wilthener Goldkrone”), który 
to winiak jest podobno najlepiej sprzedają
cym się alkoholem w całych Niemczech.

Ostateczne przejecie receptury „Gold
wassera” i marki „Der Lachs” nastąpiło 
w71971 roku, od tego czasu produkcja likieru
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odbywa się częściowo w Hardenbergu, gdzie 
następuje destylacja, częściowo w fabryce 
w Wilthen w Saksonii, gdzie w zabytkowej 
gorzelni rozlewa się alkohol do butelek. 
Receptura sprzed kilkuset lat pozostaje jed
nak w pełni zachowana, unowocześniony zo
stał jedynie sam proces produkcji i rodzaj 
używanych maszyn. Trudno sobie wyobra
zić, ale jeszcze trzynaście lat temu czyste, 
22-karatowe złoto, zakupione w banku 
i drobno pocięte w płatki, ręcznie wrzucano 
do każdej butelki z osobna. Dziś tę pracę wy
konuje tak zwana „złota Maria”, specjalna 
maszyna nazwana imieniem bohaterki jed
nej z mniej znanych w Polsce opowieści braci 
Grimm, zatytułowanej „Pani Holle” („Frau 
Holle”). „Złota Maria” to ciekawe urządze
nie. W podświetlonym szklanym walcu 
pływa milion drobniuteńkich, jakby słonecz
nych iskierek, a jest to najszczersze złoto. 
Jak nas zapewniano, w tym miejscu w ciągu 
jednego dnia można „ozłocić” do dwunastu 
tysięcy butelek.

Warto wspomnieć, że charakterystyczna 
butelka „Goldwassera” ulegała zmianom na 
przestrzeni wieków. Z grubsza zachowano 
jej kształt, ową kanciastość, lecz szkło, nie

Dzisiaj butelki są jasne, by widoczne były 
płatki złota

gdyś ciemnobrązowe, upodabniające likier 
do umieszczanych na półkach aptek specy
fików - wszak ciemne szkło miało chronić 
medykamenty przed działaniem promieni 
słonecznych - z czasem wymieniono na ja
sne, w pełni przezroczyste, niekiedy niemal 
kryształowe. Dzięki temu widoczne są złoci
ste płatki wirujące w napitku.

Przez wiele lat butelki „Goldwassera” zacho
wywały podobny kształt - pewną kan
ciastość i wykonane były z ciemnego szkła

Prawie połowa produkowanego „Gold
wassera” sprzedaje się w okresie przed 
świętami Bożego Narodzenia. Tuż koło go
rzelni, pod ruinami zamku Hardenbergów 
jest lodowisko, na które ściągają rodziny 
z całej okolicy. Kto przemarznie, może 
zwiedzić fabrykę, a potem uraczyć się kie
liszkiem złotej gdańskiej wódki. Błysk 
złotych iskier, które unoszą się w gęstym, 
aromatycznym i wysokoprocentowym pły
nie potrafi dostarczyć oczom radości i sta
nowi doskonały wstęp przed rozgrzewającą 
degustacją. Smakować historię można na 
tysiąc sposobów. ■

Wykorzystano m in
„Gdańsk 1939 Wspomnienia Polaków- 

Gdańszczan”, wybór i opracowanie Brunon 
Zwarra, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1984, 

Jerzy Samp, „Bedeker gdański”, Polnord 
Wydawnictwo „Oscar”, Gdańsk 1997,

Edgar Milewski, „Opowieści gdańskich uli
czek”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1979;

Materiały udostępnione przez Harden- 
berg-Wilthen AG.
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W Archiwum Fotograficznym Instytutu Herdera w Marburgu przechowywany jest zbiór zdjęć lotniczych 
ukazujących Gdańsk i Sopot, a także inne tereny Wolnego Miasta Gdańska. Większa część spośród 
228 zdjęć powstała w 1929 roku.



I
nstytut Herdera jest obecnie jednym 
z trzech miejsc przechowywania kolekcji 
ukośnych zdjęć lotniczych pochodzących 
z powstałego przed 1945 roku archiwum 

firmy Hansa Luftbild, która od lat dwu
dziestych XX wieku wykonywała tego typu 
fotografie na całym obszarze ówczesnych 
Niemiec oraz na terenie Wolnego Miasta 
Gdańska.

Hansa Luftbild była prywatną firmą za
łożoną w Münster. Na początku działalności 
- oprócz zdjęć lotniczych - jej specjalnością 
było wykonywanie i obróbka zdjęć fotogra
metrycznych dla celów kartograficznych. 
Powstałe w wyniku fuzji z innymi firmami 
w 1923 i 1926 roku przedsiębiorstwo prze
niosło swoją główną siedzibę do Berlina i do 
1945 roku było czołowym producentem

zdjęć lotniczych na terenie Niemiec. Jego 
pozycję w branży umocniło przejęcie w roku 
1934 następnych firm, których fotografie 
są rozpoznawalne w zbiorze archiwum 
ikonograficznego Instytutu Herdera dzięki 
umieszczonym na obrzeżach napisom „AKI” 
oraz „Junkers-Luftbild”.

Brak dokumentacji sprawia, że dane o zle
ceniodawcach i klientach, którzy zamawiali

Mimo upływu stuleci krajobraz kulturowy Gdańska w latach dwudziestych XX wieku, nadal w znacznym stopniu tworzyły gotyckie j 
świątynie. Na Starym Mieście były to kościoły św. Katarzyny i dawny kościół klasztorny św. Brygidy. Na Głównym Mieście dominowała | 
bryła kościoła Najświętszej Marii Panny oraz kościół św. Jana czy też podominikański kościół św. Mikołaja. Na Starym Przedmieściu | 
sąsiadującą zabudowę przewyższała skalą dawna świątynia franciszkanów - kościół św. Trójcy i kościół św. św. Piotra i Pawła. Budynki j 
mieszkalne w znacznej części ciągle jeszcze utrzymane były w tradycyjnych formach i gabarytach, uzależnionych od wymiarów parcel, 
które wyznaczono jeszcze w średniowieczu.

W kierunku południowym (na zdjęciu w głębi, u góry) roztacza się szeroki widok na najbliższe okolice miasta. Na krawędzi 
wysoczyzny, tuż obok rozległych równin Żuław, przy starym trakcie prowadzącym na wschód od stuleci rozwijało się osadnictwo 
Podmiejska Orunia czy tez Święty Wojciech były połączone różnorakimi więzami z miastem.
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Ponad dachami Głównego Miasta !
: góruje bryła Kościoła Mariackiego, j 
i W okresie międzywojennym kościół j 
| był ciasno otoczony zabudową $ 
i mieszkalną narastającą przez mi- i 
| nione stulecia. Mimo, że ta część 
1 Głównego Miasta pełniła funkcję 
i handlowego śródmieścia Gdańska,
; nie wywarło to wpływu na charakter 
j zabudowy. Nie zrealizowano szeroko 
: dyskutowanego w 1905 roku po- 
; mysłu wyburzenia budynków miesz- 
. kalnych w otoczeniu świątyni i stwo- 
: rżenia wokół kościoła, wzorem 
; Kolonii, obszernego placu. Sprzeciw 
1 miejscowego środowiska naukowe- 
! go, a zwłaszcza profesorów Wyższej 
j Szkoły Technicznej - Adalberta 
1 Matthaei i Karla Webera - oraz 
' ówczesnego konserwatora zabytków 
: Bernharda Schmida powstrzymał 
i zwolenników tego pomysłu.

Po lewej, na bliższym planie wi- 
! doczne są szczyty kamienic przy 
> ulicy Piwnej, a dalej Św. Ducha i Sze- 
1 rokiej.

► zdjęcia lotnicze, są możliwe do ustalenia je
dynie pośrednio, przede wszystkim na 
podstawie motywów reprodukowanych na 
pocztówkach i w książkach. Większość 
zdjęć była przydatna w różnych dziedzi
nach: planowaniu przestrzennym, urbani
styce, nauce i turystyce. Na przykład zdję
cia lotnicze starówek miejskich mogły słu
żyć urzędom konserwatorskim. Fotografie 
osiedli mieszkaniowych oraz nowych bu
dynków handlowych i użytkowych po
wstały prawdopodobnie na zamówienie 
firm budowlanych, komunalnych spółek 
mieszkaniowych i urzędów planistycznych.

Pod rządami nazistów zmieniły się za
sady prowadzenia działalności przez cy
wilnych wykonawców fotografii lotni
czych. Hansa Luftbild znalazła się pod 
urzędowym nadzorem Ministerstwa Lot
nictwa Rzeszy i musiała przedkładać wy
konane materiały do akceptacji, której 
dokonywała specjalna komórka kontrolna. ►
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Obszar położony u ujścia Raduni do i 
| Motławy był nazywany Brabancją j 
I (Brabank). Od średniowiecza było to ;
| tradycyjne miejsce budowy statków. J 

| Po usypaniu nowożytnych fortyfikacji j 
| teren ten znalazł się w bezpośrednim ;
I sąsiedztwie bastionu Grad (Mottlau). <
| Dopiero likwidacja fortyfikacji pozwoliła ; 

na dalszy intensywny rozwój Brabancji. ; 
Na zniwelowanym bastionie wzniesio- j 
no w drugiej połowie XIX wieku < 
niewielkie fabryki chemiczne. Tuż obok i 
w 1827 roku wybudował swą stocznię j 
Johann Wilhelm Klawitter. Po przenie- j 
sieniu jej w inne miejsce działały na j 
tym obszarze zakłady mechaniczne l 

i należące do jego rodziny.
Na fotografii widoczne są zabu- 

! dowania fabryki Klawitterów położone ; 
pomiędzy nabrzeżem Motławy a uli- j 
cami Wałową (Wallgasse) i Stara : 
Stocznia (Brabank), a bardziej w głębi ! 
zabudowania wzdłuż nabrzeża ulicy ; 
Wiosny Ludów (Schuiten Steg). U gó
ry, po lewej, widoczny charakterys- . 
tyczny budynek dawnego urzędu por- ; 
towego. Po wojnie znaczną część tego 
terenu zajmowały zakłady „Elmor”.

W tym rejonie, w porównaniu do > 
i sytuacji z XIX wieku, zaszły duże '
| zmiany, ale nadal istniał jeszcze dawny >
I dom właściciela stoczni, widoczny j 
| nieopodal wylotu ulicy Wałowej, stojący j 
| przy nabrzeżu, charakterystycznie I 
I przekrzywiony w stosunku do sąsied- ;
| nich budynków. Częściowo zachował '
| się nawet ogród rozciągający się obok ;
| domu i na jego zapleczu w głębi działki. ;
| Pod numerem 3 przy ulicy Stara ;
| Stocznia (ulica pomiędzy zabudowa- ;
| niami fabryki a ujściem Raduni), w do- ;
I mu należącym do firmy Klawitterów, '
| mieszkał prof. Konrad Lakowitz. Był on j 
| nauczycielem i jednym z najbardziej j 
j znanych gdańskich botaników; piasto- 
| wał funkcję przewodniczącego Towa- j 

rzystwa Przyrodniczego w Gdańsku ; 
(Naturforschende Gesellschaft) i Za- i 
chodniopruskiego Towarzystwa Bota- | 
niczno-Zoologicznego (Westpreussis- ! 
eher Botanisch-Zoologischer Verein). ;
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► Dlatego rosnąca od połowy lat dwudziestych 
XX wieku produkcja zdjęć lotniczych, która 
osiągnęła najwyższy poziom w latach 
1929-1931 (z tego czasu pochodzi ponad po
łowa wszystkich zdjęć), została w następnym 
okresie znacznie ograniczona wskutek za
ostrzających się kontroli i zakazów. Ślady 
działania cenzury można odnaleźć zarówno 
w firmowych spisach wykonanych fotografii

(mają postać adnotacji o zarekwirowaniu 
przez ministerstwo i postać stempli zezwalają
cych na użytkowanie, a zachowały się na re
wersach zdjęć kontaktowych), jak i w formie 
zamazanych fragmentów negatywów, w tych 
miejscach, w których przedstawione są 
obiekty militarne, dworce kolejowe i zakłady 
zbrojeniowe. W1936 roku wykonano ostatnie 
fotografie zachowane w kolekcji. Umiesz

czenie archiwum fotograficznego w dawnej 
filii firmy w Münsterze uratowało je przed 
losem zbiorów berlińskiej centrali, zniszczo
nych w czasie II wojny światowej.

Od lat 1967-1968 w archiwum ikonogra
ficznym Instytutu Herdera jest przechowy
wana część kolekcji zdjęć lotniczych ilustru
jąca obszary dawnych niemieckich prowincji: 
śląskiej, pomorskiej, wschodniopruskiej, ►
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Na pierwszym planie widoczne jest osiedle Nowy Hel (Neu Hela), wznoszone od 1925 roku (okolice dzisiejszej ulicy Pokładowej). Było ono 
przeznaczone dla rodzin rybackich, które postanowiły opuścić Hel przyłączony do Polski. Część z nich zamierzała osiedlić się na terenie 
Wolnego Miasta, inwestorem była Niemiecka Fundacja na rzecz Osiedli Rybackich w Gdańsku (Deutsche Stiftung für Fischersiedlungen in
Danzig). Na potrzeby nowych mieszkańców wzniesiono dwurodzinne domy, przy każdym z nich zlokalizowano budynek gospodarczy, obok I 
znajdował się ogród uprawny. Architektura budynków była tradycyjna, nawiązująca do regionalnego budownictwa. Większość z osadników | 
wróciła jednak na Hel w 1930 roku, a na miejscu pozostało jedynie czterech rybaków z rodzinami. W1937 roku exodus powtórzył się; 21 rybaków | 
i ich bliscy opuściło Hel. Tylko dziewięć rodzin postanowiło pozostać na terenie Wolnego Miasta, pozostali osiedlili się w Sasnitz i Piławie.

W dalszym planie (na zdjęciu u góry) jest osada Wisłoujście, o nieregularnie ukształtowanej sieci dróg, zabudowana w przeważającej części I 
parterowymi drewnianymi, szkieletowymi i murowanymi domami. j
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Wzgórza pomiędzy Siedlcami i Su- j 
chaninem zaczęto zabudowywać i 
w latach dwudziestych XX wieku. Na | 
pierwszym planie (po lewej) widoczne : 
obecne ulice Zakosy (Am Marienblick) i 
i Brukowa (Zerneckeweg), pośrodku J 
ulica Skarpowa (Grosse Molde), która j 
dochodzi do ulicy Nad Jarem (Hang- | 
weg). Wspaniały widok na kościół I 
Najświętszej Marii Panny, jaki roztaczał j 
się ze wzgórz sprawił, że obecną ulicę j 
Zakosy nazywano Am Marienblick. | 
Pierwsze budynki przy tej ulicy zostały j 
zaprojektowane w 1922 roku przez j 
architekta Kurta Fehlhabera. Projekty ; 
następnych domów opracował archi- j 
tekt Otto Schröder w 1928 r. dla j 
„Daheim” Danziger Heimstätten Bau- : 
Genossenschaft e.G.m.b.H. Już po \ 
wykonaniu fotografii, na początku lat ! 
trzydziestych XX wieku, kontynuowano I 
prace budowlane w tym rejonie dla | 
spółdzielni pracowniczej (Geimein- j 
nützige Angestellten-Heimstätten ! 
G.m.b.H.). Ulicę zamieszkiwali przede ; 
wszystkim robotnicy i rzemieślnicy, j 
domy były własnością miejskiego j 
zarządu gruntów. |

Podobne domy powstały też przy I 
ulicy Brukowej w drugiej połowie lat | 
dwudziestych XX wieku na zlecenie ; 
wspomnianej spółdzielni „Daheim”, i 
Spółdzielnia powierzyła wykonanie j 
projektu architektowi Otto Schróde- - 
rowi. Zamieszkali tu głównie pracow
nicy poczty.

W głębi widoczne są inne osiedla 
wzniesione w tym rejonie w latach j 
dwudziestych XX wieku (Nad Jarem, ! 
Skarpowa, Wyczółkowskiego). I

a także dawnych terenów Brandenburgii 
na wschód od Odry oraz terytorium 
Wolnego Miasta Gdańska, które należą 
dziś do Polski oraz Rosji (część dawnych 
Prus Wschodnich). Są to czarno-białe 
zdjęcia lotnicze, wykonane głównie na 
szklanych negatywach, w niewielkiej czę
ści na negatywach małoobrazkowych oraz 
na szklanych przezroczach formatu 13 
na 18 centymetrów. Dla około dwóch trze
cich zbioru zachowały się zdjęcia stykowe 
w tym samym formacie, ostemplowane 
i opisane na odwrocie.

Zdjęcia wykonano z pokładu samo
lotu jednostkowo, za pomocą ręcznego 
aparatu fotograficznego. Technika ta 
umożliwiała precyzyjne kadrowanie 
ujęcia, uwzględniające pułap i kąt na
chylenia samolotu, na pojedyncze bu
dynki, ulice, place, wsie lub krajobrazy. ►
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Na gtównym planie zostało ujęte 
i osiedle usytuowane przy obecnych 
| ulicach Sobieskiego (Königstaler 
| Weg), Jarowej (Schluchtweg) i Krętej 
i (Am Heiztkeberg), wzniesione dla 
i spółdzielni budowlanej (Gemein- 
| nützigen Baugenossenschaft zu Dan- 
j zig). Projekt urbanistyczny osiedla 
! powstał w 1923 roku, a projekty 
I domów w latach 1924-1925. Ich 
j. autorem był architekt Adolf Bielefeldt.
I Budynki otrzymały tradycyjną formę 
j architektoniczną, odwołującą się do 
I baroku i klasycyzmu. Rozwiązanie 
| urbanistyczne, szczególnie płynny 
| i malowniczy przebieg ulicy Krętej, 
i wyróżnia się na tle rozwiązań sto- 
; sowanych w innych osiedlach pow- 
j stających w latach dwudziestych XX 
! wieku w Gdańsku i Sopocie. Przy ulicy 
i Krętej mieszkali między innymi leka- 
! rze, kupcy, nauczyciele akademiccy, 
i trzej architekci; w tym Hans Heidings- 
■ feld - współpracownik i wspólnik 
I Bielefeldta. Dwa domy przy ulicy 
| Jarowej należały do administracji 
; sądowej Wolnego Miasta i mieściły 
I mieszkania służbowe.
| W środkowej części fotografii wi- 
; doczny jest okazały gmach dawnego 
I Królewskiego Seminarium Nauczy- 
; cielskiego przy ulicy Sobieskiego 
i (Königstaler Weg), wzniesiony w la- 
! tach 1905-1908. Projekt szczegółowy 
i został opracowany przez architekta 
: Rudolfa Ubera, tajnego radcę budow-
I lanego z Ministerstwa Robót Pub- 
; licznych w Berlinie na podstawie 
, wstępnej koncepcji architekta Alfre- 
j da Muttraya, tajnego radcy budowla- 
' nego w Gdańsku. W końcu lat dwu- 
‘ dziestych XX wieku w budynku mieś- 
; ciły się: Szkoła Rzemiosł i Gos

podarstwa Domowego, średnia szko- 
; ła dla dziewcząt i stowarzyszenie 
; sportowe. Czworobok zieleni po lewej 
i stronie to założenie Dworu Królewskiej 

Doliny (Königstal). Ponad koronami 
! drzew parku rozpościerają się budynki 
; Zakładu dla Ociemniałych im. Wil

helma i Augusty, którego powstanie 
| miało uczcić jubileusz pięćdziesięciu 
' lat pożycia małżeńskiego pary ce

sarskiej. Budynek zakładu wzniesiono 
i w latach 1884-1886 według projektu 
i firmy architektonicznej Martin Gropius 
, & Heino Schmieden z Berlina. Usy-
! tuowanie zakładu na działce obej- 
I mującej dawne założenie parkowe 
; korzystnie wpłynęło na walory użytko- 
I we zespołu.
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Dawny trakt do Piecek i Migowa, biegnący doliną między morenowymi wzgórzami, dał początek późniejszej ulicy Jaśkowa Dolina
] (Jäschkentalerweg). Widoczny jest mniej więcej w połowie zdjęcia, od prawej do lewej. Po prawej daje się zauważyć wtopioną w las 
; charakterystyczną drewnianą willę przy Jaśkowej Dolinie. W 1925 roku rozpoczęto budowę osiedla dla jednej z gdańskich spółdzielni 
; budowlanych (Gemeinnützige Danziger Heimstätten-Baugenossenschaft „Daheim“) - jest ono widoczne na pierwszym planie fotografii. Pod 

budowę wybrano pięknie położone miejsce na stoku wzniesienia opadającego do Jaśkowej Doliny. Wytyczono ulicę Na Wzgórzu (An der 
| Königshöhe) i rozmierzono czterdzieści działek, na których zaplanowano budowę domów jednorodzinnych i czterech domów 
| czterorodzinnych. Projekt nie został jednak zrealizowany w całości. Budynki wzniesiono w tradycyjnej formie z ozdobnymi wysokimi 
; szczytami. Projektantem osiedla był architekt Otto Schröder, prace budowlane wykonała firma Pattet i Hoffmann junior. Było to osiedle 
i zamieszkałe przez inteligencję, zwłaszcza nauczycieli; w domu pod numerem 9 zamieszkał dr Friedrich Schwarz, dyrektor Biblioteki Miejskiej.
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► W zależności od warunków (pogoda, mate
riał, technika, motyw) możliwe było oddanie 
struktur urbanistycznych i przestrzennych 
w sposób przejrzysty i łatwy do zidentyfiko
wania.

Takie zdjęcia lotnicze są nie tylko doku
mentami ikonograficznymi o historycznym 
znaczeniu, lecz także wpisują się w długą 
tradycję panoram miejskich. W efekcie

dwóch zakończonych projektów digitalizacji 
zdjęcia cyfrowe wszystkich ujęć oraz uzu
pełnione wpisy z katalogu kartkowego są 
obecnie dostępne w Internecie, w ilustrowa
nej bazie danych archiwum ikonograficz
nego („Bildkatalog” na stronie www.herder- 
institut.de).

Spośród 228 zachowanych zdjęć dotyczą
cych obszaru Wolnego Miasta Gdańska

większa część została wykonana podczas 
kampanii fotograficznej wrocławskiej firmy 
Aerokartographisches Institut (AKI) w ro
ku 1929. Wykonano wówczas loty nad 
Gdańskiem i jego przedmieściami, nad por
tem oraz morskimi kąpieliskami - Sopo
tem, Brzeźnem i Jelitkowem, a także nad 
poszczególnymi elektrowniami wodnymi.
W gdańskiej kampanii lotniczej szczególną ►
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: Budownictwo mieszkaniowe było jednym z priorytetów w działaniu władz Wolnego Miasta. Tego typu inwestycje realizowano także
! w Oliwie. Na zdjęciu widoczny jest fragment osiedla wzniesionego w latach 1927-1928 przy obecnych ulicach Husa (Hardenbergstraße)
! i Drzymały (Bülowstraße). Domy wielorodzinne, choć projektowane według form tradycyjnych (z jednym tylko narożnym modernistycznym ; 
! akcentem), swą skalą znacznie przewyższały starszą zabudowę. W tym czasie w gdańskiej prasie toczyła się dyskusja nad słusznością ’■ 
| zastosowania tego typu rozwiązań w Oliwie uważanej za „miasto-ogród”. Zastanawiano się nad negatywnym wpływem nowej wysokiej • 
! zabudowy na istniejące już starsze budynki. Pierwsza ulica od dołu zdjęcia (przebiegająca poziomo) to ulica Derdowskiego (Jagowstraße). ; 
I Widać przy niej jednorodzinne domy zbudowane dla oliwskiej spółdzielni mieszkaniowej (Oliver Gemeinnützige Eigenheimgenossenschaft , 
| e.G.m.H.) w drugiej połowie lat dwudziestych XX wieku. Postulowano, by właśnie w ten sposób budować w Oliwie.
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► uwagę zwraca dokumentowanie infrastruk
tury technicznej i przemysłowej, w pierw
szej kolejności rozległych obszarów porto
wych ze stoczniami, fabrykami i składowi
skami drewna. To zainteresowanie można 
wytłumaczyć dominującą rolą portu w roz
woju gospodarczym oraz znajdującymi się 
na jego terenie siedzibami potencjalnych

klientów z sektora przemysłowego i handlo
wego. Natomiast polityczna sytuacja 
Wolnego Miasta Gdańska nie znalazła od
zwierciedlenia w fotografiach. Brakuje ujęć 
przedstawiających choćby siedziby Wyso
kiego Komisarza Ligi Narodów, Senatu 
Wolnego Miasta, Rady Portu i Dróg Wod
nych, czy dotyczących problemu granic.

Poza miastem i jego przedmieściami ko
lejnym ważnym tematem kampanii foto
graficznej był Sopot, jego reprezentacyj
ny dom zdrojowy, hotel, kąpielisko oraz 
molo. Liczne widoki całościowe oraz frag
mentaryczne prezentują atrakcyjne moty
wy rozciągniętego wzdłuż nadmorskiej pla
ży ważnego centrum ruchu turystycznego ►

30dni Ü]
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W średniowieczu Jelitkowo było i 
własnością klasztoru oliwskiego, jest 
notowane w dokumentach z XIII wieku. I 
Większe zmiany zaszły tu w 1908 roku, I 
gdy wzdłuż ulicy Pomorskiej (See- ! 
Straße) wybudowano linię tramwajową ; 
łączącą Oliwę z Jelitkowem. Umoż- : 
liwiło to dalszy rozwój miejscowości | 
jako nadmorskiego letniska. Na pół
nocny zachód od zabudowań wsi ; 
wzniesiono dom kuracyjny widoczny i 
w środkowej części fotografii. Zapro- ! 
jektował go architekt Kurt Arnheim, j 
mieszkający w pobliskiej Oliwie. Była to ; 
budowla o wysokim ceramicznym : 
dachu, z niskim skrzydłem bocznym j 
ujmującym plac przed budynkiem, ; 
wokół otaczał ją park. Tuż za domem 
kuracyjnym, z prawej strony, zbudo- i 
wano później korty tenisowe.

Okolice Jelitkowa były w tym okresie ; 
idylliczne - łąki, pola i szpalery drzew : 
ciągnęły się aż do zabudowań Oliwy, j 
Po lewej stronie ulicy Pomorskiej ; 
(widoczna w górnym, prawym rogu 
fotografii) rozpościerał się dawny , 
majątek Konradshammer. Pośród zie- , 
leni parkowej zobaczyć możemy: 
budynek mieszkalny kryty wysokim ! 
dachem, zabudowania gospodarcze 1 
i barokowy pawilon ogrodowy. Za tere
nami należącymi do Konradshammer ' 
- pomiędzy ulicą Pomorską a rów- i 
noległą do niej, obsadzoną drzewami 
ulicą Piastowską (Kaisersteg) - na ; 
gruntach należących do miasta piano- j 
wano utworzenie założenia parkowego j 
wykorzystującego naturalne walory 
tego miejsca, leżącego wzdłuż Potoku I 
Oliwskiego.

i sanatoryjnego. Oderwaniem od obszaru 
nadmorskiego są ujęcia poszczególnych 
elektrowni wodnych, kanałów i zbiorników 
zaporowych, dokumentujące infrastruk
turę techniczną zasilania energetycznego 
Gdańska. Tła tych motywów, ich obrzeża 
pozwalają spojrzeć na wiejski krajobraz 
obszaru Wolnego Miasta Gdańska.

113 zdjęć lotniczych, które pochodzą 
z marburskich zbiorów zostało przedsta
wionych w publikacji zatytułowanej: 
„Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu 
międzywojennego. Ze zbiorów Instytutu 
Herdera w Marburgu”, która ukazuje 
się pod redakcją Ewy Barylewskiej- 
-Szymańskiej, Elke Bauer, Wojciecha 
Szymańskiego, Thomasa Urbana. Auto
rami wstępu i komentarzy do zdjęć są ►
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Wzdtuż krawędzi lasu biegnie 
i obecna ulica Sówki (Am Eulenbruch);
: wiedzie ona śladem dawnego traktu 
1 prowadzącego z Gdańska na Mierzeję 
j Wiślaną. Widoczna po lewej stronie 
! równoległa do niej ulica Jodłowa 
! (Tannenbergstraße) w planach rozbu- 
! dowy Stogów, opracowanych w latach 
i dwudziestych XX wieku, miała być 
; główną drogą tej części dzielnicy i za

pewniać połączenie z leżącym na 
; wschód osiedlem Krakowiec (Krakau).
; Wschodnią część Stogów przezna- 
’ czono pod zabudowę mieszkalną. Jej 
I realizację rozpoczęto od ulicy Sówki.
‘ Widoczne na pierwszym planie domy 
■ wybudowano w latach 1926-1927,
: według projektu architekta Erwina 
| Lentza. Były przeznaczone głównie dla 
I rzemieślników, w tej części ulicy 

zamieszkało wielu cieśli okrętowych.
! W czasie, gdy wykonano fotogratię,
I ulica Jodłowa była zabudowana tylko 
i częściowo. Wykopy po jej lewej stronie 
! zapoczątkowały budowę osiedla 
; zaprojektowanego także przez Lentza.

Martwa Wisła i rozległe łąki ze 
: starorzeczem noszącym nazwę Faule 
: Lake, widoczne są w lewej części 
; zdjęcia. Przez kanał i łąki prowadzi 
| obsadzona drzewami droga łącząca 
! Stogi z położoną nad brzegiem 
: przystanią statków parowych. Na 
; dalszym planie zabudowania Stogów, 
; na horyzoncie Gdańsk.

► Ewa Barylewska-Szymańska i Wojciech 
Szymański (Gdańsk). Dzięki komenta
rzom czytelnik może uzyskać wiele waż
nych informacji uzupełniających, które 
pozwalają mu „rozszyfrować” histo
ryczne zdjęcia i odkryć wiele do tej 
pory nieznanych obiektów i szczegółów. 
Thomas Urban z Instytutu Herdera 
w Marburgu opracował tekst na temat 
historii zbioru zdjęć lotniczych. Tom 
wydany został przez wrocławskie Wy
dawnictwo Via Nova.

Podczas święta miasta i III Światowego 
Zjazdu Gdańszczan (druga połowa maja 
br.) na Długim Targu pokazana zostanie 
wystawa plenerowa, na której znajdą się 
wybrane zdjęcia lotnicze. Kuratorami wy
stawy są autorzy przywołanej wyżej publi
kacji. Wystawę organizuje Urząd Miejski 
w Gdańsku, Instytut Herdera w Mar
burgu i Wydawnictwo Via Nova. W zmie
nionej wersji będzie ona później pokazy
wana w kilkunastu polskich i niemieckich 
miastach. ■
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Instytut Herdera
Do głównych zadań założonego w 1950 roku Instytutu Herdera należy dokumentowanie 

historii i kultury Europy Środkowo-Wschodniej oraz gromadzenie zbiorów arohiwalnych 
(archiwum ikonograficzne, archiwum kartograficzne i archiwum klasyczne) i bibliotecznych 
poświęconych tej problematyce nie tylko na potrzeby badań humanistycznych, aló także dla 
szerokiej rzeszy zainteresowanych tą tematyką odbiorców. Z tego powodu pracownicy 
archiwum ikonograficznego biorą od lat aktywny udział w procesie upowszechniania historii i 
poprzez inwentaryzację, opracowania naukowe i 'prezentację materiałów historycznych na 
wystawach i w publikacjach. Projekty tego rodzaju iprzygotowywane są z reguły we współpracy 
ze znawcami tematu w danym kraju i w większości przypadków są dwujęzyczne.

Instytut od lat współpracuje z gdańskimi instytucjami, zwłaszcza z pracownikami Domu 
Uphagena, który jest oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Jednym z ostatnich 
wspólnych projektów jest publikacja: Otto Rollenhagen, „Untersuchung und Beschreibung der 
Danziger Bürgerhäuser mit besonderer Darstellung der Bauten aus der Zeit der 'Gotik bis zur 
Spätrenaissance. Edition der nicht veröffentlichten Dissertation (1910 - 1915) / Analiza i opis 
gdańskich kamienic mieszczańskich ze szczególnym uwzględnieniem budowli z czasów od 
gotyku do późnego renesansu. Edycja niepublikowanej dysertacji (1910 - 1915)”, Marburg 
- Gdańsk 2008. Manuskrypt tej dysertacji przechowywany jest w zbiorach Instytutu Herdera 
w Marburgu (pisaliśmy: „30 Dni” 4-5/2008). Publikację wyróżniono (w 2009 roku) w prestiżowym 
konkursie Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2008 w kategorii osiągnięcia z działalności 
naukowej. Niemal równolegle przygotowana została wystawa „Gdańskie kamienice 
mieszczańskie” (jej kuratorami są: Ewa Barylewska-Szymańska, Elke Bauer i Wojciech 
Szymański), która od 2006 roku pokazana została już w kilkunastu miastach Polski, Niemiec, 
Litwy i Łotwy i stanowi świetną wizytówkę miasta i reklamę zachęcającą do odwiedzenia 
nadmotławskiego grodu. W 2010 roku dalsza wędrówka zaprowadzi 'ekspozycję do Estonii.
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pianie koguta i nowoczesna kolejka
Tekst: Paweł Huelle

M
ój pierwszy aparat fotograficzny pochodził sprzed II wojny. 
Była to lustrzanka o wdzięcznej nazwie „Brillant”, wyprodu
kowana przez niemiecką firmę Voiglfander, o ile dobrze ją 
odczytuję z wytartych liter na korpusie. Na dole, poniżej obiektywu 

były dwa pokrętła - czasu i przesłony. Ostrość nastawiało się poprzez 
przekręcenie obiektywu na jedną z trzech pozycji, opisanych po pol
sku: widoki, grupy, portrety. Stąd wniosek, że aparat przeznaczony 
był na rynek polski. Film o formacie 6 na 9 centymetrów miał tylko 
dwanaście klatek. Uczyło to powściągliwości w pstrykaniu. Używany 
- obok „Kodaka” - przez mojego dziadka Karola, zarejestrował wiele 
wydarzeń rodzinnych i widoków przed rokiem 1939: Lwowa, Moście, 
Krakowa, Wiednia, Tatr, Beskidów, Alp.

Otrzymałem go w użytkowanie od ojca. Pośród popularnych 
w czasach mojego dziedziństwa polskich aparatów „Druh”, czy 
radzieckich „Smien”, budził pewne zainteresowanie. Nie miał wzier
nika skierowanego wprost na obiekt. Trzeba było trzymać go mniej 
więcej na wysokości brzucha i patrzeć w dół, na lustrzankę, by wyko
nać zdjęcie. Mam kilka takich fotografii z klasowej wycieczki na 
Kaszuby. Niestety, ani zdjęcia, ani ich negatywy z mojej rodzinnej 
części Wrzeszcza dzisiaj nazywanej Strzyżą - nie zachowały się. Staw 
obok koszar przy Słowackiego, ośnieżone wzgórza Niedźwiednika, we
sołe miasteczko rozłożone na dzisiejszym Placu Generała Maczka 
(wtedy nie miał oficjalnej nazwy i mówiło się - kozi rynek, albo - kwa
drat), pętla tramwajowa na obecnym Placu Piłsudskiego, czołgi defilu-
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Po lewej: Na jednym z przedwojennych planów pojawia się nazwa 
Wolnego Miasta zaznaczony jest zakład ogrodniczy

jące Grunwaldzką w dniu 22 lipca, ogrody przy ulicy Rolnej, cygański 
tabor rozbity u wylotu Doliny Sambora (prędko przegoniła go milicja), 
czy narciarski wyciąg na tak zwanych Lagrach przy Michałowskiego 
na Osiedlu Młodych - wszystko to mogę wywołać jedynie z pamięci.

Żałuję ogromnie i dałbym wiele, aby choć jedno zdjęcie z mojej ulicy 
Chrzanowskiego odnalazło się niespodziewanie: drewniane płoty 
ogródków, kocie łby, chłopskie furmanki, łąka na której pasła się 
krowa, a czasem dwa konie, wszystko to należy do bezpowrotnej prze
szłości. Tak jak majowe chrabąszcze, oranżada w butelkach z porcela
nowym kapslem, czy samoloty lądujące na Zaspie. Czasami przypomi
nam sobie dokładnie miejsca, które fotografowałem. Na przykład dom 
przy ulicy Ogrodowej, gdzie - vis ä vis zajezdni tramwajów - zrobiono 
pętlę po zlikwidowaniu jej przy obecnym Placu Piłsudskiego. Przez 
szereg lat wisiała na tym domu tablica Polskiego Związku Łuczniczego, 
nie pamiętam jednak ani jej dokładnej treści, ani kiedy zniknęła.

L Po prawej: Na polskiej, wojskowej przedwojenne mapie

Ogrodowa to bardzo dziwne miejsce. Na mapie Wolnego Miasta 
Gdańska z roku 1938 nazywa się Alfredstrasse i prowadziła - przy na
sypie linii kolejowej - od dzisiejszej Wita Stwosza do Grunwaldzkiej. 
Jedyny chyba jej odcinek zachował się w postaci dojazdowej drogi od 
tramwajowej pętli do ogrodnictwa, mniej więcej stumetrowy. Dalej 
jest już tylko płot i budynek Schroniska Młodzieżowego. Tylko piesi 
i rowerzyści mogą - wąską ścieżką u podnóża nasypu - dostać się bez
pośrednio z Wita Stwosza na Grunwaldzką. Na mapie Wolnego Miasta 
zaznaczono jakieś budynki po lewej stronie Alfredstrasse. Czyli zaraz 
za pętlą tramwajową, po lewej stronie, idąc do ogrodnika. Obecnie jest 
tam łąka z instalacjami dla dzieci, czasami wynajmowana na imprezy.
Być może budynki owe były zwykłymi barakami należącymi do firmy 
ogrodniczej, obecnej na przedwojennej mapie, prosperującej do dziś.

Ciągłość historyczna tego miejsca w postaci ogrodnictwa, skłania 
do refleksji: niegdyś na obrzeżach miasta, dziś pomiędzy dwoma ►
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ruchliwymi arteriami komunikacyjnymi, jest jednym z nielicznych 
miejsc, które nie zmieniły swojej funkcji od lat przedwojennych. 
Stadko kóz pasących się przy płocie od strony ulicy Wita Stwosza 
przyciąga licznych spacerowiczów, zwłaszcza z małymi dziećmi. 
A przy wejściu do ogrodnictwa maleńka zagroda z ptactwem domo
wym, pozwala na usłyszenie piania kogutów - już nieobecnych 
dzisiaj w opłotkach Wrzeszcza, Strzyży, czy Oliwy. Ten dyskretny 
element skansenowy jest mądrze pomyślany: przenosi dawną ru- 
stykalność tego miejsca w dzisiejszy, wszechobecny samochodowy 
szum miasta, jego zgiełk i pośpiech.

Kiedyś, będąc w Lozannie, widziałem - w samym środku miasta - 
podobny zakład ogrodniczy. Dookoła parę wysokich domów, 
ruchliwe ulice, przystanki, sklepy. Lozańskiego ogrodnika mieli wy
właszczyć, bo grunt w tamtym miejscu był nadzwyczajnie atrak
cyjny i obiecywał deweloperom sowite zyski. A jednak miejscowa

Jestem entuzjastą odbudowy wspomnianej linii kolejki. Byłaby 
ona - jedyną w Polsce - bezpośrednią komunikacją nie-samochodową 
(korki!) z centrum wielkiego miasta na lotnisko. Byłaby też odtworze
niem ciągu komunikacyjnego, który Niemcy - myśląc o przyszłości 
miasta i jego rozwoju - budowali jeszcze przed I wojną. I który znisz
czyli - wysadzając w powietrze wszystkie mosty - w roku 1945. Już 
sama myśl, że do Rębiechowa mógłbym dojechać w ciągu piętnastu 
minut za bilet wart - powiedzmy - trzy pięćdziesiąt, albo, że mógł
bym z Oliwy dojechać na Morenę w ciągu dziesięciu minut - napawa 
mnie dreszczem optymizmu. Chciałbym jednak przy tym, by z daw
nej - dziś nieistniejącej ulicy Ogrodowej - zostało właśnie ogrodnic- 
two.To ze starej mapy Wolnego Miasta Gdańska. I to współczesne, 
z elementami tak udanego skansenu. Nie ukrywam - tylko proszę nie 
posądzać mnie o kryptoreklamę - że lubię tam robić zakupy. Nasiona 
traw do mojego małego ogrodu, także karmę dla moich domowych

społeczność uznała, że stare ogrodnictwo jest w takim miejscu war
tością kulturową i w wyniku lokalnego (dzielnicowego wręcz - jak to 
bywa w Szwajcarii) referendum, uznano, że ogrodnik ma zostać. 
Życzyłbym sobie i wielu mieszkańcom Wrzeszcza i Oliwy, by tak 
stało się i u nas. By ogrodnictwo przy nieistniejącej de facto ulicy 
Ogrodowej - przetrwało.

Dlaczego jednak miałoby nie przetrwać?
Jeżeli dojdzie do odbudowy linii kolejki łączącej bezpośrednio 

Wrzeszcz z lotniskiem w Rębiechowie - o czym na razie pisze się 
i mówi w trybie dalekich projektów, jeżeli więc doszłoby do odbu
dowy tej linii, która przez cały PRL i następne dwudziestolecie 
straszyła zerwanymi mostami, jeśli stać by nas było na tę nie
zbędną, fantastyczną inwestycję komunikacyjną, Ogrodowa sta
łaby się niezwykle ważnym węzłem. Pewnie byłby tu przystanek 
przesiadkowy - z kolejki na tramwaj, z tramwaju na kolejkę. Ceny 
gruntów wzrosłyby w tym miejscu astronomicznie i w miejsce 
ogrodnictwa wielki biznes chciałby tu widzieć centrum handlowe, 
na pewno jednak nie inspekty, szkółkę sadzonek, sklep z karmą dla 
zwierząt, grządki z kwiatami, mały skansen z domowym ptactwem, 
ochronkę dla kóz.

i podwórkowych kotów, lubię kupować właśnie przy Ogrodowej. 
Czasami zajeżdżam tam samochodem, a jeśli jest pogoda - rowerem.

Tymczasem na nasypie dawnej kolei pomiędzy Wita Stwosza, 
a Grunwaldzką rządzą kloszardzi. Ilość śmieci: butelek, plastiko
wych worków, strzykawek, szmat, kup, rzygowin - jest zatrważa
jąca. Wszystko to fotografowałem aparatem cyfrowym, wspomina
jąc mój pierwszy aparat dziadka Karola Huellego - ów „Brillant” 
lustrzankowy, który w mojej rodzinie przetrwał szczęśliwie kata
strofę II wojny. Za pomocą którego stawiałem pierwsze kroki 
w trudnej sztuce fotografii. Ulica Ogrodowa - niegdyś przeze mnie 
fotografowana, teraz stanowi nowe wyzwanie. Cywilizacyjne - 
w sensie odbudowy linii kolejowej. Kulturowe - w zachowaniu tam
tejszego ogrodnictwa. I przypomina mi się stare chińskie przysło
wie: „Chcesz być szczęśliwy przez tydzień? Ożeń się. Chcesz być 
szczęśliwy przez całe życie? Zakładaj ogrody”.

No właśnie: pamiętajmy o ogrodach. A od naszych polityków 
domagajmy się, by nasze pieniądze szły na odbudowanie tego, co 
dla miasta jest absolutnie niezbędne, konieczne. Właśnie komuni
kacji szynowej wprost z centrum, przez Wrzeszcz i Zaspę - do 
lotniska. Czy to zbyt wygórowane marzenia? Nie sądzę. ■
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Dwaj panowie B.

Po dwudziestu pięciu latach od 
śmierci wydaje się, że zaczynamy 
odkrywać Lecha Bądkowskiego. 
Taki wniosek nasunął mi się po 
przestudiowaniu artykułu pana 
Bedyńskiego. Zapoznałem się też 
z jego pracą i jestem pełen po
dziwu, i to dla obu panów B. No, 
bo jeśli sama bibliografia liczy 
prawie trzysta stron, to ile ty
sięcy stron ten człowiek napisał 
i ile ich poświęcono jemu?

Książka na pewno bardziej 
niż „nieco”, jak pisze skromnie 
autor, uchyla tajemnicy Bąd
kowskiego, ale jest raczej tylko 
jakimś opakowaniem ewentual
nej jego biografii, której póki co 
nie mamy. Napisano o nim już 
chyba dziesięć książek, ale są 
to właściwie tylko szkice, eseje 
lub prace specjalistyczne. Nie
łatwo ogarnąć człowieka, który 
miał tak bogatą osobowość i był 
pisarzem, dziennikarzem, po

Popiersie L. Bądkowskiego w szkole w Luzinie, która nosi jego imię

dróżnikiem, działaczem, żołnie
rzem, a i to nie wszystko.

Minął właśnie Rok Lecha 
Bądkowskiego, który udał się 
przynajmniej pod względem ilo
ściowym. To w 2009 roku wyda
no większość tych książek o nim, 
a szykują się kolejne. Zorga

nizowano dziesiątki imprez, na
pisano jakieś sto artykułów, 
które w większej części zdążyła 
odnotować bibliografia pana 
Bedyńskiego. Może nieco zabra
kło ducha i głębi. Na pewno bar
dziej liczono na największych 
z żyjących uczniów Bądkow

skiego, ale ci mieli niewiele 
czasu na sprawy już dosyć histo
ryczne.

Lech Bądkowski był postacią 
z innej epoki. Do PRL-u nie pa
sował, bo był zbyt wielkim indy
widualistą. Jednocześnie chciał 
organizować działalność spo
łeczną i regionalną, na co nie 
było zgody władz. Nie doczekał 
wolności, do której również pod
szedłby krytycznie i ganił upa
dek więzi międzyludzkich, pogoń 
za groszem i brak myślenia 
w szerszej perspektywie. Nie 
wiadomo, co powiedziałby na ta
kie fetowanie swej osoby.

Ale niezależnie od tego, czy go 
cenimy, czy nie, albo czy nawet
0 nim wiemy, zawdzięczamy mu 
wiele. Bądkowski kładł nacisk na 
działania wspólne i idee ponad- 
pokoleniowe. Dzięki takim lu
dziom nie musimy co parę lat 
wracać do jaskiń i zaczynać 
wszystkiego od nowa.

Sławomir Cholcha 
Luzino

PS. Chciałbym sprostować 
przy okazji podpis pod zdjęciem 
Bądkowskiego, rzekomo na lon
dyńskiej ulicy. Oryginalne zdję
cie ma z tyłu podpis „Rzym”
1 datę 2 XI 1944 r., jest też nie
wielkie, ale o wiele wyraźniejsze 
niż wasza reprodukcja. Może to 
mistyfikacja, ale raczej wątpię.

Od redakcji: Dziękujemy za 
zwrócenie uwagi. Zdjęcie praw
dopodobnie wykonane zostało 
w Rzymie.

Sprostowanie 
i krytyczne uwagi

Uprzejmie proszę o podjęcie 
działań mających na celu popra
wienie mojego nazwiska, błędnie 
zapisanego w publikacji (i zawartej 
w niej bibliografii) autorstwa Pana 
Tadeusza Głuszki, pod tytułem 
„Gniazda »Sokoła« nad Bałty
kiem”, zamieszczonej w numerze 
1 dwumiesięcznika „30 Dni” 
z 2010 roku [Powinno być Paw- 
luczuk Zdzisław, a napisaliśmy 
Pawelczuk - Red.]. Pragnę zazna
czyć również, iż autor tejże publi
kacji popełnił wiele innych błędów 
merytorycznych, w tym między 
innymi w zapisie błędnej daty za

łożenia TG „Sokół” w Sopocie na 
dzień 12 sierpnia 1912 roku (s. 22 
wspomnianego artykułu). Praw
dopodobnie błąd ten został przeję
ty z cytowanej książki Andrzeja 
Boguckiego „Towarzystwo Gim
nastyczne »Sokół« na Pomorzu 
1893-1939” (Bydgoszcz 1997, s. 
73). Natomiast właściwą datą 
założycielską wyżej wymienionego 
gniazda był dzień 26 sierpnia 1912 
roku; odsyłam do nieznanej auto
rowi mojej książki „Zarys dziejów 
Towarzystw Gimnastycznych »So
kół« w Gdańsku, na Kaszubach 
i Kociewiu w latach 1894-1939” 
(Gdańsk 1995, s. 68, 71). Ponadto 
Pan Tadeusz Głuszko użył w tym 
samym zdaniu artykułu terminu

„koło”, mimo, że wcześniej zazna
czył w tekście, iż podstawową ko
mórką „Sokoła” jest „gniazdo” 
(strona 21 tekstu). Innym ważkim 
błędem (na stronie 26) jest usytu
owanie w składzie Okręgu I Dziel
nicy Pomorskiej w dniu 20 czer
wca 1920 roku gniazd z Pucka 
i Kartuz. Pierwsze gniazdo pow
stało w 1921 roku, a drugie dopiero 
w 1924 roku (zob. moja książka 
z 1995 roku, s.35,110,155).

Jednocześnie pragnę zauwa
żyć, iż organizacja sokolska nie 
wywodzi się z Galicji, jak pisze 
Pan Tadeusz Głuszko, ale z Czech 
(strona 20 artykułu), o czym każ
dy znawca przedmiotu doskonale 
pamięta. Podana w artykule data

1867 rok odnosi się do założenia 
pierwszego polskiego Towarzys
twa Gimnastycznego „Sokół” we 
Lwowie (zob. Stanislav Doutlik, 
„Slovane a sokol”, w: „Z dzie
jów Towarzystw Gimnastycz
nych »Sokół«”, praca zbiorowa 
pod red. Zdzisława Pawluczuka, 
Gdańsk 1996, s. 259-267). Rów
nież w sprawie apolityczności 
„Sokoła” odsyłam autora do wy
żej wymienionej pracy zbiorowej 
i do zawartego w niej artykułu 
znawcy genezy i początków ruchu 
sokolskiego, prof. Kazimierza 
Toporowicza - „Zarys dziejów 
»Sokoła« na ziemiach polskich 
w latach 1867-1947”, s. 7-19.
W 2001 roku ukazała się pod red. ►
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Eligiusza Małolepszego i Zdzi
sława Pawluczuka synteza pod 
tytułem „Zarys dziejów Sokol
stwa Polskiego w latach 1867- 
1997”, w której to wiele miejsca 
poświęciłem obliczu politycz
nemu „Sokoła” i także jego sytu
acji w Wolnym Mieście Gdańsku 
(s. 150 i następne).

Szkoda, że autor omawianego 
artykułu podaje tak skąpą i ubo
gą bibliografię, w której brakuje 
tych najbardziej znaczących po
zycji naukowych na temat „So
koła”. Czytając tekst odniosłem 
wrażenie, że Pan Tadeusz Głu- 
szko skompilował w nim treści 
zawarte w mojej wyżej podanej 
książce, jak również egzemplifi
kowane w opracowaniu Fran
ciszka Mamuszki „Kronika życia 
polskiego w Sopocie na prze
strzeni wieków” (Gdańsk 1990). 
Fakty te nader mnie dziwią, 
tym bardziej, że w Internecie są 
zamieszczone bogate źródła bi
bliograficzne z odnośnikami, do 
których każdy kompetentny 
dziennikarz, zanim napisze tekst, 
powinien sięgnąć. Są tam rów
nież moje publikacje książkowe 
i artykuły. Są one rezultatem mo
jej wieloletniej pracy badawczej 
i naukowej w zakresie dziejów 
Sokolstwa Polskiego.

W konkluzji pragnę podkre
ślić, iż artykuł ma znaczne wa
lory ilustracyjne, które należy 
docenić w tego typu periody
kach. Biorąc pod uwagę wcze
śniejsze dokonania Pana Tade
usza Głuszki w materii publicy- 
styczno-historycznej, które na
leży docenić, mam nadzieję, że 
w przyszłości nie pojawią się 
w jego tekstach poważniejsze 
potknięcia i nieścisłości. W ni
niejszym liście do Szanownej 
Redakcji wskazałem tylko na 
niektóre poważniejsze niedocią
gnięcia w omawianym artykule. 
Niemniej jednak bardzo cieszy 
mnie fakt, że Redakcja „30 Dni” 
wykazała zainteresowanie pro
blematyką Sokolstwa Polskiego.

Z poważaniem 
Prof, drkab. Zdzisław Pawhtczuk 

Gdańsk

Od redakcji; Przepraszamy 
za błąd w zapisie nazwiska Pana 
Profesora. Dziękujemy za kry
tyczne uwagi i uzupełnienia bi
bliograficzne.

Przypomnieć rodzinę 
państwa Majewskich

Szanowna Redakcjo,
Zawsze z wielką radością cze

kam na nowy numer Waszego 
pisma, ze wzruszeniem czytam
0 miejscach, które znam z dzie
ciństwa i o ludziach, których 
miałam szczęście spotkać. Tym 
razem dotyczy to artykułu p. Ta
deusza T. Głuszko o sokołach
1 sportowcach Polonii Gdańskiej 
(„30 Dni” 1/2010).

Chciałabym podzielić się wia
domościami o osobach, które 
wspomniane są w tym artykule. 
Chodzi o rodzinę państwa Jana 
i Pauliny Majewskich (czytamy 
o nich na stronie 27), którzy byli 
właścicielami restauracji przy 
ulicy Malczewskiego, a w niej 
spotykała się Polonia.

Potomkowie państwa Majew
skich, Urszula i Krystyna - to 
ich wnuczki - mieszkają w Aus
trii (brat ich Jan nie żyje). Obie 
są córkami Elżbiety Majewskiej 
(to córka Jana i Pauliny) i Fer
dynanda Fritscha, który był 
Austriakiem i trenerem piłkar
skim „Gedanii”.

Pani Elżbieta Majewska (od
nalazłam ją na zdjęciu, które 
opublikowaliście na stronie 28) 
jest siostrą księdza Jerzego 
Majewskiego (tablica pamiąt
kowa na Domu Harcerza) i sio
strą obrońcy Poczty Gdańskiej 
(pomnik na cmentarzu na Zas
pie). O tej rodzinie, bardzo za

służonej dla polskości, pisał pan 
Zwarra w książce „Wspomnie
nia gdańskiego bówki”

Państwo Elżbieta (z domu 
Majewska) i Ferdynand Fritsch 
mieszkali po wojnie przy ulicy 
Biskupiej 29, w latach pięćdzie
siątych wyjechali z dziećmi do 
Austrii. Jestem w stałym kontak
cie z córką państwa Fritschów, 
Urszulą. Wysyłam jej artykuły z 
Waszego pisma i za zgodą Urszuli 
Fritsch-Traxler przesyłam re
dakcji kopie zdjęć ze zlotów har
cerskich w latach trzydziestych, 
w których uczestniczyła pani 
Elżbieta Majewska (do ewentual
nego wykorzystania).

Dziękuję jeszcze raz za czaso
pismo. Moje pokolenie, które 
przyjechało do Gdańska w wie
ku dziecięcym, czyta o swoim 
mieście, bo po tych sześćdziesię
ciu pięciu latach to jest już na
sze miasto, bo my też pomału 
będziemy jego historią, bo my
śmy też tworzyli małą historię.

A może doczekamy się w Wa
szym piśmie właśnie o dzieciach 
(teraz siedemdziesięcio-, osiem
dziesięciolatkach), które przyje
chały do tego nieznanego Gdań
ska.

Pozdrawiam 
Zuzanna Laskowska 

Gdańsk
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Kurs instruktorski w Biatobłotach, 1935, Elżbieta Majewska w pierw
szym rzędzie, czwarta od prawej Ten sam kurs w Biatobtotach, grupa instruktorek w dniu egzaminu
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NASZE PROPOZYCJE WYDAWNICTWA

Oliwa jest dziś pozornie podobna do 
tej przedwojennej Oglądając ten 
album uświadamiamy sobie, że jed
nak jest to złudzenie, ze wchodzimy 
w świat odległy i budzący nostalgię, 

• Cena 42 zł •

Wędrówka po przedwojennym Wrze
szczu ukazuje fenomen jego własnej 
tożsamości prawie osobnego mia
sta, które jednak w istotny sposób 
postajegdańskie”

• Cena 42 zł •

Maestra
Katarzyna Gawęcka opubli

kowała pierwszą - jak czytamy 
w nocie na okładce - biografię 
znanej śpiewaczki Haliny Mic- 
kiewiczówny. Jej kariera śpie
wacza przypadła na lata czter
dzieste i pięćdziesiąte XX wie
ku. „Jej słodki, ciepły głos przy
równywano do treli słowika, albo 
brzmienia srebrnego dzwonka” 
- pisze autorka.

Halina Mickiewiczówna przez 
kilka dziesięcioleci była też wy
bitnym pedagogiem muzycz
nym. Związana była z trójmiej
skimi szkołami średnimi i Aka
demią Muzyczną, w której „ota
czało ją zawsze oddane grono 
uczniów i przyjaciół”. We wspo
mnieniach jest przywoływana

Gdańsk
i niemieckie powieści

„Ta rozprawa - pisze autor 
Janusz Mosakowski - poświę
cona jest niewielkiej grupie 
utworów, opublikowanych w la
tach 1801-1900, których fabuła 
pozostaje w wyraźnym związku 
z udokumentowanymi histo
rycznie dziejami miasta, sięga
jącymi po rok 1793”.

Mosakowski nie tylko przed
stawia twórców i ich dzieła, wła
ściwie nieznane polskiemu czy
telnikowi. W drugim rozdziale 
swojej pracy rozważa, w jaki 
sposób ślady historii stają się 
tekstem pierwotnym dla bele-

jako „osoba promienna, której 
optymizm udzielał się wszyst
kim”. Żyła w latach 1923-2001.

W książce znajdujemy wiele 
reprodukcji dokumentów i zdjęć. 
Opowieść o życiu artystki kon
centruje się nie tylko na jej 
dokonaniach zawodowych. Uka
zuje „portret kobiety próbują
cej godzić życie rodzinne z arty
stycznym, rozdającej uśmiechy, 
lecz skrywającej tęsknoty i za
wody miłosne”. „Biografia ta -

trystyki historycznej, niejako 
jej „pre-tekstem”.

Dalsze analizy prowadzą go 
do wniosku, że „z kart wszyst
kich powieści bije przekonanie

I
Jmum

Dnieje (Mbfwtetw nkmfr-.Wj 
pnvrioiei htewn» mej XlX wwV»i |

o jednorodnym narodowo
ściowo, czyli niemieckim charak
terze przeszłości Gdańska. Pod
kreślone zostają w nich również

czytamy w odredakcyjnej nocie 
- jest spełnieniem życzenia 
artystki, która nagrywając na 
taśmę swoje wspomnienia, po
wiedziała kiedyś: »Gdyby po
wstała o mnie książka, chciała
bym, aby mówili o mnie inni«”.

W zamykających tom anek
sach znajdujemy kalendarium 
koncertów artystki, w których 
występowała jako solistka, listę 
archiwalnych nagrań radiowych 
(w Radiu Gdańsk i Polskim 
Radio w Warszawie), dyskogra
fię, listę dyplomantów i uczniów 
Mickiewiczówny, a także zesta
wienie ważniejszych nagród i od
znaczeń, jakie otrzymała.

Wydawnictwo D J dołącza do 
książki płytę z nagraniami pie
śni i piosenek w wykonaniu 
Haliny Mickiewiczówny.

jego wybitnie protestanckie i za
razem antykatolickie tradycje. 
Lokalna beletrystyka histo
ryczna omawianego okresu ak
centuje także samowystarczal
ność Gdańska i formalne jedynie 
związki miasta z Polską Jagiel
lonów i Rzeczypospolitą”. Tak 
naprawdę omawiane powieści 
„zdają się nam dziś podpowia
dać, kim byli ich czytelnicy i jak 
rozumieli historię, kulturę i tra
dycję własnego miasta”. I jako 
takie są też świadectwem samo- 
usprawiedliwienia tamtej gdań
skiej społeczności.

Wydawcą książki jest Firma 
Fotograficzno-Poligraficzna 
„Agni” z Pruszcza Gdańskiego.

W 99. numerze „Przeglądu Politycznego”:
• Arkadiusz Żychliński

Gwiazda daleka. Planeta Roberta Bolańo

• Jacek Gutorow
Edward Said. Na scenie obrotowej

• Paweł Śpiewak
Spory ideowe i rozmowy o pamięci

• Piotr Augustyniak
Śmiertelna woń Tiergartenu

Zapraszamy na: www.przegladpolityczny.pl

PRZEGLĄD
POLITYCZNY
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http://www.przegladpolityczny.pl


Zakład Komunikacji Miejskiej 
w Gdańsku Sp. z o.o.

SOiAuiS

Spółka dysponuje około 220 autobusami.
PO CAŁKOWITYM ODNOWIENIU FLOTY
AUTOBUSOWEJ I WPROWADZENIU DO EKSPLOATACJI ZKM Gdańsk 
NA POCZĄTKU 2009 ROKU PARTII 45 NOWYCH 
AUTOBUSÓW MARKI SOLARIS, SPÓŁKA NIE TYLKO 
UZYSKAŁA WYNIK 100% NISKIEJ PODŁOGI,
ALE TAKŻE NAJMŁODSZĄ FLOTĘ AUTOBUSOWĄ 
W POLSCE I NIEMAL W CAŁOŚCI KLIMATYZOWANĄ.
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