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GDANSK
NOWE SPOJRZENIE NA DAWNY GDAŃSK
PRZEZ BRAMĘ MULTIMEDIÓW

“Był sobie Gdańsk” na płycie CD-ROM
Już wkrótce zaprosimy Państwa do obejrzenia zdjęć przedwojennego Gdańska zgromadzonych
w obu częściach albumu „Był sobie Gdańsk”, oraz ponad stu nigdzie dotąd nie publikowanych
fotografii w nowej multimedialnej formie.
■ Ponad 600 wysokiej rozdzielczości fotografii opatrzonych ilustracją dźwiękową.
■ Setki interesujących informacji o widocznych na zdjęciach obiektach.
■ Indeksy tematyczne zgromadzonych zdjęć.
■ Wiele ciekawych historii ilustrowanych fotografiami, opisujących dawny Gdańsk.
■ Rozbudowana przeglądarka zdjęć dająca wrażenie wirtualnej rzeczywistości, wyposażona w mechanizmy
płynnego powiększania obrazu.
a Możliwość szybkiego przechodzenia między zdjęciami przez kliknięcie na interesującym nas obiekcie.

Multimedia Cafe
multimedia

cafe

81-854 Sopot al. Niepodległości 642/644
tel. (058) 51 20 40 e-mail: mmcafe@softel.gda.pl

“Był sobie Gdańsk” - druga część albumu
a 200 nowych, choć dawnych zdjęć Gdańska sprzed 1945 roku.
b Dłuższy spacer po Wrzeszczu, Oliwie, Nowym Porcie i Brzeźnie.
b Odkrywanie znanych miejsc w zupełnie nowych ujęciach.
b Wprowadzający tekst Donalda Tuska.

Fundacja Pomocy Dzieciom Skrzywdzonym “Dar Gdańska”
80-835 Gdańsk ul. Szeroka 121/122 tel./fax (058) 31 90 31, 31 39 31

opracowanie grafie

To wszystko już na Gwiazdkę 1997, w drugiej - uzupełniającej pierwszą - części albumu
“Był sobie Gdańsk”. W księgarniach już na przełomie listopada i grudnia 1997.
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może dla kogoś okazać się niezwy
kle cennym darem” — pisze w tym
numerze Paweł Huelle. Niezwykłość
i magia starych fotografii może się
objawiać w różny sposób. Dla Pawła
Huelle stała się impulsem do napi
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Szmita z Wrzeszcza zdjęcie z albumu
„Był sobie Gdańsk”, podpisanejedynie
„przekupka handlująca rybami przy
nabrzeżu”, niespodziewanie oznacza
ło wędrówkę w dzieje własnej rodziny,
gdyż to właśnie przekupka, okazała
się byćjego babcią. Stare zdjęcie nagle
ożyło. W inny jeszcze sposób przemó
wiła stara karta pocztowa, na której
widzieliśmy kupę żelastwa, a był to
ślad tragedii, która rozegrała się trzy
ćwierci wieku temu.
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przygotowanie zdjęć: BOP s.c.
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31-90-31, 31-39-31.
Sprzedaż w księgarniach
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nie proponuje wysyłki
pocztowej, ponieważ
obawia się, że z powodu
formatu czasopisma może
ono ulegać uszkodzeniom.
Możliwe jest zamówienie
prenumeraty z odbiorem
w siedzibie wydawcy.
Zdjęcia wykorzystane
w tym numerze pochodzą
ze zbiorów: Biblioteki

Gdańskiej PAN w Gdańsku,
Biblioteki Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Muzeum Historii
Fotografii w Krakowie,
Piotra Popińskiego,
Janusza Hebdy i innych
zbiorów prywatnych.
Cena 1 egz. 10 zł
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• Wały Jagiellońskie
(Dominikswall) Tajemnica
hotelu „Danziger Hof” s. 8 -12
• Między Wyspą Spichrzów
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• Targ Drzewny (Holzmarkt)
Zdjęcia nie istniejące *
s. 24-25
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A także
• Stare zdjęcie przemówiło
s. 4-7
• Rozwiedziony most s. 22-23
• Powrót na gdańskie uliczki
s. 26-27
Junęi

• Z teki Rosenberga o
Machandłu s. 34
• Galeria s. 35-45
• Listy uzupełnienia, opinie
s. 46-48
• Ślady przeszłości s. 50-51
• Rozmaitości s. 52-54
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Na okładce: Nie istniejąca
uliczka Nonnengasse i wieża
kościoła św. Brygidy. Dziś
w tym miejscu parking
przed kościołem. Ze zbiorów
Muzeum Historii Fotografii
w Krakowie
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Stare zdjęcie przemówiło

Powrót babci
Mieczysław Abramowicz
To był niezwykły dzień dla nas
wszystkich. Kilka miesięcy po ukazaniu
się albumu „Był sobie Gdańsk” przyszła
do redakcji pewna pani. Otworzyła al
bum na stronie 146, wskazała zdjęcie
i powiedziała: „To jest babcia mojego
męża, Bertha Röschke”. Wszyscy wstrzy
maliśmy oddech: zdjęcie, które do tej pory
przedstawiało dla nas jedynie „przekup
kę handlującą rybami przy nabrzeżu,
około 1920 roku” nagle ożyło. Kobieta na
fotografii przestała być anonimowa, stała
się kimś bliskim. I z czasem znajomym.

Zdjęcie ze strony 146 albumu „Był sobie Gdańsk”
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- Od razu poznałam ten kapelusz. Syn
przeglądał album, a ja z daleka zobaczyłam
ten kapelusz. I mówię: przecież to babcia
Bertha - Bonny Karl Willy Szmit przypo
mina sobie moment, gdy na zdjęciu w „Był
sobie Gdańsk” rozpoznał swoją babcię. Taki kapelusz miała tylko ona: granatowy
ze skręconą wokół ronda biało-niebieską
wstążką.
Siedzimy w salonie starego domu we
Wrzeszczu. Pan Bonny, jak przystało na pa
triarchę rodu, w otoczeniu rodziny, żony
Mirosławy (to ona wcześniej odwiedziła
redakcję) i dzieci: Agnieszki i Bartosza
oraz Jolanty, która przyjechała na wakacje
z Niemiec. Z okruchów wspomnień (i póź
niejszych moich poszukiwań w gdańskim
archiwum) mozolnie odtwarzamy postać
babci Berthy, „przekupki handlującej ryba
mi na nabrzeżu, ok. 1920 roku”.
Odnaleźliśmy (równieżpoza zbiorami rodzinnymi)
inne zdjęcie babci Berthy, handlującej rybami na
Pobrzeżu.

Guwernantka z Ostródy
Bertha Baruta urodziła się w 1866 ro
ku w Ostródzie. Jako młoda dziewczyna
przyjechała do podgdańskich Górek. Naję
ła się „za guwernantkę”. To doświadczenie
przydało się później w jej własnej rodzi
nie: uczyła dzieci i wnuki dobrych manier,
porządku, prawidłowego wysławiania się.
Jednak służba u obcych ludzi nie da
wała jej satysfakcji. W czasie potańcówki,

na którą mogła pójść korzystając z przysłu
gującego jej raz w miesiącu wychodnego,
poznała rybaka z Górek Wschodnich, Hein
richa Augusta Róschke. Wkrótce młodzi
pobrali się.
Róschke to była dobra partia. Rodzina
od lat zasiedziała w Górkach, Sobieszewie
i Przegalinie. Od pokoleń trudniąca się
rybaczeniem. Heinrich August (albo po
prostu August, jak mówi się o nim w ro
dzinie), urodzony 18 sierpnia 1855 roku,
5

był trzecim dzieckiem Andreasa Röschke
i Anny również z rybackiej rodziny Kabatzkich.
Ślub Berthy i Augusta odbył się w Sobieszewie na początku lat 80. Wkrótce
(w 1885 roku) na świat przyszła pierw
sza córka - Emilia Otylia, matka Bonnego.
Bertha Röschke była kobietą silną i zdrową
- dała Augustowi 18 dzieci.

Elita Fischbrücke
Bertha musiała być silna i zdecydowa
na, miała przecież na głowie stale powięk
szającą się gromadę dzieci, dom w Górkach
Wschodnich i ciężką pracę na Rybackim
Pobrzeżu w Gdańsku.
Niezależnie od pogody, niezależnie od
pory roku, codziennie wczesnym rankiem
wypływała statkiem z innymi kobietami, by
rozstawić swoje cebrzyki z rybami na Fisch
brücke w Gdańsku. Rytuał był niezmienny
od lat. Najpierw trzeba było odebrać ryby
zamówione poprzedniego dnia u rybaków.
Później przygotować dębowe cebrzyki każdy z nich wymalowany w środku na
niebiesko „żeby lepiej wyglądało”, w każ
dym - w zależności od gatunku - 30 do 40
kilogramów ryb. Jeśli prażyło słońce lub
padał deszcz Bertha Röschke rozstawiała
swój parasol. Ponieważ szybko znalazła
się w elicie Rybackiego Pobrzeża (w koń-

Targ rybny na Rybackim Pobrzeżu, miejsce codziennej pracy babci Berthy.
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W domowym archiwum rodziny Szmitów zachowa
ło się, wydane przez Prezydium Policji w Gdańsku
30 lipca 1936 roku, specjalne zezwolenie dla Emilii
Otylii Schmidt na prowadzenie handlu rybami. Wy
drukowano je na kawałku mocnego płótna, żeby się
szybko nie zniszczyło, opatrzone zdjęciem (niestety
klej byl zbyt słaby i fotografia Emilii gdzieś prze
padła), przybito odpowiednie pieczęcie i złożono
konieczne podpisy. Takim płóciennym zezwoleniem
musiała legitymować się każda handlarka, rów
nież babcia Bertha. Na zezwoleniu mówi się co
prawda o „Fischmarkt in Danzig”, ale dotyczy to
rybnego targu na Rybackim Pobrzeżu (Fischbrücke),
a nie nieodległego Targu Rybnego, na którym nie
handlowano przecież rybami.
„Erlaubnis” Emilii Otylii Schmidt było również jej
powojennym „dowodem osobistym”. Na odwrotnej
stronie płóciennego dokumentu wójt gminy Śpiewowo (tak zaraz po wojnie nazywano Świbno)
w gdańskim powiecie potwierdził 22 października
1945 roku zameldowanie właścicielki.

cu nosiła nazwisko Röschke!) korzystała
z pewnych przywilejów: jednym z nich
było prawo do posiadania własnego, sta
łego miejsca na targu. Tylko Bertha mogła
tam handlować, tylko Bertha mogła tam
wstawić do specjalnej dziurki w ziemi swój
parasol. Nawet jej najstarsza córka, Emilia
Otylia, która poszła w ślady matki i sprze
dawała ryby na Fischbrücke aż do końca
wojny, musiała przez lata zapracować na
własne miejsce wśród innych handlarek.
W zimowe miesiące handel rybami
nie ustawał. Jak zwykle Bertha przypływa
ła rano na targ, odbierała ryby i siadała
przy swoich niebieskich cebrzykach. Pod
spódnicę - jak inne przekupki - wsuwa
ła rozżarzone węgle (pamiętacie Państwo
„Blaszany bębenek”?).
I tak latami. Codziennie. Również po
śmierci Augusta w połowie lat 30. Tym
bardziej po jego śmierci, bo przecież trzeba
było utrzymać liczną rodzinę.
Handel rybami przynosił stały, choć
niezbyt wysoki dochód. Tuż przed wojną,
w roku 1937, najbardziej poszukiwane
i najdroższe były ryby słodkowodne. Duży
sandacz kosztował 1.20 - 1.80 guldena,
a karp nawet o 5 fenigów więcej. Tańsze
były szczupaki (1 - 1.10 G) i karasie
(już od 60 fenigów). Najwięcej jednak
sprzedawano ryb bałtyckich. Duże, piękne
i świeże śledzie: 25-30 fenigów, szproty
- 50, piklingi - 60-70, a węgorze aż 3
guldeny za funt. Można było wyżyć. Tym
bardziej, że Emilia Otylia wyszła za mąż
również za rybaka, Karla Schmidta. Ich
syn, Bonny, pisze się z polska, Szmit, bo
tak spodobało się kiedyś, już po wojnie,
jakiemuś urzędnikowi.
Trwało to aż do końca, do roku 1944,
kiedy to babcia Bertha wyjechała do Nie
miec. Zmarła w 1957 roku w Kleefeld.

Matrona
Bertha Röschke twardą, choć spra
wiedliwą, ręką trzymała swoją rodzinę.
Czasami tylko nie upilnowała Augusta,
któremu zdarzały się niegroźne „skoki
w bok”. Podnosiła wtedy wielki raban,
krzycząc na swoje konkurentki, że męża
jej bałamucą. Nawet wtedy, gdy dobiega
jący osiemdziesiątki August wymykał się
na randkę z 75-łetnią sympatią. A bywało
i tak...
Mimo tych drobnych zgrzytów Bertha
i August stanowili dobraną parę. Przeżyli
razem ponad pół wieku i stworzyli praw
dziwy ród rybacki. Gdyby nie szaleństwa
Historii do dziś jakiś Röschke rybaczyłby
w Górkach, Sobieszewie łub Przegalinie,
a targ rybny dalej byłby żywym miejscem.

Emilia Otylia Schmidt, najstarsza córka Berthy i Augusta Röschke, a matka Bonny’ego, również sprzedawała
ryby na Pobrzeżu.

Ale przecież ciągłość i tradycje tej
rodziny nie zostały całkiem przerwane:
Bonny Karl Willy Szmit całe życie zawo
dowe (dziś jest na emeryturze) spędził
jako... rybak. Pływał co prawda w Dałmorze na większych statkach niż jego
ojciec Karl Schmidt, dziadek Heinrich Au
gust Röschke czy pradziadowie Andreas

Röschke i Johann Kabatzki. Ale fach jest
przecież ten sam.
Tak oto trafiliśmy z Ostródy i Górek
Wschodnich na ogromne oceany pełne
supernowoczesnych statków. A zaczęło się
tak niewinnie: „Przekupka handlująca ry
bami przy nabrzeżu, ok. 1920 roku”.
□
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Tajemnica hotelu „Danziger Hof”
Jerzy Samp

Autor znanej w całym świecie serii przewodników - Karl Baedeker nie mógł
oczywiście pominąć Gdańska. W roku 1902 nakładem lipskiej oficyny ukazało się
kolejne juz wydanie jego książki zatytułowanej „Nordosi-Deutschland” (Północno
-wschodnie Niemcy).
8

Podobnie jak wszystkie publikacje Ba
edekern również i ta zawiera wiele prak
tycznych rad, które mogły okazać się bar
dzo przydatne dla podróżujących. Prze
to rys historyczny Gdańska oraz uwagi
na temat najbardziej godnych zwiedzenia
miejsc i obiektów poprzedza lista hoteli,
kawiarenek, sklepów z wyrobami bursz
tynowymi. Nie zabrakło informacji o tu
tejszych teatrach, liniach tramwajowych,
dorożkach, poczcie, telegrafie. Są tam waż
niejsze adresy, ceny, słowem wszystko to,
co mogło być ważne dla przyjezdnych.
Skrupulatny Baedeker wymienia kilka
naście gdańskich hoteli oraz domów go
ścinnych, jakimi były w owym czasie ewan
gelicki ,yereinshaus” i katolicki „Dom Św.
Józefa”. Jest tu więc mowa o znajdujących
się w bliskim sąsiedztwie Dworca Główne
go hotelach „Reischhof” i „Continental”.
Nie pominięto „Domu Angielskiego” przy
ulicy Chlebnickiej - prastarej austerii nadmotławskiej o wielowiekowej tradycji, jak
również o hotelach: „Germania” (ul. Ogar
ną), „Pod Trzema Murzynami” (ul. Kładki)
i „Pod Gwiazdą” znajdującym się naprze
ciw Bramy Wyżynnej (przy Targu Siennym).
Wymieniono również: „Hotel de Thorn”
(dzisiejsza ul. Bogusławskiego), „Mono
pol” (ul. Ogarna) oraz znajdujące się przy
Długim Targu: „Hotel du Nord” i „St.
Petersburg”.
Jako pierwszy jednakże, najwytwor
niejszy w całym mieście, najbardziej luk
susowy, a w związku z tym szczególnie
godny polecenia wymieniony został hotel
„Danizger Hof” (Gdański Dwór) przy uli
cy noszącej wtedy nazwę Dominikswall 6
(dziś Wały Jagiellońskie).
Gdy wspomniana edycja Baedekera
trafiała właśnie na księgarskie lady hotel
ten był budowlą liczącą zaledwie cztery la
ta. W miejscu, gdzie go wzniesiono, jeszcze
dziesięć lat wcześniej istniał wysoki wał
ziemny - fragment XVII-wiecznych fortyfi
kacji miejskich, które zaczęto likwidować
dopiero w ostatniej dekadzie minionego
stulecia. Gdańsk zyskał nową przestrzeń,
ta zaś przynieść mu miała dodatkowe, i to
niebagatelne źródło dochodu.
Na najstarszej z zachowanych fotografii
Gdańska z roku 1855 przed Bramą Wy
żynną widać głęboką fosę a nad nią most
zwodzony. Zdjęcia pochodzące z roku 1890

dokumentują ciągle jeszcze istniejące wały
z obu stron wspomnianej bramy lecz na
fotografiach wykonanych niespełna dzie
sięć lat później nie ma już śladu ani po
wysokich wałach, ani też po głębokiej fo
sie, po której zasypaniu murowana oprawa
wrót miasta sprawiała wrażenie o połowę
niższej, aniżeli była do tego czasu.
Pierwszy właściciel „Danziger Hofu”
nazywał się Teute. Człowiek ten dobrze
znał się na swoim fachu, wcześniej bo
wiem, i to przez wiele lat, należał do nie
go inny gdański hotel o nazwie falter”.
Gdy tylko nadarzyła się okazja zainwesto
wał wszystkie swoje oszczędności w nowe,
jakże ambitne przedsięwzięcie, które mia
ło się już wkrótce okazać przysłowiową
żyłą złota.
Doskonale (także w sensie komercyj
nym) zlokalizowaną budowlę zaprojekto
wał wzięty w owym czasie berliński archi
tekt, a zarazem tamtejszy rządowy radca
budowlany Karol Gause. Kreśląc plany ob
szernego gmachu, pod który przeznaczono
położoną na północ od Bramy Wyżynnej
parcelę o powierzchni dwu i pół tysiąca
metrów kwadratowych wziął on pod uwa
gę dominujący w XVII-wiecznym Gdańsku
styl. Dzięki temu neorenesansowa bryła
gmachu stosunkowo „bezkolizyjnie” wpi
sała się w pejzaż tej części miasta.
Prace budowlane trwały od roku 1896
do 1898. Wykonywała je berlińska firma
Gausego, choć kierownictwo powierzo
no gdańskiemu mistrzowi budowlanemu
Alexowi Fey. Roboty blacharskie, dekar
skie, ślusarskie, jak również kanalizacyjne,
a także prace związane z systemem ogrzew
czym, instalacjami elektrycznymi i kowal
stwem artystycznym realizowali fachowcy
sprowadzeni z Berlina. Dekoracją wiel
kich sal i salonów zajmował się przybyły
z Charlotteburga Josef Junkersdorf.
Gdańskim z kolei mistrzom przypa
dło w udziale m.in. wykonanie instalacji
elektrycznych, prace malarskie i tapicerskie. Część wyposażenia w stylowe meble
wielki hotel zawdzięczał gdańskiej firmie
E.G. Olschewski, natomiast Wilhelmowi
Dreylingowi z Gdańska powierzono ca
łość robót kamieniarskich i rzeźbiarskich.
Hotelowy kompleks prezentował się
wyśmienicie, szokował nie tylko swą wiel
kością i elegancją, lecz również nowo
czesnością rozwiązań, i to pod wieloma
względami. Do jego wnętrz prowadziły
dwa westybule; jeden od strony ulicy Dominikswall, drugi z Targu Węglowego.
Korzystając z tego ostatniego, można
było odnieść wrażenie, że wchodzi się do
przestronnego pałacu. Westybul połączo
ny był z chętnie przez gości odwiedzanym

Jedno z wejść do hotelu, prawdopodobnie od strony Targu Węglowego.
Taras ogrodowy na dziedzińcu hotelu.
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tarasem. Na prawo, w części parterowej
była bogato wyposażona czytelnia oraz sa
la konferencyjna. Wielka jadalnia służyć
mogła także jako sala koncertowa. W ob
szernej sali parterowej, od strony dzisiej
szej ulicy Wały Jagiellońskie, toczyły się
w lipcu 1898 roku obrady Kongresu Nie
mieckiego Towarzystwa Kolonialnego pod
protektoratem księcia Johanna Albrechta
z Meklemburgii. Odtąd już na stałe będzie
to sala kongresowa tej organizacji. Tuż
obok istniały pomieszczenia restauracyj
ne zaś część dziedzińca zajmowała czyn
na głównie w sezonie letnim weranda.
Hotel „Danziger Hof” posiadał central
ne ogrzewanie, oświetlenie elektryczne,
windy osobowe i towarowe, nowoczesną
pralnię oraz kuchnię, wreszcie znakomicie
wyposażone łazienki.
Wytworny westybul tej części hotelu
prowadził również do pomieszczeń na
piętrze. Na górę wiodły schody z białego
marmuru wyłożone grubymi dywanami,
ale można też było udać się tam wygod
ną i stylowo wykonaną windą. Wyjątkową
urodą wyróżniała się tam bogato dekoro
wana Sala Biała. Nazwę swą zawdzięczała
barwie bogatych zdobień ze złotymi orna
mentami. To tutaj właśnie odbywały się
spotkania z goszczącymi w Gdańsku waż-
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Powyżej: Jadalnia hotelowa na parterze. Poniżej, na lewo: Westybul wyposażony w windę. Poniżej, na
prawo: Wielka Sala Biała na piętrze.

i
nymi osobistościami świata polityki, nauki
i sztuki. Była też świadkiem koncertów
z udziałem słynnych wirtuozów, tudzież
spotkań z artystami. Organizowano wi
dowiska teatralne, a niektóre ze swoich
sztuk wystawiał m.in. działający w Gdań
sku, choć nie dysponujący stałą siedzibą
teatr żydowski. Tutaj wreszcie odbywa
ły się kilka razy do roku wielkie bale
z udziałem miejscowej elity towarzyskiej
oraz zaproszonych gości.
Tym większa jest sława hotelu, im
więcej widnieje w jego księgach słynnych
w świecie postaci, które zaszczycają go
swą obecnością. Również i w tej dziedzinie
„Danziger Hof ” miał wiele do odnotowa
nia. Już w pierwszych pięciu latach jego
istnienia, kiedy to liczba gości mających
do dyspozycji aż sto dwadzieścia pokoi
i apartamentów (ze 157 łóżkami) wynio
sła około dwadzieścia osiem tysięcy osób,
wśród prominentów były takie postacie,
jak: król Albert von Sachsen z małżonką,
księżna Fryderyka Leopolda von Preussen, czy też książę Johann Georg von
Sachsen. Podczas cesarskich manewrów
w roku 1902 gościł tu przybyły z Rosji
wielki książę Aleksiej, a niebawem z ho
telowych apartamentów skorzystał także
znany miliarder amerykański Vanderbilt.

W lipcu roku 1903 przybyła cesarzowa
Augusta Viktoria,we wrześniu zaś z okazji
odsłonięcia na placu przed Bramą Wyżyn
ną pomnika Wilhelma Wielkiego, witano
cesarza Wilhelma II.
„Danziger Hof”, który od chwili jego
powstania aż do roku 1945 konsekwentnie
na pierwszym miejscu wymieniają niemal
wszystkie gdańskie przewodniki, uwiecz
niony został na licznych widokówkach

i fotografiach. Często elewacje tej oka
załej budowli stanowią tło cesarskiego
pomnika. W swoim czasie była to swoista
wizytówka miasta.
Budowli tej, a nawet jej ruin nigdy
nie oglądałem. Wiedziałem wszakże od
rodziców, już jako dziecko, że hotel taki
w Gdańsku istniał, że nie miał równego
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sobie, a w roku 1945 pozostały po nim
jedynie gruzy i zgliszcza. Już podczas stu
diów gmach ten interesował mnie, jako że
w bliskim jego sąsiedztwie mieszkać mia
ła w czasie swego „nielegalnego” pobytu
w Gdańsku Maria Konopnicka.

Najbardziej wszakże utkwił mi on w pa
mięci po rejsie, jaki odbyłem na przełomie
lat 1976/77, płynąc na pokładzie „Stefana
Batorego” do portu Casablanca w Maroku.
Poznałem wówczas pewnego emerytowa
nego policjanta z Londynu. Gdy dowie
dział się, że jestem z Gdańska, zapytał
mnie, czy istnieje jeszcze w moim mie
ście ów wytworny hotel tuż przy wielkiej
bramie miasta. Gdy odrzekłem, że dawno
nie ma już po nim śladu, człowiek ten,
który raz tylko w życiu gościł w Gdań
sku, a był to rok 1932, opowiedział mi
dziwną historię.
Polskie napisy i polska flaga na przylegającym do
hotelu Banku Brytyjsko-Polskim w czasie kampanii
wyborczej w 1935 roku.

Ogród zimowy hotelu „Danziger Hof”.

Będąc jeszcze młodym policjantem od
był podróż służbową na statku ubezpiecza
jąc jakąś ważną przesyłkę, która trafić miała
do gdańskiej filii londyńskiego banku The
British and Polish Trade Bank, która mie
ściła się w „Danziger Hof”. Wraz z kilkoma
wysokimi urzędnikami zamieszkał w hote
lu, który doskonale zapamiętał. Dokładnie
i ze szczegółami opowiadał, jak wygląda

ły wówczas poszczególne pomieszczenia,
taras z ogrodem, potrafił nawet ocenić
wartość grafik, rzeźb i obrazów zdobią
cych hotelowe ściany i wnętrza.
Na temat szczegółów swojej misji nie
wiele potrafił, lub też może nie chciał
powiedzieć, jednak szczegółowo opisał mi
pewien tutaj właśnie spędzony wieczór,
który na zawsze pozostał mu w pamięci.
Oto w tym samym czasie, gdy londyńczycy załatwiali nad Motławą swoje sprawy,
w hotelu gościła pewna Rosjanka o imieniu
Natalia, bądź Natasza. Podobno potrafiła
przewidywać przyszłość, a umiejętności
swe zaprezentowała podczas zorganizo
wanego dla wąskiego grona osób seansu.
Poznany przeze mnie policjant znalazł
się wśród nich. Zapamiętał okoliczności
wchodzenia przez Rosjankę w stan transu,
a następnie wypowiadane przez medium
słowa. Szczególnie zaskakujący przebieg
miało zakończenie seansu, kiedy to ja
snowidząca przepowiedziała, że nie minie
ćwierć wieku a wytworny „Danziger Hof”
legnie w gruzach i nigdy już nie zostanie
odbudowany. Widziała ludzką tragedię, łzy,
zabitych i rannych. Przepowiedziała agonię
miasta, któremu dane wprawdzie było się
odrodzić, ale w jakże innej już postaci. □
W artykule wykorzystano prace:
1) Erinnerung an das Hotel „Danziger Hof ” Danzig,
(Berlin, bez roku wyd.) — skąd pochodzą publiko
wane tu ilustracje wnętrz hotelowych.
2) Danzig und seine Bauten, Berlin 1908.
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Pomiędzy
Paweł Huelle
stnieją takie fotografie, czy obrazy, któ
drugie motyw przewoźnika: kim jest ten
re stanowią dla naszej wyobraźni wy
stary mężczyzna podtrzymujący zanurzone
zwanie. I tak jak symbol - domagają się wiosło? Gdańskim Charonem, stróżem cie
dopełnienia. Właściwość ta często obja
ni? Przybyszem z kresów? Kaszubą, którego
wia się kapryśnie: przechodząc obok tego
przodkowie byli tu od zawsze? Odwróco
samego widoku, ktoś dozna głębokiego
ny do obiektywu tyłem, pragnie pozostać
wzruszenia, ktoś inny natomiast wzruszy
anonimowy, jak gdyby jego losy i przeżycia
ramionami. Fotografia, o której pragnę
miały
pozostać tylko z nim. A chłopiec?
powiedzieć parę słów, należy do takiej
O
nim
nie wiemy przecież więcej. Może
właśnie kategorii: kiedy ją pierwszy raz
jest
wnukiem
przewoźnika. A może tylko
ujrzałem, przeżyłem coś w rodzaju krót
przypadkowo
pojawił
się na łodzi?
kotrwałego zachwytu, olśnienia. Dla wielu
Mała
płaskodenka
przesuwa się bar
moich przyjaciół nie stanowiła ona na
dzo
wolno,
tuż
obok
potężnej płetwy
tomiast niczego nadzwyczajnego: ot taki
barki i ta - zapewne przypadkowa kom
sobie widoczek ze zrujnowanego miasta.
pozycja zdjęcia, także stanowi jego wa
Najpierw więc sytuacja: likwidowano
lor. Cisza na Motławie zdaje się być
właśnie upadające Wydawnictwo Morskie,
tak wielka, że słychać plusk zanurzone
z jego archiwum pozostały już tylko śmie
go wiosła.
ci, czyli makulatura, którą pozwolono mi
Trudno określić rok. W czterdziestym
przejrzeć. Dziesiątki, setki nieistotnych
piątym i szóstym, pomiędzy Długim Pozdjęć, niektóre smaczne: Gomułka, Kliszbrzeżem i Kościołem Mariackim, stały jesz
ko, Loga Sowiński na pokładzie statku
zwiedzają gdański port. Albo Tadeusz Ficze kikuty ruin. Tu widać już tylko śla
szbach pod Zieloną Bramą grzmi partyj
dy po nich, choć nie ma jeszcze dźwi
nym slangiem przeciw warchołom z Ursusa
gów, rusztowań i budowlanych instalacji.
i Radomia. Wszystko minione, prawie już
Ta fotografia jest świadectwem, że Głów
zapomniane, w istocie mało interesujące
ne Miasto - w przeważającej mierze nie
dla kogoś, kto jak ja,
nie jest z zamiłowania
historykiem ostatnich
pięciu dekad. I nagle
właśnie to olśnienie:
przewoźnik z chłop
cem na Motławie, za
pewne pomiędzy Wy
spą Spichrzów, a Ołowianką. Na czym po
lega niezwykły klimat
tego zdjęcia?
Po pierwsze - mar
twe, a właściwie nie
istniej ące miasto w tle.
Nie tylko na Długim
Pobrzeżu nie ma żad
nego budynku - pust
ka rozciąga się od Motławy aż do Kościoła
Mariackiego. Trudno
dzisiaj sobie wyobra
zić ten moment, gdy
usunięto już z grub
sza gruzowiska ruin
i oto z wody otwo
rzyła się ta niesamo
wita perspektywa. Po
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było „odbudowywane”, czy „rekonstru
owane”, ale stawiane od fundamentów
i jako takie, właściwie nie jest dziś za
bytkiem, lecz mimetyczną konstrukcją, na
śladującą dawny Gdańsk. Pan Nieżywiński
- autor zdjęcia, uchwycił więc moment
„pomiędzy”: prawdziwe stare miasto już
nie istniało, a nowe stare miasto jesz
cze nie zaczęło powstawać. Ta epicko
mocna chwila ma na fotografii melan
cholijną przeciwwagę. Jest nią spokojna,
niemal gładka powierzchnia rzeki i dwie
postaci na łódce, zapewne nieświadome
tego, że kiedyś, po latach, po obejrze
niu tego właśnie zdjęcia, pewien człowiek
zacznie pisać opowiadanie pod niewie
le znaczącym tytułem „Gute Luisa”. Tak
to jest właśnie z magią starych fotogra
fii, gdzie to co najzwyklejsze, może dla
kogoś okazać się niezwykle cennym da
rem.
□

Fotografia, o której pisze Paweł
Huelle otwiera (na okładce) pierw
szy numer naszego kwartalnika.
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Wybredny Krakauer
czyli Długie Ogrody (Łanggarten)
Mieczysław Abramowicz

„Łanggarten nie jest ani długim, ani ogrodem, jest ulicą szerszą i nowszą od innych,
na której oprócz starego i dość ładnego (ale protestanckiego, świeżo restaurowanego)
kościoła św. Barbary nie byłoby nic do widzenia, gdyby nie «Gouvernementshaus»” tak wspominał w 1881 roku swoją bytność w Gdańsku Stanisław Tarnowski.

„Dawne przedmieście za Motławą” wy
raźnie nie przypadło do gustu uczonemu
Krakauerowi. Bo rzeczywiście, w porów
naniu z innymi ulicami i dzielnicami Gdań
ska, Długie Ogrody czyli Langgarten nie
prezentowały się zbyt okazale. Była to ty
powa przedmiejska ulica bez wspaniałych
budowli i bogatych kamienic. Chociaż na
swój sposób dla Gdańska ważna. To tu,
bowiem, na Długich Ogrodach mieściły
się liczne warsztaty powroźników wyrabia
jących liny dla nieodległego portu, to tu
14

pletli maty chroniące towary na statkach
gdańscy matnicy. Ale to również tędy wkra
czały do Gdańska obce wojska i z terenu
pobliskich Żuław ostrzeliwały miasto.
Profesorowi Uniwersytetu Jagielloń
skiego nie spodobała się ulica w latach
80. XIX wieku. Gdyby mógł ją obejrzeć
pół wieku później zapewne podobnie by
psioczył. Chociaż trudno zgodzić się z Tar
nowskim, że przy Długich Ogrodach nie
było nic „do widzenia”.

Wejście w Długie Ogrody przez most przy Stągwiach
Mlecznych.

Między bramami
Langgarten z obu swoich końców za
mknięta jest bramami miejskimi. Wypa
dałoby raczej powiedzieć, że to półtorej
bramy jedynie ogranicza Długie Ogrody,
bowiem Brama Stągiewna, u wrót któ
rej ulica rozpoczyna swój bieg Mostem
Stągiewnym, nigdy nie została ukończona.
Z drugiego krańca ciąg ulicy zamyka Brama
Żuławska zbudowana w 1628 roku przez
Jana Strakowskiego.
W początku lat 30. naszego już wieku
Długie Ogrody są ulicą ruchliwą i gwarną.
Środkiem jezdni biegną tory tramwajowe

dwóch linii: „trójki” - z Thornscherweg
(ul. Toruńska) przez Weidengasse (Łąko
wa), Langgarten, Milchkannengasse (Stągiewna), Langer Markt (Długi Targ), Langgasse (Długa), Kohlenmarkt (Targ Węglo
wy) do Dworca Głównego oraz „czwórki”

Do Długich Ogrodów prowadziła droga od strony
Żuław, z której widziało się panoramę Głównego
Miasta z wieżą Kościoła Mariackiego.

- od dworca kolei wąskotorowej przy
Bastionie Lew i dalej, jak „trójka”, do
Dworca Głównego. Mimo, że ulica jest

w miarę szeroka, tramwaje z trudem po
ruszają się wśród licznych już wtedy sa
mochodów i wozów konnych. Szczegól
nie wtedy, gdy spragnieni łatwej rozrywki
gdańszczanie spieszą do teatru rewiowego „Scala”.

Z drugiego krańca ciąg ułicy zamykała Brama Żuławska.

15

Kino'variete - mordobicie
Obszerny, drewniany budynek teatru
(z początku ochrzczony dostojnym imie
niem Wilhelm-Theater) wybudowano
w drugiej połowie XIX wieku na nieco
oddalonej od ciągu Długich Ogrodów par-
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„Wiestnik Russkoj Kolonii Danciga” zapraszał na
występy teatru żydowskiego.

celi nr 31. Główna część teatru mieściła
na parterze - obok pomieszczeń dla ar
tystów i kawiarni - obszerną restaurację,
pełniącą też funkcje widowni teatralnej
lub czasami kinowej. Duża sala (o wymia
rach 30 x 18 metrów) mogła pomieścić
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Wielka sala Wilhelm-Theater mogła pomieścić ponad tysiąc osób.

około 550 osób, a boczne balkony i galerie
dodatkowo dalszych 460. Scena nie była
zbyt duża (około 9 metrów głębokości),
ale nie przeszkadzało to, by średnioobsadowe zespoły mogły się tu prezentować.
A czego tam nie pokazywano! W latach
30. pojawiały się na przykład kilkakrotnie
„słynne w całej Europie” zespoły lilipu
tów, których występy cała prasa gdańska
szczegółowo omawiała. Być może to one
właśnie stały się inspiracją dla Güntera
Grassa? W roku 1932 dwa miesiące wystę
pował w Scali „znany wielu jeszcze z Rosji”
zespół Żydowskiego Teatru Artystycznego
Jakowa Żytomierskiego. Co prawda - jak
pisał recenzent - „było to zgromadzenie
taniochy i beztalencia”, ale przecież wielka
publiczność - nie tylko żydowska i rosyj
Tak salę teatralną i piwiarnię w ogrodzie przy
teatrze widział dziewiętnastowieczny rysownik.

ska - waliła do Variete „Scala”, by obejrzeć
„Dzieci ulicy” lub „sensacyjną operetkę
warszawską «Oj, eto malczik»”, w której
aż skrzyło się od „tłustych” dowcipów
i powiedzonek.
Z czasem do Scali zawitali bokserzy, co anonsowała
gdańska prasa.

Ringkampfe (Scala) ■
Heute Freitag ringen:
Tornow gegen Borowlak
Smirnoff gegen Mothyka
2 große Entscheidungen:
Badurski gegen Hans Schwärs
f
Siegfried gegen Tibermont
■

W Scali występowali też liczni artyści
z Niemiec: iluzjoniści, połykacze ognia,
„najsilniejsi ludzie świata” czy „niewiasty
w jednej połowie”. Z czasem zawitali tu

Albert Falk
yereldlęter Bniisachyerstäiadlgür

Bau
ausführung
für Hochund Tiefbau

Elsenbetonbau,
Bautischlerei
Ausführung
moderner schlüsselfertiger

Neu- und Umbauten
DANZIG,

Langgarten 33

Telefon 231 68, 281 60, PK 2556

Zresztą budynek od początku swego istnie
nia był własnością rosyjską; wybudowano
go w roku 1768 dla rosyjskiego konsula.
Rosja od dawna była mocno obecna
w Gdańsku. Względy polityczne i gospo
darcze nakazywały, by również Związek
Sowiecki miał tu swoją silną reprezenta
cję. Tym bardziej, że po I wojnie światowej,
a szczególnie po rewolucji bolszewickiej
Gdańsk stał się jednym z silniejszych ośrod
ków walczących z nową władzą Rosji. Za
wsze liczna kolonia rosyjska w Gdańsku
wzmocniła się byłymi jeńcami rosyjskimi,
którzy pozostali w mieście i świeżej daty
uciekinierami. W Wolnym Mieście Gdańsku
swoje ekspozytury mieli przedstawiciele
monarchistów (których pełnomocnikiem
był generał Głazenapp), zwolennicy rzą-

Oficjalna pieczęć Konsulatu Generalnego ZSRR
w Gdańsku.

dwie dziewięcioro oficjalnych przedstawi
cieli i pracowników Generalnego Konsula
tu. Szefem placówki był dr Ignacy Kalina,
który do pomocy miał vice-konsula Pio-

Jednym z nielicznych przedsiębiorstw przy Długich
Ogrodach była firma budowlana Alberta Falka,
mieszcząca się w kamienicy pod nr. 33-

Uroczystemu pożegnaniu pierwszego konsula ZSRR w Gdańsku, Ignacego Kaliny (na zdjęciu z lewej) przez
Prezydenta Sentu Ernsta Ziehma (zprawej) towarzyszył wystawny bankiet zorganizowany na koszt Wolnego
Miasta (w 1933 roku).

również bokserzy, którzy ku uciesze ra
czących się piwem widzów okładali się
po zębach. Bywało, że rozgrzani kibice
między sobą rozstrzygali spory o słusz
ność werdyktów sędziowskich, o czym
z niesmakiem donosiły kroniki policyjne
gdańskich gazet.

Wielka polityka
Jednak Długie Ogrody lat 30. były też
miejscem dużo poważniejszych działań. Po
przeciwnej stronie niż Scala (prawa strona,
patrząc w kierunku Głównego Miasta), nad
budynkiem z numerem 74 powiewał czer
wony sztandar ojczyzny światowego komu
nizmu. W XVIII-wiecznym pałacu mieścił
się Konsulat Generalny Rosji Sowieckiej.

du admirała Kołczaka, kadeci, w końcu
trockiści i mieńszewicy. Gdańsk był tyglem
rosyjskiej polityki.
W roku 1919 w konsulacie przy Langgarten 74 zainstalowało się Przedstawi
cielstwo Wszechrosyjskiego Rządu adm.
Aleksandra Kołczaka. Budynek był cen
trum antysowieckiej opozycji aż do roku
1926, kiedy to wprowadzili się na Dłu
gie Ogrody przedstawiciele władzy robotniczo-włościańskiej. Wraz z ekspozyturą
Kołczaka z budynku musiała uciekać na
Heilige-Geist-Gasse 80 (ul. Św. Ducha),
istniejąca tu do 1768 roku, prawosławna
kaplica św. Mikołaja.
Ekspozytury sowieckie w Gdańsku nie
były zbyt liczne. W roku 1933 było zale-

tra Plume i sekretarza Grigorija Jagrina.
Liczniejsze było oficjalne Przedstawiciel
stwo Handlowe: trzem urzędnikom z Ro
sji towarzyszyli: łotewski księgowy Karl
Freymann i dwie obywatelki Rzeczypospo
litej (czyżby oddelegowane przez polską
„dwójkę”?), Felicja Milawska (stenotypistka) i Łucja Zawlańska (sprzątaczka).

Ulica międzynarodowa
Kilka domów za gdańskim terytorium
Związku Sowieckiego, pod numerem 80,
znajdował się niewielki fragment teryto
rium Polski. Mieściła się tam, ceniona
nie tylko wśród gdańskich Polaków, szko
ła handlowa Macierzy Szkolnej. Wcześniej
było tu wojskowe kasyno dla żołnierzy
17

z pobliskich koszar. Później budynek ku
pił łódzki przedsiębiorca Edward Heiman-Jarecki, by w roku 1926 ofiarować go
Macierzy Szkolnej. We wrześniu tego ro
ku otwarto tu dwuletnią Wyższą Szkołę
Handlową, której dyrektorem został, przy
były z Krakowa, Marian Seredyński. Do
szkoły przyjmowano uczniów po szóstej
klasie gimnazjalnej lub absolwentów trzy
letniej szkoły handlowej niższego stopnia.
Placówka Seredyńskiego - oczko w gło
wie gdańskiej Polonii - kształciła samo
dzielnych pracowników, którzy znajdowali
później zatrudnienie w polskich bankach,
przedsiębiorstwach handlowych, spedycyj
nych, towarzystwach ubezpieczeniowych.
Przez kilka lat swojej działalności polska
Wyższa Szkoła Handlowa przy Langgarten
wykształciła wielu poszukiwanych fachow18

Aula polskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Zajęcia
prowadzi dr Pniński.

ców, którzy zasilali tworzącą się powoli
polską klasę średnią w Gdańsku.
Osiem numerów dalej w kierunku
Motławy znajdował się Dom Misyjny „Je
rusalem”, Irlandzki Kościół Prezbiteriański
i niewielki sklepik z książkami misyjnymi.
Zarządzali całością i nawracali zbłąkane
owieczki dwaj kaznodzieje: Paul Neumann
i Paul Rad. Trudno dziś ocenić ich misyjne
sukcesy. Być może jednak były one zauwa
żalne i istotne, bowiem prezbiterialnie
prowadzili swoją misję w miejscu szczę
śliwym i pomyślnym dla trudnych zadań.
To tu w roku 1718, w ogrodzie botanicz
nym doktora Jakuba Kleina, wyhodowano
drzewo kakaowe, którego owoce - jak

pisał Marian Pelczar w swojej monografii
„Polski Gdańsk” z roku 1947 - „podziwiali
monarchowie państw Europy”.

Siedziba na jedną noc
Wróćmy jednak do Tarnowskiego. Znaj
duje on przecież na Długich Ogrodach
„coś do widzenia”. Jest to „Gouverne
mentshaus” pod numerami 88/89- W cza
sie, gdy nasz uczony Krakauer przemierzał
Langgarten znajdował się tu obszerny pa
łac zbudowany w latach 1751-1760 na
rezydencję marszałka królewskiego, sta
rosty grudziądzkiego Jerzego Wandalina
Mniszcha, który spędził w nim podobno
tylko jedną noc. Po rozbiorach w pałacu
mieściła się pruska komendantura wojsko
wa, w czasach napoleońskich - komenda

miasta. To tu rezydował podczas pobytu
w Gdańsku w roku 1810 minister woj
ny Księstwa Warszawskiego, książę Józef
Poniatowski. Później do pałacu powró
cił pruski komendant miasta i urzędował
w nim aż do roku 1905, kiedy to budynek
rozebrano. Do dziś zachowały się jedynie
w gdańskim Muzeum Narodowym dwie
rzeźby z bramy wjazdowej pałacu dłuta
Jana Henryka Meissnera.
Zobaczmy jednak, co o Pałacu Mniszcha opowiada Stanisław Tarnowski: „Dom
wojskowego komendanta miasta? Cóż ten
może kogo obchodzić? Ale dom, w któ
rym podczas oblężenia mieszkał, z którego
uciekał Leszczyński, ten obchodzić może,
a to podobno ten same. Inni mówią wpraw
dzie, że to marszałek Mniszech zbudował
go dla siebie na to, by w całym swoim ży
ciu tylko jednę noc w nim przepędzić. (..)
Dom jest bardzo ładny, postawiony mię
dzy dziedzińcem a ogrodem, zbudowany
Brama pałacu Mniszchów, przez którą prowadziła
droga do niewidocznej na zdjęciu rezydencji.

Wspomnienie o pałacu Mniszchów przetrwało na banknocie z 1923 roku (banknot udostępnił antykwariat
Antyki-Znaczki-Monety ” z Sopotu).

w skrzydła, bez piętra, w oknach i ozdo
bach ma tak wyraźną cechę końca XVII lub
początków XVIII wieku, że istotnie trudno
odnieść go do czasów późniejszych i do

Mniszcha. Wierzymy, że w nim mieszkał
Leszczyński” (cyt. za: Irena Fabiani-Madeyska. Odwiedziny Gdańska w XIX wieku,
Gdańsk 1957). Król Stanisław Leszczyński
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nigdy jednak nie był w pałacu przy Długich
Ogrodach. Krakowski uczony uległ czaro
wi niezbyt mądrych podań i plotek, które
łączyły się z rezydencją grudziądzkiego
starosty
Pałac był stale obecny w świadomo
ści gdańszczan, nawet wtedy, gdy już nie
istniał. Do tego stopnia, że jego wize
runkiem opatrzono w roku 1923 banknot
o nominale miliona marek. Znalazł się on
w obiegu 18 września, by już po miesią
cu tak stracić na wartości, że koniecznym
stało się pospieszne wycofanie go i za
stąpienie kolejnymi, w których z dnia na
dzień przybywało zer.

... i nowoczesny koniec
Die Tonfilm-Operette

Sehnsucht 202

mit tfapcia Schneider
Frlt« Schul* - team Kami»

ab heute im

Capitol

Großes Beiprogramm
Wochenschau / Beginn 4.00t 3.15, 8.30
Sonntags 7*3 Uhr jugendvorstciiung
Chaplins Abenteuer etc.

Anons prasowy jedynego przy tej ulicy kina Capitol

Historyczny początek...
Na dobrą sprawę Długie Ogrody za
częły się od wybudowania w 1387 roku
niewielkiego szpitala i przytułku dla star
ców z kaplicą pod wezwaniem św. Barbary.
W XV wieku istniał tu już kościół muro-

wany i paraha. Liczne pożary i późniejsze
odbudowy zmieniały świątynię. Trwała ona
jednak wraz z przykościelnym szpitalem
nieprzerwanie. I to ją w roku 1881 oglądał
w czasie renowacji Tarnowski.

Ci z mieszkańców Gdańska, którzy
w latach 30. nie gustowali w niskiej sztu
ce Variete „Scala” mogli szukać rozrywki
w innym miejscu Langgarten. Pod nu
merem 105 mieściło się bowiem kino:
Capitol-Film-Bühne Waltera Eisenstaedta,
w którym codziennie wieczorami moż
na było oglądać celuloidowy świat. Re
pertuar Capitolu nie odbiegał znacznie
od tego, który prezentowany był w in
nych kinach Wolnego Miasta. Jedynie nie
co później trahały tu filmy po swoich
gdańskich premierach w czołowych Licht
spielen. Ale nie przeszkadzało to Eisenstaedtowi w pomyślnym prowadzenie in
teresu przez wiele lat. W końcu miał
swoją wierną publiczność „ogrodową”.
Może nawet Stanisław Tarnowski dałby
się skusić na odrobinę niewinnej rozrywki
w Capitolu?
□

Dzisiejsze Długie Ogrody zamieniono w asfaltowy parking. Z dawnych lat zachowały się nieliczne domy i zubożony o rozebraną południową nawę kościół św.
Barbary.
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Katastrofa na Troylu

Rozwiedziony most
Mieczysław Abramowicz

Tragiczna w skutkach katastrofa kolejowa była w maju 1922 roku tematem
dnia w Gdańsku. Zachodzono w głowę, jak mogło dojść do niecodziennego wypadku,
w którym zginął maszynista lokomotywy. Po kilku dniach od katastrofy zaczęto tez
zastanawiać się, kto poniesie koszty koniecznych napraw.

Obrotowy most kolejowy na Martwej
Wiśle w okolicach Przeróbki (Troyl) był
ważnym elementem stacji rozrządowej ko
lei portowej. Przez tę stalową, solidną kon
strukcję przetaczano wagony na wschodni
brzeg Wisły: na Stogi, do Wisłoujścia i We
sterplatte. W maju 1922 roku jednym z ma
22

szynistów manewrowych był, zamieszkały
przy Langgarter Hintergasse 3 (ul. Sado
wa), polski kolejarz Ernest Barbulla.
5 maja z niewiadomych - i do koń
ca nie wyjaśnionych - przyczyn Barbulla,
według relacji „Danziger Allgemeine Ze
itung”, „wskoczył na lokomotywę i pojechał

na most”. „Skutkiem nieuwagi maszynisty,
który przeoczył, że most jest rozwiedzio
ny” - jak podawała „Gazeta Gdańska” lokomotywa stoczyła się do Wisły.
W gdańskiej prasie pojawiły się speku
lacje na temat przyczyn katastrofy. „Danzi
ger Allgemeine Zeitung” i „Danziger Volks
blatt” dawały niedwuznacznie do zrozu
mienia, że polski maszynista był pijany.
„Danziger Volksstime” i „Gazeta Gdańska”
zajmowały się raczej techniczną stroną ka
tastrofy, donosząc, że przyczyny wypadku

ustali dopiero specjalna komisja policji
kryminalnej.
Nie było to jednak łatwe, bowiem
przez blisko tydzień lokomotywy nie uda
ło się podnieść z dnia Wisły Dopiero
w środę, 10 maja, specjalna ekipa nurków
portowych przystąpiła do pracy. Usiłowała
przede wszystkim wydobyć ciało maszyni
sty, które ciągle znajdowało się we wraku
lokomotywy. Niestety było to niemożliwe,
bowiem zwłoki Barbulli zostały zaklesz
czone przez powyginane żelastwo.
W czasie dwudniowych prac podwod
nych umieszczono pod lokomotywą kilka
stalowych belek oraz „wypiłowano kil
ka olbrzymich palów, broniących dostępu
do mostu” („Gazeta Gdańska”). Dopiero
wówczas do pracy mógł przystąpić potężny
dźwig pływający ze Stoczni Klawittera.
W piątek 12 maja 1922 roku, w tydzień
po katastrohe, lokomotywę podniesiono
z dna i przetransportowano na brzeg (ten
moment pokazuje zdjęcie nieznanego fo
tografa) .
Oczom robotników portowych i nie
licznych gapiów ukazał się tragiczny obraz.
Dach kabiny maszynisty i palenisko loko
motywy były całkowicie oderwane. We
wraku kabiny, wtłoczone w kąt znajdowa
ło się ciało kolejarza. „Prawa ręka Barbul
li obejmowała jeszcze dźwignię hamulca,
podczas gdy lewe ramię wyciągnięte było
jakby do obrony” („Danziger Volksblatt”).
Pobieżne oględziny lokomotywy nie
dały odpowiedzi na pytanie, czy mecha
nizmy pojazdu zostały poważnie uszko
Na tym moście zginął kolejarz Barbulla.
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Na odwrotnej stronie karty pocztowej, na której przedstawiono rozbitą lokomotywą znajdujemy adnotacją
informującą o wypadku. Autor, którego nazwisko trudno jest odczytać, pomylił jednak datą tragicznego
wydarzenia.

dzone. „Parowóz został przewieziony do
Stoczni Gdańskiej, gdzie poddany będzie
remontowi” - donosiła „Gazeta Gdańska”.
Dla polskiego dziennika ważny był
problem kosztów całej operacji: „Razem
z kosztem wydobycia maszyny i ewentu
alnej reparacji pociągnie to za sobą dla
polskiej dyrekcji kolejowej wielomiljonowe straty. Że jednak wypadek nastąpił na
odcinku kolei, należącej do Rady Portowej,
zachodzi pytanie, kto powinien ponosić te
koszty”.
Sprawa „wielomiljonowych strat” od
sunęła w cień tragiczną śmierć Ernesta
Barbulli. Po kilku dniach wydarzenie ze
szło z łamów prasy, a nieszczęsny maszy
nista nie doczekał się nawet nekrologu
od Polskich Kolei Państwowych, których
był pracownikiem. Może dlatego, że był
winny?
D
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Zdjęcia
nie
istniejące
spółczesna technika komputerowa
pozwala tworzyć zdjęcia, których
w inny sposób nie moglibyśmy zoba
czyć. Korzystając z kilku dawnych zdjęć
skomponowaliśmy komputerowo całą nie
istniejącą dziś pierzeję Targu Drzewnego
(Holzmarkt). Tę pierzeję, która ciągnęła
się od ulicy Kowalskiej (Schmiedegasse)
aż do ulicy Św. Ducha (Heilige-Geist-Gasse) i narożnika wjazdu na Targ Węglowy
(Kohlenmarkt). Zdjęcia, których użyliśmy,
pochodzą z różnych lat i robione były z róż
nych ujęć. Dlatego w naszej kompozycji
występują pewne zaburzenia perspekty
wy i dlatego nie można z całą pewno
ścią stwierdzić, że kiedykolwiek całość te
go fragmentu Targu Drzewnego wyglądała
dokładnie tak, jak to widzimy na naszym
zdjęciu. Nie można przecież wykluczyć,
że kamienica, której „użyliśmy” z jedne
go zdjęcia, wyglądała już całkiem inaczej
kiedy robione były następne zdjęcia, wy
korzystane przez nas do tej kompozycji.
Dolne zdjęcie pokazuje, jak wygląda
dzisiaj to samo miejsce. Również złożo
ne zostało z kilku zdjęć, ale były one
robione z tego samego punktu i dzię
ki temu obraz ma bardziej „naturalny”
charakter. Na współczesnym zdjęciu dużo
wyraźniej widzimy basztę Jacek (po lewej),
która na górnym zdjęciu ledwie majaczy
w perspektywie Podwala Staromiejskiego
(Altstädtischer Graben). Widzimy też szczy
ty kościoła św. Mikołaja, których nie ma
na górnym zdjęciu. Tylko Żuraw i tu, i tu
zamyka (pośrodku) ulicę Szeroką (Breitgasse), a bryła Kościoła Mariackiego i wieża
Ratusza Głównego Miasta widoczne są po
prawej stronie zdjęć. Ale najważniejsza
różnica widoczna jest na pierwszym pla
nie. Kamienice widocze na dolnym zdjęciu
stoją przy ulicach Podmurze (Mauergasse)
i Latarnianej (Laternengasse), a właściwie
są drugą stroną zabudowy stojącej przy uli
cach Pańskiej (Junkergasse) i Węglarskiej
(Kohlengasse). Oczywiście, nic z tego nie
zobaczymy na górnym zdjęciu. Kamienice,
które widzimy na górnym zdjęciu stały tu,
gdzie dziś mamy skwery i parking prześwi
tujący między drzewami (po prawej). □

W
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Powrót na gdańskie uliczki...
Konrad Nawrocki
a Starym Przedmieściu, wśród ma
lowniczych, choć skromnych kamie
niczek, których nie znajdziemy dziś przy
Poggenpfuhl (ul. Żabi Kruk) umieścił swe
atelier gdański i berliński fotograf Carl
Damme. Zawdzięczamy mu dwa dagerotypy, portrety nieznanej pary (może mał
żeństwa), szczęśliwie zachowane w byd
goskim muzeum. Na malowniczym tle za
portretem mężczyzny, wśród fantazyjnego
pejzażu nadrzecznego miasta, znajdziemy
wieże gdańskich kościołów. Mam nadzieję,
że opuszczający miasto gdańszczanie oca
lili jeszcze kilka takich pamiątek.
Dammemu zawdzięczamy też jedno
z najstarszych zdjęć serca miasta - Długie
go Targu z Dworem Artusa. Kluczem do
ikonografii tego miejsca jest dokładnie da
towane zdjęcie Alberta Gottheila, z którego

N
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patrzą na nas setki gdańskich dżentelme
nów - maklerów i klientów giełdy.
Ale i na Długim Targu, i w innych
miejscach uwiecznionych przez pionie
rów gdańskiej fotografii, jest dziś zbyt
wiele powszechnej teraźniejszości, by od
naleźć klimat zapatrzonego we wspaniałą
przeszłość Gdańska.
Istnieje jednak takie miejsce, które
nic nie straciło z uroku przedstawionego
na zdjęciu, którego odbitka warszawska
wyszła z pracowni Karola Beyera, a gdańska
uważana jest za dzieło Edwarda Flottwella
- znakomitego portrecisty z ulicy Reitbahn
(Bogusławskiego).
A może Beyer i Flottwell mieli oka
zję by się poznać i zaprzyjaźnić, razem
wykonali kilka zdjęć i podzielili się zdu
blowanymi negatywami, a niespotykana
później rzetelność nie pozwoliła żadnemu

z nich wycisnąć swej pieczątki na ujęciu,
które było zasługą drugiego. Może ra
zem sporządzili panoramę z Bastionu Św.
Elżbiety (fragment sygnował Beyer)? Czy
Beyer asystował przy najstarszych sygno
wanych przez Flottwella zdjęciach Teatru
(na Targu Węglowym) i Długiej (ze Złotej
Bramy)? Czy Flottwell wspinał się też na
spichrze, by pomóc Beyerowi przy zdję
ciach Domu Przyrodników (dwa ujęcia,
jedno sygnowane przez Beyera)? Czy już
wówczas powstały flottwellowskie ujęcia
Ratusza i Długiej od strony Długiego Targu?
Być może odnaleźli razem wiele ma
lowniczych miejsc, lecz by odnaleźć to
jedno, o którym tu mowa, potrzebna jest
niewielka wspinaczka - spod Bramy Ma
riackiej, ściślej mówiąc Frauenthor, na
wieżyczkę Domu Przyrodników, czy też
raczej jak to określił Beyer „Towarzystwa

Badaczów Natury”, dziś Muzeum Arche
ologicznego. Można przyjąć, że z każdym
stopniem cofamy się o rok, bowiem chło
piec, który wpinał się po mnie zapewniał,
że jest ich sto czterdzieści. Ci z Pań
stwa, którzy dadzą się namówić, ocenią
czy miałem rację: odnajdując kadr Beyera
i Flottwella można wrócić do dawnego
Gdańska? A warto spróbować, bo schody
na wieżyczkę Domu Przyrodników są wy
godne, liczba stopni na odpowiedzialność
wspomnianego chłopca. On i jego urodzo
ny w Gdańsku ojciec byli pierwszymi po
piętnastu minutach od mojego wejścia nie należy obawiać się tłoku. Wstęp kosz
tuje złotówkę, więc raczej na wizyty tam
nie wydamy ostatniego grosza.
Ani odbitka warszawska podpisana „Wi
dok z wieży Frauenthor”, która na pewno
wyszła z pracowni Bayera, ani gdańska, nie
są sygnowane. Dlaczego? Czy Dom Brac
twa Żeglarzy, kamienica, w której przyszła
na świat Joanna Schopenhauer i kapli
ca gminy anglikańskiej tylko przypadkiem
znalazły się w kadrze? Co stało się z innymi
ujęciami, czy kiedyś je odnajdziemy - prze
cież trudno przypuszczać, że fotografowie
poprzestali tylko na jednym z widoków
z tego miejsca.
Później na wieżyczce umieszczono ob
serwatorium astronomiczne i może wła
śnie dlatego gdański „poeta obiektywu”
Adalbert Ballerstaedt odkrył dla fotografii
inny niedaleki punkt - wieżyczkę Domu
Angielskiego. Odnajdowane w odległych
miastach, nieznane w Gdańsku, widoki
tego autora sprawiły mi najwięcej radości.
Chociaż trudno namawiać do ponownej
wspinaczki, warto - zapamiętawszy kieru
nek - po wyjściu od przyrodników (dziś
archeologów) przejść ledwie kilkadziesiąt
metrów i stanąć przed szerokim przedprożem na Chlebnickiej (Brotbänkengasse).
Mimo, że pamiętam lata, w których Domu
Angielskiego praktycznie nie było, zakątek
ten posiada nieodparty urok oryginału.
Może właśnie tam warto rzucić na wiatr
słowo „dziękuję” tym, którzy fotografowa
li, i tym, którzy odbudowywali. A później
spojrzeć na rosnącą przy przedprożu li
pę. To ciągle to samo drzewo ze zdjęć
sprzed dziewięćdziesięciu, stu i więcej lat,
potrzaskane i nadpalone w roku 1945! □

Pokaz oryginalnych prac pionie
rów fotografii Gdańska, począwszy
od dagerotypisty Carla Damme do
Rudolfa Th. Kuhna, towarzyszący
wystawie „Powrót na gdańskie ulicz
ki” odbył się w Ratuszu Staromiej
skim w dniach 1-9 września 1997*

Lipa przed Domem Angielskim na Chlebnickej dziś jest ta sama, co na dawnych zdjęciach.
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Jedno miejsce
trzy epoki

Grodzkiego (Stadtgraben), któ
rą widzimy na górnym zdjęciu
na sąsiedniej stronie. Kościół
pozostał nieco z tyłu, co obra
zuje także małe zdjęcie (rów
nież u góry).
Po wojnie zabudowa przy
Wałach i Podwalu przestała
esteśmy w miejscu, gdzie
rozpoczynają się Wały Jagiel
lońskie (Elisabethwall). Kiedyś
biegły tędy wały i mury obron
ne, a spoza nich wystawała
wieża kościoła św. Elżbiety. Kie
dy stanęło się na wale można
było widzieć kościół w taki
sposób, jak to pokazuje po
wyższy rysunek Jana Karola
Schulza z połowy XIX wieku.
W latach 1895-96 likwidowa
no wały i mury, a także częścio
wo stojący nieopodal bastion
św. Elżbiety. Ten właśnie mo
ment zarejestrowno na zdję
ciach powyżej i obok.
Po rozbiórce przyszła ko
lej na budowę. Powstała ca
ła urozmaicona pierzeja Wa
łów Jagiellońskich i Podwala

J
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istnieć, a kościół św. Elżbie
ty „przysunął się” do ulicy,
a właściwie ulica „przysunę
ła się” do niego (dolne zdję
cie). Ocalały także resztki ba
stionu św. Elżbiety (widoczny
fragment w dolnym prawym
rogu).
□
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Rathaus-Lichtspiele i inne kina

Der Film der Filme
Karol Michałowski
Marlena Dietrich w „Die blonde Venus”, Johny Weissmüller w „Tarzanie”,
Jan Kiepura w „Ein Lied für dich”, Mau
rice Chevalier w „Alles für das Kind”,
Stan Laurel i Oliver Hardy w „Pech muss
man haben” - to się oglądało w szes
nastu kinach gdańskich w roku 1933.
Jednak największym hitem kinowym te
go sezonu był „film nad filmy”, przebój
wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer, „Ludzie
w hotelu” („Menschen im Hotel”) z Gretą Garbo.

Na lewo: Raz w tygodniu „Danziger Volksstimme”
przeznaczał całą stronę na reklamy kin. 3 lutego
1933 roku aż 14 przybytków X Muzy dało swoje
zapowiedzi, m. in. Rathaus-Lichtspiele i Filmpalast
zapraszały na wielki przebój Marleny Dietrich: „Die
blonde Venus”.
Na prawo: Wielka reklama „Ludzi w hotelu” prze
słoniła w marcu 1933 roku prawie cały fronton
kina przy Langgasse 60/61.

i» «

Premiera filmu w reżyserii Edmunda
Gouldinga odbyła się 12 kwietnia 1932
roku w Nowym Jorku, a już 6 mar
ca roku następnego „Ludzi w hotelu”
można było zobaczyć w Rathaus-Licht
spiele przy Langgasse 60/61 (ul. Dłu
ga) w Gdańsku. Wielka reklama umiesz
czona na frontonie kina zachęcała do
obejrzenia tego - jak reklamował „Danziger Volksstimme” - „hlmu nad filma
mi”. Bo rzeczywiście: wszystko wskazy
wało na to, że film stanie się wiel
kim przebojem kinowym w Gdańsku,
co najmniej takim, jak w Nowym Jor
ku, gdzie uznany został za „najlepszy film
roku 1932”.
Przede wszystkim scenariusz. Napi
sał go zdolny scenarzysta amerykański
William A. Drake na postawie, wyda
nej w roku 1929, powieści Vicki Baum.
Ten trochę łzawy melodramat, to hstoria
słynnej, ciągle pięknej, wspaniałej pri
mabaleriny u schyłku kariery, uwikłanej
w nieszczęśliwą miłość do eks-ohcera,
zdeklasowanego arystokraty i „hotelowe
go szczura” barona von Gaigern. Jeśli
dodamy jeszcze bogatego, eleganckiego
i szalenie przystojnego przemysłowca za
grożonego bankructwem i jego sekretar-
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kę, nowoczesną dziewczynę bez skupułów, to okaże się, że mamy do czynie
nia z idealnym scenariuszem dla ówcze
snej „opery mydlanej”. Wystarczyło jedy
nie dobrać odpowiedni garnitur gwiazd,
by sukces (przede wszystkim finansowy)
był zapewniony.
W filmie zagrali rzeczywiście najlep
si aktorzy wytwórni M-G-M. Obok Grety Garbo (która za niewielką w koń
cu rolę primabaleriny Gruzińskiej wzię
ła ponad 68 tys. dolarów) pojawili się
również: Joan Crawford (60 tys.), John
Barrymore (ponad 55 tys.), jego syn Lio
nel, Wallace Berry i kilka pomniejszych
gwiazdek.
W Gdańsku film pojawił się (oczy
wiście w niemieckiej wersji językowej)
w poniedziałek, 6 marca 1933 roku, na
ekranie Rathaus-Lichtspiele. Już od pierw
szego dnia projekcji „Ludzi w hotelu”
prezentowano trzy razy w ciągu dnia (spo
tykało to tylko najwybitniejsze obrazy):
o godz. 4, 6.15 i 8.30 po południu.
Po tygodniu wyświetlania filmu zwykle
zmieniano repertuar. Tym razem jednak

wszystkie gazety gdańskie zapowiedziały,
że „film nad filmy” prezentowany będzie
w dalszym ciągu. I rzeczywiście: „Men
schen im Hotel” zeszli z ekranu Rathaus-Lichtspiele dopiero 16 marca. Co wcale
nie znaczy, że nie można ich było już
w Gdańsku zobaczyć.
Rathaus-Lichtspiele przy Langgasse na
leżało do sieci kin gdańskich pod na
zwą Vereinigte Danziger Lichtspiele. By
ło w niej zrzeszonych siedem przybyt
ków X Muzy. Oprócz Rathaus również:
Filmpalast przy Junkergasse 7 (ul. Pań
ska), Passage-Theater przy Kohlenmarkt
14/16 (Targ Węglowy), Gloria-Theater przy
Langgasse 31 (ul. Długa), Luxus-Licht
spiele przy Seestrasse 30 w Sopocie (ul.
Boh. Monte Cassino), Kunst-Lichtspiele
przy Hauptstrasse 32 we Wrzeszczu (ul.
Grunwaldzka) oraz Hansa-Lichtspiele przy
Olivaerstrasse 18 w Nowym Porcie (ul.
Oliwska). Wszystkie one miały w swo
im repertuarze „Ludzi w hotelu” aż do
końca marca 1933 roku. A i później, spo
radycznie „na żądanie publiczności”, film

U. T. Licht-Spiele mieściło się w budynku postawionym specjalnie na potrzeby kina przy Elisabethkirchengasse
11 (ul. Elżbietańska).

Von der Jury als der beste Film des
Jahre* 1932 anerkannt tmd daher
mit der Goldmedaille ausgezeichnet.
Wenn Sie ihn sehen, werden Sie
sich diesem Urteil rückhaltlos an
schließen.

„Menschen Im Hotel*
ist ein Markstein in der Geschichte
der Filmkunst. Ela einmaliges Er
lebnis, ein Film, der nur ein Prä
dikat verdient: er ist vollkommen.

„Menschen im Hotel“
vereint 6 Darsteller, die %ls wirk
liche Sterne am Filmflrmament
bezeichnet werden können, daher
im Berliner Capitol seit 3 Wochen
jede Vorstellung ausverkauft und
Karten zum großen Teil nur bei
Billethändlern zu hohem Aufgeld
erhältlich.
Besuchen Sie nach Möglichkeit da
her die Nachmittags-Vorstellungen.
Karten im Vorverkauf ab 1 Uhr an
deT Tageskasse erhältlich

Rathausliclittpielß
4, 6.13, S.30 Uhr
„Film nad filmami” rozpoczął swoją wędrówkę po
gdańskich kinach od Rathaus-Lichtspiele (reklama
z „Danziger Volksstimme ”, 6.03.1933) ■
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Das gewaltigste and gigantischste
FUmwerk, das je geschaffen wurde.

Luis Trenker
ln

mit Victor Varconi, Luise Ulrich, Frill tampers,
Erika OannhoH, Ludwig Stössel, Qlga (ngi.
Eine filmisch0 Höchstleistung^ wie sie
Menschenangen noch nie gesehon haben.
Der Höhepunkt aller bisherigen Fümwerke.

Freitas

Rathaus-Lichtspiele Danzig
Film-Palast Langfubr
„Gigantyczne dzieło filmowe” z Luisem Trenkerem,
„Der Rebell”, ściągało tłumy widzów do gdańskich
kin w październiku 1933 roku (reklama z „Danziger
Volksstimme ”, 10.10.1933).

pojawiał się na ekranach „zrzeszonych kin
gdańskich”.
Znakomity biograf Grety Garbo, Ale
xander Walker, pisał o „Ludziach w ho
telu”: „Crawford dostarcza melodrama
tu, Garbo nadaje filmowi magiczny czar.
(...) Gra jedynie to, czym jest - gwiaz
dę” (Alexander Walker, Garbo: portret,
Warszawa 1987). Być może tego właśnie
brakowało gdańskiej publiczności w mar
cu 1933 roku: odrobiny łez wzruszenia
i obrazu wielkiego, pięknego świata, że
tak masowo odwiedzała kina na pro
jekcjach „Ludzi”? Już niedługo potem,
w najbliższych latach, ekrany gdańskich
Lichtspielen opanowały takie obrazy, jak:
„Die unsichtbare Front” („Niewidzialny
front”, him o potędze niemieckiej floty
podwodnej) lub „Jüd Süss”, „klasyczna”
manifestacja nazisotwskiego antysemity
zmu. Skończyły się czasy melodramatu
i gwiazd, zaczęły - kultu siły i czystej
krwi.
□

W roku 1934, z inicjatywy miejskiego konserwatora Ericha Volemara, wiele kamienic gdańskich zmieniło
wygląd. Również budynek przy Langgasse 60/61, w którym mieściło się Rathaus-Lichtspiele.
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Z teki Rosenberga

Machandel
ak wprawnie wychylić kieliszek „gdań
skiego narodowego trunku”, czyli Machandela (a może Machandla) produko
wanego od roku 1776 w Nowym Dworze
przez firmę Stobbe, pokazuje niezapo
mniany aktor Gustav Nord. I dziś jesz
cze go naśladujemy. To, że „Macheike”
mógł w ogóle konkurować z produkowa-

J

usytuowana, że trzeba się do niej było
wspinać. Znaliście ją?
Jeśli idzie o nasze specjały, to gdańsz
czanin jadł tłusto nim wypił, a pił z wprawą,
zanim jeszcze zaczął tłusto jeść. Ze specja
łów wymieńmy najpierw flądrę ze Stogów
z wędzonką - świeżo uwędzoną i z „wkład
ką” w środku. Delikatniejszy był dzielony

węgorz: świeży około kilogramowy wę
gorz, rozcięty na dwoje i dopiero wtedy
wędzony. Jeszcze wyżej cenione były ło
sosie, najwyżej zaś wędzony jesiotr, który
miał siedem rodzajów mięsa, i z którego
pochodził kawior (najlepszy był rosyjski
kawior astrachański). Dziś pozostały nam
tylko świeżo przysmażone na ruszcie albo
zamarynowane minogi, które wprawdzie
nie są rybami, ale mimo to lubiły popływać
w gdańskich wódeczkach.
Danziger Hauskalender 1976
Przekład Jarosław Ziętkiewicz
Dwa z serii zdjęć oprowadzenie do picia Machan
dla”. Autor Gustaw Nord, jako gdański bówka,
demonstruje rytuał picia tego trunku. Tej wódki nie
wychylano tak po prostu. Machandlem zalewano
w kieliszku suszoną śliwkę, która potem służyła
jako przekąska, co widzimy na zdjęciu.

nymi w Gdańsku od roku 1598 likierami
„łososiowymi”, jako ich młodszy i bar
dziej wytrawny krewniak, zawdzięczamy
jego znakomitemu jałowcowemu smako
wi. Kto jednak poszukiwał napitku słod
szego i bardziej aromatycznego preferował
takie trunki jak Goldwasser, Kurfürsten, ra
tafia, Lilljen Comfallgen (konwalia), Dübelt
Cordial, Krambambuli i jak tam się one
nazywały, wszystkie z wytwórni „Isaac Wed
Ling Wwe. und Eydam Dirck Hekker”.
Można ich było zakosztować wszędzie, czy
to w „Myśliwskim Szałasie” papy Henningsa, czy u Frau Senger na Targu Rybnym,
czy u Bodenburga i Plotkina (przy Długim
Targu). Ale najlepsze miejsce dla takich
uciech stanowiła izdebka w ulubionej re
stauracji „Pod Łososiem” na Szerokiej, tak
34

Cafe

Sporthalle

hi fu i

Flüssige

Eintrittskarte
einschU Ortginsl_Tönnchenglsi
Eigene

Sterneck

Senaobend, den 13. November, Afk
und Sonnlos, den 14. November, ZU Uhr

für di« ganx r«if« lugend
Tanzkapelle Bangcl • Schifferklavier

Dekoration

UnUt tmfHaämdttSom
4

Stimmung machen: Der Danziger Bowke
und Stobbes Machandel Do Ehuip* Nuto«i|tniik
Ogłoszenie prasowe o zabawie tanecznej „Pod machandlowym drzewem”. Szczególną nowość stanowił
„płynny bilet wstępu”.

Widok z Wałów Ja
giellońskich (Karren
wall) w stronę Złotej
Bramy. Po lewej Bra
ma Wyżynna, Katow
nia i Wieża Więzien
na. W głębi nie ist
niejące zabudowania
rozpoczynające ulicę
Bogusławskiego (Am
Reitbahn).

GDAŃSK
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Ruch uliczny na Dłu
gim Targu (Langer
Markt), Jeden z głów
nych punktów miasta,
W perspektywie ulica
Długa (Langgasse).
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GDAŃSK
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Ratusz Staromiejski przy
ulicy Korzennej (Pfeffer
stadt). Widoczny również
most na Kanale Raduni,
a po prawej budynek przy
nie istniejącym dziś frag
mencie ulicy An der Grossen
Mühle, w którym mieściła
się destylarnia i restaura
cja „W Stremlow”.
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Szkoła Wojenna przy ulicy 3 Maja (Pro
menade) ifragment ulicy (po prawej).
Dziś w budynku tym mieści się Rejo
nowy Urząd Pracy.

GDAŃSK
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Rynek we Wrzeszczu. Więk
szość widocznych tu domów
dziś nie istnieje. Pierzeja
widoczna po lewej, po znisz
czeniach wojennych i posze
rzeniu ulicy stoi znacznie
dalej od jezdni i tworzą ją
zupełnie inne domy.

GDANSK
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Kompleks zabudowań Pałacu Opatów
w Oliwie. Widzimy skrzydło budynku
znajdujące się po lewej od głównego
wejścia do dzisiejszego oddziału Mu
zeum Narodowego.

GDAŃSK
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Listy, uzupełnienia, opinie
Jarmark,
około 1890
PRZEDE wszystkim chciał
bym pogratulować inteligent
nej analizy fotografii dokona
nej przez Mieczysława Abramo
wicza, której lektura dostarczy
ła mi wiele intelektualnej przy
jemności. Jako naukowiec (je
stem geografem) zgadzam się
z argumentacją autora prak
tycznie we wszystkich punk
tach. Tylko w jednej kwestii
proszę pozwolić mi zachować
odmienne zdanie. Dotyczy ona wycinka zdjęcia określone
go jako fragment A, na str. 5.

Odmiennie niż pan Abra
mowicz nie sądzę, by przed
stawiona osoba płci żeńskiej
była matką prowadzonej za
rękę dziewczynki, wydaje się
ona raczej być guwernantką
lub - co bardziej prawdopo
dobne - służącą. Uzasadnienie:
w przeciwieństwie do wszyst
kich występujących na zdjęciu
dam, wspomniana osoba po
zwala sobie na to, by - ze
względu na upał - przemie
rzać Targ Drzewny z odsłonię
tymi ramionami. Nie otwiera
też parasola, dowodząc, że nie
dba o obowiązujące podów
czas normy zachowania. Pro
wadzona za rękę dziewczynka
wydaje się pochodzić z wyż
szych warstw, na co wskazuje
jej ubranie. Fakt, że o godzi
nie 10.50 dziewczynka nie jest
w szkole (na ok. 135 występu
jących na fotografii postaci, tyl
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ko dwie są dziećmi!), świadczy
o prawdopodobnym indywidu
alnym trybie pobierania nauki.
Wolność”, na którą pozwala so
bie otwarcie kobieta na zdjęciu
nie jest typowa dla zachowa
nia damy z towarzystwa, pasuje
natomiast do niefrasobliwości,
cechującej podówczas niższe
warstwy.
Ponadto: mężczyzna znaj
dujący się za tą grupą oczywi
ście do niej nie należy. Jego
tempo marszu jest szybsze, u-

daje się on prosto w kierunku
ulicy Szerokiej. Jego ubranie
wskazuje na przynależność do
lepszej warstwy (nosi on po
pularną w ówczesnym czasie
brodę a la „cesarz Fryderyk”).
Można by poczynić jeszcze wie
le uwag. Już teraz z niecier
pliwością czekam na następną
analizę!

Abramowicz

przed domem Holzmarkt 1
(Targ Drzewny) stoi w cie
niu drzew chłopiec w krótkich
spodenkach, a w głąb Schmie
degasse (Kowalska) idzie dzie
wczynka z dwiema kobietami.
Ale rzeczywiście: dzieci tu ma
ło.
Przy okazji chciałbym po
dzielić się z Czytelnikami pew
ną ciekawostką. Otóż okazało
się, że John Faltin stojący 17
sierpnia 1892 roku na jakimś nie znanym nam - podwyższe
niu na Targu Drzewnym wyko
nał więcej zdjęć. O godz. 10.50
nacisnął spust aparatu i zrobił
zdjęcie, które już znamy. Około
pół godziny później (zapewne
tyle czasu potrzebował na przy
gotowanie instrumentu do po

dziękuje i uzupełnia
BARDZO jestem wdzięcz
ny prof. Buchhoferowi za cen
ne uwagi i uzupełnienia do
mojego czytania zdjęcia z Jar
marku Dominikańskiego. Nie
zgadzam się jedynie, co do ilości dzieci na zdjęciu. Oprócz
dziewczynki w centrum Tar
gu Drzewnego są jeszcze dwie
siostry w tłumie przed jed
nym z „teatrów” (dziewczynki
ubrane są identycznie, mają
na głowach identyczne kape
lusiki - muszą być siostrami!),
kilka metrów od nich stoi kil
kunastoletnia dziewczyna z od
krytą głową (młoda służąca?),

Ekkehard Buchhoier
Kilonia
Tłum. Jarosław Ziętkiewicz

nownego użycia) wykonał zdję
cie, które publikujemy poniżej.
Przedstawia ono dokładnie ten
sam fragment Targu Drzewne
go. Minęło jednak trochę czasu
(o czym świadczą przesunięte
nieco bardziej w kierunku pół
nocnym cienie), dlatego też na
Targu widzimy dalszy ciąg zna
nych już wydarzeń.
Publiczność zgromadzona
przed „teatrem orientalnym”
weszła już do środka, spod
atelier fotograficznego (obok
teatru Scherff’sa) zniknęła ta
blica z ceną. Policjant, który do
tej pory przyglądał się tłumo
wi spod bud naprzeciwko „te
atrów” teraz spokojnie do nich
podszedł. Być może sprawdza,
czy wszystko jest „in Ordnung”.
Nad wejściem do teatru orien
talnego rozwinięto reklamową
chorągiew.
Tylko sprzedawcy drabin,
krzeseł i wiklinowych koszy
nieodmiennie handlują swoim
towarem. W dalszym ciągu jest
bardzo ciepło (zbliża się prze
cież południe) i słonecznie.
I zapewne przyjemnie.
Mieczysław Abramowicz

Kilka ważnych dopowiedzeń
Przy tej okazji pozwalam
sobie zaopatrzyć Szanowną Re
dakcję w zdjęcie, które wypeł
ni lukę czasową między lewą
a prawą fotografiami na stronie
9. W zbiorach fotograficznych
Pracowni Historii Politechni
ki Gdańskiej znajduje się wi
dok odpowiedniego fragmentu
Targu Drzewnego, pochodzący
prawdopodobnie z lata roku
1945. (Wszystkie trzy zdjęcia,
tzn. dwa z Kwartalnika nr 1
i nadesłane przez pana prof. Sa
wickiego, zamieszczamy obok,
po lewej.)

Uiluiii

BJUDIj

Z UZNANIEM witam myśl
wydawania tego periodyku. Sy
gnalizuje on taki sposób re
dagowania pisma, który zna
komicie odpowiada moim oczekiwaniom i przyczyni się
do upowszechnienia pozytyw
nych uczuć w stosunku do
naszego miasta. Mój szczery
podziw wzbudził materiał opracowany przez Pana Mieczy
sława Abramowicza, który po
przez żmudne dociekania ustalił datę wykonania znanej
fotografii, pokazującej Jarmark
Dominikański pod koniec XIX
wieku. Z własnego doświadcze
nia mam rozeznanie trudu po
niesionego przez Autora, gdyż
wlipcu bieżącego roku analizo
wałem znacznie łatwiejsze za
gadnienie, dotyczące powojen
nych fotografii gdańskich tram
wajów.

Zdjęcie ul. Szerokiej na
stronie 12 (reprodukcja powy
żej) zostało wykonane przed
rokiem 1901, kiedy linię tram
wajową doprowadzono aż do
Żurawia. Po prawej stronie wi
dać fragment napisu wskazu
jący, iż w tym domu mieści
ła się redakcja „Gazety Gdań
skiej”. Za pomocą starych ksiąg
adresowych przechowywanych
w Bibliotece Gdańskiej, nie
wątpliwie da się ustalić naj
wcześniejszą możliwą datę
roczną.

Fotografia ul. Szerokiej, za
mieszczona na str. 17 (repro
dukcja poniżej), jest wadliwie
datowana. Widoczny układ to
rów tramwajowych wskazuje,
że musiała ona powstać po ro
ku 1910, kiedy na widocznym
tu odcinku przebiegały nieza
leżnie od siebie dwie linie:
jedna od zajezdni Łąkowa do
Targu Rybnego (przez Toruń
ską, Żabi Kruk, Ogarną, Tkacką,
Szeroką, Groblę III i Tandetę)
- oraz inna z Nowego Portu
do Żurawia (ulicą Wiślną, Jana
z Kolna, Korzenną i przez Targ
Drzewny). Pierwszą z tych tras
zbudowano w roku 1885 dla
trakcji konnej; zelektryfikowa
no ją razem z innymi liniami
w roku 1896. Drugą z nich
budowano odcinkami od roku
1900 iw 1901 doszła do Żura
wia. Dane te pochodzą z książki
S. Bufę’go „Strassenbahnen in
Ost- und Westpreussen”. Na
zamieszczonym zdjęciu obie te
trasy są już zelektryfikowane,
a przewód trakcyjny jest wi
doczny po prawej stronie foto
grafii nieco powyżej parapetu
okien drugiego piętra.
Nawiązując do prospektu
drugiego numeru kwartalnika
sygnalizuję, że w moim prywat
nym zbiorze fotografii wystę
puje sporo tematów, zasługu
jących na szerszą prezentację
tego, co mogę nazwać „Pamiąt
kami z przeszłości”. Stosowne
odbitki są teraz wykonywane,
a po ich otrzymaniu opracuję
odpowiednią warstwę opisową
(...).
Prof. Jerzy Sawicki
Gdańsk
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Redakcyjne
„trzy grosze”
ZDJĘCIE nadesłane nam
przez pana profesora Sawic
kiego, które przedstawia Targ
Drzewny bezpośrednio po woj
nie i które publikujemy na porzedniej stronie, prowokuje do
jeszcze jednego porównania.
Widzimy na nim pośrodku słup
ogłoszeniowy Nie ma oczywi
ście żadnej pewności, ale wiele

Gdańsk bardziej
zagęszczony
Z PRZYJEMNOŚCIĄ przeczytałem pierwszy numer Wa
szego pisma. Na wstępie chciał
bym jednak sprostować, że
(moja) ulica Rajska przed woj
ną nazywała się Paradies Gas
se a ulica Pfefferstadt to obecnie ulica Korzenna. (Nasz
błąd, przepraszamy - Red.)
Z niecierpliwością oczekuję na
stępnych numerów (nawet co
miesiąc) a w nich nie tylko
dokumentacji dawnych dzie
jów ale też informacji o za
mierzeniach i planach dotyczą
cych zabudowy i konserwacji
budynków na terenie Starego
Miasta i jego przedmieść. In
teresuje mnie np. przyszłość
Wyspy Spichrzów, czy zostanie
zrekonstruowana druga stro
na ulicy Stągiewnej, co z Bra
mą Nizinną i wspaniałym Pla
cem Wałowym, co ze wspa
niałymi resztkami Oruni Gór
nej? Tych pytań można za
dać setki.
Wydaje mi się, że jedynym
lekarstwem dla gdańszczan ża
łujących minionej świetności
48

przesłanek zdaje się wskazy
wać, że może to być ten sam
(lub bardzo podobny) słup, na
którym w 1892 roku przykle
jono plakat reklamujący lano
linę, o czym pisał Mieczysław
Abramowicz analizując zdjęcie
z Jarmarku Dominikańskiego.
Miejsce, w którym stoją oba
słupy wydaje się być to samo,
również kształt samego słupa
(może tylko z wyjątkiem górne
go gzymsu) skłania do takich
przypuszczeń. Gdyby tak by
ło, świadczyłoby, że słup stał
w tym miejscu ponad pół wie
ku i przetrwał okres zniszczeń
wojennych.

Gdańska jest zachowanie te
go co zostało i odbudowa
(z uwzględnieniem wymagań
współczesności) tego co się
da odbudować. Moim zdaniem
Gdańsk powinien być bardziej
zagęszczony, tak jak przed woj
ną. Mniej pustych przestrzeni
i placów a więcej ulic, uli
czek, zaułków, placyków, la
tarń, ładnych bruków, dużych
okien, skwerków z ławkami
i fontannami, mostków na ka
nałach.
Artykuł „Jarmark Domini
kański, około 1890” uświado
mił mi, że już przed II wojną
Niemcy zmieniali wygląd Gdań
ska burząc zabudowę powstałą
do końcaXIX w. a na jej miejscu
stawiając eklektyczne budow
le, ciężkie, przezdobione, ty
powe dla architektury Niemiec,
innej niż architektura Gdańska,
która jest bliższa stylowi holen
derskiemu. Ilustracją tego są
zdjęcia rogu ulic: Kowalskiej
i Podwala Staromiejskiego z lat
1870 i 1890 (styl niemiecki).
Oczywiście bardziej podoba mi
się styl holenderski. (...)
Andrzej Leśniewski
Gdańsk

Szukamy wieszaka
JAKO gdańszczanina zain
teresował mnie kwartalnik „Był
sobie Gdańsk”, który niedaw
no nabyłem. Przeczytałem go
z wielkim zaciekawieniem. Jest
teraz temat do rozmów i wspo
mnień z dawnych czasów w ro
dzinie i ze znajomymi. Czekam
na następne numery.
Pragnę jednak zwrócić uwagę na błąd, który znalazł
się w artykule „Ulica Szeroka
- Breitgasse”. Na stronie 14
Pan Abramowicz pisze: „Prze
kraczam Drehergasse (Warzyw
niczą). Otóż Drehergasse to
ulica Tokarska. Natomiast Wa
rzywnicza, która jest w pobliżu
to Petersiliengasse. (Nasz błąd,
przepraszamy - red.).
A teraz już tylko ciekawost
ka. Na stronie 15 Pan Abra
mowicz pisze: „Ruszam więc
dalej szybko pokonując kolej

Sprostowanie
Redakcji
W PIERWSZYM numerze
kwartalnika na stronach 40,
41 zamieściliśmy zdjęcie zakła
du opiekuńczego dla ociem
niałych w Dolinie Królewskiej
i napisaliśmy, że jest to dziś bu
dynek przy ul. Sobieskiego na
leżący do Uniwersytetu Gdań

ne przecznice: 2 Damm, Prie
stergasse (Księża), Scheibenrit
tergasse (Szklary)...”. Szkoda,
że Pan tak szybko je przele
ciał, bo przy II Damm nr 10
(Grobla II) róg Szerokiej znaj
dował się znany magazyn Be
kleidungshaus London, który
swoim klientom przy zakupie
prezentował wieszaki reklamu
jące ten magazyn. Może jeszcze
w niektórych domach znajdują
się takie?
Jerzy Dunajski
Gdańsk
OD REDAKCJI: Nie mamy
zdjęcia wieszaka tej właśnie fir
my, choć mamy innych firm
i pewnie do nich jeszcze kie
dyś wrócimy. Ale przyłączamy
się do propozycji pana Du
naj skiego. Jeśli ktoś z naszych
Czytelników dysponuje wiesza
kiem z napisem Bekleidungs
haus London, prosimy o kon
takt.

skiego. Niestety, popełniliśmy
błąd. Budynek przedstawiony
na zdjęciu rzeczywiście istnieje
do dziś i nie zmienił wyglądu
(bodaj tylko zamiast krzyża jest
okienko), ale stoi na końcu ulicy Do Studzienki. Mieści się
w nim jeden z zakładów Akade
mii Medycznej (główne wejście
widoczne na zdjęciu), a także
(wejście z boku, po prawej)
Urząd Probierczy.

DIALOG MW
DEUTSCH POLNISCHES MAGAZIN D MAGAZYN POLSKO-NIEMIECKI

DIALOG
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).

Ślady
przeszłości
naszym mieście pozo
Dziś prezentujemy kilka
stało z dawnych lat wie
pierwszych zdjęć, których auto
le - często nie zauważanych
rem jest Dominik Podbereski,
- śladów Niekiedy są to tyl
uczeń 8 klasy Szkoły Podstawo
ko okruchy przeszłości: wizy
wej nr 50 w Gdańsku. Dominik
mówi o sobie, że jest miłośni
tówka na drzwiach, skrzynka
kiem Biskupiej Górki i okolic
na listy, studzienka kanalizacyj
Motławy. Prezentowane zdjęcia
na, napis na kostce brukowej,
świadczą, że umie szukać i znaj
gzyms nad drzwiami czy wy
duje ciekawe miejsca i ciekawe
kładana kaflami ściana. Chce
ujęcia.
□
my gromadzić, oczywiście na
fotografiach, takie ślady Z cza
sem złożyć się z tego może in
Obok: Fragment drzwi magazynu sto
teresująca mozaika, ukazująca
jącego przy ul Na Stępce.
przeszłość w zupełnie nowym
Poniżej: Studzienka kanalizacyjna na
świetle.
ul. Sw. Barbary.
Liczymy na pomoc Czytel Na prawo, u góry: Gzyms nad oknem
domu przy ul. Seredyńskiego.
ników. Będziemy przyjmować
Na prawo, na dole: Drzwi na klatce
ciekawe zdjęcia, ale też infor
schodowej domu na rogu ulic Białej
macje o obiektach godnych fo
i Wajdeloty we Wrzeszczu oraz herb
tografowania. Prosimy o listy
Gdańska nad wejściem do domu przy
ul. Płk. Dziewanowskiego.
i telefony.
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Rozmaitości

Muzeum Opowieści
We wrześniu zainauguro
wało swoją działalność Mu
zeum Opowieści przy Nad
bałtyckim Centrum Kultury
w Gdańsku. W założeniach
pomysłodawców, Muzeum ma
być miejscem, w którym gro
madzone i udostępniane będą
wszelkie - na różne sposoby

Pocztówki
starego Gdańska
Do końca września można
było oglądać w Dworze Artusa
bardzo bogatą wystawę starych
pocztówek gdańskich.
Ekspozycja skomponowa
na została w porządku „to
pograficznym”. Na planszach
poświęconych poszczególnym
dzielnicom Gdańska (a nawet
pojedynczym ulicom) można
było zobaczyć nie istniejące
już fragmenty miasta, a rów
nież to, jak - na przestrze
ni wielu lat - ulegały one
zmianom. Prezentowane były
na równi pocztówki najstar
sze, z XIX wieku, precyzyjnie
rysowane i kolorowane, oraz
fotograficzne widokówki z lat
20. i 30. naszego wieku. Każ
dej tablicy towarzyszył odpo
wiedni fragment starego planu
Gdańska, dzięki któremu moż
na było w miarę precyzyjnie
usytuować prezentowane na
pocztówkach obiekty.
Znakomita większość eks
ponatów ma również walor
bardzo ludzki: swego czasu
pocztówki te odbyły swoją
normalną drogę - opatrzone
znaczkami i stemplami, wrzu
52

utrwalone - prywatne, osobi
ste wspomnienia i doświadcze
nia ludzi związanych z Gdań
skiem, Pomorzem Gdańskim,
Kaszubami. W archiwum Mu
zeum Opowieści znajdą miej
sce ślady indywidualnych lo
sów ludzkich zapisane na ka
setach magnetofonowych i vi
deo, zebrane w pamiętnikach,
albumach rodzinnych fotogra
fii, listach, wycinkach z ga
zet, notatkach, przedmiotach
z dzieciństwa.
Zalążkiem Muzeum Opo
wieści jest zbiór ofiarowany
Nadbałtyckiemu Centrum Kul
tury przez Sigrid Sigurdsson,
autorkę instalacji pt. „Frag
ment to mała całość”, prezen
towanej w Gdańsku w 1995
roku.

cone do skrzynek pocztowych
poniosły pozdrowienia i życze
nia znajomym i przyjaciołom
nadawców. Wiele z tych mini-listów mogliśmy (nie łamiąc
chyba tajemnicy koresponden
cji?) i dziś odczytać.
Wystawie towarzyszył bar
dzo starannie wydany album
pocztówek gdańskich, w któ
rym pomieszczono 152 repro
dukcje widokówek z prywat
nych zbiorów Jerzego Abra
mowicza, Jacka Ciarkowskiego i Tadeusza Zająca. Ponadto
na wystawie prezentowane by
ły pocztówki innych hlokartystów, m. in. Piotra Popińskiego.

Byt sobie Grass
- Ogromnie mile zaskoczy
ło mnie to, że Gdańsk nie
dał się zasłonić reklamami po
dobnymi do tych, które na
Zachodzie przykrywają wszyst
kie najpiękniejsze miejsca, że
budy z frytkami nie zasłaniają
zabytków. Wygląda na to, że re
klama nie zwyciężyła w Gdań

Koniec i początek
„Po każdej wojnie ktoś mu
si posprzątać” - ten fragment
z wiersza pt. „Koniec i po
czątek” Wisławy Szymborskiej
stał się mottem wystawy foto
graficznej otwartej 7 czerwca
1997 roku w oliwskim Pałacu
Opatów.
Ekspozycja, która również
swój tytuł zaczerpnęła z wier
sza polskiej Noblistki, prezen
towała (aż do 15 września)
fragmenty dziesiątków prywat
nych kolekcji fotograficznych
gdańszczan. Zdjęcia wykona
no w latach 1945-1955, sta
nowią więc jedyną w swoim
rodzaju kronikę dziesięciu lat
odradzania się miasta skaza
nego na zagładę. Poprzez za
pis bardzo osobistych zdarzeń
z życia rodzin, indywidualnych
osób możemy prześledzić wal
kę gdańszczan o normalność;
wzruszające zdjęcie z zako
piańskim misiem w ruinach

sku. Marzę o tym, by tak było
nadal - mówił 13 sierpnia,
na spotkaniu w Ratuszu Staro
miejskim Günter Grass, Hono
rowy Obywatel Gdańska, który
odwiedził rodzinne miasto.
Z satysfakcją (i pewną na
dzieją na przyszłość) notujemy
fakt dużego zainteresowania,
jakim znakomity pisarz obda
rzył nasze pismo. Może?...

Głównego Miasta, czy pierw
sza Komunia Święta w dopiero
co odbudowanym kościele. Wi
dzimy też oficjalne uroczysto
ści, odsłonięcia, poświęcenia,
przecięcia i 1-maj owe pocho
dy, by za chwilę powrócić do
„imienin Zbyszka w 1952 ro
ku”, „pierwszego dnia Tomka
w szkole”, rodzinnych imprez,
radosnych majówek.
Wszystkim tym wspomnie
niom (często bardzo intym
nym) towarzyszy zawsze gdzieś
w głębi, „za plecami”, dyszą
ca gorącym oddechem... Hi
storia. Ukryta w ruinach do
mów, czerwonych szturmówkach, portretach przywódców
w tle lub w jedynie słusznych
hasłach. A mimo tych dekora
cji wokół toczy się normalne
życie. W każdym razie do nor
malności dążące.
Wystawę - po kilku latach
żmudnej pracy - przygotowa
li Stefan Figlarowicz i Aniela
Śliwka.
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Chwin nagrodzony
18 września br. Fundacja
Ericha Brosta w Fundacji Frie
dricha Eberta wręczyła w Dwo
rze Artusa już po raz drugi
swoją doroczną nagrodę. W ubiegłym roku Gdańską Nagro
dę im. Ericha Brosta otrzymało
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. W tym roku jury w skła
dzie: Anneliese Brost, Hans Koschnick, Horst Ehmke, Paweł
Adamowicz, Władysław Barto
szewski, Janusz Reiter i Jerzy
Holzer postanowiło uhonoro
wać wybitnego pisarza, histo
ryka literatury, pracownika na
ukowego Uniwersytetu Gdań
skiego, Stefana Chwina.

Tego samego dnia w Gdań
skiej Bibliotece PAN otwarto
wystawę poświęconą Erichowi
Brostowi. Ten wybitny gdańsz
czanin urodził się 29 paździer
nika 1903 roku w... Elblągu,
jednak wiele lat swego nie
zwykle aktywnego życia spę
dził w Gdańsku. Był jednym
z czołowych działaczy SPD,
przewodniczącym Robotnicze
go Stowarzyszenia Kultural
nego, redaktorem naczelnym
socjaldemokratycznego „Danziger Volksstimme”, wreszcie
posłem do Volkstagu. Z po
wodu prześladowań nazistow
skich kilka lat spędził na emigracji w Warszawie, gdzie
nawiązał bardzo bliskie kon
takty z polskimi socjalistami.
W roku 1939 przeniósł się do
Szwecji. W roku 1943, dzięki
wstawiennictwu polskich po
lityków w Londynie, wyemi
grował do Wielkiej Brytanii.
Do końca wojny był redak
torem niemieckojęzycznej roz
głośni BBC. Natychmiast po
wojnie wrócił do Niemiec. Był

Rośnie
„Kolekcja 1000-leria”
Wydawnictwo „Marpress”,
kontynuując swoją „Kolekcję
1000-lecia”, opublikowało nie
dawno dwie nowe pozycje. Ani
ta Wodecka-Wyszomirska przy
bliża nam Oliwę („Oliwa. Fak
ty - legendy - ciekawostki”)
a Małgorzata Jarosiewicz oprowadza po Głównym Mie
ście („Gdańsk. Główne Mia
sto - Przewodnik turystyczny”).
W wypadku Głównego Miasta
poruszamy się głównie wśród
budowli i obiektów znanych
i dla Gdańska reprezentacyj
nych. W Oliwie schodzimy tro
chę z utartych wycieczkowych
ścieżek (Katedra - park - ZOO).
Książki wydano w dwóch języ
kach; tekstowi polskiemu rów
nolegle towarzyszy niemiecki,
angielski lub francuski.

Gdańsk
w „Architekturze”
Sierpniowy numer miesię
cznika „Architrektura” w znacz
nej części dotyczy Gdańska. Je
rzy S. Majewski pisze o „Han

jednym ze współtwórców od
rodzonej SPD. To on wprowa
dził do partii Willy Brandta. Po
wojnie Brost stał się jednym
z największych wydawców ga
zet (redagował i wydawał m.in.
Westdeutsche Allgemeine Ze
itung”). 8 czerwca 1995 roku
podczas uroczystej sesji Ra
dy Miasta w Dworze Artusa
Erichowi Brostowi wręczony
został honorowy dyplom mia
sta Gdańska „w uznaniu zasług
położonych w obronie demo
kracji w Gdańsku w latach 30.
oraz za działalność na rzecz
pojednania polsko-niemieckie
go”. Zmarł 8 października 1995
roku w Essen.

zie” najnowszym gdańskim ho
telu, który „wypełnił kolejną
lukę w zniszczonej wojną za
budowie centrum Gdańska”,
a także dokonuje przeglądu
ciekawszych realizacji archi
tektonicznych z ostatnich lat.
Stwierdza, że „dzięki przychyl
ności konserwatorów udało się
zrealizować kilka obiektów łą
czących nowoczesną architek
turę ze starą zabudową.” Mo
żemy też poznać plany kil
ku nowych gdańskich inwe
stycji, przeczytać o Festiwalu
Malarstwa Ściennego na Za
spie, krytycznie obejrzeć wy
stawę „Aurea Porta”. Wśród re
cenzji znajdujemy omówienie
nowego przewodnika Wiedzy
i Życia” i albumu „Był sobie
Gdańsk”. Z gdańskim tema
tem wiąże się też jakoś tekst
dotyczący kontrowersji wokół
rozbudowy Dębek.

GDAŃSK
D
M
wa obucza

iasta

DanzIc. Zwei Cesichifk dir stad?

Dwa oblicza
Robert Hirsch, Krzysztof
Krzempek i Piotr Popiński
przygotowali, a Wydawnictwo
Holm wydało nowy album za
tytułowany „Gdańsk. Dwa ob
licza miasta”. Pomysł jest niby
prosty i narzuca się każdemu,
kto wydaje albumy dotyczące
Gdańska: porównać dawne wi
doki i obrazy ze współczesny
mi. Ten właśnie pomysł zreali
zowali autorzy „Dwóch obliczy
miasta”.
Oglądamy więc skonfron
towane ze sobą panoramy
Gdańska z 1906 roku i 1997,
Podwale Grodzkie również
z początku wieku i dzisiej
sze, Nowe Ogrody sprzed lat
siedemdziesięciu i sprzed kilku
miesięcy. Łącznie skonfronto
wano w ten sposób ponad
sześćdziesiąt fotografii, głów
nie z Gdańska, z niewielkim
dodatkiem Wrzeszcza i Oliwy.
Najbardziej szokujące są
oczywiście te porównania, któ
re pokazują fragmenty miasta
dziś zupełnie inne lub domy,
kamienice i ulice nie istnie
jące. Ale z tego zestawienia
wynika jeszcze jeden wniosek:
dawny Gdańsk wyłania się jako
miasto nieporównanie bardziej
gęsto zabudowane, a materia
miejskiej zabudowy w dawnym
Gdańsku wydaje się być dużo
misterniej „tkana” za pomo
cą gzymsów, wieżyczek, przy
budówek, portali, balkonów,
niszy, wykuszy itp. innych ar
chitektonicznych detali.
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Powroty
Wnętrze odbudowywane
go kościoła św. Jana znów
ożyło. Tym razem za spra
wą fotografii starego Gdań
ska. 1 września br. otwaro tam
wystawę zatytułowaną „Powrót
na gdańskie uliczki/Rückkehr
in die Danziger Gassen” przy
gotowaną przez jednego ze

współautorów albumu „Był so
bie Gdańsk” Konrada Nawroc
kiego, któremu pomagali An
drzej Kołecki (fotogramy) i Ro
bert Rumas (aranżacja). Wysta
wę zorganizowały: Nadbałtyc
kie Centrum Kultury, Centrum
Edukacji Teatralnej i Biblioteka
Gdańska PAN.
Ekspozycja zgromadziła kil
kaset reprodukcji fotogra
fii Gdańska udostępnionych
przez biblioteki, archiwa i mu
zea z Gdańska, Krakowa, War
szawy oraz przez prywatnych
kolekcjonerów. Obejmują one
okres od drugiej połowy XIX,
aż po rok 1945. Część zdjęć
zebranych u św. Jana jest już
znana (choćby z albumu „Był
sobie Gdańsk”), część dotych
czas nie była publikowana. Jak
zwykle - w takim zestawieniu
- najciekawsze są zdjęcia sytu
acji zwyczajnych, codziennych,
wręcz trywialnych: ludzie spie

Krok po kroku
W dobrym, przedwakacyj
nym czasie ukazała się, w serii
przewodników Wiedzy i Ży
cia, książka „Gdańsk i Pomorze
Wschodnie” Małgorzaty Omilanowskiej i Jerzego S. Majew
skiego (we współpracy z Ma
ciejem Nowakiem). Samo wy
dawnictwo reklamuje książkę,
jako przewodnik, który poka
zuje to, co inne tylko opisują.
I rzeczywiście: ilość ilustracji zdjęć, rysunków, planów, pla
ników, tabel i wykresów jest
przeogromna, czasami - na
szczęście czasami - ten na
tłok barw i kształtów irytuje,
bowiem w takiej wielkości in
formacji na stronie czytelnik
się po prostu gubi.
Książka próbuje nam po
wiedzieć o Gdańsku i Pomorzu
Gdańskim wszystko. Dowiadu
jemy się jak region znaleźć na
mapie świata, poznajemy jego
pejzaże, historię i dzień dzisiej
szy. Najciekawsza jest jednak
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część zdecydowanie turystycz
na. Możemy tu znaleźć nie tylko
propozycje tras zwiedzania, ale również dokładne opisy co
ciekawszych miejsc, zabytków,
budynków, ulic. Nie znający
Gdańska, Sopotu lub Gdyni tu
rysta nie powinien zgubić się

szący gdzieś ulicami Głównego
Miasta, kobiety stojące przed
nie istniejącą bramą kościoła
św. Jana, tramwaje we Wrzesz
czu. ..
Niezwykle ważną i cieka
wą częścią wystawy jest, uzu
pełniająca ją, ekspozycja ory
ginałów starych zdjęć gdań
skich, którą otwarto również
1 września w Sali Mieszczań
skiej Ratusza Staromiejskiego.
Zgromadzone tam oryginalne
fotografie (często lekko wybla
kłe, naddarte, podniszczone)
mają dodatkowy walor auten
tyzmu. Nie tylko przedstawiają
dawną epokę, ale są jej częścią.
Przemawiają do nas nie tylko
zszarzałymi widokami, ale rów
nież fakturą papieru, na któ
rym je zachowano, ozdobnymi
nadrukami ateliers z Gdańska
i Sopotu, często również od
ręcznymi dopiskami dawnych
właścicieli.

w tych miastach mając prze
wodnik w ręce. Śmiało też
może ruszyć z nim na Hel,
Żuławy, Kociewie.
Przewodnik zawiera też in
formacje superpraktyczne. Do
wiemy się z nich np. gdzie,
co i za ile zjeść, gdzie za
mieszkać, co pić, ale również:
jak korzystać z automatu te
lefonicznego i skrzynki pocz
towej, co to jest bilet tram
wajowy i do czego służy, jak
wygląda kolejarz, a jak ste
wardessa LOT (naszym zda
niem stewardessa jest ładniej
sza). Z praktycznych informa
cji najbardziej poruszyła nas
ta ze strony 279: „Linie tro
lejbusowe są w Gdyni i So
pocie. Jazda nimi nie różni
się od jazdy autobusem miej
skim. ..”.
Ten ciekawy i dobrze przy
gotowany i wydany przewod
nik ma niestety jedną, ale bar
dzo poważną wadę: kosztuje
blisko 60 złotych.

Jerzy Sump

DANZIG
VON

A BIS Z

Huition Temmen

Gdańskie
kompendium
Pod koniec sierpnia br.
nakładem bremeńskiej oficyny
Edition Temmen ukazała się
książka Jerzego Sampa zatytu
łowana Danzig von A bis Z.
Zawiera ona zbiór najistotniej
szych wiadomości o Gdańsku,
zarówno dawnym, jak i współ
czesnym. Hasła ułożone są we
dług porządku alfabetycznego.
Pozwala to czytelnikowi pra
gnącemu bliżej poznać dzieje
i osobliwości nadmotławskiego grodu, szybko dotrzeć do
wiadomości, które go będą in
teresowały.
Książka j est rodzaj em bedekera napisanego z myślą
0 odbiorcy związanym z nie
mieckim obszarem językowym.
To także eseistyczna w swej
formie opowieść o Gdańsku,
któremu Jerzy Samp poświę
cił większość ze swych książek
1 publikacji. Opowieść autora
zakorzenionego w tym mieście
od pokoleń.
„Edition Temmen” z Bre
my ma już na swoim kon
cie liczne wydawnictwa tema
tycznie związane z Gdańskiem,
m. in. prace Horsta Schleuninga, antologie poezji i przewod
nik po nadmotławskim gro
dzie. Najnowsza książka Jerze
go Sampa otrzymała bardzo sta
ranną szatę graficzną, zawiera
liczne ilustracje, przypisy oraz
ułatwiający lekturę indeks.

druki w y so k o n a k ł a d o we
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Na samym początku Długie
go Targu stal słup ogłosze
niowy. Na zdjęciu z kwiet
nia lub maja 1945 roku
obok ostatnich niemieckich
wojennych plakatów poja
wił się pierwszy polski.

Dworzec Główny w Gdań
sku miał status eksteryto
rialny i był zarządzany
przez PKP. Właścicielem
dworcowej restauracji był
Franciszek Szmelter. W tej
restauracji spotykała się
Polonia gdańska.

Fotogra

Ulica Abrahama w Oliwie,
dziś z meczetem i kościo
łem, ma upamiętniać czło
wieka, który w Wersalu za
biegał o przynależność
Gdańska do Polski. Kiedyś
nazywała się Friedens
schluss i poświęcona była
pokojowi oliwskiemu. Po
dobno bywał tu Napoleon,
i tu wybudowano pierwsze
nowoczesne ujęcie wody dla
Gdańska.

W
grudniu

Jedno miejsce. Kościół św.
Katarzyny widziany z per
spektywy ulicy Na Piaskach.
Wyspa na kanale Raduni
i Wielki Młyn. Różne ujęcia,
różne epoki.

hormann
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