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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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  ZAKŁAD SKIE 

W GDANSKU PZ00.   

  

GDAŃSK 
www.gdansk.pl 

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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PROPONUJE 
  

  
1 maja 1927 roku Senat Wolne- 
go Miasta Gdańska podjął decy- 
zję o przekazaniu na obiekt mu- 
zealny rokokowego zachodniego 
skrzydła Pałacu Opatów w Oliwie, 
który stoi w pocysterskim parku. 
Po odpowiednich pracach remon- 
towo-adaptacyjnych, w niedzielę, 
18 marca 1928 roku, pałac został 
oficjalnie udostępniony do zwie- 
dzania jako Państwowe Muzeum 
Regionalne Historii Gdańska.   
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Wczoraj i przedwczoraj....... 6 
Stągiewna jako deptak ..................... 6 

Pamiętając o Rilkem......................... 8 

Jak powstała 
diecezja gdańska................ 10 

  
Niedawno minęła dziewięćdziesiąta 
rocznica objęcia urzędu biskupa 

w nowo utworzonej diecezji gdań- 

skiej przez biskupa Edwarda O'Rou- 
rke. Przyglądamy się powstawaniu 
i pierwszym latom istnienia diecezji, 

a więc czasom, kiedy przewodził jej 

biskup O'Rourke, by zobaczyć, jak 
niełatwe było tworzenie wspólnoty 
wyznaniowej w sytuacji, w której 
więzi narodowościowe i polityczne 

dominowały nad — wydawać by się 

mogło oczywistym — poczuciem 
braterstwa w wierze. 

Tadeusz T. Głuszko 

Już sto dwadzieścia 

lat na prąd ......................... 18 
     

  
Jako pierwsze przebudowano jed- 

notorowe linie tramwajowe z Targu 
Siennego do Oruni i z Targu Węglo- 
wego do Siedlec oraz dwutorową 

linię z Długiego Targu do Wrzeszcza. 
Do końca roku 1896 wszystkie 
istniejące wtedy linie zostały 

zelektryfikowane. TTG 

Muzeum w Oliwie.............. „. 24 
Tymoteusz Jankowski 

Narwik — długie życie 
obozowych baraków .......... 30 
W latach Il wojny światowej w Gdań- 
sku powstało kilkanaście obozów 

  

  
  

pracy dla dziesiątków tysięcy ro- 
botników przymusowych z krajów 
podbitych przez Ill Rzeszę. Ludzie 
ci stanowili tanią siłę roboczą dla 

gdańskich zakładów przemy- 
słowych. Wraz z końcem wojny 
drewniane baraki nie zniknęły, lecz 

rozpoczęły drugie życie. Ciekawym 

przykładem są tu dzieje jednego 

z największych zespołów gdańskich 

obozów o nazwie Narvik. 

Jan Daniluk, Jarosław Wasielewski 

38 
  

  

        

Otylia Wilhelmina Ernestyna Hen- 
rietta von Goethe, baronówna von 

Pogwisch, była synową Johanna 
Wolfganga von Goethe. Zajmowa- 
ła się domem poety, przyjmowała 
pielgrzymujących do niego z zapa- 

tem licznych gości, opiekowała się 

teściem również po śmierci swego 
męża. Była kobietą intrygującą 
pod każdym względem. Inteligent- 

na i urodziwa, zadbała o spuści- 

znę literacką poety z Weimaru. 

Urodziła się w Gdańsku. 

Nataniel i Waldemar Borzestowscy 

Przypomnienia .................. 42 
  

  

      

Sięgamy dzisiaj do „Tygodnika 
Ilustrowanego”, do tekstu (i prac 
graficznych) z roku 1920, który jest 
relacją z „wycieczki architektów pol- 
skich na Pomorze i do Gdańska”. 
Dokładniej mówiąc, byli to „ucznio- 
wie ostatniego kursu architektury 
z Politechniki Warszawskiej, którzy 

pod przewodem prof. Zygmunta 
Kamińskiego wybrali się w świeżo 
odzyskaną dzielnicę”. Autorem tej 

relacji był Jerzy Sosnkowski. 
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BYĆ RYBAKIEM 
W KURORCIE       

      
Być rybakiem 

W KUrorcie .................zecec. 46 
Utworzone na początku XIX wieku 
w sopockiej Dolnej Wsi (dzisiejszy 
Dolny Sopot) kąpielisko morskie 
doktora Haffnera mocno zachwiało 
poczuciem bezpieczeństwa rybac- 
kich rodzin. Od XVI wieku żyły one 
według narosłych od lat przyzwy- 
czajeń. Nagle zostały zmuszone, 

by w krótkim czasie radykalnie 
zmienić swój styl życia i nawyki. 

Chodziło o to, by swoim „grubiań- 
stwem” rybacy nie zakłócali odpo- 

czynku kuracjuszom i nie zniechęcali 
zamożnych sympatyków kurortu 

do budowania w Sopocie domów 
do zamieszkiwania przez cały rok. 
Piotr Nowak 

Gale. .......... zeza are wee DO 
  

  

        
Kilka widoków ulicy Grunwaldzkiej 
we Wrzeszczu i w Oliwie sprzed 
pięćdziesięciu, sześćdziesięciu lat 

Rozmaitości....................... 60 

Ulica Gdańska w Monachium ......... 60 
Wydawałoby się, że śladów gdańskich 
raczej tu, w Monachium, nie ma co 
szukać. Tymczasem, całkiem blisko 

centrum znajduje się ulica Gdańska. 
Malutka, ale urokliwa. 

Waldemar Borzestowski 

Galeria Sztuk Różnych na Ogarnej .... 62 
Maciej Kosycarz i Magda Beneda 
otworzyli wspólną galerię na ulicy 
Ogarnej. Mają nadzieję stworzyć 
miejsce, jakiego jeszcze nie mamy. 

LiSł.............cronienoororso noone DĄ 

Wydawnictwa................... 65 

Na okładce: 

Na ścianie remontowanej kamienicy 

przy ulicy Białej pojawił się mural 

przedstawiający browar we Wrzeszczu 

Foto: Mateusz Ochocki / KFP 

OD REDAKCJI 

olejna historyczna ulica po przebudowie zamieniona została na deptak. Jest nią 

ulica Stągiewna na Wyspie Spichrzów. Przy tej okazji mówiono wiele o korzyś- 

ciach, jakie przynoszą tego typu zmiany w funkcjonowaniu miejskich przestrzeni. 

W wypowiedzi dla „Gazety Wyborczej Trójmiasto” wiceprezydent Andrzej Bojanowski 

podkreślał, że rewitalizacja Stągiewnej to kolejny etap polityki wyprowadzania samo- 

chodów i sprzyjania pieszym i rowerzystom. Nie wykluczał, że wkrótce z podobną sytu- 

acją możemy mieć do czynienia na ulicach Szerokiej i Piwnej, a sama Stągiewna ma być 

wzorem dla innych ulic w centrum Gdańska. Ocenił nawet, że jest to „jedyny kierunek 

rozwoju miasta i będziemy dalej nim podążać”. 

Jak większość kategorycznych stwierdzeń i to wydaje się budzić wątpliwości. Zamia- 

na dużej części miejskich traktów w deptaki może prowadzić do tego, że będą one po 

prostu puste, i to nie tylko w szaro-jesienno-zimowe dni. A w pewnym momencie może się 

okazać, że żaden biznes się przy nich nie uda, bo przecież istnieje jakiś poziom nasycenia 

miejskiej przestrzeni w kawiarnie, bary, restauracje, a nawet sklepy typu „Żabka”. 

W ostatnim czasie wielu zwolenników tego „kierunku rozwoju miasta” przywołuje 

przykład ulicy Wajdeloty we Wrzeszczu, która dzięki rewitalizacji znacznie się ożywi- 

ła, ludzie zaczęli się na niej dobrze czuć. Przebudowę ulicy, a właściwie to, co udało się 

dzięki niej osiągnąć, oceniono bardzo dobrze — zmiany na Wajdeloty uzyskały pierwsze 

miejsce w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce, któ- 

ry organizuje Towarzystwo Urbanistów Polskich. 

Problem polega jednak na tym, że ulica Wajdeloty nie została zamieniona na deptak. 

Ruch samochodowy został tu ograniczony, ale nie przez znaki zakazu, a jedynie przez 

pewien rodzaj uciążliwości, która towarzyszy poruszaniu się po niej samochodem. 

Ale wjechać może tu każdy (ruch jest jednokierunkowy) bez żadnych identyfikatorów 

i przepustek, i zaparkować może każdy, kto znajdzie miejsce. A jest tych miejsc całkiem 

sporo. Może o sukcesie ulicy Wajdeloty decyduje także ten szczegół, na który jakoś nie 

zwraca się uwagi... 

Grzegorz Fortuna 
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Stągiewna, główna ulica biegnąca w poprzek Wyspy Spichrzów, poddana została gruntownej przebu- 

dowie. W wyniku tych prac powstał deptak, stanowiący przedłużenie Drogi Królewskiej. 

eszcze przed trzydziestu 

Psi On Pia ay NSA SUD 

nowił główną drogę wy- 

O EE TRZ ST 011140 

Warszawy. Kiedy ruch w tym 

kierunku przeniesiony został 

na Podwale Przedmiejskie, Stą- 

giewna pozostawała nadal miej- 

ską ulicą, była dostępna dla 

samochodów i nie wprowadzono 

większych ograniczeń komuni- 

TOJA OE 
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SZYC O O OZN 

częły się w lutym. Obejmo- 

wały, między innymi, budowę 

i przebudowę sieci sanitarnych, 

zabezpieczenie istniejących bu- 

dynków, budowę oświetlenia 

ulicznego i montaż tzw. małej 

architektury, czyli koszy, ławek, 

śmietników. Nawierzchnia ulicy 

wyłożona została brukiem, przy 

budynkach kamiennymi płyta- 

O GI ECA 

| STO Ou eT 2) COJIE 

czone zostały w pierwszej de- 

kadzie sierpnia i kosztowały 3,9 

UD) ZADASZ ERZE 

lejności — jeszcze w tym roku — 

prowadzone są na fragmentach 

PIO UO SEN STS LOSS BTS 

OT 

Jest prawie pewne, że odno- 

WSD Neo Te ło nN e 

tem pieszym przez cały rok. 

Zakaz ruchu samochodowego 

będzie obowiązywał od ulicy 

Motławskiej do Zielonego Mo- 

stu, choć będą wyjątki dla posia- 

daczy specjalnych identyfikato- 

rów. Na ulicy nie przewidziano 

jednak żadnych miejsc parkin- 

gowych. Właściciele pobliskich 

lokali gastronomicznych wyko- 

rzystali tę okoliczność i jeszcze 

w końcówce sezonu wystawili 

na nowy deptak stoliki, krzesła 
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Tu w altanie Oliwskiego Parku, 23 lipca 1898 roku |———— 
Rainer Maria Rilke i Lou Andreas-Salome 

zapisali wspólnie fragment wiersza: 

Hier in der Gartenlaube des Parks in Oliva, 

am 23. Juli 1898 schrieben 

Rainer Maria Rilke und Lou Andreas-Salomć 

gemeinsam das Fragment eines Gedićchts: 
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DIECEZJA GDAŃSKA     Niedawno minęła dziewięćdzie- | 

siąta rocznica ingresu pierwszego | . 

biskupa w nowo utworzonej die- 

cezji gdańskiej. Warto przyjrzeć 

się początkom i pierwszym latom 

jej istnienia, a więc czasom, kiedy | 

przewodził jej biskup O'Rourke , by 

zobaczyć, Jak niełatwe było tworze- | 

nie wspólnoty wyznaniowej w sytu- sę 

acji, w której więzi narodowościowe I 

| polityczne dominowały nad — wy- 

dawać by się mogło oczywistym — 

poczuciem braterstwa w wierze. 

pie.
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Po lewej: Przedwojenny widok Katedry Oliw- 
skiej; na placu było więcej zieleni niż dzisiaj; dzi- 

siaj nie ma też krzyża, który stał w cieniu drzew 

iecezja gdańska obejmowała obszar 

|) Wolnego Miasta Gdańska. To miasto- 

-państwo, którego terytorium roz- 

ciągało się na obydwu brzegach ujściowego 

odcinka Wisły, zostało powołane do istnienia 

po zakończeniu I wojny światowej przez zwy- 

cięskie Mocarstwa Sprzymierzone na konfe- 

rencji pokojowej w Wersalu (28 czerwca 1919 

roku). Powstało wbrew woli Niemiec i oczeki- 

waniom odrodzonej Polski. Niemcy mieli za 

złe, że przy tej okazji utracili swój prastary 

Danzig, Polska zaś pragnęła włączenia do 

swojego terytorium tego miasta utracone- 

go podczas drugiego rozbioru (anektowane 

przez Prusy w 1793 roku). 

Obszar Wolnego Miasta w przytłaczają- 

cej większości zamieszkiwali Niemcy, którzy 

byli rozżaleni z powodu politycznego oderwa- 

nia od Niemiec i dodatkowo odcięcia szerokim 

pasem polskiego „korytarza”. Mieszkali tu 

również Polacy, którzy stanowili około dzie- 

sięcioprocentową mniejszość, podobnie nie- 

zadowoloną, bo na mocy wersalskich decyzji 

miasto „niegdyś nasze” musieli dzielić z nie- 

miecką większością. Duży odłam populacji 

stanowiły rodziny przemieszane narodowo- 

ściowo, gdzie każdy mógł czuć się tak samo 

Kaszubą, jak Niemcem albo Polakiem zależ- 

nie od woli i okoliczności. 

  

Na dwóch brzegach Wisły 

Pod względem wyznaniowym ludność 

Wolnego Miasta była w większości ewange- 

licka, katolicy stanowili nieco ponad trzydzie- 

  

stoprocentową mniejszość (32,7 procenta). 

W 1921 roku, na ogólną liczbę 365 740 gdańsz- 

czan, było ich 119 470 skupionych w 35 para- 

fiach. Jeszcze w czasach pruskich te parafie 

znalazły się w dwóch diecezjach. Parafie na 

zachodnim brzegu Wisły należały do diecezji 

chełmińskiej ze stolicą biskupią w Pelplinie 

(od roku 1992 diecezja chełmińska występuje 

jako pelplińska), natomiast te na wschodnim 

brzegu Wisły należały do diecezji warmiń- 

skiej ze stolicą we Fromborku (od 1945 roku 

stolicą tej diecezji jest Olsztyn). Kiedy two- 

rzono Wolne Miasto, Pelplin znajdował się już 

w granicach odrodzonej Polski, a Frombork — 
w niemieckich Prusach Wschodnich. 

Biskupowi chełmińskiemu podlegało 18 

parafii z ponad 106 tysiącami wiernych. Były 

to trzy parafie w najstarszych dzielnicach 

Gdańska: pod wezwaniem Ducha Świętego 

(tak zwana Kaplica Królewska) i św. Miko- 

łaja na Głównym Mieście oraz św. Józefa 

na Starym Mieście; pięć na obszarze gminy 

miejskiej: św. Jadwigi w Nowym Porcie, św. 

Franciszka z Asyżu na Siedlcach, św. Igna- 

cego w Starych Szkotach, św. Wojciecha 

w Świętym Wojciechu i Najświętszego Serca 

Pana Jezusa we Wrzeszczu oraz dwie poza 

gminą miejską: Trójcy Świętej w Oliwie 

(obecnie kościół katedralny) i Najświętszej 

Maryi Panny „Gwiazdy Morza” w Sopocie; 

dwie parafie na Żuławach Gdańskich: św. 

Jana Chrzciciela w Giemlicach i św. św. Pio- 

tra i Pawła w Wocławach oraz pięć na połu- 

dniowo-zachodnich kresach Wolnego Mia- 

sta: św. Jakuba w Kłodawie, św. Mikołaja 

w Łęgowie, św. Bartłomieja w Mierzeszynie, 

Bożego Ciała w Pręgowie i Wniebowzięcia 

NMP w Trąbkach Wielkich. 

DIECEZJA GDAŃSKA 

  

Wmtlidjeś Rirdenblott- 
Apojtolijdze Uominiiiratwr e" Breicn Stadt Danzig. 

Re. 1 | Mai 1922 | 1. Sabre. 

Dem Bodywiirdigen Klerus des $reiitaates Danzig 

Gru und Segen im Berml 

Unier $eilige Bater, a a XI, bat es filr gut befunden, dur Detret pom 24. April 1922 bas 
'Gebiet der BSreien Stabi Danzig o: Didcejen Culm unb Ermiandb unb zu einer 
eigenen Mpoftolijdzen Wominiftratur A = wobei er mid; zum Apojtolijdzen Mominiftrator „ad nutum 

Sancłae Sedis" 3u ermennen gerubt bat. 

Das Detret liber die Erridtung der Mpojtolijdzen Aominiftratur Danzig Tautet: 

Secrelnrin 

DECRETUM. 
Sanctissimus Dominus Noster Pius Divina Providenlia Papa Xi., quo apfius. consuleret 

animarum bono in territorio Liberae Civitas Gedanensis (vulgo Danzig), decrevit. territorium 
ilud iuxta praesentes limites politicos definitum a ivrisdictione episcoporum Culmae et Warmiae 

subtrahere et proprio Administratori Apostolico commiłtere. 

Munus autem administrandi praedictum territorium Sanctitas Sua deferre dignata est 

ad nutum Sanctae Sedis lilustrissimo ac Reverendissimo Domino Eduardo O'Rourke, episcopo 
tit. Caneensi, ita ut is eadem potestate ibidem fruatur quam obfinent Ordinarii in sua dioecesi. 

Contrariis quibuslibet minime obfuturis. 

Datum Romac e Secretaria elusdem Sacrae Congr. die 24 Aprilis a. 1922. 

« sy (sig) F. Borgongini- Duca 
Pro-Secretarius. 

  

SĄ zaRIE ce cło Tine SOKÓŁ bet Śnintckiace lnie bee des $reiitanies Danzia davon in Nenninis 
3u Jegen, baj id) bereits bie mir durdj ben Bi bes Helligen Baters_ auferiegien Mmtspflidzten_ Ubernommen 
habe, unb ihn darauf hinzuwellen, [id fortan e allen firdylidjen Angelegenkheiten an mid; gu wenbden,       
Pierwszy numer urzędowego organu Admini- 

stratury Apostolskiej z maja 1922 roku 
  

Biskupowi warmińskiemu podlegało 

17 żuławskich parafii z ponad13 tysiącami 

wiernych. Były to parafie: św. Katarzyny 

w Borętach, św. Mikołaja w Cyganku, świę- 

tych Szymona i Judy Apostołów w Gnojewie, 

Wniebowzięcia NMP w Kończewicach, św. 

Andrzeja Apostoła w Lasowicach Wielkich, 

św. Urszuli w Lichnowych, św. Elżbiety 

w Lubiszewie, św. Anny w Marynowach, św. 

św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich, 

św. Michała Archanioła w Miłoradzu, św. 

Marcina w Nowej Cerkwi, Przemienienia 

Pańskiego w Nowym Dworze Gdańskim, 
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Biskup O'Rourke z dziećmi pierwszokomunij- 

nymi, około 1928 roku 
  ane 
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Biskup Edward O'Rourke, około 1928 
  

św. Mateusza w Nowym Stawie, św. Jana 

Chrzciciela w Ostaszewie, św. Mikołaja 

w Pogorzałej Wsi, św. Bartłomieja w Świer- 

kach i Narodzenia NMP w Żuławkach. 

Każda parafia dysponowała własnym ko- 

ściołem, poza kościołami parafialnymi było 

jeszcze sześć domów modlitwy, które miały 

status kościoła filialnego albo kaplicy. 

Niezadowoleni 

Jak widać z powyższego, większość ka- 

tolików zamieszkiwała lewobrzeżne teryto- 

ria nadwiślańskie i podlegała urzędującemu 

w Pelplinie biskupowi chełmińskiemu, a mniej 

liczni katolicy zza Wisły „niemieckiemu” bis- 

kupowi warmińskiemu. 

Zależność od „zagranicznych” biskupów 

stanowiła dużą niedogodność dla gdańskich 

proboszczów i około dwudziestu stowarzy- 

szeń kościelnych, między innymi z tej racji, 

że od stolic biskupich oddzielała ich pań- 

stwowa granica z wszystkimi wynikającymi 

z tego tytułu utrudnieniami. To podporząd- 

kowanie „zagranicznym” hierarchom, gdzie 

każdy mógł być postrzegany jako reprezen- 

tant interesów swojego/obcego kraju, sta- 

nowiło też dyskomfort natury politycznej 

dla władz Wolnego Miasta. Jednak bodaj 

najistotniejsze było to, że taka sytuacja 

drażniła dumę narodową wielu wyznawców 

(szczególnie niemieckich) zarówno wśród 

kleru jak i świeckich. 

Ogół niemieckich wiernych pragnął wła- 

dzy „niemieckiego” biskupa warmińskiego. 

Natomiast będący w mniejszości katolicy 

polscy (zamieszkiwali przede wszystkim te- 

reny podlegające jurysdykcji biskupa cheł- 

mińskiego) optowali za Pelplinem, będąc nie- 

jako stronnikami utrzymania wielowiekowej 

tradycji związku gdańskiej administracji 

kościelnej z polskimi biskupstwami (przez 

  

Telegram gratulacyjny skierowany do biskupa 

przez wojewodę pomorskiego Wachowiaka 

kilka stuleci Gdańsk podlegał biskupom die- 

cezji włocławskiej, następnie chełmińskiej). 

Niechęć do biskupa chełmińskiego, 

choć do 1926 roku był to Niemiec, narasta- 

ła wśród niemieckich katolików, co budziło 

obawy „chełmińskich” proboszczów o kon- 

dycję lokalnego Kościoła i rozważali, czy nie 

wystąpić do Rzymu o wyłączenie parafian 

narodowości niemieckiej spod jurysdykcji 

Pelplina. Patrząc z dzisiejszej posoborowej 

perspektywy, był to krok nie do pomyślenia 

w Kościele, który ma być przecież powszech- 

ny i ponadnarodowy. 

Konkretny krok proboszczowie przedsię- 

wzięli podczas diecezjalnych obrad 31 grud- 

nia 1921 roku, kiedy gdański dziekan, ksiądz 

Anton Sawatzki (1873-1934), prominentny 

działacz katolickiej partii „Centrum” i poseł 

do gdańskiego Sejmu (Volkstag), upoważnio- 

ny przez wszystkich osiemnastu „chełmiń- 

skich” proboszczów, wysłał w tej sprawie list 

do watykańskiego Sekretariatu Stanu. Dzie- 

kan przedstawił napięcia narodowościowe 

w tych parafiach, które podlegały biskupowi 

chełmińskiemu oraz podsuwał dwa sposoby 

ich rozładowania. Pierwszy oznaczał zgodę 

na przejście niemieckich katolików pod ju- 

rysdykcję biskupa warmińskiego (czyli kurs 

w kierunku utwierdzania narodowościowej 

separacji, a nie otwarcia na integrację), drugi 
zaś — utworzenie na obszarze Wolnego Miasta 

administratury apostolskiej jako jednostki 

organizacyjnej o randze niższej od diecezji, 

ale posiadającej dużą niezależność, gdzie 

wierni podlegają wyłącznej władzy miejsco- 

wego administratora apostolskiego. Taką 

opcję popierał też Senat Wolnego Miasta. 

Dziekan prosił Kurię Rzymską o wsz- 

częcie negocjacji z Senatem bez czekania na 

taki apel ze strony polskiego rządu, który, 

mimo że w myśl ustaleń zwycięskich mo- 

carstw reprezentował na forum międzyna- 

rodowym interesy Gdańska, nie kwapił się 

do podjęcia tej sprawy. 

esa Miekuptj baci jako 

Troroutrorzonej diecczji sdanskiej Zasyl lan jen 

s "zyczenia Pogysiej 

Administratura apostolska 
przy Heumarkt 5 

Stolica Apostolska przystała na tę drugą 

sugestię i już 24 kwietnia 1922 roku dekre- 

tem Kongregacji Konsystorialnej wyłączyła 

wszystkich katolików Wolnego Miasta spod 

jurysdykcji ościennych biskupstw i podpo- 

rządkowała administratorowi apostolskie- 

mu, którym został rosyjski hrabia, biskup 

Edward O'Rourke (1876-1943), syn Irland- 

czyka i Angielki, urodzony w guberni miń- 

skiej, który w latach 1918-1920 był biskupem 

Rygi, skąd ustąpił, by oddać prowadzenie 

diecezji rodowitemu Łotyszowi. Wydawać 

się mogło, że O'Rourke był dobrym kandyda- 

tem, bo — nie będąc Polakiem ani Niemcem 

— dawał gwarancję bezstronności w lokalnej 

rywalizacji narodowościowej i — co ważne 

— władał doskonale językiem niemieckim 

i polskim. 

Biskup już w maju zamieszkał u sióstr 

elżbietanek przy Targu Siennym 5 w cha- 

rakterystycznym neogotyckim domu klasz- 

tornym (niedawno wykupiony przez inwesto- 

ra kompleksu biurowo-handlowego Forum 

Gdańsk, gdzie — jak wieść niesie — będzie 

służyć gastronomii). Również w maju uka- 

zał się pierwszy biuletyn administratury 

apostolskiej w Wolnym Mieście („Amtliches 

Kirchenblatt fiir die Apostolische Admini- 

stratur der Freien Stadt Danzig”), który był 

adresowany głównie do gdańskiego kleru. 

Z tego źródła, podobnie jak z ksiąg adreso- 

wych i gazet, dowiadujemy się sporo o orga- 

nizacji i życiu codziennym Kościoła Katolic- 

kiego w Gdańsku w tym okresie. 

Wśród wielu ważnych informacji podano 

między innymi skład grupy doradców bi- 

skupa, czyli — jego konsystorz. Tworzyli go: 

gdański dziekan Anton Sawatzki z parafii 

św. Józefa, żuławski dziekan Johannes Tietz 

z parafii św. Mateusza w Nowym Stawie, 
prodziekan Teodor Maćkowski z parafii św. 

pierwszego a 

DV: obfitujacej   
  

30dni 
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Mikołaja i proboszcz Emil Moske z parafii 

św. Brygidy. Udostępniono też adres pocz- 

towy (Danzig, Heumarkt 5), gdzie należało 

kierować wszelkie pisma i podania. Był to 

jednocześnie adres domowy administra- 

tora apostolskiego i administratury (Targ 

Sienny 5). Przedrukowano też list biskupa 

chełmińskiego, Augustyna Rosentretera, 

z jego błogosławieństwem dla tych diece- 

zjan, którzy przeszli spod jego jurysdykcji 

pod władzę biskupa O'Rourke (odczytano go 

we wszystkich parafiach wyłączonych z die- 

cezji chełmińskiej). 

W kolejnym (lipcowym) biuletynie poda- 

no taryfę kościelnych opłat i zamieszczono 

adres stowarzyszenia „Caritas” oraz kasy 

administratury (w lokalu kamienicy przy 

Garncarskiej 33), ich sprawami zarządzał 

doktor Maier. Lokal przy Garncarskiej był 

czynny w godzinach od dziewiątej rano do 

pierwszej po południu, do kasy należało od- 

stawiać pieniądze z kolekt oraz z opłat mszal- 

nych i kancelaryjnych. Biuletyn podaje skład 

sądu duchownego pierwszej instancji (powo- 

łany pismem z 26 czerwca 1922, w jego skła- 

dzie był oficjał, kilku sędziów i jeden obrońca 

„węzła małżeńskiego”). 

Z księgi adresowej na rok 1924 (sporzą- 

dzonej zatem według danych z roku 1923) 

dowiadujemy się, że kuria miała swoją sie- 

dzibę przy Targu Siennym 5 pod nazwą 

związku katolickich parafii miasta Gdańska 

i okolie (Gesamtverband der katholischen 

Kirchengemeinden der Stadt Danzig und 

der Vororte), a jej przewodniczącym (kanc- 

lerzem) był dziekan Sawatzki. Biuro działa- 

ło w godzinach od dziewiątej do pierwszej 

po południu, a sprawami „Caritasu” i kasy 

zawiadywała panna M. Szersputkowski. 

Interesanci mieli dostęp do dziekana Sa- 

watzkiego również poza godzinami urzę- 

dowymi kurii, przyjmował wtedy w swojej 

plebani przy Podbielańskiej 7. Księgi ad- 

resowe zamieszczają numery telefoniczne 

biskupa, administratury i dziekana. Z tego 

źródła wiemy ponadto, że skład konsysto- 

rza rozszerzył się o żuławskiego proboszcza 

Klemensa Sierigka z Wielkich Lichnowych. 

Do pierwszych oficjalnych spotkań 

z wiernymi doszło w niedzielne przedpołu- 

dnie 21 maja. Z „Gazety Gdańskiej” wiado- 

mo, że biskup O'Rourke podejmował „różne 

niemiecko-katolickie organizacje”. Pierwszą 

polską delegacją, odnotowaną przez tę ga- 

zetę w wydaniu z 8 czerwca 1922, była gru- 

pa członków Polsko-Katolickiego Związku 

Akademickiego „Gedania”, Jak zanotowano, 

„Gedania uważa sobie za zaszczyt, iż jako 

pierwsza z tutejszych korporacji akade- 

mickich powitać mogła ks. biskupa i z ust 

jego usłyszeć słowa pełne miłości i dobroci 

pasterskiej w języku ojczystym”. O'Rourke 

mówił miękko i z lekkim zaśpiewem, jak oso- 

by pochodzące z Kresów Wschodnich. 

  

  

l Feftprogramm - |) 

fg der Huldigungs-Feier |$ 
$0) | —  ilr den etften Bifchof von Danzig AN 

Eduard Graf O'Rourke ' 
am Donnerstag, den 3. Juni 1926, 7 Ubr abends 

in der Meffehalle „Technik”. 

? ————— + 

. e b 

1. Empfana ow Bifhófilcdhen Gnaden durch 2% 
en Hrbeitsausichuk | 9% 

A a Marfcb 

2; Pritorianer+ Marfch a. d, Oratorium 
„Quo vadis" *. Nowowejski 

Ordefter: une der Schutpolizet 
Leitung: Obermu! Mkunellter Stiebeciy 

3. Bróffnungs-HAnfprache: 
a) m deuticher Sprache (Scnator Fuchs) 
b) in polniicher Sprache (Dr. Kubacz) 

4. Prolog 
(verfaBt von Herrn Oberlebrer Giśrtner, Danzig) 

5, Gloria aus der Preismelfe , , , .. Steble 
* ! Gemlfchter Chor mit Orchefter 

Leitung: Lebrer und Organift Majewski 
6. Feftrede (Zolldirektor Wolkowski) 

„= 7. Vorfpiel aus den „Meifterfingern" . Wagner 
Leitung: Obermufikmeifter Stieberih 

8. Nullo der Kinder 
ht lachy rocheń von M. Sobkowiak) 

8 a Kinderchor: Pialm „Herr, mia Gott" von Schnabel 
Leitung : Lebrer und Ovganift Majewski 

9. Credo aus der Prelsmetfe 
Gemifehter Chor mit Orchelter 

Leitung: Lebrer und drga Majewski : 

| 10, Bniprahe Seiner Bifchóflichen Gnaden, 
2 | Graf O'Rourke 

+ und Brteiluńg des oe Segenis 
11. Gemeinfamer BebluBgefang mit, Orchefter : 

„GroBer Gott, wir u idol" 

Der FrbeitsausfchuB.               
W różnych językach 
z jednym biskupem 

Wielu niemieckich katolików udzielało się 

politycznie w katolickiej partii „Centrum”, 

której członkami bywali również niemieccy 

księża. Katolicy polscy natomiast łączyli się 

w utworzonej już w 1921 roku organizacji 

społecznej „Gmina Polska”, która była zo- 

rientowana prawicowo i gdzie między inny- 

mi organizowali własną opiekę społeczną, 

polskie szkolnictwo, zajmowali się pracą kul- 

turalno-oświatową itp. W pracach „Gminy” 

uczestniczyli też polscy księża (byli nieliczni, 

na początku lat dwudziestych mogło ich być 

sześciu na łączną liczbę około pięćdziesięciu 

pięciu duchownych katolickich na tym te- 

renie). Robotnicy polscy od 1906 roku mieli 

swój związek pracowniczy o nazwie Zjedno- 

czenie Zawodowe Polskie, w 1924 roku po- 

wstała Liga Katolicka. 

Organizacje i bractwa katolickie działa- 

ły zazwyczaj w obrębie jednej narodowości, 

bo zarówno Niemcy jak i Polacy niechętnie 

przyłączali się do „nie swoich”. Co ciekawe, 

do zwalczenia narodowościowych uprzedzeń 

nikogo nie dopingowało rosnące zagrożenie 

ze strony hitlerowców, którzy okazywali 

jawną nieufność wobec wszelkich związków 

wyznaniowych. Każda nacja pielęgnowała 

swoje krzywdy i szczególnie mocno dbała 

o ich pamięć podczas wielu religijno-patrio- 

tycznych uroczystości. 

W przeciwieństwie do niemieckiej więk- 

szości polska mniejszość katolicka nie miała 

własnych świątyń i musiała zadowalać się 

„polskimi” mszami odprawianymi w wybra- 

nych kościołach zaledwie raz w tygodniu albo 

jeszcze rzadziej. Żeby się uniezależnić, pol- 

scy gdańszczanie postanowili w 1923 roku, 
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DIECEZJA GDAŃSKA 

  

Program spotkania biskupa O'Rourke z wier- 
nymi w Messehalle „Technik” 3 czerwca 1926 
w „Danziger Landes Zeitung” z 31 maja 1926 
  

że podejmą budowę własnych kościołów 

i powołali Towarzystwo Budowy Kościołów 

Polskich w Gdańsku. Pierwsza okazja nada- 

rzyła się szybko, bo już w 1924 roku. Wtedy 

towarzystwo przejęło od Komisariatu Ge- 

neralnego RP budynek dawnej ujeżdżalni 

wojskowej przy dzisiejszej alei Legionów we 

Wrzeszczu, który został pozyskany przez 

rząd polski z podziału państwowego mienia 

poniemieckiego. Towarzystwo podjęło jego 

przebudowę na kościół pod imieniem patrona 

Polski, św. Stanisława Biskupa. 

W myśl obowiązującego prawa kościół 

ten miał służyć ludności polskiej jako filia 

wrzeszczańskiej parafii Najświętszego Ser- 

ca Jezusowego (z kościołem przy obecnej 

ulicy Zator-Przytockiego), to znaczy, że 

wierni korzystający w nim z posług duszpa- 

sterskich pozostawali oficjalnie członkami 

swoich parafii (a więc w miejscu zamiesz- 

kania) i tam płacili podatek kościelny oraz 

wnosili inne konieczne opłaty. Rektorem 

tej pierwszej polskiej placówki kościelnej 

w Wolnym Mieście został ksiądz Broni- 

sław Komorowski (1889-1940), dotychcza- 

sowy Wikariusz przy kościele św. Mikołaja 

w Gdańsku, zaangażowany w sprawy Po- 

lonii i bardzo lubiany. Projekt przebudowy 

wykonał bezpłatnie pracownik gdańskiej 

Dyrekcji Polskich Kolei Państwowych, in- 

żynier Czesław Świałkowski. 

Dzięki wielkiej ofiarności wiernych, któ- 

rzy nieodpłatnie pracowali na budowie, już 

w maju 1925 roku kościół został uroczyście 

oddany dla kultu i natychmiast przejął rolę 

centrum religijnego i narodowego Polonii 

(służył również Polakom, którzy przyje- 

chali z kraju do pracy w licznych urzędach 

i przedstawicielstwach, a także dużej liczbie 

robotników sezonowych). Bez ograniczeń od- 

prawiano tutaj „polskie” msze oraz wszelkie 

nabożeństwa, jak majowe, czerwcowe, ró- 

żańcowe i inne, głoszono rekolekcje, działały 

stowarzyszenia, bractwa, chór i orkiestra. 

Wierni integrowali się przy tej świątyni na 

wzór normalnego życia parafialnego, z tą 

różnicą, że — jak już wspominaliśmy — gdań- 

scy katolicy z prawnego punktu widzenia 

pozostawali przypisani do swoich „niemiec- 

kich” parafii terytorialnych. 

Konkordat i diecezja 

Administratura apostolska to w struktu- 

rach Kościoła zazwyczaj forma przejściowa, 

która poprzedza utworzenie diecezji, czyli 

najwłaściwszej formy organizacyjnej Ko- 

ścioła. Diecezja jest wyposażona we wszyst- 

kie niezbędne instytucje do prowadzenia 

pełnego duszpasterstwa: biskup ma do 

pomocy kurię, synod, kapitułę katedralną, »- 

  

30dni
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radę kapłańską i duszpasterską, sąd du- 

chowny i — przy sprzyjających okoliczno- 

ściach — seminarium duchowne. 

Jak długo utrzymałaby się w Wolnym 

Mieście ta przejściowa forma, nie wiadomo. 

Pewne jest, że chęć szybkiego podniesienia 

jej do rangi diecezji rozbudził artykuł trzeci 

konkordatu, jaki Polska zawarła ze Stolicą 

Apostolską 10 lutego 1925 roku i niedługo 

później ratyfikowała (27 marca). Stanowił 

on, że „uprawnienia nuncjusza apostolskiego 

w Polsce rozciągać się będą na Wolne Miasto 

Gdańsk”. Wśród niemieckich gdańszczan ten 

artykuł wyzwolił negatywne emocje, choć 

wydawało się oczywiste, że skoro na mocy 

międzynarodowych ustaleń Polska prowa- 

dziła politykę zagraniczną Wolnego Miasta, 

to również warszawskie przedstawicielstwo 

Watykanu sprawować będzie pieczę na gdań- 

skim Kościołem. 

Na dzień 12 lipca organizacja niemieckich 

katolików w Wolnym Mieście (Die Organisa- 

tion der Katholiken deutscher Nationalitat 

der Freien Stadt Danzig) zwołała spotkanie 

w Strzelnicy przy dzisiejszej ulicy 3 Maja. 

W szczelnie wypełnionej wielkiej sali zebrani 

zostali wprowadzeni w temat referatem dok- 

tora Schulte, pierwszego przewodniczącego 

tej organizacji. Uczestnicy spotkania jedno- 

myślnie postanowili zwrócić się do papieża 

o erygowanie diecezji gdańskiej z prawem eg- 

zempoji, czyli zależnej bezpośrednio od Stoli- 

cy Apostolskiej, oraz o mianowanie arcypa- 

sterzem takiego kapłana, który rozumiałby 

i doceniał potrzeby niemieckiej większości. 

Pismo z taką prośbą wysłano do waty- 

kańskiego sekretarza stanu. Niemieccy ka- 

tolicy czuli się uprawnieni do tej inicjatywy, 

  
Prace przy budowie kościoła Chrystusa Króla przy ul. Rogaczewskiego; pracom przygląda 

się dzisiejszy patron ulicy ks. Rogaczewski (w płaszczu i kapeluszu pośrodku wznoszonych 

murów); 1932 
  

świadomi, że tworzą znaczącą większość 

wśród stuczterdziestotysięcznej wspólnoty 

katolickiej Wolnego Miasta (nie omieszkali 

i o tym nadmienić w liście do watykańskiego 

hierarchy). 

Papież jakby długo wstrzymywał się 

z odpowiedzią. W połowie grudnia biskup 

O'Rourke wyjechał do Rzymu na uroczysto- 

ści zamknięcia Roku Świętego, więc w Waty- 

kanie mieli możliwość wysłuchać jego zdania 

w tej sprawie. Wizyta przeciągnęła się na 

styczeń, co — z braku przepływu jasnych in- 

formacji z Wiecznego Miasta — dało gdańskiej 

prasie powody do spekulacji o przyszłości 

lokalnego Kościoła. 

W niemieckiej i polskiej prasie pisano 

o planach utworzenia diecezji gdańskiej dla 

„katolików języka niemieckiego”. Krążyły 

pogłoski o odwołaniu O'Rourke, a pierw- 

szym biskupem gdańskim miałby zostać 

dotychczasowy dziekan Anton Sawatzki, 

bardzo szanowany przez niemieckich kato- 

lików, ale przez polskich — szczególnie tych 

najbardziej zaangażowanych patriotycznie 

— prawie nienawidzony jako „renegat i zna- 

ny nieprzyjaciel Polaków, co niejednokrot- 

nie podkreślał przy okazji domagania się ze 

strony społeczeństwa polskiego nabożeństw 

dla Polaków-katolików” („Gazeta Gdańska” 

z 7 stycznia 1926). 

Polonia gdańska w. zasadzie nie sprzeci- 

wiała się erygowaniu samodzielnej diecezji, 

pragnęła jednak, żeby biskupem pozostał 

O'Rourke, który dał się poznać jako hierar- 

cha nieangażujący się w spory narodowo- 

ściowe i polityczne, życzliwy dla Niemców 

i Polaków, ceniony za to, że „nie wnosił roz- 

goryczenia w ludność polską, jak to czyni 

właśnie ten, którego w powyższej pogłosce 

wymieniają jako przyszłego biskupa gdań- 

skiego” („GG” jw.). 

Wiadomość o podniesieniu administratu- 

ry do rangi samodzielnej diecezji dotarła do 

Gdańska w połowie stycznia. Pius XI ogłosił 

to bullą z 30 grudnia 1925 roku. Ten sam 

dokument wyznaczał na siedzibę biskupią 

znajdujący się w posiadaniu Kościoła pocy- 

sterski zespół klasztorny w Oliwie, a na ka- 

tedrę — należący do tego zespołu duży kościół 

Trójcy Świętej (najdłuższy kościół cysterski 

w północnej Europie). Osobnym dokumentem 

z 3 stycznia 1926 roku papież zdjął O'Rourke 

z dotychczasowego urzędu administratora 

i jednocześnie mianował pierwszym bisku- 

pem gdańskim. W trzecim piśmie wzywał 

katolików Wolnego Miasta do posłuszeństwa 

i wierności nowemu biskupowi. Diecezja 

otrzymała za patrona Chrystusa Króla. 

Pierwszy biskup gdański 

Uroczysty ingres pierwszego biskupa 

gdańskiego odbył się 1 czerwca 1926 roku. Był 

to pierwszy słoneczny dzień po długim ciągu 

deszczowej niepogody. Oliwa witała licznych 

gości udekorowana chorągwiami, girlandami 

i bramami powitalnymi. Przed godziną dzie- 

siątą blisko przytułku Łazarza przy skrzy- 

żowaniu dzisiejszych ulic Grunwaldzkiej 
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i Opata Rybińskiego (nie istnieje, pisaliśmy: 

„30 Dni” 1/2013) uformowała się procesja 

tworzona przez bodaj wszystkich ówczesnych 

księży gdańskich (około siedemdziesięciu 

duchownych). W niedużej kaplicy przytułku 

oczekiwały na biskupa szaty liturgiczne, mi- 

trai pastorał. Biskup pojawił się tu o godzinie 

dziesiątej i w stroju pontyfikalnym, wsparty 

na pastorale, odebrał przemarsz swojego du- 

chowieństwa i na koniec sam włączył się do 

procesji, z którą szedł do katedry w asyście 

proboszcza oliwskiego Berendta i dwóch wi- 

karych: von Wysockiego i Kamińskiego oraz 

dwóch świeckich — Niemca i Polaka. 

Obszerną relację z uroczystej introniza- 

cji biskupa zamieściło „Fcho Gdańskie” oraz 

„Danziger Zeitung”, a także inne gdańskie 

dzienniki. Duży opis znajdujemy w kroni- 

ce katedry oliwskiej. Podczas uroczystości 

w katedrze biskup nie pominął Polaków, 

ale po „niemieckim” kazaniu, które niejako 

streszczało dzieje administratury apostol- 

skiej i okoliczności podniesienia jej do rangi 

samodzielnej diecezji, odezwał się po polsku, 

między innymi prosząc polskich diecezjan 

o wsparcie modlitewne, skierował też pa- 

sterską przestrogę: „Religia nie może być 

narzędziem dla spraw ziemskich, interesów 

narodowych lub państwowych (...). Jeżeli 

którekolwiek społeczeństwo chciałoby po- 

wyżej spraw Chrystusa Pana stawiać swoje 

sprawy narodowe ziemskie, to błogosła- 

wieństwo Boże odstąpiłoby od takiego spo- 

łeczeństwa”. 

Nie był to jedyny akcent polski podczas 

tej uroczystości. Kolejny miał miejsce po 

mszy pontyfikalnej w pocysterskim re- 

fektarzu, gdzie biskup odbierał gratulacje 

i życzenia. Po prezydencie Senatu, Sahmie, 

księdzu dziekanie Sawatzkim i przewod- 

niczącym partii „Centrum”, Fuchsie, jako 

czwarty zabrał głos polski radny z Sopotu, 

Bresiński, który wyraził radość Polonii z po- 

wodu biskupstwa gdańskiego. Jako ostatni 

podszedł do biskupa burmistrz Oliwy von 

Meyer-Birkhausen. 

Na wieczór o dwudziestej Senat zapro- 

sił biskupa z dziekanem Sawatzkim i pro- 

boszczem Berendtem na uroczystą kolację 

w ratuszu, a dwa dni później, w Boże Ciało, 

3 czerwca o godzinie dziewiętnastej, biskup 

spotkał się ze „zwykłymi” ludźmi w wielkiej 

hali wystawienniczej „Messehalle-Technik” 

przy Wałowej; miejsca było dużo, wstęp był 

wolny, wszyscy mogli czuć się zaproszeni. 

Przyszli Niemcy i Polacy. W programie, obok 

powitań niemieckich i polskich, znalazł się 

nieduży koncert w wykonaniu orkiestry po- 

licyjnej pod kierunkiem kapelmistrza Stie- 

beritza oraz katedralnego chóru mieszanego 

z orkiestrą pod kierunkiem organisty Ma- 

jewskiego, wykonano między innymi „Marsz 

pretorianów” z oratorium „Quo vadis” Nowo- 

wiejskiego i „Gloria” z mszy Stehla. 

Misja 

Senat Wolnego Miasta odstąpił na po- 

trzeby nowego biskupstwa część pomiesz- 

czeń w kamienicy przy Chlebnickiej 2, którą 

dotąd zajmował urząd stanu cywilnego, itam 

ulokowała się kuria (obecnie siedziba Gdań- 

skiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki). 

Kościół św. Stanisława Biskupa we 

Wrzeszczu nie miał warunków, by zaspoko- 

ić potrzeby wszystkich Polaków, szczegól- 

nie tych ze stosunkowo dość odległych naj- 

starszych dzielnie Gdańska, i tych, których 

stopniowo przybywało w polskich urzędach 

i przedstawicielstwach. Dlatego w marcu 

1928 roku ukonstytuowało się Polskie Towa- 

rzystwo Budowy Kościoła Chrystusa Króla 

w Gdańsku z księdzem Franciszkiem Roga- 

czewskim (1892-1940) jako prezesem. 

Terenu pod budowę użyczył również 

w tym wypadku Komisarz Generalny RP, 

była to półtorahektarowa działka na terenach 

pofortecznych między Nowymi Ogrodami 

i aleją Armii Krajowej, którą Polska uzyska- 

ła z podziału mienia poniemieckiego. Część 

działki oddano pod budowę tymczasowej pro- 

wizorycznej świątyni, a na wolnym gruncie 

w przyszłości miał stanąć duży kościół (nie 

DIECEZJA GDAŃSKA 

służył architekt, który wcześniej projektował 

przebudowę ujeżdżalni na kościół św. Stani- 

sława. By zwiększyć fundusz budowy urzą- 

dzano kiermasze, loterie i składki, niemałą 

sumę przekazał Komisariat Generalny RP. 

Uroczyste poświęcenie kościoła odbyło 

się w niedzielę 30 października 1932 roku. 

Z powodu wielkiej sali modlitewnej, która 

pozwalała zgromadzić około tysiąca osób, 

i korzystnej lokalizacji, kościół Chrystusa 

Króla stopniowo przejął rolę polonijnego 

centrum religijnego. 

Biskup O'Rourke — co oczywiste — słu- 

żył całemu gdańskiemu Kościołowi, a był on 

przecież w zasadniczej części „niemiecki”. 

Ale nie zapominał o polskich diecezjanach, 

brał udział w polskich uroczystościach re- 

ligijnych, odprawiał w katedrze niedzielne 

msze święte dla polskich dzieci i odwiedzał 

polskie ochronki, a w czasie pierwszego syno- 

du gdańskiego w 1935 roku zobowiązał księży 

do nauki języka polskiego z powodu stałego 

wzrostu liczebnego polskich wiernych. 

Polskie parafie personalne 

Poza kościołami św. Stanisława Biskupa 

i Chrystusa Króla polscy katolicy w Wolnym 

Mieście dysponowali jeszcze pięcioma kapli- 
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Wywiad z gdańskim biskupem w „Małym Dzienniku” z 9 sierpnia 1936 
  

stanął). W styczniu 1930 roku biskup O'Ro- 

urke wyznaczył księdza Rogaczewskiego 

na rektora tej dopiero powstającej świątyni, 

a rok później ruszyły prace ziemne. 

Przy wznoszeniu kościoła i plebani praco- 

wano dniami i nocami (ciemności rozświetlano 

karbidowymi lampami). Roboty wykonywano 

ochotniczo, pracowali harcerze, kolejarze, 

gimnazjaliści, pocztowcy, urzędnicy, wszy- 

scy z własnymi narzędziami. Wielką pomocą 

cami, gdzie sprawowano liturgię w języku 

polskim oraz przyjmowano sakramenty z rąk 

polskich duchownych (tylko jedna kaplica — 

w placówce wojskowej na Westerplatte — była 

z zasady niedostępna dla osób z zewnątrz). 

Msze święte i nabożeństwa, takie jak droga 

krzyżowa, majowe i różaniec, odprawiano 

również w tzw. ośrodkach pomocniczych dusz- 

pasterstwa polonijnego. Było ich dwanaście — 

trzy w Gdańsku i po jednym we Wrzeszczu, 
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Artykuł o polskich parafiach personalnych 

w Gdańsku w piśmie „In den Wogen der Zeit” 

z 25 listopada 1937 
  

w Brzeźnie, Oliwie, Sopocie, Świętym Woj- 

ciechu, Trąbkach Wielkich, Pogorzałej Wsi, 

Kłodawie i Piekle. W jednych zapewniano 

cotygodniową niedzielną mszę św., w innych 

sprawowano Ją rzadziej. Polacy niejednokrot- 

nie spotykali się w tych ośrodkach ze złośliwo- 

ścią Niemców, którzy celowo zostawali w ko- 

ściele, by głośnym śpiewem w swoim języku 

zagłuszać śpiew w języku polskim. 

Podległość polskich kościołów i kaplic 

proboszczom parafii, na których terenie się 

znajdowały, stwarzała konieczność wnosze- 

nia podwójnych opłat — tymże proboszczom 

i polskim rektorom. Aby rozwiązać tę sytu- 

ację, ksiądz Rogaczewski zaproponował, by 

wystąpić do władz kościelnych o powołanie 

w Wolnym Mieście polskich parafii personal- 

nych, to znaczy takich, do których należy się 

z osobistego wyboru bez względu na miejsce 

zamieszkania. 

Władze kościelne są na ogół niechętne 

tworzeniu takich wspólnot, jednak pomysł 

zyskał aprobatę biskupa O'Rourke i nuncju- 

sza apostolskiego w Warszawie. W kwietniu 

1937 roku stosowna prośba została prze- 

słana do watykańskiego sekretarza stanu 
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z podpisami biskupa O'Rourke, księdza 

Rogaczewskiego i wszystkich polskich księ- 

ży. Już 1 czerwca nadeszła z Watykanu zgoda 

na powołanie czterech parafii personalnych. 

Jednocześnie papież udzielił biskupowi gdań- 

skiemu pełnej władzy do przeprowadzenia 

tego dzieła. Uzyskawszy takie prerogatywy 

biskup zawarł specjalną ugodę z Komisaria- 

tem Generalnym RP, na podstawie której 

rząd polski zobowiązał się do utrzymywania 

  

Spotkanie pożegnalne biskupa O'Rourke z polskimi kapłanami i Polonią w kościele Chrystusa 

Króla, 26 czerwca 1926; stoją (od lewej): ks. Marian Górecki, ks. Bronisław Komorowski, ks. 

bp Edward O'Rourke, ks. Franciszek Rogaczewski, ks. Stanisław Nagórski, ks. Leon Bemke, 

ks. Alfons Muzalewski 

i. 
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tych parafii oraz świadczeń na rzecz pro- 

boszczów i wikarych. 

Wieść o zamierzonym powołaniu parafii 

personalnych dotarła nieoficjalnymi kanała- 

mi do władz Wolnego Miasta zanim biskup 

zdążył przedsięwziąć pierwsze czynności. 

W Sejmie większość mandatów posiadali już 

hitlerowcy (od 1933 roku) i oni rządzili w Se- 

nacie. Prezydent Senatu, Arthur Greiser (w 

1945 roku stracony w Poznaniu jako hitlerow- 

ski zbrodniarz wojenny) stanowczo zaprote- 

stował. W liście do biskupa (z 1 września 1937 

roku) zalecił wstrzymanie się z erygowaniem 

parafii, póki nie wypowie się plenum Senatu. 

Odpowiedź Senatu nie nadchodziła i 7 paź- 

dziernika biskup wydał dekrety ustanawiają- 

ce na początek dwie parafie personalne — jed- 

ną we Wrzeszczu przy kościele św. Stanisława 

Biskupa i drugą w Gdańsku przy kościele 

Chrystusa Króla. Dekrety były jednocześnie 

nominacjami proboszczowskimi dla księży 

Bronisława Komorowskiego i Franciszka Ro- 

gaczewskiego. Ogłoszono je z ambon w obu 

kościołach w niedzielę 10 października. 

Dekrety tymczasem zawieszone 

Już 13 października biskup został we- 

zwany do stawienia się w trybie pilnym w Se- 

nacie, gdzie prezydent Greiser wręczył mu 

telegram, jaki tego samego dnia wysłał do 

watykańskiego sekretarza stanu. W imieniu 

władz Wolnego Miasta wyrażał największe 

oburzenie i najostrzejszy protest w związku 

z powołaniem polskich parafii personalnych 

i prosił Watykan o natychmiastowe zawie- 

szenie dekretów erekcyjnych. 
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Druk z listem pożegnalnym biskupa O'Rour- 
ke z 12 czerwca 1938 do odczytania na „pol- 
skich” mszach 
  

Jak wynika ze źródeł, półtoragodzinna 

rozmowa ze strony prezydenta była brutalna 

i pełna gróźb. Ostatecznie biskup opuścił Se- 

nat wolny i jeszcze tego samego dnia przesłał 

Greiserowi kopie pism, które wysłał do księ- 

ży Komorowskiego i Rogaczewskiego. Pisma 

były krótkie i jednoznaczne: „Niniejszym 

zawiadamiam Waszą Wielebność, że Senat 

Wolnego Miasta Gdańska założył protest 

przeciwko utworzeniu parafii personalnych. 

Skutkiem tego dekret odnośny tymczasem 

zostaje zawieszony”. 

To odwołanie było dla Senatu niewystar- 

czające i 15 sierpnia Greiser wysłał do Kurii 

Rzymskiej dziewięciostronicowy list, w któ- 

rym przedstawił oficjalną wersję gdańskich 

stosunków ludnościowych i wyznaniowych 

(spośród 407 517 mieszkańców Wolnego Mia- 

sta 96,47 procent było Niemcami, a Polacy 

stanowili nieliczną resztę — 3,53 procent; 

spośród 157 407 katolików tylko dziewię- 

cioprocentowy ułamek posługiwał się języ- 

kiem polskim, a 80 procent kleru władało 

językiem polskim, dla polskich katolików 

gdańskich i polskich robotników sezonowych 

zostały stworzone punkty duszpasterskie 

itp.. Ponieważ „erekcja polskich parafii 

personalnych wywołała dużo zamętu wśród 

gdańskich katolików”, Greiser prosił w za- 

kończeniu Stolicę Apostolską o unieważnie- 

nie spornych dekretów. 

Jeśli wierzyć dziennikowi „Danziger Vor- 

posten” z 15 października 1937, niezadowoleni 

z parafii personalnych byli również niemieccy 

proboszczowie, którzy podczas swojej kon- 

ferencji uchwalili stosowny protest. Jednak 

według „Gazety Gdańskiej” z 20 października 

ta informacja mijała się z prawdą, a ci, którzy 

uczestniczyli we wspomnianej konferencji, 

złożyli w swoich kościołach oświadczenia, że 

nie sformułowali żadnej rezolucji przeciw pol- 

skim parafiom personalnym, wyjaśnili też, że 

nie skierowali do mediów sprostowania w tej 

sprawie, gdyż byli przekonani, że odmówią 

one jego publikacji. 

Watykan nie zareagował na interwencje 

Greisera, bo do kontaktów dyplomatycznych 

Wolnego Miasta z zagranicą upoważniony 

był wyłącznie rząd polski, inicjatywa pre- 

zydenta Senatu była zatem sprzeczna z mię- 

dzynarodowymi procedurami. 

Biskupowi miano za złe, że uległ presji 

gdańskich władz bez wcześniejszego kontak- 

tu ze Stolicą Apostolską. Mówiono później, 

że prezydent szantażował go przekazaniem 

prasie artykułu, który miał mocno zniesławić 

jego niemieckich bliskich współpracowników. 

Pozostał niesmak. O'Rourke zwrócił się 

do Stolicy Apostolskiej o zwolnienie z obo- 

Najmilsi Diecezjanie! 

Przed szesnastu laty zostałem powołany przez 
Ojca św. do zarządzania obecną diecezją Gdańską, 
i dzięki łasce i pomocy Bożej mogłem przez ten długi 
okres czasu spełniać tu swoje obowiązki biskupie. Ale 
w ostatnich latach zaszły zmiany, które sprawiają, że 
dalsza praca moja tutaj, jak mi się wydaje, nie może 
być owocną. W zeszłym roku, będąc w Rzymie, przed- 
łożyłem Ojcu św. stan rzeczy w mojej diecezji i zdałem 
wszystko do Jego decyzji. W październiku zaś, wsku- 
tek nowych powikłań, powtórnie prosiłem Ojca św. 
o zwolnienie mnie z urzędu biskupa gdańskiego, i tym 
razem Ojciec św. prośbę moją przyjął. Wobec tego 
już wkrótce opuszczę Was, najmilsi moi Diecezjanie. 
NN pożegnanie chcę zwrócić jeszcze do Was słów 

ilka. 

Szesnaście lat spędziłem wśród Was, dzieliłem z 
Wami Wasze smutki i radości, moje myśli i modlitwy 
zawsze były z Wami. Zapewne rozumiecie dobrze, 
że nie łatwo mi jest Was opuścić, i że długo walczyłem 
ze sobą, nim doszedłem do tego postanowienia, tem- 
bardziej iż zdaję sobie sprawę, że winien jestem zdać 
rachunek Panu Bogu zarówno z tego, czy wśród Was 
zostanę, czy Was opuszczę. Zdecydowałem się opuścić   

  

1 Edward 
Z zmiłowania Bożego i Stolicy Apostolskiej łaski 

Biskup Gdański 
Wielebnemu Duchowieństwu i Wszystkim Wiernym Diecezji Gdańskiej pozdrowienie 

i błogosławieństwo w Panu! 

  

Gdańsk, gdyż wydaje mi się, że to będzie więcej na 
chwałę Bożą i Wasz pożytek. 

Chcę wyrazić Wam wszystkim moje z serca pły- 
nące podziękowanie: Wielebnemu Duchowieństwu za 
jego pracę i gorliwość w służbie Bożej, i na tym 
miejscu wspominam szczególnie ś. p. Ks. Miszewskie- 
go, który tak wielkie zasługi położył dla polskiej lud- 
ności Wolnego Miasta. 

Z głęboką wdzięcznością dziękuję Wielebnym Sio- 
strom Dominikankom za ich ofiarną pracę dla dziatwy 
i za ich oddanie się sprawie Wiary i Kościoła Świętego, 
oraz za tyle dobroci, którą mi zawsze okazywały. 

Z całego serca dziękuję całej polskiej ludności 
katolickiej, która mi zawsze okazywała tyle zaufania 
i życzliwości, i wśród której czułem się zawsze tak 
swojsko i dobrze. Szczególniej pozdrawiam moich 
parafian Oliwskich wszystkich razem i każdego z osob- 
na, także żegnam serdecznie wszystkich moich peni- 
tentów. 

Od wielu lat co niedzielę odprawiałem w Oliwie 
mszę św. dla dziatwy, a także przez pewien czas 
szkolną mszę św. dla dziatwy polskiej, i zawsze byłem 
wzruszony, gdy dziatwa odmawiała modlitewkę za 
biskupa.   

  

wiązków biskupa gdańskiego. Dymisja zo- 

stała przyjęta 13 czerwca 1938 roku. 

Niech żyje 

Polonia nie żywiła do biskupa urazu i w 

niedzielne popołudnie 26 czerwca zgotowała 

mu serdeczne pożegnanie w kościele Chry- 

stusa Króla. Padały słowa podziękowań 

i nie obyło się bez łez wzruszenia. Hierar- 

chę żegnali duchowni polscy, polskie siostry 

dominikanki (sprowadzone do prowadzenia 

polskich ochronek i innych dzieł), przedsta- 

wiciele organizacji i stowarzyszeń ze swoimi 

pocztami sztandarowym, dzieci i młodzież, 

liczni wierni z całego Wolnego Miasta oraz 

przedstawiciel Komisarza Generalnego RP. 

W czwartek, 7 lipca o dziesiątej rano, 

biskup O'Rourke na zawsze pożegnał się 

z Gdańskiem, odjeżdżając z Dworca Głów- 

nego do Poznania. Odprowadzało go liczne 

grono diecezjan, wśród których przeważa- 

li Polacy. Stawił się biskup-nominat Karol 

Maria Splett, byli przedstawiciele Senatu 

i Komisariatu Generalnego RP, siostry do- 

minikanki, księża wikariusze oraz rektorzy 

polskich kościołów — księża Komorowski 

i Rogaczewski. Ten ostatni odjechał razem 

z biskupem, żeby mu towarzyszyć do pol- 

skiego Tczewa. Wśród żegnających nie wi- 

dziano żadnego z niemieckich proboszczów. 

Kiedy pociąg ruszył, Polacy wznieśli trzy- 

krotnie okrzyk: „Niech żyje!”. 

Podczas ingresu drugiego biskupa gdań- 

skiego, Carla Marii Spletta, który miał 

miejsce 24 sierpnia 1938, nie padło już ani 

jedno słowo po polsku. Kilka dni później, 29 

sierpnia, księża Komorowski i Rogaczewski 

wystosowali do nowego hierarchy trzystro- 

nicowy memoriał o odwieszenie dekretów 

erekcyjnych polskich parafii personalnych 

(podpisali się jako proboszczowie). Ale odpo- 

wiedź na to pismo nigdy nie nadeszła. m 
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Wykorzystano: 

„Amtliches Kirchenblatt fur die Apostoli- 

sche Administratur der Freien Stadt Danzig”, 

Danzig 1922, nr 112; 

Baciński Antoni, „Polskie duchowieństwo 

katolickie w Wolnym Mieście Gdańsku 1919- 

1939”, „Studia Gdańskie” 1/1973; 

Przedwojenne gazety gdańskie i księgi 

adresowe; 

Steffen Franz, „Die Diózese Danzig, ihr 

erster Bischof Eduard O'Rourke und ihre Ka- 

thedralkirche zu Oliva”, Danzig 1926; 

Zasoby Archiwum Archidiecezji Gdańskiej. 
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JUZ STO DWADZIEŚCIA 
LAT NA PRĄD 
Pierwszy tramwaj elektryczny powstał w Niemczech, skonstruowany 

przez Wernera Siemensa, i jako pojazd eksperymentalny wyjechał 

w 1881 roku na ulice jednej z dzielnic Berlina. Eksperyment powiódł 

się I do wybuchu | wojny światowej prawie wszystkie linie tramwa- 

jowe zmieniły stosowany wcześniej napęd konny na elektryczny, 

CO — rzecz oczywista — wiązało się z przebudową całej dawnej infra- 

struktury tramwajowej i wymianą taboru. 

tym roku mija sto dwudziesta 

W rocznica zastosowania w Gdańsku 

wspomnianego wynalazku Sie- 

mensa, czyli wymiany tramwajów konnych 

na elektryczne. Nowe linie i wozy, chociaż 

droższe, okazały się bardziej opłacalne od 

konnych, gdyż były szybsze, tańsze w eks- 

ploatacji, wygodniejsze w obsłudze i bardziej 

przyjazne dla pasażerów. Jako pierwsze 

przebudowano linie jednotorowe z Targu 

Siennego do Oruni i z Targu Węglowego 

do Siedlec oraz dwutorową linię z Długiego 

Targu do Wrzeszcza. Co ciekawe, dzięki 

temu, że rozstaw szyn (1440 milimetrów) 

pozostał niezmieniony, tam, gdzie było moż- 

liwe, tramwaje konne woziły pasażerów 

w prawie niezakłóconym rytmie, póki nie 

wyjechały wozy o napędzie elektrycznym. 

Do końca roku 1896 roku wszystkie istnieją- 

ce wtedy linie zostały zelektryfikowane. 

K onne linie tramwajowe zbudowało w Gdań- 

sku (w 1873 roku) Niemieckie Towarzy- 

stwo Tramwajów Konnych (Deutsche Pferde 

Fisenbahn Gesellschaft, DPEG). W tamtym 

czasie dyrektorem gdańskiego oddziału tego 

towarzystwa był gdańszczanin Oscar Kup- 

ferschmidt (1844-1922). W 1877 roku gdań- 

ska firma tramwajowa przeszła na własność 

Kupferschmidta i — drugiego gdańszczanina 

— Otto Braunschweiga, którzy przemianowa- 

li ją na Gdańskie Pociągi Uliczne (Danziger 

Strassen Eisenbahn, DSE). Kupferschmidt 

zdawał sobie sprawę, że własnymi siłami nie 

zdoła dokonać elektryfikacji sieci, dlatego b 

  

Tramwaj elektryczny z wagonem doczepnym na Targu Węglowym; na dachu widoczny szyld 

z napisem Langfuhr (Wrzeszcz); widzimy też, że galeryjka, gdzie było wejście i pulpit sterow- 

niczy, jest zadaszona, ale nieoszklona; ok. 1900 
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doprowadził do przejęcia firmy przez Po- 

wszechne Towarzystwo Elektryczne z Ber- 

lina (Allgemeine Elektrieitits-Gesellschaft, 

AEG), zapewniwszy sobie posadę dyrektora. 

Mimo zmiany właściciela, nadal kierował 

gdańską firmą tramwajową, która uzyskała 

od miasta koncesję na czterdzieści lat. 

Projekty budowlane tej modernizacji 

powstawały głównie w Berlinie pod kierun- 

kiem budowniczego Seyfferta. Prace objęły 

budowę stacji prądotwórczej, czyli elektrow- 

ni parowej wytwarzającej prąd na potrzeby 

tramwajów, oraz naziemną i nadziemną 

trakcję przesyłu tego prądu czyli nowe to- 

rowiska i rozpięte nad nimi przewody elek- 

tryczne, ponadto ułożono nowe nawierzch- 

nie pod wieloma torami i stworzono nowy 

układ przystanków. Co więcej, w zmoderni- 

zowanych zajezdniach przy ulicy Partyzan- 

tów we Wrzeszczu i Wiosennej na Dolnym 

Mieście poddano przebudowie stare wagony 

konne, które przystosowywano, by służyły 

jako przyczepy do nowych wagonów moto- 

rowych. Te ostatnie, w liczbie czterdziestu 

pięciu sztuk (wyprodukowane w 1895 roku), 

sprowadzono do Gdańska z Kolonii (Kóln). 

Elektrownia 
przy Targu Rakowym 

W 1896 roku, kiedy ruszały tramwaje 

elektryczne, miasto jeszcze nie miało swojej 

elektrowni (powstała na Ołowiance dopie- 

ro w 1898 roku). Elektrownia parowa Po- 

wszechnego Towarzystwa Elektrycznego 

stanęła przy Targu Rakowym 9 nad brze- 

giem kanału Raduni w miejscu czynnego 

tu wcześniej ogrodu koncertowego „Tivoli”. 

Był to okazały budynek z ponad czterdzie- 

stometrowym kominem. 

Wodę do wytwarzania pary ciągnięto 

z kanału Raduni, a na wypadek gdyby jej 

brakło (co zdarzało się między innymi pod- 

czas dorocznego bagrowania kanału i usu- 

wania różnych zanieczyszczeń), wykopano 

trzy studnie studziesięciometrowej głębo- 

kości, których dzienna wydajność wynosiła 

2 tysiące metrów sześciennych, czyli mniej 

więcej tyle wody, ile dziennie pobierano 

z Raduni (jak przeliczano w ówczesnej pra- 

sie, można było nią napełnić ponad sto typo- 

wych cystern służących do zraszania ulic). 

Lokalne władze zażyczyły sobie, żeby 

z opalanej węglem kotłowni tego zakładu 

uchodziło jak najmniej dymu, dlatego to- 

warzystwo AEG zastosowało tam specjalny 

piec  (Hodgkinson-Feuerungs-Apparate), 

w którym węgiel był spalany po wcześniej- 

szym odgazowaniu, a pozyskany gaz wyko- 

rzystywano do napędzania motopomp. Serce 

elektrowni stanowiły trzy duże silniki paro- 

we posadowione na posadzce w przestronnej 

i jasnej sali. Każdy posiadał moc od 150 do 

200 koni mechanicznych i był zespolony pa- 

sami transmisyjnymi z dwoma dynamami, 

które wytwarzały prąd o napięciu od 500 do 

550 wolt. W stałym ruchu utrzymywano tyl- 

ko dwa silniki, trzeci stanowił rezerwę. 

Poza wymienionymi pomieszczeniami 

zakład posiadał jeszcze magazynek z warsz- 

tatem i ogrzewany pokój z przebieralnią 

i prysznicem dla pracującej zmiany. Wszyst- 

kie pomieszczenia miały elektryczne oświe- 

tlenie. Zapewne był też skład na węgiel. 

Jeszcze przed rozpoczęciem budowy Forum 

Gdańsk można było zobaczyć w bruku Tar- 

gu Rakowego resztki szyn, które służyły do 

transportu węgla. 

Trakcja i przystanki 

Z elektrowni przy Targu Rakowym prąd 

docierał do silnika tramwajowego dzię- 

ki przewodom nadziemnym (zwanym też 

trakcją górną) i naziemnej sieci. Przewody 

trakcji górnej zostały wykonane z drutu 

mosiężno-krzemowego o średnicy 8 milime- 

trów i były rozciągnięte ponad szynami na 

wysokości 6 metrów. Szyny stanowiły trak- 

cję naziemną; ich segmenty nie były wtedy 

spawane, jak robi się to dzisiaj i dlatego 

— aby uniknąć przerw w przepływie prądu 

(spowodowanego np. zimowym kurczeniem 

się metalu) — były ze sobą łączone przynito- 

wanymi wiązkami drutu. Prąd był pobiera- 

ny za pośrednictwem stalowego odbieraka 

rolkowego umieszczonego na dachu wagonu 

motorowego. 
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W związku ze zmianą napędu i znacznym 

ciężarem wagonów silnikowych (wagony 

motorowe ważyły od 7,5 do 9,5 tony, a wago- 

ny konne — 2,4) zaszła konieczność wymia- 

ny szyn, a w wielu wypadkach trzeba było 

wzmocnić podtorza. Aby skrócić pasażerom 

drogę do tramwaju, przystanki rozmieszczo- 

no w niedużych, stupięćdziesięciometrowych 

odstępach, i oznakowano je czytelnymi szyl- 

dami. Stosunkowo dużą liczbę przystanków 

wprowadzono niejako „na osłodę” — chodziło 

o to, by bardziej restrykcyjnie stosować się 

do zakazu zatrzymywania wagonów w dowol- 

nych miejscach wskazanych przez pasażerów, 

co dotąd odbywało się nielegalnie, ale z cichym 

przyzwoleniem obsługi tramwajów konnych. 

Przewód nadziemny był rozpięty nad 

torami między parami słupów rurowych — 

żeliwnych lub słupów kratownicowych, lub 

też między hakami przyczepionymi do ścian 

domów. Słupy żeliwne stawiano w miejscach 

szerokich i reprezentacyjnych, takich jak 

Wielka Aleja, natomiast na innych szero- 

kich ulicach i placach pojawiły się słupy kra- 

townicowe; mocowanie sieci do budynków 

stosowano tylko na wąskich ulicach w naj- 

starszych dzielnicach Gdańska. Te ostatnie 

miały ozdobne rozety i specjalne tłumiki, 

które udaremniały przenoszenie hałasów 

i drgań na ściany budynków. Specjalnymi 

izolatorami, umieszczonymi między przewo- 

dami sieci i linami naciągowymi, powstrzy- 

  

mywano „wyciek” prądu na metalowe słupy. 

Naciągi umieszczano w czterdziestometro- 

wych odstępach. 

W miastach, gdzie druty nadziemnej trak- 

cji przebiegały zbyt blisko drutów telegraficz- 

nych, dochodziło do zakłóceń działania tele- 

grafu i dlatego gdańskie towarzystwo AEG 

zostało zobowiązane do wyeliminowania tego 

typu sytuacji na własny koszt. 

Wozy silnikowe 

Wagony motorowe miały budowę podobną 

do wagonów konnych. Były podobnej wyso- 

kości, z przodu i z tyłu miały zadaszone ga- 

leryjki z wejściami/wyjściami na obie strony, 

a środkową część zajmowała przestronna ka- 

bina pasażerska z miejscami siedzącymi dla 

16-20 osób. Wyraźnie natomiast różniły się od 

wagonów konnych długością (motorowe — od 

7,5 do 8,25 metra, a konne — 6,3 metra). Za- 

montowany na dachu wysoki na cztery metry 

odbierak drążkowy, rozszerzony u góry i za- 

kończony rolką, stykał się z przewodami trak- 

cji nadziemnej, przejmując prąd, który trafiał 

do jednego z dwóch silników umieszczonych 

pod podłogą przy osiach kół (były oddalone od 

siebie o 1,8 metra). Karoseria była poważnie 

narażona na przejmowanie drgań powodowa- 

nych pracą silnika i aby zminimalizować taki 

efekt, podłoga wozu była zawieszona na sprę- 

żystych resorach. Prąd z sieci zapewniał też 

jasne oświetlenie pojazdu. 

Z HISTORII KOMUNIKACJI 

  

Widok od strony Mostu Stągiewnego, w głę- 
bi Długie Ogrody; pośrodku tramwaj a przed 
nim rozjazd, który prowadził na biegnącą 

wzdłuż Nowej Motławy ulicę Szopy i stamtąd 
przez Most Matników i ulicę Motławską do 

Stągiewnej; ok. 1900 
  

Na galeryjkach znajdowały się pulpity 

sterownicze, każdy z korbowym regulatorem 

jazdy lub hamowania i hamulcem ręcznym. Te 

ostatnie były bardzo ważne, gdyż — jak poda- 

wała prasa — skracały drogę hamowania do 

kilku metrów, co przy napędzie konnym było 

bardzo trudne, zwłaszcza kiedy konie spło- 

szyły się i nie reagowały na polecenia kuczera 

(woźnicy). Aby zmienić kierunek jazdy, nale- 

żało przejść do drugiego pulpitu sterownicze- 

go i uruchomić sprzężony z nim silnik. 

Odbierak prądu na dachu był specjalnie 

odizolowany od karoserii, by nie dopuścić do 

porażenia prądem pasażerów. Wagon posia- 

dał też ołowiane zabezpieczenie od wyłado- 

wań atmosferycznych, na które, z racji pod- 

łączenia do sieci elektrycznej, był narażony 

bardziej od wagonu konnego. Dla większego 

bezpieczeństwa jazdy wagony motorowe, 

podobnie jak kolejowe lokomotywy, posia- 

dały tak zwane piasecznice do wysypywania 

piasku na szyny; piasek zwiększał tarcie pod 

kołami i zmniejszał ryzyko poślizgu (szcze- 

gólnie, kiedy tory były mokre lub oblodzone). 

Z konstrukcji parowozów przejęto ponadto 

swoiste zgarniacze, których zadaniem było 

odpychanie napotkanych na jezdni prze- 

szkód — zarazem była to jakaś ochrona dla 

nieuważnych przechodniów, aby nie dostać 

się pod miażdżące koła tramwaju. 

Podobnie jak tramwaje konne, również wa- 

gony z silnikami były wyposażone w dzwonki 

sygnalizacyjne i szyldy z nazwą przystanku 

końcowego; ich wnętrza rozjaśniało pięć ża- 

rówek elektrycznych, trasę zaś oświetlano po 

zmierzchu dwiema lampami (również — elek- 

trycznymi), które znajdowały się na skrajach 

dachu zwrócone w kierunku jazdy. 

Modernizacja, 
jazdy próbne, szkolenia 

17 kwietnia 1896 roku ruszyły prace przy 

budowie tramwajowej elektrowni. Władze 

prowincji miały pewne zastrzeżenia do tej 

inwestycji, a dotyczyły one, między innymi, 

emisji spalin, co, jak już wiadomo, zostało 

przez towarzystwo AEG w pełni uszanowa- 

ne i wykonane. 

Według informacji prasowych można 

sądzić, że pierwsza próbna jazda odbyła się ' 

we Wrzeszczu już 25 czerwca na odcinku 

między dzisiejszymi ulicami Dmowskiego 

i Słowackiego. Tramwaj pokonał ten dystans 

w półtorej minuty; nocą wykonywano podob- 

ne jazdy w Wielkiej Alei. Następnego dnia 

w popołudniowych próbach uczestniczyli 

wysocy funkcjonariusze lokalnej admini- » 
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Przystanek z mijanką na Podwalu Grodzkim przy Dworcu Głównym; ok. 1900 
  

stracji oraz dwaj budowniczowie tej linii, 

czyli rządowy mistrz budowlany Seyffert 

i dyrektor Kupferschmidt. Komisyjnie te- 

stowano, między innymi, tempo nabierania 

prędkości oraz sprawność zespołu hamulco- 

wego. Próby wypadły bez zarzutu, podobnie 

pomyślnie oceniono oświetlenie pojazdów. 

Również tego samego dnia komisja dokona- 

ła lustracji niedawnej zajezdni tramwajów 

konnych przy dzisiejszej ulicy Partyzantów, 

gdzie w byłych stajniach powstawał warsz- 

tat remontowy wagonów z lakiernią. 

W zajezdni tej przebudowywano popular- 

ne piętrowe wagony na jednopoziomowe przy- 

czepy do wagonów motorowych, które były 

włączane do ruchu w godzinach szczytu. Taka 

przebudowa była nieunikniona, ponieważ dal- 

sze ich używanie stało się niemożliwe z powo- 

du zainstalowania nad torami sieci trakcyjnej. 

Siłą rzeczy wycofano wtedy bardzo popularny 

w kręgach artystyczno-rozrywkowych nocny 

tramwaj konny nazywany „Gałganiarzem” 

(„Lumpensammler”); był to wagon piętrowy, 

na jego mocno odsłoniętym górnym pokładzie 

można było się przewietrzyć, nieco wytrzeź- 

wieć, wygłosić patetyczną orację. 

Na początku sierpnia, kiedy nowe linie 

były z grubsza urządzone, a próby technicz- 

ne wypadły pomyślnie, technicy i urzędnicy 

towarzystwa AEG rozpoczęli szkolenie mo- 

torniczych i konduktorów oraz pozostałych 

pracowników, którzy mieli bezpośrednio ob- 

sługiwać poszczególne urządzenia. Nauka 

przebiegała bez zarzutu. Wydarzył się tylko 

jeden, na szczęście niegroźny „wypadek”, 

kiedy wskutek niewłaściwie przeprowadzonej 

zmiany prędkości w silniku zapiekł się stojan 

wirnika i wagon, jako częściowo niezdolny do 

jazdy (mógł poruszać się tylko w jednym kie- 

runku), trzeba było usunąć z torowiska. Jak 

zaznaczono w prasie, pojawił się woźnica z za- 

przęgiem tramwajarskich koni i dzięki pomo- 

cy przygodnego oddziału huzarów tramwaj 

udało się zestawić na bruk. 

W prasie zauważono, że wskutek dość 

częstych jazd próbnych i szkolnych konie na 

gdańskich ulicach oswoiły się z widokiem 

nowych wozów i nie obserwowano przy- 

padków spłoszenia. Było to ważne, bo konie 

pociągowe w tamtym czasie dominowały na 

ulicach (motoryzacja samochodowa miała 

się dopiero rozwinąć) i były z natury płochli- 

we, co szczególnie cechowało konie wiejskie, 

których było dużo na jezdniach zwłaszcza 

w dni targowe. Prace modernizacyjne po- 

stępowały również na śródmiejskim odcin- 

ku między Bramą Wyżynną i Dolnym Mia- 

stem i 11 sierpnia również tam rozpoczęły 

się pierwsze jazdy próbne. 

Uroczyste otwarcie 

W pochmurną, ale ciepłą, środę 12 sierp- 

nia 1896 roku o dziesiątej rano stawiła się 

w tramwajowej stacji prądotwórczej grupa 

  
dostojnych urzędników, by dopełnić aktu 

urzędowego odbioru i uruchomienia tejże 

stacji oraz pierwszych dwóch linii tramwaju 

elektrycznego: z Targu Siennego do Oruni 

i z Targu Węglowego do Siedlec, były to li- 

nie — przypomnijmy — jednotorowe, każda 

z jedną mijanką w środkowym odcinku tra- 

sy. U wejścia na dziedziniec witała gości oko- 

licznościowa brama zwieńczona okrągłym 

szyldem z uformowanymi z kwiatów inicja- 

łami „A. E. G.” (Allgemeine Elektricitits- 

-Gesellschaft - Powszechne Towarzystwo 

Elektryczne), a budynek elektrowni zdobiły 

kompozycje kwiatowe oraz rzeźbione po- 

piersie cesarza. 

Wśród przybyłych można było zauważyć 

prezydenta policji Wessela, radcę krajowe- 

go Hinzego, radcę rządowego Mallisona, 

radnych miejskich Ehlera i Ackermanna, 

powiatowego deputowanego von Hener- 

-Goschina, asesora rządowego von Stein- 

manna, rządowego radcę budowlanego 

Seeligera, miejskiego radcę budowlanego 

Fehlhabera, radcę budowlanego Bredę, in- 
spektora budowlanego Lehmanna (swoim 

podpisem zatwierdził większość projektów 

tej inwestycji), inspektora przemysłowego 

doktora Wallnera, inspektora pocztowego 

Froscha oraz techników i urzędników to- 

warzystwa AEG. Dyrektor Kupferschmidt 

w towarzystwie budowniczego Seyfferta po- 

witał przybyłych i oprowadził po zakładzie, 

który olśniewał świeżością i porządkiem. 

Wśród zachwytów porównywano tramwa- 
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jarską elektrownię do katedry kolońskiej, 

bo tyle samo metrów, ile mierzyła jej wieża 

(150 metrów), wynosiła odległość od zwień- 

czenia komina kotłowni od lustra wody 

w studniach głębinowych (151 metrów). 

W obecności zgromadzonych maszyny zo- 

stały oficjalnie puszczone w ruch. 

Następnie zebrani przeszli na Targ 

Sienny do udekorowanych girlandami 

dwóch wozów motorowych, z których jeden 

miał dołączoną przyczepę z przebudowane- 

go wagonu konnego. Tramwaje wyruszyły 

na Orunię w dwustumetrowym odstępie. 

Chociaż widok tych pojazdów w ostatnich 

dniach w mieście trochę spowszechniał, na 

Targu Siennym i wzdłuż trasy przejazdu 

przystawali ciekawi gapie. Mimo dużego 

ruchu i dnia targowego przejazd przebiegł 

sprawnie i obsługa mogła pokazać z naj- 

lepszej strony swoje kwalifikacje (kurs na 

Orunię trwał zaledwie 11 minut, a na Siedl- 

ce —91i pół minuty). 

Przejazd nie obył się bez drobnych za- 

kłóceń. Przy prezydium policji tory zosta- 

ły nagle zarzucone sianem, które spadło 

z wojskowej furmanki, ale przeszkodę pręd- 

ko usunięto i wśród śmiechów pojechano 

dalej. Drugie zakłócenie wystąpiło na Sie- 

dleach, gdzie jakiś wiejski koń spłoszył się 

i pociągnął furmankę na tory. Tylko dzięki 

przytomności motorniczego nie doszło do 

zderzenia. Ogólnie podróż wywarła na pa- 

sażerach pozytywne wrażenie, nawet ostre 

zakręty na Siedlcach, nazywane słusznie 

A, yi a O z e. R” *. ja ge 
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Podwale Grodzkie, widok w stronę Błędnika; po lewej widoczny fragment dworca kolei pod- 

miejskiej, a tramwaj zbliża się do wylotu Kaszubskiego Targu. Wyraźnie widoczne są zgarnia- 

cze chroniące przed dostaniem się pod koła tramwaju; po lewej widzimy słup kratownicowy, 

głębiej za nim słup żeliwny; ok. 1905 
  

„koślawymi łokciami” („krummen Ellen- 

bogen”), pokonano z dużą lekkością. 

Po południu na linii z Targu Siennego 

na Orunię rozpoczęły się regularne kursy 

pasażerskie. Podobnie było na drugiej linii 

na Siedlce, z tym, że początkowo funkcjo- 

nowała ona tylko między Siedlcami i Zarzą- 

dem Prowincji (Landeshaus) przy Nowych 

Ogrodach (obecnie parking przy komen- 

dzie policji). Stało się tak dlatego, że na 

splantowanych pofortecznych terenach nie 

ukończono jeszcze budowy ulicy Hucisko 

(z mostem nad kanałem Raduni) jako połą- 

czenia drogowego Nowych Ogrodów z Tar- 

giem Węglowym. 

Urzędowy odbiór linii z Długiego Targu 

do Wrzeszcza nastąpił 21 sierpnia (sprawa 

odwlekała się z powodu licznych zastrze- 

żeń komisji odbiorczej). Tego dnia był już 

ukończony odcinek prowadzący przez ulicę 

Hucisko. Jazdę rozpoczęto więc spod Zarzą- 

du Prowincji przy Nowych Ogrodach, skąd 

przez Hucisko, Targ Węglowy i ulicę Długą 

dojechano do Długiego Targu. Tu motorni- 

czy zmienił pulpit sterowniczy i doprowa- 

dziwszy tramwaj z powrotem do Nowych 

Ogrodów, nie dojechał przed Zarząd Pro- 

wincji, ale skierował tramwaj w dzisiejszą 

ulicę 3 Maja i stamtąd do Wrzeszcza. 

Śródmiejski odcinek z Długiego Targu do 

Nowych Ogrodów tramwaj pokonał w 5 minut, 

stamtąd ulicą 3 Maja i Wielką Aleją do Parku 

Uphagena jechał 12 minut, a przez Wrzeszcz 

do Strzyży (na skrzyżowaniu Grunwaldzkiej 

i Słowackiego) — 4 minuty. Cały przejazd 

trwał 21 minut. W czwartek 27 sierpnia linia 

została oficjalnie udostępniona mieszkań- 

com. Przedpołudniowe tramwaje kursowały 

w piętnastominutowych odstępach (tramwaje 

konne jeździły co pół godziny), popołudniami 

natomiast co dziesięć minut, nocą zaś w cyklu 

półgodzinnym. 

Mimo wyraźnej zmiany standardu po- 

dróży, karnety wieloprzejazdowe utrzymały 

pierwotną cenę, a ceny biletów jednorazo- 

wych tylko nieznacznie poszły w górę. m 

TTG 
  

WYKORZYSTANO: 

Bufe Siegfried, „Strassenbahnen in Ost- und 

Westpreussen”, Egglham 1987; 

Gdańskie gazety z 1896 roku: „Danziger Allge- 

meine Zeitung”; „Danziger Zeitung”; „Danziger Neu- 

este Nachrichten”. 
  

Tekst powstał i jest publikowany dzięki wsparciu ZKM w Gdańsku Sp. z 0.0. | 
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MUZEUM W OLIWIE 

Gotycka katedra i rokokowy pałac, widok od 

ulicy Opata Rybi 

pozycyjnym 
są podobnie I 

szczytów kościelnego transeptu i pałaco- 

wego ryzalitu; 

Tekst: Tymoteusz Jankowski 
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dowiadujemy się z IE NZC zeszytu naukowego re = r: wy 

: torami wspomnianej decyzji byli okręgowi dzialacze Niemieckiego Związku oSA ee 

(Deutschen Heimatbunde). Po'odpowiednich pracach remontowo-adaptacyjnych, w ery | 

18=marca 1928 roku, pałac został oficjalnie udostępniony do zwiedzania jako Państwowe 

- Muzeum Regionalne Historii Gdańska (Staatliches Landesmuseum fur Danziger Geschichte): 

  
Urządzano tu wystawy dotyczące historii-oraz zwyczajów Gdańska i regionu. 

esi YJ
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ierwsza ekspozycja nawiązywała do 

obchodzonej w tamtym czasie 750. 

rocznicy osadzenia cystersów w Oli- 

wie (osiedlili się tutaj na podstawie aktu 

fundacyjnego, który — jak wtedy sądzono na 

podstawie odpisu tego dokumentu — wydany 

został 18 marca 1178 roku przez gdańskiego 

księcia Sambora) i zarazem 750-lecia samej 

Oliwy. Tak zaczynają się muzealnicze dzie- 

je Pałacu Opatów (dawniej nazywano go po 

prostu „Schloss” czyli zamek, pałac), któ- 

ry do dzisiaj, mimo upływu niemal stu lat, 

wielkiej wojny i wielu zawirowań politycz- 

nych i ekonomicznych, służy nieprzerwanie 

muzealnictwu (obecnie mieści się tu Oddział 

Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego 

w Gdańsku. 

Otwarcie muzeum w 1928 roku miało uro- 

czystą oprawę, wygłoszono kilka wzniosłych 

mów, W których — co nie powinno specjalnie 

dziwić — wielokrotnie wskazywano na nie- 

mieckość Oliwy, Gdańska i całego Pomorza. 

Oracje były przeplatane standardami muzy- 

ki klasycznej, finałowym zaś punktem było 

zwiedzanie muzealnych wnętrz. 

Pałac 

Dwukondygnacyjne skrzydło zachodnie 

Pałacu Opatów, z wysuniętym wyraźnie 

przed lico południowego frontu czterokon- 

dygnacyjnym ryzalitem w osi budynku i z 

wysokim mansardowym dachem, tworzy 

  

Wielkie schody prowadzące na piętro pała- 

cu; ok. 1928 

  

   Sy 

Pałac widziany od strony dziedzińca, po lewej starsze skrzydło gotyckie; ok. 1930 
  

charakterystyczny akcent architektonicz- 

ny oliwskiego parku i jest dobrze widoczne 

z ulicy Opata Jacka Rybińskiego. Jego fa- 

sada połyskuje z daleka szybami wielkich 

okien. Natomiast starsze i mniej reprezen- 

tacyjne gotyckie skrzydło wschodnie (z któ- 

rym tworzy wspólne założenie na planie lite- 

ry L), jest prawie niewidoczne z ulicy. Kiedy 

w zachodniej części urządzano muzeum, 

w tej starszej utrzymano istniejące wówczas 

mieszkania i rozmaite funkcje gospodarcze 

  PO r. o dO kia ag niy olka: > takowe. * AAAA 

KC A LR EA EKES OE KJ 

ada. 

(mieszkanie służbowe miał między innymi 

dozorca parku). 

Skrzydło zachodnie wzniesiono w pierw- 

szej połowie XVII wieku na potrzeby opata 

Jana Grabińskiego. Była to jednokondygna- 

cyjna rezydencja i w latach 1754-1756 z ini- 

cjatywy opata Jacka Rybińskiego rozbudo- 

wano ją z magnackim rozmachem (architekt 

Efraim Szróger) do obecnej postaci, czyli 

dwukondygnacyjnego pałacu z wysokimi i ja- 

snymi salami, którym nadano rokokowy wy- 
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strój. Wśród pałacowych wnętrz największe 

zachwyty budził — i budzi do dzisiaj — wysoki 

salon muzyczny (w osi budynku) z bogatymi 

sztukateriami o motywach roślinnych i mu- 

zycznych, i z galerią dla orkiestry na pozio- 

mie drugiej kondygnacji (opat Rybiński był 

wytrawnym melomanem i stąd ta galeria). 

Monumentalne trójbiegowe schody prowadzą 

z sieni na piętro (schody mniej okazałe i nieco 

zakryte przed oczyma gości prowadziły do 

apartamentu opata i mieszkań służby). 

Nieobecni na liście gości 

Oficjalne otwarcie muzeum zaplanowano 

jako główny punkt obchodów oliwskiego jubi- 

leuszu siedemsetpięćdziesięciolecia, przewi- 

dzianych na 18 marca 1928 roku. Rozpoczęły 

się w niedzielne południe uroczystą mszą św. 

w pocysterskim kościele pod wezwaniem 

Trójcy Świętej, który w tamtym czasie peł- 

nił już funkcję kościoła katedralnego diecezji 

gdańskiej, co — patrząc z perspektywy roku 

1928 — w dziejach sędziwej Oliwy trwało sto- 

sunkowo niedługo, bo diecezję erygowano na 

przełomie lat 1925-1926. Mszy św. przewodził 

pierwszy gdański biskup Edward O'Rou- 

rke, który w 1926 roku stał się oliwianinem, 

gdyż przeprowadził się z Gdańska, w którym 

mieszkał i urzędował jako administrator 

apostolski w Wolnym Mieście od 1922 roku. 

W Oliwie zaś zamieszkał blisko katedry 

w budynku poklasztornym. Kazanie podczas 

mszy św. wygłosił katecheta miejscowego li- 

ceum, ksiądz Aleksander Lubomski. Chociaż 

osoby zaproszone na obchody jubileuszu były 

w większości protestantami, bodaj nikt nie 

pominął tego punktu programu. 

Gdzie byli w tym czasie oliwscy cystersi? 

Zakonników, dawnych właścicieli wielu pod- 

gdańskich wsi, lasów, jezior i potoków oraz 

licznych nieruchomości w Gdańsku, nie było 

już wtedy w Oliwie ani w żadnym z dawnych 

majątków. Ostatni mnisi usunęli się stąd 

w 1831 roku przymuszeni zarządzoną przez 

pruskie władze kasacją ich klasztoru — był 

to ostateczny akord likwidacji tej wspólno- 

ty, którą rozpoczął Fryderyk II Hohenzol- 

lern wkrótce po inkorporacji Oliwy do Prus 

i upaństwowieniu klasztornego majątku 

w 1772 roku (a nastąpiło to — przypomnijmy 

—w efekcie pierwszego rozbioru Polski). Król 

pruski miał niejakie powody, by nie darzyć 

sympatią oliwskich mnichów, bo w wielu 

spornych sytuacjach (również w konfliktach 

między zdominowanym przez Niemców 

Gdańskiem i Koroną) cysterscy opaci trzy- 

mali stronę króla polskiego i polskich inte- 

resów. 

Po śmierci ostatniego „polskiego” opata 

Jacka Rybińskiego (zmarł w 1782 roku) pa- 

łac zamieszkiwali w latach 1782-1836 kolejno 

dwaj opaci komendatoryjni, czyli nie mia- 

nowani przez instancje kościelne, ale przez 

władcę świeckiego, w tym przypadku był 

to król pruski (od 1589 roku podobnie byli 

mianowani wcześniejsi opaci, nadającym 

taką godność był król polski, a konwent ją 

zatwierdzał). Byli to królewscy krewni, ksią- 

żęta Karl i Joseph Hohenzollern-Hechingen. 

Drugi z nich, książę Joseph, z polecenia kró- 

la dokonał w 1831 roku wspomnianej kasacji. 

Po śmierci Józefa (1836) pałac stał długo 

niezamieszkany, dopiero jakiś czas później 

monarcha przyznał go swojej krewniaczce, 

księżniczce Marii Hohenzollern-Hechingen, 

która mieszkała w nim w latach 1867-1888. 

. Pojej śmierci (1888) wnętrza pałacu były wy- 

korzystywane przez pewien czas przez woj- 

sko, ale również jako mieszkania, pracownie 

artystyczne, izby szkolne, lokale urzędowe 

oliwskiej gminy itp. 

  
Strona tytułowa publikacji wydanej w związku 

z jubileuszem Oliwy w 1928 roku 
  

Wskutek wspomnianego zainteresowania 

pałacem przez środowisko niemieckich pa- 

triotów zimą 1925/1926 poczyniono wstępne 

przygotowania do przywrócenia mu repre- 

zentacyjnej funkcji i dokonano renowacji 

jednej dużej sali. Gmina oliwska planowała 

remont jeszcze innych wnętrz z przeznacze- 

niem na działalność gastronomiczną („ale 

bez muzyki”), jednak spotkało się to z sil- 

nym protestem katolickiej partii „Centrum” 

(Zentrum), a niezwiązane z nią polskie „Fcho 

Gdańskie” pisało między innymi: „Czy mało 

jeszcze knajp znajduje się w Oliwie, że gmina 

tamtejsza w zbytecznej trosce o rozrywki dla 

pijaków, chce ich wpuścić do miejsca uświę- 

conego?”. Zapewne dla polskiego redaktora 

miejsce było „uświęcone”, gdyż zamieszki- 

wali je niegdyś polscy opaci. Od tego zamia- 

ru odstąpiono — wysokie koszta urządzenia 

kuchni i innych niezbędnych inwestycji po- 

działały odstraszająco na chętnych do popro- 

wadzenia pałacowej restauracji. 
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Obchody 

18 marca 1928 roku był dniem pochmur- 

nym, chwilami mglistym. Nieliczne w Oli- 

wie urzędowe budynki zostały na ten dzień 

udekorowane flagami Wolnego Miasta (herb 

gdański na czerwonym tle), ale na domach 

prywatnych, tu i ówdzie, powiewały na słabo 

wiejącym wietrze flagi w starych barwach 

cesarskich, co — można przypuszczać — było 

swoistą kontestacją powersalskiego oderwa- 

nia terytoriów Wolnego Miasta od Niemiec. 

Gości udających się z kościelnej uroczystości 

do muzeum witała w parku muzyką oliwska 

orkiestra szkolna ustawiona przy głównej 

alei na wysokości zieleńca o nazwie „Raj”, 

przy którym stoi obecnie kamienne popiersie 

Adama Mickiewicza, powojennego patrona 

tego miejsca. 

Gdańska prasa odnotowała, że wśród go- 

ści byli: prezydent Senatu doktor Heinrich 

Sahm i trzech etatowych senatorów ze stop- 

niem doktora — Hermann Strunk, Albert 

Frank i Willibald Wiercinski, był biskup 

O'Rourke ze swoją kościelną świtą, super- 

intendent Kościoła Kwangelickiego doktor 

Gustav Kalweit, jeden z przewodniczących 

gdańskiego Sejmu w osobie konsula F. R. 

Neubauera, właściciel gazety „Danziger 

Allgemeine Zeitung” Ernst Brunzen oraz 

rektor Wyższej Szkoły Technicznej (dzisiej- 

sza politechnika) profesor Gerhard Schulze- 

-Pillot, a także niemało oliwskich osobistości, 

wśród których widziano emerytowanych 

generałów Ericha Feldkellera i Wilhelma 

Neugebauera, dyrektorkę miejscowego li- 

ceum Marię Strumpf'i dyrektora gimnazjum 

doktora Johannesa Millera. Nie zabrakło 

artystów, malarzy, poetów, dziennikarzy. 

Główne wejście do muzeum prowadziło, 

jak i dzisiaj, z przestronnego kwadratowe- 

go dziedzińca po stronie ulicy Opackiej, za- 

mkniętego z jednej strony ścianą gotyckiego 

skrzydła, a z drugiej murem biegnącym przy 

kościele katedralnym. Goście zostawili okry- 

cia w garderobie stworzonej specjalnie na 

potrzeby muzeum (obok niej podobnie urzą- 

dzono kasę i ubikacje) i przeszli do najbardziej 

reprezentacyjnej sali, czyli do salonu muzycz- 

nego. Gdyby to była pora letnia, może wyj- 

rzeliby na chwilę z salonu na nieduży taras ze 

schodami, które prowadzą do barokowej czę- 

ści ogrodu, ale że był chłodny dzień marcowy, 

drzwi tarasowe były głucho zamknięte i towa- 

rzystwo zajęło miejsca w rzędach krzeseł. 

Kiedy w salonie zamilkł gwar rozmów, 

zespół studentów Wyższej Szkoły Technicz- 

nej „Collegium Musicum” pod batutą dokto- 

ra Gottholda Frotschera wykonał uwerturę 

C-dur Jana Sebastiana Bacha. Po takim 

imponującym wstępie głos zabrał pierw- 

szy mówca, prezydent Sahm: Odnosząc się 

do jubileuszu powiedział między innymi, 

że odgrzewanie pamięci wielkich zdarzeń 
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historycznych nie powinno być celem samym 

w sobie, ale rozpamiętując dawne dzieje na- 

leży szukać podpowiedzi, jak dalej pielęgno- 

wać i umacniać niemiecką tradycję, którą 

przodkowie zaszczepili tutaj przed siedem- 

set pięćdziesięciu laty. Nawoływał rodaków, 

by wspominając cystersów, którzy krzewili 

na tym terenie postęp, kulturę i religię, czuli 

się jako Niemcy odpowiedzialni za dalszy po- 

stęp cywilizacyjny tej ziemi. 

Po przemowie wystąpił oliwski chór gim- 

nazjalny pod kierownictwem nauczyciela 

śpiewu Ewerta, który wykonał hymn z opery 

„Ifigenia w Taurydzie” Christopha Willibal- 

da Glucka, a kiedy skończył i ucichły oklaski, 

jako kolejny mówca stanął przed zebranymi 

historyk doktor Erich Keyser, pierwszy dy- 

rektor oliwskiego muzeum, jeszcze niedawno 

pracownik gdańskiego archiwum miejskiego 

(Danziger Staatsarchiv), autor ekspozycji 

„750 lat Oliwy”, którą zainaugurowano dzia- 

łalność muzeum. Treścią tego wystąpienia 

były wielowiekowe dzieje niemieckiej Oli- 

wy. Kiedy dyrektor skończył mowę, przy 

pulpitach muzycznych jeszcze raz zasia- 

dło „Collegium Musicum” i odegrało largo 

i fugę z „Concerto grosso” Georga Friderica 

Hindla, a zaraz po tym jako ostatni mówca 

wystąpił senator Strunk, odpowiedzialny 

w Senacie za kulturę. 

Jak łatwo się domyślić, wystawa miała 

zaprezentować nie tylko dawne i współcze- 

sne obiekty związane z dziejami Oliwy, ale 

również (albo nawet — przede wszystkim) 

wykazać jej niemieckość, która była czymś 

oczywistym dla szerokiego ogółu pomorskich 

Niemców, szczególnie reprezentujących po- 

glądy prawicowe i nacjonalistyczne (a przede 

wszystkim oni zostali zaproszeni na otwarcie 

muzeum). Na tak rozumianą niemieckość nie 

zgadzali się z kolei polscy badacze, publicyści 

i politycy, dla których — z niewieloma wyjątka- 

mi — Gdańsk był zawsze polski, podobnie jak 

Oliwa i całe Pomorze. Uczestnicy tego sporu 

nie przyjmowali, że w podobnych sprawach 

prawda nie leży tylko po jednej stronie. 

Wystawa 

W dniu otwarcia muzeum eksponaty były 

rozmieszczone w pięciu spośród czternastu 

sal. W pierwszej — w porządku zwiedzania 

— zgromadzono między innymi znaleziska 

z terenu Oliwy z okresu od 400 do 800 roku 

naszej ery. Były to używane nad Zatoką 

Gdańską topory z epoki kamienia oraz para 

„wschodniogermańskich” mieczy z epoki brą- 

zu. Te ostatnie stawiano za dowód, że plemio- 

na wschodniogermańskie już przed tysiącem 

lat mieszkały przy ujściu Wisły i w Oliwie. 

Prezentowano również dawne i współczesne 

mapy, miedziorytnicze wizerunki lokalnych 

oficjalistów oraz laskę sołtysa Oliwy i Jelit- 

kowa. Pokazano niezupełnie związane tema- 

tycznie z Oliwą modele dawnych okrętów, 

które stanowiły niejako trójwymiarowe do- 

pełnienie dla umieszczonego na ścianie obra- 

zu — przedstawiał on bitwę stoczoną pod Oliwą 

w 1627 roku między flotyllą szwedzką i — jak 

  
Salon muzyczny w pałacu, 1928 
  

podano w komentarzu - flotyllą gdańską (co 

nie było nieprawdą, bo okręty stanowiły wła- 

sność armatorów gdańskich, ale flotylla była 

jednak polska). Nie wiemy, kto był autorem 

malowidła. Mogło to być dzieło Bartholoma- 

eusa Milwitza „Bitwa pod Oliwą” z 1650 roku, 

zaginione podczas ostatniej wojny. 

Eksponaty w następnej sali dotyczyły 

dziejów cysterskiego klasztoru. Był tam, 

między innymi, odpis dokumentu fundacyj- 

nego wystawionego zakonowi przez księcia 

Sambora 18 marca 1178 roku (tak wtedy 

sądzono, dzisiaj zaś, na podstawie innych do- 

kumentów cysterskich, dopuszcza się, że na- 

stąpiło to w roku 1186). Gdańskiego księcia 

przedstawiano tu jako władcę niezależnego 

od polskich królów, a klasztor w Oliwie jako 

najstarszy niemiecki obiekt tego typu na te- 

renach wschodnich (nie można wykluczyć, że 

pierwszymi cystersami w Oliwie byli jednak 

Duńczycy); zwracano też uwagę, że w czasie 

fundacji klasztoru istniała już w Gdańsku 

silna niemiecka osada kupiecka. Wyłożono 

również całkiem świeżej daty akt powołania 

biskupstwa gdańskiego, w następstwie cze- 

go pocysterski kościół stał się główną świą- 

tynią nowej diecezji (w budynku poklasz- 

tornym mieszkał biskup, część pomieszczeń 

zajmowała plebania i katolicka szkoła). 

W kolejnym pomieszczeniu znalazły się 

publikacje poświęcone Oliwie. Obok budzą- 

cych duże zainteresowanie XVII- i XVIII- 
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Gabloty z miedziorytniczymi wizerunkami osób związanych z Oliwą; jest to fragment pierwszej 

ekspozycji muzealnej z 1928 roku; po lewej rokokowy piec kaflowy 
  

-wiecznych starodruków, które wyszły 

z klasztornej drukarni (niektóre z wczesnymi 

widokami zabudowań klasztornych), wyłożo- 

no książki miejscowych poetów — Wolfganga 

Federau, Carla Lange, Wernera Schulza 

i Bruno Pompeckiego oraz gdańskiej pisarki 

Elsy Faber von Bockelmann. Były też obra- 

zy i grafiki Konrada Wiederholda, Richarda 

Hildebranda, Richarda Loewensa, hrabiny 

Fridy von Itzenplitz, Marthy Ihlefeld, Elsy 

Thomsen i Hildegardy Buchner-Toerkier. 

W innych salach zaprezentowano pocy- 

sterskie ornaty z pastorałem, kielichy mszal- 

ne, medale, ryciny i obrazy oraz pamiątki 

związane z traktatem pokojowym zawartym 

między Polską i Szwecją, który podpisano 

w oliwskim klasztorze 3 maja 1660 roku. 

Środowisko polskie w Wolnym Mieście 

nie wykazywało dużego zainteresowania 

samym jubileuszem ani nowym muzeum. 

„Echo Gdańskie” skwitowało jubileusz 

i wystawę kilkoma ogólnikowymi zdaniami. 

Emocjonalnego komentarza natomiast nie 

odmówił sobie socjaldemokratyczny dzien- 

nik „Danziger Volksstimme”, który nazwał 

obchody „świętem wybrańców”, jako że or- 

ganizatorzy rozesłali zaproszenia głównie do 

osób i towarzystw o prawicowych poglądach 

i sympatiach. W ocenie redakcji była to im- 

preza o charakterze elitarnym, nie zadbano 

o szeroki udział miejscowej ludności. 

Zabytki etnograficzne 

Wystawy były zmieniane co kilka miesię- 

cy, a muzeum wydawało zeszyty naukowe. 

Z roku na rok rosła kolekcja pamiątek po- 

cysterskich oraz związanych z Oliwą i ca- 

łym Pomorzem Gdańskim, a nad wszystkim 

niezmiennie trzymał pieczę Erich Keyser, 

który pozostał na stanowisku dyrektora nie- 

mal do końca wojny (od 1933 roku należał do 

NSDAP). 

Bodaj w 1933 roku muzeum wzbogaciło się 

o niezwykły eksponat, który równie dobrze 

mógł trafić do któregoś muzeum etnograficz- 

nego albo muzeum techniki. Był to żuławski 

wiatrak odwadniający z przełomu XVIII 

i XIX wieku, który umieszczono w parku na 

tyłach opackiego spichlerza. Został tam prze- 

niesiony ze wsi Grochowo II (Neukriigerskam- 

pe) przez Niemiecki Związek Ojczyźniany 

i ustawiony w Oliwie na cześć zmarłego w 1933 

roku senatora Strunka. Blisko wiatraka pod 

trzcinowym dachem wyeksponowano jeszcze 

dwa obiekty etnograficzne. Jednym był żuław- 

ski kierat odwadniający, który w latach, kiedy 

przepompowywał wodę między żuławskimi 

polderami napędzany był siłą mięśni koni 

lub wołów. Drugim eksponatem była rekon- 

strukcja łodzi wikingów, którą zbudowano na 

podstawie fragmentów łodzi wydobytych na 

Oruni przy okazji prac ziemnych w 1933 roku. 
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Po tych etnograficznych eksponatach 

w oliwskim parku nie ma dzisiaj żadnego 

śladu. To duża strata, zostały tylko fotogra- 

fie. Można się jednak pocieszać, że jakby na 

osłodę w dawnym spichlerzu opackim otwar- 

to w 1988 roku Oddział Etnografii Muzeum 

Narodowego. Zainicjowana w 1927 roku dzia- 

łalność muzealnicza w Oliwie jest zatem roz- 

wijana. Można też dodać, że w pocysterskim 

kompleksie funkcjonuje jeszcze jedno mu- 

zeum. Jest to czynne od 1975 roku Muzeum 

Archidiecezjalne (wcześniej Diecezjalne), któ- 

re — co ciekawe — otwierano z udziałem arcy- 

biskupa Krakowa, kardynała Karola Wojtyły, 

późniejszego papieża Jana Pawła II. m 

WYKORZYSTANO: 

„Danziger Allgemeine Zeitung”, „Danziger 

Zeitung” i „Danziger Volksstimme” z marca 

1928; 

„Echo Gdańskie” z marca 1926; 

„Heimatblatter des Deutschen Heimats- 

bunds Danzig”, Danzig 1934; 

Keyser Erich, „Das Schloss Oliva”, FUhrer 

des Staatlichen Landesmuseums fur Danziger 

Geschichte, H. 1, Danzig 1929; 

„Olivaer Zeitung” z marca 1928. 

  

Publikację wsparła 
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w ramach programu „90 lat Oliwy w Gdańsku” 
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W latach Il wojny światowej w Gdańsku powstało kilkanaście obo- 

zów pracy dla dziesiątków tysięcy robotników przymusowych 

Z krajów podbitych przez Ill Rzeszę. Ludzie ci stanowili tanią siłę 

roboczą dla gdańskich zakładów przemysłowych, które produ- 

kowały na potrzeby gospodarki wojennej. Wraz z końcem wojny 

drewniane baraki jednak nie zniknęły, lecz rozpoczęły drugie życie. 

Ciekawym przykładem są tu dzieje jednego z największych zes- 

połów gdańskich obozów o nazwie Narvik. 
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latach 1939-1945 Gdańsk był jed- 

W nym z najważniejszych ośrodków 

przemysłu stoczniowego III Rze- 

szy. Już jesienią 1939 roku podczas gwał- 

townego przestawiania gdańskiej gospo- 

darki na tryb wojenny zaczęło brakować 

siły roboczej. O ile w początkowym okresie 

dotyczyło to głównie wykwalifikowanej 

kadry, o tyle pod koniec wojny doskwierał 

już brak jakichkolwiek rąk do pracy. Ad- 

ministracja niemiecka radziła sobie z tym 

na różne sposoby. Wprowadzono specjalny 

system kursów, na których szkolono część 

kadr z największych zakładów przemy- 
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Fragment amerykańskiego planu Gdańska 

z 1944 roku z zaznaczonym na czerwono 

kompleksem baraków obozów Narvik I, Il i III. 

Większy budynek pośrodku każdego kom- 

pleksu to budynek administracyjny. Nieco ni- 

żej, nad samą Strzyżą zaznaczono niewielki 

obóz Waggonfabrik Barenfeldweg Danzig 
  

słowych w mieście. Zredukowano obsady 

mniej istotnych wydziałów w wybranych 

przedsiębiorstwach lub — w późniejszym 

okresie — całkowicie zlikwidowano firmy 

nieistotne z punktu widzenia prowadzonej 

wojny (np. niektóre hotele czy fabryki sło- 

dyczy). Zaktywizowano kobiety, zatrudnia- 

jąc je na stanowiskach, na których z łatwo- 

ścią mogły zastąpić mężczyzn —w pierwszej 

kolejności w komunikacji miejskiej i na po- 

czcie. Stopniowo wydłużano obowiązkowy 

czas pracy. 

Przede wszystkim jednak wykorzysty- 

wano jeńców wojennych, których kierowa- 

no głównie do pracy w rolnictwie, w mniej- 

szym stopniu do budowy dróg czy obiektów 

wojskowych. „Odzyskanych” dzięki temu 

niemieckich pracowników kierowano do 

zakładów produkujących dla gospodarki 

wojennej. Werbowano także (na zasadzie 

kontraktów) wykwalifikowanych robotni- 

ków z krajów Europy Zachodniej — zarówno 

z państw sojuszniczych czy satelickich, jak 

i z terenów okupowanych. Wykorzystywano 

  

Baraki Narwiku widziane od strony al. Mary- 

narki Polskiej, lata 60. XX w. 
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wreszcie przymusową pracę więźniów obo- 

zów koncentracyjnych. 

Jednak największym rezerwuarem ta- 

niej siły roboczej w Rzeszy Niemieckiej 

byli cywile kierowani przymusowo do pra- 

cy. Początkowo najwięcej wśród nich było 

Polaków, a po ataku Niemiec na ZSRR 

„Ostarbeiterów”, czyli mieszkańców pod- 

bitych przez Rzeszę terenów radzieckich. 

Pierwsze obozy dla cywilnych robotników 

przymusowych powstały w Gdańsku naj- 

pewniej już wiosną 1940 roku — wskazują na 

to nie tylko zachowane relacje, ale pośred- 
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nio także rozporządzenia gdańskiej policji. 
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OBOZY NARWIK 

  

  

można by 

wybudować 

dwa nowe 
hoiele robotnicze 

Uwagal Na biurku kierow 
nika wydziału Za: 
rządu Portu Gdańsk—Hejon| 
Nowy Port dzwoni teieion. 
Czy zgadniemy, o co będzie, 
chodzić petentowi? Z łatwoś, 
cią — większość przecież py 
tań obraca się teraz wokół 
jednej sprawy: Czy będzie-: 
my zimować w Narwiku? 

jednak całego zagadnienia, 
które ma o wiele szerszy za- 
kres i może posłużyć do wy 
ciągnięcia dość pouczających 
wniosków. 

Rzecz ma się w skrócie 

czątku, dla każdego było jas 
ne, że tandetne poniemieckiej 

e zu y- 
nie uważać za pomieszczenie| 

uwagę, 
nie umieszczał w planach in 
westycyjnych wybudowanie 
nowego hotelu robotniczego, 

Pytania te nie wyczerpują| Tobotnl 

Za pieniądze 
utopione w Narwiku 

kowano tysiące, setki tysięcy 
złotych w dziurawe, przewie 

wne, gnijące baraki. Ponie- 

e sprawa przeciągnęła się 

sly do milionów i w tej chwi 
li suma pieniędzy, utopło- 
nych bezpowroinie w Narwi 

ku, osiągnęła wysokość 10,5 
miliona zlotych, 

Czy wpłynęło to w jakiejś 
mierze na stan baraków? Za 
odpowiedź może posłużyć 
fakt, że chcąc utrzymać w 
nich hotel robotniczy, w cią. 
gu zbliżającej się zimy trze 
ba by utopić w Narwiku no- 
wą, niemałą porcję pienię- 
dzy — | w takim jednak = 
padku z góry wiadome, 

zimą 

zwrócono uwagę na będącą 
w nieco łepszej sytuacji mie 
szkaniowej Siocznię Gdań- 

|ską, która — po uprzednim 
uzyskaniu zezwolenia swych 
władz zwierzchnich — doko 
nała niewielkich 
dwóch hoteli robotniczych na 
mieszkania rodzinne. Wszczę 
to więc starania najpierw o 
uzyskanie od stoczni hotelu 
przy ul. Chrobrego, a ostat- 

   

corocznie jednak propozycja 
ta była konsekwentnie skre- 

sę 
się Daleko latwiej natomiast| 40bną sprawę rozpatruje 

było uzyskać odpowiednie, = gdzieś na szczeblu rzą 
wcale fundusze 

oni iso Korzy| Nie chcemy w tej chwili 
stano więc z tych okazji i lo rozstrzygać kwestii, czy wy- 

siłki ZPG szły we właści- 

List 
szczecińskich 
portowców 
do portowców 
Murmańska 

tym 
Z okazji Miesiąca Pogłębie| płynności kadr w ZPG wzro 

= parte sną Szcze Oucł Ponie- 
izieckiej młodzi at waż koszt budowy jednego 

  

Dlaczego te nie nastąpiło? 
Kto tu dopuścił się tak wiel 

arzami zorganizowali „zie- 

>ną drogę” dla węgla wysy| "woj 
inego ze Śląska do Szczeci 

a, co gwarantuje szybkoś- 

Artykuł o marnotrawstwie związanym z utrzy- 

mywaniem baraków Narwiku, w „Dzienniku 

Bałtyckim” z 20 IX 1955 

        
  

  

Przymusowych robotników obowiązywał 

zakaz opuszczania miejsc zakwaterowania 

w godzinach 21-5 (w sezonie wiosenno-let- 

nim) i 20-6 (jesienią oraz zimą). Nie mogli 

korzystać ze środków publicznego trans- 

portu (chyba, że pracodawca wystarał się 

„ „Narvik” 
W. dalszym cią    

  

przyjmuje repatriantów 
mi i blaszankami w „ogonku”, oczekując na 
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O nowej funkcji dawnego obozu w pierwszych 

powojennych latach sporo pisał „Dziennik 

Bałtycki”, tu tekst z 3 III 1946 
  

o specjalne pozwolenia), jeździć na rowerze 

i innymi pojazdami. Zakazano im także 

uczęszczać do kościołów, kin, teatrów oraz 

lokali gastronomicznych, jeśli te nie były 

przeznaczone wyłącznie dla nich. 

Nie jest znana dokładna data powsta- 

nia obozów pracy przymusowej Narvik I, 

II oraz III, podobnie jak nie wiadomo, ile 

osób przewinęło się przez nie w latach II 

wojny światowej. Pierwsze dwa obozy po- 

wstały najpóźniej w 1941 roku. Ich nazwa 

nawiązywała do niemieckiego zwycięstwa 

w bitwie o Narwik podczas kampanii nor- 

weskiej w 1940 roku. Obozy zostały zbu- 

dowane na pustej przestrzeni między linią 

kolejową prowadzącą w kierunku Nowego 

Portu oraz Paul-Benecke-Weg (dziś aleja 

Marynarki Polskiej), między zabudowania- 

mi Kolonii Rzeszy z jednej, a Młyniskami 

z drugiej strony; od południa teren obozów 

ograniczała Strzyża. Lokalizacja ta oczy- 

wiście nie była przypadkowa. Obozy znaj- 

dowały się w bliskim sąsiedztwie terenów 

przemysłowych, blisko ważnych linii komu- 

nikacyjnych: kolei i drogi (do obozów pro- 

wadziła zresztą bocznica kolejowa). 

Obozy Narvik I oraz Narvik II miały — 

przynajmniej początkowo — podobny układ. 

Składały się z 18 drewnianych baraków 

mieszkalnych na niskiej ceglanej podmu- 

  

Wśród przedsiębiorstw, które w różnych latach zajmowały baraki w Narwiku były m.in. 

Wojewódzka Zbiornica Przemysłowych Surowców Wtórnych, Gdańskie Przedsiębiorstwo 

Badawczo-Dokumentacyjne Terenowego Przemysłu Materiałów Budowlanych, Usługowa 

Spółdzielnia Pracy im. 1 Maja, Spółdzielnia Pracy Robót Elektrycznych i Trakcyjnych, Spół- 

dzielnia Pracy „Portowianka”, Gdańskie Zakłady Ceramiki Budowlanej. Reprodukujemy 

wybrane anonse z „Dziennika Bałtyckiego” z lat 1961-1968 > 

rówce (każdy mógł pomieścić do 150 osób) 

oraz głównego budynku o funkcji admini- 

stracyjnej, a także stołówki z zapleczem 

gospodarczym (kuchnią i magazynami). 

Wiadomo, że po 1941 roku w obozach zbudo- 

wano dodatkowe baraki, a w bezpośrednim 

sąsiedztwie powstał także kolejny ich kom- 

pleks: obóz Narvik III. Na początku 1944 

roku w tym ostatnim zakwaterowanych było 

AAAAAAAAAAAAAAMAAADASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA] 

: Zarząd Usługowej Spółdz. Pracy im. 1 Maja 

  

w Gdańsku-Narwiku — barak 61 

telefon nr 352-81 

ogłasza sprzedaż 
następujących przedmiotów: 

. Maszynki, igły i grzybki do Jepasacji 
pończoch, 

„. Koła do wózków na gumie lanej wraz 
z osiami, 

1 

2 

3, Worki impregnowane, 
4. Różne części do reperacji parasolek. 

Reflektanci na wyżej wymienione przed- 
mioty mogą zgłaszać się pod ww adresem 
w dziale administracyino - gospodarczym 
w £godzinach od 7 do 15. 1664-K 

YYYYVYYYYYYYYYYTYYTYVYYYYYTYTYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYY 
Y
Y
Y
Y
Y
Y
v
T
Y
Y
T
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
 Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
v
Y
Y
Y
Y
Y
 

B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Ł
A
Ł
A
A
A
A
 

A
A
A
 
A
A
A
 

AA
 
A
A
A
A
A
 

  

  

Gdańskie Zakłady Ceramiki Budowlanej w Gdańsku- 
Narwiku, ul. Marynarki Polskiej nr 14 barak 5 — za- 
trudnią zaraz następujących pracowników: inży- 
niera 2 techników z uprawnieniami budowlany- 
mi do działu inwestycji na stanowisko kierownika 
działu i starszych inspektorów, technika-mechanika 
na stanowisko st. inspektora do działu głównego me- 
chanika, pracownika na stanowisko insp. BiHP i 
D-poż oraz operatora sprzętu ciężkiego do pracy na 
terenie woj. gdańskiego z uprawnieniami II wzgled- 
nie III klasy. Warunki pracy i płacy zgodnie z ukła- 
dem zbiorowym pracy do uzgodnienia na miejscu w 
dziale osobowym i szkolenia dyr. przedsiebiorstwa 
Gdańsk-Narwik, u). Marynarki Polskiej 14, parak 5. 

12-K 
  
  

  

WOZEK głęboki,  nowo- 
czesny, granatowo - biały 
sprzedam. Narwik, barak 
15-7. G-13607. 
  

  

  

Instytut Elektrotechniki, Gdańsk - Narwik, ul, 
Marynarki Polskiej 12-14, barak 19 — zatrudni 
inżyniera - mechanika z kilkuletnią praktyką 
warsztatową jako kierownika warsztatu nro- 
totypów. 11448-G 
  

  

Gdańskie Przedsiębiorstwo Badawczo - Doku- 
mentacyine w Gdańsku - Narwiku, ul. Mary- 
narki Polskiej 12-14 (barak 59-60) tel. 333-39 — 
zatrudni od zaraz inżyniera wzelednie technika 
geodetę z praktyka. Warunki płacy do omówie- 
nia na miejscu, 50471-G       
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Pozostałości obozu Narwik na fragmencie 

radzieckiej mapy topograficznej z 1959 roku. 

Kilka baraków zostało już rozebranych, nie- 
które — szczególnie w części leżącej najbar- 

dziej na południe — przebudowano. Jednak 

kompleks jako taki jest wyraźnie zachowany. 

Całkowicie zlikwidowano za to leżące nad 

samą Strzyżą baraki dawnego obozu Wag- 

gonfabrik Barenfeldweg Danzig — dziś w tym 
miejscu stoją m.in. budynki Zespołu Szkół 
Energetycznych 
  

łącznie 616 pracowników: 426 Francuzów, 

82 Holendrów, 58 Flamandów, 40 Niemców 

i 10 „Ostarbeiterów”. Wszyscy zatrudnieni 

byli w Danziger Werft (Stocznia Gdańska). 

Robotnicy z obozów Narvik I oraz 

Narvik II pracowali w gdańskiej Stoczni 

Schichaua. Można ostrożnie przyjąć, że 

w każdym z tych obozów zakwaterowano 

do 3 tysięcy pracowników. W 1943 roku pol- 

ski wywiad oceniał, że tylko w gdańskich 

stoczniach oraz porcie zatrudnionych jest 

48,6 tysiąca osób, z czego około 20 tysięcy 

stanowią cudzoziemcy: zarówno pracowni- 

cy zakontraktowani, jak i więźniowie filii 

obozu koncentracyjnego Stutthof, jeńcy 

wojenni oraz przymusowi robotnicy cywilni 

(w zdecydowanej większości). Obozy Nar- 

vik oraz niedaleki obóz Ferdinand (położo- 

ny między Brósenerweg a Ostseestrasse, 

czyli współczesną ulicą Chrobrego i aleją 

Generała J. Hallera) stanowiły główne 

zaplecze kwaterunkowe dla większości ro- 

botników przymusowych zatrudnionych 

w przemyśle stoczniowym. 

W sąsiedztwie obozów Narvik, bezpo- 

średnio nad Strzyżą i przy drodze będącej 

przedłużeniem Birenweg (ulica Mickiewi- 

cza), utworzono także mniejszy obóz pracy 

przymusowej: Waggonfabrik Birenfeldweg 

Danzig. Na początku 1944 roku przebywa- 

ło tam 391 pracowników: 218 „Ostarbeite- 

rów”, 95 Polaków, 41 Francuzów oraz 37 

Niemców, zatrudnionych w niedalekiej fa- 

bryce wagonów, która w owym czasie pro- 

dukowała dla Kriegsmarine. 

W drugiej połowie 1944 roku oraz naj- 

prawdopodobniej także i w pierwszych mie- 

siącach 1945 roku robotników przymuso- 

wych z wymienionych obozów skierowano 

do budowy linii fortyfikacji ziemnych, które 

miały chronić miasto przed zbliżającą się Ar- 

mią Czerwoną. Niestety, nie są znane szcze- 

góły dotyczące likwidacji oraz ewakuacji 

obozów Narvik przed marcem 1945 roku. 

brew temu, czego można się było spo- 

dziewać, zakończenie wojny wcale nie 

przyniosło likwidacji barakowego osiedla. 

W zniszczonym wojną mieście nawet drew- 

  

Nieczynna bocznica kolejowa przecina ul. 

Narwicką 
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niane budynki były zasobem bardzo cen- 

nym, bez względu na to, jaki miały standard 

i jaki był ich stan. Dlatego szybko znaleziono 

dla nich nowe przeznaczenie. Wkrótce miało 

się okazać, że czeka je jeszcze długi żywot. 

Koniec wojny i tworzenie nowej, polskiej 

już administracji miasta przyniosło nową 

wędrówkę ludów. Jeszcze w czerwcu 1945 

roku zarządzono przymusową rejestra- 

cję ludności niemieckiej w Gdańsku - tej, 

która nie zdążyła bądź nie chciała zbiec na 

Zachód przed zbliżającym się frontem — 
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w związku z przewidzianym jej przesiedle- 

niem do „nowych”, okrojonych terytorialnie 

Niemiec. Akcja ta rozpoczęła się już w lipcu 

tego roku. Od końca 1945 roku wysiedla- 

nych gromadzono właśnie w barakach Na- 

rwiku, w Punkcie Etapowym dla Niemców 

w Gdańsku (w użyciu były także określenia: 

obóz niemiecki w Narwiku-Gdańsk oraz 

obóz dla repatriantów niemieckich), gdzie 

od wiosny funkcjonował także radziec- 

ki obóz pracy przymusowej dla Niemców 

(praca przy odgruzowywaniu w zamian za »- 
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wyżywienie). Repatrianci byli tu reje- 

strowani (ludność miejscową narodowości 

polskiej, co do której były wątpliwości, 

weryfikowała Komisja Weryfikacyjno-Re- 

habilitacyjna) i badani, dokonywano też 

dezynsekcji oraz odprawy celnej. Zbioro- 

we transporty za nową zachodnią granicę 

Polski wyruszały z dworca we Wrzeszczu 

i odbywały się na zasadzie tzw. kursów 

wahadłowych pociągów -— około 1500 osób 

  
w każdym. Łącznie wysiedlono w ten spo- 

sób ponad 130 tysięcy osób (należy także 

pamiętać, że pewna liczba Niemców została 

deportowana przez Rosjan w głąb ZSRR). 

Punkt Etapowy zlikwidowano w grudniu 

1947 roku, same repatriacje natomiast za- 

kończono w roku następnym. 

Równolegle, w grudniu 1945 

w części baraków urządzono jeden z punk- 

tów etapowych Państwowego Urzędu Repa- 

roku, 

Ulica Narwicka powstała na śladzie jednej 

z pięciu głównych uliczek obozowych. Dzi- 

siejsza ulica i jej sąsiedztwo zyskały na 

atrakcyjności po 1989 roku, kiedy zagościły 

tu mniejsze i większe przedsiębiorstwa, ma- 

gazyny, warsztaty itp. 
  

triacyjnego, odpowiedzialnego za przyjmo- 

wanie przybywających do Gdańska polskich 

przesiedleńców. Do Narwiku kierowano 

przybywających drogą morską Polaków 

z krajów Europy Zachodniej — byłych jeń- 

ców wojennych, robotników przymusowych, 

więźniów obozów koncentracyjnych, żołnie- 

rzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 

W okresie od stycznia do czerwca 1946 roku 

przez obóz przewinęło się prawie 60 tysię- 

cy osób. Po rejestracji przybyszy wysyłano 

w dalszą drogę w głąb kraju, a tym, którzy 

zostawali w mieście w miarę możliwości 

przydzielano mieszkania, pracę oraz kartki 

żywnościowe. Punkt Etapowy był zradiofo- 

nizowany, posiadał między innymi kantynę 

i łaźnię. Wraz z zakończeniem przyjmowania 

Polaków z Zachodu, przestał być potrzebny 

i zajmowane przezeń baraki także opusto- 

szały. Oficjalnie zamknięto go 22 grudnia 

1947 roku, natomiast faktyczna, ostateczna 

likwidacja nastąpiła 13 grudnia tego roku. 

Dawny obóz został przejęty przez Gdań- 

ski Urząd Wojewódzki. Większość baraków 

była w złym stanie — między innymi nie 

działały instalacje wodne, gazowe, elek- 

tryczne oraz kanalizacja. Jedynie dziesięć 

nadawało się do dalszego użytkowania. 

Jednak nadal stanowiły cenny zasób loka- 

lowy. W pierwszych latach powojennych sy- 

tuacja mieszkaniowa w mieście nie uległa 

znaczącej poprawie. Odbudowa zniszczeń 

oraz nowe inwestycje mieszkaniowe mia- 

ły dopiero nadejść. Tymczasem, aby choć 

trochę załagodzić problem, w lutym 1948 

roku postanowiono przenieść do Narwiku 

z różnych punktów Trójmiasta urzędy i in- 

stytucje, a w zwolnionych w ten sposób bu- 

dynkach urządzić mieszkania. Począwszy 

od kwietnia tego roku do częściowo wyre- 

montowanych i zaadaptowanych baraków 

przeprowadziły się między innymi: Cen- 

trala „Społem”, Zakład Higieny Wetery- 

naryjnej, Inspektorat Pracy, Kuratorium 

Szkolne, Bank Gospodarstwa Spółdziel- 

czego, Centrala Zaopatrzenia Hutniczego, 

CPN. Na krótko dołączyły do nich szkoły: 

Publiczna Średnia Szkoła Gospodarcza 

(1948-1951, dzisiejszy Zespół Szkół Gastro- 

nomiczno-Hotelarskich przy alei Legio- 

nów), Państwowe Liceum Choreograficzne 

(1950-1953, Ogólnokształcąca 

Szkoła Baletowa przy alei Legionów), Pu- 

bliczna Średnia Szkoła Przemysłu Skórza- 

dzisiejsza 

nego (1951-?). 

Baraki wykorzystywano także jako bazę 

noclegową. Jeszcze w 1950 roku w kilku



  

Po dawnym obozie zostały już tylko pojedyn- 

cze baraki, jak widzimy na zdjęciach. Naj- 

prawdopodobniej kilka z nich uległo daleko 

posuniętej przebudowie, ale wciąż można 

dopatrzeć się ich pierwotnego kształtu 
  

z nich utworzono czynne przez cały rok 

schronisko Polskiego Towarzystwa Krajo- 

znawczego. W trzynastu pokojach przygoto- 

wano miejsce dla 240-300 gości. Natomiast 

w okresie od stycznia do sierpnia 1952 roku 

w części baraków ulokowano 31. brygadę Po- 

wszechnej Organizacji „Służba Polsce” (tzw. 

junacy) — było to około 500-600 osób, które 

pracowały w Stoczni Gdańskiej. 

W tym samym roku Zarząd Portu 

Gdańsk urządził tu hotel dla swoich ro- 

botników. Hotel zajmował aż 29 baraków 

mieszkalnych, ponadto posiadał jeden ba- 

rak sanitarny (było w nim ambulatorium 

i izba chorych na 15 łóżek), świetlicę, kuch- 

nię, bufet, bar mleczny, halę sportową oraz 

barak administracyjny z punktami usługo- 

wymi i warsztatami. Liczba mieszkańców 

zmieniała się, ale oscylowała wokół stałego 

rzędu wielkości. W marcu 1955 roku było to 

910 pracowników portowych, głównie ro- 

botników. Czyniono starania, aby warunki 

były przyzwoite. Hotel był skanalizowa- 

ny, posiadał centralne ogrzewanie, łaźnię 

z pięćdziesięcioma natryskami, umywal- 

nie i toalety w każdym z baraków. Pokoje 

były umeblowane, urządzone i utrzymane 

w przyzwoitym porządku. 

Jednak mimo tych zabiegów hotel „nie 

zdawał egzaminu”. Zimą w barakach pa- 

nowała temperatura od 4 do 11 stopni Cel- 

sjusza. W marcu 1955 roku Zarząd Portu 

w Gdańsku pisał do Prezydium Wojewódz- 

kiej Rady Narodowej: „Budowa [baraków] 

jest prowizoryczna, słabe podłogi i belki 

próchnieją i w ogóle nie są przystosowane 

do warunków mieszkaniowych. Robotnicy 

słusznie są niezadowoleni z takiego kwate- 

runku, który nie stracił cechy obozu (pod- 

kreślenie autorów). Wszelkie nakłady są 

nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do 

otrzymanej wartości użytkowej dla miesz- 

kańców. Ponadto sprzęt i wyposażenie nisz- 

czą się w bardzo krótkim czasie ze względu 

na nieodpowiednie pomieszczenia. Utrzyma- 

nie hotelu »Narwik« na dłuższy okres jest 

niecelowe i ekonomicznie nieuzasadnione. 

W świetle tych faktów budowa hotelu robot- 

niczego jest konieczna”. Dosadniej wyraził 

to autor artykułu ogłoszonego w tym samym 

roku w „Dzienniku Bałtyckim”, stwierdza- 

jąc, że zamiast zbudować nowy hotel robotni- 

czy, co w każdym roku odraczano, „lokowano 

tysiące, setki tysięcy złotych w dziurawe, 

przewiewne, gnijące baraki”. Sumę pienię- 

dzy „utopionych bezpowrotnie w Narwiku” 

w latach 1952-1955 oszacował na 10,5 milio- 

na złotych. „Ponieważ koszt budowy jednego 
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pły   
Dzisiejszy Oddział Instytutu Elektrotechniki ulokowano w dwóch zniszczonych barakach w południowo-wschodniej części dawnego obozu. 

Z czasem były rozbudowane. W latach 1970-1973 postawiono nowe hale laboratoryjne, a w latach 1976-1981 — pawilon biurowy 

nowego hotelu nie przekracza 3,9 milionów 

złotych, sumy wydane na »remonty« w Na- 

rwiku mogłyby z powodzeniem pokryć bu- 

dowę co najmniej dwóch pierwszorzędnych 

hoteli dla załogi portu gdańskiego”. W epoce 

nieustannej racjonalizacji i permanentnej 

rywalizacji o wydajność oraz oszczędność, 

informacje takie musiały szokować. 

, 
Dla „władzy ludowej” dodatkowo nie- 

zręczny był fakt, że w części baraków urzą- 

dzono mieszkania. W tymczasowych bu- 

dynkach osiedla „z odzysku”, postawionego 

na podmokłym terenie leżącej na uboczu 

dzielnicy przemysłowej, żyło kilkadziesiąt 

rodzin. Brakowało tu sklepów i usług, ale 

także dobrej nawierzchni ulice, chodników 

i oświetlenia ulicznego,. W tym samym cza- 

sie (lata pięćdziesiąte) trwały gigantyczne 

budowy socjalizmu, między innymi dzielni- 

ca robotnicza w „historycznym” kształcie 

na Głównym Mieście, Grunwaldzka Dziel- 

nica Mieszkaniowa we Wrzeszczu czy osie- 

dle robotnicze na Siedlcach. Nie dziwi za- 

tem, że „Głos Wybrzeża” w tytule swojego 

artykułu nawoływał: „Baraki w Narwiku 

Swoista pamiątka po obozie pozostaje na 

drzwiach budynku stacji transformatorowej 

przy ul. Narwickiej. Warto zauważyć, że nazwy 

stacji, mimo licznych zmian w toponomasty- 

ce miasta, najwyraźniej nie podlegają zmia- 

nom, dlatego w różnych punktach możemy 

znaleźć zaskakujące dziś oznaczenia, m.in. 

„Lotnisko”, „Bojowców” czy „Roosevelta”
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Teren dawnego obozu Narvik na współcze- 
snym planie Gdańska 
  

muszą ulec likwidacji”, co powtórzyli w swo- 

jej klasycznej dziś pracy z 1959 roku Jerzy 

Stankiewicz i Bohdan Szermer, wprost na- 

zywając osiedle „dzielnicą nędzy”. 

emi nie zlikwidowano jednak ani 

wtedy, ani w kolejnej dekadzie. Mimo 

wszystkich zastrzeżeń pozostawały cennym 

zasobem. O bazę noclegową po Zarządzie 

Portu Gdańsk jeszcze w 1956 roku zaczął 

się starać „Orbis” — w Gdańsku brakowało 

bowiem hoteli. Ostatecznie Zarząd Portu 

Gdańsk opuścił baraki w 1957. Co prawda 

w 1962 roku „Dziennik Bałtycki” pisał, że 

„Osiedle Narwik w Gdańsku przeznaczone 

jest do likwidacji”, wciąż jednak zamiesz- 

kiwali je ludzie. Zdarzały się awarie, które 

pozbawiały całe osiedle elektryczności, do 

tego działalność funkcjonujących tu przed- 

siębiorstw była uciążliwa i czasem wręcz 

niebezpieczna dla mieszkańców — chociażby 

przez to, że wspomniane zakłady nie zawsze 

były należycie ogrodzone. W kolejnych de- 

kadach ludzi stopniowo przekwaterowy- 

wano do bardziej godnych pomieszczeń, 

faktem pozostaje jednak, że baraki były 

zamieszkiwane jeszcze co najmniej do po- 

czątku epoki Gierka. 

Narwik znikał powoli i niejako orga- 

nicznie — zdaje się, że nie było odgórnego, 

uporządkowanego planu jego likwidacji. 

W kolejnych dekadach poszczególne in- 

stytucje i przedsiębiorstwa rozbierały 

wysłużone baraki, zastępując je mniej lub 

bardziej trwałymi konstrukcjami, które 

  

Przy ul. Narwickiej zachował się przedwo- 

jenny hydrant 
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widzimy dzisiaj. Przykładem chociażby 

przeniesione do Narwiku w 1952 roku Wo- 

jewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Wodo- 

ciągowych i Kanalizacyjnych w Gdańsku 

(dziś Przedsiębiorstwo Robót Wodociągo- 

wych i Kanalizacyjnych „WPRWiK” S.A.), 

czy ulokowany tu w 1954 roku Państwo- 

wy Instytut Elektrotechniczny — Zakład 

Elektrotechniki Morskiej (dziś Instytut 

Elektrotechniki — Oddział w Gdańsku). 

Wzniesione przez nie budynki pasują cha- 

rakterem i skalą do przemysłowej dzielnicy 

i na stałe wpisały się w jej krajobraz. 

Pomimo stopniowej likwidacji drewnia- 

nych baraków nazwa dawnego obozu zdąży- 

ła się utrwalić w świadomości gdańszczan. 

Używano jej powszechnie w artykułach 

prasowych, reklamach, dokumentach toż- 

samości. Oficjalnie nazwę ulicy Narwickiej 

nadano jednak późno, bo dopiero w listopa- 

dzie 1979 roku, „dla upamiętnienia miejsca 

słynnej bitwy morskiej pod Narwikiem, 

gdzie wsławiły się walecznością polskie 

niszczyciele »Grom<, »Burza<, »Błyskawica<, 

    
  

> 

w dd Y / *y 

jak również Polska Samodzielna Brygada 

Strzeleów Podhalańskich”. Paradoksalnie 

więc prawie czterdzieści lat od momentu, 

kiedy założone w tym miejscu obozy pracy 

Niemcy ochrzceili na pamiątkę zwycięskiej 

bitwy pod Narwikiem, polska administra- 

cja odwołała się do tego samego wydarze- 

nia, wskazując na udział w nim polskiego 

wojska. 

Dziś poza nazwą ulicy o Narwiku przy- 

pomina także napis na drzwiach stojącego 

przy niej budynku transformatora oraz 

istniejące jeszcze pojedyncze baraki przy 

tej ulicy. Okolica ta żyje spokojnym prze- 

mysłowym życiem i chociaż jej estetyka po- 

zostawia wiele do życzenia, to na szczęście 

już nikt tu nie mieszka. m 

Serdeczne podziękowania za udostęp- 

nienie archiwalnych fotografii, podzielenie 

się wspomnieniami oraz dobre słowo zechcą 

przyjąć Panowie: dr inż. Jacek Perz oraz prof. 

nadzw. dr hab. inż. Jan Iwaszkiewicz z Insty- 

tutu Elektrotechniki Oddział w Gdańsku. 
  

Wykorzystano: 

Bundesarchiv Berlin, R-70 Polen/226; 

„Dziennik Bałtycki” — wybrane numery z lat 1945- 

1970; 

Bykowska S., Gliński M., „Obozy w Narwiku” [W)] 

„Encyklopedia Gdańska”, pod red. B. Śliwińskiego, 

J. Mykowskiego, Gdańsk 2012; 

Hałagida |., „Stoliki zostały obite ceratą«. Warunki 

pracy i życia robotników portowych w 1955 roku”, „Biu- 

letyn Instytutu Pamięci Narodowej”, nr 2 (13), 2002, 

s. 64-69; 

Perkowski P, „Gdańsk — miasto od nowa”, Gdańsk 2013; 

Stankowski W., „Obozy i inne miejsca odosobnie- 

nia dla niemieckiej ludności cywilnej w Polsce w latach 

1945-1950”, Bydgoszcz 2002; 

Stryczyński M., „Gdańsk w latach 1945-1948. 

Odbudowa organizmu miejskiego”, Wrocław 1981; 

Żakiewicz M., „Gdańsk 1945. Kronika wojennej 
burzy”, Gdańsk 2011 

Strona internetowa Instytutu Elektrotechniki Oddział 

w Gdańsku (http://www.iel.gda.pl/?s=208l=pl) — 

dostęp 1 XII 2015. 
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Otylia Wilhelmina Ernestyna Henrietta von Goethe, 

baronówna (Freiin) von Pogwisch, była synową 

Johanna Wolfganga von Goethe. Zajmowała 

się domem poety, przyjmowała pielgrzy- 

mujących do niego z zapałem licznych 

gości, opiekowała się teściem rów- 

nież po śmierci swego męża. Była 

kobietą intrygującą pod każdym 

względem. Inteligentna i urodzi- 

wa, zadbała o spuściznę literac- 

ką poety z Weimaru. W nagrodę 

otrzymała zapis w testamencie — 

rentę, która miała zostać wstrzy- 

mana, gdyby powtórnie wyszła za 

mąż. Otylia miała więc pozostać 

wdową aż do śmierci. 

Urodziła się w Gdańsku. Czy miało to 

dla niej znaczenie? Może ważniejsze 

jest to, czy ma to jakieś znaczenie dla nas. 

  

Otylia Goethe; według rysunku H. Millera 
  

Pani Goethe z Gdańska 
Tekst: Nataniel i Waldemar Borzestowscy 

atka Otylii, Henriette Ulrike Ottilie, 

M była jedyną córką hrabiego i genera- 

ła Wiktora Amadeusza Henckel von 

Donnersmarcka, pochodzącego z rodziny 

osiadłej w Tarnowskich Górach, z jego dru- 

giego małżeństwa z Maximiliane Eleonore 

Ottilie Grifin von Lepel. Imiona żeńskie 

były w tej rodzinie przekazywane z pokole- 

nia na pokolenie, a Ottilie i Ulrike pojawiały 

się tu szczególnie często. 

Henriette Henckel von Donnersmarck 

urodziła się w Poczdamie jesienią 1776 

roku. W wieku dwudziestu lat została żoną 

starszego od niej o szesnaście lat oficera 

pruskiego, majora Wilhelma Juliusa baro- 

na von Pogwisch, pochodzącego ze szlach- 

ty holsztyńskiej. Przez ślub z Wilhelmem 

von Pogwisch Henriette wiązała nadzieje 

na uwolnienie się z kłopotliwego przymu- 

su bytowania jako dama dworu i wyjścia 

na swoje. Młoda para żyła na włościach 

Pogwischów, zwłaszcza w Goddentow (Go- 

dętowo, dziś powiat ' wejherowski), gdzie 

znajdował się należący do rodziny śliczny 

pałacyk, wzniesiony w XVIII wieku, zimą 

zaś zazwyczaj w Gdańsku, w którym Hen- 

riette szybko znalazła sobie krąg dobrych 

znajomych. : 

Do barona Pogwischa, prócz Godden- 

towa, należały także posiadłości ziemskie 

w pobliżu Gierdawy, Worlack (obecnie Woz- 

ławki, w gminie Górowo Iławeckie) oraz inne, 

położone w dalekiej Kurlandii. Pierwsze lata 

wspólnego życia z Wilhelmem von Pogwisch 

były dla Henrietty szczególnie szczęśliwe. 

Wskazywać na to mogą zachowane listy 

Pogwischa do Henrietty, pełne szacunku 

iszczerego uczucia. Wydawać się może, że był 

to związek pełen miłości. Pierwsze dziecko, 
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Juliusz August Goethe, jedyny syn Johanna 
Wolfganga; według szkicu Julie Egloffstein 
  

Otylia, urodziło się niemalże dokładnie 

dziewięć miesięcy po ślubie rodziców, 31 

października 1796 roku w Gdańsku. 29 paź- 

dziernika 1798 roku , również w Gdańsku, na 

świat przyszła kolejna córka — Ulrike. 

Związek młodej pary, choć tak dobrze 

rokujący, okazał się nietrwały, podobnie jak 

i bogactwo Pogwischa. Spekulacje finan- 

sowe doprowadziły go do ruiny. Wówczas 

w małżeństwo córki wmieszała się hrabi- 

na Henckel von Donnersmarck. Rozstanie 

z mężem, za obopólną zgodą, nastąpiło na 

przełomie 1801 i 1802 roku, również w Gdań- 

sku. Było ono dla Henrietty traumatycznym 

przeżyciem. Podobnie, jak można sądzić, za- 

reagował Wilhelm, który przez lata próbo- 

wał, poprzez odzyskanie majątku, na nowo 

przekonać do siebie Henriettę i ukochane 

dzieci, czasu jednak i tego, co zaszło, nie dało 

się już odwrócić. Wilhelm nie ożenił się po- 

wtórnie, zmarł 7 grudnia 1830 roku. 

Osamotniona kobieta zaczęła prowadzić 

dziennik i w 1809 roku, wraz z córkami, 

przeniosła się do Weimaru. Tam, za pośred- 

nictwem matki, uzyskała miejsce damy dwo- 

ru przy wielkiej księżnej Saksonii-Weimar- 

-Eisenach, Luise (von Essen-Darmstadt), 

tak więc, po trzynastu latach, wróciła nieja- 

ko do punktu wyjścia. 

bie córki, Otylia i Ulryka, kształeciły się 

w domu, ucząc się języka francuskiego 

oraz angielskiego, mogły też brać udział 

w uroczystościach dworskich. Wielki książę, 

Karol August, należał do wybitnych mece- 

nasów sztuki i nauki, swego czasu otrzymał 

Order Orła Białego i zasłynął nie tylko z po- 

wodu przyjaźni z Goethem, ale również z po- 

siadania niemal czterdziestki pozamałżeń- 

skich dzieci (małżeńskich miał siedmioro). 

Panna Otylia, niebieskooka szatynka, 

była bardzo muzykalna, jej głos — alt — był 

określany jako ciepły. Przy okazji towa- 

rzyskich popisów artystycznych poznała 

Augusta (Juliusz August Walter, urodzony 

w Weimarze 25 grudnia 1789 roku), jedynego 

syna Johanna Wolfganga Goethego. 6 czer- 

wca 1816 roku zmarła żona poety, Christiana 

(Joanna Krystyna Zofia Vulpus, 1765-1816) 

i kiedy 17 czerwca 1817 roku August poślubił 

Otylię Pogwisch, młoda synowa zajęła się pro- 

wadzeniem gospodarstwa rodzinnego. 

Młodzi małżonkowie zamieszkali w świe- 

żo urządzonym mieszkaniu mansardowym 

na drugim piętrze domu Goethego w Wei- 

marze. W tym samym roku poeta zrezygno- 

wał z funkcji dyrektora teatru dworskiego 

i zajął się kontrolą instytucji naukowych 

i artystycznych. Warto może zwrócić uwagę 

na ciekawy zbieg okoliczności. W rodzinnym 
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i towarzyskim kręgu Goethego znalazły się 

dwie gdańszczanki. Otylia została jego sy- 

nową, a bliską i dobrą znajomą pozostawała 

przecież Johanna Schopenhauer, gospodyni 

salonu literackiego, którego częstym go- 

ściem był wielki poeta. Czy obie panie, mimo 

znacznej różnicy wieku, mogły się spotykać 

i wspólnie wspominać miasto nad Motławą? 

W ciągu następnych lat urodziwa i kre- 

atywna, a także ponoć zalotna, młoda pani 

Goethe podejmowała w domu wielkiego 

poety licznych pielgrzymujących do niego 

zagranicznych gości. Była dobrym organi- 

zatorem i cieszyła się jego zaufaniem. Opie- 

kowała się nim z troskliwością, wspierając 

we wszystkich poczynaniach. 

Korespondował z nią w 1830 roku — oczy- 

wiście po francusku - Adam Mickiewicz, 

który podczas pobytu w Niemczech odwie- 

dził wraz ze swoim przyjacielem, Antonim 

Edwardem Odyńcem, Goethego, a przeby- 

wał w Weimarze od 17 do 31 sierpnia 1829 

roku. Obaj młodzi panowie, zaopatrzeni 

w list polecający od Marii Szymanowskiej, 

     
zamieszkali w oberży „Pod Słoniem”, ocze- 

kując na audiencję. 

Podczas przyjęcia, wydanego 27 sierp- 

nia 1829 roku z okazji osiemdziesiątych 

urodzin wielkiego niemieckiego poety, któ- 

rego w listach Mickiewicz określa mianem 

„czcigodnego Starca”, udało się przybyszo- 

wi z Polski rozpoznać leżące na jednej tacy 

drobiazgi należące do gości. Bez wahania 

wskazywał właścicieli powierzonych mu 

drobnych przedmiotów: pierścionków, spi- 

nek, breloków i ołówków. A potem wygłosił 

wykład o „tajemniczych potęgach natury 

i ducha ludzkiego”. Otylia interesowała się 

jego twórczością, on mienił się jej „nie nie 
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znaczącym” przyjacielem. Wizyta opisa- 

na została przez Odyńca w jego „Listach 

z podróży”, a fragment dotyczący pobytu 

w Weimarze, przełożony na niemiecki przez 

F. T. Bratranka pod tytułem „Zwei Polen in 

Weimar. Ein Beitrag zur Goetheliteratur”, 

wydany jako osobna publikacja w 1870 roku, 

został opatrzony dedykacją „Der Freifrau 

Ottile v. Goethe”. 
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OTYLIA VON GOETHE 

  

  
Obaj panowie, jak można sądzić, byli 

zauroczeni paniami otaczającymi Goethe- 

go, nie tylko Otylią, ale również jej „szcze- 

ro-serdeczną” siostrą, „panną Ulryką” 

„z gruntu dobrą niewiastą” i Różą Teresą 

Vogel, żoną książęcego lekarza. Odyniec, 

młodszy od Otylii o osiem lat, taki oto po- 

zostawił jej portret z pierwszego spotkania: 

„Rzeczywiście arcymiła osoba, pełna uprzej- 

mości i wdzięku. Jest nawet wcale przystoj- 

na, a musiała być kiedyś i ładna. Może mieć 

około lat 40” (miała 33 lata). Adam (urodzony 

w 1798 roku) był nią „zachwycony”. 

Otylia zyskiwała przy każdym kolejnym 

spotkaniu: „Inteligencja i refleksja górują 

w niej nad uczuciem i wyobraźnią. Owszem, 

w rozmowie jej, jak w niej samej, tchnie jakiś, 

Goethe tak często w pismach swoich mówi”. 

Małżeństwo Augusta i Otylii nie było, 

niestety, szczęśliwe, choć pozornie do siebie 

pasowali. Ona, z żywym intelektem i niezwy- 

kłym urokiem, on, miły i dowcipny bon vivant. 

Uchodził za jowialnego realistę, który twar- 

do stąpa po ziemi, czerpiąc zyski z dworskich 

godności szambelana i kuluarowego radcy 

wielkiego księcia sasko-weimarskiego (jego 

ojciec, jak wiadomo, piastował funkcję książę- 

cego Geheimratha - czyli tajnego radcy). Było 

to jednak złudzenie, rodzaj pozy, w rezultacie 

bowiem był w nim, o czym wspomniał Ody- 

niec, „poważny rozum i głębsze uczucie”. 

Augusti Otylia doczekali się trójki dzieci. 

Najstarszy syn, Walter Wolfgang, przyszedł 

na świat 9 kwietnia 1818 roku (lub 1819). 18 

września 1820 roku urodził się drugi syn, 

Wolfgang Maksymilian (zmarł w 1883 roku), 

a w końcu, w 1827 roku - 22 lub 29 paździer- 

nika — przyszła na świat jedyna córka, Alma 

Sedina Henrietta Kornelia. Wszystkie dzie- 

ci urodziły się w Weimarze. 

ugust von Goethe zmarł 27 października 

1830 roku w Rzymie, gdzie został pocho- 

wany. Sędziwemu mistrzowi pozostała więc 

tylko jedna prawdziwie bliska osoba — owdo- 

wiała synowa Otylia. Zajmowała się w dal- 

szym ciągu domem Goethego, towarzyszyła 

mu w uroczystościach i biesiadach, czytała 

mu książki, gdy był zmęczony, uporządko- 

wała jego bibliotekę, archiwum, a w nim 

cenne rękopisy. 

Życie z Goethem nie było jednak łatwe. 

Wspomnijmy, że w 1823 roku siedemdzie- 

sięcioczteroletni pisarz oświadczył się dzie- 

więtnastoletniej panience, Ulryce von Le- 

vetzow (poznał ją i zakochał się podobno od 

pierwszego wejrzenia, gdy ta miała lat sie- 

demnaście). Nie pomogła protekcja księcia, 

którego poeta prosił o wstawiennictwo, pro- 

pozycja została odrzucona. Goethe powrócił 

do domu załamany i aby dać upust emocjom 

napisał „Trylogię namiętności”. 

Pocieszenie znajdował w znajomości 

z Marią Szymanowską, polską pianistką, 

której obecność i gra podobno koiła nerwy 

sponiewieranego geniusza. W 1825 roku 

sprzedał prawa do edycji swoich dzieł wy- 

dawnictwu Cotta. W 1829 roku Goethe 

pracował nad ostateczną wersją „Wilhelm 

Meisters Wanderjahre” („Lata wędrówki 

Wilhelma Meistra, czyli o wyrzeczeniu”). 

Ostatnie lata życia poświęcił jednak przede 

wszystkim pracy nad drugą częścią „Fau- 

sta”. Zakończył ją w 1831 roku, a opieczęto- 

wany rękopis opatrzył zaleceniem, aby dra- 

mat został wydany dopiero po jego śmierci. 

W 1829 roku Otylia założyła czasopismo 

literackie „Chaos”, jego pierwszy numer 

trafił na rynek we wrześniu. Tytuł idealnie 
pasował do zawartości, pismo bowiem nie 

tylko było wielojęzyczne, ale zawierało w so- 

bie wszystko to, co uznano za godne uwagi, 

AE e 
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Małżonkowie zamieszkali w mieszkaniu 

mansardowym na drugim piętrze domu 

Goethego w Weimarze; rycina z XIX w. 
  

teksty oryginalne i tłumaczone, felietony, 

fragmenty listów i żartobliwe recenzje. 

W skład redakcji wchodzili także radca dwo- 

ru, szwajcarski fizyk i znawca numizmatyki 

orientalnej Fróderic Soret, poeta i pisarz 

Johann Peter Eckermann, autor „Gesprźche 

mit Goethe in den letzten Jahren senes 

Lebens 1836-1848” („Rozmowy z Goethem 

w ostatnich latach jego życia”) oraz James 

Patrick Parary. 

Podczas gdy Otylia pomagała swojemu 

teściowi uporządkować jego archiwum, 

Goethe rozpoczął pracę nad „Historią swego 

botanicznego studium” („Geschichte seines 

botanischen Studiums”) oraz przy „Czaso- 

piśmie przyrodniczym, zwłaszcza o morfo- 

logii” („Zeitschrift zur Naturwissenschaft 

iuberhaupt, besonders zur Morphologie”). 

Wczesną wiosną 1832 roku, poeta, prze- 

chodząc z cieplej pracowni do ogrodu, za- 

ziębił się. Następnego dnia rano Wolfgang, 

jeden z trojga jego wnuków, zastał dziadka 

w łóżku. Goethego trawiła gorączka. Leki 

zaaplikowane przez zaprzyjaźnionego dok- 

tora pomogły. Wieczorem chory podyktował 

długi list do Wilhelma Humboldta. Jednak 

w nocy obudził się, czując przenikliwy chłód 

w dłoniach i stopach. Skarżył się na ból 

w piersiach i duszność. Lekarz, który przy- 

był rankiem, zastał go w bardzo złym stanie. 

Przeziębienie przeobraziło się w zapalenie 

płuc. Mistrz nie mógł sobie znaleźć miejsca 

w łóżku, każda pozycja była dlań niewygod- 

na. Twarz miał siną, oczy zapadnięte. Dopie- 

ro gdy usiadł w wygodnym krześle, poczuł 

się lepiej, w tej pozycji przyjął weimarskich 

przyjaciół, zaniepokojonych jego chorobą. 
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Wszystkich uderzyło to, że wyraża się 

z troską o innych. Ucieszył się, że jego wsta- 

wiennictwo u dworu książęcego za pewnym 

artystą odniosło skutek, a nawet drżącą 

ręką podpisał papier zabezpieczający sta- 

łą pensję dla młodej artystki z Weimaru, 

której obiecał wsparcie. Wiadomo było po- 

wszechnie, że „Jupiter weimarski” był wiel- 

kim egoistą, nie interesował się problemami 

ludzi, swoim współpracownikom płacił mar- 

nie. Kiedy Ludwig van Beethoven zwrócił 

się do niego z prośbą o pomoc, nie raczył 

nawet odpisać. 

Tymczasem gawędzi!ł miło z gośćmi, try- 

skał optymizmem i wiarą w rychły powrót 

do zdrowia. Otylia, która przez całą noc sie- 

działa u jego wezgłowia, zabawiała teścia 

miłą pogawędką. Goethe rozmawiał z nią 

o nadchodzącej wiośnie, uważał, że lepsza 

pogoda z pewnością przywróci mu zdrowie. 

W sypialni zjawiali się domownicy i goście. 

Poprawa była jednak krótkotrwała, 

uśmiech nadziei płonny. Poeta słabł z chwili 

na chwilę, gorączkując z trudem łapał od- 

dech. Miał przywidzenia, mówił coraz mniej 

wyraźnie. „Otwórz jeszcze drugą okiennicę, 

wpuść więcej światła” — to były jego ostat- 

nie słowa. W milczeniu kreślił w powietrzu 

wskazującym palcem litery, słowa, linijki 

całe. Nikt nie potrafił ich odczytać. Kiedy 

osłabła dłoń, wodził palcem po otulającym 

go pledzie. O wpół do dwunastej pochylił się 

na bok, wszystkim wydawało się, że zasnął, 

lecz to przyszła śmierć. Był czwartek 22 

marca 1832 roku. 

  

Przy umierającym Johannie Wolfgangu była 

Otylia; według obrazu Fritza Fleischera 
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Cztery dni później odbył się pogrzeb 

Goethego. Jego ciało złożono obok trumny 

Schillera w grobowcu książęcym w Weima- 

rze. Testament teścia był zaskakujący, zapi- 

sał Otylii dom, ogród, sprzęty, srebra i inne 

nieruchomości, a z dochodów uzyskanych 

z jego dzieł przeznaczył rentę dla synowej 

oraz wnuków. Kwotę tę jednak miano prze- 

stać wypłacać, gdyby Otylia zdecydowała 

się ponownie wyjść za mąż. Miała ona wtedy 

trzydzieści sześć lat i nie była niezależna fi- 

nansowo. Jej sytuacja po śmierci teścia nie 

była najlepsza, dała temu wyraz w tytule 

utworu, który wtedy właśnie napisała, jest 

wymowny: „Die Bettlerin von Weimar” 

(„Zebraczka z Weimaru”). 

W następnych latach, jakby chcąc so- 

bie wynagrodzić lata pobytu w Weimarze, 

wiele podróżowała, przez pewien czas za- 

mieszkała na dłużej w Wiedniu. Jej matka, 

Henrietta von Pogwisch, zmarła pod koniec 

wiosny 1851 roku. Miała wówczas prawie 75 

lat. Przeżyła swoją wnuczkę Almę, która 

odeszła z tego świata 29 września 1844 roku 

w Wiedniu. 28 sierpnia 1859 roku, a więc 

w dzień urodzin swego dziadka, wnukowie 

poety otrzymali z nadania wielkiego księcia 

Karola Aleksandra von Sachsen-Weimar- 

SARA BONE O AE 

-Eisenach tytuły baronów. 4 lutego 1861 

roku zostały one potwierdzone przez króla 

pruskiego. 

Walter Wolfgang baron von Goethe zaj- 

mował na dworze księcia saskiego funkcję 

szambelana, nie ożenił się i nie pozostawił 

po sobie potomstwa. Jego brat, Wolfgang 

Maksymilian baron von Goethe, był dok- 

torem prawa i zmarł 20 stycznia 1883 roku 

w Lipsku. Otylia von Goethe rozstała się 

z życiem 26 października 1872 roku w Wei- 

marze. Nie doczekała swoich siedemdzie- 

siątych szóstych urodzin. 

15 kwietnia 1885 roku zmarł najstarszy 

syn, Walter. Jego spadkobiercami zostali 

hrabia Leon Amadeusz Henckel von Don- 

nersmarck (bratanek hrabianki Henrietty 

Henckel von Donnersmareck i kuzyn Otylii) 

oraz radca służby sanitarnej, doktor Feliks 

Vulpius (krewny Krystyny Vulpius, żony 

Johanna Wolfganga). W 1885 roku ze sporej 

części spadku utworzyli oni fundację, pod 

auspicjami wielkiego księcia weimarskiego, 

Karola Aleksandra, dzięki której powoła- 

no do życia Narodowe Muzeum Goethego 

(Goethe-Nationalmuseum) w Weimarze. Uro- 

czyste otwarcie placówki nastąpiło 3 lipca 

1886 roku. m 
  

Wykorzystano: 

„Adama Mickiewicza listy nie objęte 

ostatnim wydaniem książkowym”, w opra- 

cowaniu Stanisława Pigonia, „Pamiętnik Li- 

teracki”, nr 53/3, Wrocław 1962; 

Gajek B., „Goethe, Ottilie Wilhelmine 

Ernestine Henriette von, geborene von Po- 

gwisch”, (w:) „Neue Deutsche Biographie”, 

Band 6, Berlin 1964; 

Kaufmann S., „Henriette von Pogwisch 

und ihre Franzósische Lesegesellschaft. 

Ein Beitrag zur Weimarer Kultur in der ersten 

Halfte des 19. Jahrhunderts”, Marburg 1994, 

„Listy z podróży Antoniego Edwarda 

Odyńca, tom 1-4, Warszawa 1875-1878; 

Rahmeyer R., „Ottilie von Goethe. Eine 

Biographie”, Frankfurt am Main 2002. 
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wyjątkowo miłych gości. Byli nimi uczniowie ostatniego kursu ar- 

chitektury z Politechniki Warszawskiej, którzy pod przewodem prof. 

Zygmunta Kamińskiego wybrali się w świeżo odzyskaną dzielnicę, 

by tam, z ołówkiem lub farbami w ręku, zanotować wszelkie piękno 

architektoniczne kościołów, gmachów, dworów, ulic i zaułków”. 

Ekspedycja trwała dwa tygodnie, a jej uczestnicy odwiedzili 

Toruń, Pelplin, Świecie, Chojnice, Wąbrzeźno, a na koniec Wol- 

ne Miasto Gdańsk. Zostało ono formalnie powołane do życia 

10 stycznia 1920 roku, a więc młodzi architekci niemal widzieli 

jak ono powstaje. Redakcja „Tygodnika” zaznacza, że uczestnicy 

wycieczki „przekonali się, a następnie przekonują nas, że woje- 

wództwo pomorskie posiada niezliczoną moc zabytków pierw- 

szorzędnej wartości, jako styl i jako oryginalność”. 

W odredakcyjnej nocie zwrócono też uwagę na konieczność 

organizowania kolejnych wycieczek — „handlowych, przemystło- 

wych, dziennikarskich, odczytowych, które z jednej strony dałyby 

naszemu społeczeństwu poznanie tej starej dzielnicy, o którą od 

Chrobrego idzie bój, a z drugiej strony przed społeczeństwem 

tamtejszym zaświadczyły, jak umiemy cenić szlak nasz bałtycki, 

jak nam drogi jest ten kraj i ci ludzie”. 

Redakcja „Tygodnika” postanowiła opublikować część prac, 

które powstały w trakcie wycieczki architektów („poświęcamy ich 

pracom cały niniejszy numer”). W tym wydaniu czasopisma znala- 

zła się też relacja z tej wycieczki, która wyszła spod pióra Jerzego 

Sosnkowskiego, jednego z uczestników ekspedycji na Pomorze. 

Jerzy Sosnkowski (brat generała Kazimierza Sosnkowskiego) 

był architektem, grafikiem i prozaikiem. Urodził się w 1894 roku 

w Warszawie. Był członkiem Związku Strzeleckiego we Lwowie, 

TYGODNIK 
I LLUSTROWANY 

  
GEDANUM THESAURUS POLONIAE Rys. prof. ZYGMUNT KAMIŃSKI     
  

W „Tygodniku Ilustrowanym”, który był jednym z największych 

i najważniejszych polskich czasopism (wydawany w latach 1859- 

-1939), wielokrotnie ukazywały się teksty poświęcone Gdańskowi 

i Pomorzu. 

Sięgamy dzisiaj do tekstu (i prac graficznych) z roku 1920, który 

jest relacją z „wycieczki architektów polskich na Pomorze i do Gdań- 

ska”. Jak we wstępnej nocie do tego numeru „Tygodnika Ilustrowane- 

go” informuje redakcja (a ukazał się z datą 3 kwietnia 1920), „przed 

kilkoma tygodniami pomorskie miasta nasze miały w swych murach 

awlatach 1914-1917 żołnierzem Legionów. Studiował, jak już wiemy, 

architekturę na Politechnice Warszawskiej. Według jego projektu po- 

wstało, między innymi, kino „Atlantic” w Warszawie. Współpracował 

z teatrami, dla których robił projekty scenograficzne, był też autorem 

scenografii do filmu „Rycerze mroku” z 1932 roku. W „Tygodniku llu- 

strowanym” pisywał artykuły na temat architektury i estetyki miasta. 

Publikując tekst Jerzego Sosnkowskiego dokonaliśmy uwspół- 

cześnienia języka, aby ułatwić jego lekturę.     
  

GEDANUM PERŁA POMORZA 
Wrażenia z ekspedycji 
Jeden z uczestników wycieczki architektonicznej, o której mówimy 

we wstępnym artykule, użyczył nam barwnego opisu tej podróży. 

Zamieszczany ją poniżej. 

przeciągłym gwizdem, otulony ner- 

Z wowym, ruchliwym, smoczym ciel- 

skiem dymu pociąg wpada na stację. 

Kurier jarmarkowy. Osiem par ciekawych 

oczu uczestników naszej ekspedycji czepia 

się niecierpliwie i ślizga po niezachęcają- 

Red. „Tyg. III” 

cych, burych fasadach domów, chcąc jak 

najprędzej wydrzeć miastu jego tajemnicę 

— tajemnicę morza. Morze jest tu, gdzieś 

blisko, czuje się jego obecność, jego wiew, 

jego zapach. Świadomość, że tuż za tymi 

murami rozlewa się wodna pustynia, wodny 

Tekst: Jerzy Sosnkowski 

bezmiar, wodna przestrzeń, po której, oko 

i myśl nieskrępowane rozhulać się będą mo- 

gły swobodnie, nęci i drażni pożądaniem. 

Ale zazdrosne ściany stoją spiętrzone 

i czarne. Czarne — cały Gdańsk jest szary, 

bury i czarny. Innych barw tu nie ma. Tylko 

jaskrawo malowane dzioby bark na kanale 

i różnokolorowość międzynarodowych flag da- 

je pierwszorzędny efekt kolorystyczny na jed- 

nostajnym tle. Co tchu biegniemy na miasto. 

A więc Gdańsk! Gdańsk sławny, gwiazda 

Pomorza, wrota Polski! Gdańsk, albo Dańsk 
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według jego założyciela, Wyzimierza, albo 

Gedanum po łacinie, albo Gyddanize, jak chce 

sławetny Kanaparz z Pragi, Kosmas, podają- 

cy pierwsze o nim dane historyczne. Gydda- 

nize! Tak się nazywało to miasto w r. 1000. 

Albo Kdanzc, wedle papieża Kugeniusza III. 

Miasto rybaków, marynarzy, kupców 

i mieszczan. No i „panienek z okienka”. 

Mimo woli, idąc ulicą, zadzierasz, przechod- 

niu, głowę do góry i śledzisz bacznie okrągłe 

okienka w szczytach, na kształt Deotymy 

„oficera od Wodnej Armaty”. 

Miasto, od powstania prawie swoje- 

go mające szeroki a bujny rozpęd w świat, 

związane z Flandrią, Szwecją, Norwegią, 

Ameryką, Anglią. Miasto okrętów, galeot, 

fregat, steamerów, pancerników i olbrzy- 

mich, kolosalnych transatlantyków, przewo- 

zowych statków, z których jeden stoi właśnie 

na Motławie i widać ponad dachy jego potęż- 

ne kominy i maszty. 

Stary gród Chrobrego i Jagiełły widział 

i Kiejstuta, księcia litewskiego, gdy ten 

w przebraniu kupca z ośmiuset ludźmi na 

okrętach chciał zawładnąć krzyżackim wów- 

czas miastem. Świadek wojny domowej kró- 

lewsko-gdańskiej, w której armia Gdańska 

pod Tczewem pobita została na głowę przez 

wojska Batorego pod wodzą Zborowskie- 

go. Miasto Zygmunta III i Władysława IV, 

z którego imieniem łączy się okres najwięk- 

szego rozkwitu i bogactwa. 

Przewijali się koło murów Szwedzi, Duń- 

czycy, Niemcy, jak zjawisko przemknęli 

przez Langemarkt żołnierze napoleońscy 

z ułanami polskimi, przyjechał sam wielki 

cesarz Francuzów. I znów niedobitki Wiel- 

kiej Armii i pod murami prusko-rosyjska 

sprzymierzona armia. 

Po dwakroć wolne miasto (pierwszy roz- 

biór Polski i traktat w Tylży) po kongresie 

wiedeńskim oddano Prusom. Dziś po raz trze- 

ci powiewają wśród murów, co dużo widziały 

i daleko patrzeć nawykły, sztandary wszyst- 

kich narodowości. Pomiędzy nimi polski Orzeł 

Biały dumnie rozpina skrzydła i utrudzoną 

pierś z rozkoszą poddaje pieszczocie wilgotne- 

go a rzeźwego morskiego wiatru. 

  

Schody w „Artushofie”, rysunek Jerzego 

Sosnkowskiego 
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Tytuł relacji drukowanej w „Tygodniku Ilustrowanym” miał postać specjalnie przygotowanej 

winiety, której autorem był Jerzy Sosnkowski. Rysunek na stronie tytułowej (w ramce po lewej) 

był dziełem Zygmunta Kamińskiego 
  

kspedycja na czwarty dzień dopiero po 

przyjeździe zabrała się do pracy, ale za 

to z zapałem, godnym sprawy. Rozeszli się 

chłopcy, każdy wybrał kącik, specjalnie mu 

do serca przemawiający i rysują. 

Usposobienie Niemców rozmaite. Na 

ogół złe i nieprzychylne. Ale, aczkolwiek nie 

wszyscy spośród nas władali pięknie języ- 

kiem Goethego, porozumienie czasami było 

łatwe, szybkie i dobitne. Mały przykład. 

  

Siedzi sobie jeden z naszych studentów-żoł- 

nierzyków na stołeczku przed jakimś skle- 

pem i szkicuje. Podchodzi gruby Niemiec 

z fajką, ale nie interesuje się obrazem, tyl- 

ko zezuje podejrzliwie na płaszcz rysujące- 

go, notabene płaszcz niemiecki wojskowy. 

Wreszcie spogląda przez ramię, wyjmuje 

fajkę z zębów, przekłada bochenek chleba, 

który trzymał pod pachą z jednej strony na 

drugą i, tknąwszy palcem brzeg kołnierza »- 
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  Dok w Gdańsku, rysunek E. Johna 
  

studenta-żolnierza, obwieszcza grubym gło- 

sem: 

— Deutscher Stoff! 

I kiwa głową żałośnie a gniewnie. Na co 

nasz student, prztykając palcem w chleb: 

— Polnisches Mehl! 

Krótko i dobitnie. 

Niemiec rozwarł usta, zastanowił się, 

kiwnął znów głową: 

— Ja, ja! 

I uśmiechnął się. 

Nie zawsze jednak tak idyllicznie kończyły 

się rozmowy i trzeba było miejscami wychy- 

lać z kieszeni głownię rewolweru, tak sobie 

tylko, żeby go poprawić w kieszeni. Słowem 

praca szła pod hasłem: „Farba, krew i kakao”. 

Kakao jest w każdej kawiarni i czekolada, do 

której gdańszczanie specjalną słabość mają. 

Ale i jedno i drugie obrzydliwe. 

Potem, by uniknąć nieprzyjemności, 

ekspedycja urządzała się w ten sposób, że 

szło się do prywatnych lokali, prosiło bardzo 

grzecznie o pozwolenie rysowania z okna 

i sprawa była załatwiona najzupełniej. 

Przyjmowano nas bardzo grzecznie, ba, na- 

| | wet herbatą częstowano. Tylko wyraźnie nie 

=. IT ' X] uznawano wojskowych mundurów. 

  
    

ALI 2! i 
A KI O , e Był między nami oficer kawalerii, stu- 
m e PL 

ATE dent. Poczciwa rodzina mieszczańska przyj- 

mowała go serdecznie, a przy pożegnaniu 

wszyscy zachwycali się strojem: 

— Jaki piękny mundur noszą wasi studenci! 

— To nie studencki uniform, to wojskowy 

mundur oficerski. 

    ś 
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Kościół św. Mikołaja, rysunek Bohdana 
Pniewskiego 
  

A jest co. Ni stąd ni zowąd w pierw- 

szej lepszej przecznicy odkryje się nagle 

widok nadzwyczajny. Olbrzymie wrażenie 

sprawia skala budowli, np. takiego Mariac- 

kiego Kościoła. Wyrasta zupełnie zjawiskowo 

i niespodziewanie przed oczyma widza. 

Kolosalne a przepięknie rozłożone masy 

i bryły wczesnego gotyku są tak wspaniale, 

dumne a wyniosłe, że o jakichkolwiek stosun- 

kach towarzyskich z ich strony z rzeszą liczną 

otaczających je maleńkich domków baroko- 

wych starego miasta mowy być nie może. 

Ciemne, omszałe mury kościoła mimo 

woli lęk jakiś budzą i grozę. Tak, to były cza- 

sy groźnych władyków i potężnych panów, 

czasy feudalne! Kościół Mariacki dziwnie 

jest nastrojowy. Raz go zobaczywszy, trze- 

ba już potem choć na chwil kilka codziennie 

przyjść opełznąć jego stopy. Są przedziwne 

załomy i kąty ze wzniesieniami, że nie trze- 

ba wcale silnej wyobraźni, by zobaczyć rusz- 

towanie czerwonym suknem kryte, kata 

z obosiecznym mieczem, niżej halabardni- 

ków, niżej pachołków z pochodniami i niżej 

ciekawy egzekucji tłum. Zwłaszcza te po- 

chodnie i pionowe słupy dymu, pnące się le- 

niwo ku górze po chropawym murze. 

To widać! 

Rozmaitość architektury szalona, zesta- 

wienia kapitalne, kontrasty wybitne. Barok, 

barok gdański, odrodzenie, cudowne, ślicz- 

niuchne zwiewne rococo, gotyk, no gotyk na 

każdym kroku, Biedermayer, i ten specjalny 

gdański charakter w mnóstwie krat, zna- 

ków, ganków i ozdób. Kontrasty świetne. 

Wewnątrz kościoła Mariackiego: słup, gruby, 

masywny, potężny, rozrosły słup, podtrzymu- 

jący sklepienie, z surowej cegły blok, i z boku, 

jak jaskółcze gniazdo, przyczepiona maleńka 

altanka oszklona rokokowa bogatego patry- 

cjusza gdańskiego, który nie chciał pospolito- 

wać się z tłumem i tam siadywał podczas na- 

bożeństwa. Siła, ogrom, surowość, wykwint, 

zabawka, drobiazg i jeszcze szkło jakieś, przy- 

pominające bańkę mydlaną barwą. 

Najstarszy zabytek budowlany, kościół 

św. Mikołaja, budowany w r. 1260, nie wy- 

wiera specjalnego wrażenia. Za to kościół 

św. Katarzyny, budowany nieco później, 

w r. 1326, jest na zewnątrz najpiękniejszym 

w Gdańsku. Przecudny szczyt wieży, przez 

mistrza-cieślę van den Blocke w r. 1634 wy- 

konany, jest pięknym okazem czystego i wy- 

twornego baroku. 

Ciekawe niezmiernie są budowle świeckie, 

należące do epoki budownictwa ostrołukowe- 

go. Najokazalsze z nich: Wielki Młyn, Wieża 

Więzienna, Wieża Łabędzia, spichlerz „Szara 

Gęś”, mają dziwny sentyment i urok obok wy- 

woływanego wrażenia surowej powagi. 
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Przepiękny jest po prostu ratusz, dzię- 

ki niezwykłemu zharmonizowaniu baroku 

z gotykiem co do wzajemnego ustosunkowa- 

nia brył i proporcji i cudownej strzelistości, 

jaką barokowemu szczytowi nadał twórca 

jego, Daniel Dirk. Ze szczytu wysokiej tej 

wieży patrzy na gród postać króla Zygmun- 

ta Augusta, cala brązowa i złocona, wielko- 

ści nadnaturalnej. 

Dwór Artusa, giełda, tak zwany Upha- 

gen-Haus, Żuraw Gdański, cale ulice, jak 

Panieńska, Długa, Jopejska, z całą masą 

przebogatej architektury stanowią niewy- 

czerpany materiał dla architekta, rysowni- 

ka i malarza. 

| Laki z licznych wieżyc kościelnych 

spływa w ciasne uliczki pieśń mnogich 

dzwonów. Dziwne to są hejnały, bez melodii 

a z wyrazem, i czuje się, że to muzyka dla serc 

i dusz marynarzy zrozumiała. Zapamiętać jej 

nie sposób, powtórzyć nie podobna tych po- 

szarpanych, oderwanych, niezgranych z sobą, 
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a głębokich i poważnych dźwięków, jednak 

spośród miliona grających dzwonów ucho by 

zawsze poznało i wyróżniło dzwon gdański. 

Cienie głębokie kładą się w wąskich 

bruzdach ulic, na placach księżycowa po- 

świata jeszcze charakterystyczniejszą na- 

daje postać miastu. Misterne kraty ganków, 

olbrzymie czarne kule granitowe, słupki 

bogato zdobione, schodki i załomy murów 

rysują się ostro, wyraźnie i plastycznie 

w miękkim seledynowym świetle. I rozog- 

niona wyobraźnia widzi przed „Angielskim 

domem” Dyrcka Lylge mieszaną socjetę 

kupców gdańskich i niderlandzkich, którzy 

narady prowadzą nad wysłaniem okrętów 

do Fryzji, Brabancji lub zgoła Hiszpanii 

albo Portugalii. Na kanale stoją wdzięczne, 

wysmukłe, rzeźbione kadłuby i, chwiejąc się 

z lekka a świecąc olejnymi latarniami, prze- 

chylają wysokie, gładkie i obarczone waż- 

kim ciężarem żagli i dziewiczego splotu lin 

maszty, jakby się przysłuchiwały rozmowie 

swoich panów. 
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Ówdzie wesoła gamratka perłami śmie- 

chu osypuje bielma maleńkich szybek okien- 

nych, że aż drżą z uciechy w swych ołowia- 

nych ramach. Dwu przechylonych nad nią 

brodatych wilków morskich wtóruje jej 

basem, wyćwiczonym na rykach morskich 

orkanów i grogu marynarskim. Tam na 

schodku przysiadł przybyły Angielczyk 

i dziwi się fizjognomii miasta. Zaś na środku 

ulicy dwa z Hiszpanii przywiezione dogi za- 

cięty bój prowadzą o porzuconą kość. 

M orski port w Neufahrwasser zapchany 

jest okrętami. Na molu setki porzuco- 

nych pak, maszyn, worków. 

Oko chwyta gdzieś... zjawisko... Białego 

Orła. To bandera polskiego okrętu transpor- 

towo-handlowego, dużego statku przewozo- 

wego o pojemności ośmiu tysięcy ton — Wisły. 

Przedstawia się okazale i nie ginie wśród tłu- 

mu innych, obcych. Wywiera to miłe wraże- 

nie. Więc flota polska już jest, więc są polskie 

okręty? I to nie jakieś tam „kołowe” stateczki 

spod mostu Kierbedzia, ale prawdziwe, wiel- 

kie o trzech potężnych, jak łopaty Waligóry, 

śrubach okręty! Są! Już są! 

Flaga rozwija się pysznie i zwija na wie- 

trze. Błyska pod słońce czerwienią i bielą, 

  

pyszni się i chlubi. Dalej na horyzoncie widać 

jakieś podłużne szare cienie. Jeden, drugi, 

trzeci. Eskadra wojenna angielska. 

Nocą z portu widać miarowo błyskające 

światło. To polska latarnia na Helu. Stoi na 

piaszczystym cyplu i zbawcze promienie śle 

w świat. Od brzegów Szwecji czy Danii za- 

pędzone szalupy rybackie widzą, jak polskie 

wybrzeże wesoło zerka na przestrzenie mor- 

skie i... czuwa. 

dańszczanie handlują. Handlują za- 

wzięcie. Zawierane są olbrzymie, milio- 

nowe transakcje — ale cóż! nie ani się przy- 

wozi, ani wywozi. Transakcje powietrzne, 

symboliczne. 

Wnętrze szykownego i bardzo uczęsz- 

czanego kabaretu Konietzko na Halbe-Allee 

wypełnione po brzegi internacjonalną pu- 

blicznością. Istna wieża Babel. 

Tylko, że tutaj narodowość wyraża 

się wyłącznie gatunkiem pitych trunków. 

Przed grupą tłustych panów na stoliku, 

zarzuconym cygarami, stoi bateria bute- 

lek piwa. Tam do paru niebieskich mundu- 

rów wdzięczy się smukła szyjka Bordeaux. 

Gdzie indziej — pękaty gąsiorek Peatch- 

-Brandy tańcuje w żylastych łapach tęgich 

Kościół św. Jana, rysunek Bohdana Pniew- 
skiego 
  

i czerwono-szczękich marynarzy, synów 

Albionu. 

Wtulony gdzieś w kąt loży barwny mun- 

dur szwoleżera, którzy tu straż trzymają od 

Kartuzów do morza, raczy się miodem, ja- 

kiego zresztą w kraju do ust nie bierze, ale tu 

zaznaczyć trzeba swą narodową indywidual- 

ność. 

Tłok, śmiech, gwar. Na scence miota się 

bosonoga tancerka, Rosjanka, imitatorka 

cudnej Pawłowej albo Karsawiny, i ścią- 

ga bez ceremonii kieliszek za kieliszkiem 

z najbliższych estrady stolików. Przy bufe- 

cie na wysokim amerykańskim krzesełku 

ulokował się jakiś mały, kościsty, chudy typ 

i, przedstawiając się jako dżokej jednego 

z panów z Warszawy, przyjmuje zakłady na 

najbliższy sezon. 

I po kolei: gig, racktime, one-step, Fox- 

-Trott i Madelon. No i sztajerek. A wszędzie 

transakcje, handel i dostawy. 

Wpada chłopak z gazetami: 

— Putch in Berlin! 

W kącie loży zdrowy i tęgi Kaszuba zwie- 

rza się szwoleżerowi: 

— Ni moge powiedzić, żeby bida, nie! 

Pinionchy to ja mom, oo... mom l... tylko te 

psiajuchy... 

Sopotach miejscowi Polacy niezmier- 

nie mile, grzecznie i gościnnie przyj- 

mowali naszą ekspedycję. 

Spodziewają się tu ogólnie ogromnego 

zjazdu na sezon i dziś już trudno rzeczywi- 

ście dostać mieszkanie, a ceny spore. Wiele 

w ostatnich czasach will przeszło w ręce pol- 

skie. Ruch sprzedażny ożywiony. 

Było tu dziwnie dobrze i... tak się człowiek 

namarzył o polskim morzu, że nie sposób się 

z nim rozstać. Przedziwne, bo robi wrażenie 

chłodnej zielonej, podstygłej lawy. Kapitalna, 

soczysta, głęboka, szmaragdowa zieleń sze- 

roko rozlanych wód kojąco działa na nerwy 

i usposobienie. Ta barwna płaszczyzna uspo- 

kaja i sprawia, że wszystkie zadziory i nierów- 

ności duszy wygładzają się i polerują w prze- 

spokojną, harmonijną taflę, jak morze. 

W yjeżdżaliśmy z Gdańska żegnani 

serdecznymi uściskami pierwszego 

komendanta polskiego dworca, sympatycz- 

nego podchorążego hallerczyka, osypani 

tysiącami życzeń powodzenia w Warszawie. 

Wyjeżdżaliśmy pod silnym wrażeniem 

bursztynowego brzegu i cudnej czarnej 

perły pomorskiej, Gdańska, który nad zielo- 

nymi wodami bałtyckimi śni sen o Neptunie 

i Trytonach, i pokłonem tysiąca masztów od- 

powiada radosnym błyskom latarni z Helu. 

Salve Gedanum! m 
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U wejścia na wystawę. Widok od wejscia ra dział niemiecki. 
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Kupcy polecy przed działem polskim. 

  
Polski orzeł i polskie napisy nie rażą już Niernców nawet w dziale ściśle Grupa Pozneńczyków przed działem polskim. 

gdańskich wystawców. 

   
W nieco wcześniejszym „Tygodniku Ilustrowanym” (z 20 marca 1920 roku) znajdujemy inny gdański ślad. Jest to fotoreportaż „z jarmarku 

gdańskiego”, jak to nazywa redakcja. Można się domyślać, że chodzi o pierwsze po wojnie targi o charakterze międzynarodowym, które 

zostały zorganizowane przez gdański Urząd Targów Wiosennych w dniach 18-25 lutego 1920 roku 
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BYĆ RYBAKIEM 

  

Tekst: Piotr Nowak 

Łodzie rybackie na plaży na południe od mola; a XX W.   
Utworzone na początku XIX wieku w sopockiej Dolnej Wsi (dzisiejszy Dolny Sopot) kąpielisko morskie 

doktora Haffnera mocno zachwiało poczuciem bezpieczeństwa rybackich rodzin. Od XVII wieku żyły one 

według narosłych od lat przyzwyczajeń. Nagle zostały zmuszone, by w krótkim czasie radykalnie zmie- 

nić swój styl życia i nawyki. Chodziło o to, by swoim „grubiaństwem” rybacy nie zakłócali odpoczynku 

kuracjuszom i nie zniechęcali zamożnych sympatyków kurortu do budowania w Sopocie domów do 

zamieszkiwania przez cały rok. 
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Rybak na sopockiej pocztówce; ostemplo- 
wana w 1904 roku 
  

owoczesne sopockie kąpielisko mor- 

skie doktora Jeana Georgesa Haffne- 

ra rozpoczęło działalność latem 1823 

roku. Krótko przed jego otwarciem gdańska 

rejencja ogłosiła regulamin dla odwiedza- 

jących ten zakład kuracjuszy. Za wszelkie 

wykroczenia groziły surowe kary. Sława 

Haffnerowskiego kąpieliska rozeszła się po 

Prusach i polskich ziemiach włączonych do 

imperium rosyjskiego i z roku na rok przyby- 

wało w Sopocie kuracjuszy -Niemców i Po- 

laków - a także stałych mieszkańców. Plaża, 

która stanowiła własność państwową, stała 

się głównym atutem kurortu. Sopoccy ryba- 

cy traktowali ją do tej pory nade wszystko 

jako miejsce, gdzie od zawsze wykonywali 

swój zawód. Ale właśnie nadszedł czas, że 

przestali czuć się niepodzielnymi jej panami. 

Jak wspomina Johann Eduard Bóttcher, 

autor przewodnika po Sopocie z 1842 roku, 

blisko plażowego wylotu polnej drogi, która 

łączyła osadę rybacką i Haffnerowski zakład 

kąpielowy z Górną Wsią (albo, odnosząc to 

do dzisiejszej rzeczywistości: blisko obec- 

nej nasady mola), rybacy trzymali łodzie 

i towarzyszący im sprzęt. Ta polna droga to 

  

Fragment planu sopockiej Dolnej Wsi z 1830 

roku, zielonym kolorem zaznaczono rybackie 

działki według danych z 1803 roku, a czarny- 

mi prostokątami — rybackie chaty 
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dzisiejsza ulica Bohaterów Monte Cassino, 

która od najdawniejszych czasów spina ko- 

munikacyjnie Dolny Sopot ze starszym Gór- 

nym Sopotem ulokowanym na wysoczyźnie 

powyżej sopockiej skarpy. Do lat dwudzie- 

  

  
stych XIX wieku Dolną Wieś zamieszkiwali 

sami rybacy, ich kryte słomianą strzechą 

drewniane chaty były rozrzucone wzdłuż 

dzisiejszych ulice Powstańców Warszawy 

(po północnej stronie skrzyżowania z ulicą 
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Bohaterów Monte Cassino) i Grunwaldzkiej 

(po południowej stronie skrzyżowania z ulicą 

Bohaterów Monte Cassino). Najgęściej zabu- 

dowane było najbliższe otoczenie tego skrzy- 

żowania. Na czas sztormów, kiedy stan mo- 

rza podnosił się i brzeg zalewały długie i silne 

fale, łodzie i sprzęt przeciągano na miejsca 

bezpieczniejsze w głębi lądu, oddalone nie- 

kiedy nawet sto metrów od linii brzegowej. 

W różnych okresach przystanie lokowano 

w różnych miejscach na całej długości plaży. 

Zaraz po powrocie z połowu rybacy pa- 

troszyli ryby i odpadki wyrzucali na piasek, 

zostawiając je mewom iinnym mięsożernym 

stworzeniom. Duża część tych odpadów za- 

legała na brzegu, gnijąc i wydzielając cha- 

rakterystyczny fetor. Spacerujący wzdłuż 

plaży kuracjusze natrafiali na takie odpadki 

dość często, dlatego w myśl wspomnianego 

regulaminu praktyka zaśmiecania plaży 

została surowo zabroniona. 

Inny punkt regulaminu, który mocno 

ograniczał zwyczajowe swobody rybaków, 

dotyczył zbliżania się na mniej niż 2 tysią- 

ce kroków (łodziami i pieszo) do damskich 

i męskich łazienek plażowych. Tym, którzy 

przekroczyli ten zakaz, groziła grzywna od 

1 do 5 talarów, kara cielesna albo odstawie- 

nie do gdańskiego aresztu. Plażowe łazienki, 

czyli drewniane budy służące za przebieral- 

nie z pomostami doprowadzającymi do mo- 

rza, zbudowano po obu stronach przystani 

ulokowanej przy wylocie drogi do Górnej 

Wsi — po północnej stronie męskie, po stro- 

nie południowej damskie. Znakiem, który 

wyznaczał porę kąpieli i był równoznaczny 

Przejażdżki rybackimi łodziami przy sopockim brzegu; litografia z lat 80. XIX w. 
  

z zakazem zbliżania się poniżej wyznaczo- 

nej odległości, był proporczyk zatknięty na 

wieżyczce zakładu kąpielowego. W tych ką- 

pielowych godzinach przystań stawała się 

więc praktycznie niedostępna dla rybaków, 

i mieli poczucie, że przestają być u siebie go- 

spodarzami. 

W trosce o estetykę kurortu władze re- 

jencji próbowały nawet wpływać na obycza- 

je rybaków i ich codzienny strój. Bóttecher 

wspomina o przypadku zdyscyplinowania 

chłostą „półdorosłej młodzieży” rybackiej za 

to, że „w stanie zupełnej niewinności” tań- 

czyła na plaży, nie bacząc na obecność kura- 

cjuszy (szkoda, że Bóttcher przemilczał, czy 

nie był to jakiś obrzęd sobótkowy; taka in- 

formacja byłaby cenna, gdyż brakuje prze- 

kazów o zwyczajach sopockich rybaków). 

Z przewodnika Bóttehera dowiadujemy się 

ponadto, że nie wszyscy dali się podporząd- 

kować standardom odzieżowym preferowa- 

nym przez rejencję. Szczególnie oporny był 

pewien stary rybak, który nie zrezygnował 

z paradowania latem w samej kusej koszuli 

i bez spodni, które — jak mówił — były mu zu- 

pełnie zbędne jako niewygodne i drogie. 

Czy rybacy mieli jakieś korzyści z po- 

wstania kurortu? 

Nie były duże. Urządzali dla kuracjuszy 

odpłatne przejażdżki łodziami po morzu, 

a także łatwiej im było sprzedać złowione 

ryby, gdyż zwiększał się popyt, bo z roku na 

rok rosła liczba gości kąpielowych. Liczyły 

się również dochody z wynajmu kwater. Po- 

czątkowo nie były duże, bo przyjezdni chęt- 

niej zatrzymywali się w wygodniejszych 

domach w Górnej Wsi lub w czynnej tam 

karczmie. Ale w miarę, jak rósł standard 

rybackich chat, i tu coraz częściej pojawiali 

się letnicy. W sopocko-brzeźnieńskim tygo- 

dniku kąpielowym „Kallisto” z 1826 roku, 

w rubryce dotyczącej napływu i zakwatero- 

wania gości, niemałą ich liczbę znajdujemy 

pod adresami rybackich chat w Dolnej Wsi. 

O rosnącej zamożności rybaków po po- 

wstaniu kurortu mówi też liczba łodzi, które 

posiadali — wzrosła z piętnastu w 1842 roku 

do prawie trzydziestu (29), co odnotowano 

podczas spisu w latach 1872-1873. Dodać 

jeszcze wypada, że część mężczyzn z rybac- 

kich rodzin znajdowała zatrudnienie przy 

rozbudowie kurortu, zdobywając nierzadko 

nowy popłatny zawód, inni trafiali do han- 

dlu, kobiety najmowały się do obsługi ku- 

racjuszy jako gosposie, pomoce kuchenne, 

pokojówki itp. 

Mimo wszystko rybacy nie czuli. się 

w swojej Dolnej Wsi zupełnie bezpieczni jako 

jej nieformalni gospodarze. Z upływem lat 

zostali wyparci z plaży po północnej stro- 

nie dzisiejszego mola (po stronie gdyńskiej), 

gdzie nie mogli dłużej utrzymywać przystani 

z powodu odcięcia szerokiego pasa plaży przez 

budowę nadmorskiej promenady w kierunku 

Orłowa. Zostały tu też zbudowane eleganckie 

i obszerne Łazienki Północne (w ich miejscu 

obecnie stoi restauracja „Zatoka Sztuki”), za- 

łożono duży Park Północny i wznoszono liczne 
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wille. Te inwestycje tak skurczyły szerokość 

plaży, że rybacy utracili możliwość wyciąga- 

nia łodzi i sprzętu daleko na brzeg, kiedy nad- 

chodził wysoki stan morza. 

Również po południowej (gdańskiej) 

stronie plaża kurczyła się dla rybaków. Tu 

z kolei powstał duży kompleks Łazienek 

Południowych (obecnie przebudowany jako 

hotel „Zhong Hua”) i Park Południowy, 

zagęszczała się zabudowa willowa i zarząd 

kąpieliska planował budowę promenady od 

mola do Jelitkowa. Jakby tego było mało, 

właściciele przyplażowych posesji budo- 

wali wokół nich ogrodzenia i nie chcieli 

podporządkowywać się respektowanemu 

wcześniej zwyczajowi, że podczas sztormów 

wpuszcza się na podwórka rybackie łodzie. 

W latach 1905-1908 rybacy czuli się tro- 

chę bezpieczniej, doświadczając opieki rozu- 

miejącego ich potrzeby burmistrza Johan- 

nesa Kollatha. Podczas sztormów pozwalano 

im wyciągać łodzie i pozostały sprzęt tak 

daleko, jak było to potrzebne, by je ochro- 

nić przed rozszalałą kipielą (robili to „nie 

zważając na ogrody, płoty i promenady”). Po 

nagłej śmierci burmistrza (1908) powstało 

realne zagrożenie, że nowe władze zechcą 

usunąć rybaków z plaży. Dlatego dość szyb- 

ko, w maju 1909 roku, utworzyli dla obrony 

swoich interesów towarzystwo rybackie (F'i- 

scher-Verein Zoppot und Umgebung) i już 

we wrześniu wysłali do cesarza Wilhelma 

II rzeczowo zredagowaną prośbę o obronę 

swoich przywilejów, którą opatrzyli sześć- 

dziesięcioma czterema podpisami. 

Nie zachował się żaden dokument, z któ- 

rego moglibyśmy się dowiedzieć, jaka była 

reakcja cesarza (może wcale jej nie było?). 

Ale lokalne władze powróciły do honorowania 

zwyczajowego przywileju przeciągania łodzi 

daleko od sztormowej wody. Było tak jeszcze 

w latach międzywojennych, na co wskazuje 

korespondencja z 1928 roku między właści- 

cielem_ nieruchomości przy dzisiejszej ulicy 

Poniatowskiego 8 (obecnie siedziba Muzeum 

Sopotu) i miejskimi władzami budowlanymi, 

które odrzuciły jego prośbę o zgodę na odgro- 

dzenie się płotem od nadmorskiej promenady. 

W uzasadnieniu podano, że płot udaremniłby 

rybakom przenoszenie łodzi. Dopuszczano 

jedynie ogrodzenia o takiej konstrukcji, żeby 

wrazie potrzeby mogły być szybko rozebrane. 

W nadplażowych posesjach nie wolno też było 

sadzić drzew i krzewów ani wznosić zabudo- 

wań do granicy dziesięciu metrów powyżej 

linii wysokiej wody. 

* 

Rybacy, chociaż byli cenionymi dostaw- 

cami świeżych ryb i swoją odmiennością 

kulturową przydawali kurortowi dużo ko- 

lorytu, z punktu widzenia lokalnych urzęd- 

  

Przystań na plaży na południe od mola; po prawej willa przy wylocie ulicy Chrobrego (kiedy 

sztormowe fale wdzierały się daleko na plażę, jej właściciel nie pozwalał przenosić na po- 

dwórze rybackich łodzi), centralnie widzimy willę przy wylocie ulicy Poniatowskiego (obecnie 

Muzeum Sopotu); po lewej wieża willi Baumanna stojącej przy dawnym ujściu Potoku Karli- 

kowskiego, za którym dzisiaj rybacy mają przystań; początek XX w. 

BOLO OAZA 

ników i inwestorów zainteresowanych stałą 

rozbudową Sopotu byli obywatelami trud- 

nymi, a nawet — niewygodnymi. Uporczywie 

walczyli o utrzymanie dużych połaci plaży 

i leżących przy niej atrakcyjnych inwesty- 

cyjnie terenów, gdzie z dawien dawna trzy- 

mali, budowali i remontowali łodzie, suszyli 

i naprawiali sieci, wędzili ryby i wykonywali 

inne swoje zajęcia. Co więcej, domagali się 

od właścicieli nieruchomości, by nie budo- 

wali ogrodzeń na parcelach graniczących 

z nadmorską promenadą, czym godzili 

w święte prawo własności. 

Słabi organizacyjnie i ekonomicznie byli 

skazani na nieuchronną przegraną z urzęd- 

nikami i inwestorami. Ostatecznie przegrali 

po 1945 roku z ustrojem socjalistycznym. 

Dzisiaj na sopockiej przystani rybackiej 

widzimy zaledwie cztery pracujące załogi. 

Nie mają one imponującego udziału w eko- 

nomicznym rozwoju kurortu, złowione ryby 

starczają zaledwie dla stałych klientów. 

Pełnią tu jednak bardzo ważną misję. Dzię- 

ki nim Dolny Sopot nie zatracił zupełnie 

atmosfery dawnej rybackiej wioski. m 
  

WYKORZYSTANO: 

„Amts-Blatt der Kóniglichen Regierung zu Dan- 

zig”, No. 23, Danzig, den 5ten Juny 1823; 

Bóttcher J.E., „Der Seebadeort Zoppot bei Dan- 

zig”, Danzig 1842; 

Dargacz Janusz, „Rybacy sopoccy. Dzieje so- 

pockiego rybołówstwa od wczesnego średniowiecza 

po wiek XXI”, Muzeum Sopotu 2007; 

„Kallisto, Wochenschrift fur die Badeórter Zop- 

pot und Brósen”, numery z 1826 roku; 

Zasoby Archiwum Państwowego w Gdańsku 
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Ulica Grunwaldzka we Wrzeszczu na wysokości dawnego rynku; po lewej widoczny wylot ulicy Konopnickiej; 1966  
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Grunwaldzka, widok od skrzyżowania z ulicami Do Studzienki i Miszewskiego w kierunku dawnego rynku. Po lewej na pierwszym planie 
widoczny dom, który został później wyburzony, a w którym mieściła się, między innymi, kawiarnia „Maleńka”. Budynek nazywany „Olimpem” 
nie został jeszcze zbudowany; 1961 
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GRUNWALDZKA PRZED LATY 

    
  

    

      

Centrum Wrzeszcza, w widocznym budynku stojącym na rogu ulicy Dmowskiego dobudowano dodatkowe piętra; 1960 

30dni EB
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Ulica Grunwaldzka w Oliwie, w głębi widoczne charakterystyczne wieżowce stojące przy ulicy Wita Stwosza. 
W miejscu ogródków działkowych jest dzisiaj kampus uniwersytecki i hala marketu budowlanego; 1965 
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Kolumna samochodów przejeżdża przez Oliwę ulicą Grunwaldzką, przed skrzyżowaniem z ulicą Opata Rybińskego. 
Grunwaldzka jest wtedy jeszcze ulicą z jedną jezdnią. Zgromadzeni ludzie prawdopodobnie pozdrawiają jadącego 
w jednym z samochodów wietnamskiego prezydenta Ho-Chi-Minha, na co wskazuje treść rozwieszonego transpa- 
rentu. Ho-Chi-Minh był w Gdańsku 23 lipca 1957 roku, zwiedzał między innymi porty w Gdańsku i Gdyni 

30dni EQ 
EE] 30dni 

 



BOA KO S0] 

  

   
L
E
A
 

L
O
 

o 
L 

    

c 
ś
ć
 

A
 |   

s
 

€ 

E
U
R
 

—
—
—
—
—
 

N
E
 

LN
 

= 

| 
EN

IA
 

   

  

FO
TO
: 

NA
TA
LI
A 

M
U
L
L
E
R
 

  

Monachium to trzecie co do wielkości i „najdroższe” miasto Niemiec. Od Gdańska dzieli je odległość 

Tekst Waldemar Borzestowski 

ponad tysiąca kilometrów. W ogródkach piwnych, gdzie pół litra to tzw. połóweczka piwa, z mniej lub bar- 

dziej widoczną panoramą Alp w tle, spotkać można panie w dirdlach i panów w skórzanych spodenkach. 

Wydawałoby się, ze śladów gdańskich raczej nie ma tu co szukać. Tymczasem, całkiem blisko centrum 

znajduje się ulica Gdańska. Malutka, ale urokliwa. 

ajpiękniejszy w Bawarii jest właśnie 

N czas lata. Miasto pełne jest zieleni — 

kto z oddali widzi kasztanowce, ten 

wie, że pod nimi jest kolejny ogródek piwny, 

jeden z ponad tysiąca. W piknikowych ko- 

szykach przynieść można własne jedzenie, 

to taki zwyczaj, dozwolony, byleby wszyst- 

kie napoje zamówić na miejscu. Ochłodę 

przynoszą nie tylko głębie kufla, ale i liczne 

parki, najsłynniejszy położony jest w sa- 

mym sercu miasta. 

Rozłożysty Park Angielski (Fnglischer 

Garten), z japońską herbaciarnią (Japa- 

nisches Techaus) oraz wtopioną w zieleń 

kopią okrągłej świątyni greckiej Monopte- 

ros, zbudowaną w 1836 roku przez entuz- 

  

  
  

  

W Parku Angielskim popularna jest okrągła 

grecka świątynia     FI] 30dni
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Jastę antyku Leo von Klenze, każdego dnia 
przyciąga tłumy. Tuż przy chińskiej wieży 

(Chinesischer Turm), której pierwowzór 
wzniesiono pod koniec XVIII wieku, znajdu- 
je się drugi co do wielkości w mieście piwa 
(po słynnym Hirschgarten), ogród poświę- 
cony spożywaniu tego trunku. W Ogrodzie 
Angielskim nikogo nie dziwią urządzający 
pokazy na przepływającym przez park po- 
toku surferzy i opalający się nago ludzie na 
ręcznikach. 

Miejscem przynoszącym ulgę podczas 
upałów są również letnie kąpieliska. Jedno 
znich, chlubiące się długą historią do dzisiaj 
sporą popularnością, znajduje się właśnie 
niedaleko Parku Angielskiego i sąsiaduje 

bezpośrednio z interesującą nas ulicą 

Gdańską. Wchodząc na króciutką Danziger 

Strasse, po lewej stronie mijamy parę sty- 

lowych, zadbanych domków, starą willę po- 

rośniętą zielenią, miniaturowe ogródki. Wi- 

dać, że mieszkający tu ludzie ustalili wspól- 

nie, jak ma wyglądać ich ulica — wszystko 

jest przystrzyżone i robi spójne wrażenie. 

Po prawej stronie, mijani przez licznych 

rowerzystów, spacerujemy wzdłuż ogro- 

dzenia kąpieliska, tzw. Ungererbad. Po- 

wstało ono na przełomie wieków XIX i XX, 

a zasilane jest wodą z kanału, który ożywia 

również przepiękny pałac Nimf (Nymphen- 

burg). Kąpielisko zaplanowane zostało na 

wzór ogrodu wokół basenu. Wspominał 

o nim w swoich pamiętnikach („Wir wa- 

ren fiinf”; „My byliśmy w piątkę”) Wiktor 

  

Końcowy odcinek Danziger Strasse w stronę 

Reventlowstrasse 

Mann, mniej znany, młodszy brat Tho- 
masa i Heinricha. Opisał fontanny, groty 
i zadbaną przestrzeń „oazy zieleni i wody” 

Fragment ulicy Gdańskiej 
  

w stanie, w jakim ją widział, czyli w latach 
dwudziestych XX wieku. Obecnie zmoder- 
nizowane, oferuje wysokie, ślimakowate 
zjeżdżalnie wprost do basenu i spory areał 
trawy pod kocyk. 

Kąpielisko ściągało „sławy” i wtedy, 
i dzisiaj, w końcu położone jest w dzielnicy 
Schwabing, słynącej z prominentów, arty- 
stów, ekscentryków, ale i studentów. Rozło- 
żyste drzewa dają cień, szerokie ławki miej- 
sce do opalania. W gorący weekend potrafi 
zebrać się tutaj aż 10 tysięcy gości. Kiedyś 
kobiety, mężczyźni i młodzież mieli oddziel- 
ne obszary kąpielowe. Dziś osobno kąpią się 
jedynie nudyści — w Bawarii grupa dosyć 
liczna. Bilet normalny na cały dzień kosztu- 
je niecałe 5 euro, cena całkiem przystępna, 
biorąc pod uwagę doskwierające latem upa- 
ły i monachijskie cenniki. 

Można mieć nadzieję, że do częstych 
bywalców Ungererbad należą mieszkańcy 
ulicy Gdańskiej, letnią porą cierpiąc bo- 
wiem codziennie z powodu gwaru kąpieli- 
ska, mogą albo z radością korzystać z jego 
sąsiedztwa, albo serdecznie go nie znosić. 
Warto zakładać optymistycznie pierwszą 
z ewentualności. m 
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Maciej Kosycarz i Magda Beneda otworzyli wspólną galerię na Ogar- 

nej 101. On fotograf, a ona malarka i plastyczka mają nadzieję stwo- 

rzyć miejsce, jakiego jeszcze w mieście nie mamy. 

omysł na wspólną galerię pojawił się 

= w styczniu ubiegłego roku. Kosyca- 

rza fascynowały galerie, spotykane 

w Rzymie czy Paryżu, które wypełnione były 

kolekcjonerskimi zdjęciami tych miast z lat 

czterdziestych, pięćdziesiątych i sześćdzie- 

siątych oraz albumy z fotografiami z tamtej 

epoki. Więc postanowił w pewien sposób 

przenieść ten pomysł na Ogarną. W galerii 

możemy znaleźć nie tylko zdjęcia Gdańska, 

ale także Sopotu, Gdyni, Kaszub i Pomorza. 

Na ścianach i regałach dominują historie za- 

trzymane w kadrze przez Zbigniewa Kosy- 

carza, ojca Macieja, który przez wiele lat był 

fotoreporterem „Głosu Wybrzeża”. 

Wszystkie zdjęcia powstały w latach 

1945-1980, każde opatrzone jest certyfi- 

katem potwierdzającym autorstwo. Na 

odwrocie znajdziemy również numer ewi- 

dencyjny fotografii w bazie KFP. Odbitki 

zostały wykonane z negatywów „6 na 6”, 

te najbardziej cenione przez wytrawnych 

kolekcjonerów — na bezkwasowym papie- 

rze barytowym. Alternatywą dla prac 

utrwalonych na materiałach najwyższej 

jakości są zdjęcia z kolekcji „Dla każdego 

coś ciekawego”, dostępne w trzech forma- 

tach. Wydruki powstają na papierze saty- 

nowym. Całości dopełnia kolekcja canvas, 

gdzie nośnikiem jest płótno. 

Dla Benedy podobnie inspirujące były 

galerie sztuki połączone z pracownią, spoty- 

kane w Londynie czy Berlinie. Podobało jej 

się to, że można do nich przyjść, porozma- 
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Magda Beneda i Maciej Kosycarz 
  

wiać o inspiracjach, zobaczyć, jak się pracu- 

je. Rozpoczynała w Atelier Magda Beneda 

przy Szafarni. Tutaj przez dwa lata tworzyła 

uskrzydlone i pełne słonecznego ciepła opo- 

wieści, tutaj narodził się pomysł, by przeno- 

sić malarstwo na wyroby codziennego użyt- 

ku — najpierw na porcelanę, a potem także 

na szale, apaszki, sukienki, obrusy, pościel 

i poduszki, tutaj powstawała linii stylistycz- 

na „Słodki Gdańsk” dla pralinek czekola- 

dowych z „Bałtyku”. Jednak takie otwarte 

miejsce spotkań, które ma też być biznesem, 

okazało się zbyt absorbujące. Brakowało 

czasu na malowanie i projektowanie. 

Przypadkowo, ale szczęśliwie doszło do 

zbudowania wspólnej z Maciejem Kosyca- 

rzem oferty dla odbiorcy. Magda Beneda za- 

czynała od grafiki i projektowania, zawsze 

fascynowała ją sztuka użytkowa. Mówi, 

że to malarstwo jest jej największą pa- 

sją. Wybrane sceny przenosi na porcelanę 

1 jedwab. Do tego dochodzą eksperymenty 

z torbami, poduszkami, pościelą. „Nie chcę 

się rozdrabniać, sprawdzam tylko, jak ten 

obraz żyje na różnych przedmiotach. Swoje 

rzeczy tworzę wyłącznie z dobrymi marka- 

mi,ito polskimi, a najchętniej regionalnymi. 

Porcelana jest z »Lubiany<, jedwab — szale 

1 apaszki z Milanówka, torby robię w Prusz- 

czu, a czekoladki w Gdańsku. Producenci 

zostawiają mi swoje marki. To jest ważne, 

bo ktoś, kto kupuje, widzi, co kupuje”. 

Kiedy wejdziemy do Galerii Sztuk Róż- 

nych po lewej stronie napotkamy kolorowy 

słoneczny Gdańsk z obrazów na płótnach, 

filiżankach i jedwabnych szalach, a po pra- 

wej klimat opowieści o mieście i jego miesz- 

kańcach zapisany w czarno-białych foto- 

grafiach z lat 1945-1980. m 

  

Podczas uroczystej inauguracji na akordeonie grał Kuba Niewiński 
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Inskrypcje związane 

z Pomnikiem Poległych 

Stoczniowców 

Szanowny Panie Redaktorze, 

Chciałbym uzupełnić wspo- 

mnienia Andrzeja Wajdy — Hono- 

rowego Obywatela Miasta Gdań- 

ska, przedstawione w wywiadzie 

przeprowadzonym przez Marię 

Mrozińską zamieszczonym w 3 

numerze „30 Dni” z 2016 roku. 

We fragmencie, którego 

autorką jest pani Krystyna 

Zachwatowicz, żona Andrzeja 

Wajdy, znalazła się informacja, 

mówiąca o świadomym pomi- 

nięciu przez Komitet Budowy 

Pomnika drugiej części wier- 

sza Czesława Miłosza „Który 

skrzywdziłeś człowieka proste- 

go”. Faktycznie, na samym po- 

mniku znalazł się jego wiersz, 

wkomponowany w przejmującą 

w swoim wyrazie płaskorzeźbę 

nawiązującą do jego treści. 

W mojej pamięci pozostała 

jednak informacja, podawana 

    

  

Na pomniku wiersz wkompono- 
wany jest w płaskorzeźbę 
  

przez członków Komitetu Bu- 

dowy, że Czesław Miłosz, pra- 

cujący wówczas nad nowym 

tłumaczeniem Księgi Psalmów, 

zasugerował wykorzystanie 

przez budowniczych pomnika 

fragmentu psalmu: „Pan da siłę 

swojemu ludowi, Pan da swoje- 

mu ludowi błogosławieństwo 

pokoju”. 

Jak można zauważyć, cytat 

ten znalazł się na zbudowanym 

w bezpośredniej bliskości po- 

mnika murze. Jego treść oka- 

zała się w świetle późniejszych 

wydarzeń prorocza, z pewnym 

opóźnieniem: rok po odsłonię- 

ciu pomnika w jego pobliżu 

rozgrywały się dramatyczne 

wydarzenia początków stanu 

wojennego, a prawdziwe błogo- 

sławieństwo pokoju zaczęliśmy 

odczuwać chyba dopiero w lecie 

1989 roku. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę 

późniejsze wypowiedzi promi- 

nentnych polityków obecnie 

rządzącego Polską „obozu po- 

litycznego”, zaproponowany 

w roku 1980 przez Czesława 

Miłosza fragment psalmu pozo- 

staje, jak powiedział późniejszy 

święty Jan Paweł II, „zadaniem 

do spełnienia”. W obecnej sy- 

tuacji trafne będzie więc chyba 

nawiązanie do twórczości ano- 

nimowego poety — czterowier- 

sza pojawiającego się na chod- 

nikach Sopotu po śmierci Jana 

Pawła II: „On modli się za nami, 

a resztę zróbmy sami”. 

  

  |     

Fragment psalmu miałem 

okazję wykorzystać w swoim 

wystąpieniu na wiecu Komitetu 

Obrony Demokracji 19 grudnia 

2015 roku oraz na pierwszym 

regionalnym kongresie pomor- 

skiego KOD 16 stycznia 2016. 

Dążąc do szukania sposobów 

przezwyciężania podziałów, ge- 

nerowanych działaniami przed- 

stawicieli formalnie wybranych 

władz, w grudniu 2015 roku 

sugerowałem noszenie spina- 

czy — symbolizujących wiarę 

w możliwość przezwyciężenia 

przekonania o nieprzezwycię- 

żalności dzielących obecnie nas 

sporów, a nie oporników, suge- 

  
rowanych przez znaczą część 

znajomych, zdenerwowanych 

przejawami „dobrej zmiany”, 

którą przeżywamy w ostatnich 

miesiącach. 

Ostatnio napływające infor- 

macje o próbach zmiany założeń 

programowych powstającego 

w Gdańsku Muzeum II Wojny 

Światowej, którego dotychcza- 

sowa Rada jakoby nie uwzględ- 

niała „pozytywnych aspektów 

wojny”, powodują, że treść psal- 

mu ponownie przybiera na zna- 

czeniu. 

Z poważaniem, 

Piotr Kuropatwiński 

Gdańsk 

    

 



Był obecny 

wśród nas 

Arcybiskup Tadeusz Goc- 

łowski zmarł 3 maja 2016 roku. 

„Inicjatywa powołania projektu 

ku pamięci abp. Tadeusza Go- 

cłowskiego (1931-2016), który 

niemal pół wieku dzielił z nami 

życie, powstała zaraz po Jego 

odejściu. I to w środowisku 

dziennikarzy, którym w goni- 

twie codziennych newsów rzad- 

ko zbiera się na wspomnienia” 

  

— czytamy we wstępnym tekście 

do tego albumu. 

Ostatecznie w książce znala- 

zło się „niemal sto reporterskich 

zdjęć, pochodzących głównie 

z archiwów trójmiejskich re- 

porterów i domowych albumów, 

oraz ponad osiemdziesiąt wspo- 

mnień osób świeckich”. „Naszą 

intencją — czytamy dalej — było 

ukazanie upływającej w czasie 

obecności wśród nas abp. Tade- 

usza Gocłowskiego, jej wartości, 

różnorodności i wielowymiaro- 

wości. Pozostajemy w poczuciu, 

że jest to dalece niepełny obraz 

— brakuje wielu fotografii, które 

chcielibyśmy Państwu pokazać, 

i wspomnień, które domagają się 

WA DZA NIUS RUE) 

przywołania. Udało się chyba 

jednak uchwycić najistotniejsze, 

jak się zdaje przesłanie — wspól- 

notę lepszego świata, jaką wokół 

siebie zawiązywał abp. Tadeusz 

Gocłowski”. 

Wydanie albumu stało się 

możliwe „dzięki hojności wło- 

darzy Gdańska, Sopotu i Gdyni 

oraz życzliwości Europejskiego 

Centrum Solidarności”. To wła- 

śnie Centrum podjęło się jego 

wydania (autorstwo i redakcja 

tekstów Katarzyna Żelazek). 

  

Książę 

Mściwoj Il 

Profesor Błażej Śliwiński 

opublikował monografię, któ- 

rej bohaterem „Jest Mściwoj 

II, ostatni przedstawiciel dy- 

nastii Sobiesławiców”, książąt 

wschodniopomorskich, który żył 

w latach 1224-1294. Autor starał 

się prześledzić, „Jak to tylko na 

podstawie zachowanych źródeł 

możliwe”, krok po kroku jego 

dzieje. 

Obraz księcia, jaki wyłania 

się z tych dociekań, jest odmien- 

ny od przedstawianych do tej 

pory. Profesor Śliwiński odnaj- 

duje obraz „władcy sięgającego 

po miecz w ostateczności i wy- 

trawnego dyplomaty, którego 

zakulisowe działania, w więk- 

szości niepozostawiające źródło- 

wych śladów, powodowały iry- 

tację historyków, niemogących 

przeniknąć jego misternych 

gier. Karierę samodzielnego 

władcy rozpoczynał on jako Je- 

den z czterech książąt rządzą- 

cych w lokalnych władztwach na 

Pomorzu Wschodnim, umierając 

zaś był wschodniopomorskim 

jedynowładcą”. 

Nie doczekał się męskiego 

potomka, dlatego „księstwo 

przekazał młodemu Przemysło- 

wi II, swojemu - jak go określał 

— »synalkowi«. Dzięki temu w 

pół roku po śmierci Mściwoja 

II, dysponujący rodzinną Wiel- 

kopolską i przejętym już Pomo- 

rzem Wschodnim, Przemysł II, 

WET e) i 
(1224-1204) 

  

przez swoją koronację odnowił 

Królestwo Polskie”. 

Obszerna praca profesora 

Śliwińskiego opublikowana zo- 

stała przez warszawskie Wy- 

dawnictwo DiG. 

  

Opowieść 

o Dolnym Mieście 

Aleksander Masłowski 

brał w jednym miejscu podsta- 

wowe wiadomości, które dotyczą 

dziejów Dolnego Miasta do koń- 

ca II wojny światowej. Jak pi- 

sze, „Dolne Miasto jest ostatnią 

z dzielnie, które przyłączono 

do rozwijającego się stopniowo 

od XIV po XVII wiek histo- 

śródmieścia Gdań- 

Ze- 

rycznego 

Jaka Unia, jaka E 
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uropa, jaka Polskał 
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ska. Przyczyną tego opóźnienia 

było ukształtowanie terenu, a w 

szczególności kwestie wód (...). 

W czasach, kiedy rozpoczynał 

się proces tworzenia ośrodków 

osadniczych i kolejnego łączenia 

ich w średniowieczną gdańską 

aglomerację, w okolicy, która 

miała z czasem stać się Dolnym 

Miastem, znajdowała się zachod- 

nia część sporego jeziora”. 

Jedną z konsekwencji takiego 

stanu rzeczy był fakt, że „mimo 

zabiegów hydrotechnicznych ob- 

szar pozostawał podmokły. Miało 

to bezpośredni wpływ na archi- 

tekturę, bowiem większe i cięższe 

budynki w widoczny sposób zapa- 

dały się w niestabilnym gruncie. 

Zabudowę ograniczano zatem do 

niewielkich i lekkich konstrukcji. 

Dopiero rozwój techniki budow- 

lanej w XIX wieku umożliwił 

wznoszenie dużych kamienic, tak 

charakterystycznych dla dzisiej- 

szego wyglądu Dolnego Miasta”. 

Opowieść Aleksandra Mas- 

łowskiego ukazuje się jako pierw- 

sza publikacja biblioteczki Stowa- 

rzyszenia „Opowiadacze Historii 

Dolnego Miasta w Gdańsku”. 

W 137. numerze „Przeglądu Politycznego”: 

+ Szewc — opowiadanie Pawła Huellego 

Aktualność Burckhardta — Marcin Król 

Kartki z podróży po Europie Środkowej — Jacek Hajduk 

Zagubiona myśl. Rzecz o bezbronnej Europie 

— Alexandra Laignel-Lavastine 

Świat Mitteranda. Rzecz o mistrzu dwuznaczności 

ARDTA . 
— Jarosław Kuisz 

Zapraszamy na: www.przegladpolityczny.pl  



WYDAWNICTWA 

Co moglibyśmy zobaczyć 

W Muzeum II Wojny 

Światowej 

Katalog wystawy głównej 

Muzeum II Wojny Światowej 

ukazuje, w jaki sposób i za pomo- 

cą jakich środków w gdańskim 

muzeum opowiedziana zostanie 

„ta największa tragedia w do- 

tychczasowej historii ludzkości, 

a zarazem wydarzenie, które 

przeorało głęboko świat”. 

Profesor Paweł Machcewicz, 

dyrektor muzeum, zaznacza we 

wstępie do katalogu, że nasze 

muzeum będzie muzeum wojny, 

ale „widzianej nie tylko w kate- 

goriach militarnych: kampanii, 

bitew czy techniki wojskowej. 

(...) Przede wszystkim pokazu- 

jemy wojenne doświadczenia 

  

milionów zwykłych ludzi: cy- 

wilów i szeregowych żołnierzy, 

a nie marszałków czy przywód- 

ców państw; przybliżamy co- 

dzienne życie w tamtych strasz- 

nych czasach (...)”. 

„Drugi ważny cel, który 

stawia sobie Muzeum II Wojny 

Światowej, to wprowadzenie 

doświadczenia Polski i Furopy 

Środkowo-Wschodniej do euro- 

pejskiej i światowej pamięci hi- 

storycznej”. I temu też służy wy- 

stawa główna. „Dominujące na 

świecie narracje o tym konflikcie 

ukształtowały się na Zachodzie 

w czasach zimnej wojny, kiedy 

połowa Europy była oddzielona 

żelazną kurtyną, pozbawiona 

wolności, nie miała szansy na 

równych prawach uczestniczyć 

w tworzeniu wspólnego obrazu 

wojennych doświadczeń konty- 

nentu”. 

Wystawa została pomyślana 

w taki sposób, by zwiedzający 

mógł poznać „odsłony wojny, 

których na ogół nie znajdzie 

w największych światowych 

muzeach, ponieważ działy się 

one na peryferiach Europy lub 

nie mieściły się w dominujących 

narracjach o tym światowym 

konflikcie”. 

Trudno dzisiaj powiedzieć, 

czy wystawa główna zosta- 

nie udostępniona publiczności 

w takim kształcie, jaki wyłania 

się z opublikowanego katalogu. 

Minister kultury i dziedzictwa 

narodowego podjął działania 

i decyzje, których celem jest 

faktyczna likwidacja Muzeum 

II Wojny Światowej i powołanie 

w jego miejsce nowej instytu- 

cji, a co za tym idzie, prawdo- 

podobne stają się także zmiany 

w ekspozycji stałej. Wprawdzie 

termin wykonania tych decyzji 

został przesunięty na 1 lutego 

2017 roku (między innymi po to, 

by umożliwić dokończenie two- 

rzenia wystawy stałej), jednak 

nie można jednoznacznie stwier- 

dzić, że wystawa ta nie będzie 

zmieniana i modyfikowana. 

  

Badanie 

Młodego Miasta 

Ta obszerna monografia, do- 

tycząca Młodego Miasta, poświę- 

cona jest „zagadnieniom trans- 

formacji przestrzennej obszaru 

nadwodnego w północnej części 

śródmieścia Gdańska, którego 

sercem są tereny byłej Stoczni 

Gdańskiej”. 

„Autorzy — czytamy w okład- 

kowej nocie — przyjęli optykę 

historyczną (1380-2016), ale sku- 

pili się na współczesnych proce- 

sach rewitalizacji nadwodnych 

terenów poprzemysłowych, któ- 

rych celem jest włączenie prze- 

kształeanego obszaru do rdzenia 

rodzącej się metropolii Gdańsk- 

-Gdynia-Sopot”. Autorów jest 

ar YA UDO 
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dwóch — Piotr Lorens i Janusz 

Lipiński — i wywodzą się z róż- 

nych środowisk. Piotr Lorens 

jest profesorem na Politechnice 

Gdańskiej, urbanistą zajmu- 

jącym się problematyką zrów- 

noważonego rozwoju miasta, 

a Janusz Lipiński rzeczoznawcą 

i doradcą rynku nieruchomo- 

ści, zainteresowanym rozwojem 

współczesnej metropolii. Jest 

zrozumiałe, że „analizując zbli- 

żone zagadnienia, prezentują 

różne podejścia, operują innym 

aparatem pojęciowym”. 

W przedmowie autorzy piszą: 

„Możemy wyrazić nadzieję, że ta 

opowieść o narodzinach współ- 

czesnego »miasta w mieście« 

zachęci do pogłębionych reflek- 

sji, dyskusji i w efekcie pozwoli 

MŁODE MIASTO 
ch 

tą 

  

nam wszystkim lepiej zrozumieć 

przyczyny, przebieg i naturę pro- 

cesu oraz kierunek przemian, 

prowadzących do powstania na 

terenach postoczniowych nowe- 

go miejskiego habitatu. Pojęcie 

to ma nie tylko konotacje prze- 

strzenne — jako fizyczne, mate- 

rialne siedlisko naszego życia — 

ale także społeczne, ekonomiczne 

a nawet duchowe”. „Jesteśmy 

przekonani — piszą dalej Lipiń- 

ski i Lorens — że właśnie Nowe 

Miasto w Gdańsku, jak mało 

które współcześnie realizowane 

w Polsce przedsięwzięcie urbani- 

styczne, stać się może swoistym 

laboratorium miejskich procesów 

rozwojowych XXI wieku”. W in- 

nym miejscu wskazują, że „nowa 

dzielnica powinna stać się »biją- 

cym sercem metropolii nadmor- 

skiej«. Ma to bardziej doniosłe 

znaczenie dla przyszłości miasta 

niż odgrywanie roli jedynie choć- 

by nawet szacownego »pomnika 

historii<«”, 

Monografia poświęcona prze- 

mianom i rozwojowi Młodego 

Miasta ukazuje się nakładem 

warszawskiego wydawnictwa 

„Monoplan”. 

to antologia publicystyki i dokumentów 

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 

zawarte w antologii dotyczą pytań o polską tożsamość i stosunek 

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

r CL ROS RZS EUR Sea] 

działalności gospodarczej, wolności osobistej i zbiorowej. 

 



AKADEMIA 

GDANSKICH 

LWIATEK 
   

Czy uczysz swoje dziecko 

  

Zapraszamy uczniów 1. klas. 

Akademia Gdańskich Lwiątek działa od 2007 roku. 

Co roku ma 7000 „studentów” - uczniów klas 1, 2 i 3. 

W każdym roku szkolnym dziecko musi odwiedzić co najmniej 6 placówek kultury 

(muzea, biblioteki, domy kultury, itp.) z klasą lub z rodzicami W 1. klasie dzieci 

otrzymują Indeks Gdańskiego Lwiątka. Na zakończenie każdej klasy otrzymują dyplom 

oraz przypinkę. W czerwcu 2017 będą zaproszone na Koncert Finałowy do Opery 

Leśnej w Sopocie. 

www.agl.org.pl 

www.wspolnotagdanska.pl 

WwWw.gap.edu.pl 

KULTURA 

SZTUKA 

EDUKACJA 

ZPA GDAŃSK 
Ś miasto wolności 

projekt współfinansowany 

ze środków Miasta Gdańska 

LE WSPÓLNOTA 
GDANSKA      



Renowacja kamienicy przy ul. Rycerska 10 w Gdańsku 

a A 

GDAŃSK 

Więcej o inwestycji na stronie www.rycerska10.pl  


