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Trudno właściwie powiedzieć, kiedy
się to zaczęto. Ale nie ulega wątpli
wości, że w wielu głowach i duszach
rodziła się myśl, by zmierzyć się ja
koś z problemem Gdańska: narodowym,
historycznym, a nawet zwyczajnie to
pograficznym. Bezużyteczność politycz
nych schmatów, z których skrajne wi
działy w Gdańsku „twierdzę pruskiego
militaryzmu” lub „odwieczne piastow
skie gniazdo” już dawno okazała się
oczywista.
v Być może pierwszym impulsem wta
jemniczenia w ducha miejsca była
twórczość literacka Stefana Chwina,
Pawła Huelle czy Zbigniewa Żakiewicza. Okazywało się, że Gdańsk ma
w sobie magię miejsca niezależną od
politycznych i narodowych zaszłości,
dla jednych jako duchowa mała ojczy
zna, dla innych jako szczególnego ro
dzaju pogranicze, kształtujące się na
przecięciu kultur.
Z czasem - również w publicznych
dyskusjach - gdański problem podle
gał wielostronnym uszczegółowieniom.
Donald Tusk przypominał „dramat wie
lu gdańskich rodzin”, który polegał na
tym, że „tutejszość oznaczała paradok
salnie totalne wyobcowanie”, ponieważ
przeszłość mogła być niebezpiecznym
dziedzictwem. Paweł Huelle zauważał,
że „w historii Gdańska trafiamy na pe
wien rodzaj obcości, który trzeba sobie
przyswoić”, a jej źródłem jest etos protestancko-kapitalistyczny, który dominował
przez kilka wieków. Stefan Chwin mówił
o szczególnym doświadczeniu egzystencjal
nym, jakim było mieszkanie w cudzych, po
niemieckich domach i niszczeniu mieszczań
skiej cywilizacji dziewiętnastego wieku. Zbi
gniew Żakiewicz konstatował nawet swoiste
poczucie winy: „przecież jesteśmy najeźdźca
mi, którzy przyjechali i zasiedlili obce miasto”,
a duchowym usprawiedliwieniem stała się do
piero ta odmiania lechickości i polskości, która
otacza Gdańsk od strony Kaszub.
Powodzenie czytelnicze albumu „Był sobie
Gdańsk” zdaje się świadczyć, że mówiąc o tym
wszystkim nie mamy do czynienia tylko z proble
mem intelektualnym. Okazało się bowiem, że próba
docierania do korzeni gdańskości mieć może szer. szego adresata, a fakt braku prostej ciągłości takiej
tradycji nie musi być przeszkodą czy barierą.jCo więcej, próba uchwycenia fenomenu miasta - mówiąc raz
jeszcze określeniem Stefana Chwina - w epickim mo
mencie, okazuje się być zajęciem nie nużącym i wciąż
otwierającym nowe rejestry zbiorowej i publicznej wrażli
wości. Kwartalnik „Był sobie Gdańsk” jest kolejnym przed
sięwzięciem, które takiej potrzebie ma służyć.
Grzegorz Fortuna
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Wyspa Spichrzów (Speicher
Insel) Miejsce przeklęte na
Wyspie Spichrzów s. 20-24
Długa (Langgasse) Galeria
s. 30-31
Długie Pobrzeże (Lange
Brücke) Wokół Żurawia
s. 26-28, Galeria s. 29, s. 48
Aleja Zwycięstwa (Grosse
Allee) Galeria s. 36-37
Targ Drzewny (Holzmarkt)
Jarmark Dominikański, około
1890 s. 4-7
,—*¥©44ä£

Róg Kowalskiej
(Schmiedegasse)
i Podwala Staromiejskiego
(Altstädtischer Graben) Jeden
narożnik, jeden dom s. 8-9

Wmćeri

Hansaplatz (okolice Podwala
Grodzkiego) Galeria s. 32-33
Szeroka (Breitgasse) s. 10-17
Świętojańska 0ohannisgasse)
Jedno miejsce, trzy epoki
s. 18-19
Świętojańska (Johannisgasse)
Galeria s. 33

Holm

Rybackie Pobrzeże
(Fischbrücke) Galeria
s. 34

A także
Opinie o albumie s. 25
Jaśkowa Dolina
(Jäschkentalerweg) Galeria
s. 38-39
Dolina Królewska (Königsthal)
Galeria s. 40-41
Westerplatte Galeria s. 42-43
Nowy Port (Neufahrwasser)
Galeria s. 44-45
Oliwa (Oliva) Galeria
s. 46-47
Rozmaitości wydawnicze
s. 49-50
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Moje czytanie zdjęcia

Jarmark Dominikański, około 1890

Fotografia jest bardzo mała (mierzy niecałe siedem na nieco ponad jedenaście
centymetrów i znajduje się w zbiorach BG PAN). By dojrzeć liczne szczegóły na
niej zawarte trzeba wyblakły kartonik oglądać pod solidną lupą lub w dużym
powiększeniu. Co najmniej takim jak w albumie „Był sobie Gdańsk”. Kiedy uzbrojony
w szkło powiększjące siadłem do lektury książki ogarnęło mnie zdumienie. Td
zdjęcie znalem już z wcześniejszych publikacji. Fascynowało mnie, jakimś dziwnym
magnetyzmem do siebie ciągnęło. Może powodował to tłum ludzi zgromadzonych
przed wejściem do jarmarcznej budy „orientalnego teatru”, może, nigdy przeze
mnie nie widziane, stosy drabin, a może zatrzymane gesty spieszących gdzieś ludzi
w niedzisiejszych strojach? Ale dopiero w wielkim powiększeniu zobaczyłem coś,
czego nieuzbrojone oko nawet nie mogło się domyślać: zobaczyłem tętniące życiem,
bogate miasto oferujące swoim mieszkańcom nie tylko dobra doczesne, ale też
pouczającą rozrywkę i zabawę. Intrygował mnie też „od zawsze” podpis: „Targ
Brzewny w czasie Jarmarku Bominikańskiego, ok. 1890 r.” Blaczego około? Czy nie
można ustalić bardziej dokładnej daty? Postanowiłem zatem sam dojść do tego kiedy
zdjęcie zostało zrobione.
4

Topografia
Zdjęcie przedstawia tę część Targu
Drzewnego (Holzmarkt), przy której wy
lot ulicy Kowalskiej (Schmiedegasse) spo
tyka się z początkiem - a raczej końcem
- Podwala Staromiejskiego (Altstadtischer
Graben). To z prawej strony fotografii. Le
wa pokazuje siedem kamienic przy Targu
Drzewnym. Na pierwszym planie, z kolei,
widoczne są kramy oferujące drabiny, krze
sła, pudła i inne wyroby z drewna. Obok,
na przedłużeniu ulicy Kowalskiej, rozło
żyły się jarmarczne teatry, spoza których
widać górną część, udekorowanego chorą
giewkami, diabelskiego młyna. Wszędzie
widać zaaferowanych ludzi, szczególnie

duża ich grupa skupiła się przy wejściu do
Th. Scherff’s Theater-Oriental, zapewne za
chwilę rozpocznie się tu przedstawienie.

Pogoda
Jest pogodny, słoneczny dzień, cienie
ludzi i przedmiotów są ostre i niezwykle
wyraźne, wiele kobiet chroni się przed pro
mieniami pod parasolami. Również wokół
restauracji u wylotu Podwala Staromiej
skiego rozstawiono kolorowe, wielkie pa
rasole. Na pewno jest bardzo ciepło. Moda
i dobre obyczaje nie pozwalają dorosłym
na zbytnie „roznegliżowanie się” nawet
w upalny dzień, ale nie dotyczy to przecież
dzieci. Dlatego też kilkuletnia dziewczynka
idąca z matką w kierunku, nie widocznej
na zdjęciu ulicy Szerokiej (Breitgasse),
ubrana jest w jasną sukienkę z krótki
mi rękawkami, przed promieniami słońca
chroni ją gustowny, słomkowy kapelusik.
Na szczęście wieje lekki wiatr, który leniwie
porusza wielką flagę cesarską umieszczo
ną na szczycie domu Holzmarkt 5. Dzięki
temu nie jest aż tak gorąco.

Miałem nadzieję, że być może „oriental
ny teatr” Scherffa umieszczał w gdańskich
gazetach reklamy zapowiadające kolejne
występy. Niestety nie robił tego. Być mo
że zbyt dobrze był znany w Gdańsku, by
tracić pieniądze na drogą publicity. Rekla
mowały się przeróżne cyrki pcheł, teatry

gu Węglowym 3, na pierwszym piętrze,
swój Waaren- und Möbel-Credit-Geschaft.
Sklep bardzo wyraźnie widoczny na zdję
ciu. A więc migawka naciśnięta została
najwcześniej w roku 1890. Szukajmy da
lej. Niedaleko sklepu Pindo, z tyłu teatrów
jarmarcznych, widać górną część diabeł-

Dziewczynka ubrana jest w jasną sukienką z krót
kimi rękawkami (zdjęcie główne - fragment A).

Przy Targu Drzewnym 3 mieścił się skłep Nicołausa
Pindo (zdjęcie główne - fragment B).

lalek, połykacze ognia i siłacze, a nawet
włoski sprzedawca drogich kamieni Spirito
Sangiorgio z Mediolanu. Teatr Orientalny
Scherffa oszczędzał na reklamie. Zresztą
słusznie, bowiem, jak pokazuje nasze zdję
cie, na brak widzów nie musiał narzekać.
Skoro nie udało się z teatrem spróbowa
łem gdzie indziej. Okazało się, że pomocy
udzielił Nicolaus Pindo, który 13 września
1889 roku otworzył w kamienicy przy Tar

skiego młyna. Zapewne jest to fragment
większego wesołego miasteczka, które by
ło tak charakterystyczne dla Jarmarków
Dominikańskich. Już w 1872 roku Hiero
nim Gołębiewski pisał, że „tylko podczas
dominiku (...) pozwolą sobie [rybacy] raz
przejechać się na karuzelu albo zajrzeć do
jakiej wędrownej budy, by potem w domu
o tym dowcipnie opowiadać”, a Stanisław
Tarnowski w roku 1881 wspominał, że

Czas
Na żadnym z widocznych na zdjęciu
budynków nie umieszczono zegara. Ale nie
jest on nam potrzebny dla ustalenia mo
mentu, w którym nieznany nam jeszcze
fotograf nacisnął guzik migawki. Zegary
mechaniczne zastąpi nam zegar słoneczny,
który przecież na tej fotografii jest umiesz
czony. Jeśli od słomkowego kapelusika
(o którym była mowa przed chwilą) po
prowadzimy linię wprost na róg ostatniej
kamienicy przy Podwalu Staromiejskim, to
linia ta wyznaczy nam kierunek północny.
Cienie ludzi i przedmiotów skierowane są
nieco na zachód, trudno ocenić ile stopni,
ale śmiało chyba - bez obawy popełnienia
grubszego błędu - możemy zaryzykować
twierdzenie, że zdjęcie zrobione zostało
około godziny 11, może kilka minut wcze
śniej. Większość przedstawień w teatrach
jarmarcznych rozpoczynała się wówczas,
jak donosiła prasa gdańska (m. in. „Danziger Zeitung” i „Danziger Intelligenz Zei
tung”), właśnie o godzinie 11. Być może
więc tłum pod „teatrem orientalnym” sta
nowią ci widzowie, którzy nie zdążyli na
pierwszy pokaz.

Data
Skoro wiemy już - a przynajmniej tak
nam się wydaje - o której godzinie zostało
zrobione zdjęcie, zastanówmy się, którego
dnia fotograf ustawił swój cenny sprzęt na
Targu Drzewnym. Zacznijmy od roku. Za
stanawiałem się jak tego można dokonać.

Reklamy sklepu Nicołausa Pindo pojawiły się w gdańskiej prasie we wrześniu 1889 roku.
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II. Salveter

ous Jteumüüftcr i.
„jeżeli właśnie odbywa się sławny jarmark
św. Dominika, wszystkie ulice zawalone są
kramami, wszystkie place bazarami, karu
zelami, cyrkami, menażeriami i naturalnie
tłumem ludzi” (oba cytaty za: Irena Fabiani-Madeyska, Odwiedziny Gdańska w XIX
wieku, Gdańsk 1957). Rzeczywiście, karu
zele ustawiano wszędzie. Z czasem jednak
pojawiły się bardziej wymyślne zabawy:
kolejki górskie i diabelskie młyny. Taki wła
śnie diabelski młyn w roku 1891 przywiózł
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Reklamy atrakcji, które oferował Salveter pojawiły się po raz pierwszy w 1891 r.
Możemy się z nich dowiedzieć, że kiedy zapadały ciemności bawiono się przy świetle
elektrycznym.

do Gdańska po raz pierwszy H. Salveter
i ustawił go na Targu Drzewnym pod
czas „dominiku”. Wiemy dzięki temu, że
zdjęcie mogło być zrobione najwcześniej
właśnie wtedy, w sierpniu 1891 roku. Je
śli jednak zaopatrzymy się w solidną lupę
i dokładniej przyjrzymy fotografii znajdzie
my jeszcze inne informacje. Oto po prawej
stronie, ponad płóciennymi dachami bud
„drabiniarzy” ujrzymy szczyt słupa ogło
szeniowego, a na nim ogłoszenie lanoliny,

Jeśli nasze zdjęcie rzeczywiście zrobione zostało w 1892 roku, to wesołe miasteczko Salvetera gościło na
Targu Drzewnym po raz drugi (zdjęcie główne - fragment C).
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If. Salveter

substancji, która wówczas, pod koniec
XIX wieku zaczęła robić prawdziwą ka
rierę. Jest to rodzaj wosku będącego, jak
podaje Wielka Encyklopedia Powszechna
PWN, „składnikiem tłuszczopotu owiec”.
Nie brzmi to może zbyt zachęcająco, ale
czego się nie robi dla piękności. A wła
śnie do wyrobu maści i kremów kosme
tycznych służy lanolina, bowiem jest do
brze wchłaniana przez skórę i stanowi
doskonały środek zmiękczający. Podobno
wszystkie panie o tym wiedzą. W Gdańsku
po raz pierwszy dowiedziały się o lano
linie w 1892 roku. Wtedy to w gazetach
gdańskich pojawiły się pierwsze reklamy
cudownego środka. W gazetach i na słu
pach ogłoszeniowych. Wiemy już więc,
że zdjęcie mogło być zrobione w roku
1892. Szukajmy dalej, może jeszcze bar
dziej zbliżymy się do naszego wieku. Nic
z tego! Zdjęcie przedstawia bowiem kilka
domów przy Podwalu Staromiejskim, a te
mają swoją konkretną historię. Na przy
kład budynek na rogu z ulicą Kowalską
(Podwale nr 112) zamieszkiwały w roku
1892 panny Rosa i Maria Kumm, które były
nauczcielkami gry na fortepianie. Również
panna Wolff, mieszkająca w tym samym do
mu, uczyła muzyki. Wszystkie trzy panny
prowadziły coś w rodzaju szkoły muzycz
nej - Danziger Musik-Börse. Jednak już
w następnym, 1893 roku szkoła przestała
istnieć w tym miejscu. Przeniesiono ją na
Heilige-Geist-Gasse 23 (ulica Św. Ducha).
Być może dlatego, że i panna Wolff się
wyprowadziła. Może wyszła za mąż i po
święciła się prowadzeniu domu? W końcu
jest to zajęcie, które bardziej przystoi mło
dej mężatce, niż nauka gry na fortepianie.
Przynajmniej w 1892 roku w Gdańsku.

Wiemy więc, że zdjęcie przedstawiające
„Targ Drzewny w czasie Jarmarku Domini
kańskiego, ok. 1890 r.” zostało zrobione
w roku 1892. A gdyby tak jeszcze ustalić
dokładnie dzień...

Jasne niebo
Okazało się to dosyć łatwe. Choć
bardzo pracochłonne. Musiałem bowiem
przejrzeć dokładnie wszystkie zapisy stanu
pogody z pierwszej połowy sierpnia 1892
roku. Codziennie zapisy te publikowały
gdańskie gazety. Okazuje się, że sierpień
1892 roku nie był łaskawy dla gdańszczan.
Temperatura była co prawda dość wysoka
(średnio około 20 stopni), ale przez więk
szość dni niebo było zachmurzone i wiał
silny, zimny wiatr, 10 sierpnia nawet sztor
mowy. Był jednak jeden dzień w trakcie
owego Jarmarku wprost wymarzony na
rodzinny spacer po mieście. Wiał lekki,
południowo-zachodni wiatr, niebo było ja
sne, a temperatura w południe sięgnęła
ponad 24 stopni. Było to 17 sierpnia 1892
roku.

Autor
Tu nie trzeba żadnych specjalnych
poszukiwań, dociekań i przypuszczeń:
17 sierpnia 1892 roku zdjęcie Targu Drzew
nego zrobił mieszkaniec Sopotu, John Faltin. Skąd to wiadomo? To proste: autor
postawił na odwrotnej stronie fotograńi
swoją pieczątkę. A szkoda. Bo i poszuki
wanie fotografa byłoby rzeczą ciekawą.
Mieczysław Abramowicz

Reklamą lanoliny spotkać można było i na słupach ogłoszeniowych i w gazetach. W gazetach po razpierwszy
w roku 1892. Lanolinę sprzedawano wtedy w drogeriach i aptekach przy Długiej, Długich Ogrodach,
Szerokiej, Rajskiej i Tkackiej (zdjęcie główne - fragment D).

«Jede Oume -~=*
vergliche Bergmann’«

Lanalin-Schwefelmilchseife,

dieselbe ist. vermöge ihres Lanolin-Gebaltes zur Herstellung und Erhaltung
eines zarten, sammetweiehen, blendend weitsten Teint« ganz
unerlässlich Vorr&thig ä St, 50 Pf bei:
Eft wen-Apotheke und Adler-Drogerie, Langgasse 73;
Heintze’sehe Apotheke, Langgarten IOC*
Kaiser-Drogerie, Breitgasse 131/2;
L8wen-Drogerie asur Altstadt, Paradiesgasse 5;
Ban« Opitz, Gr. Wollwebergasse 21.

W 1892 roku szkoła muzyczna mieściła się w budynku, który stał na rogu ułicy Kowalskiej i Podwala
Staromiejskiego (zdjęcie główne - fragment E).

Rozszyfrowywanie tego zdjęcia
było dla mnie ciekawą zabawą.
Ale równocześnie bardzo poucza
jącą nauką, przynoszącą wiele in
formacji o życiu codziennym, choć
w niecodziennym czasie jarmarku
św. Dominika. Przekopywanie się
przez setki stron „Danziger Zei
tung”, „Danziger Allgemeine Zeit
ung”, „Danziger Intelligenz Blatt”
i ksiąg adresowych było dla mnie
wielką przygodą. Czy doszedłem do
właściwych wniosków? Czy prawi
dłowo umiejscowiłem w czasie mo
ment wykonania zdjęcia? Zawsze
pozostaną jakieś wątpliwości. Być
może ktoś z Czytelników ma inne
zdanie lub inną metodę „czytania”
fotografii i zechce się nimi z nami
podzielić. Będę wdzięczny za wszel
kie uwagi.
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Targ Drzewny

Jeden narożnik, jeden dom
8

Jesteśmy na Targu Drzew
nym (Holzmarkt). Możemy za
obserwować jak zmieniała się
w czasie jedna tylko kamienica.
Ta, która stoi na rogu uli
cy Kowalskiej (Schmiedegasse)

i Podwala Staromiejskiego (Alt
städtischer Graben).
Zdjęcie pierwsze od le
wej wykonane zostało około
1870 r., drugie można datować
na początek lat dziewięćdziesią

tych ubiegłego wieku, trzecie to
już wiek XX. W takim kształcie
budynek przetrwał do II wojny
światowej. Po wojnie, co widać
na ostatnim zdjęciu, ta część
miasta nie była odbudowywa

na z taką pieczołowitością jak
Główne Miasto. W każdym ra
zie jest to jednak lepsze od
standardowej „wielkiej płyty”.
Nie wiemy oczywiście, czy
wszystkie widoczne na zdję

ciach domy stały dokładnie
w tym samym miejscu. Ale wie
my, że zawsze stanowiły ten na
rożnik Targu Drzewnego, gdzie
rozpoczyna się ulica Kowalska
i Podwale Staromiejskie.
9

Ulica Szeroka - Breitgasse
■

Ulica Szeroka od Targu Drzewnego (po lewej)
w kierunku Żurawia. Zdjęcie skomponowane kom
puterowo.
Wlot na ulicę Szeroką z Targu Drzewnego. Zdję
cie z około 1905 r. więc nie ma jeszcze Domu
Handlowego Rudolfa Brzezińskiego (po prawej).
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Bardzo lubię chodzić ulicą Szeroką.
Nie dlatego, źe jest jakoś wyjątkowo
piękna. W jej dzisiejszej szpetocie socre
alistycznej architektury, w pustych prze
strzeniach po niegdysiejszych kamieni
cach próbuję odnaleźć dawną Breitgasse.

Te próby były jednak skazane na niepowo
dzenie. Blatego pewnego dnia obłożyłem
się rocznikami przedwojennych gazet,
księgami adresowymi, przewodnikami,
aktami policji budowlanej i ruszyłem na
spacer dawną Breitgasse.

Jest rok 1935, może początek 1936.
Breitgasse jest - jak i 60 lat później rzeczywiście szeroka. I bogata. Mieszka
przy niej i ma tu swoje gabinety wielu
znanych lekarzy i dentystów, jest kilka
restauracji, pracowni jubilerów, aptek, są
duże sklepy renomowanych firm, redakcje
gazet. W 1935 roku jest to ulica bardzo
ruchliwa. Tłumy gdańszczan robią tu za
kupy, tędy idą z Holzmarkt (Targ Drzewny)
w kierunku Motławy, samochody (głównie
mercedesy, fordy i ople) jadą w obu kie
runkach przeraźliwie trąbiąc na nieliczne
już furmanki zdążające do hali targowej.
Co kilka minut ulicę przemierzają praco
wicie żółte wozy tramwajowej „ósemki”.
Linia rozpoczyna się i kończy pod Żura
wiem, następnie biegnie przez Holzmarkt,
Pfefferstadt (Rajska), Schuesseldamm (Ła
giewniki) i Schichaugasse (Jana z Kolna)
do Nowego Portu. Jeszcze kilka lat te
mu „ósemka” dojeżdżała aż do Brzeźna,
teraz, w roku 1935, pokonuje krótszą
trasę.
Wyraźnie czuje się zapach... pieniędzy.
Czasami dużych.

Fatałaszki i borowanie
Na spacer ruszam z Holzmarkt. Numer
1 przy Breitgasse znajduje się po prawej
stronie ulicy. Numery po tej stronie rosną,
aż do Żurawia. Tu przenoszą się na drugą
stronę i, stale wzrastając, biegną znów ku
Holzmarkt. Na początku ulicy, który jest
równocześnie jej końcem, spotykają się
więc numer najniższy z najwyższym. Tyle,
że po przeciwnych stronach. Sześćdziesiąt
lat później w tym miejscu nie będzie już
zabudowy, od tej strony Targ Drzewny
otaczać będą trawniki.
Róg Holzmarkt 24 i Breitgasse 1,
to obszerny, wysoki budynek, w którym
swoją siedzibę ma Dom Handlowy Ru
dolfa Brzezińskiego. Tu może ubrać się,

elegancko i w zgodzie z najnowszą mo
dą, każdy. Firma Brzezińskiego oferuje
paniom bluzki, spódnice i suknie (rów
nież suknie koktajlowe i balowe), a do
nich buty, torebki, eleganckie paski, kape
lusze i wszelkie inne damskie fatałaszki.
W sezonie jesienno-zimowym pojawiają się
oczywiście płaszcze i futra. Panowie mogą
kupić u Brzezińskiego kompletne garni
tury codzienne, ale również wieczorowe
smokingi i fraki, eleganckie kapelusze, cy
lindry, laski, parasole, gustowne jesionki
(również z wielbłądziej wełny!). Do te
go męskie dodatki: spinki do mankietów
i krawatów, eleganckie portfele z koźlej
skóry, portmonetki. Jak każdy dobry ku
piec, również Rudolf Brzeziński zapewnia,
że u niego ceny są niskie, ale wiem, że
mnie nie stać na zakupy u niego. Ru
szam więc dalej, tym bardziej, że bojówka
nazistowska właśnie wszczęła antysemicką
burdę pod sklepem Brzezińskiego wywrzaskując: „Jude raus!”. I rzeczywiście, kilka
lat później Rudolf Brzeziński, w wyniku
wprowadzenia w Wolnym Mieście Gdań

Ulica Szeroka od skrzyżowania z Groblą (po
lewej) w kierunku Żurawia, w budynku widocznym
pośrodku miał swoją siedzibę Danziger Neueste
Nachrichten. Zdjęcie skomponowane komputerowo.

sku ustaw norymberskich, straci swój
majątek i wyemigruje. Ten los czeka wielu
mieszkańców Breitgasse.
Kilka domów dalej, pod drzwiami
z numerem 6, jakiś wyraźnie skwaszony
jegomość zastanawia się: wejść czy uciekać.
Wejść jednak musi, bo tu ma swój gabinet
Kurt Bluhm, dentysta, a ząb przecież boli
niemiłosiernie. Mógłby, co prawda, pójść
nieco dalej i kupić proszek przeciwbólowy
w Elefanten-Apotheke Karla Diffricha, ale
to przecież rozwiązanie na krótką metę.
Wszedł.
Przechodząc skrzyżowanie z Laternen
gasse (Latarnianą), mijam - pod numerem
10 - dom, w którym Artur Cieślowski
udziela lekcji muzyki na fortepianie i or
ganach. Po przejściu przez Kohlengasse
(Węglarską) zatrzymuję się na chwilę przy
aptece Diffricha pod numerem 13 i spo
glądam a mieszczącą się obok Spar- und
Darlehnskasse. Ponieważ nie mam żad-

Anzüge
und
Mäntel
nach Maß In höchster Vollendung
Neuzeitliche Zuschneider, die den üblichen
Durchschnitt weit übersteigen, ein Stab ebensolcher
Maßschneider geben die Gewähr für hervorragen
de Paßform — selbst für den Verwöhntesten.
Erstklassige Stoffe von erlesenem Geschmack.

Niedrigste Preise der heutigen Zeit entsprechend

Rudolf 'Brzeziński

I Danzig, Holzm ar kt 2H» »ScKe Breitgaśse|
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Widok ulicy Szerokiej w kierunku Żurawia. Zdjęcie zrobiono kilkadziesiąt lat przed naszą przechadzką.
Ulicą nie biegła jeszcze linia tramwajowa.

nych dokumentów stwierdzających moje
gdańskie obywatelstwo nie mogę liczyć na
pożyczkę.
Mijając dom pod numerem 17, gdzie
umieściło się Theosophische Gesellschaft
z bólem myślę o tym, co za kilka lat stanie
się z gdańskimi członkami amerykańskiej
sekty; prawie wszyscy zginą w Oświęcimiu,
a część w gdańskich więzieniach.

Coś na ząb
Przechodzę Ziegengasse (Kozią) i od
razu zaczynam żałować, że nie mam
przy sobie ani jednego guldena. Gdybym
miał jakieś pieniądze, choćby złotówki
lub marki, mógłbym wstąpić do kawiarni
„Apart” Artura Partikela (nr 22/23) lub do
12

eleganckiej restauracji „New York” Erny
Kanter (nr 23). A tak, muszę iść dalej.
Po przejściu Goldschmiedegasse (Złot
ników) wchodzę w rejon wielce „klinicz
ny”. Już po numerem 30 spotykam pierw
szą klinikę. Jest to, prowadzona przez
Johannę Dietrich, Puppenklinik, w któ
rej zreperować można ukochaną lalkę
(zastanawiam się, co pani Johanna powie
działaby na zdezelowaną Barbie) i kupić
jeden z produkowanych przez właściciel
kę... warkoczy.
Sześć numerów dalej przechodzę obok
kolejnej kliniki: Kleiderklinik „Zur Alt
stadt”. Moje ubranie nie wymaga naprawy,
więc nic tu po mnie. Idę szybko dalej, bo
chcę zobaczyć złoty zegar na szczycie Marii

Panny Mijam numer 37 i staję na rogu
1. Damm (Grobla I). Spojrzenie w prawo:
jest. Na tle poczerniałych cegieł kościoła
lśni nowym złotem właśnie co odnowio
ny wspaniały zegar. Wielu przechodniów
również zerka w tamtą stronę, bo przecież
blisko dwa lata zegara nie było.
Przekraczam 1. Damm i przyspieszam
kroku. Zdecydowanie nie odpowiada mi
towarzystwo: pod numerem 43 mijam
z obrzydzeniem i lękiem siedzibę Orts
gruppe Altstadt gdańskiej NSDAP Odwra
cam ze wstrętem głowę, wolę popatrzeć
na złoto-niebieski szyld apteki „Danziger Wappen” znajdującej się dokładnie
naprzeciwko siedziby nazistów.
Mijając następną kamienicę czuję nagły
przypływ głodu. Wraz z kilkoma innymi
osobami zatrzymuję się przy wystawionym

na chodniku menu restauracji „Peter von
Danzig” Gustawa Dietricha. Spoza pleców
innych głodnych nie mogę dostrzec spisu
dań, ale wiem, że mogę tu liczyć na śledzia
po gdańsku i... flaki po warszawsku! Do
tego piwo żywieckie! Palce lizać. Mogę
jednak tylko pomarzyć, przecież nie mam
ani feniga.

Złoto w płynie
Już z daleka widzę jedną z najbardziej
gdańskich firm: Likörfabrik „Der Lachs”.
Sterczący nad trotuarem szyld z dum
nym łososiem ogłasza: Der Lachs/Pod
Łososiem.
Firma powstała 6 lipca 1598 roku.
Założył ją, przybyły w 1567 roku z ho
lenderskiego Lier Ambrosien Vermöllen.
Przywiózł z sobą jedyną w swoim rodzaju
receptę likieru, który do historii przeszedł
jako Goldwasser, słynna gdańska wód
ka, o której pisali Mickiewicz, Lessing,
von Kleist i pewien mój znajomy, który
doświadczył potwornego kaca po wypi
ciu pół butelki „zlotowy”. Sama firma,
w reklamowej ulotce wydanej kilka lat
temu, w roku 1923, o wspaniałości Goldwassera tak pisała: „nie jakieś namiastki
lecz niezwykłe surowce i zioła oraz bardzo
kosztowne ingrediencje dały likierowi »Ło
sosia« światową renomę”. Ale nic więcej,
bo receptura oraz technologia produkcji
słynnej gdańskiej wódki była, jest i będzie
ściśle strzeżoną tajemnicą firmy. Nigdy nie
złamaną, o czym przekonywać będą za
kilkadziesiąt lat „erzace” ze Starogardu
Gdańskiego.
Patrząc na piękne drzwi kamienicy przy
Breitgasse 52, do której z początkiem XVIII
wieku sprowadziła się Likörfabrik, myślę
0 tragicznym, przyszłym losie tego pięk
nego budynku. Już za dziesięć lat zostanie
po nim jedynie wypalona ruina. Zniknie
bezpowrotnie XVIII-wieczna sień z bogato
zdobionymi schodami, kunsztowna pro
biernia win i likierów, stare urządzenia
1 naczynia. Na szczęście przetrwa słyn
na Rezeptenbuch z 1606 roku, dzięki
której potomkowie ostatnich właścicieli
„Łososia” produkować będą w Nörten-Hardenbergu koło Getyngi prawdziwego
Goldwassera.
W niewesołym nastroju ruszam więc
dalej. Przekraczam Zwirngasse (Przędzal
nicza) i staję na moment obok narożnego
budynku Breitgasse 56. Za blisko 50 lat
będę oglądał zdjęcie tej kamienicy z po
czątku wieku. Wówczas mieściła się tu
redakcja „Gazety Gdańskiej”. Teraz są tu
wyłącznie prywatne mieszkania.
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Wnętrze „Pod Łososiem” było bogato i kunsztownie zdobione. Prawie trzy i pół stułecia firma produkowała
wina i likiery w tym słynny Goldwasser Jej reklamy można też było spotkać w polskich gazetach.

„DER LACHS“
(Łosoś) założona 1598 roku.
Poleca swoje słynne likiery
wyrabiane według starych recept.
Eksport do wszystkich krajów świata
Probiernia w gmachu fabrycznym

Gdańsk, Breitgasse 52, tel. 288*20

13

Gdańszczanie z Warszawy
Powoli dochodzę do połowy ulicy
Wystarczy tylko przekroczyć Bootsmanns
gasse (Bosmańska), by stanąć pod prawie
czarnymi murami Żurawia. Wydaje mi się
jakoś bardzo znajomy, bardzo podobny do
tego, którego pamiętam z przyszłości. Bo
tak jest rzeczywiście: Żuraw jest jedyną
budowlą przy ulicy Szerokiej, która w tym
samym kształcie stała przy Breitgasse.
Czas wracać. Przechodzę na drugą stro
nę ulicy. Pod numerem 69/70 mijam dom,
którym zarządza Textilhändler Felix Warschawiak, a właścicielem jest warszawiak
Daniel Kraushar, mieszkający w stolicy Pol
ski przy Żurawiej 22. W kamienicy mieszka
16 dorosłych osób, więc domyślam się, że
komorne pan Daniel ściąga należyte.
Przekraczam Drehergasse (Warzywni
cza). Szybko natrafiam na szyld gabinetu
lekarskiego: dr med. Jocha Rabinowitz
(która właśnie co, w sierpniu 1935 roku,
powróciła na Breitgasse) przyjmuje co
dzienne (oprócz niedziel) w godz. 9-11
i 4-6 po południu, I piętro. Czuję się
dość dobrze, więc mijam dom pani doktor
i zatrzymuję się przy następnej kamienicy.
Moją uwagę przykuwają wystawione w wi
trynie. .. głowy. Na szczęście nie mieści
się tu usługowy zakład gilotynowania, lecz
salon fryzjerski M. Berkowicza. W swoim
Damen- und Herren-Frisier-Salon mistrz
grzebienia poleca trwałą ondulację, tle
nienie włosów, ich farbowanie i układanie
w fale. A wszystko to przy użyciu naj
nowocześniejszych aparatów i po starych
cenach! Jednak fryzjer, to nie dla mnie. Po
stępująca łysina predystynuje mnie raczej
do bycia klientem pani Johanny Dietrich,
ale przecież nie będę nosił warkocza.
Ruszam dalej.
Już w następnym budynku, pod nu
merem 83 spotykam to, co najbardziej
mnie interesuje. W przebudowanej kilka

JULIUS LIPPNANN
Danzig, Breitgasse 79 (Nähe Krantor)
Telefon 283 35

Eisen waren,
Werkzeuge,
Wirtschaftsgeräte,
Porzellan, Steingut, Glas
Der Weg
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Jüdlichei Theater ln Danzig

R.UnZASLAWSKI

Sonnabend, den 4. und Sonntag, den 5« Mai 1935 im Saal
Cafe Krantor, DllflAI P TAtl flUftIfI "»»Anteil der
Breitgasse 83 i^włrWfce
beliebten
Schauspieler IWIusja Gold u. Salomon Naumow u. Ensemble
zum l.Mal in Danzig, das auf allen jüdischen Bühnen berühmte Werk

Das Leben ruft
üsn py? ÖK*7

in 4 Akten von W. Bill-Belocerkowski
Jüdisch: R. Zaslawski — Musik: J. Fischermann. — Volkstümliche Preise
Teatr Żydowski pojawił się na Szerokiej w 1935 roku.

lat temu kamienicy mieści się bowiem Cafe
„Krantor”, w której znalazł siedzibę Teatr
Żydowski w Gdańsku. Ten zawodowy teatr
powstał już w roku 1933 (jakby na prze
kór nazistom, którzy wówczas doszli do
władzy), ale dopiero teraz, w roku 1935
znalazł stałą siedzibę przy Breitgasse. Pro
wadzi go wybitny aktor i reżyser Rudolf
Zaslawski mający do pomocy gwiazdy scen
żydowskich z Warszawy i Krakowa, m. in.
Renę Baumann, Niusię Gold, Salomona
Naumowa, Sonię i Petera Amatinów, Hirsza Głowińskiego. Spoglądam na afisze
wywieszone w witrynie teatru (od ro
ku 1934, decyzją Senatu Wolnego Miasta
Gdańska, reklamy teatru żydowskiego nie
mogą pojawiać się na ogólnodostępnych
słupach ogłoszeniowych). Sprawdzam re
pertuar. Jest na co popatrzeć: „Bóg zemsty”
Szaloma Asza, „Bar Kochba” i „Szulamis”
Abrahama Goldfadena, „Ojciec” Augusta
Strindberga, „Klacz” Szaloma Jakowa Abra
mowicza, „Mirełe Efros” Jakuba Gordina,
„Tewje mleczarz” Szolem Alejchema (po
nad pół wieku przed realizacją w Gdyni!),
„Dama Kameliowa” Aleksandra Dumasa
i wiele, wiele innych tytułów z żydowskie
go i światowego repertuaru. Doprawdy
każdą z tych sztuk chciałoby się zobaczyć,
ale cóż... Bilety drogie - po dwa guldeny.
Spod teatru żydowskiego odchodzę jed
nak spokojny, bo wiem, że już za 60 lat
powrócę do niego jako historyk teatru.

Prasa to potęga
Przechodzę przez Tagnetergasse (Tan
deta) i natychmiast staję oko w oko
z jednym z największych wydawnictw
Gdańska. W kompleksie budynków od
88 do 94 mieszczą się redakcje i dru
karnie koncernu Hansa Fuchsa „Danziger
Neueste Nachrichten”. To tu powstaje naj-

jüdisches Theater in Danzig
Breiigasse 83

Künstlerische Leitung: Rudolf Zaslawski
Am Sonnabend, den 11. und Sonntag, den
12. Januar 1936, abends 8.30 Uhr, wird an
läßlich des 100jährigen Geburtstages des
Schöpfers der jüd. Literatur S. J. Abra
mowicz, genannt

Mendele-Mocher-Sforim
eines seiner berühmtesten, unsterblichen
klassischen Werke

Die Kliatsche
in 9 Bildern aufgeführt
Inszeniert und Regie von Rud. Zaslawski

KrSvvtor- und eolstor-Tanz
Grobe Ausstattung
Verstärktes Orchester« Kapellm. Salzberg
Herr Ing. M. S. Dobkin hält eine Fest»
ansprache

większy dziennik gdański, tu, w drukarni
„DNN”, drukowane są książki i albumy
W oszklonych gablotach wywieszane są
dwa razy dziennie kolejne wydania ga
zety. Gablot jest bardzo dużo, bowiem
poranne i wieczorne wydanie „Danziger
Neueste Nachrichten” wraz z dodatkami
może liczyć nawet 36 stron. Ci, których
nie stać na codzienne kupowanie gazety
mogą ją przeczytać tu, za darmo. Mijam
więc tłumek czytających, mijam - oglą
daną wcześniej z drugiej strony ulicy aptekę „Danziger Wappen” Stefana Kop
czyńskiego i staję pod numerem 98. Ta
kamienica również należy do mieszkańca
Warszawy, Zeliga Głowińskiego, który na
zarządcę wybrał kupca Wolfa Baumanna. Nie oni jednak mnie interesują, lecz
pan Becker, który tu ma swój lombard.
Pod zastaw damskiej lub męskiej garde
roby, odbiorników radiowych, instrumen-

tów muzycznych, aparatów optycznych,
złota, srebra, zegarków, maszyn do szycia
wypłaca natychmiast pieniądze. Zastana
wiam się przez moment, czy nie zastawić
u niego mojego elektronicznego zegar
ka. Dochodzę jednak do wniosku, że
mogę wywołać niepotrzebną sensację. Ru
szam więc dalej szybko pokonując kolejne
przecznice: 2. Damm, Priestergasse (Księ
ża), Scheibenrittergasse (Szklary) i staję
przed ładną kamienicą z numerem 117.
Z pewnym wzruszeniem oglądam wysta
wę sklepu kolonialnego, w którym mogę
znaleźć wszelkie delikatesy, owoce krajo
we i południowe, koszerne wędliny, macę
i wino, które swoim szanownym klientom
poleca pani Lina Abramowicz, z domu
Drucker. Wykorzystując nowoczesną tech
nikę towar można zamówić do domu
dzwoniąc pod numer 228-97. Dostawa
oczywiście za darmo. Nie będę niczego
zamawiał. Spoglądam jeszcze tylko na
piramidy ananasów i ruszam dalej.
Za chwilę mijam kamienicę numer
120, z której codziennie rano wyrusza do
swojego, nieodległego domu handlowego
Rudolf Brzeziński.
Następna kamienica wydaje mi się
jakoś znajoma. Przypominam sobie z przy
szłości, że tu, pod numerem 121/122,
mieścić się będzie Wydawnictwo „Dar
Gdańska”, redakcje „Był sobie Gdańsk”
i „Przeglądu Politycznego”, i że tu wylądu
je na biurku redaktora moje sprawozdanie
ze spaceru po Breitgasse. Ale na to trze
ba poczekać 62 lata. Teraz mieści się tu
gabinet dentystyczny Adolfa Rosensteina,
który objął praktykę po doktorze Zetsche.
Dr Rosenstein, powołując się na swoją
długoletnią praktykę, oferuje wstawianie

nos? 1E>3
ZUM PESSACHFEST
empfiehlt

Mazzen,
Weine,
Kolonialwaren
aller Art

Frau Lina Abramowicz
gab« Drucker

Ü'Ä

Breiig«**« 117

Pani Abramowicz oferowała towar również z do
stawą do domu.

Takie domy stały niedałeko Żurawia, po łewej stronie, jeśłi stałiśmy tyłem do Targu Drzewnego. Zdjęcie
sprzed I wojny światowej.
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kompletu zębów według najnowszych sys
temów, regulowanie i naprawę zębów
oraz wstawianie złotych i porcelanowych
koronek. Wszystko to można załatwić od
poniedziałku do piątku w godz. od 9 rano
do 6 po południu (z przerwą obiadową
między 1 a 3 po południu). Nie spraw
dzam już w jakich godzinach w soboty
dr Rosenstein wstawia i reguluje, i szybko
uciekam.

Codzienny geszeft
Przebiegam przez Junkergasse (Pań
ska) i staję pod sklepem Louisa Israelskiego (nr 123/124). Jego Konfektionsgeschäft
znajduje się bardzo blisko Domu Handlo
wego Brzeziński, ale obaj panowie nie są
dla siebie konkurencją. Ubrania oferowa
ne przez Israelskiego są tak zwaną gotową
konfekcją. Ceny są tu dużo niższe, obliczo
ne na przeciętną kieszeń. Na przeciętną,
czyli nie moją. Ruszam dalej.

Die altbewährte Einkaufsquelle

Jffaeliki
BREITGASSE125/24 ECKE JUNkERGASSE

Afa Szerokiej było wiele sklepów, zakładów usługowych, jadłodajni. Sklep Israelskiego na rogu z Pańską
oferował gotową konfekcję. Nieco wcześniej (idąc od Żurawia do Targu Drzewnego) napotykało się sklep
jubilerski.

Trauring#

Uhren, Gold* und Silberwaren
Reparaturen billigst
H. Salomon, geb. Im olMOlio
Breitgasse 118
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Przechodzę przez Mauergang (Podmurze) i zauważam tablicę z napisem po pol
sku. Tu, pod numerem 128/129, mieści się
oddział gdański, wydawanej w Warszawie,
„Codziennej Gazety Handlowej”. Kieruje
nim od 1932 roku inżynier dyplomowany
Otto Truenk. Oddział gdański należy do
najstarszych oddziałów założonej w 1923
roku „Gazety”. Pracował już na początku
lat 20. „jako ekspozytura obsługi kablowej
i iskrowej Ajencji Wschodniej, dostarcza
jąc materjałów dotyczących zagranicznych
notowań giełdowych i towarowych”. Gdań
ski zespół „Codziennej Gazety Handlowej”
zbiera nie tylko dane giełdowe, ale rów
nież informacje o zmianach „konjunktury
gospodarczej na rynkach obcych. Potrafi
włączyć publicystycznie gdańskie interesy
handlowe do obrębu zainteresowań pol
skiej polityki gospodarczej”. Przygotowuje

również dodatki specjalne „Gazety” takie,
jak m.in.: „Gdańsko-polska Gazeta Han
dlowa”, „Gdańskie Wiadomości Rolnicze”,
„Gdańska Gazeta Portowa” i wiele innych.
Na łamach „Codziennej Gazety Handlo
wej” ukazuje się wiele gdańskich ogłoszeń:
o gdańskich domach handlowych, o pol
skich sportowcach w Sopotach, o urokach
Sopot w marcu, a również bardzo konkret
ne, jak to z lutego 1935 roku, w którym
„biuro inżynierskie w Gdańsku poszukuje
lukratywnego zastępstwa”.
Ponieważ jednak gdańsko-polskie sto
sunki handlowe specjalnie mnie nie inte
resują - idę dalej.

Trudne powroty
Mijam budynek nr 130, przy dawnym
murze obronnym. Tu jeszcze do roku 1885

mieściła się dawna synagoga „gdańska”,
w niej na modłach zbierali się prawie
wszyscy mieszkańcy Breitgasse. Od cza
su, gdy wybudowano Wielką Synagogę
przy Reitbahn (Bogusławskiego) budynek
stracił swój sakralny charakter. Teraz jest
domem mieszkalnym i magazynem.
Ostatni dom przy Breitgasse. Nu
mer 134/135, to równocześnie Holzmarkt
25/26. Mieści się tu Sparkasse der Stadt
Danzig. Nic tu po mnie. Ruszam więc dalej
na Holzmarkt.
I nagle dostrzegam, kilkanaście me
trów dalej, wypięty w moją stronę zad
wielkiego, kamiennego konia, na którym
siedzi zwycięski król. W nozdrza wdziera
się smród wielkiego miasta z końca lat 90.
XX wieku. Wróciłem.
Mieczysław Abramowicz

Widok ulicy Szerokiej w kierunku Targu Drzewnego. Zdjęcie zrobiono również kilkadziesiąt lat przed naszą wędrówką, ale po ulicy jeździły już tramwaje, pewnie
konne, bo na zdjęciu nie widzimy urządzeń trakcyjnych.
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Jedno miejsce
trzy epoki
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1

Trzy widoki przedstawiają to samo
miejsce. Na wprost, wzdłuż nawy kościoła
św Mikołaja biegnie ulica Świętojańska
(Jahannisgasse). Na prawo, za widocz
nym fragmentem domu a przed kościołem
rozpoczyna się ulaca Lawendowa (Lawendelgasse). Jej przedłużeniem w lewo jest
ulica Szklary (Scheibenrittergasse).
Półtora wieku dzieli wykonanie re
produkowanej tu ryciny od wykonania
ostatniego zdjęcia. Autorem ryciny jest
gdańszczanin, Jan Karol Schultz, a pocho
dzi ona z lat pięćdziesiątych ubiegłego
stulecia. Nasze miejsce było wtedy - co

widać - żywym i ruchliwym fragmen
tem miasta. XX wiek przyniósł zmianę
zabudowy na bardziej wielkomiejską, co
widzimy na środkowej reprodukcji. Uli
ca Świętojańska zabudowana była z obu
stron na całym tym odcinku. Po wojnie
w tym miejscu nie odbudowywano daw
nych gmachów, nie budowano też nowych.
Dziś mamy tu parking i trawniki (zdję
cie po prawej). I tylko dominująca nad
tym miejscem bryła kościoła św. Miko
łaja (dziś bazyliki) powoduje, że prawie
nie zauważamy zmian, które tu nastąpiły.
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Miejsce przeklęte
na Wyspie Spichrzów
Wśród setek zdjęć zebra**
nych do albumu „Był sobie
Gdańsk” znalazło się i to:
grupa gapiów przygląda się
ruinom spichrzów, z gruzu,
połamanych i nadpalonych be**
lek unosi się dym niedawnego
pożaru. Na jednym ze zniszczo*
nych budynków można jeszcze
odczytać napis, nazwisko wła**
ściciela firmy - W. Jedwab.
Zdjęcie to nie znalazło się
w albumie. Nie pasowało do
wizji Gdańska tętniącego źy**
ciem, pięknego, bogatego. To
zdjęcie tymczasem pełne jest
smutku, grozy i nieszczęścia.
Warto jednak przypomnieć so*
bie wydarzenie, które uważny
fotograf zarejestrował.

„12 marca 1930 roku byłem
wraz z wieloma mieszkańcami
miasta świadkiem pożaru. Palił
się przez blisko trzy dni ogrom
nym płomieniem spichrz „Deo
Gloria”, a straż pożarna gasi
ła pożar zarówno od ulic, jak
i z monitorów rzecznych. W cza
sie tych wielogodzinnych akcji
jeden ze strażaków poniósł
śmierć pod gruzami walącej się
ściany. Jego pogrzeb stał się
wielką manifestacją gdańskie
go społeczeństwa. Po mieście
latały wtedy unoszone wia
trem zwęglone ziarenka zboża,
a ogień tlił się jeszcze przez dłu
gie dni. Spichrz ten niebawem
odbudowano i właśnie ten so
lidny ceglany budynek ocalał
jako jedyny spośród wielu in
nych spichrzy, które w czasie
działań wojennych 1945 roku
uległy na tej części wyspy zupeł
nemu zniszczeniu” - tak zapisał
to wydarzenie Brunon Zwarra w swoich Wspomnieniach
gdańskiego bówki”. I trudno
się dziwić, że to tragiczne zda
rzenie znalazło się w pamiętni
ku, bowiem pożar na Wyspie
20
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Spichrze płonęły przez trzy dni. Gaszono je od strony Wyspy Spichrzów i od Motławy. Łuna pożaru
przedstawiała „piękne widowisko” - pisała „Gazeta Gdańska”. Zdjęcie pochodzi z ówczesnejprasy gdańskiej.

Spichrzów przy Hopfengasse 10/11 (dziś
ul. Chmielna) był jednym z największych
wydarzeń roku 1930 w Gdańsku.

Pożar
Ogień wybuchł najprawdopodobniej
około północy. Stróż sąsiedniego spichrza
zauważył płomienie o godzinie 2 w nocy.
Nie zawiadomił jednak policji, co stało się
później powodem jego aresztowania. Straż
pożarną zaalarmowano dopiero o godzinie
6.40. Już dziesięć minut później z Wisłoujścia przybyły dwa statki ratownicze „Anna”
i „Erna” i jako pierwsze rozpoczęły akcję
ratunkową. Wyróżnili się w niej szczegól
nie dowódca „Anny”, Małecki i maszynista
Groning. W momencie przybycia straży
pożarnej płomieniami ogarnięte już były
wszystkie piętra spichrzów. Około godz.
7 w akcji uczestniczyło już osiem statków
pożarniczych (oprócz „Anny” i „Erny”,
również „Phönix”, „Troyl”, „Weichselmün
de”, „Neufahrwasser”, „James de Reynier”
i jeden kuter portowy) oraz wiele jed
nostek straży pożarnej z całego Gdańska.
„Z dwunastu wężów zaczęto gasić ogień.
Płomienie wzbijały się w niebiosa, co,
oczywiście, przedstawiało piękne widowi
sko. Toteż tysiącami zaczęła się gromadzić
ludność, szczególnie na Długim Moście” tak opisywała zdarzenie „Gazeta Gdańska”
z 14 marca.
Płomienie, które pochłonęły już wszyst
kie kondygnacje budynków były niezwykle
trudne do stłumienia, ponieważ wciąż
tliły się, mimo zalania ich wodą, tysiące
ton zboża. Około godziny 7.30 zwaliła
się na pomost od strony Motławy gór
na część szczytu jednego ze spichrzów,

grzebiąc pod gruzami starszego strażaka
Gustawa Szynkowskiego. „Na widok ten
wydarł się straszny krzyk zgrozy z tysią
ca piersi widzów” - to również „Gazeta
Gdańska”. Przez blisko pięć godzin zwłoki
strażaka spoczywały pod zwałami gruzu,
belek i tlącego się zboża. Kiedy w końcu
wydobyto je z rumowiska, okazało się, że
Szynkowski zginął na miejscu. Jeszcze tego
samego dnia „na znak żałoby na głównych
remizach w mieście opuszczono flagi do
połowy masztu”.
Już od samego rana na miejsce trage
dii zjeżdżali wysocy urzędnicy gdańskich
władz z prezydentem Senatu Heinrichem
Sahmem, szefem Policji Wolnego Miasta
Frobossem i komendantem policji krymi-

W wyniku pożaru spichrze ułegły całkowitemu
zniszczeniu. Zdjęcie pochodzi z ówczesnej prasy
gdańskiej.

nalnej Muhlem. Cały też czas z drugiego
brzegu Motławy akcji ratowniczej przyglą
dały się tłumy gdańszczan.

Stróż z Kalisza
Już w pierwszych minutach akcji na
Wyspie Spichrzów do pracy przystąpiła
specjalna grupa policji kryminalnej pod
kierunkiem radcy kryminalnego von Pokrzywickiego. Ustaliła ona, że część winy za
tragedię ponosi Adam Szydłowski, stróż są
siedniego spichrza firmy Dawid Raikowski.
Niesumiennego stróża zatrzymała policja.
„Podczas badania ujętego okazało się, że
stróż ten szwankuje nieco na umyśle,
ponieważ zeznał, że co prawda spostrzegł
o godz. 2-ej w nocy wydobywające się
ze spichrza „Deo Gloria” kłęby dymu,
jednakże był zdania, że ze spichrzem tym
nie miał nic do czynienia, wobec czego nie
zaalarmował też straży pożarnej” donosiła
„Gazeta Gdańska”. Inne, niemieckojęzycz
ne, gazety gdańskie podkreślały polskie
pochodzenie „szwankującego na umyśle”.
Szczególnie wtedy, gdy - zwolniony po kil
ku dniach z aresztu - natychmiast wyjechał
do rodzinnego Kalisza.
Mimo bardzo intensywnych prac policji
kryminalnej nie udało się ustalić przyczyn
pożaru. Straty wyceniano różnie. Wartość
samego zboża wyceniono na pół miliona,
a nawet 730 tysięcy guldenów. W obu
spichrzach zgromadzono bowiem wów
czas od 1 250 ton zboża (jak podawała
„Gazeta Gdańska”) do 3 tys. ton („Danziger
Neuste Nachrichten”), a nawet 5 tysięcy
ton zdaniem „Danziger Volksstimme”. Nie
zależnie od prawdziwych wielkości, straty
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były olbrzymie. Dotknęły one jednak głów
nie właściciela spichrzów, bowiem „jak się
dowiadujemy nie ponosi Firma Dawidson, Friedman i Nelbert żadnych szkód,
ponieważ zmagazynowane w spichrzach
Deo Gloria zboże było ubezpieczone w za
granicznych towarzystwach ubezpieczenio
wych, koncesjonowanych w Gdańsku” o czym informowała „Gazeta Gdańska” z 16
marca.
Wydaje się jednak, że straty-wymierne
w guldenach - ponieśli wszyscy mieszkań
cy Wolnego Miasta Gdańska, które ciągle
jeszcze czerpało główne swoje dochody
z międzynarodowego handlu zbożem. Oto
bowiem po 12 marca 1930 roku ceny czte
rech zbóż na Gdańskiej Giełdzie Zbożowej
zaczęły stale rosnąć. Owies np. koszto
wał 12 marca („za 100 kg franco wagon
Gdańsk”) 10 guldenów, 21 marca już 11,
żyto zdrożało w tym czasie o blisko dwa
guldeny, a jęczmień pastewny o 1,5 gul
dena. Te skoki cen musiały mieć zapewne
wpływ na podniesienie innych kosztów
w handlu zbożem, a także handlu w ogóle.

Bohaterski strażak

Gustaw Szynkowski, który zginął pod gruzami miał
51 łat.
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Gustaw Szynkowski, strażak, który zgi
nął pod gruzami spichrzów „Deo” i „Gloria”,
miał 51 lat, w gdańskiej straży pożarnej
służył 23 lata. Jego śmierć dotknęła bardzo
boleśnie wszystkich mieszkańców miasta.
Ciało bohaterskiego strażaka złożo
no w głównej remizie strażackiej przy
Hundegasse (Ogarna). 18 marca 1930
roku odbyła się tam uroczystość żałob
na, na którą przybyły tłumy gdańszczan
oraz przedstawiciele najwyższych władz
Wolnego Miasta. Mszę świętą odprawił
proboszcz kościoła św. Trójcy ks. Rode.
„Na ulicy Reitbahn oraz na ulicach przez
które przechodzić miał kondukt, zebra
ły się tysięczne tłumy ludności” donosiła
„Gazeta Gdańska”, a „Danziger Volksstim
me” przyniósł dokładny opis uroczystości.
Z remizy przy Hundegasse ruszył, okryty
kirem wóz strażacki zaprzężony w czwórkę
koni ubranych w specjalne żałobne kapy.
Na wozie umieszczono trumnę z wieńca
mi od Senatu Wolnego Miasta Gdańska
i gdańskiej straży pożarnej. Wóz otaczali
gdańscy strażacy w paradnych mundurach,
a konduktowi towarzyszyła orkiestra po
licji miejskiej. Wóz ruszył wśród tłumu
gdańszczan na cmentarz św. Trójcy.
W tym czasie koledzy Szynkowskiego
ciągle walczyli z pożarem. Bowiem „mimo
energicznej akcji gdańskiej straży pożarnej
nie udało się srożącego się w spichrzach
Deo Gloria żywiołu ugasić. Dzielni strażacy
pracują na zmiany dniem i nocą. (...) Przy
każdym silniejszym podmuchu wiatru lub
zapadaniu się murów, płomienie wybuchają
na różnych miejscach, a dym podnosi się
z ruin”. Dlatego też postanowiono, że na
Wyspie Spichrzów dyżurować będzie stale
oddział straży.
Mimo rozpoczęcia wyburzania murów
spichrzów zwały belek i tony zboża paliły
się przez kilka dni. Jeszcze 25 marca „na
spichrzu Deo Gloria załamało się kilka
belek, skutkiem czego spostrzeżono, że
ogień jeszcze się pali. Przez usunięcie się
belek tych wybuchł płomień na nowo.
(...) Widowisko to ściągnęło oczywiście
natychmiast wielki tłum ciekawych” dono
siła „Gazeta Gdańska”. Dopiero w kwietniu
udało się całkowicie ugasić tlące się ruiny.
Wtedy też zaczęło się systematyczne wybu
rzanie resztek murów, by zrobić miejsce
pod budowę nowych spichrzów.

Miejsce przeklęte
Nekrologi, które drukowała prasa gdańska podpisał prezydent Senatu WM Gdańska Heinrich Sahm.
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To był bardzo pechowy i tragiczny
punkt Wyspy Spichrzów. Dokładnie w tym

Pogrzeb Szynkowskiego zgromadził tłumy gdańszczan. Na wozie zaprzężonym w czwórkę koni, ubranych w specjalne żałobne kapy, umieszczono trumnę z wieńcami
od Senatu WM Gdańska. Na trasie przejazdu konduktu zebrało się wiełu gdańszczan. Zdjęcie w ówczesnej prasy gdańskiej.

Skrajne -patrząc od łewej - spichrze, to właśnie te, które spłonęły w 1930 roku. Widok od strony Motławy.

samym miejscu, we wtorek 13 grudnia
1892 roku wybuchł niezwykle groźny po
żar, który pochłonął pięć istnień ludzkich.
Ogień pojawił się w spichrzach Soli, Deo
i Gloria niedługo po północy od strony
Motławy, straż pożarna została zaalarmo
wana o godz. 0.38 i natychmiast przystąpiła
do akcji. Pod płonące spichrze podpłynęły
trzy statki strażackie z sikawkami, a od
strony lądu włączono pięć pomp i trzy
hydranty z 14 wężami. Do pomocy stra
żakom odkomenderowano 120 ludzi ze
stacjonującego w Gdańsku 128. Regimentu
Piechoty z Królewca.
Niestety już pierwszego dnia zginęli
w trakcie pełnienia swoich obowiązków
trzej bohaterscy strażacy: Beimelt, Lietzow
i Paschke. Czwarty strażak, Ziemowski
(lub Zymowski) zaginął; dopiero kilka
dni później okazało się, że i on zginął
pod gruzami zniszczonych spichrzów. Trzej
ludzie znaleźli się w Miejskim Szpitalu:
strażacy Totzler i Zilis oraz jeden z szefów
gdańskiej straży, dowódca akcji na Wyspie
Spichrzów, który jako pierwszy przybył
na miejsce, Karl Treptow. Niestety i on
stał się ofiarą żywiołu, zmarł w wyniku
odniesionych ran. Pogrzeb bohaterskich
strażaków 17 grudnia 1892 roku stał się
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okazją do wielkiej manifestacji
mieszkańców Gdańska. W ko
ściele św Barbary i wokół niego
zgromadziły się w trakcie nabo
żeństwa żałobnego nieprzebra
ne tłumy gdańszczan, chór Te
atru Miejskiego odśpiewał pie
śni pogrzebowe, a archidiakon
Bertling przypomniał zasługi
poległych strażaków W nabo
żeństwie, a później w pogrze
bie wzięli udział przedstawicie
le Magistratu z burmistrzami
Baumbachem i Hegemannem,
delegacje strażaków, rajcy miej
scy i wielkie tłumy wdzięcznych
mieszkańców
Właściciele trzech spich
rzów (Mielenz i Frantzius) po
nieśli dość duże straty w wyni
ku pożaru. Samo zgromadzone
w spichrzach zboże wycenio
no na około 750 tys. marek,
po doliczeniu opłat celnych,
którymi było obłożone zboże
oraz wartości budynków i ma
szyn straty były rzeczywiście
znaczne. Jednak nie tak wiel
kie, jak podczas poprzedniego
wielkiego pożaru na Wyspie
Spichrzów w nocy z 27 na
28 kwietnia 1849 roku, kiedy
zniszczeniu uległo kilkanaście
spichrzów w drugiej części wy
spy. Podczas tego pożaru pło
mienie dosięgły również Zie
lonego Mostu, co stanowiło jak pisała „Danziger Allgeme
ine Zeitung” - „przerażająco
piękny widok”.

Ironia Historii
Spichlerze Deo i Gloria od
budowano, po pożarze w 1892
roku, już w trzy lata później.
Również po następnym w 1930
roku oba spichrze szybko posta
wiono na nowo. Następny wiel
ki ogień, wzniecony na Wyspie
Spichrzów i w całym Gdań
sku przez wojska sowieckie
w 1945 roku strawił wszystkie
spichrze na wyspie. Wszystkie
oprócz jednego, tego, który
stanął przed laty na przeklętym
miejscu Soli Deo Gloria.
Mieczysław Abramowicz
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Opinie o albumie
Album „Ryl sobie Gdańsk” wyróżniony został nagrodą „Me«
dia Książce” jako Książka Jesieni 1996 i uzyskał tytuł Gdańskiej
Książki Roku 1996. Nagroda ta przyznawana jest przez redakcje
„Dziennika Bałtyckiego”, Radia Plus i Telewizji Gdańsk. Ponad»
to gdańscy bibliotekarze uhonorowali album nagrodą „Pro libro
legendo”, dla książki, którą warto przeczytać. O albumie pisała
prasa. Poniżej przytaczamy kilka wybranych opinii prasowych.

Morze
Źródła czytelniczego po
wodzenia „albumu Tuska” - jak
się potocznie nazywa - są za
iste interesujące dla socjologa.
Na pewno byłoby lepiej, gdyby
udało się ustalić po prostu: za
ciekawienie, radość z odkrywa
nia świata nie do końca oswo
jonego - chyba z własnej wi
ny, ze spowodowanej powsze
dniością ślepoty, z historycznej
ignorancji. Nadrobić to wszyst
ko - sam pożytek. I w tym sen
sie „album Tuska” ma szansę
odegrać kapitalną rolę na rzecz
integracji gdańskiej społeczno
ści, rozchuchania niezauważal
nego zarzewia lokalnego pa
triotyzmu. Ale już sentymenta
lizm? Gorzej - nostalgia? Socjo
log popatrzyłby chyba z przyganą, jak na zagrożenie dla ener
gicznego marszu w europejską
przyszłość.
Paweł Dzianisz

Polityka
Tegoroczne obchody ty
siąclecia Gdańska będą waż
nym papierkiem lakmusowym,
na ile zmieniło się nasze politykowanie przeszłością. Czy
władze potrafią znaleźć no
wy język opisu dziejów tego
miasta, które odegrało ogrom
ną rolę w dziejach Polski, ale
równocześnie było też częścią
niemieckiej historii i niemiec
kiej kultury - czego dowo
dem są gdańskie zabytki nie
tylko wilhelmińskiej architek
tury. Wydany niedawno m. in.
przez Donalda Tuska (a do
finansowany przez Fundację
Współpracy Polsko Niemiec
kiej) efektowny album „Był
sobie Gdańsk” dokumentuje
to architektoniczne dziedzic

two i pokazuje tamtych ludzi.
Podobne albumy miast górno
śląskich wydaje w Gliwicach
wydawnictwo „Wokół nas”. Od
dolnie zatem powstaje już cał
kiem nowa świadomość histo
ryczna. Tyle że politycy wciąż
jeszcze nie mają dla niej nowe
go języka.
Adam Krzemiński

Przekrój
Gdańsk uwieczniony na fo
tografiach tętni prawdziwym,
nie tylko turystycznym, życiem.
Przy nabrzeżach cumują statki,
krzątają się tragarze, kobiety
sprzedają ryby. Czas zatrzyma
ny w kadrze: nie wiadomo na
co czekający mężczyźni, matka
z dziećmi przechodząca przez
Długi Targ czy chłopcy w ma
rynarskich strojach na moście.
Album jest także opowieścią
o mieszkańcach. Trudno ich
zakwalifikować jako Niemców
czy Polaków - nie mieszczą się
w ciasnych kategoriach naro
dowościowych podziałów.

dawnych wizerunków miasta.
Przez wybór i układ fotogra
fii, także przez ściśle faktogra
ficzny komentarz, udało im się
dotknąć Ducha Miejsca, owego
ulotnego Genius Loci, o któ
rym wiemy, że istnieje, które
go jednak tak bardzo trudno
uchwycić i opisać. To niezwy
kłe osiągnięcie. Ktoś, kto jak
ja z zasady kupuje wszystkie
książki o swoim mieście, musi
być w tym momencie mocno
poruszony.
Paweł Huelle

Zbyszek Dymarski

Tygodnik Powszechny

Gazeta Wyborcza
Magazyn
Ta książka-album jest epic
ka także w tym sensie, że
pokazując rzeczy i zdarzenia,
ogranicza swój komentarz do
minimum. Fortunnie jest nam
oszczędzony wykład historii,
wkraczając zaś do dawnego
Gdańska i okolic, wchodzimy
w dziedzinę fotografii i obra
zów.
„Był sobie Gdańsk” to
książka, w której autorom uda
ło się nie tylko zgromadzić,
opracować i wydać największą
(jak do tej pory w Polsce) ilość

Kiedy przed trzydziestu la
ty po raz pierwszy odwiedzi
łem Gdańsk, kościoły św. Bry
gidy i św. Piotra i Pawła były
jeszcze malowniczymi ruinami,
a odbudowane ulice Główne
go Miasta przypominały deko
rację teatralną, bo za odtwo
rzonymi (a czasem wymyślo
nymi) historycznymi fasadami
wzniesiono na ogół współcze
sne bloki. Szybko zacząłem ce
nić każdy strzęp autentyku wspaniałe rodzynki, jak Ra
tusz Staromiejski, Dom Opa
tów Pelpińskich nad kanałem
Raduni czy wnętrze Dominika
nów, ale też skromne kamie
niczki przylepione do ogrom

nej bryły spalonego kościo
ła św. Jana, ocalałe rzeźby
przedproży, eklektyczne wille
Wrzeszcza... Próbowałem też
sobie wyobrazić, jak właści
wie wyglądało przed znisz
czeniem to niezwykłe mia
sto. Teraz mogę to wreszcie
zobaczyć.
Lektor

Gwiazda Morza
Dzisiejszy Gdańsk tylko
w niektórych fragmentah przy
pomina ten z albumu. Żal tam
tego, pięknego, pełnego okaza
łych kamienic i malowniczych
zaułków. Ale przecież gdyby
nie to wszystko, co było po
tem, z pewnością nie zamiesz
kałabym z rodzicami przy uli
cy Kochanowskiego we Wrzesz
czu. ..
Kończy się wiek dwudzie
sty. Wydaje się, że mamy szczę
śliwie za sobą epokę przesu
wania po mapie państw euro
pejskich, przesiedlania i unice
stwiania całych narodów. Czy
jednak żegnany się z nim po
godzeni sami ze sobą, z we
wnętrznym ładem w sercu?
Piękny album „Był sobie
Gdańsk” budzi różne refleksje
Barbara Szczepula
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Z teki Rosenberga

Wokół Żurawia
Moje dzieciństwo i młodość rozgrywa
ły się „dookoła Żurawia” i nad Motławą.
„Nasz rewir” rozciągał się od Targu Rybne
go (Fischmarkt) wzdłuż Długiego Pobrzeża
(Langebrücke) i dochodzących doń uliczek
aż do Zielonej Bramy (Grünes Tor). Długie
Pobrzeże, którego niemieckojęzyczna na
zwa oznacza Długi Most, nie jest w istocie
mostem, tylko keją, początkowo zbudowa
ną z drewnianych bali. Już wtedy od strony
lądu stały domy, których partery mieściły
warsztaty i sklepy, zaś dwa lub trzy piętra
zajmowały mieszkania. Większość z tych
domów była bardzo wąska - od strony
frontowej miały po dwa okna, tak zresz
tą jak kamienice stojące wzdłuż uliczek
wiodących ku Długiemu Pobrzeżu, które
wprawdzie charakteryzowały się pięknymi
przedprożami, ale ich fasady rzadko miały
trzy lub więcej okien w rzędzie.
Między Długim Pobrzeżem a leżącą
naprzeciw Wyspą Spichrzów (Speicherin
sel) płynie tak jak niegdyś dość szeroka
w tym miejscu Motława. Wiem ze starych
obrazów, że na Motławę wpływały niegdyś
żaglowce i łodzie, które płynąc w dół
Wisły przywoziły do spichrzów zboże i in
ne towary. Łodzie przypominały tratwy
0 ostrym dziobie i rufie oraz niskich bur
tach. Przypływały z Polski, załadowane
pszenicą i żytem. Dzierżących dziwaczne
wiosła flisaków nazywano „Szymki”; byli
to szorstcy, ale dobroduszni mężczyźni,
którzy za swą pracę otrzymywali skromne
wynagrodzenie. Konstrukcja łodzi nie była
zbyt mocna, po rozładunku rąbano je na
kawałki, a drewno sprzedawano.
Za moich czasów natomiast na Motławie było tłoczno od parowych frach
towców, które rozładowywano i załado
wywano przy Wyspie Spichrzów, od barek
1 parowców pasażerskich. Jako dzieci po
trafiliśmy rozpoznać po banderze, z jakiego
kraju przypływają duże statki handlowe.
Dania, Norwegia, Szwecja, Litwa itd. - zna
liśmy te nazwy jeszcze zanim potrafiliśmy
pokazać na mapie noszące je kraje.
Gdy na Motławie nie działo się nic cie
kawego, zwracaliśmy się ku sklepom i ich
wystawom. Właścicielem sklepu z obu

wiem był stary pan Khagan, który mieszkał
z córką na naszej ulicy. Pan Khagan miał
siwe włosy, długą, siwą, wypielęgnowaną
brodę, był Żydem i naszym najlepszym
przyjacielem. W swoim sklepie sprzedawał
buty i można się było z nim targować
0 cenę. Dla nas, dzieci, był on jednak
interesujący głównie z tego względu, że
zawsze miał przy sobie cukierki, a ja do
stałam kiedyś od niego nawet kawałek
macy. Pamiętam jednak także sklep, któ
rego właściciel również był Żydem, gdzie
ludzi często oszukiwano. Zakupy robili tam
głównie ludzie ze wsi. W innych sklepach
można było kupić mydło, pamiątki i teksty
lia, w dwóch sklepach sprzedawano sznury
bursztynów a także bursztynowe broszki
1 bransoletki. Na wystawach kusiły wyko
nane z bursztynu żaglowce i kogi. Mnie
szczególnie oczarowały szkatułka i zegar,
a w późniejszych latach w jednym z tych
sklepów kupiłam bursztynowego słonia.
Między sklepami mieściły się restaura
cje: „Zum grünen Gewölbe” (Pod zielonym
sklepieniem), „Zur Jägerhütte” (Myśliwski
szałas) i jak one tam się wszystkie zwały.
Wewnątrz można było zobaczyć szczupa
ki (wypreparowane, rzecz jasna), syrenę
zaplątaną w sieć, a ze ścian i sufitu zwiesza
ły się przeróżne rzadkie gatunki morskich
stworów. Wchodziliśmy czasem, do tej, czy
innej restauracji ale natychmiast byliśmy
wypraszani na dwór.
Główną atrakcją był jednak Żuraw
u wylotu ulicy Szerokiej (Breitgasse). We
wnątrz znajdowały się dwa wielkie koła
z drewna, dawniej wprawiane w ruch
przez więźniów. Później zamontowano na
pęd mechaniczny. Obok Żurawia kursował
przez Motławę prom, przeciągany na stalo
wej linie przez „Pawełka”. Lina przesuwała
się na rolkach z przodu i z tyłu, Pawe
łek miał przełożony przez ramię skórzany
pas, z przymocowanym łańcuchem. Ten
łańcuch rzucał z rozmachem na linę, łań
cuch zakręcał się wokół niej i zaczepiał
o stalowy krążek wielkości pięciomarkówki. Pokonując wiele kilometrów na swoim
promie i jednocześnie kasując po dwa
fenigi za przejazd, Pawełek cały czas uważ

Wyjątkowe zdjęcia ze spichrza „Soli Deo Gloria”. Holownik dokonuje właśnie obrotu parowca, widać cały
Targ Rybny (Fischmarkt), który właściwie nazywa się Pobrzeże Rybackie (Fischbrücke), obok ułicę Wartką
(Am brausenden Wasser), „Hoteł Stadt London”, dałej zbiornik gazu przy Wallgasse (Wałowa).

Pan Siegfried Rosenberg urodził
się w Gdańsku. Po wojnie, w Niem
czech przez kilkadziesiąt lat reda
gował i wydawał co roku „Danziger Hauskalender” (Kalendarz Do
mowy) bardzo ceniony przez daw
nych gdańszczan. Siegfried Rosen
berg zmarł na jesieni ubiegłego ro
ku. Publikowany obok tekst pocho
dzi z wydania Kalendarza z roku

1994.
nie obserwował ruch statków na rzece,
gdyby bowiem jakiś parowiec wjechał na
linę, Pawełek musiałby ją uciąć, by uniknąć
nieszczęścia.
W Żurawiu - po prawej stronie na dole
- mieścił się sklep z artykułami żelaznymi.
Można było tam kupić także klosze do
lamp naftowych. Pamiętam, że w naszym
mieszkaniu mieliśmy początkowo oświe
tlenie gazowe, a w piwnicy lampę naftową.
Któregoś dnia, kiedy przyświecałam ojcu,
rozległo się „klik” i klosz rozprysł się na
kawałki. Wiedziałam, gdzie można kupić
nowy i puściłam się biegiem do Żurawia.
Wybiegłam ze sklepu, trzymając klosz i na
tychmiast zderzyłam się z jakąś panią rozległo się nie tylko „klik” ale też „klak”
1 mój klosz leżał w tysiącu kawałkach na
bruku. „I co ja teraz powiem ojcu?” Musia
łam tak beczeć w obliczu lania, które mnie
czekało, że mistrz blacharski - właściciel
sklepu - ulitował się nade mną. Dostałam
nowy klosz, który bardzo, bardzo ostrożnie
doniosłam do domu.
Nasze dziecięce problemy wywołują
dziś jedynie uśmiech. Wiele zależało wtedy
od pieniędzy, których jako dzieci przecież
nie mieliśmy. Jakże chętnie jeździłabym
w tę i z powrotem promem kursującym
koło Żurawia przez Motławę, żeby móc
z bliska oglądać ogromne parowe frach
towce, ale czyż mieliśmy te niezbędne
2 fenigi?
Żuraw z promem był i pozostał miej
scem, które nas szczególnie przyciągało.
Pewnego mroźnego zimowego dnia mu27

siałam iść do sklepu z nasionami zbóż po
groch Wiktoria” dla matki. Sklep mieścił
się przy Bramie Straganiarskiej. Z papie
rową torebką w ręku szybko pobiegłam
przez Bramę Straganiarską do Żurawia, że
by popatrzeć na krę na Motławie - tego nie
mogłam sobie odmówić. Dookoła Żurawia
krążyły z wrzaskiem mewy - pewnie były
głodne. Gołębie mojego ojca dziobały ku
kurydzę i groch. Czy także mewy?... Kilka
ziarnek grochu warto poświęcić - przeszło
mi przez głowę. Kiedy dotarłam do Żura
wia, torebka rozmiękła od śniegu, mewy
krążyły wokół mnie, a groch Wiktoria”
nasiąkał wodą w Motławie.
Dostałam wtedy lanie, ale i tak moje
dzieciństwo wypełnione było szczęśliwymi
dniami. Te chwile istnieją gdzieś w słonecz
nej dali, skąpane w blasku, który wszystko
odmienia i upiększa. Chętnie wracam do
nich myślami. Czym dla Bawarczyka Alpy,
mieszkańca Kolonii katedra, tym do dnia
dzisiejszego jest dla mnie Długie Pobrzeże z Żurawiem. Oddalona od Motławy
i pływających po niej statków nigdy nie
uwolnię się od tęsknoty za tym miejscem.
Żadna budowla na świecie, żadna inna
rzeka, czy to Dunaj, czy Łaba, a nawet Ren,
nie zastąpią mi tego, co nieodwracalnie
utraciłam. Ale z Długim Pobrzeżem wią
żą się nie tylko przyjemne wspomnienia.
Bolesne przeżycia, które stały się naszym
udziałem, gdy płonęła Wyspa Spichrzów,
a my uciekaliśmy, by ratować życie, zaś
na nasze głowy spadał płomienny deszcz
żarzących się ziaren; gdy czuliśmy niesa
mowity strach i cierpieliśmy z powodu
niewyobrażalnego okrucieństwa - te prze
życia z biegiem lat straciły na wyrazistości.
Po tym, jak zostałam wypędzona z tego
„raju” i tu na Zachodzie musiałam sta
wać na nogach jako „Gastarbeiterin”, chcę
wspominać tylko lata piękne.
Bawarczyk mógł po wojnie zatrzymać
swoje Alpy, mieszkaniec Kolonii jest dziś,
tak jak niegdyś, dumny ze swojej Katedry
(...). Kiedy myślę o moim Długim Pobrzeżu
i moim Żurawiu, widzę tam dziś obcych
ludzi i zadaję sobie pytanie, gdzie był
„nasz” Anioł Stróż w 1945. Mówi się ciągle
o sprawiedliwości i miłosierdziu, ale kiedy
zbierzemy się na odwagę i zaczynamy
mówić o swoim losie, odpowiada nam
potrząsanie głową i nazywa się nas ludźmi
wiecznie żyjącymi dniem wczorajszym.

Wiele wskazuje na to, że widoczny na zdjęciu (po prawej, u dołu) sklep był właśnie tym, w którym Hildegard
Semmler kupowała klosz do lampy naftowej.
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Hildegard Semmler,
Danziger Hauskalender 1994
Przekład Jarosław Ziętkiewicz

Motlawa i Długie Pobrzeże
(Lange Brücke). W głębi wi
doczna zabudowa przy ułicy Wartkiej (Am brausen
den Wasser). Na Motławie
i na Pobrzezu panował du
ży ruch, zarówno różnych
jednostek pływających jak
i łudzi. Widok od strony Ziełonego Mostu.
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Ulica Długa (Langgasse) to
jeden z najbardziej ruchli
wych fragmentów miasta,
zwłaszcza w latach trzydzie
stych, kiedy wzrosła liczba
samochodów. Na skrzyżo
waniu ulicy Długiej z uli
cą Tkacką (Wollwebergasse) natężenie ruchu bywało
i takie, że pojawiali się
policjanci, by ułatwiać ko
munikację w tym miejscu.

GDAŃSK
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Hansaplatz (Plac Hanzy). Po prawej
budynek Staatsarchiv (dziś częścio
wo zachowany, siedziba Archiwum
Państwowego w Gdańsku), po lewej
Petrischule (dziś LO I), w głębi bu
dynki Biblioteki Miejskiej (dziś BG
PAN). Na zdjęciu widoczny tez jest
fragment obszernego skweru, który
powstał pod koniec XIX w. Dziś w tym
miejscu przebiega Podwale Grodzkie,

choć nieco inaczej niz widoczna na
zdjęciu ulica. Jest bowiem bardziej
oddalone od zabudowań Archiwum,
przed którym stoi powojenny budynek,
mieszczący m. in. centralę „Solidarno
ści”, ale „wraca” pod zabudowania
szkolne. Podwale zajmuje tez znaczą
część widocznego na zdjęciu skweru.

Zdjęcie z ok. 1905 roku.
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Na lewo: Rybackie Pobrzeze
(Fischbrücke). Jedno z naj
bardziej znanych i uczęsz
czanych miejsc, gdzie han
dlowano rybami, zwłasz
cza świeżymi, które rybacy
przywozili Motławą. Zdjęcie
z ok. 1915 roku.
Na prawo: Ulica Świętojań
ska (Jahannisgasse). Bra
ma przy kościele i kościół
św. Jana. Lata trzydzieste
XX wieku.
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Aleja Zwycięstwa (Grosse
Allee). Ta trasa łącząca
Gdańsk z Wrzeszczem była
jednym z charakterystycz
nych miejsc w mieście, była
ważną trasą komunikacyj
ną, ale też miejscem spa
cerów i wypoczynku, gdyż
otaczały ją parki i stały
przy niej liczne ogrodowe
kawiarnie i restauracje. Wi
dok w kierunku Wrzeszcza.

GDANSK
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Lasy na wzgórzach okala
jących Gdańsk były miej
scem spaceru i wypoczynku.
Budowano specjalne trasy
spacerowe i wytyczano ale
je. Nasze zdjęcie (1912 rok)
zrobione zostało w lesie
w okolicy Jaśkowej Doliny
(Jäschkentalerweg).
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Dolina Królewska (Königs
thal), dziś okolice ulicy So
bieskiego. W budynku wi
docznym na zdjęciu mie
ścił się zakład opiekuńczy
dla ociemniałych. Dziś bu
dynek należy do Uniwersy
tetu Gdańskiego.

GDAŃSK
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Plaża na Westerplatte. Przed
stu laty nawet na plaży nie
spotykało się„ roznegliżowa
nych ” ludzi, choć słońce - są
dząc po parasolach - przy
grzewało w sposób wystar
czający.

GDAŃSK
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Nowy Port (Neufahrwasser).
Koszary i zakład rafinacji
cukru.
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Oliwa (Oliva). Widok na Pa
chołek (Karlsberg), na któ
rym stała wieża widoko
wa. Na pierwszym planie
mostek, który prowadzi ze
Starego Rynku, obok młyna
w stronę Pachołka. Po pra
wej zabudowania dawnego
zajazdu, dziś częściowo za
chowane. Nie zachowały się
natomiast budynki widocz
ne po lewej, stojące przy
drodze, która u podnóża
wzniesienia biegnie w kie
runku dzisiejszego ZOO i ob
wodnicy.

GDAŃSK
47

GDAŃSK

Długie Pobrzeże (Lange Brü
cke). Nastrojowy, nocny wi
dok z nabrzeża Wyspy Spi
chrzów.

Rozmaitości wy ławnicze
.Mari« Bogucka

ŻYĆ W DAWNYM

GDAŃSKU
Jak było kiedyś
Po trzydziestu latach od
pierwszego wydania Wydaw
nictwo Trio udostępniło czy
telnikowi nowe rozszerzone
wydanie książki „Żyć w daw
nym Gdańsku” Marii Boguskiej. Dawny Gdańsk oznacza
w tym wypadku XVI i XVII
wiek. „Życie gdańszczanina

u progu ery nowożytnej - pi
sze autorka obfitowało w emo
cjonujące wydarzenia. Miasto
wciągnięte było w wir rozgry
wek politycznych o szerokim
zasięgu”. Ale głównym wąt
kiem książki jest życie codzien
ne rajców, kupców, armatorów,
marynarzy, rzemieślników. Do
wiadujemy się jak wyglądały
domy i pracowała służba, co
jedzono, jak się ubierano, kto
i jak wychowywał młodzież,
na czym polegały ówczesne
rozrywki. Chwilami „sylwetka
gdańszczanina rysuje się wca
le sympatycznie: światły, mi
łujący wiedzę i sztukę miesz
czanin, pracowity i zapobie
gliwy (choć nie kryształowo
uczciwy!) kupiec czy rzemieśl
nik, który interesuje się róż
norakimi problemami”. 2 dru
giej strony „trzeźwy i rozsądny
gdańszczanin, nawet ten naj
bardziej wykształcony, hołdu
je najciemniejszym przesądom
i zabobonom”.

„Dialog” o Gdańsku
Pierwszy tegoroczny nu
mer magazynu polsko-nie
mieckiego „Dialog” w dużej
części poświęcony jest Gdań
skowi. Janusz Tazbir pisze
o wspólnej polsko-niemieckiej
tradycji Gdańska, Hans-Werner
Rautenberg przedstawia dzieje
naszego miasta, Adam Krze

Dziejopisarze
Gdańska

Znaczek
na tysiąclecie
Poczta Polska wprowadziła
do obiegu znaczek o nomina
le 50 gr poświęcony tysiącle
ciu Gdańska. Zreprodukowana
na znaczku rycina przedstawia
Długi Targ i fragment ulicy
Długiej z Ratuszem Głównego
Miasta.

Wydawnictwo Adam Mar
szałek przy współpracy, czy
też może pod auspicjami Wo
jewódzkiej Biblioteki Publicz
nej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego publikuje serię
prac pod wspólnym tytułem
„Dziejopisarze Gdańska”. Dwie
pierwsze pozycje (Szymona
Askenazego „Gdańsk a Pol
ska” i Kazimierza Piwarskiego „Dzieje Gdańska”) przyna
leżą w jakiejś mierze do pol
skiej klasyki tego tematu. Obie
zresztą pisane były w związ
ku z potrzebami chwili: Aske
nazego w okresie konferencji
pokojowej w Paryżu, która de
cydowało o losach Gdańska
po I wojnie światowej, druga
podczas II wojny, gdyż „w no
wej Polsce Gdańsk, jako jej
własność na wieki nie może

miński zastanawia się nad po
litycznymi konsekwencjami ro
ku 997, a Donald Tusk opowia
da o swoim dochodzeniu do
rozumienia gdańskiego pro
blemu. Ponadto w numerze
znajdziemy m. in. wspomnie
nia Gerharda Nitschke i Ulricha
Sahma (to syn Heinricha, nadburmistrza WMG), sylwetkę
Andrzeja Januszajtisa opisaną
przez Mieczysława Abramowi
cza, tekst Aleksandry Ubertowskiej o „szkole gdańskiej” we
współczesnej polskiej prozie,
a także rozmowy ze Stefanem
Chwinem i Pawłem Huelle.
Reinhold Vetter pisze o Gdań
sku „ukrytej stolicy Polski”. Na
tle historii ostatnich dwudzie
stu lat dochodzi do wniosku,
że „Gdańsk był przez pewien
czas stolicą Polski w tym sen
sie, że tam właśnie został wpra
wiony w ruch postęp społecz
ny, a przełomy polityczne były
wcześniej wyczuwalne”.

ISARZS GDA‘

SZYMON
ASKENAZY

być miastem z imienia jedynie
polskim, ale musi być z du
cha i krwi polski, słowiański”.
Dla Askenazego „jedno tylko
istnieje zdrowe i sprawiedliwe
rozwiązanie sprawy gdańskiej,
jako nieodłącznej części spra
wy polskiej. To rozwiązanie
najprostsze, (...) przepisane

zostało raz na zawsze prawem
niemylnem natury i dziejów.
Należy po prostu i spełna po
wrócić Gdańsk Polsce i Polskę
Gdańskowi”.
Wydawca nie informuje czy
w ramach tej serii publikowane
będą również prace niemiec
kich „dziejopisarzy Gdańska”.
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Rozmaitości wydawnicze
Wspomnienia
z odbudowy
Minęło prawie dwadzieścia
lat od momentu, kiedy ukazały
się ,Wspomnienia z odbudo
wy Głównego Miasta” zebrane
i opracowane przez nieżyjącą
już Izabellę Trojanowską. Wy
dawnictwo „Marpress” wzno
wiło właśnie tę książkę, która
przynosi bardzo rzetelne ka
lendarium odbudowy i 25 re
lacji tych, którzy w odbudowę
byli zaangażowani na różnych
szczeblach i stanowiskach. Pra

Pomerania'

Kongres Pomorski

Oli

morza

Njwjrwwtm^vA

(rfizlc klaio miasto księcia Swiflopefe?

W „Pomeranii”
Czerwcowy numer „Pomerani” przynosi obfitą serię
gdańskich tekstów Kilku au
torów odpowiedziało na re
dakcyjną ankietę „Gdy my
ślę Gdańsk”, Gerard Labu
da przedstawia „ślady misyj
ne i duchowe dróg świętego
Wojciecha”, Bogna Jakubow
ska próbuje odpowiedzieć na
pytanie „gdzie leżało miasto
księcia Świętopełka”, Grzegorz
Berendt przedstawia ród Ankerów, który w ciągu kilku
dziesięciu lat rozwijał gdański
handel, a Jerzy Samp wspomi
na zmarłego niedawno, uro
dzonego w Gdańsku pisarza
i poetę Hansa Georga Sieglera.

Rzecz o herbie
Od kiedy Gdańsk jest mia
stem? Skąd wzięły się herby?
Jak powstał herb Gdańska i jak
się rozwijał? Czy krzyże w her
bie Gdańska są krzyżackie? Kto
i kiedy dodał koronę? Dlaczego
lwy w portalu Ratusza patrzą
w jedną stronę? Na te pytania
odpowiada Andrzej Januszajtis
w wydanej przez Wydawnic
two „Marpress” pracy „Koroną
herb twój ozdobiono”. „Herb
naszego miasta - pisze A. Ja
nuszajtis - jest prosty i piękny,
zaciekawia i pobudza fantazję.
Uosabia Gdańsk, jego wspania
łą historię i ludzi, którzy two
rzyli jego piękno”. I dalej: „Nie
jest martwym symbolem, tylko

cę uzupełnia wykaz nazwisk
budowniczych Głównego Mia
sta, obejmujący ponad 1200
pozycji. Wydawca zapowiada,
że będzie kontynuował zbiera
nie relacji budowniczych. Przy
gotowaniu kolejnego tomu po
święciła się Izabella Greczanik-Filipp, która pisze: „wo
bec upływu czasu nie wolno
zwlekać z dokumentowaniem
jednego z największych kon
serwatorskich dokonań, jakim
były powtórne narodziny nie
mal doszczętnie zniszczonego
Gdańska”.

GDANSK
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Album Gdańsk
Andrzej Januszajtis

„Koroną
herb twój
ozdobiono...”

Qüupms

znakiem, który żyje i funkcjo
nuje w świadomości identyfi
kujących się z nim mieszkań
ców”.

Album Stanisława Klimka
(wydany przez Wydawnictwo
,yia”) przynosi kilkadziesiąt
kolorowych fotografii współ
czesnego Gdańska. Zobaczyć
możemy wszystkie ważniejsze
gdańskie budowle historycz
ne, wybrane wnętrza i dzieła
sztuki. Tekst wstępny, napisany
przez Ryszarda Deptę i Lecha
Krzyżanowskiego przypomina
dzieje Gdańska, a także hi
storię i architekturę jego hi
storycznych części: Głównego
Miasta, Starego Miasta, Starego
Przedmieścia. Uzupełnieniem
tego albumu jest wybór naj
ważniejszych dat z dziejów na
szego miasta.

Stare
pocztówki
Niedawno wydawnictwo
„Gdański Bówka” opublikowa
ło serię pocztówek, na których
zreprodukowano stare gdań
skie widoki. Niektóre z nich,
podobnie jak te dawne, są
kolorowane. Większość tych
kart przynosi widoki rzadko
lub nietypowo fotografowane.
Technika reprodukcji upadabnia je do dawnych kart pocz
towych.

PRZEGLĄD
POLITYCZNY
Kwartalnik polityczny wydawany w Gdańsku od 1983 roku.
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Gdańsk kilkakrotnie w swej historii podupadał i tracił na znaczeniu.
Zawsze jednak podnosił się z upadku i wracał na gospodarczą mapę Europy.
Na czym polega jego tajemnica? Tajemnica Gdańska,
ale także jego poszczególnych dzielnic, a nawet konkretnych firm?
pojawiła się niedawno,

zdrowotnych i profilaktycznych swoich produktów.

dopiero w latach dziewięćdziesiątych, ale firma

Dowodem na sukces w tej dziedzinie jest

może poszczycić się o wiele dłuższą tradycją,

dyplom WIELKA GAJA przyznany olejom Olvitu

która sięga początków obecnego stulecia.

oraz margarynie niskokalorycznej Mini Light

W latach 1913-1914 bracia Mazurowie założyli

przez Forum Promocji Zdrowia QUO VADIS

przy ulicy Twardej w Gdańsku Oleo - pierwsze

za ich dobrą i stabilną jakość zdrowotną.

NäZWä

Olvit

na terenach Polski zakłady przemysłu tłuszczowego.
W okresie 1926-1928 przy ulicy Załogowej powstała

Olvit posiada sprawdzoną, ogólnokrajową sieć

Amada, niemiecko-duńska spółka produkująca

dystrybucyjną i jest obecny na rynkach

oleje jadalne, tłuszcze do smażenia i pieczenia,

zagranicznych. Obecnie składa się ż dwóch

stearynę, glicerynę

ambitnie i szybko przystosowuje się do warunków

oraz niewielkie

wolnej konkurencji - korzystając z mocnej pozycji

ilości margaryn.

na rynku przeprowadza gruntowny program

Wkrótce potem,

modernizecyjny, zarówno w sferze technologii

w roku 1932,

jak i organizacji, zakończony 1 października

w Gdyni zaczęła

1994 roku prywatyzacją. Obecnie Olvit jest jednym

działać należąca do

z liderów polskiego przemysłu tłuszczowego,

kilku poważnych

w pełni nowoczesnym producentem najwyższej

~ firm polskich

jakości surowców dla potrzeb przemysłu

i zagranicznych

spożywczego i gastronomii oraz wyrobów

spółka akcyjna

przeznaczonych na rynek konsumencki.

Union. Wybuch II

w pełni nowoczesnych
zakładów produk
cyjnych,

w

Gdańsku
i w Gdyni.
Tysiącletnia
historia
Gdańska

jest

doskonałym przykładem
na poparcie tezy, że receptą na dobrobyt i
powodzenie mieszkańców jest wolność gospo
darcza i osobista oraz szeroko pojęta tolerancja.

wojny światowej przyniósł kres niezależnemu

Miasto nad Bałtykiem zawsze przyciągało

istnieniu wspomnianych spółek.

najbradziej twórczych i przedsiębiorczych ludzi

W grudniu 1939 zostały one połączone w jedną

z całej Europy, zawsze było otwarte na świat

całość na okres wojny.

i gotowe wymieniać się z nim dorobkiem kultu
ralnym, technicznym oraz wszelkiego rodzaju

W listopadzie 1945 roku na drodze nacjonalizacji

towarami. Tylko wtedy, gdy miał pełną swo

wymienionych firm oraz fabryki Żuławy,

bodę, Gdańsk rozwijał się i piękniał. Dzieje

zlokalizowanej w Nowym Dworze Gdańskim,

Olvitu są jeszcze jednym dowodem siły

powstały państwowe Zakłady Przemysłu

gdańskiego ducha przedsiębiorczości.

Tłuszczowego. W okresie powojennym zakłady
stopniowo modernizowano i kilkakrotnie reor
ganizowano. Asortyment produkcji zmieniał się i
rozszerzał, produkty ZPT wyróżniały się na tle

Produkcja osiąga setki ton na dobę. Cała Polska

wyrobów socjalistycznego przemysłu.

zna gamę olejów (uniwersalny, sojowy,

Przełomem w historii firmy stały się późne lata

słonecznikowy) i margaryn (Bolero, Mini Light,

osiemdziesiąte, okres, w którym rozpoczęła się

Masło Roślinne) Olvitu.

liberalizacja systemu gospodarczego. Firma

Olvit szczególną wagę przykłada do walorów

t
ZAKŁADY PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO
SP. Z 0.0.

SOLIDNOŚĆ PRZESZŁOŚCI
JAKOŚĆ PRZYSZŁOŚCI
Bramy garażowe i przemysłowe
80-890 Gdańsk, ul. Heweliusza 24
tel. 46 27 53, fax 46 27 54

Przedstaw idei A

1K

tel.(58)32-64-41 ,fax (5 8)3 2-5 8-4 3

Czasami czeka się długo na dobre towarzystwo

POMORSKIE TOWARZYSTWO LEASINGOWE
..

.inteligentna forma posiadania.

GDAŃSK. 80-252, ul. Jaslcowa Dolina 17, telefax (058) 46 12 09 do 11,45 20 29 do 31, BIELSKO-BIAŁA,43-300. ul. Piłsudskiego 7,
tel. (033) 18 41 10, fax (033) 18 41 10, BYDGOSZCZ, 85-090, ul. Powst. Wielkopol. 26. tel. (052) 40 10 55, fax (052) 40 10 44, KATOWICE,
KATOWICE, 40-036, ul. Sokolska 29, tel. (032) 203 75 00 w. 40 86. w. 41 81, w. 43 95, fax (032) 103 75 00 w. 43 93, KRAKÓW,
KRAKÓW, 31-038, ul. Starowiślna 15a, tel. (012) 21 08 68, fax (012) 22 80 26, ŁÓDŹ, 93-578, ul. Wróblewskiego 18, tel./fax (042)
84 33 83. OLSZTYN, 10-450, ul. Piłsudskiego 76, tel. (089) 539 23 91,539 23 92, fax (089) 539 23 49, OPOLE, 45-315, ul. Głogowska 37,
tel. (077) 57 66 50, fax (077) 55 14 79, POZNAŃ, 60-841, ul. Dąbrowskiego 24/1, tel. (061) 847 25 92,47 26 59, fax (061) 47 68 87,
SZCZECIN, 70-419, Plac Rodła 8, tel. (091) 59 44 50. 59 44 53, fax (091) 59 44 49, WARSZAWA, 00-020, ul. Szpitalna 1,
tel. (022) 627 47 22, 827 98 70. 826 80 31 do 39, fax (022) 827 98 69, WROCŁAW, 53-332. ul. Powst. Śląskich 95, tel. (071)
60 59 38,60 53 67, fax (071) 60 50 34

BEZPŁATNA INFOLINIA: 0-800 500 01

Kwartalnik
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Co wydarzyło się w kwietniu 1922 ro
ku na Przeróbce? Zdjęcie pokazuje
zniszczoną lokomotywę, a adnotacja
nieznanego autora na odwrocie in
formuje, że wyciągnięto ją z wody:
Maszynista zginął na miejscu.

Mostem przy Stągwiach Mlecznych
schodzimy z Wyspy Spichrzów i wcho
dzimy w Długie Ogrody. Kościół św.
Barbary, teatr operetkowy i konsulat
rosyjski - to tylko niektóre punkty na
szego spaceru z lat dwudziestych.

Z dawnych lat pozostało w naszym
mieście wiele - często niezauważanych - śladów. Niekiedy są to tyl
ko okruchy przeszłości: wizytówka na
drzwiach, studzienka kanalizacyjna,
napis na kostce brukowej itp. Chce
my gromadzić (na fotografiach) takie
ślady, liczymy na pomoc Czytelników.

Jedno miejsce... okolice kościoła św.
Elżbiety. Kościół, który byl prawie
„przytulony99 do wałów, obrósł potem
wielkomiejską zabudową. Po wojnie
pojawił się w nowej konfiguracji prze
strzennej.

Kino przy ulicy Długiej. Czy Rathaus-Lichtspiele mieściło się w tym samym
miejscu, co dzisiejszy Neptun? Czy re
pertuar był podobnie „zamerykanizo
wany” jak dziś?

DEUTSCH-POLNISCHES MAGAZIN □ MAGAZYN POLSKO-NIEMIECKI

DIALOG, dwujęzyczny magazyn polsko-niemiecki, jest wydawany
od roku 1987 przez „Towarzystwo Niemiecko-Polskie - Związek
Federalny” we współpracy z towarzystwami polsko-niemieckimi
w Polsce. DIALOG chce wnieść wkład do polsko-niemieckiej wy
miany informacji i poglądów. Przy czym DIALOG nie jest organem
jednej lub drugiej strony, lecz pragnie przyczynić się do zmniejsze
nia uprzedzeń i wypełnienia wciąż istniejącej luki informacyjnej.
Wydawcy i redakcja pisma chcą zajmować stanowisko ponadpar
tyjne i niezależne, szczere, ale nie drażniące, krytyczne, ale nie
napastliwe, zaangażowane, ale nie jednostronne.
Informacja i zamówienia prenumeraty w Polsce:
„Przegląd Polityczny”,
ul. Szeroka 121/122, 80-835 Gdańsk,
tel. (0-58) 31-90-31, 31-39-31.
Prenumerata roczna 20zł (3-4 numery).

