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Jedna z najmłodszych flot autobusowych w Polsce, 86% tramwajów w Gdańsku to pojazdy 

w całości niskopodłogowa częściowo lub całkowicie niskopodłogowe 

   
Gdańsk, jako pierwsze miasto w Polsce, Flota ZKM jest przystosowana 

może się pochwalić inicjatywą nadawania imion tramwajom do potrzeb osób niepełnosprawnych 

www.facebook.com/ZKMGdansk www.twitter.com/zkmgdansk
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Zaplanuj podróż i zobacz „na żywo” gdzie jest 

twój tramwaj lub autobus na www.info.zkm.pl 

Każdego dnia z tramwajów i autobusów ZKM w Gdańsku ZKM w Gdańsku 

korzysta około 400 tysięcy pasażerów wspiera lokalne drużyny sportowe 

www.instagram.com/zkmgdansk www.zkm.pl
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Biskup Tadeusz Gocłowski był 
duchownym, który nie tylko wie, 
czym powinna być polityka, ale 
doskonale rozumie jej mecha- 
nizmy. Sądzę, że ich poznanie 
zawdzięczał głębokiej inteligen- 
cji, pozwalającej na trafne oce- 
ny sytuacji, i dobrej znajomości 
ludzkiej natury. Mówił o sobie, że 
był świadkiem historii. Ta ocena 
własnej roli była stanowczo zbyt 
skromna. 

Wyróżnione 
jako najlepsze 

Wyróżnione jako najlepsze 
realizacje architektoniczne .............. 6 

W Parku Oliwskim 
będą nowe mostki ............................ 8 

Tymoteusz Jankowski 

Arcybiskup Gocłowski 
wobec polityki ..................... 10 
Aleksander Hall 

Od Oliwy 
do Gdańska-Oliwy............... 16 
  

    

  

  
Przed dziewięćdziesięciu laty, 
1 lipca 1926 roku, Oliwę oficjalnie 
włączono do terytorium gdańskiej 
gminy miejskiej. Odtąd bezpośred- 
nią władzę przejął nad nią prezydent 
miasta, a w gdańskiej radzie miało 
strzec jej interesów trzech oliwskich 
radnych. Wcześniej było inaczej. 
Oliwa funkcjonowała jako wieś na 
prawach obwodu administracyjne- 
go, była nazywana miasteczkiem 

i miała ratusz, w którym urzędował 
burmistrz z zarządem gminy oraz 

rada z licznymi komisjami. Warto 
spojrzeć na pięćdziesięciolecie 
niezależności samorządowej 

poprzedzające włączenie Oliwy 
do Gdańska, czyli czasy ostatnich 
czterech wójtów i dwóch bur- 
mistrzów oliwskich. 

Tadeusz T. Głuszko 

Co się wydarzyło, 
kiedy świętowano 
tysiąclecie chrztu Polski .... 26 

Pół wieku temu z okazji tysiąclecia 
chrztu Polski w Gdańsku doszło 
do wydarzeń, które sprawiły, 
że na Zachodzie znów mówiło się 
o mieście nad Motławą. Ludzie 

w dobitny sposób postanowili 
wtedy wyrazić swoje oburzenie na 
antykościelną propagandę 
i działania komunistów, mające 

przeszkadzać w świętowaniu   

  

  

    

doniosłego jubileuszu. Zniszczenie 

plansz, które w prowokacyjny spo- 

sób krytykowały polskich biskupów 
za słynne „Orędzie”, spotkało się 
jednak z ostrą reakcją władz 
i pociągnęło za sobą kilka 

wysokich wyroków więzienia. 

Daniel Gucewicz 

Widocznie bez Gdańska 

nie da się Żyć..................... 34 
  

  

      
Trudno odbierać to miejsce bez 
świadomości tego, co mnie tu 
spotkało, w jakich wydarzeniach, 

które się tutaj działy, mogłem i 
chciałem uczestniczyć. A były to 
wydarzenia o ogromnym ładunku 
i emocjonalnym, i intelektualnym. 
Gdańsk jest przede wszystkim 
miastem, które otworzyło nam dro- 
gę do wolności, a to się samo nie 

zrobiło, nie wzięło się z milczenia, 
z jałowego oczekiwania, że ktoś 
coś za nas zrobi. Nie! Gdańsk był 
zawsze miastem żywym, miastem 

ludzi, którzy czegoś tutaj chcieli. 
Z Andrzejem Wajdą, Honorowym 

Obywatelem Gdańska, rozmawia 

Maria Mrozińska 

Pierwsze tramwaje 

POWO aaa 42 
  

  

      
W Gdańsku stosunkowo prędko 
rozpoczęto usuwanie zniszczeń 

wojennych i przywracanie spraw- 
ności urządzeń komunalnych. 

Objęło to również komunikację 
tramwajową, która — w miarę jak 

oddawano kolejne połączenia — 
nie tylko ułatwiała poruszanie się 

między dzielnicami, ale wspierała 
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postęp odbudowy i dojazd do wielu 
firm i urzędów. Pierwszy tramwaj 

wyjechał na gdańskie ulice już trzy 

miesiące po zakończeniu walk. 

TTG 

Urodziła się 
w dzień pocztowy............... 48 
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Urodziła się w dzień pocztowy 

           

Na początku XIX wieku imię Johanny 
Schopenhauer bardziej kojarzono 
z Weimarem, kręgiem ludzi zwią- 

zanych z tym miastem, w tym 

z Johannem Wolfgangiem von 
Goethe, który chwalił jej talent, 
niż z jej synem - filozofem, który 
długo pozostawał nieznany. 
W Gdańsku pamiętana jest dzięki 

swoim „wspomnieniom młodości”, 

wydanym Już po jej śmierci. 

9 lipca przypada 250. rocznica 

jej urodzin. 

Waldemar Borzestowski 

GalENIA... ieraśśrzośssrrozece Ó 
Kilka widoków dawnej Oliwy 
  

  

  

      
Rozmaitości ....................... 60 
TYIKO PFO ŻA e.e.e2.cn6sincosszzonoosonence. 60 

Kiedy w kwietniu uruchomiono tunel 
drogowy pod Martwą Wisłą, rację 
bytu utraciła czynna opodal promowa 

przeprawa samochodowo-pasażer- 
ska. 31 maja przed zmierzchem prom 
„Wisłoujście” wykonał ostatni kurs. 

Tadeusz T. Głuszko 
  

    

  

Na okładce: 

Stary Rynek Oliwski, widok z mostka 
nad potokiem, czerwiec 2016 

Foto: Grzegorz Fortuna 

OD REDAKCJI 

ydarzyło się to 1 lipca 1926 roku — Oliwa została administracyjnie przyłączo- 

na do Gdańska i stała się jego częścią. Istotną przyczyną takiego stanu rzeczy 

było to, co działo się w oliwskiej kasie oszczędności. W wyniku ryzykownych 

operacji handlowych i gospodarczych, pewnie też niezbyt dobrze nadzorowanych, po- 

wstały w niej niedobory, liczone na ponad milion guldenów, które stały się groźne dla 

oszczędzających, jak i dla samej gminy. I wtedy Gdańsk wyciągnął pomocną dłoń, tzn. 

zobowiązał się, że pokryje straty, ale za cenę wchłonięcia sąsiadującej z nim, a właści- 

wie z Wrzeszczem, Oliwy. 

To wydarzenie sprzed dziewięćdziesięciu lat nadaje się do rozważań nad rolą przy- 

padku w dziejach i stanowi wdzięczny temat do snucia tzw. historii alternatywnych. 

Być może, gdyby Artur Raube z większą ostrożnością prowadził handel francuskimi 

samochodami, a zarządzający kasą oszczędnościową wcześniej sprawdzili jego wypła- 

calność, losy Oliwy potoczyłyby się inaczej. Może, jak stało się to wcześniej w Sopocie, 

w Oliwie powstałoby samodzielne miasto. Miała ona wszelkie warunki, by być organi- 

zmem podobnie jak Sopot atrakcyjnym. 

Ale nie można też wykluczyć, że Oliwa jest jednak skazana na Gdańsk, i taka inkor- 

poracja wcześniej czy później musiała nastąpić. I nie jest ważne, jaki pretekst zostałby 

wykorzystany. Bo te więzi, które łączyły i łączą Oliwę z wielkim sąsiadem, tworzyły się 

przez dziesięciolecia i prowadziły do coraz większego zespolenia. 

Więc dzisiaj, kiedy mamy „90 lat Oliwy w Gdańsku”, powiedzmy sobie szczerze, że 

gdyby nie tamte wydarzenia, to moglibyśmy nie mieć w Oliwie np. kampusu Uniwersy- 

tetu Gdańskiego czy kompleksu Olivia Business Centre. 

Grzegorz Fortuna 
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ULU UP 
jako najlepsze 
Na początku czerwca przyznane zostały po raz 

pierwszy Nagrody Prezydenta Gdańska dla Najlep- 

szej Gdańskiej Realizacji Architektonicznej. 

przyszłości nagrody te 

będą przyznawane co 

dwa lata, ale teraz ka- 

pituła oceniała obiekty z czterech 

ostatnich lat, a więc takie, które 

zostały wybudowane i oddane 

do użytku w latach 2011-2015. 

W skład kapituły konkursowej 

weszli architekci ze Stowarzy- 

szenia Architektów Polskich 

i przedstawiciele Urzędu Mia- 

sta zajmujący się polityką prze- 

strzenną, a przewodniczył jej wi- 

ceprezydent Wiesław Bielawski. 

W konkursie oceniane były 

budynki użyteczności publicz- 

nej, a także obiekty prywatne. 

Nagrodzeni oprócz statuetki 

i dyplomu otrzymują też plakiet- 

ki, które mogą umieścić na wy- 

różnionych budynkach. 

W pierwszej edycji konkursu 

za najlepsze realizacje architek- 

toniczne kapituła uznała: budy- 

nek „Starego Maneżu” (w Gar- 

nizonie) w jego nowej odsłonie, 

rekonstrukcję wieżyczki z ale- 

gorią nauki na gmachu głównym 

SOTO sanek Oro sT eo OGR Z UO) e 

Ośrodka Kultury Morskiej Na- 

rodowego Muzeum Morskiego, 

budynek Neofilologii i Rektora- 

1601 OD SES JAY Ojo SST 0) 

a także przebudowaną siedzibę 

znanej firmy LPP przy ulicy Łą- 

kowej. Nagrodę specjalną przy- 

znano gmachowi Furopejskiego 

Centrum Solidarności. 

Przebudowa siedziby LPP; 

projekt: Studio 1:1; inwestor: LPP SA



| GDAŃSKA ARCHITEKTURA 

„Stary Maneż”; 
projekt: arch. Marcin Woyciechowski; 

inwestor: Grupa Inwestycyjna Hossa SA 

  
Ośrodek Kultury Morskiej; 
projekt: arch. Mirosław 
Frąszczak, APA Gdynia; 
inwestor: Narodowe 

Budynek Neofilologii i Rektoratu UG; 
projekt: Wolski Architekci; inwestor: UG 

Muzeum Morskie 
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W maju w Parku Oliwskim zaczęły znikać 

mostki przerzucone nad Potokiem Oliwskim 

w ciągu głównej alei, która biegnie od bramy 

przy ulicy Rybińskiego do bramy przy ulicy 

Opackiej. Po dwóch z nich chodziliśmy, nie 

zawsze zdając sobie sprawę, że przechodzi- 

my z jednego na drugi brzeg potoku. Działo 

się tak, ponieważ te mostki miały asfaltową 

nawierzchnię, taką samą jak większość par- 

kowych alejek. 
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upełnie nieświadomie mogli- 

śmy tak traktować dwa zorien- 

towane prostopadle do siebie 

mostki w sąsiedztwie palmiarni. Je- 

den z nich przerzucono bezpośrednio 

w ciągu głównej alei jako przeprawę 

nad wodą spływającą z nisko usytu- 

owanego stawu, dlatego jego kładka 

była zawieszona stosunkowo wysoko 

nad tonią potoku (około dwa metry). 

Drugi, znajdował się tuż obok, zbu- 

dowany w ciągu bocznej alejki, którą 

wytyczono na tamie wysoko usytu- 

owanego stawu — woda z tego stawu 

poruszała niegdyś turbinę młyna do 

produkcji drutu. Woda płynąca pod 
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tym mostkiem spada do kaskadowego 

upustu bardzo charakterystycznego 

dla tej części parku (to głośno huczący 

wodospad; wody z obu stawów zlewa- 

ZES WZSZ9K0) e Oy OOO 

nym koronami wysokich drzew, gdzie 

niektórzy — zwłaszcza dzieci — lubią 

przedostawać się z brzegu na brzeg 

przeskakując po kamieniach). Trzeci 

mostek usytuowany jest na odcin- 

ku między Pałacem Opatów i ulicą 

Opacką i był najbardziej czytelny 

jako przeprawa ze względu na swoją 

wielkość — pięciometrową szerokość 

oraz ośmiometrową długość — a także 

z powodu niskiego zawieszenia nad to- 
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Tymczasowa przeprawa nad rozlewiskiem obok palmiarni 
  

nią potoku (najczęściej przy tym 

mostku przystajemy z. dziećmi, 

Z HT AA esi LOj pz) SD) 

W tym roku Zarząd Dróg 

ZAW ELOI SO O OO CZZNI 

kolejny etap przywracania Par- 

kowi Oliwskiemu kuracyjnego 

charakteru, co wiąże się między 

innymi z remontem wspomnia- 

  

śnie służyły i zdobiły. 

nych mostków. W tzw. minionej 

epoce zupełnie nie doceniano 

ich walorów estetycznych i pod- 

czas kolejnych remontów dbano 

wyłącznie o utrzymanie funkcji 

komunikacyjnej. To nieporozu- 

mienie, bo parkowe mostki pro- 

jektuje się z myślą, by jednocze- 

p A NAP 

  

  
Mostki zniknęły tylko na pe- 

wien czas, a przez potok przepra- 

wiamy się w tych tygodniach po 

mostkach tymczasowych. Nowo 

zbudowane obiekty będą nawią- 

zywać do takich, jakie można tu 

OZ. OD SZ SORO 

|) 40) [2] LAY PE AWZ SO CZE 

projektował między innymi most 

kolejowy nad Martwą Wisłą obok 

mostu wantowego) inspirował 
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sporą wiedzą i intuicją. Przepra- 

wy będą odpowiadały obecnym 

standardom, zostaną zatem wy- 

konane współczesną techniką, 

a XIX-wieczną stylizację uzyska- 

ZGŁASZAM 

Mostek przy wodospadzie po- 

wstanie w konstrukcji żelbetowej 

i zostanie obłożony brunatno- 

-czerwonym klinkierem, zaś dwa 

pozostałe będą wykonane ze stali 

i obłożone drewnem. Mostek mię- 

dzy pałacem i ulicą Opacką sta- 

nowi część tzw. drogi pożarowej, 

dlatego jego konstrukcja musi 

wytrzymać trzydziestotonowe 

obciążenie. Rzecz oczywista, ża- 

(e aoi COW BA LSA (EDI 

asfaltowej nawierzchni. Pierwszy 

z wymienionych zostanie wybru- 

kowany, a pozostałe będą pokry- 

te drewnianymi dylami. Balu- 

strady mostków będą drewniane. 

Remont obejmie też towarzyszą- 

ce mostkom urządzenia hydro- 

techniczne do spiętrzania wody 

w stawach, czyli stawidła. 

Wykonawcą prac jest firma - 

„Mosty Gdynia” S.C., ich zakoń- 

czenie zaplanowano na 21 lipca 

2016. Koszty tej inwestycji nie 

|) Z SO ZS ZU AO 

złotych. 

Tymoteusz Jankowski 

  

Parkowy wodospad z mostkami 

z przełomu XIX i XX wieku 
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ARCYBISKUP GOCŁOWSKI 
WOBEC POLITYKI ....... 

    
czym powinna być polityka — rozum- 

Biskup Tadeusz Gocłowski był wielką postacią polskiego Kościoła. = ył duchownym, który nie tylko wie, 

ną służbą na rzecz dobra wspólnego Przede wszystkim był właśnie kapłanem. Jego aktywność społeczna 
. — ale doskonale rozumie jej mechanizmy. 

imponowała rozmachem i wszechstronnością. Bezspornie odegrał Sądzę, że ich poznanie zawdzięczał giębo- 

kiej inteligencji, pozwalającej na trafne 

oceny sytuacji, i dobrej znajomości ludzkiej 

poczynając od lat osiemdziesiątych XX wieku, aż do pierwszej dekady natury. Mówił o sobie, że był świadkiem 
historii. Ta ocena własnej roli była stanow- 

obecnego wieku. I nie był to przypadek. czo zbyt skromna. Owszem, był świadkiem 

także bardzo znaczącą rolę polityczną w najnowszej historii Polski, 
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historii, ale bywał także jej bardzo znaczą- 

cym współtwórcą. 

Zapewne Opatrzność sprawiła, że w ro- 

ku 1983 został sufraganem gdańskim, a w 

następnym, ordynariuszem diecezji, która 

obejmowała ziemię, stanowiącą kolebkę 

„Solidarności” i pozostała jej bastionem 

w stanie wojennym. Gdańsk był miastem 

Lecha Wałęsy, silnym ośrodkiem podzie- 

mia solidarnościowego i oporu przeciwko 

polityce ekipy generała Wojciecha Jaruzel- 

skiego, zmierzającej do stłumienia aspiracji 

narodowych, których wyrazicielem stała się 

„Solidarność”. Biskup Tadeusz Gocłowski, 

jako polski patriota, te aspiracje nie tylko 

doskonale rozumiał, ale się z nimi utożsa- 

miał. Publicznie dawał temu wyraz. W ten 

sposób od samego początku jego pasterzo- 

wania w gdańskim Kościele wytworzyła się 

harmonia pomiędzy nim, a zdecydowaną 

większością mieszkańców regionu. 

Pierwsze lata jego biskupiej posługi były 

trudne dla Polski i „Solidarności”. Sytuacja 

międzynarodowa nie dawała wówczas pod- 

staw do nadziei na erozję radzieckiego im- 

perium. Władza w Polsce dysponowała dość 

wąską bazą społeczną, ale rozporządzała 

potężnym aparatem przymusu, który poka- 

zał swą sprawność w operacji wprowadze- 

nia stanu wojennego. Większość Polaków 

tęskniła za „Solidarnością”, ale coraz mniej 

z nich wierzyło, że jej powrót jako legalnej 

organizacji jest realny. W powrót „Solidar- 

ności” nie wierzyli też znaczący politycy, 

POŻEGNANIE BISKUPA 
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Z Janem Pawłem Il na sopockim molo podczas papieskiej pielgrzymki do Trójmiasta; 11 VI 1987 
  

którzy byli zaangażowani w działalność 

związku przed wprowadzeniem stanu wo- 

jennego, a także wielu ważnych członków 

Episkopatu. 

Postawa biskupa Tadeusza Gocłowskie- 

go była inna. Zachował wierność sprawie 

„Solidarności” i był przekonany, że przy- 

wrócenie NSZZ „Solidarność” stanowi 

warunek konieczny rozwiązania polskiego 

iedy staram się podsumować lata bi- 

K skupiej posługi, nie ułega dla mnie naj- 

mniejszej wątpliwości, że jej najważniejszymi 

momentami, kamieniami milowymi, były dwie 

wizyty Jana Pawła Il w Trójmieście w latach 

1987 i 1999. Wizyty bardzo różne, bo przedzielił 

je znaczący dla Polski rok 1989. Ale wiadomo 

przecież, że duszpasterstwo biskupa nie sku- 

piało się tylko wokół tak ważnych wydarzeń, 

jakimi były pielgrzymki papieskie, ani pośród 

spraw politycznych, które siłą rzeczy wciągały 

i nieraz zmuszały do zajęcia stanowiska. 

Była codzienność długich lat, w różnych wy- 

miarach i aspektach. Na przykład praca w Stolicy 

Apostolskiej, w jednej czy drugiej kongregacji, 

ale też szczególne zadania związane z Duszpa- 

sterstwem Ludzi Morza. Jego początki sięgają 

lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku, zaczęło 

ono działać w oparciu o ośrodek redemptorystów 

w Gdyni. W roku 1999 powofałem publiczne sto- 

warzyszenie wiernych pod nazwą Duszpaster- 

kryzysu. Świadczyły o tym jego czyny. 

Gdański biskup stwarzał Lechowi Wałęsie 

warunki do prowadzenia działalności na te- 

renie kościelnym. Nie tylko w kościele i na 

plebanii Świętej Brygidy, ale także na ple- 

banii Bazyliki Mariackiej, gdzie w mieszka- 

niu proboszcza księdza Stanisława Bogda- 

nowicza odbywały się — często z udziałem 

biskupa Gocłowskiego — spotkania Lecha 

stwo Ludzi Morza Centrum „Stella Maris”, które 

pomogło w organizacji XXII Światowego Kon- 

gresu Duszpasterstwa Ludzi Morza w 2007 roku. 

Niewątpliwie ważne były w tamtych cza- 

sach wizyty relikwii św. Wojciecha w wielu na- 

szych parafiach, związanych z historią ziemi 

pomorskiej, ale odnoszące się też do współ- 

czesności. W wymiarze duchowym nie sposób 

pominąć ważnych dni peregrynacji obrazu 

Chrystusa Miłosiernego, a także odwiedzin 

kilku naszych parafii przez figurę Matki Bożej 

Fatimskiej. Oczywiście były także sprawy co- 

dzienne — erygowanie prawie pięćdziesięciu 

nowych parafii i związana z tym faktem budo- 

wa nowych kościołów, remonty zabytkowych 

świątyń, obsadzanie stanowisk proboszczów 

i ich pomocników, organizowanie duszpaster- 

stwa w nowych, bądź rozrastających się dziel- 

nicach miast. 

Z rozmowy z Barbarą Kanold, 

„Spotkania o zmierzchu”, Gdańsk 2012   
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Wałęsy z doradcami i działaczami opozycji. 

Na terenie kościelnym odbywały się konfe- 

rencje i sympozja, na których występowali 

ludzie o niezależnych i opozycyjnych poglą- 

dach. Represjonowani działacze „Solidar- 

ności” i opozycji wiedzieli, że oni i ich bliscy 

mogą liczyć na wszechstronną pomoc ze 

strony Kościoła. Gdański ordynariusz na- 

wiązał doskonałe relacje z opiniotwórczymi 

kręgami trójmiejskiej inteligencji, ściśle 

związanej z „Solidarnością”. Spotykał się 

też z ukształtowanymi środowiskami poli- 

tycznej opozycji. Szczególną sympatię oka- 

zywał środowisku Ruchu Młodej Polski. 

W tym okresie pod auspicjami biskupa 

Gocłowskiego powstały dwie instytucje 

służące Kościołowi, ale także sprawie „Soli- 

darności”. Pierwszą było diecezjalne pismo, 

które pojawiło się pod koniec 1983 roku, 

dwutygodnik „Gwiazda Morza”. Trzon ze- 

społu redakcyjnego stanowiły osoby, które 

w okresie legalnej działalności „Solidar- 

ności” redagowały — pod kierownictwem 

Lecha Bądkowskiego — niezależną rubrykę 

„Samorządność” w „Dzienniku Bałtyckim”. 

Tuż przed grudniem 1981 roku „Samorząd- 

ność” stała się tygodnikiem o tej samej na- 

zwie, który oczywiście został zlikwidowany 

w stanie wojennym. „Gwiazda Morza” była 

ważną trybuną wypowiedzi dla ludzi opo- 

zycji, o czym świadczyły liczne ingerencje 

cenzury i zyskała renomę w środowiskach 

niezależnych w całym kraju. Czytywał ją 

Jan Paweł II. 

Drugą ważną instytucją było Video 

Studio Gdańsk, nad którym biskup rozto- 

czył swój protektorat w 1987 roku. Ta in- 

stytucja była faktycznym przedłużaniem 

działalności informacyjnej i dokumental- 

nej, którą Marian Terlecki zainicjował dla 

potrzeb podziemnej „Solidarności” w po- 

czątkach stanu wojennego. Video Studio 

Gdańsk, którego siedziba została ulokowa- 

na na plebanii Bazyliki Mariackiej, służyło 

Kościołowi i sprawie „Solidarności”, czego 

  
Tr ddis się, że z punktu widzenia historii 

działania Stwórcy w stosunku do tu- 

tejszego ludu były bardzo znamienne. Bóg 

prowadził to miasto. Przejawiało się to w go- 

spodarczej roli Gdańska, także wobec Rze- 

czypospolitej. To było zainteresowanie królów, 

obecność w tym miejscu króla polskiego, 

która stała się symboliczna, wywarła wpływ 

na kształt i wygląd herbu gdańskiego. Spo- 

łeczeństwo gdańskie, dość zróżnicowane, 

miało też wspólny mianownik, którym było 

poszanowanie ludzkich przekonań. Gdańsk 

był takim miejscem, do którego ludzie chętnie 

przyjeżdżali z całej Europy, by móc się tutaj do- 

brze poczuć. Wielkie idee, ucieleśniane przez 

wielkich gdańszczan, by wspomnieć chociaż- 

by Heweliusza i Schopenhauera, to też pewien 

symbol. Dlaczego akurat w tym mieście tak 

wielkie osobowości, które miały wpływ nie tyl- 

ko na Polskę, ale także na całą Europę, mogły 

ej wyniku 

zeństwa, 

ale także re 

ligiinym. Na tle 

szłości miasta, na 

Jisi op ol! 

nym i jeanocz 

y o dość sprecyzowa 

śnie uwzględniającym naturę 

narodu, charakterze. Uważam, że najbardziej 

zasadniczą rolę odegrała „Solidarność”, ten 

wielki ruch wolnościowy, który Z niej wyrastał. 

I to jest ciekawe, że był on bardzo mocno zróż 

y ideowo Można powiedzieć, że do 

. 
idarności nalezeli niezależnie 

2d tego, skąd pochodzili 

ZI WAZY o nale a 

Tadeusz Gocłowski. Świadek”, Warszawa 2008   
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Z premierem Tadeuszem Mazowieckim na 
cmentarzu Srebrzysko po pogrzebie Arama 

Rybickiego; 26 IV 2010 
  

szczególnie dobitnym przykładem było 

udokumentowanie pobytu Jana Pawła II 

w Trójmieście w czerwcu 1987 roku. 

3 iskup gdański dołożył wszelkich starań, 

aby Pomorze znalazło się w programie 

III pielgrzymki polskiego Papieża do ojczy- 

zny. Miał swój wielki udział w stworzeniu 

warunków i atmosfery, które umożliwiły 

— zwłaszcza w trakcie mszy św. na Zaspie 

— okazanie przez zgromadzone tłumy, że 

„Solidarność” żyje. Jego postawa i słowa 

współgrały z postawą i słowami Papieża. 

Następowała „druga wiosna” „Solidarno- 

ści”. W trakcie tej papieskiej pielgrzymki 

bardzo wielu ludzi, którzy zwątpili w po- 

wrót „Solidarności”, zmieniło zdanie. 

W maju i sierpniu następnego roku mia- 

ły miejsce strajki, które odbywały się pod 

hasłem przywrócenia legalnego statusu 

„Solidarności”. Biskup gdański wsparł je 

moralnie. Szczególne znaczenie przypisu- 

ję jego postawie po zakończeniu majowego 

strajku w Stoczni Gdańskiej, który przecież 

nie kończył się sukcesem. Po opuszczeniu 

stoczni uczestnicy strajku przemaszerowa- 

li do kościoła św. Brygidy, w którym biskup 

Gocłowski odprawił mszę św. i wygłosił ka- 

zanie. Jego treść tchnęła ducha optymizmu 

i nadziei w zgromadzonych robotników, z któ- 

rych większość miała poczucie przegranej. 

Gdy po sierpniowych strajkach 1988 roku 

rozpoczął się proces prowadzący do Okrą- 

głego Stołu, było czymś naturalnym, że waż- 

nym jego uczestnikiem ze strony Kościoła 

był biskup gdański. Tadeusz Gocłowski miał 

zaufanie najważniejszych postaci „Solidar- 

ności” i miał u nich autorytet. Wypływał on 

z wierności sprawie „Solidarności”, mą- 

drości politycznej, ale także z ujmującego 

sposobu bycia. Biskup wzbudzał szacunek, 

a zarazem był bardzo naturalny i bezpośred- 

ni w kontaktach z ludźmi. Uznaniem musiał 

cieszyć się także w Episkopacie. Jego anali- 

zy sytuacji politycznej w Polsce okazały się 

trafne. Znacznie bardziej trafne niż wielu 

innych hierarchów. 

Tadeusz Gocłowski odegrał istotną rolę 

w spotkaniach przygotowawczych do obrad 

Okrągłego Stołu — szczególnie w trakcie li- 

stopadowego spotkania w Wilanowie - i we 

wszystkich spotkaniach, które odbywały 

się w trakcie trwania obrad w Magdalence 

pod Warszawą. Był w nich aktywny i twór- 

czy. Bez wątpienia musi być więc uznany za 

jednego z głównych architektów politycz- 

nego przełomu, który w 1989 roku przyniósł 

zmianę ustroju w Polsce. W początkowych 

latach III Rzeczypospolitej stał się czło- 
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Z prezydentem Lechem Wałęsą i premierem 

Donaldem Tuskiem w sali Filharmonii Bałtyc- 

kiej podczas konferencji „Grudzień '70 — Pa- 

miętamy”; 15 XII 2007 
  

wiekiem-instytucją. Był członkiem Rady 

Głównej Fpiskopatu Polski i przewodni- 

czącym Komisji do spraw Duszpasterstwa 

Ludzi Pracy (co w praktyce oznaczało 

duszpasterską opiekę nad „Solidarnością”). 

W 1992 roku został pierwszym arcybisku- 

pem metropolitą gdańskim. 

Wszedł do Rady Programowej Instytutu 

Badań nad Gospodarką Rynkową, utworzo- 

nego przez środowisko gdańskich liberałów, 

ale był także członkiem Fundacji Prasowej 

„Solidarności”, założonej przez środowisko 

Porozumienia Centrum. Patronował powsta- 

niu tygodnika „Młoda Polska”, powołanego 

przez środowisko skupione wokół Wiesława 

Walendziaka, wywodzące się z Ruchu Mło- 

dej Polski, a także powstaniu Radia Plus. 

Był autorytetem dla ludzi tworzących samo- 

rząd terytorialny na Pomorzu i dla Macieja 

Płażyńskiego, pierwszego wojewody gdań- 

skiego, który wywodził się z ruchu solidar- 

nościowego. Wiele z tych osobistych relacji 

szybko przerodziło się w przyjaźnie, jednak 

w sprawach o wymiarze etycznym i moral- 

nym ksiądz arcybiskup niezmiennie pozo- 
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stawał autorytetem. Było więc czymś cał- 

kowicie naturalnym, że Paweł Adamowicz, 

prezydent Gdańska, żegnając go z wielkim 

wzruszeniem po mszy pogrzebowej, mówił 

o nim, jak o Ojcu. Taka była przecież prawda. 

W pierwszej dekadzie III Rzeczypo- 

spolitej Tadeusz Gocłowski niejednokrot- 

nie stwarzał płaszczyznę dialogu między 

ludźmi i ugrupowaniami wywodzącymi się 

z dawnego obozu solidarnościowego. Próbo- 

wał zapobiec pęknięciu pomiędzy Lechem 

  

Wigilia dla samotnych i potrzebujących w Centrum Stocznia Gdańsk; 24 XII 2014 
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Wałęsą a Tadeuszem Mazowieckim w 1990 

roku. Te starania opisałem w „Osobistej hi- 

storii III Rzeczypospolitej”. W lipcu 1993 

roku pod dachem jego rezydencji zosta- 

ła zawiązana jedyna postsolidarnościowa 

koalicja, zawarta przed przyspieszonymi 

wyborami parlamentarnymi. Był to KKW 

„Ojczyzna”. Po wyborach parlamentarnych 

w 1997 roku zaprosił do siebie parlamenta- 

rzystów Akcji Wyborczej Solidarność, aby 

zachęcić ich do zawarcia koalicji rządowej 

z Unią Wolności. Z kolei, po wyborach parla- 

mentarnych w 2005 roku, gdy rozsypywała »- 

  
    

30dni



POŻEGNANIE BISKUPA 

  

w 

p 
| > 

4 
p % 

© 

się koncepcja rządów PO-PiS-u, zaprosił 

liderów obu ugrupowań, aby stworzyć im 

ostatnią okazję do porozumienia. 

1) ziałania mediacyjne podejmowane 

przez Tadeusza Gocłowskiego w III 

Rzeczypospolitej przynosiły różne rezul- 

taty. Chyba częściej przynosiły porażki niż 

sukcesy. Na pewno jednak nie brakowało 

mu dobrej woli i wyobraźni politycznej. Dziś 

ten stopień zaangażowania wysokiego hie- 

rarchy kościelnego w sferę polityczną mógł- 

by dziwić, a być może niektórych szokować. 

W obecnym czasie oczekujemy raczej od 

ludzi Kościoła powściągliwości w wyraża- 

niu politycznych poglądów i pozostawania 

na poziomie wypowiedzi metapolitycznych. 

Sprawy wyglądały jednak zupełnie ina- 

czej pod koniec epoki PRL i w początkach 

wolnej Polski. W PRL Kościół wypełniał 

funkcję zastępczą: zabierał głos w imieniu 

społeczeństwa w sprawach publicznych, 

także ściśle politycznych. Takie były ocze- 

kiwania wiernych i wielu Polaków odle- 

głych do Kościoła, ale krytycznych wobec 

komunistycznej władzy. W stanie wojen- 

nym takiej postawy od Kościoła domagała 

się „Solidarność” zepchnięta do podziemia, 

aw przełomowym okresie lat 1988-1989 obie 

strony — solidarnościowa i partyjno-rządo- 

wa - liczyły na jego mediację i gwarancje. 

Ten proces zajmowania przez Kościół 

nowej pozycji'w państwie demokratycznym 

wymagał czasu. Biskup, a następnie arcy- 

) 

h E' 

Na ulicy Długiej podczas gdańskiej drogi krzyżowej; 11 IV 2014 
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biskup Tadeusz Gocłowski znajdował się 

jednak w szczególnej sytuacji: czołowe po- 

stacie „Solidarności” były jego przyjaciół- 

mi bądź dobrymi znajomymi. Chciały jego 

porady i misji dobrych usług. Osobisty au- 

torytet Tadeusza Gocłowskiego i zaufanie 

do niego były z pewnością ważniejsze niż 

fakt, że był osobą duchowną. 

wolnej Polsce postawa Tadeusza Go- 

cłowskiego wobec sfery politycznej 

ewoluowała. W pierwszej fazie był bardziej 

skłonny do okazywania swej sympatii i za- 

angażowania na rzecz konkretnych ugrupo- 

wań politycznych. W latach następnych był 

znacznie bardziej powściągliwy, wskazując 

raczej wartości i postawy w życiu publicz- 

nym zasługujące na promocje i obronę, 

a nie ugrupowania polityczne. Dojrzałą 

formę takiego właśnie podejścia stanowiły 

spotkania gdańskiego Areopagu, odbywa- 

jące się pod auspicjami arcybiskupa Tade- 

usza Gocłowskiego od 2000 roku. 

W nowym stuleciu, jako metropolita 

gdański, a od 2008 roku arcybiskup-senior 

konsekwentnie wyrażał pogląd, że Polska 

wykorzystała swą szansę, wychodząc z sys- 

temu komunistycznego i budując demokra- 

tyczne państwo. Identyfikował się z nim. 

Mógłby powtórzyć za podziwianym przez 

niego Janem Pawłem II słowa: „Ale nam się 

wydarzyło!”. 

Odrzucał demagogię i deprecjonowanie 

sukcesów III Rzeczypospolitej. Zachowy- 

wał wierność w przyjaźni z ludźmi, z któ- 

rymi zmieniał Polskę na lepsze: z Lechem 

Wałęsą, Tadeuszem Mazowieckim, którego 

w listopadzie 2013 roku odprowadzał na 

miejsce wiecznego spoczynku na cmenta- 

rzu w Laskach, z Wiesławem Chrzanow- 

skim, środowiskiem gdańskich liberałów, 

z Donaldem Tuskiem i środowiskiem wy- 

wodzącym się z RMP. 

d połowy lat osiemdziesiątych odby- 

łem z nim wiele rozmów, które przede 

wszystkim dotyczyły właśnie polityki. 

W ostatnich, które miały miejsce już po 

ubiegłorocznych wyborach parlamentar- 

nych, wyrażał swój krytycyzm wobec po- 

czynań zwycięskiego ugrupowania i ubole- 

wał nad głębokością podziałów w narodzie. 

Nie tracił jednak pogody ducha. Wierzył 

w pomyślność Polski i — z pewnością — opie- 

kę nad nią Boskiej Opatrzności. 

Z jego odejściem do wieczności zamknę- 

ła się piękna karta w historii gdańskiego 

Kościoła. Arcybiskup Tadeusz Gocłowski 

dobrze zasłużył się ojczyźnie, która doce- 

niła jego zasługi, nadając mu 11 listopada 

2011 roku z rąk prezydenta Bronisława Ko- 

morowskiego najwyższe polskie odznacze- 

nie: Order Orła Białego. m 
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BR US U EUYA TIRTUS 
eden z najwybitniejszych polskich hierarchów w ostatnich dziesię- 

cioleciach - wywodził się z ziemi łomżyńskiej. Urodził się Ops 

śnia 1931 roku w miejscowości Piski. Od wczesnej młodości zwią- 

zał się ze Zgromadzeniem Księży Misjonarzy św. Wincentego 4 Paulo. 

W prowadzonym przez nich w Krakowie gimnazjum rozpoczął naukę 

w 1945 roku. W 1949 roku wstąpił do zgromadzenia. Maturę złożył 

w Gimnazjum im. Króla Jana Ill Sobieskiego, ale kolejne lata (1951-1956) 

spędził w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy, studiując teologię 

i filozofię. Święcenia kaptańskie otrzymał 2 czerwca 1956 roku, po czym 

podjął studia z zakresu prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim, które ukończył ze stopniem licencjata. Doktorat z prawa kano- 

nicznego uzyskał na Uniwersytecie św. Tomasza w Rzymie. 

W 1960 roku po raz pierwszy na dłużej przybył do Gdańska. Został 

wykładowcą w Biskupim Seminarium Duchownym w Oliwie, później wi- 

cerektorem i rektorem. Biskup Nowicki, zakładając seminarium, powie- 

rzył jego prowadzenie właśnie księżom misjonarzom. Ksiądz Gocłowski 

związany był z oliwskim seminarium do 1973 roku. Przez trzy ostatnie 

 latatego okresu był też konsultorem w Trybunale Prymasowskim w War- 

szawie. 

W 1973 roku podjął obowiązki wizytatora, czyli prowincjała, Polskiej 

Prowincji Księży Misjonarzy w Krakowie. Odwiedził wówczas wiele pol- 

skich placówek w różnych krajach, od Brazylii i Stanów Zjednoczonych 

po Związek Radziecki. Przez dwa lata redagował periodyk naukowy 

„Nasza Przeszłość”. | 

Po niespełna dziesięciu latach powrócił do Gdańska i w 1982 roku 

ponownie objął kierowanie seminarium. 22 marca 1983 roku (po śmierci 

biskupa Kluza) otrzymał nominację papieską na biskupa pomocniczego 

w Gdańsku. Jego biskupim zawołaniem staty się słowa „Credite Evan- 

gelio” - „Zawierzcie Ewangelii”, czyli — jak wyjaśniał — dobru, prawdzie, 

pięknu, sprawiedliwości i solidarności, bo to wszystko w niej się zawiera. 

  

Jeszcze jako biskup pomocniczy doprowadził do końca starania o uzy- 

skanie zgody na wydawanie dwutygodnika diecezjalnego „Gwiazda Mo- 

rza”, który — choć podlegał cenzurze państwowej — był jednym z niewielu 

niezależnych czasopism. 

Nominację na biskupa gdańskiego otrzymał 31 grudnia 1984 roku, 

a ingres odbył się w lutym 1985. W trudnych latach osiemdziesiątych 

nowy biskup wspierał liczne inicjatywy obywatelskie i społeczne, a Ko- 

ściół stał się miejscem schronienia dla wielu środowisk, które chciały 

działać poza dyktatem obowiązującej wówczas ideologii. Biskup utrzy- 

mywał żywe kontakty ze wszystkimi prawie tworzącymi się niezależnymi 

środowiskami, z których w przyszłości wyłonić się miały nowe ruchy poli- 

tyczne, a zwłaszcza z Lechem Wałęsą. 

Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięć dziesiątych był okresem szcze- 

gólnie aktywnego udziału biskupa Gocłowskiego w życiu politycznym. 

W marcu 1992 roku został arcybiskupem nowo utworzonej metropolii 

gdańskiej. Przez wiele lat był członkiem Rady Głównej Konferencji Episko- 

patu Polski, przewodniczył też Komisji Prawnej i Komisji do spraw Dusz- 

pasterstwa Ludzi Pracy, był Krajowym Moderatorem Duszpasterstwa 

Ludzi Morza. W latach 1996-2004 współprzewodniczył Komisji Wspólnej 

Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski. Dwukrotnie był gospodarzem 

papieskich pielgrzymek, w czasie których Jan Paweł Il odwiedził Gdańsk 

— W 1987 i 1999 roku. 

Często bywał gościem na różnego rodzaju imprezach, spotkaniach 

i koncertach. Nierzadko zasiadał na stadionach i w halach jako kibic. 

Mieszkał w Oliwie, w budynku kurii. 17 kwietnia 2008 roku papież Bene- 
dykt XVI przyjął jego rezygnację z urzędu arcybiskupa gdańskiego. 

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski zmarł 3 maja 2016 roku w Uniwersy- 

teckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, w którym znalazł się z powodu 

rozległego udaru mózgu. 6 maja 2016 roku został pochowany w krypcie 

biskupów gdańskich w archikatedrze oliwskiej. _ 

  

Pogrzeb arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w katedrze w Oliwie; 6 V 2016 
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Panorama Oliwa z wieży widokowej na Pachotku. Na pierwszym planie widzimy ówczesne główne ciągi komunikacyjne, od lewej do prawej 

są to dzisiejsze ulice: Rybińskiego, Stary Rynek Oliwski i Kwietna. Od Rynku odchodzi ul. Spacerowa, której początkowy odcinek wytyczono 

na tamie stawu młyńskiego. Szpaler drzew pośrodku wyznacza linię ul. Polanki, a szpaler w głębi ujawnia bieg dzisiejszej ul. Grunwaldz- 
kiej. Na tąkach po prawej stronie od ul. Polanki powstaną ulice: Podhalańska, Liczmańskiego, Leśna. Na polach między Grunwaldzką 

i Polankami stoi dziś hala „Olivia” i budynki Olivia Business Centre, a bliżej centrum Oliwy powstały ulice Derdowskiego, Kaprów, Obrońców 

Westerplatte itd. Na łąkach za ul. Grunwaldzką wybudowano osiedla Przymorza i Zaspy; ok. 1893 

Od Oliwy — 
do Gidańska-Oliwy 
Ostatnich czterech wójtów i dwaj burmistrzowie oliwscy 
Przed dziewięćdziesięciu laty, 1 lipca 1926 roku, Oliwę oficjalnie włączono do terytorium gdańskiej gminy 

miejskiej. Odtąd bezpośrednią władzę przejął nad nią prezydent miasta Gdańska, a w gdańskiej radzie miało 

strzec Jej interesów trzech oliwskich radnych. Wcześniej było inaczej. Oliwa funkcjonowała jako wieś na pra- 

wach obwodu administracyjnego (Amtsbezirk), była nazywana miasteczkiem (Marktflecken) i miała ratusz, 

W którym urzędował burmistrz z zarządem gminy oraz rada z licznymi komisjami. Decyzję o przyłączeniu Oli- 

wy do Gdańska zrodziła sytuacja, którą — jak się wydaje - trudno było przewidzieć. Poprzedzające to wyda- 

rzenie pięćdziesięciolecie niezależności samorządowej wykazało, że oliwianie mieli dużą szansę przekształ- 

cić swoją miejscowość w miasto (może nawet podobnie atrakcyjne jak znajdujący się po sąsiedzku Sopot). 

Tekst: Tadeusz T. Głuszko 
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Trochę dalszej historii 

Przyjmuje się, że Oliwa powstała jeszcze 

przed rokiem 1178, czyli zanim osiedlili się 

w niej cystersi i zbudowali klasztor. Zakonni- 

cy w krótkim czasie zostali obdarowani przez 

książąt pomorskich atrakcyjnymi przywile- 

jami i nadaniami ziemskimi i zajęli pozycję 

największego feudała na tym terenie. Cho- 

ciaż Oliwa stanowiła poniekąd centrum ich 

wielkiego latyfundium, nie przekładało się 

to na jej wielkość ani rangę. Klasztor sam 

konsumował swoje dochody, a typowo wiej.- 

ska zabudowa osady skupiała się przy Rynku 

i dzisiejszej ulicy Kwietnej, która prowadziła 

do Doliny Radości i dalej do Matarni i Kar- 

tuz. Poza tą typowo wiejską zabudową przy 

Potoku Oliwskim i jego dopływach wzniesio- 

no około dwudziestu rezydencji młyńskich, 

które w większości należały do gdańskich 

patrycjuszy. I podobnie przy Polankach sta- 

nęło kilka patrycjuszowskich dworów. 

Wsią zarządzał jednoosobowo sołtys mia- 

nowany przez klasztor na okresy trzyletnie 

i sprawował ten urząd honorowo, czyli bez 

wynagrodzenia. Do jego zadań należało, 

między innymi, pilnowanie wieśniaków, by 

na czas wykonywali powinności względem 

klasztoru, strzegł też dyscypliny na wsi, peł- 

niąc w pewnym zakresie funkcje policyjne 

i sądownicze. Do pomocy miał dwóch ław- 

ników, z którymi rozsądzał sprawy karne. 

Urząd nie tylko dodawał mu splendoru, ale 

pozwalał umacniać własną pozycję. Jednym 

z ostatnich sołtysów z cysterskiego nadania 

był kapitan Mateusz Szawelski, właściciel 

Brętowa i innych mniejszych dóbr. 

Po pierwszym rozbiorze Polski (1772) Oli- 

wa została włączona do królestwa pruskiego. 

Nowe władze państwowe stopniowo pozba- 

wiały cystersów majątku i znaczenia, nato- 

miast w 1794 roku urząd sołecki podporząd- 

kowały zasadom, które w tym samym roku 

skodyfikowano w pruskim prawie krajowym 

(Allgemeines Preussisches Landrecht). 

Odtąd sołtys (już jako Dorfschulze) repre- 

zentował w gminie interesy króla pruskiego, 

a nie klasztoru. Bodaj w 1804 roku otrzymał 

urzędowy lokal (Amtshaus) w środku wsi, 

czyli w klasztornej bramie przy dzisiejszym 

Starym Rynku Oliwskim 15 (tzw. Dom Zara- 

zy, stał się własnością gminy w 1836 roku), 

gdzie urządzono też areszt. Urząd sołecki 

oferowano niezmiennie osobom o wyższym 

statusie społecznym i zarazem gwarantują- 

cym lojalność wobec pruskich władz. W roku 

1831 klasztor uległ ostatecznej kasacji i cy- 

stersi zniknęli z Oliwy. 

W latach 1794-1852 sołtys niezmiennie 

zarządzał gminą jednoosobowo i bez wyna- 

grodzenia, jednak w miarę jak Oliwa nabie- 

rała cech miasteczka przybywało spraw, któ- 

rymi samemu trudno było kierować. Zmianę 

zarządzania jednoosobowego na kolegialne 

DAWNA OLIWA 

umożliwiła uchwała rejencji gdańskiej z 25 

marca 1852 roku, która zezwalała na powo- 

łanie przy sołtysie rady gminnej (Gemein- 

devertretung), do której prawo wyborcze 

przysługiwało wyłącznie właścicielom co 

najmniej trzydziestomorgowych gruntów 

(tylko oni mogli wybierać i być wybierani). 

Wydaje się jednak, że Oliwa nieprędko 

skorzystała z tego dobrodziejstwa. Ujaw- 

niło się to mocno w 1867 roku po śmierci 

sołtysa Gustava Schillinga (pełnił urząd 

w latach 1852-1867). Jego następca, Her- 

mann Tiummler (urzędował w latach 1867- 

-1874), przejął sołectwo ze stosem nieza- 

łatwionych dokumentów, który miał około 

metra wysokości (3,5 stopy). 

Ponad pół wieku samodzielności 

Na mocy pruskiej ordynacji powiatowej 

z 13 grudnia 1872 roku rady gminne (Gemein- 

devertretung) otrzymały prawo wyboru swo- 

jego naczelnika (Gemeindevorsteher) i ławni- 

ków (Schóffen), którzy razem tworzyli zarząd 

gminy (Gemeindevorstand). Zarządowi i ra- 

dom gminnym podlegały urzędy gminnego 

nadzorcy budowlanego oraz weterynarza, 

a także komisje do rozstrzygania rozmaitych 

zagadnień, takich jak sprawy szkolne, ko- 

ścielne, opieka społeczna, porządek i higiena, 

finanse gminne, podatki, ochrona przeciw- 

pożarowa, budowa i utrzymanie dróg, ale 

również do spraw gazyfikacji, elektryfikacji »- 

  

W jasno otynkowanym Domu Zarazy (budynek z prześwitem bramnym) przez wiele lat mieścił się urząd gminny. O urzędowym przeznaczeniu 

tego budynku świadczyć może maszt flagowy, widoczny po prawej ponad koroną drzew. Przed budynkiem stoi tramwaj na końcowym przy- 

stanku linii Oliwa-Jelitkowo. W głębi widoczna szkoła katolicka, a po lewej poklasztorny kościół Trójcy Św.; ok. 1915 
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i oświetlenia, instalacji wodnych, irygacji, za- 

kładów przemysłowych itp. 

Na pierwszego naczelnika (albo — wójta) 

w tej nowej rzeczywistości oliwianie wy- 

brali niejakiego Napromskiego, ale landrat, 

który w prowincji reprezentował samego 

monarchę i pełnił w niej najwyższą władzę, 

odrzucił ten wybór i po powtórzonej elekcji 

zatwierdził Georga Czachowskiego, byłe- 

go oficera pruskiej artylerii. Przekazanie 

urzędu nastąpiło 14 sierpnia 1874 roku. 

Czachowski został też pierwszym w Oliwie 

naczelnikiem urzędu stanu cywilnego (Stan- 

desimt, ten urząd został upowszechniony w 

cesarstwie niemieckim właśnie w 1874 roku). 

Niewykluczone, że był on spokrewniony z Jo- 

sefem Czachowskim, który od 1859 roku był 

właścicielem młyna nad Potokiem Oliwskim 

przy dzisiejszej ulicy Grunwaldzkiej 533. 

  Brzmienie jego nazwiska podpowiada, że na- 

leżał do licznej w Oliwie ludności o polskich 

korzeniach. 

Siedzibą nowego urzędu był nadal Dom 

Zarazy, który znajdował się w centrum wsi, 

w niedużym oddaleniu od zmodernizowanej 

w 1822 roku Szosy Pomorskiej (Pommersche 

Chaussee, dzisiejsza aleja Grunwaldzka), 

  

Ul. Cystersów, widok w kierunku Starego Rynku Oliwskiego. Skrajnie po lewej widoczna daw- 

na szkoła katolicka, a pośrodku narożna kamienica (od lat z urzędem pocztowym na par- 

terze), gdzie dawniej mieściła się kasa oszczędnościowa (Sparkasse); widoczna też wieża 

kościoła ewangelickiego przy ul. Leśnej; ok. 1925 
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do której doprowadzał wytyczony wzdłuż 

południowej granicy pocysterskiego parku 

niespełna kilometrowy gościniec, czyli dzi- 

siejsza ulica Opata Rybińskiego. Właśnie 

w centrum wsi na wysokości Domu Zarazy 

ta ulica stawała się placem targowym i była 

nazywana Rynkiem (Am Markt, dzisiejszy 

Stary Rynek Oliwski). Razem z nim stano- 

wiła główną arterię komunikacyjną miejsco- 

wości. Szosę Pomorską na oliwskim odcinku 

tworzył przez wiele lat ciąg dróg o różnych 

nazwach: od strony Sopotu za skrzyżowa- 

niem z dzisiejszą ulicą Piastowską była to 

Szosa Sopocka (Zoppoter Chaussee), a od 

strony gdańskiej tego skrzyżowania — Szosa 

Gdańska (Danziger Chaussee). 
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kującym kąpieliskiem. W 1879 roku wybru- 

kowano dzisiejszą ulicę Cystersów (wtedy 

Kirchenstrasse, później Klosterstrasse, 

ma ona początek przy Rynku w prześwicie 

bramnym Domu Zarazy i łączy się z Opacką 

przy kościele św. Jakuba). 

Wypada w tym miejscu zaznaczyć, że 

pierwszą wybrukowaną ulicą była główna 

arteria wsi, czyli dzisiejszy ciąg ulic Space- 

rowej, Starego Rynku Oliwskiego i Opata 

Rybińskiego. Stanowiła ona odcinek traktu 

pocztowego łączącego Gdańsk przez Oli- 

wę i Kielno (Kólln) z Berlinem. Dokonano 

tego w latach 1870-1871, kiedy sołtysem był 

Hermann Timmler. Przeprowadziły to i w 

ogromnej części sfinansowały władze po- 
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uprawnień sądowniczych i policyjnych. Poste- 

runek żandarma znajdował się w lokalu urzę- 

du gminnego czyli — w Domu Zarazy. 

W wydanym dużo później, bo w 1902 

roku, wyborze uchwał i rozporządzeń oliw- 

skiej gminy odnajdujemy kilka dokumentów 

podpisanych przez Czachowskiego. Trafiamy 

tam na regulamin dla odwiedzających pocy- 

sterski park, podniesiony wówczas do rangi 

parku królewskiego (1875). Znajdujemy roz- 

porządzenie o oświetleniu dzisiejszych ulic 

Stary Rynek Oliwski, Rybińskiego i Grun- 

waldzkiej na odcinku w kierunku Sopotu 

(1876); są przepisy dotyczące porządku na 

targowisku (1877); o obowiązkach właścicie- 

li psów i opłatach za posługę rakarza (1878) 

  
  

Peron, a w głębi budynek oliwskiego dworca. Wejście do podziemnego przejścia widoczne 

po prawej, widać też okna restauracji dworcowej; ok. 1915 
  

Trwałym materialnym dorobkiem Cza- 

chowskiego i ówczesnej gminy była moder- 

nizacja najważniejszych dróg. W 1875 roku 

ułożono pierwszy oliwski chodnik i posadzo- 

no drzewa po południowej stronie ówczesnej 

ulicy Kóllner Chaussee (w tamtym czasie 

tworzył ją ciąg dzisiejszych ulic: Spacerowej, 

Starego Rynku Oliwskiego i Opata Rybiń- 

skiego). W 1876 roku osuszono i wybruko- 

wano dzisiejszą ulicę Kwietną (Rosengasse), 

natomiast w latach 1877-1878 wydłużono 

w kierunku Jelitkowa poprowadzoną wzdłuż 

północnej granicy pocysterskiego parku dzi- 

siejszą ulicę Opacką (Saltzmannstrasse). Ów 

dodany odcinek to dzisiejsza ulica Pomorska 

(wtedy Seestrasse). Jelitkowo było wtedy 

małą wsią rybacką z osadą młyńską i począt- 

wiatu wejherowskiego (Kreis Neustadt), do 

którego Oliwa wówczas należała. Niedługo 

później, około 1878 roku, została z niego wy- 

łączona i przypisana do gdańskiego powiatu 

ziemskiego (Landkreis Danzig). 

Warte odnotowania jest i to, że w opu- 

blikowanym jeszcze za czasu kadencji Cza- 

chowskiego urzędowym spisie miejscowości 

powiatu gdańskiego (ukazał się w 1883 roku), 

gdzie przy każdej zaznaczono przynależność 

sądową i gminną oraz podano najbliższy po- 

sterunek żandarma, Oliwa została wymienio- 

na jako miasteczko (Marktflecken), podlegała 

sądowi okręgowemu w Gdańsku, stanowiła 

samodzielny obwód gminny (Amtsbezirk) 

i posiadała własny posterunek policyjny 

z żandarmem, a to znaczy, że wójt nie miał już 

  
oraz zakazujące wjazdu z dzisiejszej ulicy 

Spacerowej w Opacką (1879, było to miejsce 

wyjątkowo niebezpieczne, zdarzyły się tam ' 

śmiertelne kolizje). 

1 lipca 1870 roku, a więc za kadencji Cza- 

chowskiego (ale nie z inicjatywy gminy) wieś 

uzyskała połączenie kolejowe z Gdańskiem 

i Sopotem (wydłużone wkrótce do Koszali- 

na i Berlina), a wiosną 1873 roku dodatkowo 

połączyła ją z Gdańskiem linia tramwaju 

konnego. W związku z budową tej linii jej 

właściciele wznieśli przy zjeździe w stronę 

Jelitkowa (ulicy Pomorskiej jeszcze nie było) 

zajezdnię tramwajową. Tramwaj konny nie 

wytrzymał konkurencji z koleją i w niedłu- 

gim czasie zamknięto nierentowny odcinek 

z Oliwy do Wrzeszcza, a w 1879 roku roze- 

brano tory, Natomiast w zajezdni władze 

rejencji urządziły więzienie dla żebraków 

i włóczęgów (zamknięte w lipcu 1904 roku). p 
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Według spisu ludności z 1 grudnia 1881 roku 

w Oliwie mieszkało 3921 osób. 

Po śmierci Czachowskiego oliwianie 

wybrali na urząd wójta kolejnego emery- 

towanego oficera, kapitana Richarda Dul- 

tza (1885-1900). Dwa lata po tym wyborze, 

w 1887 roku, Oliwę przyłączono do powiatu 

ziemskiego Gdańskie Wyżyny — Landkreis 

Danziger Hohe. O Oliwie w latach tej kaden- 

cji wiele możemy się dowiedzieć z gdańskiej 

księgi adresowej na rok 1897. 

Dowiadujemy się z niej, że Richard Dultz 

mieszkał w domu przy ulicy Am Carlsberg 

(nazwa ta obejmowała wtedy obecną ulicę 

Tatrzańską ze wschodnim odcinkiem ulicy 

Opackiej i łączącym je początkowym frag- 

mentem ulicy Czyżewskiego) i pełnił jedno- 

cześnie cztery funkcje: naczelnika urzędu, 

wójta, przewodniczącego komisji do spraw 

  

Plan Oliwy i Jelitkowa z przewodnika z 1911 

roku 

ubogich oraz naczelnika urzędu stanu cywil- 

nego. Jego zastępcą na stanowisku naczelni- 

ka urzędu był rentier G. Ladzig. Lokal urzędu 

gminnego (Amtslokal) mieścił się niezmiennie 

w Domu Zarazy przy Starym Rynku Oliw- 

skim 15 (wtedy Kóllner Chaussee 39), a woź- 

nym był mieszkający pod tym adresem niejaki 

Freitag. Wobec ciasnoty tego obiektu większe 

posiedzenia urządzano w auli prywatnej szko- 

ły dla dziewcząt (Hóhere Midchenschule) 

prowadzonej przez pannę Marie Stumpf. 

Ławnikami byli dwaj rentierzy: wymie- 

niany już G. Ladzig i Julius Diesend, obaj 

z ulicy Georgstrasse (Obrońców Westerplat- 

te). Radę tworzyło piętnastu panów: mistrz 

ciesielski Julius Tavernier, kupiec Eduard 

Fast, doktor Anthanasius Katke, dwaj mi- 

strzowie rzeźnictwa: Heinrich Frommann 

i Eduard Priźske, nadinspektor domu opieki 

Heinrich Collins, trzej właściciele młynów: 

Johannes Czachowski, Julius DahIlmann i Carl 
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Hintzmann, aptekarz Hermann Geissler, wła- 

Pocztówka reklamowa fabryki mydła Toer- 
cklera, która mieściła się w zabudowaniach 
po zajezdni tramwajów konnych na rogu 
Grunwaldzkiej i Pomorskiej; ok. 1915 
  

ściciel cegielni Adolf Prochnow, emerytowany 

kapitan Alexander Thoma, architekt Ernst 

Giinther, inspektor dziecięcego zakładu opie- 

kuńczego Hermann Rux i właściciel folwarku 

Szafarnia (Schiferei), Moritz Senkpiel. Se- 

kretarzem gminnym był Carl Straschewski 

z dzisiejszej ulicy Cystersów, a do pomocy 

miał Ernsta Schumanna z ulicy Kwietnej. 

Dowiadujemy się ponadto, że w Oliwie 

ulokowało się nadleśnictwo kierowane przez 

Rudolfa Danza. W Pałacu Opatów, nazywa- 

nym wówczas królewskim zamkiem (Kóni- 

glicher Schloss), mieszkał inspektor królew- 

skiego ogrodu, Julius Radike. Pracą poczty 

itelegrafu przy dzisiejszej ulicy Opata Rybiń- 

skiego (po południowej stronie i bliżej Grun- 

waldzkiej) kierował naczelnik Oscar Gude- 

rian. Przy ciągu ulie Stary Rynek Oliwski 

i Opata Rybińskiego praktykowali lekarze: 

Anthanasius Katke i Alexander Masurke, 

również tu prosperowała apteka Hermanna 

Geisslera i mieszkała Laura Klante, jedna 

z miejscowych akuszerek (dwie inne aku- 

szerki to Marie Preuss z Dworu VI przy 

Polankach i Marie Spichalski z Kwietnej). 

W Dworze II przy Polankach znajdował się 

domstarców. Wymieniasię teżobiektnazywa- 

ny szpitalem katolickim (był to zapewne przy- 

tułek przy skrzyżowaniu Opata Rybińskiego 

i Grunwaldzkiej, rozebrany w 1963 roku). 

Działało dziewięć towarzystw, w tym jed- 

no polskie (Polverein), którego przewodni- 

czącym był robotnik Rutkowski z Żabianki 

(Poggenkrug). 
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W tym samym czasie działały na terenie 

gminy nieduże zakłady przemysłowe nazywa- 

ne fabrykami. Należały do nich, między inny- 

mi, kuźnie żelaza i stali Tillmanna Kuttenkeu- 

lera w dolinach Powagi i Szwabego, cegielnia 

Adolfa Prochnowa przy ulicy Polanki na ty- 

łach Dworu IV, mydlarnia Bruno Toercklera 

przy Szosie Gdańskiej oraz młyny: Johannesa 

Czachowskiego przy Szosie Sopockiej, Juliusa 

Dahlmanna przy Spacerowej i Carla Hintz- 

manna w Dolinie Leśnego Młyna. 

W Oliwie można było zwiedzać kilka cen- 

nych obiektów. Był to kościół katolicki, czyli 

dzisiejsza katedra, pocysterski park oraz 

Wzgórze Pachołek nazywane wtedy Karls- 

bergiem (stała na nim neogotycka wieża wi- 

dokowa z restauracją) i znajdujący się blisko 

niego na nieodległym wzniesieniu pomnik 

królowej Luizy. 

Ze wspomnianego wykazu rozporządzeń 

wiadomo, że za tej kadencji gmina ogłosiła 

między innymi regulamin dotyczący meldo- 

wania psów i psiego podatku (1890); podnio- 

sła opłatę za wodę z wiejskiego wodociągu 

(1893); zaprowadziła podatek od imprez roz- 

rywkowych (1894); ogłosiła taryfę opłat poli- 

cji budowlanej oraz obowiązujące dla całego 

powiatu zasady budowy, modernizacji i zabu- 

dowywania ulic (1897) oraz rozporządzenie 

o zatrudnieniu i uposażeniu urzędników 

gminnych (1900). 

1 kwietnia 1892 roku została wdrożona 

ordynacja gminna z 3 lipca 1891 roku, na 

mocy której wójta i radę wybierano na sze- 

ścioletnie kadencje. Pełne prawo wyborcze 

w sprawach gminy nadal zależało od cenzusu 

majątkowego. Gmina otrzymała status osoby 

prawnej prawa publicznego i — chociaż nadal 

DAWNA OLIWA 

„Olivaer Nachrichten”, redagowana przez 

zamieszkałego w Gdańsku Johannesa Bu- 

choltza; wychodziła w środy i soboty, a ostat- 

ni numer opuścił drukarnię bodaj w 1911 

roku (w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN 

nie ma późniejszych roczników). Zamieszcza- 

no w niej bieżące zarządzenia i komunikaty 

oraz wiadomości lokalne i ogólne, a także re- 

klamy. Staraniem wójta Hasse w 1902 roku 

wydano wspomniany wybór uchwał i rozpo- 

rządzeń oliwskiej gminy. Właśnie z tego źró- 

dła wiemy, że za jego kadencji gmina ogłosiła 

między innymi obszerny zbiór przepisów po- 

licji budowlanej dotyczący zabudowy wzdłuż 

ulic, przy placach i przy innych traktach pu- 

blicznych oraz inne zarządzenia budowlane, 

a także przepisy dotyczące sprzątania ulic 

(1901), sporządzono też nowe plany kata- 

stralne dla Polanek i gruntów między ulicą 

  

p. 

  
Panorama Oliwy z Pachołka. Widoczna zabudowa wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, a także po dru- 

giej stronie torów kolejowych, i tak, np., ścieżka na drugim planie to trakt dzisiejszej ul. Bora- 

-Komorowskiego. Za torami budowano nie tylko osiedla domków, ale też zakłady przemysło- 

we, Widzimy, m.in., fabrykę farb i lakierów „Daol”; ok. 1930 
  

Staraniem Dultza Oliwa otrzymała 

ważną zdobycz cywilizacyjną. Był to lokal- 

ny wodociąg. Wykonała go gdańska firma 

„A. Aird”, która specjalizowała się w budo- 

wie instalacji gazowych, wodnych i kanaliza- 

cyjnych. Wody dostarczyły ujęcia w Dolinie 

Leśnego Młyna, czyli na terenach obecnego 

ogrodu zoologicznego. W 1898 roku w Oliwie 

rozbłysło światło gazowe i podjęto przy- 

gotowania do budowy kanalizacji. W 1903 

roku wdzięczni oliwianie upamiętnili Dultza, 

nadając jego imię jednej z uliczek — Dultz- 

strasse (obecnie Majkowskiego). 

realizowała zadania zlecone przez landrata 

i rejencję — korzystała z pewnego zakresu 

autonomii. W latach kadencji Dultza w Oli- 

wie zainstalowano pierwsze telefony; w 1900 

roku wieś miała 6471 mieszkańców. 

Stosunkowo krótko, bo przez dwa lata 

(1900-1902), gminie przewodził chemik dok- 

tor Hasse, który szybko zakończył kadencję, 

gdyż 27 grudnia 1902 objął urząd burmistrza 

miasteczka Treptow (przypuszczalnie był to 

dzisiejszy Trzebiatów w powiecie gryfickim). 

Za jego kadencji w 1901 roku ukazała się 

pierwsza urzędowa gazeta gminy oliwskiej 

Georgstrasse i Hochstriess (1902, Obrońców 

Westerplatte i ulica Słowackiego w Strzyży 

Górnej). Z prasowych zapowiedzi o porządku 

posiedzeń rady wiadomo, że nieraz spotykała 

się w sali hotelu „Karlsberg”, który był poło- 

żony blisko Domu Zarazy (przypomnijmy, że 

ciasnota w poklasztornej bramie utrudniała 

normalną pracę). Po odejściu doktora Hasse 

przez kilka miesięcy obowiązki wójta pełnił 

aptekarz Hermann Geissler. 

Pretendentom na wakujące stanowisko 

gmina postawiła warunek, że muszą mieć 

kilkuletnie doświadczenie w pracy urzęd- 

niczej. Zgłosiło się siedemdziesięciu pięciu 

kandydatów. Wśród nich byli burmistrzowie, 

sędziowie, prawnicy, różnej rangi urzędnicy 

komunalni, emerytowani oficerowie, byli wła- 

ściciele ziemscy, wiejscy sołtysi i inni. Wybór »- 
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nie był łatwy, radni gminni podzielili się na 

dwa obozy. Dopiero 25 marca 1903 roku wy- 

brano Paula Luchterhanda, kompromisowego 

kandydata. Miał trzydzieści dziewięć lat i był 

pierwszym „zawodowcem” na oliwskim urzę- 

dzie. Zanim tu przyszedł, był burmistrzem, 

naczelnikiem gminy i starostą w łużyckim 

miasteczku Seidenberg (obecnie Zawidów 

w powiecie zgorzeleckim). Oliwską gminą kie- 

rował przez jedenaście lat (1903-1914). 

Pod jego zarządem gmina zyskała własny 

folwark przy drodze do Szafarni (Schifere- 

iweg), który wykupiła w 1904 roku od Moritza 

Sentpiela i z którego wydzieliła część grun- 

tów pod nowe ujęcia wody, bo te w Dolinie 

Leśnego Młyna już nie zaspokajały potrzeb. 

W tym samym roku przy ulicy Opackiej 

zbudowano szkołę ewangelicką z charakte- 

rystyczną elewacją z nieotynkowanej cegły. 

Za sumę 750 tysięcy marek wykupiono od 

skarbu państwa, po wschodniej stronie torów 

kolejowych, szeroki pas gruntów z przezna- 

czeniem pod zabudowę. Bodaj właśnie wtedy, 

doceniając szczególne walory klimatyczne 

i krajobrazowe Oliwy, gmina zleciła profe- 

sorowi politechniki gdańskiej Gerlachowi 

sporządzenie planu, pozwalającego na prze- 

kształcenie jej na miejscowość willową, co 

— jak się wydaje — zostało częściowo zreali- 

zowane (w oliwskich willach chętnie osiedlali 

się zamożni rentierzy). W 1907 roku za tora- 

mi kolejowymi wybudowano nową gazownię 

i powiększono zasięg terytorialny oliwskich 

gruntów do Bałtyku poprzez przyłączenie 

majątku Kuźnia Konrada (Konradsham- 

mer), Zabianki (Poggenkrug) i wsi Jelitkowo. 

Odtąd Oliwa, mając — podobnie jak Sopot — 

atrakcyjny dostęp zarówno do morza jak i do 

wielkiego kompleksu lasów, mogła rozwijać 

się jako kurort morski i „powietrzny”. 

Aby ułatwić komunikację między starą 

Oliwą i Jelitkowem (albo inaczej — między 

atrakcyjnymi obszarami leśnymi i bałtycką 

plażą) w 1908 roku poprowadzono lokalną li- 

nię tramwaju elektrycznego między centrum 

przy Rynku i jelitkowskim kompleksem ku- 

racyjnym. Przy tej okazji dawne zabudowa- 

nia po linii tramwaju konnego adaptowano 

na nową zajezdnię. Również wtedy dzisiejsza 

ulica Pomorska otrzymała na całej długości 

brukowaną nawierzchnię. W Jelitkowie zaś 

podjęto w 1909 roku rozbudowę domu zdro- 

jowego, łazienek plażowych i budowę mola. 

Wobec ciasnoty w Domu Zarazy również 

w tym roku gmina przejęła na potrzeby urzę- 

du budynki przy ulicy Opata Rybińskiego 

24-25 (w źródłach podawane są różne nume- 

racje od 24 i 24a do 25), Dom Zarazy pozostał 

jednak własnością gminną i był nazywa- 

ny „starym urzędem” — „alte Amtshaus”. 

W 1911 rozbudowano sieć wodociągową 

i utworzono nowe ujęcia wody w Dolinie 

Radości, a przy ulicy Opackiej 7 stanęła ja- 
sno otynkowana szkoła katolicka. W latach 

1912-1913 przy ulicy Polanki 130 wybudo- 

wano gminno-prywatne liceum (dzisiejsza 

„Piątka”), którego dyrektorką została Marie 

Stumpf. W 1913 roku ukazał się pierwszy 

  

Nieznani oliwianie przed budynkiem poczty 

przy ul. Grunwaldzkiej; 1911 
  

numer dziennika „Olivaer Zeitung”, który 

wypełnił lukę po zamkniętej gazecie „Oliva- 

er Nachrichten”; dziennik był redagowany 

i drukowany w Oliwie, wychodził bodaj do 

1934 roku i jak poprzedni organ zamieszczał 

wszystkie urzędowe doniesienia. Wiosną 

1914 roku w Jelitkowie przy plaży wzniesio- 

no nowe łazienki kąpielowe, bo stare zostały 

zniszczone przez styczniowe sztormy. 

We wrześniu 1914 roku Luchterhand opu- 

ścił Oliwę, by objąć urząd burmistrza w bran- 

denburskim miasteczku Miincheberg. Wzra- 

stała liczba mieszkańców Oliwy - 1 stycznia 

1903 roku mieszkało tu niewiele ponad 5 ty- 

sięcy osób, natomiast w 1910 roku już 9346. 

Z przewodnika z 1911 roku dowiaduje- 

my się, że oliwska poczta funkcjonowała 

w tamtym czasie przy dzisiejszej ulicy Grun- 

waldzkiej 523, a przy Polankach — w kwartale 

zajmowanym obecnie między innymi przez 

klasztor ojców cystersów i kościół Matki 

Bożej Królowej Korony Polskiej (ukończo- 

ny w 1921 roku jako świątynia gminy ewan- 

gelickiej) — mieściła się remiza strażacka 

(Feuerwehrdepot); przy ulicy Liczmańskie- 

go (Jahnstrasse) stała sala gimnastyczna 

(Turnhalle) i budynek nadleśnictwa (Ober- 

forsterei), opodal zaś przy Podhalań- 

skiej 5 (Am Wachterberg) funkcjonował jeden 

z kilku oliwskich domów zdrojowych (Kur- 

haus Sommer), natomiast przy ulicy Wita 

Stwosza 23 stał dom wypoczynkowy dla na- 

uczycielek z prowincji Prusy Zachodnie (Leh- 

rerinnen Feierabendhaus). Przy ulicy Pomor- 

skiej działał nieduży przytułek dla ubogich 

(Armenhaus). Natomiast z zapisów w księdze 

adresowej na rok 1916 wynika, że w budynku 

przy Starym Rynku Oliwskim 18 (Am Markt; 

gdzie na parterze od wielu lat jest urząd pocz- 

towy) działała ekspozytura powiatowej kasy 

oszczędnościowej (Sparkasse des Kreis Dan- 

ziger Hóhe), w której oliwianie gromadzili 

oszczędności i zaciągali kredyty. 

W latach kadencji Luchterhanda, w maju 

1901 roku, doprowadzono z Gdańska do Oli- 

wy dwutorową linię tramwaju elektrycznego 

z przystankiem końcowym przy dzisiejszym 

Placu Inwalidów (naprzeciw głównego wej- 

ścia do parku, jej tory połączono potem 

rozjazdem z utworzoną w 1908 roku lokalną 

linią Oliwa-Jelitkowo), a w 1914 roku z elek- 

trowni straszyńsko-pręgowskiej popłynął do 

oliwskich mieszkań prąd elektryczny, który 

w późniejszym czasie doprowadzono też do 

części ulicznych latarni. 

Na czas „bezkrólewia”, jakie nastąpiło 

po odejściu Luchterhanda, rejencja gdańska 

wyznaczyła dla Oliwy zarządców komisa- 

rycznych, którzy w 1915 roku odstąpili urząd 

Fritzowi Twistelowi (1915-1921, wcześniej 
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Oliwski Kurhaus stał na rogu ulic Leśnej i Podhalańskiej; 1915-1916 
  

był radnym sopockim). Twistel jako pierw- 

szy w Oliwie używał tytułu burmistrza 

(Biirgermeister). Został zapamiętany jako 

człowiek dużej energii i pracowitości, działał 

jednak w latach wojny i późniejszych napięć, 

co nie sprzyjało kosztownym i skomplikowa- 

nym inwestycjom komunalnym. Jednak i on 

zostawił coś trwałego i potrzebnego. Za jego 
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kadencji Oliwa otrzymała kanalizację, której 

budowa trwała kilka lat i przysporzyła nie- 

mało trudności, była bowiem wykonywana 

w terenie o bardzo zróżnicowanych wysoko- 

  NZEEY = I 

ściach. Twistel odszedł z Oliwy do Gdańska 

na atrakcyjną posadę dyrektora firmy ubez- 

pieczeniowej „Die Danzig”. 

Za tej kadencji w 1919 roku oliwski od- 

dział powiatowej kasy oszczędności uzyskał 

niejaką samodzielność i nową nazwę (Spar- b 

  

Tramwaj na ul. Opata Rybińskiego, widoczne techniczne odgałęzienie toru prowadzące do 

linii na placu Inwalidów; po prawej słabo widoczny budynek z dawną apteką radnego gmin- 

nego Hermanna Geisslera; ok. 1925 
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Artur Raube, mimowolny sprawca przyłącze- 

nia Oliwy do Gdańska w 1926 roku 
  

kasse der Gemeinde Oliva, Sparkasse Oliva), 

gmina była gwarantką jej wypłacalności 

i oficjalnie wspierała się jej środkami. W tym 

samym roku naliczono w Oliwie 11 716 miesz- 

kańców. 

Spośród kandydatów na wakujący po 

Twistelu urząd w lipcu 1921 roku wybra- 

no prawnika i politologa doktora Herberta 

Creutzburga, oficera artylerii z lat wojny, 

członka konserwatywnej niemiecko-naro- 

dowej partii. Tego wyboru nie zatwierdzał 

już landrat, ale prezydent Senatu Wolnego 

Miasta Gdańska, czyli państwa-miasta utwo- 

rzonego przez Ligę Narodów w 1920 roku, 

do którego włączono również Oliwę. Bodaj 

za tej kadencji gmina stała się właścicielką 

pocysterskiego pałacu i parku, gdzie w póź- 

niejszych latach (1927) urządzono muzeum 

krajowe z plenerową ekspozycją żuławskich 

zabytków techniki. W sierpniu 1924 roku, 

czyli niemal rok przed nagłym odejściem 

Creutzburga z urzędu, odnotowano w Oliwie 

13 927 mieszkańców. 

W latach urzędowania Creutzburga 

w Oliwie przybyło kilka znacznych zakładów 

produkcyjnych w wydzielonej dla nich stre- 

fie industrialnej wzdłuż torów kolejowych 

(było to ważne dla oliwian, bo powstawały 

tam miejsca pracy). Około 1921 roku przy 

Grunwaldzkiej 473/475 (Danzigerstrasse 26) 

otwarto fabrykę kakao i czekolady „Olka” 

(„Olka” Schokoladenwerke, po wojnie jej 

parcela została wchłonięta przez Zakłady 

Łożysk Ślizgowych „Bimet”). Po zachodniej 

stronie torów, ale na północnych rubieżach 

Oliwy, przy Dickmana 15/16 (Oetkerstrasse 

15/16) w 1922 roku rozpoczęła działalność 

fabryka środków spożywczych „Dr. Oetker” 

(po wojnie upaństwowiona jako Gdańskie 

Zakłady Środków Spożywczych, w latach 

1991-1994 wykupiona przez rodzinę Oetke- 

rów). Blisko dworca kolejowego po wschod- 

niej stronie torów przy ulicy Droszyńskiego 

(Zimmerstrasse) około 1923 roku pojawiła 

się fabryka czekolady „Anglas” (Schokola- 

denfabrik „Anglas”, po wojnie upaństwo- 

wiona jako Gdańskie Zakłady Przemysłu 

Cukierniczego „Bałtyk”, obecnie firma pry- 

watna). Blisko niej przy ulicy Colbatzer- 

strasse 104, róg Humboldstrasse (Bora- 

-Komorowskiego, róg Słowiańskiej) w 1923 

roku otwarto fabrykę farb i lakierów „Daol” 

(Daol — Gesellschaft fiir Lack- und Farbren- 

fabrikation m.b.H., po wojnie upaństwowio- 

na jako Gdańska Fabryka Farb i Lakierów, 

później „Polifarb Oliwa” Gdańska Fabryka 

Farb i Lakierów). W latach 1923-1924 firma 

„Walter Hoene” wybudowała zakłady przy 

Grunwaldzkiej 479 (Danzigerstrasse 23), 

w których produkowała elementy do budo- 

wy kolejek wąskotorowych różnego typu (po 

wojnie „Zakłady Przemysłowe dwn. »Ho- 

ene<”, wchłonięte przez Zakłady Łożysk Śli- 

zgowych „Bimet”). 

Danzig-Oliva 

12 wrześnie 1925 roku socjaldemokra- 

tyczny dziennik „Danziger Volksstimme” ze- 

lektryzował oliwian sensacyjnym doniesie- 

niem o milionowych niedoborach w oliwskiej 

kasie oszczędnościowej (Sparkasse Oliva), co 

miało nastąpić na skutek współpracy z nie- 

rzetelnym biznesmenem, Arturem Raube, 

byłym komunistycznym liderem i posłem 

do Volkstagu. Wypłacalność kasy została 

zagrożona, a gminie groziło bankructwo, 

bo traciła swoje źródło finansowania. Temat 

podchwyciły inne gdańskie dzienniki, także 

polska „Gazeta Gdańska »Echo Gdańskie<”. 

Zanosiło się na skandal. 

Gwarantką kapitałów kasy była gmina, 

a osobiście ręczył za nie urzędujący bur- 

mistrz, czyli w tym czasie Creutzburg. Zos- 

tał on natychmiast odsunięty z urzędu i za- 

stąpił go ławnik Erich Feldtkeller, którego 

wkrótce wymienił delegowany z Gdańska 

komisaryczny naczelnik doktor Kurt Meyer- 

-Barkhausen. Oliwianie znaleźli się w sytuacji 

patowej. Miasto Gdańsk zgodziło się prze- 

jąć dług, ale za cenę wchłonięcia Oliwy. Nie 

wszystkim podobał się taki obrót spraw. Byli 

jednak i tacy, którzy nie ukrywali pragnie- 

nia przyłączenia Oliwy do wielkiego miasta 

w charakterze dzielnicy, bo widzieli w tym 

szanse na awans. I pojawiła się okazja, by to 

się spełniło. W pierwszych dniach grudnia 

1925 roku oliwska rada przyjęła ten warunek. 

Przejęcie gminy odbyło się w oliw- 

skim ratuszu przy Am Schlossgarten 25 

w czwartkowe przedpołudnie 1 lipca 1926 

roku. Uczestniczyli w nim między innymi: 

doktor Kurt Meyer-Barkhausen, prezydent 

senatu doktor Heinrich Sahm, senatorowie 

doktor Hugo Bail i Wilibald Wierciński, nad- 

radca senatu Bruno Berent i przewodniczący 

rady miejskiej Ernst Brunzen. Po godzinnej 

uroczystości Oliwa oficjalnie stała się dziel- 

nicą miasta pod nową nazwą Gdańsk-Oliwa 

(Danzig-Oliva). W okresie adaptacji do nowe- 

go statusu pojawiło się niemało zawirowań, 

bo na jakiś czas został zamknięty oliwski 

urząd celny, powstało zamieszanie wokół 

opłat pocztowych, telefonicznych i za energię 

elektryczną, w sprawach korzystania z pań- 

stwowej opieki medycznej itp. W gdańskiej 

radzie miejskiej Oliwa miała trzech repre- 

zentantów: kupca Edwina Bialke (z partii 

Centrum), aptekarza Hermanna Geisslera 

(nacjonalista) i przedsiębiorcę budowlanego 

Hermanna Laschewskiego (komunista). 

Po kilku miesiącach sprawy się unormo- 

wały i można by sądzić, że wszyscy byli za- 

dowoleni. Taki ton dominował w artykułach 
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Kurt Meyer-Barkhausen, komisaryczny za- 

rządca Oliwy w latach 1925-1926 
  

poświęconych ostatnim dziesięcioleciom oliw- 

skiej gminy, które publikowano przy okazji 

obchodów 750. rocznicy początków Oliwy, 

czyli w 1928 roku, a więc dwa lata po przyłą- 

czeniu Oliwy do Gdańska. Co ciekawe, autorzy 

nie podnosili żadnych zarzutów pod adresem 

ostatniego burmistrza, który lekko traktując 

obowiązki stał się niejako sprawcą tej zmia- 

ny, przeciwnie, pisali o nim z dużą sympatią. 

Winnym upadku oliwskiej kasy miał być tylko 

komunista Artur Raube. 

W jaki sposób do tego doszło? Na począt- 

ku lat dwudziestych Raube zajął się sprze- 

dażą francuskich samochodów marki „Ma- 

this”, a ponieważ nie dysponował kapitałem 

na pełne rozwinięcie interesu, zwrócił się 

o kredyt do oliwskiej kasy. Tam wystawiono 

mu weksel na dwa tysiące dolarów. Kiedy 

przyszedł czas spłaty, Raube, zamiast zwró- 

cić realne pieniądze, zaciągnął nową pożycz- 

kę, ale już wyższą, by pokryć z niej pierwsze 
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zobowiązanie. Drugą pożyczkę spłacił w taki 

sam sposób, zadłużając się po raz trzeci. 

Zadłużał się coraz bardziej, aż pojawiło się 

pytanie o jego wypłacalność. Wtedy oddał 

kasie w zastaw wszystkie dobra trwałe i ru- 

chome. Prowadzeniem jego interesów jakoby 

zajął się pełnomocnik kasy, kupiec Bernhard 

Schulisch, który miał zadanie tak nimi kie- 

rować, by odzyskać narosły dług. Pod jego 

zarządem dług jednak nie zniknął, ale miał 

urosnąć do miliona dwustu tysięcy guldenów. 

  

Oliwa, widok z Pachołka. Tereny między la- 

sem i Polankami, a także częściowo między 

Grunwaldzką i Polankami są już gęsto zabu- 

dowane; ok. 1930 

WYKORZYSTANO: 

Adamkowicz Marek, „Tajemnice posła 

Raubego”, „Dziennik Bałtycki” , 1. 04.2016; 

„Alphabetisches Ortschaftsverzeichnitz 

des Landgerichtsbezirks Danzig mit Angabe 

der Amtsgerichte, Amtsbezirke und Gens- 

darmen Stations-Orte ”, Danzig 1883; 

„Historia Pomorza”, tom IV (1850-1918), 

część I, opracowali: Stanisław Salmono- 

wicz, Włodzimierz Stępiński, Kazimierz Waj- 

da, Edward Włodarczyk pod redakcją Stani- 

sława Salmonowicza. Toruń 2000; 

Raube, chociaż zapewniał o swojej nie- 

winności, uciekł za granicę. W końcu sam 

oddał się w ręce sprawiedliwości w Mar- 

sylii. W areszcie spędził łącznie siedem 

miesięcy (z tego dużą część w Gdańsku 

na Kurkowej). W maju 1928 roku gdański 

sąd okręgowy skazał go na cztery mie- 

siące więzienia z uwzględnieniem czasu 

spędzonego w areszcie. Raube odwołał się 

od tego wyroku i w październiku proces 

wznowiono. Spodziewał się uniewinnienia, 

tymczasem karę podniesiono mu z czte- 

rech do siedmiu miesięcy bez możliwości 

odwołania do wyższej instancji. Nie trafił 

jednak za kraty, bo policzono mu miesiące 

spędzone w areszcie. 

„Luftkurort und Ostseebad Oliva (We- 

stpr.) , Danzig 1911; 

Muhl John, „Geschichte der Dórfer auf 

der Danziger Hóhe”, [w:] „Quellen und Dar- 

stellungen zur Geschichte Westpreussens”, 

nr 21, Danzig 1938; 

„Neues Adrefbuch fur Danzig und seine 

Vororte”, Danzig 1897 (również późniejsze 

księgi adresowe Gdańska i Oliwy); 

Portal internetowy dawnaoliwa.pl; 

Przedwojenne dzienniki gdańskie: 

„Danziger Allgemeine Zeitung”, „Danziger 

ZANO EU] 

Doktora Creutzburga nie pociągnięto do 

odpowiedzialności karnej. Przeciwnie, kiedy 

sprawa przycichła, awansował „do Berlina na 

stanowisko pomocniczego pracownika w tam- 

tejszym urzędzie zagranicznym” („Echo 

Gdańskie” z 12 października 1927 roku). 

W następnym roku mieszkał już w litewskiej 

Kłajpedzie (Memel), gdzie służył sprawie nie- 

mieckiej jako lider niemieckiej mniejszości m 

  

Publikację wsparła 

ue WSPÓLNOTA 
GDANSKA 

w ramach programu „90 lat Oliwy w Gdańsku” 
  

  
Volksstimme”, „Danziger Zeitung”, „Gazeta 

Gdańska »Echo Gdańskie«” oraz gazety 

oliwskie: „Olivaer Nachrichten”, „Olivaer 

Zeitung”; 

„Sammlung der Ortsgesetzte, Verord- 

nungen und Statuten der Gemeinde Oliva”, 

Danzig 1902; 

Wilhelm John, „Die Entwicklung der Ge- 

meinde Oliva”, [w:] „750 Jahre Oliva. Fest- 

schrift zum 750 jahrigen Jubilaum des Klo- 

sters Oliva”, Danzig 1928. 
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Co się wydarzyło, kiedy świętowano 

Tekst: Daniel Gucewicz* 

Pół wieku temu z okazji tysiąclecia chrztu Polski w Gdańsku doszło do wydarzeń, które sprawiły, że na 

Zachodzie znów mówiło się o mieście nad Motławą. Ludzie w dobitny sposób postanowili wtedy wyrazić swoje 

oburzenie na antykościelną propagandę i działania komunistów, mające przeszkadzać w świętowaniu donio- 

słego jubileuszu. Zniszczenie plansz, które w prowokacyjny sposób krytykowały polskich biskupów za słynne 

„Orędzie”, spotkało się jednak z ostrą reakcją władz i pociągnęło za sobą kilka wysokich wyroków więzienia. 

*   
Gdańskie uroczystości milenijne, 29 maja 1966; tłumy wiernych zgromadziły się także na placu przy Bazylice Mariackiej, po lewej widoczny 

ołtarz polowy na częściowo odbudowanej plebani 
  

ieloletnie przygotowania do ob- 

VY sio Milenium Chrztu Polski 

trwały od 1957 roku, wraz z re- 

alizacją programu Wielkiej Nowenny, 

stworzonego przez prymasa Stefana Wy- 

szyńskiego. Były to swoiste rekolekcje 

narodowe, których celem było przygoto- 

wanie polskich katolików, by godnie wejść 

w nowe tysiąclecie chrześcijaństwa w Pol- 

sce. Największe ożywienie religijne wiązało 

się w tym czasie z peregrynacją kopii obra- 

zu Matki Bożej Częstochowskiej. W zamy- 

śle twórców programu wizerunek ten miał 

dotrzeć do każdej parafii, do każdej świąty- 

ni, a więc teoretycznie do wszystkich wier- 

nych. W malutkiej wówczas diecezji gdań- 

skiej nawiedzenie trwało od 18 sierpnia do 

23 października 1960 roku. 
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Przygotowania do milenijnego święta 

rozpoczęły się w diecezji gdańskiej w mar- 

cu 1966 roku. Koncentrowały się na sferze 

duchowej, ale w miarę możliwości księża za- 

dbali też o odpowiednią oprawę zewnętrzną. 

Kościoły ozdobiono okolicznościowymi napi- 

sami („966 + 1966”, „1000 lat wierni Bogu”), 

a w parafiach — w Pręgowie, Brętowie, 

Pruszczu Gdańskim i katedrze oliwskiej — 

konsekrowano dzwony, które służą do dziś. 

W kościołach „dziekańskich” wmurowano 

tablice przypominające wielką rocznicę, 

w Kościele Mariackim oddano nowe „mile- 

nijne” lektorium, zaś w kościele św. Kata- 

rzyny dwa konfesjonały. Ponadto w świę- 

to Matki Bożej Gromnicznej największa 

świątynia Gdańska uzyskała tytuł bazyliki 

mniejszej, a w ramach przygotowań do ob- 

chodów przebudowano w niej prezbiterium, 

dostosowując je do posoborowych zasad. 

Podniosłą atmosferę wielkiego święta 

już od grudnia 1965 roku zakłócały komu- 

nistyczne władze. Ich histeryczna reakcja 

na słynne zdanie: „Przebaczamy i prosimy 

o przebaczenie”, wieńczące „Orędzie bisku- 

pów polskich do biskupów niemieckich”, do- 

cierała do niemal wszystkich obywateli, czy 

to wierzących, czy niewierzących. W prasie, 

radiu i telewizji, na wiecach, masówkach 

i zebraniach oraz na wszystkich innych im- 

prezach państwowych bez przerwy mówiło 

  

Już 27 maja na jednej z tablic w Oliwie zama- 

lowane zostało słowo „zdrajcami” 

  
Wielu wiernych przybyło 28 maja 1966 roku do katedry w Oliwie, by witać Obraz Nawiedzenia 
  

się o biskupach jako o „zdrajcach”, którzy 

fałszują historię i rzeczywistość, starając się 

przypodobać zachodnioniemieckim rewizjo- 

nistom. Nagminnie przypominano niemiec- 

kie zbrodnie na Polakach, dodając sloganowe 

hasło: „Nie zapomnimy, nie przebaczymy!”. 

I choć ten chrześcijański gest, który zrodził 

się podczas Soboru Watykańskiego II, fak- 

tycznie był wielkim zaskoczeniem dla wielu 

Polaków, to tak prowadzona kampania niena- 

wiści szybko sprawiła, że wierni podczas uro- 

czystości milenijnych spontanicznie zaczynali 

krzyczeć: „Przebaczamy, przebaczamy!”. 

Orędzie było iskrą, która wznieciła 

„bitwę milenijną”, swoistą „walkę o rząd 

dusz”. Kościół organizował obchody Mile- 

nium Chrztu Polski, a równocześnie wła- 

dze komunistyczne pod wodzą Władysława 

Gomułki przygotowywały setki imprez pod 

szyldem Tysiąclecia Państwa Polskiego, 

bagatelizując przy tym znaczenie przyjęcia 

chrztu przez Mieszka I. Partia podejmo- 

wała liczne działania, które miały na celu 

zniechęcanie ludzi do brania udziału w ko- 

ścielnych nabożeństwach, a nierzadko tak- 

że uniemożliwiały im ten udział. 

JU 
Z materiałów archiwalnych, dotyczących rozprawy 
przeciw Karolowi Mar'ii Spleffowi, 
Która fo rozprawa odbyła się w Gdańsku 
ASB CZY 4 
Z zeznań zakonnika ojca Gerarda Mafuli złożosych IZWLer 

...W Końcu kwietnia Mes r.zpotkałem 
RU EZ TAB OT 
Ksiądz ten zginą! w stutthofie. 
dE 

Polscy księża nie są apostołami lecz   FO
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dańsk stał się „polem bitwy” w ostat- 

ni weekend maja 1966 roku, kiedy na 

kolejne diecezjalne uroczystości obchodów 

milenijnych przyjechali biskupi z całej Pol- 

ski z prymasem Wyszyńskim na czele. Na- 

sze miasto było pierwszym przystankiem 

biskupów na ziemiach przyłączonych do 

Polski po II wojnie światowej i pierwszym, 

w którym ciągle niejednolite i jeszcze nie- 

zintegrowane społeczeństwo tak mocno 

zaakcentowało swoje stanowisko w „sporze 

milenijnym”, rozgrywającym się na oczach 

całego świata. Wcześniejsze uroczystości 

diecezjalne miały miejsce w Gnieźnie i Po- 

znaniu, na Jasnej Górze, w Krakowie i Pie- 

karach Śląskich. 

Przybycie prymasa Polski do Gdańska 

dla wielu mieszkańców było wielkim świę- 

tem, zwłaszcza że poprzednia jego wizy- 

ta miała miejsce w 1964 roku, w związku 

z ustanowieniem biskupa Edmunda Nowic- 

kiego pełnoprawnym ordynariuszem diece- 

zji gdańskiej, co stało się możliwe po śmierci 

w Niemczech biskupa Carla Marii Spletta. 

Co więcej, usilne propagandowe starania, 

by skompromitować kardynała w oczach 

Polaków, przynosiły skutek odwrotny od 

zamierzonego i umacniały jego autorytet 

i popularność, i to nie tylko wśród wiernych. 

Był on wszak kimś, kto nie dość, że prze- 

trwał stalinowską niewolę, to nie bał się 

publicznie krytykować rządzących, przed- 

stawiając przy tym odmienną od „jedynie 

słusznej” wizję historii Polski. 

W sobotnie popołudnie 28 maja 1966 

roku, pomimo przenikliwego zimna i pada- 

jącego co jakiś czas deszczu, na trasie prze- 

jazdu prymasa i samochodu-kaplicy przewo- 

żącego Obraz Nawiedzenia już od Pruszcza 

ustawiły się dziesiątki tysięcy wiernych. 

Rzucano kwiaty w kierunku samochodów, 

kilkukrotnie próbowano podnieść limuzynę, 

w której podróżował prymas. Żartował on 

  
później, że „przez ulice Gdańska jeździ się 

jeszcze trudniej niż przez ulice Krakowa”. 

Dwudziestotysięczny tłum zgromadzony 

w Oliwie na Jakiś czas zatamował ruch dro- 

gowy. Jak wspominał jeden z uczestników, 

gdy wierni zaczęli intonować pieśń religij- 

ną, „to pół Oliwy huczało”. 

Po symbolicznym powitaniu w katedrze, 

prymas udał się do kościoła „na Czarnej” 

we Wrzeszczu, gdzie wziął udział w nabo- 

żeństwie dla kilku tysięcy studentów. Świą- 

tynia akademicka była nabita do ostatnich 

granie, a wiele osób stało na zewnątrz. 

Prymas wygłosił blisko godzinne kazanie, 

w którym bezkompromisowo mówił — mię- 

dzy innymi — o wszechobecnej propagandzie 

i zakłamaniu, niejednokrotnie nawiązując 

do „Orędzia”. Uczestnicy spotkania wspo- 

minali, że homilia wywarła na nich ogromne 

wrażenie, a według komunistów słowa kar- 

dynała Wyszyńskiego wprost podburzały 

młodzież przeciwko PRL. 

Kiedy we Wrzeszczu trwało to nabo- 

żeństwo, w Oliwie doszło do pierwszej 

w ów „Milenijny” weekend spontanicznej 

manifestacji. Władze nie tylko „zaoferowa- 

ły” wiele różnych imprez (koncerty, zabawy, 

przedstawienia, zawody sportowe, spotka- 

nia z pisarzami itd., itp.), które miały od- 

ciągać ludzi od udziału w uroczystościach, 

ale też przygotowały specjalne „powitanie” 

na cześć przybyłych biskupów i prymasa. 

W centralnych punktach miasta ustawiono 

wielkie tablice, na których przypominano 

zbrodnie niemieckie, także na duchownych. 

W perfidny sposób posłużono się liczbą 2214 

kapłanów zamordowanych w czasie wojny, 

która znalazła się w poświęconej rok wcze- 

śniej Kaplicy Kapłańskiej w Kościele Ma- 

  

Po uroczystościach część wiernych natknęła 

się na placu przed dworcem na plansze z ha- 

słami atakującymi biskupów 

Zdjęcia służyły m.in. do identyfikacji uczest- 
ników wydarzeń; na tym rozpoznany został 

Edmund Paruzel, skazany później na dwa 

lata więzienia 
  

riackim (później liczbę tę zaktualizowano 

do 2779). Na innej planszy przypominano 

postać biskupa Spletta i jego rzekomą wy- 

powiedź: „Polscy księża nie są apostołami, 

lecz zdrajcami”. Wyrwany z kontekstu cytat 

został przez wielu odczytany jako prowoka- 

cja skierowana przeciwko Episkopatowi. 

Ustawione w Oliwie instalacje z plan- 

szami zostały uszkodzone już w piątek 27 

maja. Trzej uczniowie ze Szkoły Podsta- 

wowej nr 23 jedną z nich obrzucili kamie- 

niami, inni, już trochę starsi, zamalowali 

haniebne słowo „zdrajcami”. Wszyscy oni 

zostali później ujęci przez Służbę Bezpie- 

czeństwa, na szczęście obyło się bez kon- 
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sekwencji, jeśli nie liczyć zastraszających 

rozmów „profilaktyczno-ostrzegawczych”. 

O tym, jakie nastroje panowały wówczas 

w mieście, świadczą też napisy, które poja- 

wiły się na murach w Oliwie, a które wcze- 

śniej nie były spotykane: „Precz z komu- 

nizmem” i „Precz z komunistami”. W tym 

jednak przypadku służbom nie udało się 

wykryć sprawców. 

Jak się okazało, było to tylko preludium 

tego, co miało się dziać podczas gdańskich 

obchodów, bowiem w sobotni wieczór wraca- 

jący spod katedry ludzie natknęli się na pro- 

wokacyjne plansze ustawione na pętli tram- 

wajowej. Najpierw zaczęto wznosić okrzyki, 

w których krytykowano antykościelną pro- 

pagandę, następnie tablice obrzucono ka- 

mieniami. Starsze panie, wymachując para- 

solkami, przepędziły milicjanta próbującego 

samotnie interweniować. Plansze zerwano 

i połamano. Władze nie zastosowały wów- 

czas rozwiązania siłowego, postanowiono 

tylko zatrzymać czterech rzekomych „pro- 

wodyrów”. Udano się w ślad za nimi i ujęto 

pod samymi domami, po czym zostali oni 

przewiezieni na Komendę Wojewódzką Mi- 

licji Obywatelskiej i przesłuchani. 

W niedzielę 29 maja 1966 roku - było to 

święto Zesłania Ducha Świętego — 

odbyła się centralna uroczystość milenijna 

w Bazylice Mariackiej. Uczestniczyło w niej 

ponad czterdziestu biskupów z całego kraju 

oraz oczywiście prymas Stefan Wyszyński. 

Część hierarchów, która przyjechała do 

Gdańska dzień wcześniej, odprawiła poran- 

ne msze w dwudziestu czterech kościołach 

całej diecezji (między innymi arcybiskup 

Karol Wojtyła w kościele Serca Jezusowego 

„na Czarnej”). 

Kiew4si b) sd ste byZ js se U] EW 

Milenijne nabożeństwo rozpoczęło się 

barwną procesją z darami z Kaplicy Królew- 

skiej do bazyliki, która wyruszyła na dźwięk 

hejnału kaszubskiego. U bram świątyni 

przybyłych hierarchów powitał jej gospodarz 

ksiądz prałat Józef Zator-Przytocki. Mszę 

koncelebrowało dziewięciu biskupów z or- 

dynariuszem gdańskim Fdmundem Nowic- 

kim na czele. W jej trakcie prymas wygłosił 

płomienne kazanie, które także tym razem 

wywarło wielkie wrażenie na słuchających 

i było wielokrotnie cytowane przez zachod- 

nią prasę. Kardynał mówił, między innymi, 

o „próbie sił”, której Kościół nie podejmu- 

je, wbrew temu, co twierdziła propaganda: 

„Nie mamy wcale zamiaru przeprowadzać 

tutaj jakiejś »próby sił«, bo nie można jej 

przeprowadzać między siłą materialną 

a siłą duchową”. Przekazał też aktualne 

do dziś przesłanie do wszystkich, którzy 
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Powyżej i poniżej: Znajdujące się przed Dworcem Głównym plansze z propagandowymi ha- o nich na częściowo odbudowanej plebanii 

słami zostały zerwane z rusztowań i połamane, a same rusztowania przewrócone na ziemię w Domu Ferberów ustawiono ołtarz polowy. 
  Na zakończenie uroczystości wyszli nań bi- 

roszczą sobie prawo do przewodzenia naro- Jak się szacuje, w uroczystości uczestni- skupi, a prymas przekazał błogosławieństwo. 

dem: „Dopiero miłość sprawia, że przesta- czyło około 40 tysięcy osób. Mimo ogromu 

jemy mówić: »ja tu rządzę«, a zaczynamy świątyni większość wiernych znajdowała się M ilenijne święto w Gdańsku zakończyło 

mówić: »ja tu służę<”. na zewnątrz bazyliki, a specjalnie z myślą się po godzinie 14. Prymas odjechał 

    

  
okł . p] a 

A m ri nici 

FO
TO

: 
ZB
IO
RY
 

IP
N 
G
D
A
N
S
K
 

  

 



FO
TO
: 

ZB
IO
RY
 

IP
N 
GD

AŃ
SK

 

do Bydgoszczy, a tysiące rozśpiewanych 

i uskrzydlonych jego słowami wiernych 

udawało się w większości w stronę Dworca 

Głównego. Po drodze natknęli się na plan- 

sze z hasłami „nie zapomnimy, nie przeba- 

czymy”, atakujące biskupów, które były 

ustawione na dziś już nieistniejącym placu 

Maksyma Gorkiego, a więc na obszernym 

skwerze przed hotelem „Monopol”. Ktoś 

krzyknął: „zniszczyć to”, „spalić to”, „to 

komuniści specjalnie wywiesili na przyjazd 

Wyszyńskiego”. Tablice obrzucono kamie-. 

niami, zerwano z rusztowania, a następnie 

połamano. Od przejeżdżających kierowców 

uzyskano trochę benzyny, dzięki czemu 

udało się plansze podpalić. Chwilę później 

całą konstrukcję przewrócono na ziemię. 

rzucono go wyzwiskami: „to komunista”, 

„precz z komunistami” i również zmuszono 

do ucieczki. Wzburzenie tłumu było tak 

duże, że próbowano wywrócić radiowóz, 

który w pewnym momencie pojawił się pod 

hotelem. 

Wybuch radości wywołała informacja, 

że wśród demonstrujących jest amerykań- 

ski dziennikarz Gene Kramer. Jak wspomi- 

nał jego kolega, także obecny na placu, Tom 

Barthelemy z ambasady USA w Warszawie, 

tłum wziął Kramera na ręce i podrzucał, 

wiwatując. Korespondentowi pozwolono na 

robienie zdjęć, dzięki którym możemy dziś | 

podziwiać ów pierwszy od strajku dokerów 

w 1946 roku w Nowym Porcie przejaw oporu 

społecznego w Gdańsku. 

MAYASD se by4 SSE 6 U EWA 

dziesiąt w większości młodych ludzi. Łapa- 

no jednak wszystkich, którzy się nawinęli. 

Wśród wielu przypadkowych osób, które 

trafiły na komendę wojewódzką bądź miej- 

ską MO, był też Maciej Kilarski, kustosz 

malborskiego zamku. Zatrzymywano nawet 

osoby, które później pojawiły się w okolicy 

placu i nie brały udziału czy to w nabożeń- 

stwie, czy samym incydencie. 

Esbecy wskazywali milicjantom osoby 

wytypowane do zatrzymania. Sami też udali 

się w „pościg” za kilkoma z wytypowanych, 

rzekomo aktywnych uczestników zamieszek 

i zatrzymywali ich w innych częściach mia- 

sta. W taki sposób w restauracji we Wrzesz- 

czu ujęto na przykład trójkę kolegów, którzy 

znaleźli się na placu Gorkiego w momencie 

  

Połamane tablice zostały podpalone — wyko- 

rzystano benzynę, którą udało się uzyskać 

Od przejeżdżających kierowców 
  

W kilkusetosobowym tłumie krzątali 

się też esbecy i milicjanci w cywilu, któ- 

rych zadaniem było obserwowanie i typo- 

wanie osób, które zostały uznane za naj- 

bardziej aktywne w tym akcie naruszenia 

porządku publicznego. Niektórzy z funk- 

cjonariuszy robili zdjęcia, tłum jednak na 

to nie pozwalał. Jednego z takich „tajnych” 

esbeckich fotografów pobito i przegoniono 

do hotelu „Monopol”. Przepędzono też ja- 

kiegoś obywatela, który próbował zapro- 

testować przeciwko niszczeniu plansz. Ob- 

dy władze uznały, że tłum się „wy- 

szumiał”, wydano rozkaz pacyfikacji 

zamieszek przez jednostki ZOMO. Był to 

gdański debiut tej formacji, utworzonej 

niecałą dekadę wcześniej. Ich charaktery- 

styczne czarne płaszcze wywołały skando- 

wanie: „Gestapo, gestapo!”. Interwencja 

była raczej spokojna, choć niektórzy już 

wówczas otrzymali pierwsze ciosy. Edmund 

Szary wspominał, że salwował się ucieczką 

przez oddany do użytku na początku maja 

tunel pod dworcem. Niestety, rozpędzony 

wpadł wprost w objęcia zomowców, którzy 

nie szczędzili mu razów. 

Zaprowadzanie porządku miało cha- 

rakter łapanki. Łącznie zatrzymano kilka- 

  
niszczenia plansz, ponieważ wracali akurat 

z pracy w Stoczni Gdańskiej (w której tego 

dnia „z okazji” Milenium płacono ekstra 

pensję). 
Podczas rozpędzania tłumu zatrzyma- 

no też troje korespondentów zagranicz- 

nych (oprócz Kramera z Associated Press 

w Gdańsku byli wówczas Renate Marsch 

z Deutsche Presse-Agentur oraz Vincent 

Buist z Reutersa). Zarekwirowano im apa- 

raty i naprędce wywołano zdjęcia, które 

posłużyły następnie podczas przesłuchań, 

a także do typowania osób do aresztowania. 

W dalszej konsekwencji stawały się dowo- 

dami w sprawie. Po zwolnieniu dziennikarze 

pospieszenie przekazali do swoich redakcji »- 
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pierwsze relacje i jeszcze tego samego dnia 

wieczorem Radio Wolna Europa poinformo- 

wało o uroczystości i incydentach. 

Osoby przewiezione na komendę zostały 

ustawione na korytarzach, twarzą do ścia- 

ny, z zakazem porozumiewania się. Pierwsza 

selekcja polegała na pytaniu, czy rodzice lub 

ktoś z rodziny należy do partii. Następnie 

dokonywano przesłuchań, próbując wmówić 

podejrzanym, że znajdują się na wywoła- 

nych zdjęciach i są chuliganami, bo niszczyli 

mienie państwowe. Wobec niektórych uży- 

wano przemocy i pałek. Szesnaście osób 

w wieku 16-30 lat trafiło na noc do cel w ko- 

mendzie wojewódzkiej. Obskurne pomiesz- 

czenia, z założenia dwuosobowe, tym razem 

musiały pomieścić po 5—7 osób. Byli tam rów- 

nież zatrzymani za niszczenie plansz w Oliwie. 

W ten gwałtowny sposób zakończyły się 

dla nich obchody milenijne. Ich rodziny tak- 

że nie miały powodów do świętowania, bo- 

wiem o wielu z zatrzymanych nie otrzymały 

żadnych informacji. Zdarzało się nawet, że 

milicjanci czy prokuratorzy straszyli tych, 

którzy dopytywali się o swoich bliskich, że 

zostaną aresztowani. 

W poniedziałek 30 maja 1966 roku na eks- 

presowej rozprawie na kary od trzech 

do sześciu miesięcy więzienia skazano trzy 

pierwsze osoby oskarżone o chuligański 

czyn w Oliwie. Był wśród nich Antoni Wie- 

loch, 28-letni mieszkaniec Sopotu, syn Me- 

darda działacza polonijnego w Wolnym Mie- 

  

ście Gdańsku. Pozostali to Antoni Hass (31 

lat) i ministrant z katedry oliwskiej Marian 

Leśków (19). 31 maja i 1 czerwca odbył się 

z kolei proces zatrzymanych pod dworcem. 

Siedem osób skazano na kary od czterech do 

sześciu miesięcy więzienia. Byli to Andrzej 

Leński (17), Stanisław Masztalerz (18), Jó- 

zef Pyszka (21), Świętosław Szadujkis-Sza- 

durski (19), Edmund Szary (17) oraz bracia 

Franciszek (19) i Władysław Zawadzcy (24). 

Posiedzenia sądu odbywały się za zamknię- 

tymi drzwiami po godzinach pracy. Zamiast 

prokuratora w roli oskarżycieli występowa- 

li funkcjonariusze, którzy równocześnie od- 

grywali rolę świadków. Co więcej, oskarże- 

ni nie mieli prawa do obrońców. 

Wydaje się, że żadna z wymienionych osób 

nie widnieje na zdjęciach, które zostały wyko- 

nane feralnego dnia. Inaczej było w przypad- 

ku trzydziestoletniego Edmunda Paruzela, 

którego sprawę postanowiono wyłączyć i pro- 

wadzić w innym trybie, tak by móc go skazać 

na karę wyższą od sześciu miesięcy. Paruzel, 

jako mieszkaniec „reakcyjnej? Częstocho- 

Wwy, w pewnym sensie pasował do roli kozła 

ofiarnego. Ponadto bezpieka podjęła usilne 

starania znalezienia „głównych prowodyrów” 

manifestacji. I rzeczywiście, dwa tygodnie 

później ujęto kolejne dwie osoby: Leszka Wło- 

darczaka (39 lat) i Wacława Szulca (20). Choć 

daleko im było do „prawdziwych inspirato- 

rów”, to posiadano przeciwko nim silne dowo- 

dy — fotografie dokumentowały, że brali udział 

w niszczeniu plansz. 

O 
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Cała trójka mogła mówić o wyjątko- 

wym pechu. Paruzel w „milenijny” week- 

end przyjechał do Trójmiasta w delegację 

służbową i niejako przy okazji wziął udział 

w uroczystości i niszczeniu plansz. Szule — 

został uchwycony tylko na jednym zdjęciu 

—„pozował”, jakby chciał wywrócić ruszto- 

wanie. Niestety, ktoś zidentyfikował go na 

tej fotografii. Podobnie wyglądała sprawa 

z Włodarczakiem, którego rodzinie udało 

się jednak uzyskać jego uwolnienie, zała- 

twiając mu odpowiednie zwolnienie lekar- 

skie. 

Największym pechowcem był chyba Jó- 

zef Paluszyński (42), ostatni z „milenijnych” 

aresztowanych. Po incydencie, w którym 

jak tłumaczył, wziął udział o tyle, że poszedł 

na dworzec kupić papierosy, wrócił do domu 

w śródmieściu i mógł spokojnie o wszystkim 

zapomnieć. Jego twarzy nie zapomniał jed- 

nak esbek, który brał udział w obserwacji 

palenia plansz. W sierpniu, a więc prawie 

trzy miesiące później, zupełnie przypadko- 

wo rozpoznał go na ulicy i aresztował. 

Paruzel, Szule i Paluszyński stanęli 

przed sądem na przełomie 1966 i 1967 roku. 

Dopiero wtedy dane było im się poznać, co 

w niczym nie przeszkadzało wiceprokurato- 

rowi wojewódzkiemu Wacławowi Kajtanow- 

skiemu w twierdzeniu, że działali wspól- 

nie i byli inspiratorami niszczenia tablic. 

W lutym 1967 roku zostali skazani na wy- 

sokie kary, odpowiednio: 2 lata, 1 rok i 10 

miesięcy więzienia. 
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Dla większości ukaranych pobyt w wię- 

zieniu był momentem traumatycznym, który 

mocno odcisnął się na ich dalszym życiu. In- 

teresujące, że choć skazani zostali jako zwy- 

kli chuligani, traktowani byli jak więźniowie 

polityczni — przetrzymywani w specjalnych 

celach, pod ostrzejszym rygorem, bez kontak- 
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W pewnym momencie do akcji pacyfikacji 

zamieszek przystąpiły jednostki ZOMO 
  

tu ze światem zewnętrznym, a nawet innymi 

więźniami. Niektórzy z nich byli dodatkowo 

upokarzani, przede wszystkim przez funk- 

cjonariuszy służby więziennej. Szczególnie 

złą sławą cieszył się wówczas strażnik o prze- 

zwisku „Spawany”, który stosował przemoc, 

wykorzystując do tego masywne więzienne 

klucze. Strażnicy prowokowali i szydzili za- 

razem ze skazanych, krzycząc za nimi: „boha- 

terowie”, „za Mesjasza”, „za Wyszyńskiego”, 

„krew Wyszyńskiego”. 

Niektórzy z „milenijnych” skazanych spo- 

tkali się w więzieniu z duchownymi, których 

komuniści też nie oszczędzili w roku wielkie- 

go jubileuszu. Był wśród nich redemptorysta 

z Gdyni ojciec Henryk Szulc, a także bene- 

dyktyn z Tyńca ojciec Piotr Rostworowski, 

skazany na cztery lata, gdyż udzielił pomocy 

w próbie nielegalnego przekroczeniu granicy 

dwóm Czeszkom, które pragnęły dołączyć do 

męża i ojca uciekiniera z bloku sowieckiego 

(sprawa ta miała też uderzyć w księdza Hila- 

rego Jastaka z Gdyni). 

Do innych politycznych więźniów tamte- 

go okresu należeli chłopcy z Malborka, Mi- 

rosław Wiśniewski (19 lat) i Stanisław Ku- 

ryłowicz (18), którzy w kwietniu 1966 roku 

namalowali w swoim mieście na murach do- 

mów odważne hasła: „Niech żyje Tysiącle- 

cie Chrztu”, „Niech żyje kardynał Wyszyń- 

ski”, „Precz z reżimem komunistycznym”. 

Ich także spotkały bardzo surowe kary, od- 

powiednio: 15 i 12 miesięcy więzienia. Rok 
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milenijny przyniósł bowiem niespotykane 

od czasów stalinowskich represje wobec 

Kościoła. 

ak potoczyły się dalsze losy naszych 

bohaterów? Okazuje się, że ich życiory- 

sy niewiele się różniły od kolei życiowych 

„zwykłych” ludzi. Może nawet były spo- 

kojniejsze, gdyż dla wielu owa milenijna 

„nauczka” była wystarczającym powodem, 

by nie angażować się więcej w działalność 

opozycyjną. Ale były też wyjątki. Jeden 

z nich to Andrzej Leński, który „tymczaso- 

wo” przesiedział kilka miesięcy po tym, jak 

wziął udział w ataku na Komitet Wojewódz- 

ki PZPR w grudniu 1970 roku. Dla wielu 

osób były to tak dramatyczne przeżycia, że 

do niedawna w ogóle o nich nie wspominały, 

a nierzadko nie informowały o tym, co się 

wydarzyło, nawet swoich bliskich. 

Na koniec można zapytać, dlaczego pa- 

mięć o gdańskim incydencie milenijnym jest 

tak słaba? Dlaczego nie mówi się o nim przy 

okazji opisywania różnych form oporu spo- 

łecznego w naszym mieście? Wydaje się, że 

jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest 

fakt, iż wydarzenia z maja 1966 roku zostały 

przyćmione przez późniejsze, bardziej donio- 

słe, przede wszystkim Grudzień *70 i Sierpień 

'80. Jednak nie można o hich zapominać. Trze- 

ba o nich pamiętać i je przywoływać. m 

* Dr Daniel Gucewicz jest pracownikiem gdań- 

skiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. 

  

Wiele osób starało się uciekać, więc akcja 

milicyjna miała też charakter łapanki 
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Widocznie hez Giańska 
nie dla się Żyć 
Z Andrzejem Wajdą, Honorowym Obywatelem Gdańska, 

Maria Mrozińska: — 12 marca podczas uro- 

czystej sesji Rady Miasta Gdańska w Dwo- 

rze Artusa otrzymał Pan tytuł Honorowego 

Obywatela miasta. Gdańsk... co to dla Pana 

znaczy? Po prostu miasto, z którym wiążą 

się różne wydarzenia w pańskim życiu, czy 

może jego nazwa niesie ze sobą jakieś idee, 

specyficzny ładunek emocjonalny? 

30dni 

Andrzej Wajda: — Trudno odbierać to miejsce 

bez świadomości tego, co mnie tu spotkało, 

w jakich wydarzeniach, które się tutaj dzia- 

ty, mogłem i chciałem uczestniczyć. A były to 

wydarzenia o ogromnym ładunku i emocjo- 

nalnym, i intelektualnym. Gdańsk jest przede 

wszystkim miastem, które otworzyło nam 

drogę do wolności, a to się samo nie zrobiło, 

rozmawia Maria Mrozińska 

nie wzięło się z milczenia, z jałowego oczeki- 

wania, że ktoś coś za nas zrobi. Nie! Gdańsk 

był zawsze miastem żywym, miastem ludzi, 

którzy czegoś tutaj chcieli. 

Nie bez znaczenie jest to, o czym dziś 

mało się mówi, że Gdańsk, używając mark- 

sowskiego określenia, to miasto klasy robot- 

niczej najbardziej wykształconej, najlepiej



FO
TO
: 

A
N
D
R
Z
E
J
 

J. 
G
O
J
K
E
 

/ 
KF

P 

zorganizowanej. Tu w przemyśle okrętowym 

pracowało przecież tysiące ludzi. Robotnicy, 

którzy budują coś tak skomplikowanego jak 

statek muszą się zorganizować, bo inaczej 

ten statek nigdy by nie powstał, mimo do- 

skonałych projektów najlepszych inżynie- 

rów. I ta umiejętność organizacji objawiła się 

z całą mocą w strajku w 1980 roku, co miałem 

okazję osobiście zaobserwować. Oczywiście, 

tragiczne doświadczenia 1970 roku, kiedy to 

komuna pokazała, jak traktuje klasę robot- 

niczą w imieniu której rządzi, miały zasadni- 

cze znaczenie. Ci zabici, ten obraz robotnika 

niesionego na drzwiach, to zostało w pamięci 

i wyobraźni. Było to fundamentalne doświad- 

czenie dla organizatorów Strajku '80. 

— Zanim jednak doszło do tego spotka- 

nia w strajkującej stoczni, ważnego tak- 

że dla pańskiej twórczości filmowej, było 

jeszcze wiele innych, także ważnych. 

— W Trójmieście była bardzo silna uczel- 

nia artystyczna. Tu umieścili się malarze, 

rzeźbiarze, graficy, wielu z Wileńszczyzny, tu 

stworzyli fantastyczną szkołę, bardzo prężnie 

działającą, ze zdolnymi studentami, którzy 

potem stali się autorami ważnych wydarzeń 

artystycznych. Studiowałem w krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych, a ponieważ pro- 

fesorowie obu uczelni byli zaprzyjaźnieni, 

przyjeżdżaliśmy tutaj, albo w okolice na tzw. 

plenery artystyczne. Zbliżyliśmy się tym 

sposobem do morza. A morze nas ciągnęło. 

To było coś tak innego, tak magicznego. Nie 

wiem, skąd to się brało, ale ile razy wracam 

myślą, wspomnieniami do tamtych spotkań 

z morzem, zawsze czuję więcej wolności. 

Zresztą wszyscy, którzy wtedy tutaj przyjeż- 

dżaliśmy, mieliśmy podobne odczucia. Jakaś 

metafizyka. 

— Jest Pan rówieśnikiem Gdyni. Powsta- 

jące miasto i port były ogromną dumą Pol- 

ski, potwierdzeniem, że odrodzone państwo 

zdolne jest podołać największym wyzwa- 

niom. Czy Pan, jako nastolatek już wtedy, 

przed wojną, uległ urokowi morza? 

— W 1939 roku ukończyłem szkołę podsta- 

wową i zdałem do gimnazjum. Ojciec wysłał 

mnie na obóz młodzieżowy, gdzie była mło- 

dzież znacznie starsza ode mnie. Chciał, że- 

bym się zetknął z młodymi ludźmi, którzy już 

studiowali. Letni miesiąc wakacji 39 roku spę- 

dziłem więc na Kaszubach. Ale trzeba było 

przecież koniecznie zobaczyć Gdynię. Żeby 

dotrzeć do Gdyni musieliśmy jechać przez 

Gdańsk, oczywiście, nie wysiadając z pocią- 

gu. Widzieliśmy, jak ten Gdańsk był dalece 

nazistowski. Całe ulice niemal wytapetowa- 

ne swastykami, wszędzie powiewające flagi 

z tym samym znakiem. Wtedy po raz pierw- 

szy poczułem, że może zbliża się coś groźnego. 

Nie myślałem jednak o wojnie, cieszyłem się, 

że zobaczę Gdynię. Zrobiła na mnie ogrom- 

ne wrażenie. Miasto zbudowane w niespełna 

dwadzieścia lat naszym wysiłkiem, polskie 

miasto, nasza Gdynia. No i morze, które dla 

mnie zawsze było i jest czymś zdumiewają- 

cym. Nawet góry nie robią na mnie takiego 

wrażenia. W najgorszych wyobrażeniach nie 

przyszło mi wtedy do głowy, że przez prawie 

sześć lat nie będę miał żadnych szans zoba- 

czyć ani Gdyni, ani morza. 

— Kończy się wojna, jest Pan młodym, 

ale już dorosłym człowiekiem z trudnymi 

okupacyjnymi doświadczeniami. Trzeba 

było wkroczyć w nową rzeczywistość... 

— Byłem głodny życia, głodny wiedzy, 

chciałem nadrobić stracony czas. W 1946 

roku byłem już studentem krakowskiej ASP. 

W pierwsze wakacje wybrałem się z kole- 

gami w stronę morza, musiałem je zobaczyć, 

musiałem doświadczyć znowu tego uczucia 

wolności. To było zresztą bardzo ciekawe 

doświadczenie po latach całkowitej zależno- 

ści od miejsca. 

Takich młodych ludzi, osiemnasto-, dzie- 

więtnastoletnich, jak ja wtedy, po prostu roz- 

sadzała konieczność ruchu, przemieszczania 

się. Skończyła się wojna, trzeba jechać. Gdzie? 

Ano zobaczyć te tzw. ziemie odzyskane. To 

było najbardziej ekscytujące. Pojechać do 

Szczecina, pojechać do Gdańska, pojechać do 

Wrocławia, Jeleniej Góry, zobaczyć to wszyst- 

ko. Jeździliśmy pociągami przeładowanymi 

do niemożliwości, pełnymi ludzi szukającymi 

po wojnie swojego miejsca, a my, przynaj- 

mniej ja, bezinteresownie, tylko żeby coś zo- 

baczyć, czegoś osobiście dotknąć, dowiedzieć 

się. Gdańsk z całą swoją wielokulturowością 

budził moje szczególne zainteresowanie, był 

dla mnie miejscem wyjątkowym. 

— Ale wtedy, po wojnie, był miastem 

ruin, musiało to robić ponure wrażenie. 

—Tak, ale widziałem już Warszawę, dlate- 

go tak bardzo mnie to nie zszokowało. Zaraz 

po zakończeniu wojny pojechałem do Warsza- 

wyitam ujrzałem, niewyobrażalne, zanim się 

tego nie zobaczyło, morze ruin. Miałem więc 

świadomość proporcji zniszczeń. Przecież po 

zakończeniu walk w powstaniu Niemcy wy- 

sadzali całe kwartały ulie, co zresztą widać 

w filmie „Kanał”, gdzie na początku umieści- 

łem archiwalne zdjęcia wykonane przez nie- 

mieckich operatorów. 

Krystyna Zachwatowicz-Wajda: — Patrzę 

na zdjęcie powojennego Gdańska zamiesz- 

czone w albumie „Był sobie Gdańsk” i widzę 

morze ruin, tak jak w Warszawie. Może skala 

zniszczeń była mniejsza. Pamiętam jak mój 

ojciec, wtedy generalny konserwator, walczył 

o odbudowę warszawskiego historycznego 

starego miasta. Sprzeciw był i ze strony ów- 

czesnej władzy, która uważała, że niewarte 

odbudowy są gmachy niesłusznej politycznie 

przeszłości, i ze strony niektórych architek- 

tów, którzy z kolei uważali, że oto nadarza się 

fantastyczna okazja, żeby zrobić z Warszawy 

nowoczesne miasto. No i mielibyśmy socre- 

alizm w czystej postaci, jak MDM. 

ANDRZEJ WAJDA 

W Gdańsku było podobnie. Była duża 

grupa ludzi, którzy chcieli zrównać z ziemią 

zrujnowaną starówkę, wznieść nowe osiedla. 

Za chwilę i tu jakiś pałac kultury by stanął. 

Jestem szczęśliwa, że dziś Gdańsk wyglą- 

da tak, jak wygląda. I że mój ojciec jakoś na 

to wpłynął. Pamiętam, że często jeździł do 

Gdańska i bardzo leżało mu na sercu, by to 

miasto zachowało historyczną część. 

— W Gdańsku to żołnierze Armii Czer- 

wonej dokonali zniszczeń po zakończeniu 

walk, dla nich było to zdobyte niemieckie 

miasto. 

Andrzej Wajda: — Tak, to osobna historia, 

choć równie niszcząca dla substancji miej- 

skiej, ale to jak szybko przybyli tu Polacy, 

jak szybko zaczęli się ogarniać, osiedlać się 

w miejscach mniej zniszczonych, tehnęło w to 

miasto nowe życie. Sam to widziałem. Poza 

tym to połączenie, po wojnie konieczne, wła- 

śnie z racji zniszczeń w Gdańsku, i tak szybko 

dokonane, było szalenie istotne. Gdańsk, So- 

pot, Gdynia. Sopot był takim miejscem, z racji 

ograniczonych zniszczeń, gdzie można było 

umieścić różne instytucje kulturalne. Podob- 

nie z Gdynią. Połączyło to aglomerację, bo cóż 

ztego, że Teatr Wybrzeże mieścił się w Gdyni? 

Te miasta były skomunikowane i każdy mógł 

dotrzeć. Tu właśnie realizowałem pierwsze 

w moim życiu przedstawienie teatralne. Było 

to już po filmie „Popiół i diament”. 

— „Kapelusz pełen deszczu”. 

— Tak, „Kapelusz pełen deszczu” Micha- 

ela Vincenze'a Gazzo. Byłem już ukształto- 

wanym reżyserem filmowym, miałem trzy- 

dzieści lat. Zaprosił mnie Zygmunt Hibner, 

niezastąpiony dyrektor artystyczny teatrów. 

Miałem szczęście pracować dla niego za każ- 

dym razem, kiedy obejmował kolejny teatr, 

najpierw właśnie w Teatrze Wybrzeże, po- 

tem w Teatrze Starym w Krakowie i w końcu 

w Teatrze Powszechnym. Zresztą, jeśli cho- 

dzi o Teatr Wybrzeże, to właściwie Hiibne- 

rowi nie chodziło o mnie, tylko o Zbyszka 

Cybulskiego, który był już znany w całym 

kraju, właśnie z roli w moim filmie „Popiół 

i diament”. Dyrektor chciał mieć na scenie 

znanego z ekranu żywego aktora. Tym sposo- 

bem zdecydował, żebym to ja reżyserował. No 

i sztukę znalazł ciekawą i dla Zbyszka, i dla 

mnie. W tamtym czasie, w 1959 roku, w reper- 

tuarze polskich teatrów niewiele było amery- 

kańskich sztuk współczesnych. Muszę powie- 

dzieć, że to pierwsze spotkanie z teatrem, i to 

w Trójmieście, bardzo mnie do teatru przybli- 

żyło i zacząłem również w teatrze odnajdywać 

swoje miejsce. Potem jeszcze reżyserowałem 

tutaj „Hamleta”. 

Moim zdaniem, to właśnie wydarzenia 

kulturalne zbliżyły do siebie te trzy miasta 

trójmiejskiej aglomeracji. Podobnie odradza- 

jące się środowisko akademickie. Po wojnie 

dla młodych ludzi mojego pokolenia to były 

najważniejsze instytucje. W czasie wojny nie p 
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Andrzej Wajda otwiera Forum Stowarzysze- 

nia Filmowców Polskich podczas VIII Festi- 

walu Polskich Filmów Fabularnych; 1981 
  

miałem żadnych szans, mogłem być tylko 

rzemieślnikiem i to trzeciej kategorii. A tuż 

po wojnie byłem studentem ASP, a za chwilę 

szukałem nowego miejsca w Wyższej Szkole 

Filmowej w Łodzi. 

— No właśnie, ta decyzja o zmianie stu- 

diów, zdaje się, także miała jakiś związek 

z Trójmiastem. 

—Tak, to prawda, związek, powiedziałbym, 

klimatyczny. W pewnym momencie miałem 

trudną sytuację w ASP; po prostu nie mogłem 

się odnaleźć jako artysta. Dowiedziałem się, 

zresztą przez przypadek, w czasie wakacji, 

które spędzałem z przyjaciółmi w Sopocie, że 

są egzaminy do szkoły filmowej w Łodzi. Nie 

bardzo liczyłem na egzaminacyjny sukces, bo 

moje wykształcenie, moja wiedza, możliwości 

w kwestiach filmowych były żadne, bo prze- 

cież w czasie okupacji nie chodziłem do kina, 

nie widziałem żadnych filmów, a przed wojną 

to jeszcze oglądałem filmy dla dzieci. 

Pomyślałem sobie jednak, że może trze- 

ba zacząć wszystko od nowa, od początku. 

I tu dylemat: z jednej strony te egzaminy, 

z drugiej niechęć do rezygnacji z wakacji nad 

morzem. No i powiedziałem sobie: jak nie 

będzie pogody, to trzeba wsiadać w pociąg 

i jechać do Łodzi. I rzeczywiście, tak się sta- 

ło, że następnego dnia było pochmurno, padał 

deszcz. Pojechałem na egzaminy, dostałem się 

do Wyższej Szkoły Filmowej i odnalazłem dla 

siebie jakąś własną drogę. A o moim rozstaniu 

z ASP zrobiłem ostatnio film przy okazji wy- 

stawy prac Andrzeja Wróblewskiego w Ga- 

lerii Europa-Daleki Wschód, która powstała 

w ubiegłym roku przy muzeum Manggha 

w Krakowie. 

— Wspomnieliśmy już o współpracy 

z Zygmuntem Hiibnerem, o realizacjach 

dla trójmiejskich teatrów, ale przecież 

te najważniejsze artystyczne dokonania 

związane z tym miejscem to przede wszyst- 

kim film i jego społeczna rola wtedy, w la- 

tach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, 

o czym świadczą choćby te, całkiem nie- 

rzadkie, spotkania w Dyskusyjnym Klubie 

Filmowym Studentów i Młodej Inteligencji 

w gdańskim „Żaku” (wówczas przy ulicy 

Wały Jagiellońskie). 

— „Żak” był miejscem, gdzie dużo się mó- 

wiło o polskim filmie i muszę powiedzieć, że 

obecność, że dyskusje w tym klubie były dla 

nas, ludzi kina, bardzo ważne, bo wypowiada- 

ła się tutaj najbardziej aktywna część naszej 

widowni. Tu przyjeżdżałem po zrealizowaniu 

kolejnych filmów, żeby je tu pokazać i skon- 

frontować się z taką widownią, która potrafiła 

odpowiedzieć i mnie na moje pytania, i zadać 

mnie ważne dla niej pytania. Klub prowadził 

Lucjan Bokiniec, późniejszy pomysłodawca 

Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. 

„Zak” to było bardzo poruszające, energe- 

tyczne i pełne życia miejsce. Lubiliśmy tutaj 

przyjeżdżać. Pamiętam takie wydarzenie. 

Przyjechaliśmy ze Zbyszkiem Cybulskim 

z Warszawy, żeby dyskutować tu o kondycji 

polskiego filmu. Skończyło się to około je- 

denastej wieczorem i zaraz potem mieliśmy 

  
pociąg do Warszawy. Wsiedliśmy, ujechali- 

śmy kawałek, nagle Zbyszek mówi: „Wiesz, 

wracam”. „Gdzie wracasz?”. „No, wracam, bo 

źle się wypowiedziałem”. Ja mówię: „Zbysiu, 

przecież jest już po północy, tam już nikogo 

nie zastaniesz, wszyscy już poszli”. „Tak my- 

ślisz?”. „No, tak myślę, gdzie będziesz wracał? 

Po co?”. „No...”. Nie minął tydzień, spotykam 

się ze Zbyszkiem w Warszawie i on mi mówi: 

„Wiesz, pojechałem do Gdańska i się wytłu- 

maczyłem”. „Ale gdzie pojechałeś? Jak się 

wytłumaczyłeś?”. A on: „Ja wiedziałem do- 

kładnie, że wtedy w »Żaku« w większości byli 

studenci Akademii Medycznej, więc pojecha- 

łem do Gdańska, do domu studenckiego AMG, 

znalazłem tych studentów i dobrze się wytłu- 

maczyłem, bo tam w »Żakuc źle to wypadło”. 

I to jest właśnie cały Zbyszek Cybulski. 

Mimo, że ta historia wygląda humorystycz- 

nie, pokazuje jednak ogromne poczucie od- 

powiedzialności za słowo. To nie jest tak, że 

my robimy jakieś filmy, a potem to już nie 

nas nie obchodzi, to sprawa dystrybucji. 

Nie! Te filmy miały dla nas życie tylko dla- 

tego, że były zrobione z potrzeby widzów, 

a nie tylko z naszej i to nie z potrzeby ko- 

mercyjnej, żeby się zabawić, tylko z głębszej 

potrzeby, jakiegoś wyrażenia tej rzeczywi- 

stości, która nas wtedy otaczała, a także 

z potrzeby rozmowy z widzami ponad gło- 

wami cenzorów. Staraliśmy się powiedzieć 

rzeczy, które cenzura bardzo niechętnie 

przepuszczała. 

— Podczas Forum Filmowców, towa- 

rzyszącego gdańskiemu Festiwalowi Pol- 

skich Filmów Fabularnych w 1975 roku, 
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Pan i Krzysztof Zanussi wypowiedzieli- 

ście się zdecydowanie przeciw tłamszeniu 

działań reżyserów, ograniczaniu swobody 

wyboru tematów. Było to bardzo znaczą- 

ce wystąpienie i niejako zapoczątkowało 

nurt twórczości filmowej nazwany przez 

Janusza Kijowskiego kinem moralne- 

go niepokoju, chociaż nazwa ta została 

oficjalnie przyjęta później, w 1979 roku, 

podczas Międzynarodowego Seminarium 

Krytyki, także w Gdańsku. 

— No właśnie, w Gdańsku. Jakby nie pa- 

trzeć, jest w tym mieście jakiś powiew wol- 

ności, W Stowarzyszeniu Filmowców posta- 

nowiliśmy wtedy, że Gdańsk jest dobrym 

miejscem na coroczny festiwal. Filmowcy 

przyjeżdżali tu oceniać bieżącą produkcję, 

więc cóż łatwiejszego, jak zorganizować 

także spotkanie stowarzyszenia, tzw. Fo- 

rum Filmowców. Spotkania te były potrzeb- 

  

ne właśnie do walki o większą przestrzeń 

działania, poprawę sytuacji organizacyjnej 

przy realizacji filmów, no i przede wszyst- 

kim, by obronić filmy, wobec których były 

zastrzeżenia cenzury: i te zrealizowane, 

i te, które dopiero miały powstać. W związ- 

ku z tym festiwal filmowy stał się równocze- 

śnie miejscem konfrontacji władzy ze środo- 

wiskiem filmowym. Przedstawiciele władzy 

przychodzili na nasze spotkania i musieli 

tutaj na nasze pytania odpowiadać, a nie od- 

wrotnie, kiedy my, jako kierownictwo arty- 

styczne, albo ja jako prezes Stowarzyszenia 

Filmowców, musiałem odpowiadać na ich 

pytania. To naprawdę było ważne, jak mó- 

wił Tadeusz Konwicki, że festiwal mieścił 

się tutaj w Gdańsku, a nie gdzie indziej. 

—W filmie „Człowiek z marmuru”, któ- 

ry właściwie otwiera erę kina moralnego 

niepokoju, ostatnią scenę umieścił Pan 
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przy bramie Stoczni Gdańskiej, wtedy im. 

Lenina. Dlaczego? 

— Zawsze trzeba, moim zdaniem, dążyć 

do rzeczy skończenie wyrazistych, a potem 

dopiero zastanawiać się, czy się to uda, ze 

względu na cenzurę, zrealizować i pokazać. 

Uważałem i uważam nadal, że dramaturgia 

tragedii antycznej najdobitniej wyraża isto- 

tę rzeczy. Bohaterowie wielkich antycznych 

tragedii giną, nie ma dalszego ciągu. Pomy- 

ślałem sobie, co się stało z tym Birkutem, 

którego poznaliśmy w Nowej Hucie. No 

i wręcz się narzucało: wziął udział w wyda- 

rzeniach 70 roku, został zabity i to jego nio- 

są na drzwiach. Tak miała wyglądać ostat- 

nia scena „Człowieka z marmuru”. 

To wstrząsające zdjęcie zabitego robotni- 

ka niesionego na drzwiach dostałem od kogoś 

z Gdańska i tak je dobrze wtedy ukryłem 

gdzieś w domu, że do dziś nie mogę znaleźć. 

Zresztą zdjęcie nie było mi już potrzebne, 

obraz zakodował się w mojej wyobraźni i wie- 

działem, czego chcę. Wiedziałem też, że nie 

da się pokazać takiego zakończenia, pomyśla- 

łem więc, zróbmy chociaż, że ta dziewczyna, 

młoda reżyserka (bohaterka mojego filmu) 

chce koniecznie doprowadzić swoje zamie- 

rzenie filmowe do końca, a więc dowiedzieć 

się, co się stało z jej bohaterem. Jedzie więc 

na Wybrzeże, bo się okazuje, że tam trzeba 

szukać jego śladów. Najlepiej byłoby, skoro 

nie mogę zrobić tej sceny z 70 roku, żeby ona 

szła na cmentarz, szukała grobu Birkuta i nie 

mogła go znaleźć. W domyśle, wiadomo dla- 

czego, ponieważ władza kolejny raz oszukała 

społeczeństwo, ukryła liczbę zabitych na uli- 

cach Gdańska, Gdyni w Grudniu ”70. Ta scena 

znalazła się potem w „Człowieku z żelaza”, 

a w „Człowieku z marmuru” kończy się tak, 

że Agnieszka wsiada do pociągu, jedzie do 

Gdańska, a co będzie dalej? 

Tyle powiedziałem, ile mogłem wtedy 

powiedzieć w sensie politycznym. Myślę, że 

to był najodważniejszy film tamtych czasów. 

— To było, jakby niemowa nagle prze- 

mówił i tak to odebrali widzowie. Tłumy 

przed kinami, a potem dyskusje w róż- 

nych środowiskach. 

— Zapłacił za to swoją polityczną karierą 

Józef Tejehma, ówczesny wicepremier i mi- 

nister kultury. To on zdecydował, że mogę 

robić ten film. 

—- A potem festiwal w 1977 roku 

w Gdańsku, „ Człowiek z marmuru” był 

bez żadnych wątpliwości kandydatem 

do najwyższej nagrody, „Złotych Lwów”, 

a otrzymał tylko nagrodę dziennikarzy 

zdegustowanych decyzją jury. 

— Marek Brodzki zrealizował taki do- 

kument „Cegła i inne nagrody”. Chodzi p» 

  

Na planie zdjęciowym filmu „Człowiek z żela- 

za”, scena w kościele św. Mikołaja w Gdań- 

sku; 26 Il 1981 
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37 Gdynia Film Festival w maju 2012, spotkanie z Markiem Brodzkim, reżyserem filmu „Cegła 

i inne nagrody filmowe”, którego bohaterem jest Andrzej Wajda 
  

właśnie o tę cegłę z podpisami dziennika- 

rzy, która została mi wręczona na schodach 

w 1977 roku, bo przecież nie mogli mi jej 

wręczyć na scenie. Do tego kierownictwo 

festiwalu nie dopuściło. Najbardziej poru- 

szające było to, że wśród ponad trzydziestu 

nazwisk dziennikarzy, którzy się na tej ce- 

gle podpisali znalazły się też nazwiska osób 

związanych z „Trybuną Ludu”, „Sztanda- 

rem Młodych”. Oni odważyli się wystąpić 

nie tylko przeciwko festiwalowemu jury, 

ale także przeciw ideowej linii redakcji, 

w których pracowali, a to już nie były żarty. 

W tamtych czasach udział dziennikarzy i ich 

osąd tego filmu był w najwyższym stopniu 

głosem o charakterze politycznym. 

— Scenę wręczenia cegły sfilmował 

Adam Kinaszewski, jeden z dziennikarzy 

gdańskiej telewizji, i została pokazana za- 

nim zdążył zareagować dyrektor oddziału. 

Dziennikarz zapłacił za to zawieszeniem. 

— Tak właśnie wtedy było. Byłbym za- 

chwycony, gdyby udało się odnaleźć ten ka- 

wałek taśmy. 

—- Obawiam się, że została zniszczona. 

— Pewnie tak, bo przecież wtedy nie 

chodziło o to, czy jest to mniej lub bardziej 

wartościowy artystycznie film, czy dobrze 

zagrany. Ja byłem szczęśliwy, bo scena- 

riusz „Człowieka z marmuru” uważam za 

najlepszy, jaki miałem w życiu, najbardziej 

powiązany z rzeczywistością, wychodzą- 

cy naprzeciw tego, czego oczekujemy od 

polskiego kina. Byłem przekonany, że jest 

właściwy moment na zrobienie tego filmu. 

Scenariusz czekał na realizację trzynaście 

lat. Jego pomysł zrodził się w 1963 roku 

w zespole filmowym „Kadr”. Szefował mu 

Jerzy Bossak, który był równocześnie 

dziennikarzem. Opowiedział nam historię 

robotnika z Nowej Huty, a był przy tym 

również scenarzysta, Aleksander Ścibor- 

-Rylski. I on właśnie stworzył scenariusz. 

Zastanawialiśmy się, jakby tu podsunąć 

go władzy „bocznym torem”. No i wpadli- 

śmy na pomysł, by wydrukować go w ty- 

godniku „Kultura”. Przekonani byliśmy, że 

publikacja będzie oznaczała dopuszczenie 

przez cenzurę. Stało się dokładnie na od- 

wrót. Tekst przeczytali towarzysze pilnują- 

cy porządku, no i sprawa zatrzasnęła się na 

trzynaście lat. Przynosiłem ten scenariusz 

kolejnym partyjnym notablom, zawsze kie- 

dy zmieniała się władza. Ostatecznie udało 

się przekonać Tejchmę, który jako minister 

kultury zatwierdził film o Nowej Hucie, 

z którą był związany — był tam redakto- 

rem pisma, które nazywało się „Notatnik 

agitatora”. Ale miał pi'zecież świadomość, 

że scenariusz idzie dalej w krytyce PRL-u. 

Powstał film, który sprawił władzy wielkie 

kłopoty. Zawsze, kiedy film już jest, znaj- 

dzie się miejsce, by spotkać się z widow- 

nią. Oczywiście, został pokazany w DKF 

w „Zaku”. Tu znalazł akceptację i został 

właściwie zrozumiany. Kłamstwo władzy 

nazywającej się robotniczo-chłopską w tym 

filmie się ujawniało. Stąd kłopoty z dystry- 

bucją. A już szczególnie poza krajem — żad- 

nych festiwali, żadnych pokazów. 

— A spodziewał się Pan, że będzie ten 

dalszy ciąg i że ostatecznie zamiast jed- 

nego filmu powstanie tryptyk? 

— No skąd? Nigdy nie myślałem, że zro- 

bię dalszy ciąg tego filmu. Historia przero- 

sła moją wyobraźnię. 

—- Dlaczego zdecydował się Pan przy- 

jechać do strajkującej stoczni w sierpniu 

1980? 

— 23 sierpnia podpisaliśmy przecież list 

64 intelektualistów wzywający do „porozu- 

mienia w interesie wspólnej ojczyzny”. Kry- 

sia, moja żona, mnie wysłała. Mówiła, że 

koniecznie muszę zobaczyć na własne oczy, 

co się tam dzieje. 

— Naprawdę tylko dlatego? 

— Byłem wtedy prezesem Stowarzyszenia 

Filmowców Polskich. Udało nam się przeko- 

nać władzę, że może warto odejść od zasady 

filmowania tylko wydarzeń inicjowanych 

przez partię, może są wydarzenia, które 

mogą oznaczać coś dla władzy pozytywne- 

go. I tak się złożyło, że pierwszym miejscem, 

gdzie pojawiła się kamera SFP, była Stocznia 

Gdańska w sierpniu 1980. Przyjechałem więc 

jako prezes zobaczyć, czy ktoś nie robi jakiejś 
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Andrzej Wajda otrzymuje tytuł doktora hono- 

ris causa Uniwersytetu Gdańskiego; formułę 

nadania tytułu wygłasza rektor prof. Andrzej 

Ceynowa; 21 Ill 2005 
  

krzywdy naszym kolegom, którzy z tą kame- 

rą przyjechali. Owocem ich pracy był potem 

dokument „Robotnicy 80”, nawiązujący do 

„Robotników 70”, zrealizowanych przez Kie- 

ślowskiego dziesięć lat wcześniej. 

My ze Stowarzyszenia Filmowców Pol- 

skich tłumaczyliśmy, że materiał zareje- 

strujemy, a potem wy, ludzie władzy, bę- 

dziecie decydować, co z tego zrobimy. No 

i okazało się, że zarejestrowaliśmy wyda- 

rzenie o randze światowej. Przyjechałem 

więc, a przy bramie spotkałem stoczniowca, 

który zamówił u mnie film „Człowiek z że- 

laza”. To jest jedyny film, który zrealizowa- 

łem na zamówienie jednego człowieka. 

— Mirosława Wagi. 

— Tak. On pracował wtedy w stoczni, był 

metaloplastykiem. Dostałem od niego taką 

wykutą panoramę Gdańska. On właściwie 

dał mi polecenie. Nawet tytuł wymyślił. Na- 

turalnie „Człowiek z żelaza” nie powstałby, 

gdyby nie było „Człowieka z marmuru”. Re- 

alizacja „Człowieka z żelaza” znowu przy- 

wołała mnie do Gdańska i bardzo zbliżyła 

  

Lech Wałęsa i Andrzej Wajda na uroczystym 

otwarciu Europejskiego Centrum Solidarno- 

ści; 30 VIII 2014 

  

  

  
do wydarzeń, które filmowaliśmy zaledwie 

po kilku tygodniach od czasu, kiedy się 

działy. Były sceny wprost powtarzające to, 

co się w stoczni wydarzyło. Mogłem skorzy- 

stać z materiałów archiwalnych nagranych 

w stoczni w Sierpniu '80, miałem też ludzi, 

którzy ten strajk rozpoczęli. Chciałem, 

żeby film wyszedł w świat, był zrozumiały 

za granicą. Postanowiłem więc, że będzie 

dobrze, kiedy bohater znany z poprzednie- 

go filmu, odtwarzany przez Jerzego Radzi- 

wiłowicza, opowie jak zaczął się ten strajk. 

Zorganizowaliśmy to tak: z jednej strony 

stał Jerzy Borowczak, który rzeczywiście 
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rozpoczął Strajk '80. I mówił do kamery te- 

lewizji francuskiej, z drugiej Radziwiłowicz 

przed kamerą naszego filmu. Borowczak 

opowiadał, jak on zaczął strajk. Kiedy skoń- 

czył mówić, ja robiłem znak i Radziwiłowicz 

powtarzał to, co przed chwilą usłyszał — 

z pamięci, jakby sobie przypominał to, co 

się tu wydarzyło. Dzięki temu i dzięki natu- 

ralnym stoczniowym plenerom było to takie 

prawdziwe na ekranie. 

To tutaj, w Gdańsku oczywiście, pozna- 

łem Lecha Wałęsę i zrozumiałem, jak dale- 

ce ten człowiek jest predestynowany, by być 

przywódcą. > 
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— Wcale nierzadka jest opinia, że był 

osobą przypadkową, że tylko historia go 

wyniosła. 

— Owszem, historia go wyniosła, ale dla- 

czego wyniosła właśnie jego? To nie było 

przypadkowe. On potrafił być bardzo prze- 

konujący, a władza padła ofiarą własnego 

zakłamania. Władza robotniczo-chłopska 

powinna rozmawiać z robotnikiem, bo on 

przecież rozumie swoją władzę, a ona ro- 

zumie robotnika, więc będzie rozmawiała 

z Lechem Wałęsą, a nie z politykiem Tade- 

uszem Mazowieckim czy intelektualistą Bro- 

nisławem Geremkiem. Ludzie władzy byli 

przekonani, że robotnik stanie po słusznej 

stronie, czyli ostatecznie po stronie władzy. 

Tymczasem robotnicy, którzy brali udział 

w rozmowach, a przede wszystkim Lech Wa- 

łęsa, okazali się o wiele bardziej skuteczni od 

intelektualistów. Oni mieli wygarbowane na 

plecach, jakie są warunki pracy, jak dalece 

są upokarzające. Chociaż strajk na początku 

miał podłoże ekonomiczne, nagle się okazało, 

że chodzi o znacznie więcej niż o realizację 

postulatów płacowych. I Wałęsa potrafił to 

świetnie wyartykułować. 

Kiedy „Człowiek z żelaza” był gotowy, 

to stoczniowy Komitet Założycielski NSZZ 

„Solidarność” wystosował pismo do władz, 

w którym stwierdzono, że stoczniowcy nie 

życzą sobie, żeby film podlegał jakiejkol- 

wiek cenzurze, natomiast życzą sobie, by 

znalazł się na festiwalu w Cannes. Pierwszy 

raz poczułem, że ktoś zdecydowanie za mną 

stoi w tym kraju, ktoś mnie broni. I to kto? 

Robotnicy, stoczniowcy! I bronili mnie naj- 

bardziej skutecznie ze wszystkich, którzy 

dotąd bronili moich filmów. I rzeczywiście, 

film nie podlegał żadnym zabiegom cenzury 

i został pokazany w Cannes. Jury otworzy- 

ło się na ten film, bo rzadko się zdarza, by 

wydarzenie, które jeszcze się dzieje i dalej 

się rozwija, miało już swój film, opowiadają- 

cy, jak to się zaczęło. Bardzo się spodobało, 

że film został zrealizowany w tym właśnie 

miejscu, o którym opowiada. To było jak 

film dokumentalny połączony z fabularnym. 

— Jesień 1980 to dla Pana czas bardzo 

intensywnej pracy, właśnie w Gdańsku. 

Jeszcze przed zakończeniem realizacji fil- 

mu, był Pan wraz z żoną zaangażowany 

w przygotowanie od strony artystycznej 

uroczystości odsłonięcia Pomnika Pole- 

głych Stoczniowców 1970. 

— To, co działo się w Stoczni Gdańskiej 

po prostu mnie uwiodło. Kiedy przyjecha- 

łem w sierpniu, na stole, przy którym obra- 

dowało strajkowe prezydium, stała już ma- 

kieta pomnika, a potem, kiedy pracowałem 

nad filmem i kiedy zobaczyłem, jak te trzy 

ogromne krzyże jadą na plac... 

Krystyna Zachwatowicz-Wajda: — We 

wrześniu 1980, jak zwykle, odbywał się 

w Gdańsku festiwal filmowy. Przyjechali- 

śmy oboje. Andrzej już w sierpniu poznał 

Lecha Wałęsę, pojechaliśmy więc do niego, 

do pierwszego biura tworzącego się związ- 

ku. Wtedy działał już Społeczny Komitet 

Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców 

1970. Andrzej został od razu poproszony 

o wyreżyserowanie odsłonięcia pomnika, 

a ja, ponieważ Andrzej od razu zabrał się za 

film, zostałam łącznikiem między Komite- 

tem a Warszawą. Czasu było bardzo mało. 

Był już wrzesień, a odsłonięcie zaplanowano 

na 16 grudnia. 

Bardzo się wtedy zaprzyjaźniłam z człon- 

kami Komitetu. Jego archiwum zostało 

wprawdzie bardzo przetrzebione po wpro- 

wadzeniu stanu wojennego, ale zachował się 

mój list do Zygmunta Manderli, w którym 

pisałam, że treści apelu poległych, który 

miał odczytać Daniel Olbrychski nie będę 

wysyłała pocztą, ale przywiozę osobiście. 

Takie na wpół konspiracyjne wiadomości 

przekazywaliśmy sobie, żeby nikt nie wszedł 

nam w paradę, żeby wszystko odbyło się, jak 

zaplanowaliśmy. 

Andrzej Wajda: — Moje zaangażowanie 

w sprawę pomnika wynikało i z osobistego 

przekonania, i stąd, że otrzymałem takie 

zadanie od Lecha Wałęsy. Uznał mnie za 

właściwego człowieka do wyreżyserowania 

uroczystości odsłonięcia pomnika. Tak zde- 

cydowanie wyjaśnił, kiedy zapytałem, dla- 

czego te krzyże są takie wielkie. „Te krzyże 

powinny być jeszcze wyższe — powiedział — 

żeby władza z każdego miejsca w Gdańsku 

je widziała i żeby pamiętała, że robotnicy 

nigdy jej tego nie darują”. Oczywiście, nie 

wiedzieliśmy, jak sprawy się potoczą, ale 

zrozumiałem wtedy, że Wałęsa ma świa- 

domość zagrożeń. Także dlatego on, orga- 

nizatorzy i budowniczowie pomnika chcieli 

nadać uroczystości odsłonięcia najwyższą 

rangę. 

Krystyna Zachwatowicz-Wajda: — Co 

nas wtedy tak bardzo ujęło? : Otóż pewnego 

dnia otrzymaliśmy telefon od Komitetu Bu- 

dowy Pomnika, chyba od Henia Lenarcia- 

ka, z informacją, że chcą poprosić Krzysz- 

tofa Pendereckiego o utwór na otwarcie, 

a Czesława Miłosza o zgodę na wyrycie 

tekstu jego wiersza na tablicach umieszczo- 

nych na pomniku. To nie był nasz pomysł, 

to stoczniowcy zdecydowali zwrócić się do 

twórców światowej klasy, my tylko mieli- 

śmy uzyskać ich zgodę. Andrzej zadzwonił 

wtedy do Pendereckiego, który powiedział, 

że ma taki utwór, „Lacrimosa”, i od razu się 

zgodził na jego wykonanie w czasie uroczy- 

stości odsłonięcia. Ja natomiast dzwoniłam 

do Miłosza — na połączenie z USA czekałam 

chyba ze dwa dni - ale kiedy się już połą- 

czyliśmy, także od razu się zgodził, mimo, 

że zgodnie z życzeniem Komitetu, trzeba 

było pominąć fragment ostatniej zwrotki 

wiersza, zaczynającego się od słów „Który 

  

skrzywdziłeś człowieka prostego”. Decyzja 

ta świadczyła o odpowiedzialności przy- 

wódców „Solidarności”, którzy nie myśleli 

o odwecie, nie chcieli nikogo wieszać, co im 

później imputowano. Pominięty fragment 

to: „lepszy dla ciebie byłby świt zimowy 

i gałąź pod ciężarem zgięta”. 

— Lech Wałęsa miał świadomość za- 

grożeń, ale Pan także przewidywał, że 

ten karnawał „Solidarności” raczej nie 

może się dobrze skończyć. Świadczy o tym 

ostatnia scena „Człowieka z żelaza”. 

Andrzej Wajda: — Miałem pewność, że to 

się nie uda za pierwszym razem, że władza 

tak łatwo nie ustąpi. Kiedy ci rządowi nego- 

cjatorzy wrócą do Warszawy, kiedy ochłoną 

po tych gdańskich przygodach, będą pró- 

bowali odwrócić sprawę pod jakimkolwiek 

pretekstem. Umieściłem więc na końcu 

filmu scenę, w której partyjny dziennikarz 

mówi do naszego bohatera, że przecież to 

porozumienie, ta umowa nie jest ważna, bo 

została wymuszona. Pamiętam, że wielu 

z moich przyjaciół tłumaczyło mi wtedy: No 

jak to, film o „Solidarności”, o zwycięstwie, 

czego ja jeszcze chcę? Film musi się kończyć 

zwycięstwem! Wycinałem więc tę scenę 

pewnie ze trzy razy i wklejałem ponownie. 

Krystyna Zachwatowicz-Wajda: — By- 

łam świadkiem tych wahań w montażowni: 

tak — nie, tak — nie. 

— W końcu jednak uparł się Pan przy 

tym niezbyt optymistycznym zakończeniu. 

— I tak zostałem prorokiem. 

— A kiedy pańskie filmowe proroctwo 

się ziściło, jak Pan widział przyszłość? 

Andrzej Wajda: — Stan wojenny bardzo 

nas przygnębił. Przesunęliśmy się już tak 

daleko z naszymi nadziejami ku wolności, 

ku demokracji, ku Europie i zostało to nagle 

gwałtownie przekreślone. Było takie głębo- 

kie załamanie, taka beznadzieja. W moim 

środowisku często spotykałem się z opinia- 

mi: „Nie ma żadnego wyjścia, tak to już bę- 

dzie”. Tymczasem okazało się , że to, co się 

wydarzyło w Gdańsku, ten karnawał wolno- 

ści, został w nas, w naszej wyobraźni. 

Krystyna Zachwatowicz-Wajda: — Nie 

powiedziałeś, jak ważne było zachowanie 

Lecha Wałęsy, jak on przetrwał to wszyst- 

ko, Arłamów, kompletną samotność, jak 

Nobel dla niego dodał nam sił. Niestety, 

odrodzona „Solidarność” nie przeniosła 

tych najwyższych wartości, właściwych jej 

początkom. 

— Dotarliśmy więc do trzeciej części 

filmowego tryptyku: „Wałęsa. Człowiek 

z nadziei”. Dlaczego zrealizował Pan ten 

film i to w konwencji odwołującej się do 

dwóch poprzednich opowieści? 

— Lata minęły i Lech stał się symbolem 

przeszłości w niewielkim stopniu angażują- 

cym się w aktualne wydarzenia polityczne. 

I nagle, ta próba rozprawienia się z Wałęsą, 
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Andrzej Wajda na dziedzińcu Gdańskiego 
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który miał popełnić wiele błędów, ba, spla- 

mić się niewłaściwymi kontaktami. 

Lech był niezastąpiony jako przywódca 

strajku negocjujący sprawę 21 postulatów. 

Dzięki temu posunęliśmy się tak daleko ku 

politycznej wolności Polski i to powinno być 

zapisane raz na zawsze na jego wspaniałej 

karcie przywódcy. I w historii Polski. Jest to 

tym istotniejsze, że był robotnikiem. Tego 

nigdy przedtem nie było, żeby to środowi- 

sko wydało z siebie człowieka tak świadome- 

go, tak gotowego do skutecznego działania. 

Odegrał on rolę, która w jakimś sensie była 

mu też przeznaczona przez historię. Kiedy 

Polska stała się ludową, robotniczo-chłop- 

ską, tylko robotnik mógł odegrać taką rolę 

w zderzeniu z tą pseudorobotniczą władzą. 

Historia czekała na takiego robotnika. Lech 

spełnił tę rolę z nawiązką. Pomyślałem so- 

bie więc: nie może tak zostać, nie może być 

tak, żeby ten bohater naszych czasów, jedy- 

ny tego rodzaju, został w świadomości spo- 

łecznej z tymi wszystkimi zarzutami, szcze- 

gólnie tymi o współpracy agenturalnej. No 

więc, trzeba po prostu zrobić film, który 

opowie, jak to było, nie ukrywając, oczywi- 

ście, tego, Że był w łapach SB, że jak wielu 

ludzi w tamtych czasach coś podpisał. Waż- 

ne Jest, co z tego później wynikło. Może on 

właśnie wtedy najwięcej się nauczył, może 

wtedy zobaczył tych, którzy naprawdę Pol- 

ską kierują, cały ten mechanizm bezpieki 

czerpiący wzory i powiązany z ZSRR. 

Te rozważania pchnęły mnie w stronę 

realizacji takiego właśnie filmu. Równocze- 

śnie miałem świadomość, że musi się on za- 

czynać w 1970 roku, bo właśnie wydarzenia 

Grudnia *70 ukształtowały poglądy Lecha. 

Zobaczył wtedy, co to znaczy wyjść prote- 

stować na ulicę. Zwycięstwo w 1980 dokona- 

ło się między innymi dlatego, że wszystkie 

strajki zamknęły się na terenie zakładów. 

W „Człowieku z nadziei” mieliśmy więc bo- 

haterów z poprzedniego filmu, mieliśmy też 

prawdziwe sceny z wydarzeń. 

— Nieprzewidywalna filmowa podróż 

zaczynająca się od „Człowieka z mar- 

muru” i Nowej Huty przywiodła Pana do 

Gdańska, a dziejąca się tu historia za- 

owocowała filmowym tryptykiem. Dziś ta 

historia dokonuje zaskakującego zwrotu. 

ANDRZEJ WAJDA 

Pomysł na Jaki film może się rodzić w gło- 

wie reżysera? 

— Każdy z tych trzech filmów powsta- 

wał w zupełnie innej sytuacji. Scenariusz 

„Człowieka z marmuru” czekał na realiza- 

cję trzynaście lat, „ Człowiek z żelaza” był 

niejako odpowiedzią na zamówienie i po- 

wstawał, kiedy opowiadana w nim historia 

po prostu się działa, „Człowiek z nadziei” 

narodził się z potrzeby ukazania prawdzi- 

wego Lecha Wałęsy w odpowiedzi na daleką 

od rzeczywistości, niesprawiedliwą ocenę 

jego roli w historii. 

A dziś? Nie mógłbym zrobić filmu odno- 

szącego się do naszej rzeczywistości, kiedy 

polityka jest tak dalece obecna, że wszędzie, 

gdzie się odwrócisz inwektywy, obelgi, nie- 

nawiść. Musimy najpierw się z tym rozpra- 

wić, a dopiero potem myśleć o filmach. 

A co do Gdańska... Po tylu latach, tylu 

powrotach do tego miasta, zaczynając od 

przyjazdów za czasów ASP, przez te wszyst- 

kie spotkania z młodą gdańską widownią 

W „Zaku”, a jeszcze wcześniej teatralne, 

potem ze stoczniowcami, Z historią, z poli- 

tyką... Długie życie, długie życie, widocznie 

bez Gdańska nie da się żyć. m 
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Część wozów tramwajowych została unieruchomiona w różnych punktach miasta; tu widzimy tramwaje w Wielkiej Alei, wtedy była to aleja 
Marszałka Rokossowskiego; 1945 

PIERWSZE TRAMWAJE 
PO WOJNIE 
W Gdańsku stosunkowo prędko rozpoczęto usuwanie zniszczeń wojennych i przywracanie sprawności 

  

urządzeń komunalnych. Objęło to również komunikację tramwajową, która — w miarę jak oddawano 

kolejne połączenia - nie tylko ułatwiała poruszaniesię między dzielnicami, ale wspierała postęp odbu- 

dowy i dojazd do wielu firm i urzędów. Pierwszy tramwaj wyjechał na gdańskie ulice już trzy miesiące 

po zakończeniu walk. 
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Unieruchomiony i mocno zniszczony tram- 
waj na Targu Węglowym; 1945 
  

spełna tydzień przed wyparciem wojsk 

niemieckich z miasta przez Armię 

Czerwoną (30 marzec 1945), gdańska ko- 

munikacja tramwajowa woziła pasażerów 

na dziesięciu istniejących liniach. Podczas 

c eszcze 24 marca 1945 roku, czyli nie- 

walk o miasto wszystkie te linie przestały . 

działać i to nie tylko z powodu braku zasila- 

nia po uszkodzeniu elektrowni miejskiej na 

Ołowiance. Wskutek nalotów i walk ulicz- 

nych torowiska zostały w wielu miejscach 

zniszczone (między innymi leje po bombach) 

albo zablokowane ulicznymi barykadami, 

a w samym śródmieściu, czyli na Głównym 

i Starym Mieście, oraz Starym Przedmieściu 

w wielu miejscach zniknęły pod wysoką po- 

krywą gruzów po wypalonych i zawalonych 

kamienicach. Na granicy Wrzeszcza i Oliwy 

przy obecnym przystanku PKM Strzyża li- 

nia tramwajowa zatarasowana była ciężkim 

przęsłem zniszczonego przez Niemców mo- 

stu kolejowego linii z Wrzeszcza do Kartuz 

przez Starą Piłę. Według niektórych źródeł 

tory tramwajowe pozostawały przejezdne 

zaledwie w połowie swojej łącznej długości. 

Jeszcze gorzej było z przewodami trakcji 

nadziemnej, które — jak oszacowano — były 

zniszczone aż w osiemdziesięciu procentach 

(zerwane na niemal całej długości). W złej 

kondycji był tabor (liczył ponad dwieście wo- 

zów motorowych i przyczepnych), który po 

zamknięciu dostaw prądu został unierucho- 

miony w różnych punktach miasta i wysta- 

wiony na ostrzał (część wagonów posłużyła 

za barykady). Tylko pięć procent wagonów 

miało uszkodzenia łatwe do usunięcia, około 

sześćdziesiąt procent wymagało poważnego 

remontu, resztę zaś stanowiły bezużytecz- 

ne wraki. Poważnych remontów wymagały 

zniszczone i rozszabrowane podstacje pro- 

stownikowe i zajezdnie. 

Taki obraz zniszczeń zastali polscy 

tramwajarze, którzy zaczęli zjawiać się 

w Gdańsku już w kwietniu 1945 roku, 

wkrótce po zainstalowaniu się polskiej 

administracji (pierwszy polski prezydent 

miasta Franciszek Kotus-Jankowski przy- 

jechał z ekipą urzędników 4 kwietnia, czyli 

kilka dni po wyparciu niemieckich wojsk). 

Każdego dnia przybywali do Gdańska nowi 

Polacy, ale mimo to jeszcze w czerwcu 1945 

roku ponad 120-tysięczna społeczność nie- 

mieckich cywilów stanowiła zdecydowaną 

większość — ludności polskiej było wtedy 

osiem i pół tysiąca i około półtora tysiąca 

innych narodowości. Niemcy mieli sobie 

pokpiwać z Polaków, że nie mając fachowej 

kadry nie uruchomią tramwajów wcześniej 

jak za pięć lat. 
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Wystarczała zupa z wkładką 

Roboty przy odbudowie komunikacji 

tramwajowej rozpoczęto w drugiej połowie 

maja (podaje się datę „około 20 maja”). Po- 

czątkowo pracowano bez pieniężnego wyna- 

grodzenia i bez angaży, a jedynie za posiłek 

oferowany przez stołówkę. I to wystarczało, 

bo wśród pracujących panował duży entu- 

zjazm, by dźwigać miasto z ruin. Mieli oni 

świadomość, że odbudowują Gdańsk dla 

siebie, chcieli przecież w nim osiąść i tutaj 

rozpocząć nowe powojenne życie. Obok Po- 

laków pracowali też Niemcy — jedni przyszli 

przyciągnięci możliwością dostania posiłku 

(w mieście, a zwłaszcza wśród Niemców, od- 

czuwano duży niedostatek żywności), inni 

zostali do tego przymuszeni (w pierwszych 

powojennych miesiącach częstą praktyką 

było zatrzymywanie Niemców na ulicy i kie- 

rowanie do różnych zajęć). 

Pracami objęto między innymi remont 

dużej zajezdni przy ulicy Wita Stwosza we 

Wrzeszczu (wówczas była to aleja Sprzymie- 

rzonych), która była najmłodszą, najwięk- 

  

  
szą i najnowocześniejszą gdańską zajezdnią 

(ukończona w 1937 roku). Hale i warsztaty 

bardzo ucierpiały i należało je pilnie zabez- 

pieczyć, a budynek administracji, który padł 

pastwą ognia, wymagał odbudowy. Podjęto 

również remonty wagonów i prace nad stwo- 

rzeniem pierwszego odcinka linii w kie- 

runku śródmieścia z przystankiem począt- 

kowym przy zajezdni. Kierunek do Oliwy 

na pewien czas musiał pozostać nieczynny 

z powodu wspomnianej blokady w postaci 

niemożliwego wtedy do usunięcia zwalone- 

go przęsła, które było dodatkowo dociążone 

wrakiem lokomotywy. 

Z uwagi na pośpiech i utrudnienia tech- 

niczne oraz kłopoty kadrowe i materiałowe 

linia do śródmieścia miała być początkowo ' 

jednotorowa, a kolejne jej odcinki miały być 

etapami oddawane do użytku. Pierwszy od- 

cinek prowadził dzisiejszymi ulicami Wita 

Stwosza, Wojska Polskiego i Grunwaldzką 

i kończył się przystankiem na wysokości 

dawnego Rynku przy Grunwaldzkiej (mię- 

dzy skrzyżowaniami z ulicami Partyzantów 

i Jaśkową Doliną). W kolejnych etapach »- 
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Plakat promujące Dni Morza wywieszono 

także na wraku jednego tramwaju 
  

tramwaj miał dotrzeć do przystanków przy 

skrzyżowaniu Grunwaldzkiej z Morską 

i dalej przy skrzyżowaniu alei Zwycięstwa 

z Hallera (wtedy Marszałka Rokossowskie- 

go i Prezydenta Roosvelta) przy dzisiejszej 

Operze Bałtyckiej (funkcjonowała wtedy 

jako hala sportowo-widowiskowa „Polonia”), 

a następnie do Bramy Oliwskiej na wysoko- 

ści Placu Zebrań Ludowych. W miarę postę- 

pu prac miał także dotrzeć do dworca kolejo- 

wego Gdańsk Główny i dalej w kierunkach, 

które funkcjonowały przed wojną. 

Linia jednotorowa nie umożliwiała mi- 

janek, dlatego na każdym odcinku miał 

jeździć wahadłowo tylko jeden skład złożo- 

ny z dwóch wozów motorowych z przyczepą 

w środku. Przejazd do śródmieścia wyma- 

gał zatem kilku przesiadek, oczekiwanie 

na tramwaj miało wynosić od piętnastu do 

dwudziestu minut. Opłatę zwykłą za każdy 

odcinek ustalono na dwa złote, a w godzi- 

nach porannego i popołudniowego szczytu 

obowiązywała opłata ulgowa w wysokości 

jednego złotego; był to swoisty ukłon w stro- 

nę osób przemieszczających się w tym czasie 

z domu do pracy i z powrotem. 

Szczególną bolączką ekip remontowych 

były braki materiałowe. Różne elementy 

sieci nadziemnej, jak łączniki i izolatory, do- 

rabiano w warsztatach. Odczuwano jednak 

wojna 
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ogromny niedostatek przewodów do nad- 

ziemnego przesyłu prądu, które trzeba było 

łączyć z odzyskiwanych kawałków. W oce- 

nie ówczesnego „wicedyrektora tramwajów 

i autobusów m. Gdańska inż. Bogusławskie- 

go” (tak został przedstawiony w „Dzienniku 

Bałtyckim” z 1 lipca 1945 roku Michał Bo- 

gusławski, późniejszy dyrektor Miejskich 

Zakładów Komunikacyjnych) właśnie brak 

tych przewodów najbardziej hamował tempo 

oddawania kolejnych odcinków. Inną trud- 

nością, z którą jednak nieźle sobie radzo- 

no, był ubytek zabudowy wzdłuż wielu ulic; 

dopóki stały tam domy, do ich ścian przy- 

twierdzano naciągi sieci trakcyjnej, ale 

w wyniku zniszczeń wojennych w wielu miej- 

scach powstały puste place i trzeba było mo- 

cować naciągi do drewnianych słupów wbija- 

nych wzdłuż chodników (właśnie takie słupy 

tworzyły przez długie lata charakterystycz- 

ną „palisadę” w ciągu ulicy Długiej i Dłu- 

giego Targu, utrwaloną na wielu zdjęciach). 

Pierwsze powojenne 
Święto Morza 

Uruchomienie pierwszego odcinka linii 

tramwajowej zbiegło się z pierwszymi powo- 

jennymi obchodami Święta Morza. W przed- 

wojennej Polsce był to czas, kiedy ludzie 

w różnych zakątkach kraju spontanicznie 

manifestowali radość z dostępu Polski do 

Bałtyku (centralne uroczystości odbywa- 

ły się w Gdyni). W 1945 roku było dużo po- 
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wodów do świętowania: długość morskiej 

granicy znacznie się wydłużyła w stosunku 

do przedwojennej, odzyskaliśmy Gdańsk 

i nastąpił koniec najstraszniejszej z wojen. 

Obchody rozpoczęto 23 czerwca i trwały do 

29 czerwca. Okolicznościowe imprezy przy- 

gotowano w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. 

Główne uroczystości zaplanowano na 

czwartek i piątek 28 i 29 czerwca na gdań- 

skim Placu Wolności, czyli na rozległym 

terenie przy kanale Raduni, który obejmo- 

wał częściowo Targ Sienny, a obecnie jest 

zagospodarowywany przez Forum Gdańsk. 

Wybór Gdańska miał uprzytomnić wszyst- 

kim (i Polakom, i pokonanym Niemcom), że 

to miasto „niegdyś nasze” znów jest nasze, 

znów jest naszym Gdańskiem nad naszym 

Bałtykiem. 

Udział w obchodach zapowiedziały naj- 

wyższe władze państwowe z prezydentem 

Bierutem na czele. Spodziewano się piętna- 

stu tysięcy gości z całego kraju, a przyjechało 

około trzydziestu tysięcy. Otwarcie pierwsze- 

go odcinka tramwajowego w takim momencie 

miało duży wydźwięk propagandowy. 

Dzień piękny, słoneczny 

28 czerwca 1945 roku, pierwszy dzień 

gdańskiej części obchodów Święta Morza, 
był słoneczny i ciepły. Tak zapamiętał go 

Teodor Meus (ur. 1912), ówczesny szef wy- 

działu ruchu. Był warszawskim tramwaja- 

rzem. Do Gdańska przyjechał 20 kwietnia 
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i bodaj natychmiast włączył się do przy- 

wracania komunikacji miejskiej. To on 

w czwartek, 28 czerwca 1945 roku, krótko 

po dziesiątej rano wyprowadził na gdańskie 

ulice pierwszy po wojnie kursowy tram- 

waj. Konduktorem był przybyły również 

z Warszawy Franciszek Jefremczuk (rocz- 

nik 1900), który urodził się w dalekim Baku 

i chociaż dwadzieścia dwa lata przepracował 

w Warszawie jako konduktor tramwajowy, 

nie pozbył się śpiewnej kresowej wymowy. 

Pierwszym pasażerem był prezydent miasta . 

Franciszek Kotus-Jankowski. 

Prezydent stawił się w zajezdni punk- 

tualnie o dziesiątej. Wszystko odbyło się 

jak powinno: okolicznościowa przemowa, 

przecięcie wstęgi i Mazurek Dąbrowskie- 

go, który odegrała tramwajarska orkiestra 

dęta pod kierunkiem jej założyciela, Jana 

Sylwestrzaka. Chwilę później, w luźniejszej 

atmosferze, przy dźwiękach marsza tram- 

waj opuścił zajezdnię. 

Z notatki Meusa wiadomo, że tego dnia 

w zajezdni były już dwa gotowe do jazdy 

i udekorowane wagony tramwajowe (zapew- 

ne silnikowe) o numerach 143 i 148. Deko- 

racja była skromna. Tworzyły ją wykonane 

własnym przemysłem godła państwowe 

  

Na granicy Wrzeszcza i Oliwy linię tramwajową 

blokował zniszczony wiadukt kolejowy; 1945 
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z chorągiewkami o barwach narodowych 

oraz girlandy i zielone gałązki. Brakowało 

szyldów z kierunkami jazdy, na przystan- 

kach nie było rozkładów jazdy, obsługa nie 

miała mundurów. To jednak nikomu nie 

przeszkadzało, ważniejsze było, że tram- 

waje zaczęły jeździć. Ludzie przystawali 

na chodnikach na widok jadącego tramwa- 

ju, z daleka dawał się słyszeć sygnał jego 

dzwonka. „Prowadziłem wagon wolno, aby 

dać możność nielicznym wówczas Polakom, 
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Teodor Meus, motorniczy, który poprowadził 
pierwszy uruchomiony po wojnie tramwaj 
  

mieszkańcom Wrzeszcza i Gdańska, ciesze- 

nia się na równi z nami z tego historycz- 

nego momentu” — wspominał po dwudzie- 

stu latach (1965) dawny motorniczy Meus 

w gdańskim studio Polskiego Radia. To 

z tego wywiadu możemy się dowiedzieć, że 

tamtego dnia tramwaj dojeżdżał tylko do 

przystanku przy Jaśkowej Dolinie. 

Również Franciszek Jefremczuk wystą- 

- pił w studio radiowym w 1965 roku. Żywo 

wspominał pierwszy kurs: „ludzie krzyczeli, 

żołnierze czapkami rzucali, reszty nie chcie- 

li, biletów nie chcieli... Aby tylko tramwaj 

kursował. Jeździłem (...) aż do godziny 

dwudziestej. Przyniosłem do kasy około 

trzysta złotych”. 

Motorniczy po zakończeniu pracy odda- 

wał korbę, zdawał wóz i szedł do domu. Kon- 

duktor musiał jeszcze dotrzeć do dyrekcji na 

rogu Grunwaldzkiej i Jaśkowej Doliny, rozli- 

czyć się z pieniędzy i dopiero wtedy był wol- 

ny. A jeśli wracał po drugiej zmianie, musiał 

iść pieszo, gdyż nie funkcjonowała już wtedy 

komunikacja. 

Zarówno Meus Jak i Jefremczuk nie 

wspomnieli o innych kónduktorach zaanga- 

żowanych do inauguracyjnego przejazdu, b 
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Wrzeszczański odcinek pierwszej uruchomionej linii tramwajowej w pierwszym okresie jej 

funkcjonowania. Widzimy ulicę Grunwaldzką na wysokości skrzyżowania z ulicą Kościuszki 

i ulicą Słowackiego. Po lewej stronie ulicy porządkowane są ruiny, po prawej znajduje się 

wylot ulicy Słowackiego. Tramwaj jedzie w kierunku Gdańska. Dzisiaj mamy tutaj duży węzeł 

drogowy z niedawno wybudowanym wiaduktem. 
  

wydaje się zatem, że ten historyczny kurs 

był obsługiwany tylko przez jeden wagon; 

gdyby był to skład dwu- lub trzywagonowy, 

w pozostałych wagonach również powinni 

jechać sprzedawcy biletów. 

Pierwszym i jedynym kontrolerem był 

na tym odcinku Stanisław Bukowski. To 

on — jak wspominał w wywiadzie prasowym 

z 1963 roku — krótko po uruchomieniu tram- 

wajów znalazł w piwnicy budynku dyrekcji 

tramwajowej stosy niemieckich bloczków 

biletowych w różnych kolorach. Wybrał 

czerwone i zielone, i przyniósł kondukto- 

rom. Czerwone sprzedawano po dwa złote 

jako normalne, drugie jako ulgowe po zło- 

temu (było to ogromnie cenne, bo w pierw- 

szych dniach sprzedawano wszystkie bilety 

w jednym kolorze, co utrudniało kondukto- 

rom pracę). Konduktorzy nie mieli charak- 

terystycznych szczypiec do dziurkowania 

biletów, dlatego przekreślali je ołówkiem, 

w który każdy musiał się sam zaopatrzyć. 

„Dziennik Bałtycki” z 28 czerwca 1945 

roku odnotował uruchomienie gdańskich 
tramwajów, stosując pompatyczną fraze- 

ologię: „Jako dar dla kraju w dniu »Święta 

Morza« Gdańsk uruchamia pierwszy tram- 

waj”. Uruchomiono go jednak -— co oczywi- 

ste — ku wygodzie mieszkańców, a nie dla 

„wyższej idei”. Z dalszej części tej samej in- 

formacji wiadomo, że zanim tramwaj zabrał 

pierwszych pasażerów, odbyły się próbne 

jazdy „na linii Wrzeszcz-Gdańsk, Dworzec 

Główny, oprócz tego uruchomiono 3 autobu- 

sy”. Autobusom gazeta nie poświęciła jed- 

nak dużo uwagi. Wiadomo, że tabor samo- 

chodowy był mocno zniszczony, 95 procent 

autobusów nie miało silników. 

Uruchomienie gdańskich tramwajów 

nastąpiło tego samego dnia, kiedy w War- 

*% «> 

szawie powstał Rząd Jedności Narodowej. 

Z tego powodu na trybunie przy Placu Wol- 

ności zabrakło prezydenta Bolesława Bie- 

ruta i innych czołowych osobistości. War- 

szawscy goście dopiero w niedzielę dolecieli 

samolotami na lotnisko we Wrzeszczu. Ta 

spóźniona wizyta dała okazję do kolejnej 

wielkiej manifestacji przy gdańskim pla- 

cu, któremu naprędce nadano nazwę Placu 

1 Maja, która utrzymała się dłużej. 

Stopniowo przybywały kolejne odcin- 

ki restytuowanej linii. Według informacji 

prasowej z 4 lipca tramwaj dojeżdżał już do 

przystanku przy Bramie Oliwskiej, gdzie 

bierze początek aleja Zwycięstwa (wtedy 

Marszałka Rokossowskiego). Tego dnia 

tramwaje kursowały też między zwalonym 

mostem kolejowym obok zajezdni i Oliwą. 

Motorniczymi byli w większości Niemcy, 

jednak przy każdym niemieckim motorni- 

czym stali Polacy, którzy przypatrywali się 

pilnie tajnikom prowadzenia wozu i w krót- 

kim czasie zajęli miejsca przy pulpitach ste- 

rowniczych. Wśród konduktorów natomiast 

byli sami Polacy, niemal sami nowicjusze 

(i nowiejuszki) w tym zawodzie. 
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Z informacji prasowej wiemy, że dyrek- 

cja „tramwajów i autobusów” zatrudniała 

w tym pionierskim okresie siedemdziesięciu 

pięciu pracowników, jednych w warsztatach, 

innych jako motorniczych i konduktorów. 
Pracowano na dwie zmiany, od szóstej rano 

do południa i od południa do osiemnastej 

(być może przez pomyłkę nie wspomniano 

o trzeciej zmianie, a może jeszcze jej nie 

było). Robotnik wykwalifikowany (a doty- 

czyło to również konduktora i motornicze- 

go) dostawał dniówkę w wysokości pięć- 

dziesięciu złotych, a niewykwalifikowany 

— czterdzieści. Wszyscy otrzymywali do- 

datkowo posiłek (obiad lub kolację, zależnie 

od przypadającej zmiany). Wiadomo było, 

że gdańskie potrzeby kadrowe będą stale 

rosły, dlatego przyszłych specjalistów do- 

kształcali na miejscu „fachowcy z poznań- 

skiej dyrekcji tramwajowej”. 

Przytoczone w tekście daty i liczby za- 

czerpnięte zostały z ówczesnych informa- 

cji prasowych. Ale w istniejącej literaturze 

podawane są różne daty inauguracji po- 

wojennej komunikacji tramwajowej, różne 

długości kolejnych odcinków oddawanych 

do użytku, a także różne daty włączania ich 

do eksploatacji. I tak, np., według dostępnej 

w Internecie notatki służbowej Francisz- 

ka Meusa pierwszy tramwaj zaczął wozić 

gdańszczan 28 czerwca, ale w wywiadzie 

radiowym podał on datę 24 czerwca. Z kolei 

Franciszek Jefremczuk w swoim wywiadzie 

wymienia dzień 29 czerwca. Trzeba jednak 

zwrócić uwagę, że wywiady te zostały prze- 

prowadzone dwadzieścia lat po opisywanych 

wydarzeniach. Datę 28 czerwca przyjmuje 

też Sebastian Zomkowski w swoim opraco- 

waniu „Tramwajem przez Gdańsk”. 

m. 

Z HISTORII KOMUNIKACJI 
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Nie ma też spójnego przekazu, Jeśli 

chodzi o zasięg pierwszego uruchomione- 

go odcinka. Według notatki Meusa miał się 

kończyć przy „Teatrze Wybrzeże”, co — jak 

można domniemywać — oznacza przystanek 

przy dzisiejszej operze, natomiast w wy- 

wiadach radiowych mowa jest o przystanku 

przy Jaśkowej Dolinie. m 

TTG 

Dziękuję Panu Stefanowi Turzyńskiemu 

za udostępnienie wywiadów radiowych 

Franciszka Jefremczuka i Teodora Meusa. 
  

WYKORZYSTANO: 
„Dziennik Bałtycki” z 28, 29, 30 czerwca i 4 lipca 1945 r.; 

„Głos Wybrzeża” z 25 marca 1963 r.; 

Kosycarz Maciej, Łazarski Dariusz, „Gdańsk w tramwajach i autobusach. Opowieść o powojennej komu- 

nikacji miejskiej”, Gdańsk 2015; 

Notatka służbowa Teodora Meusa w: http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Gdanskie-tramwaje- 

-0d-wojny-do-nowoczesnosci-n98926.html; 

Walicka Mirosława, „Próba wspomnień. Gdańsk 1945-1946”, Gdańsk 1968; 

Wywiady radiowe Franciszka Jefremczuka i Teodora Meusa z 1965 roku; 

Zomkowski Sebastian, „Tramwajem przez Gdańsk”, Gdańsk 2015. 
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Tekst Waldemar Borzestowski 

Urodziła się w dzień pocztowy 
Bpowieść o Johannie Schopenhauer w 250. rocznicę jej urodzin 

  
a początku XIX wieku imię Johanny 

N Schopenhauer bardziej kojarzono 

z Weimarem, kręgiem ludzi zwią- 

zanych z tym miastem, w tym z Johannem 

Wolfgangiem von Goethe, który chwalił jej 

talent, niż z jej synem - filozofem, który długo 

pozostawał nieznany. Należała do grona tych 

niezwykłych kobiet czasów Bettiny Bren- 

tano, Racheli Varnhagen (później w Polsce 

podobnie było np. z Jadwigą Łuszczewską- 

-Deotymą), które torowały drogę emancy- 

pacji. Otoczone gronem adoratorów, starały 

się prowadzić interesujące życie, podróżo- 

wały, pisały książki, uchodziły za wyzwolone 

w takim zakresie, w jakim to było możliwe na 

przełomie wieków XVIII i XIX. 

W Gdańsku Johanna znana jest dzięki 

swoim „Gdańskim wspomnieniom młodości”, 

wydanym już po jej śmierci. Opisała w nich 

w osobisty, ciepły sposób na zawsze utracony 

Do Antykwariatu Naukowego im. 

Aleksandra Krawczyńskiego przy 

Królewskiej Kaplicy, w którym oneg- 

daj pracowałem, zachodzili często 

turyści, pytając o dom, w którym 

urodził się filozof Artur Schopenhau- 

er. Okazywało się, że chcieli jednak 

zobaczyć dom „Pod Żółwiem” przy 

Świętego Ducha 81. Na nic zdawały 

się tłumaczenia, że pod tym adre- 

sem przyszła na świat matka Artura, 

Johanna, w swoim czasie bardzo 

popularna pisarka, prowadząca 

w Weimarze salon, w którym by- 

wali wszyscy pragnący zaznaczyć 

swą obecność w świecie niemiec- 

kiej kultury początków XIX wieku. 

Dom „Pod Żółwiem” istniał tuż obok 

antykwariatu, w zasięgu wzroku, 

był charakterystyczny i można go 

było sfotografować. Dom, w któ- 

rym urodziła syna rozpłynął się 

w marcowym powietrzu 1945 roku. 

Odbudowany pod numerem 45/47 

(dawna numeracja 114), wizualnie 

nie wzbudzał żadnych emocji. 

  

Johanna Schopenhauer, ok. 1815 
  

raj, świat dzieciństwa i młodości. Z pewno- 

ścią nie przypuszczała, że ta ostatnia z jej 

książek będzie w przyszłości najchętniej czy- 

tana i być może jako jedyna wznawiana. 

Młoda żona bogatego kupca 

O swoich narodzinach napisała z humo- 

rem: „Na dalekim wybrzeżu Bałtyku, w sta- 

rodawnym, w owych czasach jeszcze wolnym 

mieście Gdańsku, ujrzałam po raz pierwszy 
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JOHANNA SCHOPENHAUER 
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Dwór Ill na Polankach był własnością Scho- 

penhauerów; grafika z ok. 1840 roku 
  

światło dzienne 9 lipca 1766 roku. Przybyłam 

na świat w dzień pocztowy, których wtedy 

było tylko dwa w tygodniu, a nie jak obecnie 

siedem. Stąd utrzymywali niektórzy, że moje 

urodziny nie wypadły ojcu zbyt poręcznie, 

gdyż przeszkodziły mu w jego sprawach han- 

dlowych. Pomijając to, wzbudziły one bardzo 

wielką radość (...)”. Dom rodzinny Johanny 

Henrietty nosił numer 81: „Zadna gwiaździ- 

sta lira nie znaczyła naszego dachu przed 

moim urodzeniem. Jedynym znakiem, któ- 

rym mógł się on pochwalić, a który zapewne 

jeszcze posiada, jest ten, że zamiast bożków, 

aniołów, waz, orłów, koni i innych zwierząt, 

które tam z wysokości innych dachów spo- 

glądają na ulice, u najwyższego szczytu 

leży na brzuchu metalowy żółw. Kiwa się on 

i trzepoce mocno pozłoconymi łapami i gło- 

wą na wszystkie strony świata, kiedy tylko 

wiatr silniej zawieje. Powolne to stworzenie, 

niezbyt widoczne, trudziło się tak zapewne 

już z górą sto lat”. W istocie u samego szczy- 

tu kamienicy wyryty był rok 1650. 

Jej ojciec, Heinrich Christian Trosiener, 

nie należał do kupców najbogatszych, ale 

był szanowany i potrafił zapewnić rodzinie 

względny dobrobyt. Johanna wspominała go 

jako osobę raczej wesołą, o żywym usposo- 

bieniu i republikańskich poglądach. Jego po- 

rywczość miała jednak w sobie coś groźnego. 

Na hasło: „Ojciec idzie”, robiło się cicho, kto 

mógł schodził mu z drogi, nawet pies z kotem. 

» 9 
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Łagodna matka, Elizabeth z domu Leh- 

mann, uwielbiała piękne stroje, umiała grać 

na fortepianie oraz czytać i pisać „na do- 

mowy użytek”. W latach młodości Johanna 

nie myślała o pisaniu. Zakochana w obrazie 

szwajcarskiej malarki i portrecistki, A ngeli- 

ki Kauffmann, przedstawiającym męczenni- 

cę św. Cecylię, złapała za pędzel i farby. Jak 

wielkie było jednak jej rozczarowanie, gdy 

rodzina, całkiem zresztą słusznie, uświado- 

miła jej, że nie ma talentu plastycznego. Ten 

brak wsparcia ze strony najbliższych stano- 

wić miał zadrę i sprawił, że zwątpiła w swoje 

artystyczne umiejętności. 

Zamiast malarstwa uczyła się angiel- 

skiego. Szkot, doktor Richard Jameson, 

duchowny parafii anglikańskiej w Gdańsku, 

która mieściła się w domu przylegającym 

od lewej strony do kamienicy Trosienerów, 

bywał u nich niemal codzienne. Pobierająca 

u niego nauki dziewczyna określała go mia- 

nem „pocieszyciela i doradcy”. Inteligentna 

nastolatka — takie można odnieść wrażenie 

— wodziła trochę za nos pięćdziesięcioletnie- 

go teologa, zwracając się doń „z wszystkimi 

małymi troskami i niepowodzeniami”. Pa- 

stor musiał jednak odgrywać ważną w jej 

życiu rolę, skoro napisała: „Umiał on zawsze 

właściwie każdą rzecz mi wyjaśnić, a wów- 

czas każda ciemna zawiłość zamieniała się 

w przejrzystą jasność”. 

Kiedy Heinrich Floris Schopenhauer po- 

prosił ojca Johanny o jej rękę, różnica wieku 

— prawie dwadzieścia lat — między przyszły- 

mi małżonkami nie wydawała się być prze- 

o ne! : =   . e SO ZRZE 

szkodą. Tego rodzaju związki zdarzały się 

i to stosunkowo często — w dodatku narze- 

czony nie wymagał ani nie oczekiwał miło- 

ści. Widział w dziewczynie swoiste trofeum 

—ładna, młoda, zdolna, wykształcona i inteli- 

gentna żona wydawała się być idealną towa- 

rzyszką w prowadzaniu światowego życia, 

do czego pretendował ten zamożny gdański 

kupiec. Było to jego pierwsze małżeństwo, 

z decyzją o ożenku zwlekał długo, na ślub- 

nym kobiercu stawał jako trzydziestoośmio- 

letni kawaler. Miał gest: panował wtedy 

zwyczaj, aby co niedzielę wysyłać narze- 

czonej kwiaty, Heinrich Floris wysyłał je 

codziennie, twierdząc, że odkąd jest zarę- 

czony, każdy dzień jest dla niego niedzielą. 

Młodziutka Johanna przyznawała szcze- 

rze, że nie jest to wybór serca. Wiedzieli 

o tym również jej rodzice. Wspomnienia ze 

ślubu przesiąknięte są swoistą nostalgią, 

a nawet smutkiem. Mimo że był to 16 dzień 

maja (1785 roku), przy drogach, w zagłębie- 

niach, w cieniu pagórków wciąż można było 

dostrzec lód i śnieg. Podobno dla bogatego 

męża Johanna miała porzucić swoją pierw- 

szą miłość, ten motyw można odnaleźć 

w wielu jej utworach literackich. Zawsze 

jednak zaznaczała uczciwie, że do małżeń- 

stwa nikt jej nie zmuszał. Sama uznała, że 

to najlepsze dla niej wyjście. Małżonek nie 

wywoływał w niej żarliwych uczuć, za to 

szybszy bieg serca budził jego tryb życia 

i pozycja majątkowa. Przyzwyczajona do 

wszelakich ograniczeń związanych z ro- 

dzinnym domem, marzyła o wolności, byciu 
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JOHANNA SCHOPENHAUER 

  
Johanna Schopenhauer, 

portret Gerharda Kugelgena z 1814 roku 

  
Heinrich Floris Schopenhauer, 

portret z 1787 roku 

Adele Schopenhauer, 

portret z lat młodzieńczych 
  

panią dla samej siebie, zanurzeniu się w świat 

literatury, eleganckich strojów, życia towa- 

rzyskiego i podróży. W jej oczach ten świat 

reprezentował przyszły mąż, stojący wyżej 

od Trosienerów na finansowej drabinie. 

Rzeczywistość, z którą się zetknęła po 

ślubie, początkowo okazała się zupełnie 

inna, rozczarowywała. Johanna zamieszka- 

ła latem w podmiejskiej posiadłości Scho- 

penhauerów nieopodal klasztoru w Oliwie 

i przez większość czasu była tam zupełnie 

sama. Oczywiście otaczała ją służba, odwie- 

dzali przyjaciele, ale samego męża spotyka- 

ła rzadko, tylko wtedy, gdy pozwalały mu 

na to interesy. Jej życie było jednostajne, 

miała domy w mieście i pod miastem, wspa- 

niały ogród ze stawem, po którym mogła 

pływać sprowadzoną z Archangielska gon- 

dolą, zwierzęta, w tym konie i dwa malut- 

kie hiszpańskie pieski. Choć Schopenhauer 

wzbudzał w niej podziw i szacunek swoim 

obyciem, kulturą i wiedzą, choć wspierał jej 

dalszy rozwój i wykształcenie, zaczęła jej 

doskwierać nuda. Zanotowała: „Nigdy nie 

wspominał o wielkiej różnicy wieku między 

nami, ale jeżeli widział mnie zabawiającą 

się wesoło w młodym otoczeniu, mogłam 

wyraźnie zauważyć, jak to wspomnienie 

niemile go dręczy”. 

W 1787 roku spełniło się nareszcie 

jej marzenie — wyruszyła z małżonkiem 

w pierwszą wielką, zagraniczną podróż. Na 

jej trasie znalazły się: rozkwitający Berlin, 

niemal angielski Hannover, uzdrowiskowy 

Bad Pyrmont, do którego chętnie zaglądał 

Fryderyk II i Piotr Wielki, Frankfurt nad 

Menem, Bruksela, w końcu stolica świa- 

ta — Paryż, gdzie na własne oczy zobaczyła 

wysmukłą, w rozkwicie „najdojrzalszej pięk- 

ności” Marię Antoninę i Ludwika XVI. Na 

koniec Schopenhauerowie, przez Calais, do- 

tarli do Anglii, odwiedzili Londyn. 

Tymczasem nadeszła jesień i pogoda za- 

częła się pogarszać. Johanna, znajdująca się 

„w takim stanie, w jakim kobiety nie powin- 

ny wyjeżdżać, o ile nie są zmuszone najbar- 

dziej naglącą koniecznością”, wraz z mężem 

postanowili wracać do domu. Ostatniego 

dnia 1787 roku dotarli do Gdańska. 22 lutego 

1788 roku urodził się Artur. Drugie dziecko, 

Luise Adelaide Lawinia zwana Adelą (Adel- 

heid), pojawiło się na świecie prawie dziesięć 

lat później, w 1797 roku. 

Opuszczenie Gdańska 
i śmierć męża 

Kiedy sytuacja polityczna wokół miasta 

zaczęła się zmieniać i stało się jasne, że nie da 

się długo utrzymać jego niezależności od Prus, 

rodzina Schopenhauerów postanowiła opuścić 

Gdańsk, co rzecz jasna wiązało się z utratą 

części majątku, którego wyzbywanie przebie- 

gało z konieczności przyspieszonym trybem. 

Nowe rodzinne lokum kulturowo przypomina- 

ło stare — rodzina osiadła bowiem w Hambur- 

gu, innym hanzeatyckim mieście o bogatych 

tradycjach kupieckich i portowych. 

Tymczasem Johanna zasmakowała 

w podróżach i nie zamierzała dać się złapać 

w pułapkę macierzyństwa. Nudnawe życie 

w Hamburgu karmiło jej wewnętrzny niepo- 

kój i tęsknotę za światem. W 1800 roku ru- 

szyła na zwiedzanie Niemiec, a w 1803 roku, 

w towarzystwie męża, odbyła kolejną podróż 

po Europie, której celem ponownie był Paryż. 

Tam, wśród ludzi, czuła się najlepiej. Posiada- 

ła wszystko, co potrzebne, by osiągnąć suk- 

ces na paryskich salonach — urodę, lekkość 

w prowadzeniu rozmów oraz dowcip. Stale 

szlifowała swój talent do bycia interesującą, 

uwielbiała skupiać na sobie uwagę. Synowi 

zapewniała pełną wolność, nie zabraniała mu 

niczego. W takim ujęciu mogłaby być prekur- 

sorką tzw. wychowania bezstresowego. Czy 

było to jednak świadome postępowanie, czy 

raczej brak zainteresowania, tego nie sposób 

rozstrzygnąć. Matka i syn mieli na ten temat 

odrębne zdanie, ich biografowie również. 

To wtedy zaczęła pisać, robiła notatki 

zwłaszcza w trakcie inspirujących ją podró- 

ży, ale nie myślała początkowo o ich publi- 

kacji. Rok 1804 zaprowadził ją w Alpy i do 

południowej Francji, także Bawaria i Szwaj- 

caria znalazły się na liście odwiedzonych 

przez nią miejsc. 

Niestety, położenie finansowe rodziny 

Schopenhauerów w tym czasie stale ulegało 

pogorszeniu. Kłopoty z tym związane kła- 

dły się cieniem na psychice Heinricha Flo- 

risa, który stał się ociężały, tracił kontakt 

z rzeczywistością i pogrążał się w depresji. 

Wyraźnie nie umiał odnaleźć się w nowym 

miejscu. Jego ciało znaleziono rankiem 20 

kwietnia 1805 roku w kanale, obok wysokie- 

go spichrza, który do niego należał. W jaki 

sposób zakończył swoje życie — wypadł czy 

też rzucił się z wysokiego piętra? Czy był to 

nieszczęśliwy wypadek, czy raczej przypa- 

dek wielkiego nieszczęścia? Wszystko wska- 

zuje, że było to samobójstwo. 

Podobnie myślała Johanna, która tłu- 

maczyła postępowanie męża tym samym, 

co i jej doskwierało —- brakiem szczęścia 

w związku. Wielokrotnie skarżyła się dzie- 

ciom, że ciężko było żyć z mężczyzną o całe 

pokolenie starszym, starzejącym się szyb- 

ciej niż ona, ponad wiek zniedołężniałym, 

inaczej spoglądającym na życie, czego in- 

nego od życia oczekującym. Sytuacja ta 

musiała też mieć swoje drugie dno: kiedy 

pewnego dnia syn w liście oskarżył matkę 

o doprowadzenie do śmierci ojca, Johanna 

straciła panowanie nad sobą i wyrzuciła 

z siebie tak wiele okropności na temat F lori- 

sa, Że słuchająca tego Adela długo nie mogła 

się uspokoić. 
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Johann Wolfgang Goethe, rysunek Ferdi- 

nanda Jagemanna; 1817 
  

Zabrzmieć to może smutno, ale moż- 

na zaryzykować przypuszczenie, że odej- 

ście męża, choć tak tragiczne, przyniosło 

Johannie swojego rodzaju ulgę. Podobnie 

Arturowi, choć nigdy by tego nie przyznał, 

gdyż uwolniło go od nieznośnej, boleśnie 

go uwierającej powinności zostania kup- 

cem. Johanna mogła wreszcie żyć w zgodzie 

z samą sobą, dysponując środkami, które Jej 

mąż pozostawił. 

Śmierć ojca stanowiła dla Artura ogrom- 

ną stratę, tak przynajmniej to przedstawiał. 

To ojcu dedykował drugie wydanie swoje- 

go podstawowego dzieła: „Świat jako wola 

i przedstawienie” („Die Welt als Wielle und 

Vorstellung”). Zawsze bliżej było mu do nie- 

go, niż do matki, a z czasem zaczął idealizo- 

wać jego postać. Co do matki, podobno nigdy 

nie obdarzył jej miłością. Dlaczego? Biogra- 

fowie filozofa chętnie tak tłumaczą tę posta- 

wę: matka miała być nazbyt powierzchowna 

i nie rozpoznała w synu geniusza, albo — mó- 

wiąc prościej — nie rozumiała go w chwilach, 

gdy tego oczekiwał. Ktoś napisał nawet, że 

Artur na zawsze pozostał w jej rękach „lal- 

ką”, o której wspomina w rozdziale czterna- 

stym swoich wspomnień. Wielu sądzi, że po 

prostu nie była dla niego dobrą matką. Sku- 

  

Dom Goethego w Weimarze, rycina z XIX w. 
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piona na sobie, miała małą zdolność do kry- 

tycznej refleksji na własny temat. To samo 

można także powiedzieć o Arturze. 

Weimarski salon Johanny 

Po śmierci męża Johanna postanowiła 

spełnić swoje marzenie i przeprowadzić się 

z córką Adele do Weimaru, stolicy księstwa 

Saksonia-Weimar w Turyngii, który przy- 

ciągał wtedy prawdziwe sławy, luminarzy 

kultury. Sprzedała obszerny dom przy Neuer 

Wandrahm w Hamburgu i ruszyła na połu- 

dnie. Był rok 1806, cesarz Francuzów rozcią- 

gał swoje panowanie na kolejne kraje Europy. 

Czasy dla Niemiec stały się skomplikowane, 

JOHANNA SCHOPENHAUER - 

już wkrótce zaatakowane zostały Prusy. 

Paradoksalnie, właśnie ta trudna sytuacja 

polityczna, ciągłe niebezpieczeństwo wiszące 

w powietrzu sprawiły, że adaptacja Johanny 

w nowym środowisku przebiegła szybko, cze- 

mu wkrótce dał wyraz Goethe, określając ją 

mianem „prawdziwej weimeranki”. 

Johanna, przedstawiająca się jako rad- 

czyni (korzystała z tytułu radcy dworu, któ- 

ry jej mężowi nadał jeszcze król Stanisław 

August Poniatowski), organizowała szpital 

dla chorych i rannych, przygarnęła pod swój 

dach uciekinierów z owładniętych wojną 

rejonów Niemiec. Miała i trochę szczęścia, 

bo gdy miasto było plądrowane, służbie po- 

sługującej się językiem francuskim udało 

się udobruchać grasujących żołnierzy bu- 

telkami wina i chlebem. Wspólnie przeżyte 

ciężkie chwile ułatwiły jej wejście w świat 

miejscowej elity, otworzyły się dla niej salo- 

ny i serca mieszkających w Weimarze sław. 

Warto podkreślić, że Johanna była wówczas 

kobietą czterdziestoletnią, a więc — jak na 

ówczesne standardy — prawie leciwą, mimo 

to rozbudzała miejscowe życie towarzyskie 

w sposób imponujący i prowadząc swój salon 

już niebawem odniosła prawdziwy sukces. 

Posiadała wszelkie atuty konieczne, by 

wywalczyć sobie popularności, czyli inte- 

lektualny potencjał, urodę, niezależność 

finansową i osobistą, obycie w świecie, mą- 

drość polegającą na unikaniu skandali i nie- 

pokojów z tym związanych, kreatywność. 

Jej salon w domu przy Fsplanadzie, wynaj- » 
    

    
 



JOHANNA SCHOPENHAUER 

mowanym za 170 talarów czynszu, wkrótce 

zaczął skupiać śmietankę towarzyską mia- 

sta, regularnie bywał u niej Goethe, nie 

brakowało takich postaci, jak pisarskie ro- 

dzeństwo Bettina i Clemens Brentano, mąż 

Bettiny, również pisarz Ludwig Achim von 

Arnim, bracia Humboldtowie: Aleksander 

— filozof i językoznawca i młodszy Friedrich 

Wilhelm — przyrodnik i podróżnik, poeta 

i prozaik Christoph Martin Wiegand, który 

zasłynął swoimi przekładami na język nie- 

miecki dramatów Szekspira oraz urodzony 

w Glatz (Kłodzku) bibliotekarz i profesor 

filologii germańskiej Friedrich Wilhelm 

Riemer. Ten nauczyciel domowy u Wilhel- 

ma von Humboldta i Goethego, zasłynął 

jako wydawca dzieł autora „Fausta” i autor 

poezji, którą wydawał pod uroczym pseudo- 

nimem Silvio Romano. Możemy go odnaleźć 

w powieści Thomasa Manna „Lotta w We- 

imarze”, doskonale oddającej klimat panują- 

cy w Weimarze w 1816 roku. 

Każdy, kto przybywał do Weimaru, re- 

zerwował sobie czas na niedzielę lub czwar- 

tek, czyli dni, kiedy nie odbywały się żadne 

spektakle teatralne, aby odwiedzić salon 

radczyni z Gdańska. Co działo się na tych 

wieczorkach, nazwanych „thó littóraire”? 

Rozmawiano o sztuce, filozofii, nauce, ale i o 

aktualnych wydarzeniach. Czasem Goethe 

czytał coś ze swoich roboczych notatek. Rie- 

mer wspominał to tak: „Brało się herbatkę, 

do tego sucharka albo kanapeczkę, gadało 

o nowinkach politycznych i literackich, ryso- 

wało, grało na pianinie. Przychodziło się na 

szóstą, a po ósmej wymykało się do domu”. 

Johanna była jednak kimś więcej, niż 

gwiazdeczką wśród weimarskich literatów 

i intelektualistów. Rozwijając życie towarzy- 

skie w swoim salonie, rozwijała jednocześnie 

samą siebie: kulturowo, mentalnie, literacko. 

Były to dla niej lata kluczowe. Miała potencjał 

— dar bystrej obserwacji, błyskotliwą pamięć, 

lekkość formułowania myśli. Nieco od niej 

młodszy pisarz i dziennikarz Stephan Schii- 

tze, jeden z jej gości i kronikarz wieczornych 

spotkań w jej salonie, zauważył z podziwem, 

że Johanna potrafiła formować towarzystwo 

wokół siebie, a przecież jednocześnie pozwa- 

lała towarzystwu, by formowało ją samą. 

Zdobyła również opinię osoby bez kom- 

pleksów. Jako pierwsza bowiem przyjęła 

towarzysko żonę Goethego, szesnaście lat 

od niego młodszą, byłą robotnicę w fabry- 

ce sztucznych kwiatów, Johannę Christinę 

Sophię Vulpius, z którą poeta żył bez ślubu 

przez osiemnaście lat. Określana przez zło- 

śliwców mianem „gospodyni” kobieta ta była 

początkowo ignorowana przez tzw. dobre 

towarzystwo. Sytuacji nie polepszył fakt, że 

poeta uznał wspólne potomstwo i w końcu dał 

mu swoje nazwisko. Johanna przyjęła Chri- 

stinę w swoim salonie, uzasadniając tę decy- 

zję w taki sposób: „Jeśli Goethe daje jej swo- 

je nazwisko, należy jej chyba podać filiżankę 

herbaty”. Warto wspomnieć, że Christina, 

matka pięciorga dzieci, stała się adresatką 

najbardziej, zdaniem jednych, nieprzystoj- 

nych, zdaniem drugich uroczo-figlarnych 

wierszy poety z cyklu „Rómische Elegien”. 

Jej mężczyźni 

Postacią szczególnie bliską Johannie 

stał się w tym czasie Carl Ludwig Fernow, 

filozof i teoretyk sztuki, znawca starożytno- 

ści, protegowany przez Goethego najpierw 

na profesora uniwersytetu w Jenie, potem 

na bibliotekarza księżnej Anny Amalii von 

Braunschweig-Wolfenbiittel, która od mo- 

mentu przekazania (po długiej regencji) 

władzy synowi, Karolowi Augustowi, już 

niebawem wielkiemu księciu Saksonii- 

  
Carl Fernow, w Weimarze był postacią szcze- 

gólnie bliską Johannie 
  

-Weimar i Eisenach, chętnie otaczała się 

na swoim dworze ludźmi nauki i sztuki. 

W 1807 roku starszy od Johanny o trzy lata 

Fernow zamieszkał w jej domu, w nim też 

rok później, 4 grudnia 1808 roku, zakończył 

swoje życie. Był mentorem jej pisarskich 

postępów, wierzył w jej talent i zachęcał do 

wytrwałości. Odwdzięczyła mu się uwiecz- 

nieniem jego życia i dokonań na kartach 

biografii „Carl Ludwig Fernow's Leben” 

(„Życie Carla Ludwiga Fernowa”) wydanej 

w 1810 roku. W 1807 roku Johanna zapre- 

zentowała swoją pierwszą pracę literacką 

— szkie stanowiący opis wielkich osobistości 

niemieckiej kultury, kluczowych dla niej po- 

staci Goethego, Wieganda, Friedricha von 

Schillera i Johanna Gottfrieda Herdera. 

Reakcja była wielce pozytywna, pierwsze 

sukcesy zachęcały do dalszej pracy. 

W późniejszych latach w jej życiu pojawi- 

ło się przynajmniej kilku mężczyzn zabiega- 

jących o jej rękę, w tym gronie znalazł się 

jakiś zamożny kupiec z Frankfurtu nad Me- 
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nem, szambelan dworu Louis von Schardt, 

brat wpływowej Charlotte von Stein. Ale 

Johanna konsekwentnie odrzucała propozy- 

cje, nie zamierzała tracić niezależności, któ- 

ra stanowiła podstawę jej szczęścia. 

Trudnymi pozostawały dla niej nadal re- 

lacje z Arturem, który miotał się, szukając 

swego miejsca w świecie. Stan tych relacji 

dobrze odzwierciedla cytat z listu matki do 

syna, będący jej reakcją na wiadomość, że 

Artur zamierza ją odwiedzić w Weimarze: 

„Do szczęścia potrzebna mi wiedza, że je- 

steś szczęśliwy, a nie bycie tego świadkiem”. 

Mimo to syn przyjechał, lecz spotkanie nie 

zapoczątkowało rodzinnej zgody. Być może 

Artur był zazdrosny o sławę matki, a czuły 

na pochlebstwa bolał, że nikt nie poświęca 

mu specjalnej uwagi. Aby ten stan zmienić, 

pozwalał sobie w towarzystwie na uwagi no- 

szące znamiona impertynencji. 

Można założyć, że Johanna nie była typem 

troskliwej matki, ale warto zaznaczyć, że i Ar- 

tur nie należał do łatwych ludzi. Był kapryśny, 

zapalczywy i niedojrzały, obrażał jej przyja- 

ciół, często bez żadnego powodu. Miał twardy 

charakter, nie udawał zadowolenia z barwnego 

i kosztownego życia Johanny, w którym - jego 

zdaniem - roiło się od głupców i pięknoduchów. 

Prosto w oczy zarzucał matce niewystarczają- 

cą cześć wobec pamięci ojca. 

Punktem zapalnym dla kolejnej fali pre- 

tensji stał się nowy lokator w domu Johanny, 

młodszy od niej o dwanaście lat tajny radca 

archiwum, a przy okazji początkujący literat 

Georg Friedrich Conrad Ludwig Miller von 

Gerstenbergk, którego poznała w 1813 roku. 

Gerstengergk podróżował wspólnie z Jo- 

hanną do Drezna, razem chodzili w gościnę, 

spacerowali, jadali posiłki. Artur zarzucał 

matce utrzymywanie niestosownych relacji 

z tym „karierowiczem”, ona zapierała się, że 

związek z trzydziestotrzyletnim mężczyzną 

jest niewinny, bez seksualnego kontekstu. 

Przebywający pod jednym dachem mat- 

ka i syn, zamiast prowadzić rozmowy, wy- 

mieniali się listami. Adele stanęła po stronie 

matki, twierdząc, że Jej intencje były czyste, 

zamierzała bowiem tak naprawdę wyswatać 

swoją pozostającą w panieństwie, niezbyt 

atrakcyjną córkę z Gerstenbergkiem. Artur 

nie dał się przekonać. Żądał, aby Johanna 

dokonała wyboru między nim a domniema- 

nym kochankiem. Ta zareagowała jedno- 

znacznie: „Drzwi, którymi wczoraj tak za 

sobą głośno trzasnąłeś, po tym, jak w sposób 

wyraźnie nieodpowiedni zachowałeś się wo- 

bec własnej matki, na zawsze zamknęły się 

między nami. Jestem zmęczona znoszeniem 

twojego złego zachowania”. Sytuacji nie 

załagodził fakt, że Artur zażądał od matki 

natychmiastowego wypłacenia swojej części 

spadku, na co Johanna zgodzić się nie chcia- 

ła. W maju 1814 roku opuścił jej dom na za- 

wsze. Nigdy więcej się już nie spotkali. 
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Johanna i Adele, portret Karoline Bardua 
  

Ona miała się stać jedną z najpoczytniej- 

szych niemieckich pisarek tamtego czasu, 

on wciąż jeszcze był prawie nieznany. Jego 

wielkie dni miały dopiero nadejść. Maria 

Janion tak skomentowała ten swoisty para- 

doks: „Kiedy on sławę osiągnął, ona będzie 

zapomniana”. Nawet na łożu śmierci Johan- 

na miała do niego żal i nie potrafiła wyzbyć 

się gniewu, czego wyrazem stał się zapis 

w testamencie, że ze skromnego spadku Ar- 

turowi nie się nie należy. 

W latach 1813-1817 Johanna Schopen- 

hauer wydała w trzech tomach zapiski 

z dawniejszych eskapad („Frinnerungen 

von einer Reise in den Jahren 1803, 1804 

und 1805% „Wspomnienia z podróży w la- 

tach 1803, 1804 i 1805”), potem w 1818 roku 

z podróży po Anglii i Szkocji („Reise durch 

England und Schottland”; „Podróż przez 

Anglię i Szkocję”), Francji („Reise durch 

das sidliche Frankreich”; „Podróż przez 

południową Francję”, 1817), Belgii („Die 

Reise nach Flandern”; „Podróż do Flan- 

drii”) i znacznie później, bo w 1836 roku, do 

Włoch („Die Reise nach Italien”; „Podróż do 

Włoch”). W 1816 roku w Rudolstadt ukazał 

się zbiór jej nowel („Novellen”). 

Wspomnienia z podróży to szczególny 

rys jej pisarstwa. W tamtym czasie były 

one niezwykle popularne, ludzie żyjący 

„stacjonarnie” chcieli poznawać świat ocza- 

mi tych, których intelekt cenili, a ci, którzy 

podróżowali, chcieli porównać swoje wra- 

żenia z cudzymi, zapisanymi na kartach 

podróżniczych książek, spełniających rolę 

pierwszych przewodników (klasyczny „Be- 

deker”, dla podróżujących wzdłuż Renu, 

ukazał się w 1828 roku). Świat się rozsze- 

rzał, ludzie z klasy średniej podejmowali 

coraz częściej wysiłek dotarcia do miejsc, 

o których czytali, powodowani zdrową cie- 

kawością odwiedzali Włochy w ramach po- 

dróży poślubnych, artystycznych pielgrzy- 

mek czy wycieczek krajoznawczych. Rodziła 

się turystyka, prawie w takim pojęciu, w Ja- 

kim dzisiaj ją rozumiemy. Wysiłek pisarski 

Johanny niewątpliwie wspierał ten proces. 

Bankructwo banki i literatura 

W 1819 roku stało się coś, co całkowicie 

zmieniło bieg życia Johanny, zmuszając ją 

do wzmożonego wysiłku i starań o środki 

finansowe. W maju Abraham Mihl, właści- 

ciel gdańskiego domu bankowego, w którym 

Schopenhauerowie zainwestowali swoje 

pieniądze, wstrzymał wypłaty i grożąc ban- 

kructwem poprosił wierzycieli o podpisanie 

z nim ugody. Zagrożenie było duże. Johanna 

z córką Adele za pożyczone pieniądze wyru- 

szyły do Gdańska, aby na miejscu uregulo- 

wać finansowe sprawy. Bankier wypłacił za- 
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ledwie trzydzieści procent zdeponowanych 

u niego środków i zobowiązał się do wypła- 

cania Adele dożywotniej renty w wysokości 

trzystu talarów rocznie. Pisarka i jej córka 

utraciły większość majątku. Na otarcie łez 

przebiegły bankier miał im też przekazać 

cztery obrazy, w tym oryginalny, ale trudny 

do zbycia obraz Paola Veronese. Zostanie on 

sprzedany dopiero w 1836 roku frankfurc- 

kiemu bankierowi Hollwegowi za sześćset 

talarów w złocie. Pozostała też niewielka po- 

siadłość na Oruni, która przynosiła jednak 

mizerne zyski i kosztowała więcej nerwów, 

związanych ze ściąganiem należności, niż 

było to warte. Artur, który również miał 

u Mihla zainwestowane pieniądze, choć 

znacznie mniej niż matka i siostra, nie przy- 

stał na propozycje ugody i odzyskał cały 

swój kapitał z odsetkami. 

Dla Johanny stało się jasne, że od tej 

pory jej pisarstwo będzie musiało przeobra- 

zić się z interesującego hobby w kluczową 

formę zarobkowania. „Mama pilnie pracu- 

je” — pisała Adele, której życie nierozerwal- 
nie związane było z karierą pisarską matki. 
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W latach 1819-1820 ukazała się powieść 

w trzech tomach — romans „Gabrielle”, któ- 

rą przychylnie ocenił Goethe, „literacki Bóg 

Niemiec”. Książka zbierała pozytywne re- 

cenzje i sprzedawała się znakomicie. 

Mniej udanym okazało się dwutomowe 

dzieło „Johann van Eyck und Seine Nach- 

folger” („Johann von Eyck i jego potom- 

stwo”) — tu zabrakło autorce koniecznej dla 
podjęcia takiego tematu wiedzy i obycia. 

W tym tekście opisała jednak dokładnie ob- 

raz Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”, pre- 

zentowany wówczas we wnętrzach Kościoła 

Mariackiego (obraz uchodził wtedy za dzieło 

van Eycka). Tryptyk ściągał tłumy, każdy 

przybywający do Gdańska chciał go koniecz- 

nie zobaczyć: „tłok był gęsty i kościół nigdy 

nie był pusty, dopóki obraz w kaplicy był 

otwarty”. Wielokrotnie mu się przygląda- 

ła, twierdząc, że to on w młodości wzbudził 

w niej pierwsze odczucia związane ze sztu- 

ką, pragnienie, by zostać artystką. 

Kolejne literackie prace Johanny, mię- 

dzy innymi powieści „Die Tante” („Ciotka”), 

„Sidonia”, nowele i notatki z podróży, uka- p» 
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B yć może rola, jaką [Johanna Schopenhauer] zz PR i Ut) 2 % 

odegrała jako literatka i gospodyni znaczą- ŚŚ b > = +4 POPCPOPCP OOPS Pd) POD OO 
RR - + 2 se A ów wejde... - . . 

cego salonu w Weimarze wystarczyłaby, żeby K? WRZE ANR : 

stała się ex post lokalnie sławna, jednak koniec ś ti 

końców przyczyną jej popularności stała się książ- 

ka „Jugendleben und Wanderbilden” (po polsku 

znana pod tytułem „Gdańskie wspomnienia mło- 

dości”). Opublikowana w 1838 roku, wzbudziła ZA 

w Gdańsku wielkie zainteresowanie. Historia książ- AE unb 

ki pokazuje to wyraźnie — w 1884 roku wspomnie- : 

nia ukazały się w gdańskim wydawnictwie (w serii ' ya : 

„Gedanensia” wydawnictwa Bertling”), w 1922 : ś R a n D Ć r b l l D Ć r. 

roku książka została wznowiona, a na koniec, 4 

w 1959, Ossolineum wydało polskie tłumaczenie. 

Wspomnienia Johanny Schopenhauer z gdań- : 

skiej młodości bez wątpienia są bardzo ciekawe Ra hh la f 
i barwne. Jednakże o jednym trzeba pamiętać: 

Sugaenbleben 

powstały dziesiątki lat później, nie odzwierciedlają pon 

więc — jak dzienniki albo listy — opisywanych cza- o Johanna Sdhopenbauer 
sów w sposób bezpośredni. Obraz, jaki malują, x Eo 

jest wynikiem długiego procesu wspominania Perauszegedben 
i zapominania, upiększania, dodawania i idealizo- sen 

wania. (...) Dlatego jest dosyć problematyczne, że wa: ibrer Yodter. 

jej wspomnienia z młodości stały się świadkiem 

koronnym życia codziennego w Gdańsku pod ko- 

niec XVIII wieku. Oczywiście jest to całkowicie zro- 
An zw s € 

zumiałe. Literacka wartość tekstu i mała liczba po- ; ! wdatcn 

>. 
© 

  

r 

równywalnych źródeł sprawiają, że niejako spadł Ą : 8 Griter Banb. 

on z nieba popularyzatorom i miłośnikom historii KOT. 

miasta, których, jak wiadomo, nigdy nie brakowa- % R ą 
ło i nie brakuje także dzisiaj. Stymulatorem zainte- z. Braunfbwei 8, 

resowania były wznowienia wspomnień. Lokalne Sh Berlig ron George Kiefermann 

media bardzo często sięgały do wdzięcznego 9 A 

tekstu. (...) w: 

„Gdańskie wspomnienia...” służyły nie tylko EE 

ilustrowaniu przeszłości, lecz również były instru- ax : AL 

mentalizowane na potrzeby aktualnych kwestii A Fila 6 ok Sg obo wb b da Seb kd AH e 
politycznych. Decydujące znaczenie miał opis Ta - o AZ EDR a ZA Zł Z OE .   okoliczności, które sprawiły, że rodzinie Schopen- IT Ya . + WP RZ 

hauerów zbrzydło życie w Gdańsku — włączenie 

miasta do Prus i jego skutki (...). Dezaprobata dla 

pruskiego monarchistycznego centralizmu i prze- | Strona tytułowa niedokończonych wspomnień Johanny Schopenhauer, wydanych po jej 

widywany upadek porządku patrycjuszowsko-re- | Śmierci przez córkę, znanych nam jako „Gdańskie wspomnienia młodości” 
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publikańskiego w Gdańsku miały skłonić Heinri- 

cha Florisa Schopenhauera i jego najbliższych do 

opuszczenia Gdańska tuż przed aneksją miasta 

przez Prusy. (...) 

Autorzy niemieccy podważali wartość zapi- 

sków Johanny Schopenhauer jako „nadzwyczaj 

jednostronnych”, autorzy polscy bronili jej, do- 

strzegając nawet możliwość wytworzenia nowej 

gdańskiej tożsamości z pominięciem ery pruskiej 

i sięgnięciem do (domniemanych?) republikań- 

skich cnót z czasów sprzed 1793 roku. Tak więc 

nie jest niczym dziwnym, że pisarka pozostała 

dla strony niemieckiej lubianą dostarczycielką 

barwnych „obrazków obyczajowych”, natomiast 

dla strony polskiej stała się koronnym świadkiem 

nienaturalności sytuacji politycznej i tożsamości 

narodowej miasta. 

zywały się na rynku regularnie, przynosząc Mocno dotknęła Johannę wiadomość 

stały dochód. Z wiekiem pogarszał się stan o śmierci Goethego (22 marca 1832 roku), 

zdrowia pisarki, w 1823 roku niespodziewa- z którym czuła się związana nie tylko to- 

nie utraciła czucie w stopach. Po wielu latach  warzysko, również emocjonalnie — w końcu 

życia w Weimarze postanowiła nadchodzą- najlepsze lata spędziła w jego pobliżu, jego 

cą starość spędzić w klimacie cieplejszym rodziny i przyjaciół. Czasy się jednak zmie- 

i bardziej przychylnym dla zdrowia. W wie- niły, młode, kierujące się w stronę nacjona- 

ku sześćdziesięciu trzech lat przeniosła się lizmu Niemcy zdecydowanie odrzucały zło- 

z córką do Bonn nad Renem. W tym cza- tą legendę poety z Weimaru, nazywając go 

sie zajmowała się przygotowaniem swoich „błaznem stabilności” i „służącym księcia”. 

dzieł zebranych („Simmtliche Schriften”) Po paru latach, na życzenie wielkiego 

do publikacji u Brockhausa. Opuściły one księcia Saksonii-Weimar-Hisenach, Karola 

drukarnię w latach 1830-1831 i zajęły, baga- Fryderyka, który zaoferował pisarce stałą 

tela, dwadzieścia cztery tomy. Tego rodza- pensję, w 1837 roku przeniosła się z towa- 

ju publikacja może najbardziej wymownie rzyszącą jej stale córką do Jeny. Pod koniec 

świadczyć o randze, jaką przypisywano jej życia Johanny zarówno ona sama, jak i jej 

pisarstwu. Trzeba było być popularnym twórczość popadały w coraz większe zapo- 

Peter Oliver Loew, | j czytanym, aby ktoś zdecydował się na po- mnienie, pojawiły się kłopoty finansowe, 
„Gdańsk. Między mitami” dobny wysiłek wydawniczy. rosły długi. Kobiety były zmuszone czerpać     
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środki z zasobów należących do pozostającej 

w panieństwie Adeli. Ta, choć całe życie pa- 

nicznie bała się, że pozostanie starą panną, 

nie znalazła życiowego partnera. Podobno 

była „wyjątkowo brzydka”, do tego uczucia 

lokowała w mężczyznach niedostępnych, 

często nawet niezauważających jej istnienia. 

Zapewne nie pomagało Jej też to, że żyła 

wcieniu błyskotliwej Johanny. Matka próbo- 

wała córkę swatać, a widząc jej depresyjne 

skłonności wysyłała ją do kurortów. Natu- , 

ralnym biegiem rzeczy, córka stała się naj- 

wierniejszą towarzyszką starości pisarki. 

Johanna Schopenhauer zmarła 16 kwiet- 

nia 1838 roku, kiedy spisywała wspomnienia 

z młodości. Została pochowana na zabyt- 

kowym, położonym w pobliżu najstarszego 

w Niemczech ogrodu botanicznego, cmenta- 

rzu Johannisfriedhof w Jenie, gdzie można 

odwiedzić jej grób. Na leżącej kamiennej 

tablicy dostrzec można poniżej napisu pła- 

skorzeźbę przedstawiającą motyla. Być może 

w pewien trafny sposób oddaje to charakter 

gdańszczanki, artystki i człowieka — jej lek- 

kość pióra, barwność osobowości, pragnienie, 

by wzbudzać zachwyt, a także ulotność sławy. 

Adele Schopenhauer, również pisarka, au- 

torka powieści i wierszy, która sportretowała 

Weimar nożyczkami, tworząc niezapomnia- 

ne wizerunki-cienie ludzi odwiedzających 

salon matki, już w 1839 roku przygotowała 

i umożliwiła wydanie „Gdańskich wspomnień 

młodości” („Jugendleben und Wanderbil- 

der”), które stały się najbardziej znanym 

dziełem Johanny i wyjątkowym hołdem lite- 

rackim złożonym rodzinnemu Gdańskowi. 

Jeszcze o „wspomnieniach” 

Niektórzy mają jej za złe, że w swoich 

wspomnieniach więcej pisała o sobie, niż 

o samym Gdańsku. W istocie, jego zabytki, 

kościoły, klasztory, ich sięgająca średnio- 

wiecza historia są zaledwie wspomniane, 

wiele miejsce domaga się przypisu, wyja- 

śnienia. Czy ma to jednak znaczenie? Prze- 

wodników z tego czasu opisujących mia- 

sto w dokładny sposób jest kilka, ostatnio 

w języku polskim ukazały się dwa (dzię- 

ki pracy i zainteresowaniom Aleksandra 

Masłowskiego i Romana Kowalda), jeden 

z początków, drugi z połowy XIX wieku 

(Friedrich von Duisburg, „Wolne Miasto 

Gdańsk 1809” i Wilhelm Ferdinand Zernec- 

ke, „Cały Gdańsk za dwadzieścia srebrnych 

groszy 1843”). To pozycje ciekawe i waż- 

ne, chwała wydawcy i tłumaczom. Johanna 

postawiła sobie jednak inne zadanie: nie 

zamierzała portretować murów, lecz ludzi, 

zależało jej na przywołaniu z niebytu miesz- 

kańców gasnącego w swoim blasku „staro- 

dawnego” hanzeatyckiego miasta, dokład- 

nie tych, których poznała, których spotykała 

w salonach i na ulicach. Zarzut, że uczyniła 

to niezbyt starannie, że nie zawsze można na 

niej polegać, wydaje się mało uzasadniony. 

Sięgając do jej książki musimy pamiętać, że 

to dzieło niedokończone, być może pierwszy 

szkie, który zamierzała weryfikować. A po- 

nadto, nie była ona historykiem, nie musiała 

tak bardzo dbać o zgodność faktów, stworzy- 

ła dla nas świat, jakim go pamiętała, albo też 

jakim chciała go zapamiętać. 

Czy można w inny sposób spoglądać na 

młodość? Czy usłyszelibyśmy kiedykolwiek, 

gdyby nie ona, o pastorze Ryszardzie Jame- 

sonie, który miał niebieskie oczy, jasne brwi 

i zgrabną postawę, o lekarzu Nathanielu 

Wolffie w nowoczesnym ciemnym surducie, 

z włosami ufryzowanymi w harcap, ekscen- 

tryku, który przeprowadzał pierwsze szcze- 

pienia przeciw ospie, o nieszczęsnym kandy- 

dacie Johannie Kuschelu? A także o matce 

Daniela Chodowieckiego i jego dwóch sio- 

strach — nauczycielkach uczących w ciemnym 

pomieszczeniu szkoły przy ulicy Świętego 

Ducha, o konsulu angielskim Trevorze Cor- 

reyu z wesołym sługą, „czarnym jak smoła”, 

oeterycznej niczym nimfa pani von P. i małym 

Saszy oraz o wielu, wielu innych? O polskich 

szlachcicach z podgolonymi łbami i w czer- 

wonych wysokich butach, o bosych flisakach, 

Izraelitach, menonitach? Jeśli nawet usłysze- 

libyśmy o tym wszystkim, to z pewnością by- 

śmy tego nie ujrzeli. Ona ocaliła ich dla nas. 

Johanna stworzyła ruchome obrazy, któ- 

re pozwalają nam zobaczyć życie w naszym 

mieście przed dwustu trzydziestu, czter- 

dziestu, pięćdziesięciu laty. Jeśli coś pomy- 

liła, jakie to może mieć znaczenie. Przecież 

jej opowieść jest pełna, tworzy całość, uru- 

chamia naszą wyobraźnię. „Ludzie szczęśli- 

wi mają słabą pamięć i bogate wspomnienia” 

— napisał popularny, współczesny niemiecki 

pisarz, Thomas Brussig. Johannie Schopen- 

hauer zapewne spodobałoby się to zdanie. m 

JOHANNA SCHOPENHAUER 
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pisując swoje dziecinne lata w Gdańsku 

[Joanna Schopenhauer] często mówi 

o Polsce. Mówi z sentymentem, z przywiąza- 

niem. Pierwszy rozbiór Polski wspomina jak ka- 

taklizm. Gdańsk, anektowany przez Prusy, został 

wówczas odcięty od swych życiodajnych Źró- 

deł, od polskiego zboża, którego przywóz spadf 

do jednej piątej. Pani Schopenhauer nienawidzi 

Prus jako republikanka i obywatelka Wolnego 

Miasta, zmilitaryzowany absolutyzm budzi w niej 

odrazę. Wielokrotnie podkreśla swoją sympatię 

dla Polaków, podziwiając zarówno szlachecką 

fantazję, jak naiwność i prostotę ludu. Czyta się 

te stronice ze wzruszeniem. 

Gdańsk był cząsteczką Zachodu powiąza- 

ną z Polską realnymi interesami, a jednocze- 

śnie okiem Zachodu patrzącym na nią z bliska 

od kilkuset lat. W rozsypującym się kolosie 

Rzeczypospolitej musiało coś fascynować 

gdańskich kupców; po zatargach i buntach 

w przeszłości jak gdyby nagle zrozumieli, że 

wraz Zz Polską ginie w Europie niedoceniona 

wartość. Matka Artura Schopenhauera była 

osobą postępową, córką oświeconego miesz- 

czaństwa, które przywitało zburzenie Basty- 

lii wybuchem entuzjazmu. Co ją pociągnęło 

w szlacheckiej Rzeczypospolitej? Najpewniej 

wyobrażenie egzotycznej demokracji z obieral- 

nym królem, demokracji w barwnych wschod- 

nich strojach (które z upodobaniem opisuje) 

io łagodnych obyczajach. Serdecznie, dobro- 

tliwie przedstawia wiślanych flisaków płynących 

szkutami ze zbożem do Gdańska. Są to dla niej 

istoty niewinne, proste i szczęśliwe. Nazywa ich 

„Szymkami”. Ci nadwiślańscy ingónus chodzą 

po Długim Targu sprzedając gliniane garnki, 

ufni, weseli, pijani. Szczęśliwi, bo nieświadomi 

swojej biedy. Pamiętnikarka lituje się nad nimi, 

mając zarazem pewność, że nic złego jej od 

nich nie spotka. Królewska republika Sarmatów 

w tureckich kostiumach wychowała na swojej 

równinie lud podobny do dzieci. Takie wyobra- 

żenie Rzeczypospolitej przetrwało dość długo 

na Zachodzie. W niewiele lat później Michelet 

nazwie Polskę wielkim, spokojnym krajem, 

gdzie podróżni czuli się bezpiecznie nawet 

w lasach. (|. 

Stara kobieta, wspominając swoje dzieciń- 

stwo i młodość, ogląda je jak korowód duchów 

unoszący się w zaświatach. Czarno ubrani 

kaznodzieje i wierne piastunki, patriarchalni, 

srebrnobrodzi Żydzi w sobolach, polscy wiel- 

może o podgolonych głowach, weseli flisacy 

obwieszeni glinianymi wyrobami, surowi me- 

nonici — płyną w obłokach jej pamięci wraz 

z białą Marią Antoniną i niepewnie stąpającym 

Ludwikiem XVI. W przestworzach czasu, który 

minął, wszystko jest pomieszane i zrównane, 

przeszłość sunie pochodem widm. 

  

Kazimierz Brandys, 

„Miesiące”       
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Fragment południowej elewacji Pałacu Opatów; około 1925 
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Budynek liceum przy Polankach; po lewej (między pniami drzew) widoczny fragment ulicy Polanki, 

wzdłuż płotu biegnie droga w kierunku kościoła; w miejscu zieleńca widocznego na pierwszym planie 

stoi dzisiaj budynek, w którym mieszkają ojcowie cystersi i mieści się kancelaria parafialna; około 1940 

  

  

                
Ulica Opata Rybińskiego, widok w kierunku ulicy Grunwaldzkiej; 
po lewej budynek, w którym miał aptekę radny Hermann Geissler 
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Widok na wschodni odcinek ulicy Kwietnej, pośrodku widoczne budynki leśnictwa między południową odnogą tej ulicy 
(prowadzącą do ROD „Leśnik”) i ulicą Świerkową; po prawej pod ścianą lasu widoczne zabudowania ulicy Spacerowej 
z nieistniejącym już hotelem „Waldhauschen”, skrajnie po prawej odsłania się zachowany budynek dawnego. hotelu 
„Karlshof”; na dalekim planie wzgórze Pachołek z neogotycką wieżą widokową, zniszczoną w 1945 roku; około 1930 
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Tekst: ladeusz T. Głuszko 

Kiedy w kwietniu uruchomiono tunel drogowy pod Martwą Wisłą, rację bytu utraciła czynna opodal pro- 

mowa przeprawa samochodowo-pasażerska. Samochodem przemykamy tunelem w niespełna dwie mi- 

nuty, promem płynęliśmy po rzece od pięciu do siedmiu minut, a przecież niejednokrotnie trzeba było 

jeszcze czekać w dlugiej kolejce aut. No, i'w tunelu nie pobiera się myta, tymczasem przeprawa promo- 

wa była — co oczywiste — płatna. 

W tej sytuacji jest zrozumiałe, że prom samochodowo-osobowy „Wistoujście”, który przez prawie czter- 

dzieści lat tączył brzegi Nowego Portu i Wisłoujścia (dokładnie: 39 lat i 5 miesięcy), nagle z dnia na 

dzień stracił prawie wszystkich klientów, a miasto ogłosiło, że nie będzie subwencjonować tej przeprawy. 

31 maja przed zmierzchem prom wykonał ostatni kurs. 

ak podaje „Dziennik Bałtycki” z 24 

KU marca 1947 roku, powojenna komu- 

nikacja przez Martwą Wisłę między 

Nowym Portem i usytuowanym opodal 

Wisłoujścia Basenem Górniczym długo od- 

bywała się na małych łódkach (były nawet 

przypadki utonięć). Węgiel był głównym 

artykułem eksportowym Polski, dlatego 

z każdym miesiącem przybywało pracowni- 

ków do obsługi węglowych nabrzeży basenu 

i rosło zapotrzebowanie na sprawną komu- 

nikację między wiślanymi brzegami. 

Pierwszy prom uruchomiono 1 marca 

1946 roku. Był to podniesiony z dna i wyre- 

montowany poniemiecki wrak, miał napęd 

parowy, nadano mu imię „Jan”. Przewoził 

bodaj wyłącznie ludzi, a jego armatorem 

było przedsiębiorstwo państwowe „Żegluga 

Gdańska”. Z komunikatu prasowego z mar- 

ca 1948 roku wynika, że „Jana” zastąpił 

statek „Janina”, a operatorem przewozów 
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Pierwszy nowoczesny prom samochodowo - pasażerski 

Bandera na „Wisłoujściu”" 
(o ton wiek atak 

  

Na prawo i poniżej: Informacje w „Głosie Wy- 
brzeża” z 13 | 1976 i 5 I 1977 roku 
  

była najpewniej dyrekcja MZKGG (Mię- 

dzykomunalne Zakłady Komunikacyjne 

Gdańsk-Gdynia), bo to ona powiadamiała, 

że w okresie świąt Wielkiej Nocy „Janina” 

będzie kursować normalnie. 

Prom samochodowo-pasażerski „Wisło- 

ujście”, który żegnaliśmy 31 maja tego roku, 

pojawił się w Gdańsku w styczniu 1976. W me- 

diach przedstawiano go jako jednostkę bar- 

dzo nowoczesną, podkreślano też, że kierow- 

cy jadący z Sopotu i Gdyni do Wisłoujścia i na 

Stogi, jeśli z niego skorzystają, skrócą swoją 

trasę o około dwadzieścia kilometrów. 

„Wisłoujście” zbudowała szczecińska 

Stocznia „Odra” na zamówienie „Żeglugi 

Gdańskiej”. Prom miał 42 metry długości 

i 8,8 metra szerokości. Napędu dostarczały 

dwa silniki typu H-12 (po jednym z przodu x | 

i z tyłu), każdy o mocy 300 KM, zbudowane zonc gr = wt AE o | x W 

w warszawskich Zakładach Mechanicznych Frvm „Wistoujście” Fot. W. Nieżywiński 
im. Marcelego Nowotki; dzięki nim prom Na Meotla wie, tuż pzy Zie- , Na pokładzie pomieści się 19 ; 

|   

—
—
—
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osiągał prędkość 11 kilometrów na godzi- 

nę. Sterowanie było w pełni zautomatyzo- 

wane. Aby żegluga była bezpieczna także 

we mgle, jednostkę wyposażono w radar, co 

wtedy nie było tak powszechne jak dzisiaj. 

Nośność 106 ton pozwalała przewieźć od FO
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   siadująca z M/S „Mazowsze”. | 

Jest to nowoczesny prom sa- 

mochodowe' « pasażerski zbu- | 
dowany na zamówienie Gdań- | 

ska w Stoczni  „Odra” w | 

Szczecinie. Jego długość wy- 
nosi 42 m, a szerokość 8,8 m. | 

rych wykonano oddzielny po- 

most. 20 osób pomieści się w 

| xamkniętym, ogrzewanym po- 

mieszczen hu, 

(Dokończenie ma str. 2) 

110 ton. Jednocześni ra- | . * 

bierze e  aeakecó, a ANY Agatha Christie 

” n ." 
| nie żyje 
| Wosoraj zmarła w Los w 
| wieku %5 lat AGATHA CHRiISYIE 
| — stynna autorka powieści My 
minatnych. 

    
  

  

  
Równo rok temu Gdańsk 

otrzymał pierwszy nowocze- 
sny prom „Wisłoujście”.  Je- 
dnostka zbudowana została w 
Szczecińskiej Stoczni Rzecz- 
nej „Odra”. Zabiera 8 wozów 
ciężarowych lub 16 osobo- 
wych, a prócz tego 60 pasaże- 

rów. 
Prom pomyślany został ja- 

ko pływający most na kanale 
portowym, łączący Nowy Port 
z Wisłoujściem. Dzięki temu 
każdy pojazd zdążający z za- 
chodniej części miasta np. do 
Portu Północnego, skróci dro- 
gę o około 20 km.   eksploatacji dopiero wczoraj.   Nowa jednostka weszła do'   

Prom „Wisłoujście” w akcji. 

Tak długo trwała bowiem bu- 
dowa przyczółków. Prom kur- 
suje pod banderą Żeglugi 
Gdańskiej każdego dnia od 
godz. 6.15 do 20.45, z wyjąt- 
kiem niedziel i świąt. Prze- 
prawa trwa około 7 minut, a 
częstotliwość kursowania je- 
dnostki co pół godziny. Wio- 
sną Przedsiębiorstwo Dróg i 
Mostów, które patronuje ope- 
racji przewozowej ustali za- 
pewne inny rozkład jazdy. 

Jakkolwiek przygotowania 
związane . z uruchomieniem 
pływającego mostu . trwały 
długo, to jednak finał ich nie 
może zadowalać. Wczoraj za- 
staliśmy bowiem w Nowym 

  

  

Droga krótsza o 20 kilometrów 

Pływający most już działa 
Porcie tzw. wielką improwi- 
zację. Nie odśnieżono dróg 
dojazdowych, a od strony Wi- 
słoujścia nie posypano ich 
piaskiem. Brakowało jakich- 
kolwiek znaków orientacyj- 
nych. Do każdego zbliżające- 
go się samochodu podbiegał 
oracownik żeglugi i informo- 
wał, że przed wjazdem na 
prom. pasażerowie muszą opu- 
ścić pojazdy itp. 

Takie gesty wydały się na- 

wet sympatyczne, ale woleli- 

byśmy widzieć dobrą i prze- 
myślaną organizację, proszę 

Przedsiębiorstwa Dróg i Mo- 
stów. (w)   

  

ośmiu do dziesięciu samochodów ciężaro- 

wych albo szesnaście osobowych. Ponadto 

prom zabierał od sześćdziesięciu do stu pa- 

sażerów, a dwudziestu mieściło się w osob- 

nym pomieszczeniu z ogrzewaniem. Obsłu- 

gę tworzyła pięcioosobowa załoga. 

Prom zacumował przy Bramie Zielonej 

obok największego wycieczkowca „Żeglugi 

Gdańskiej”, ms. „Mazowsze” i tu, 12 stycznia 

1976 roku, przy panującej na całym Wybrze- 

żu sztormowej pogodzie, odbył się ceremoniał 

podniesienia bandery. Zanim to nastąpiło, 

dowodzący promem porucznik żeglugi przy- 

brzeżnej Edward Śliwiński złożył dyrektoro- 

wi „Żeglugi Gdańskiej” Janowi Myślickiemu 

meldunek o gotowości jednostki do służby, 

po czym bosman Fugeniusz Stępień dokonał 

symbolicznego wciągnięcia bandery. 

Przeprawa promowa nie ruszyła jednak 

tego dnia, ani następnego, bo nie było dla 

niej przyczółków cumowniczych. Zarząd 

Portu Gdańsk zapewniał, że powstaną do 

31 grudnia 1975 roku, ale — jak poinformo- 

wano media — gotowe mogły być dopiero 

w maju (specjalizująca się w takich przed- 

sięwzięciach „Hydrobudowa” otrzymała 

zbyt późno zlecenie na tę budowę). Pikan- 

terii dodawał fakt, że odbiór promu zapla- 

nowano na późniejszy termin, a pojawił się 

już w pierwszych dniach stycznia 1976, bo 

szczecińscy stoczniowcy przyspieszyli jego 

budowę (na marginesie dodajmy, że „Żeglu- 

ga Gdańska” planowała w latach 1977-1980 p 
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uruchomienie kolejnych połączeń promo- 

wych w relacjach Świbno-Mikoszewo oraz 

Górki Wschodnie-Górki Zachodnie i zakła- 

dano, że promy do ich obsługi powstaną 

również w Szczecinie, tym razem w Stoczni 

im. Adolfa Warskiego). 

Ostatecznie przeprawa do Wisłoujścia 

ruszyła nie w maju 1976 roku, ale 4 stycznia 

1977 z powodu poślizgu przy budowie przy- 

czółków. Inauguracja nie miała uroczystej 

oprawy, jak dokonane rok wcześniej podnie- 

sienie bandery. Pieczę nad przewozami spra- 

wowało Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów. 

  

Reporter „Głosu Wybrzeża”, podpisują- 

cy się (f), nie ukrywał rozgoryczenia tym, 

co zobaczył na przystani: „Jakkolwiek 

przygotowania związane z uruchomieniem 

pływającego mostu trwały długo, to jed- 

nak finał ich nie może zadowalać. Wczoraj 

zastaliśmy bowiem w Nowym Porcie tzw. 

wielką improwizację. Nie odśnieżono dróg 

dojazdowych, a od strony Wisłoujścia nie 

posypano ich piaskiem. Brakowało jakich- 

kolwiek znaków orientacyjnych. Do każde- 

go zbliżającego się samochodu podbiegał 

pracownik żeglugi i informował, że przed 

  

Podczas jednej z ostatnich przepraw na pokładzie znalazły się zabytkowe pojazdy, 30 V 2016 
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31 maja odbyły się ostatnie kursy 
  

wjazdem na prom pasażerowie muszą opu- 

ścić pojazdy itp. Takie gesty wydały się na- 

wet sympatyczne, ale wolelibyśmy widzieć 

dobrą i przemyślaną organizację, proszę 

Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów”. 

W ciągu roku „Wisłoujście” zmieniło do- 

wódcę. W 1977 roku było dowodzone przez 

kapitana Huberta Rydlewskiego. W swoim 

pierwszym sezonie zimowym prom pływał 

każdego dnia (z wyjątkiem niedziel i świąt) 

co pół godziny od 6.15 do 20.45. 

Przeprawa szybko zyskała popularność. 

Korzystali z niej między innymi pracowni- 

cy Portu Północnego i „Siarkopolu”, ale słu- 

żyła również firmom do transportu sprzętu 

i materiałów, także karetka pogotowia ra- 

tunkowego nie jeden raz korzystała z tej 

przeprawy. Prawie każdego dnia przewożo- 

no około dwóch tysięcy osób i półtora tysią- 

ca samochodów. Kolejka aut czekających na 

przewóz wydłużała się nieraz do kilometra 

i więcej. Prom wykonywał kilkadziesiąt 

kursów dziennie, zużywając miesięcznie 

osiem tysięcy litrów ropy, mimo to przed- 

sięwzięcie było opłacalne dla armatora, bo 

miasto dopłacało do jego funkcjonowania. 

Bodaj w 1993 roku właścicielem promu 

został Andrzej Pieńkowski, dawniej główny 

energetyk w „Zegludze Gdańskiej”. Pienią- 

dze na zakup uzbierał, pływając jako pierw- 

szy elektryk na statkach obcych bander. 
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Na nabrzeżu w Nowym Porcie wykonano pożegnalne zdjęcie gdańszczan z wystużonym promem; 31 V 2016 
  

W ostatnich latach w dni robocze prom 

odpływał z Nowego Portu między 6. i 7. 

w dwudziestominutowych odstępach, na- 

stępnie o 7.30 i 7.45, a od 8. do 13. w półgo- 

dzinnych odstępach, dalej o 13.20, 13.40 

i 14., od 14.20 do 16. non stop i następnie 

do 18.30 znowu co pół godziny. Dodatkowo 

w sezonie turystycznym, czyli od 1 czerwca 

do 31 sierpnia, pływał w soboty i niedziele 

od 10. do 18. w półgodzinnych odstępach. Po 

otwarciu tunelu liczba przewożonych samo- 

chodów spadła prawie do zera. Zdarzało się 

płynąć z jednym samochodem i kilkoma ro- 

werzystami, bywały też puste przebiegi. 

Powyższy rozkład jazdy ciągle można zna- 

leźć na stronie internetowej Zarządu Dróg 

i Zieleni w Gdańsku (był jeszcze 7 czerwca 

2016 roku) razem z cennikiem opłat, który 

obowiązywał od 26 lipca 2012 roku. Za co i ile 

płacono? „Pieszy lub dodatkowa osoba w po- 

jeździe” płaciła 2 złote za przejazd. Za „pojazd 

samochodowy trójkołowy lub czterokołowy 

o masie własnej nieprzekraczającej 550 kg, mo- 

torower, motocykl wraz z kierującym” trzeba 

było uiścić 4 złote. Przewóz „pojazdu samocho- 

dowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie- 

przekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem autobu- 

sów oraz zespołów tych pojazdów oraz pojazdu 

zaprzęgowego wraz z kierującym” kosztował 

6 złotych”, a „autobusu o dwóch osiach, ciągni- 

ka samochodowego bez naczepy z kierującym” 

—12 złotych. Droższy był przewóz „samochodu 

ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 

przekraczającej 3,5 tony” i „autobusu o trzech 

i więcej osiach” — 15 złotych, a także „zespołu 

pojazdów składających się z samochodu cięża- 

rowego o dopuszczalnej masie całkowitej prze- 

kraczającej 3,5 tony i przyczepy albo z autobu- 

su i przyczepy” — to 18 złotych. 

W ostatni rejs z Nowego Portu do Wisłouj- 

ścia i z powrotem prom wypłynął we wtorek, 

31 maja, o godzinie 19. Zabrał tylko 55 osób, 

wszystkie bilety szybko się rozeszły. Była to 

podróż pełna wzruszeń, niektórzy uczestni- 

cy rejsu nie kryli smutku. A jak to przeży- 

wał siedemdziesięcioletni właściciel promu? 

— „Ktoś wykonał pode mną krecią robotę. 

Powstał tunel. Będę teraz pił kawę z żoną” — 

odpowiadał. Pogodził się z losem. Ma zamiar 

sprzedać prom, bo nie opłaca się go utrzymy- 

wać. Niektórzy doradzają, by woził rowery, 

bo rowerzyści nie mogą przejeżdżać tunelem, 

a w miejskich autobusach pewnie nie wszyscy 

się zmieszczą. Jednak wpływy nie pokryłyby 

nawet kosztów eksploatacji, bo prom spala 

duże ilości ropy. A przecież jeszcze w ostat- 

nich latach miasto wspierało ten środek ko- 

munikacji półtoramilionową subwencją. 

„Wisłoujście” nie było ostatnim gdań- 

skim promem. Do dzisiaj pracuje prom 

samochodowo-osobowy przy wschodnich 

rogatkach miasta na Przekopie Wisły. Jest 

to prom linowy (napęd pochodzi z przycu- 

mowanej motorówki), który kursuje między 

Świbnem i Mikoszewem. Jest też jeszcze 

niewielki prom motorowy na Motławie, 

który przewozi głównie gości Muzeum Mor- 

skiego, a kursuje z nabrzeża przy Wielkim 

Żurawiu na Ołowiankę. m 
  

WYKORZYSTANO: 

„Rok pracy Żeglugi Gdańskiej. Urucho- 

miono 10 statków i 7 promów”, „Dziennik 

Bałtycki” z 24.03.1947; 

„Podniesienie bandery na promie »Wisło- 

ujście«”, „Dziennik Bałtycki” z 13.01.1976; 

„Wkrótce ruszy przeprawa promowa”, 

„Dziennik Bałtycki” z 27.12.1976; 

„Nowoczesny prom >»Wisłoujście<", 

„Dziennik Bałtycki” z 17.01.1977; 

„Pierwszy nowoczesny prom samocho- 

dowo-pasażerski. Bandera na »Wisłouj- 

ściu<«”, „Głos Wybrzeża” z 13.01.1976; 

„Droga krótsza o 20 kilometrów. Pły- 

wający most już działa”, „Głos Wybrzeża” 

25011977; 

Internet. 
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Numery archiwalne „30 Dni” do nabycia w siedzibie redakcji « Gdańsk, ul. Kotwiczników 20



Kronika 

oliwskiej parafii 

Ksiądz Zygmunt Iwicki kon- 

tynuuje wydawanie (we własnym 

opracowaniu i z obszernymi ko- 

mentarzami) różnorodnych ma- 

teriałów związanych z Oliwą — cy- 

stersami i katedrą. Tym razem 

dzięki Wydawnictwu „Bernardi- 

num” trafia do czytelników kro- 

nika parafii katedralnej obejmu- 

jąca powojenne dziesięciolecia. 

  

„Obecna część kroniki oliw- 

skiej (w 1999 roku ksiądz Iwicki 

opublikował kronikę tej para- 

fii z lat 1904-1945) — czytamy 

w uwagach wstępnych — zawiera 

zapiski od 3 października 1945 

do 15 czerwca 1979 roku. Obej- 

muje ona okres rządów ks. pra- 

łata Leona Kossak-Główczew- 

skiego (1909-1998), pierwszego 

polskiego proboszcza oliwskiej 

parafii katedralnej (3.10.1945- 

15.06.1979). Ks. Kossak-Głów- 

czewski spędził w Oliwie 33 lata. 

Jako emeryt żył jeszcze prawie 

dwadzieścia lat — zmarł 4 marca 

1998 roku w Oliwie”. „Notatki 

kroniki — czytamy dalej — pisane 

WYDAWNICTWA 

były wyłącznie jego ręką. Miał 

on piękny charakter pisma, przy- 

pominający charakter pisma bpa 

Konstantego Dominika czy bpa 

Carla Marii Spletta”. 

Umieszczone w przypisach 

informacje i obszerne komenta- 

rze księdza Iwickiego w istotny 

sposób poszerzają naszą wiedzę, 

zwłaszcza o powojennych dzie- 

Jach kościoła gdańskiego, a także 

wielu wydarzeniach, które miały 

miejsce w tej części Gdańska. 

  

Lasy 

też mają historię 

„Lasy otaczające Trójmia- 

sto z pewnością są jednym 

z najatrakcyjniejszych i najcen- 

niejszych kompleksów leśnych 

na Pomorzu. Niestety wciąż 

nie dość znanym pod wzglę- 

dem historycznym. Niniejsza 

publikacja to swego rodzaju 

wędrówka po lasach obecnego 

Nadleśnictwa Gdańsk od śre- 

dniowiecza po współczesność” 

— czytamy w nocie na okładce 

tej książki. 

Krzysztof Jażdżewski, autor 

tej popularnonaukowej publi- 

kacji zatytułowanej „Historia 

lasów gdańskich. Od dóbr oliw- 

skich i puckich do Nadleśnictwa 

Gdańsk”, pisze we wstępie, że 

„cezurę początkową opracowa- 

nia wyznaczają XlII-wieczne 

źródła świadczące o wzroście 

zainteresowania władców po- 

morskich drzewostanami, nato- 

miast cezurę końcową — źródła 

pochodzące z początku XXI 

wieku. Praca została podzielona 

na cztery rozdziały, odnoszące 

się bezpośrednio do przeszłości 

  

Historia lasów ądańskich | 

z] 

nadleśnictwa, zawiera też słow- 

nik ważniejszych pojęć”. „Bo- 

gaty zbiór źródeł kartograficz- 

nych pozwala rozwikłać kwestie 

podziałów  administracyjnych, 

a także własnościowych i go- 

spodarczych na obszarze nadle- 

śnictwa. Do ustalenia podziałów 

administracyjnych i własnościo- 

wych wykorzystano również 

bogaty zbiór pruskich i niemiec- 

kich statystyk”. 

Publikacja, jak 

przeczytać, przynosi też „ogrom 

możemy 

informacji osobowych”. „To ze- 

stawienia nazwisk personelu le- 

śnego, biogramy pracowników, 

imponująca liczba zdjęć archi- 

walnych i współczesnych”. 

traktu- 

jącej o historii pomorskich la- 

Wydawcą książki 

sów jest Nadleśnictwo Gdańsk, 

a powstała ona we współpracy 

z Wydawnictwem Oskar. 

  

Z przeszłości 

sopockiej poczty 

Józef Golec i Ryszard Zien- 

kiewicz, dwaj sopoccy pasjo- 

naci „pocztowego” tematu, 

proponują „popularną publika- 

cję adresowaną do wszystkich 

zainteresowanych przeszłością 

Sopotu”. 

We wstępie piszą: „Obok 

informacji o funkcjonowaniu 

  

Poczty w Sopocie przedstawia- 

my jej znaki pocztowe. Przybli- 

żamy dzieje usług pocztowych, 

aby przez nie ukazać bogactwo 
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pros 

świata stempli i adnotacji pocz- 

towych, które powstają dzięki 

codziennej działalności poczty. 

Obok przeglądu datowników 

(pierwszego dla okresu powojen- 

nego) przedstawiamy materiał 

ilustracyjny, zawierający także 

bardzo rzadkie, czy wręcz uni- 

kalne, całości pocztowe. Książka 

nie jest adresowana do filateli- 

stów, ale bylibyśmy bardzo radzi 

gdyby grono filatelistów powięk- 

szyła”. Publikację traktują jako 

materiał wyjściowy. 

„Poczta sopocka — czytamy 

— Jako jedna z niewielu najstar- 

szych placówek usługowych, to 

też cząstka historii tego mia- 

sta. Bez poczty trudno sobie 

wyobrazić właściwe funkcjono- 

wanie organizmu miejskiego 

i wszelkiego rodzaju kontakty ze 

światem. A historia poczty so- 

pockiej sięga do 1823 roku”. 

W 135. numerze „Przeglądu Politycznego”: 

Ana Blandiana Europejskim Poetą Wolności 2016 

Źródła demokracji totalitarnej — Jacob L. Talmon 

Czym jest jakobinizm? — Ferenc Feher 

Mit habsburski — Claudio Magris 

Wenecja '76. Fragmenty dziennika — Józef Czapski 

Zapraszamy na: www.przegladpolityczny.pl  



WYDAWNICTWA 

„Sąd Ostateczny” 

„Sąd Ostateczny”, najcen- 

niejsze dzieło sztuki znajdujące 

się w gdańskich zbiorach, docze- 

kał się publikacji, którą można 

chyba nazwać monumentalną. 

Jak przypomina w sło- 

wie wstępnym Wojciech Bo- 

nisławski, dyrektor Muzeum 

Narodowego, tryptyk Mem- 

linga „stanowi bardzo ważny 

w skali europejskiej i światowej 

przedmiot badań, zarówno pod 

względem rozwikłania zagadek 

z dziedziny teorii sztuki, jak 

i wszelkich aspektów konser- 

watorskich”. „Nasza publikacja 

— pisze dalej — jest pierwszym 

poświęconym »Sądowi Osta- 

tecznemu« Hansa Memlinga 

wydawnictwem o tak szerokim 

spektrum zagadnień meryto- 

rycznych i niezwykłej urodzie 

artystycznej”. 

Publikacja wyraźnie dzieli się 

na dwie części. W pierwszej za- 

warte są szkice i rozprawy. I tak, 

  

Katarzyna Płonka-Bałus pisze 

o „Sądzie Ostatecznym” i malar- 

stwie niderlandzkim XV wieku, 

a Till-Holger Borchert przybli- 

ża początki kariery Memlinga 

w Brugii i „znaczenie wczesnych 

zamówień dla jego twórczości”. 

Z kolei Antoni Ziemba pisze 

o zagadkach badawczych doty- 

czących „Sądu Ostatecznego”, 

a Justyna Olszewska-Świetlik 

przybliża tajniki techniki malar- 

skiej, którą stosował Memling. 

Trzech innych autorów (Janusz 

Czop, Piotr Frączek i Michał 

Obarzanowski) omawiają do- 

kumentację stanu zachowania 

gdańskiego obrazu. W tej części 

książki znajdujemy jeszcze coś 

w rodzaju katalogu znanych 

dzieł Memlinga, listę podstawo- 

wej literatury dotyczącej „Sądu 

Ostatecznego” i kalendarium 

osnute wokół losów obrazu. 

Druga część ma charakter 

niezwykłego albumu, do które- 

go zdjęcia wykonał Andrzej No- 

wakowski. Ukazują one „Sąd” 

w kilku rozdziałach „tematycz- 

nych”, z całym bogactwem szcze- 

gółów, których części nie da się 

zobaczyć nawet przy oglądaniu 

obrazu „na żywo”. 

Nowakowski objaśnia in- 

tencje, które towarzyszyły mu 

przy pracy, w bardzo osobi- 

stym, wstępnym szkicu. Pisze: 

„Na chwilę »zawłaszczyłem< 

obraz. Na chwilę! W sumie - na 

trzy dni. Co tu ukrywać: jest to 

doświadczenie, które bez żad- 

nych wątpliwości uznać moż- 

na za jedno z najważniejszych 

w życiu. W ciszy, sam, w świetle 

profesjonalnych lamp oglądam 

pozbawione ochronnej szklanej 

kapsuły dzieło — i zatrzymuję 

się z aparatem w ręku. Udaję 

przed samym sobą, że to tylko 

praca do wykonania. Ale jestem 

bezradny. Ogarnia mnie wzru- 

szenie, serce skacze do gardła 

(.... Z milimetrowej odległości 

widzę, jak w napierśniku św. Mi- 

chała Archanioła odbija się ta- 

jemniczy świat — z perspektywy 

obrazu, a nie widza”. 

Fotograf jest przekonany — 

i chciałby zapewne, aby jego al- 

bum skłaniał czytelników do po- 

dobnego wniosku — że w obrazie 

Memlinga kryje się „tajemnica 

przemożnej siły wielkiej sztuki, 

która porywa bez względu na 

epokę i czas kontemplacji. Sztu- 

ki, która przerasta skalę wrażli- 

wości pokoleń”. 

„Sąd” został wydany dzięki 

edytorskiej współpracy trzech 

instytucji: Narodowego Centrum 

Kultury, Towarzystwa Autorów 

i Wydawców Prac Naukowych 

Universitas, a także Muzeum 

Narodowego w Gdańsku. 

  

Gdańsk 

z początku XIX wieku 

„Książka »Wolne Miasto Gdańsk 

1809« — piszą wydawcy — będąca 

tłumaczeniem pracy Friedricha 

von Duisburga z początku XIX w. 

to syntetyczny opis całokształtu 

zjawisk politycznych, przestrzen- 

nych i organizacyjnych tworzą- 

cych miejski organizm Gdańska 

zdobytego w 1807 r. przez armię 

Napoleona, i przekształconego 

wraz z przyległymi terenami 

w tzw. »I Wolne Miasto<”. 

ay: KRZEMIŃSKI 

zn :: | 

Duisburg w systematyczny 

sposób przedstawia instytucje, 

obiekty i części miasta, „uka- 

zując obraz ich funkcjonowania 

w nowej rzeczywistości pod 

francuską okupacją. Opis ów- 

czesnej sytuacji zarówno całego 

Gdańska, jak i poszczególnych 

jego części, oraz funkcjonują- 

cych w nim instytucji poprzedza 

każdorazowo rysem historycz- 

nym, opartym o dostępne sobie 

źródła i opracowania. Stroni od 

oceny sytuacji, ograniczając się 

jedynie czasem do wyrażenia 

Hriedrich Golrlich vówi Dutsbrury, 

Wolne Miasto 
. Gdańsk 

. 1809 

  

żalu nad opłakanym stanem nie- 

których miejsc”. 

-Praca Duisburga jest jed- 

nym z podstawowych dzieł do- 

tyczących Gdańska z początku 

XIX wieku, często cytowanym 

w wielu opracowaniach i arty- 

kułach. Nie była dotąd dostępna 

w języku polskim. Jej przekład 

ukazuje się jako „trzecia pu- 

blikacja z serii »Gdańsk XIX«, 

w ramach której Oficyna Pomu- 

chel prezentuje przetłumaczone 

na język polski znaczące dzieła 

poświęcone historii Gdańska, 

napisane po niemiecku w XIX 

wieku”. Autorami tego projektu 

wydawniczego i tłumaczami są: 

Aleksander Masłowski i Roman 

Kowald. 

py) aa TETRA O TUE 

związanych z działalnością Kongresu Liberalno-Demokratyczne- 

go, publikowanych na łamach „Przeglądu Politycznego” (od 1987 

do 2012 roku), poprzedzona wstępem prof. Ireneusza Krzemiń- 

skiego, autora wyboru. Teksty ponad pięćdziesięciu autorów 

ECO O OZ ET O SEA SH ES TCA 

do innych, do tradycji w całej jej różnorodności kulturowo-etni- 

czno-religijnej, o współczesny patriotyzm, o granice swobody 

działalności gospodarczej, wolności osobistej i zbiorowej. 
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