Nr 07/2011

Obecny gmach Wojewódzkiej Komendy Policji straci³ podczas
wojny ozdobne wie¿yczki i popiersia rolnika i ¿eglarza,
których lady widaæ nad wejciem.
Warto je odtworzyæ.

Policja dawnego Gdañska
S³owo policja pochodzi od starogreckiego politeia, oznaczaj¹cego system rz¹dów, ustrój pañstwa. W³adzê i ustrój trzeba
by³o chroniæ, wiêc tworzono specjalne si³y porz¹dkowe, zwane stra¿¹, gwardi¹, znacznie póniej  policj¹. Policja istnia³a
zawsze, choæ jej nazwa w dzisiejszym znaczeniu pojawi³a siê po 1500 r. we Francji. W Gdañsku s³yszymy o przepisach
policyjnych w Ugodzie Ordynków z 1678 r., chocia¿ z naszego punktu widzenia by³y to tylko przepisy ustrojowe i porz¹dkowe.
Zacznijmy jednak od pocz¹tku.
Stró¿a lub posada, pacho³kowie.
Knechci  krzy¿accy s³u¿ebni.
W miecie  zaprzysiê¿eni stra¿nicy

dzono podzia³ Prawego (G³ównego)
Miasta na kwarta³y: Kogi, Wysoki,
Szeroki i Rybacki.

1438 r.  pierwszy gdañski wilkierz,
zbiór przepisów porz¹dkowych
W pierwszym polskim okresie dzieZ 1438 r. pochodzi pierwszy znany
jów Gdañska funkcjê policji w grodzie
gdañski wilkierz (zbiór przepisów pope³ni³a stró¿a lub posada 34 stra¿nirz¹dkowych), w którym m.in. czytamy:
ków pilnuj¹cych porz¹dku. W mieJe¿eli mieszczanin, przez s³ugê przycie odpowiednikiem policjantów byli
siê¿nego do rady wezwany, siê nie stapacho³kowie ksi¹¿êcy. Mo¿now³adcy
wi (...), winien zap³aciæ jeden dobry
mieli w³asnych pacho³ków. W 1227
skojec (1/24 grzywny), o ile s³uga pod
lub 1263 r. Gdañsk otrzyma³ prawo
przysiêg¹ zezna, ¿e go ustnie zawialubeckie. Rada mia³a w³adzê uchwadomi³. Mowa tutaj o zaprzysiê¿onych
³odawcz¹, wykonawcz¹ i s¹downicz¹
stra¿nikach, zawiadamiaj¹cych, a w ra z wyj¹tkiem przestêpstw, zastrze¿oStra¿nik z przestêpc¹ (u góry po lewej) w 1608 r.
zie koniecznoci doprowadzaj¹cych
nych dla ksiêcia. Przestêpców musia³
kto chwytaæ, pilnowaæ i doprowadzaæ pod  £aw¹. Funkcjê policji pe³nili knechci  wezwanego na Ratusz. Osobne przepisy
s¹d. Mogli siê wówczas pojawiæ osobni krzy¿accy s³u¿ebni. Na gdañskim zamku regulowa³y ich wynagrodzenie. W 1451 r.
pacho³kowie miejscy.
by³o ich co najmniej 24. Miasto mia³o w³a- postanowiono: Co roku winno siê wyznaZajêcie miasta przez Krzy¿aków w snych, zaprzysiê¿onych stra¿ników. W la- czaæ trzech pacho³ków jako jezdnych (...),
1308 r. poci¹gnê³o za sob¹ zmiany ustro- tach 13781380 stra¿nicy portowi, wie¿owi, nale¿y im przydzieliæ po 1/2 postawu sukjowe. Na prze³omie 1342/1343 r. wpro- Targu Rybnego, ratuszowi, leni otrzymy- na kolczesterskiego lub podobnego; a na
wadzono w Gdañsku prawo che³miñskie, wali 23 grzywny rocznie. W 1419 r. dla jesieñ ka¿demu 7 ³okci szarego malborz osobnym organem w³adzy s¹downiczej lepszego porz¹dku w miecie wprowa- skiego na p³aszcz, tudzie¿ ka¿demu parê
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butów. Mamy tu do czynienia z zacz¹tkiem policji konnej. Natomiast pacho³ków ³aziebnych, oddelegowanych z cechu
do gaszenia po¿arów, mo¿na uwa¿aæ za
zacz¹tek stra¿y po¿arnej.
Powrót do Polski w roku 1454 zapocz¹tkowa³ dalsze zmiany. Odzwierciedlaj¹ je kolejne edycje wilkierzy z lat 1455,
1479, 1597 i 1761. Z 1475 r. pochodzi
pierwsza wiadomoæ o S¹dzie Policyjno-Handlowym, zwanym Wet¹. W 1526 r.
w zwi¹zku z powo³aniem III Ordynku
(stuosobowej reprezentacji pospólstwa)
przez króla Zygmunta Starego zreorganizowano kwarta³y. Ustanowiono oddzia³y
pospolitego ruszenia (po 10 domów),
sztandary, miejsca zbiórki i dowódców.
Pobór pog³ównego, pomoc przy gaszeniu
po¿arów, kontrola goci w gospodach,
porz¹dku podczas wizyt królewskich
Wyznaczono im funkcje militarne i porz¹dkowe: pobór pog³ównego, pomoc przy
gaszeniu po¿arów, kontrola goci w gospodach, porz¹dku podczas wizyt królewskich itp. W roku 1550 dowódca stra¿y (na
ratuszu) i jego pacho³kowie mieczowi otrzymywali po 16 grzywien rocznie. W 1682
wyp³acano 40 grz./rok na drewno dla 21
pacho³ków urzêdu i 3 mieczowych. Do
ich zadañ nale¿a³y pobieranie czynszów,
pobór op³at od stoisk na jarmarku w. Dominika, ci¹ganie kar s¹dowych, wywóz
nieczystoci, nadzór nad wiêzieniami itp.
Wiêzieñ by³o kilka: w Ratuszu (pierwsza
wiadomoæ w 1382 r.), Baszcie Kotwiczników (1519), Wie¿y Wiêziennej (od 1604)
i Domu Poprawczym (od 1629). Coraz

Stra¿ miejska salutuje przeje¿d¿aj¹cemu dostojnikowi (1765)

rzadsze stawa³y siê kary mierci. O ile
w XVI w. stanowi³y 60 procent wszystkich kar, to w XVIII w. ju¿ tylko 28 procent). Na 1650 spraw karnych w l. 1568
1745 kar¹ g³ówn¹ zakoñczy³o siê nieca³e
500 (30%). Od 1529 r. co roku uroczycie
odnawiano szubienicê na wzgórzu nad
Politechnik¹.
Urzêdy miejskie mia³y osobnych pacho³ków. Byli pacho³kowie s¹dowi, wagowi,
spichrzowi, targowi, budowlani, leni, katowscy itp. W porcie funkcjonowa³ portmistrz i pacho³kowie  toporkowi, balastowi, dr¹gowi itp. W nocy patrolowali ulice
stra¿nicy nocni. Na wie¿ach czuwali stra¿nicy wie¿owi, alarmuj¹cy o po¿arach. Cechy mia³y w³asnych inspektorów, kontroluj¹cych jakoæ towarów.
Dyrektoriat Policji,
prezydent policji

Mieszkanie prezydenta policji (1905)
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Po zajêciu miasta w drugim
rozbiorze Polski w 1793 r.
Prusacy wprowadzili policjê
we wspó³czesnym znaczeniu.
Utworzono Dyrektoriat Policji, w którego sk³ad wchodzi³
prezydent, burmistrz (wspomagany przez asesora) i 4
rajców. Wprowadzono podzia³ na rewiry. Sk³ad osobowy policji wydaje siê niewielki: wchodzi³ weñ policmajster,
12 komisarzy, 4 stra¿ników,
3 instygatorów i 2 inspektorów targowych (na ok. 40 tys.
mieszk.). W czasach napoleoñskich  od 1807 do 1814 r.
 przywrócono dawniejszy
system pod zwierzchnictwem
francuskiego gubernatora.

Kolejne czasy pruskie przynios³y reorganizacjê  od roku 1814 zamiast kolegialnego dyrektoriatu kierowa³ policj¹ prezydent policji. Utworzono 7 rewirów w obrêbie
fortyfikacji i 6 poza nimi, z 13 komisarzami, nad którymi czuwali dwaj kontrolerzy z Rady Miejskiej. Dodano nowe cele:
nadzór nad ulicami, mostami, studniami,
wodoci¹gami itp., ich czyszczenie i drobne naprawy, kontrolê owietlenia i stra¿y
nocnej, i nadzór nad publicznymi placami
i ich czystoci¹ (...), zarz¹dzanie i nadzór
nad zak³adami ratunkowymi obwodu i troskê o polecenia komisji w odniesieniu do
placówek policji. W rewirach wyznaczono
3 inspektorów i 20 policjantów (sier¿antów). Jeden policjant przypada³ na 2000
mieszkañców. W roku 1850 policja by³a
ju¿ podporz¹dkowana miastu. W sk³adzie
by³ 1 wachmistrz, 12 ¿andarmów, 20 policjantów pomocniczych i 140 nocnych
stra¿ników (na ok. 60 000 mieszkañców).
1 inspektor i 5 nadzorców
 3 na Wile, 2 na Mot³awie
W 1868 r. by³o 26 policjantów etatowych i 10 pomocniczych. W 1871 r. funkcjonowa³a osobna policja rzeczna: 1 inspektor i 5 nadzorców  3 na Wile, 2 na
Mot³awie. W 1877 r., gdy miasto osi¹gnê³o prawie 100 tys. mieszkañców, liczba
policjantów wzros³a z 49 do 57. Jeszcze
wiêcej by³o ich w 1887 r.  11 komisarzy
i 97 policjantów. W 1893 r. policja przejê³a 124 funkcjonariuszy stra¿y nocnej.
W policji w³aciwej znajdujemy 1 inspektora, 12 komisarzy, 5 wachmistrzów i 190
policjantów, wraz z urzêdnikami (na 120 tys.
mieszk.). W 1897 r. stra¿ rzeczna wzbogaci³a siê o pierwsz¹ motorówkê. W 1904 r.,
gdy miasto liczy³o 155 tys. mieszkañców,
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rejestry stanu osobowego policji wykazuj¹
53 urzêdników, 1 inspektora, 14 komisarzy,
12 wachmistrzów i 224 policjantów, w tym
196 na ulicach. Policja rzeczna liczy 5 nadzorców na Wile, 4 na Mot³awie i 1 w porcie.
W roku 1926, w okresie Wolnego Miasta
policja by³a podzielona na 8 szwadronów
(Hundertschaften) plus jeden szwadron
drogowy i jeden oddzia³ konny. Z 8 sotni
codziennie na ulicach patrolowa³y 2 + 2
rzuty (po niemiecku Zug  oddzia³ zmotoryzowany). Stale w odwodzie trzymano
1 szwadron i 1 rzut. Po 1933 r. zreorganizowano policjê na wzór Rzeszy. Dosz³y
do tego zbrodnicze formacje: tajna policja
pañstwowa (Gestapo), oddzia³y ochronne
(SS) oraz bojówki partyjne (SA).
W Ratuszu Prawego Miasta.
Odwach przy Przedbramiu ul. D³ugiej.
Gmach przy Nowych Ogrodach 27
Dokonajmy jeszcze przegl¹du kolejnych siedzib policji. Do koñca czasów napoleoñskich zarz¹d policji mieci³ siê
w Ratuszu Prawego Miasta. Stra¿ miejska
mia³a odwach przy Przedbramiu ul. D³ugiej. Ciasnota w Ratuszu zmusi³a do wynajêcia w 1814 r. kamieniczek przy ul.
D³ugiej 77 i Tkackiej 21 (wed³ug numeracji z 1853 r., która w tym miejscu obowi¹zuje do dzi). Od 1835 g³ówn¹ siedzib¹
by³y domy D³uga 25 i Ogarna 114. Koniecznoæ rozbudowy gmachu poczty zmusi³a policjê do ich odprzedania i przenie-

Popiersia rolnika i ¿eglarza z obecnej Komendy Wojewódzkiej przy ul. Okopowej (niezachowane)

sienia siê do wynajêtych pomieszczeñ przy
Zarolaku 3536. Jednoczenie wszczêto
starania o budowê nowej siedziby, co sta³o siê mo¿liwe po rozebraniu odcinka fortyfikacji. Budynek przy Wale Karowym 6
(dzi Okopowa 9), projektu profesora Politechniki Gdañskiej Ottona Kloeppla ukoñczono w 1905 r. W skrzydle bocznym od
po³udnia przewidziano areszt, od pó³nocy
mieszkanie komendanta. Gmach s³u¿y³
gdañskiej policji do 1945 r. Dzi jest w nim
Urz¹d Ochrony Pañstwa.
Obecny gmach Wojewódzkiej Komendy Policji, zbudowany równie¿ w 1905 r.

dla Zak³adu Ubezpieczeñ Ziemskich, straci³
podczas wojny ozdobne wie¿yczki i popiersia rolnika i ¿eglarza, których lady
widaæ nad wejciem. Warto je odtworzyæ.
Gmach Komendy Miejskiej z 1915 r. przy
Nowych Ogrodach 27 mieci³ pocz¹tkowo pruski urz¹d do spraw Wis³y i w³adze
szkolne, a w latach miêdzywojennych Generalny Komisariat Rzeczpospolitej Polskiej, o czym informowalimy z okazji restytucji tablic pami¹tkowych.
ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Z£OTE GODY

Ewy i Andrzeja Januszajtis!

Fot. G. Goring. Ze zbiorów rodzinnych
Pañstwa Ewy i Andrzeja Januszajtisów

Pañstwu Ewie i Andrzejowi Januszajtisom z okazji przypadaj¹cego 16 lipca 2011 r. Jubileuszu 50-lecia zawarcia zwi¹zku
ma³¿eñskiego najlepsze ¿yczenia zdrowia, szczêcia i wszelkiej
pomylnoci ¿ycz¹ cz³onkowie i sympatycy Stowarzyszenia
Nasz Gdañsk.
Ona  pianistka, pedagog. On fizyk, równie¿ pianista,
niezrównany znawca i mi³onik Gdañska, wieloletni prezes
Stowarzyszenia Nasz Gdañsk, autor ksi¹¿ek, artyku³ów
prasowych, prowadz¹cy audycje radiowe i telewizyjne na
temat przesz³oci miasta i jego zabytków. Widujemy ich razem
 na koncertach, w teatrze, spacerach po Gdañsku. Umiechniêci,
pogodni, ¿yczliwi, serdeczni. Nasz prezes zawsze podkrela,
¿e dziêki wspania³ej, kochaj¹cej, wyrozumia³ej i cierpliwej dla
stale zaanga¿owanego mê¿a ¿onie mo¿e pracowaæ, realizowaæ
kolejne dzia³ania na rzecz swojego miasta.
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Nas³ucha³em siê uwag od obywateli miasta

Mamy sezon turystyczny
 jak wygl¹da miasto?
Zagadnienia, które chcê przedstawiæ w tym artykule, s¹ aktualne ca³y rok. Nie bêdê tu mówi³ o wielkich inwestycjach,
takich jak tunel pod Mot³aw¹, ale o sprawach mniej kosztownych, za to nadaj¹cych piêkno naszemu miastu. Mamy nowy
rok turystyczny, Gdañsk odwiedzi znowu wiele tysiêcy goci, ju¿ nie mówi¹c o nadchodz¹cych mistrzostwach Euro 2012.
Trzeba przygotowaæ nasz gród, by na
przybyszach wywo³aæ jak najlepsze wra¿enia.
Wizytówki miasta strze¿my jak oka
w g³owie
W ubieg³ym roku jeden z artyku³ów
zatytu³owa³em Ukryta wród drzew,
chodzi³o o pomnik Marii Konopnickiej.
Cieszê siê, ¿e usuniêto to drzewo, które
zas³ania³o pomnik naszej poetki. Dobrze
te¿, ¿e koñczy siê konserwacja Bramy

Wy¿ynnej, bo ta brama by³a g³ównym
wejciem do miasta na Drogê Królewsk¹.
Przez tê bramê powinnimy wprowadzaæ
ka¿d¹ wycieczkê do ródmiecia Gdañska. Takie wizytówki miasta powinny byæ
konserwowane nawet kosztem innych
spraw, bo ³adne miasto czêciej jest odwiedzane przez turystów, tym bardziej ¿e
Gdañsk w blisko 90 proc. by³ zniszczony
w 1945 r. w czasie dzia³añ frontowych
przez Armiê Czerwon¹ ju¿ po zajêciu
przez ni¹ miasta. Dobrze, ¿e nareszcie
powsta³a Rada Dzielnicy ródmiecie.
Zbieraj¹c podpisy do poparcia wyborów
Rady Miasta nas³ucha³em siê du¿o ró¿nych uwag od obywateli miasta, a zapu-
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ka³em do kilkuset drzwi. Nasi radni  mówiê o ostatniej radzie (nie wszyscy) byli
chyba a¿ tak zapracowani, ¿e nie mieli
czasu nawet na wyjêcie korespondencji ze
swoich skrzynek, nie mo¿na by³o tam ju¿
nic wcisn¹æ do nich.
Wstydzi³em siê za mietnik.
Odpadaj¹ tynki.
Okna nowe, ale inne, ni¿ stare
Ubieg³ego lata, id¹c przez swoje podwórko na ul. Ogarnej, spotka³em kilkoro

Azjatów, którzy byli ciekawi jak wygl¹da
miasto od ty³u i robili zdjêcia istniej¹cego
tam mietnika, za który siê wstydzi³em.
Jest takie powiedzenie jak ciê widz¹ tak
ciê pisz¹. By³em w latach siedemdziesi¹tych w Odessie i co tam kupi³em na targowisku, poprosi³em sprzedaj¹cego, aby
mi zapakowa³ towar, a on mi wskaza³
du¿¹ ha³dê mieci i mówi: o zdies bumaga (tam papier). Gdy by³em w Wiedniu,
by³em zdziwiony co to jest? Czy to rzeczywicie mietnik? A w Anglii wcale
mieci nie widaæ. Wiem, ¿e w Urzêdzie
Miasta rodzi siê nowa forma zagospodarowania odpadów, ale mieszkañcy o tym
nic nie wiedz¹.

Dbaj¹c o estetykê miasta trzeba zwróciæ uwagê na szpecenie elewacji kamienic na G³ównym Miecie, a to z powodu
odpadaj¹cych tynków od zacieków oraz
przez wymianê okien ze starych na nowe. Jest nakaz konserwatora zabytków,
aby by³y one zgodne ze stanem pierwotnym, ale ju¿ ró¿nie z tym bywa. S¹dzê
¿e konserwator zabytków móg³by wydaæ
zarz¹dzenie, ¿eby po wstawieniu okna
zamalowaæ tê otoczkê, a zginê³aby ta
szpetota.

Podobnie trzeba zamalowaæ bazgro³y
pseudo grafficiarzy. Nie s³ysza³em, aby
Stra¿ Miejska ujê³a tych wandali, by naprawili szkody.
Elewacje przy Drodze Królewskiej
jak najszybciej pomalowaæ.
Nie deptaæ trawników
S¹dzê ¿e nale¿y znaleæ sposób na pomalowanie na nowo elewacji jak najszybciej, zw³aszcza przy Drodze Królewskiej,
gdzie farba czêsto ma ju¿ ponad 60 lat.
Oto ra¿¹ce przyk³ady: kamienica nr 84
przy ul. D³ugiej i róg ul. Garbary z D³ug¹
nr 4. Nale¿a³oby w ten proces w³¹czyæ
wspólnoty mieszkaniowe z du¿ym udzia-
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³em miasta. Bardzo wa¿n¹ spraw¹ s¹ zadeptane trawniki przez rzekome skracanie
drogi, a jest to tylko brak kultury niektórych mieszkañców. W tym przypadku
du¿e pole do dzia³anie powinna mieæ prasa i telewizja. Zamiast emitowaæ jakie
rozmówki z mieszkañcami o treci np.
rozrywkowej, to mo¿na na przemian propagowaæ kulturalne zachowanie obywateli. Pani redaktor Kordalska mog³aby stan¹æ z kamer¹ przy trawniku i nauczaæ jak
powinno siê chodziæ.

Mo¿e mieszkañcy utworz¹ kwietniki?
Konkursy z nagrodami?
Szko³y powinny uczyæ m³odzie¿ jak
szanowaæ zieleñ. Kiedy zwróci³em uwagê m³odej nauczycielce gdy przechodzi³a
z dzieæmi przez trawnik na ukos, to nie
umia³a mi na to nic odpowiedzieæ. Szanowna Zielenio Miejska, wspólnymi si³ami mo¿na upiêkszyæ nasze miasto. Na
wiosnê br. naprawiony zosta³ trawnik
ko³o pomnika Jana Heweliusza i na razie
nie jest zadeptany. Proponujê przekazaæ

te zniszczone placyki np. wspólnotom
mieszkaniowym pod opiekê, niech mieszkañcy utworz¹ tam kwietniki, a mamy
takie podwórka np. miêdzy ul. D³ug¹,
Piwn¹ i Lektykarsk¹. Przeciwieñstwem
tego mo¿e byæ otoczenie Poczty Polskiej,
otoczenie tego obiektu jest ca³kowicie
zaniedbane. Proponujê og³aszanie corocznych konkursów na wzorowy teren zieleni z nagrodami, a efekt powinien byæ
widoczny.
TADEUSZ M£YNIK

15 lipca 2011 r. w: Bazylice Mariackiej, przed Dworem
Artusa, W Domu Uphagena i Ratuszu Staromiejskim

Komenda Miejska Policji
w Gdañsku otrzyma
zas³u¿ony sztandar
Kiedy piszê te s³owa, jest pocz¹tek lipca. Ju¿ nied³ugo, bo 15 lipca br. Komenda Miejska Policji otrzyma swój sztandar.
Czekano na niego d³ugo. Jest ju¿ w Gdañsku.
Piêknie wyhaftowany le¿y jeszcze w ukryciu przed ludzkim wzrokiem i czeka na
moment jego wrêczenia.
Wysi³kiem w³adz gdañskiego samorz¹du
i Spo³ecznego Komitetu Organizacyjnego
Nadania Sztandaru Komendzie Miejskiej
Policji w Gdañsku zaplanowano wiele
przedsiêwziêæ towarzysz¹cych uroczystoci wrêczenia sztandaru. Rozpocznie je
Msza w. w Bazylice Mariackiej, Wniebowziêcia NMP w Gdañsku (10.00). Uro-

czysty apel i wrêczenie sztandaru bêd¹
mia³y miejsce na placu przed Dworem
Artusa w Gdañsku (12.00). Kolejne punkty programu to: ods³oniêcie wystawy okolicznociowej w Domu Uphagena przy ulicy D³ugiej 12 w Gdañsku (13.30) i sesja
popularnonaukowa w Wielkiej Sali Wety
w Ratuszu G³ównego Miasta Gdañska
(14.15) pod wspólnym tytu³em Policja
gdañska na przestrzeni wieków. Plonem
wystawy i sesji bêdzie okolicznociowa

Drobny remont Komendy Miejskiej Policji by³ niezbêdny. Producentem zamontowanej dla sztandaru gabloty jest BIGB Baltica

publikacja wydana w drugiej po³owie
tego roku. Pe³n¹ relacjê z uroczystoci
zamiecimy w sierpniowym wydaniu miesiêcznika Nasz Gdañsk.
Wierzymy, ¿e w³o¿ony wysi³ek przyniesie oczekiwany skutek i uroczystoci
pozostan¹ na d³ugo w pamiêci gdañskiej
policji, mieszkañców i turystów odwiedzaj¹cych nasze miasto.
WALDEMAR KOWALSKI
FOT. ALEKSANDRA SIEWERT

Sztandar i zwi¹zane z nim rekwizyty przywióz³ z Warszawy do Gdañska nadkom.
Waldemar Szulc  I Zastêpca Komendanta Miejskiego Policji w Gdañsku
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Zasady odbudowy powinny byæ analogiczne
do kryteriów wznoszenia z ruin G³ównego Miasta

Jaki Pó³nocny Cypel
Wyspy Spichrzów?
Bogata tysi¹cletnia historia Gdañska oraz jego szczególne po³o¿enie u ujcia g³ównej rzeki Polski  Wis³y  ukszta³towa³y
to Miasto na jedno z najpiêkniejszych w naszej Ojczynie. Sta³o siê ono ofiar¹ barbarzyñskiej wojny. Dziêki wspania³ym
profesorom ze Lwowa, Krakowa i Wilna narodzi³a siê idea odbudowy piêkna zniszczonego ródmiecia Gdañska.
Wznieli oni has³o: Odbudujmy Gdañsk
piêkniejszy ni¿ kiedykolwiek.
G³ównym rynkiem Gdañska by³a Mot³awa
Profesorowie ci i ich uczniowie wskrzesili piêkno G³ównego Miasta, którego pe³nym uzupe³nieniem powinien byæ pó³nocny cypel Wyspy Spichrzów. G³ównym
rynkiem Gdañska by³a Mot³awa. Tutaj nie
konie, furmanki, ale statki z towarami stanowi³y treæ g³ównej funkcji handlowej
naszego Miasta.
Wskrzeszono piêkno ulic: D³ugiej, Piwnej, Mariackiej, ale nie odbudowano dotychczas obu stron Wodnego Rynku Miasta  Mot³awy. W latach 60. XX wieku
zak³ócono w ródmieciu pierwotn¹ koncepcjê odbudowy. Pod has³em tzw. nowoczesnoci zeszpecono jego odbudowê budowlami nie dorównuj¹cymi do pierwotnych
wyników odbudowy. Zerwano w realizacjach odbudowy ze wspó³prac¹ artystów
plastyków. Z³e ambicje projektantów, którzy nie brali udzia³u w odbudowie G³ów-

nego Miasta, zagra¿a³y zniszczeniem jego
kompozycji z Pó³nocnym Cyplem Wyspy
Spichrzów, który stanowi pe³n¹ jednoæ
z G³ównym Miastem i winien byæ odbudowany wed³ug wspólnej z nim koncepcji
polegaj¹cej na:
1. Zachowaniu istniej¹cej dawnej siatki ulic,
2. Odbudowie zachowanych ruin zabytkowych budynków,
3. Rekonstrukcji bry³ i fasad dawnych
spichlerzy i kamienic w oparciu o zachowan¹ ikonografiê,
4. Tworzeniu nowej uzupe³niaj¹cej architektury, która musi dobrze komponowaæ siê z odbudowywanymi historycznymi budynkami oraz wznosiæ nowe
wartoci na miarê dawnych.
Droga Królewska winna przed³u¿yæ siê
o ulicê St¹giewn¹
Nowa funkcja odbudowy Pó³nocnego
Cypla Wyspy Spichrzów to: powi¹zanie
z tradycjami morskimi, kultur¹, handlem,
gastronomi¹ oraz z funkcj¹ hotelarsk¹.

Nowe, wa¿ne propozycje w architekturze nale¿y lokalizowaæ we wnêtrzu Wyspy,
aby nie zak³ócaæ jednoci kompozycji
Wodnego Rynku Gdañska. Tak¹ mo¿liwoæ
stwarza koncepcja wskrzeszenia dawnego
Placu Ciesielskiego, gdzie niegdy przerabiano pnie sosen na materia³ ciesielski.
Droga Królewska  D³uga, D³ugi Targ 
winna przed³u¿yæ siê o ulicê St¹giewn¹
i koñczyæ siê od wschodu wie¿ami St¹gwi Mlecznych, analogicznie do Bramy
Wy¿ynnej od zachodu. Zabudowa obu
stron Mot³awy  Rynku Wodnego musi
stanowiæ jednoæ dawnej kompozycji przestrzennej. Takie zasady odbudowy Pó³nocnego Cypla Wyspy Spichrzów s¹ zgodne
z Zarz¹dzeniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 wrzenia 1994 r.
o uznaniu tego terenu za pomnik historii.
Jest równie¿ zgodna z Ustaw¹ z 23 lipca
2003 r. o Ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.
ARCH. STANIS£AW MICHEL

Fot. Maciej Kostun

Pó³nocny Cypel Wyspy Spichrzów czeka na odbudowê z zachowaniem historycznych wartoci
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Przed 100-leciem Domu Uphagena

Zagl¹danie do okien
s¹siadów
Rozmowa z dr. Ew¹ Barylewsk¹-Szymañsk¹, kierownikiem i Wojciechem Szymañskim, kustoszem Oddzia³u Dom Uphagena
Muzeum Historycznego Miasta Gdañska przy ul. D³ugiej 12 w Gdañsku
 Od d³u¿szego czasu trwaj¹ przygotowania do jubileuszu 100-lecia otwarcia Muzeum Wnêtrz Mieszczañskich w Domu
Uphagena.
 E. B. Sz. Obchody trwaæ bêd¹ w okresie od 1 listopada 2011 roku do 30 padziernika 2012 r. Wydaje nam siê, ¿e
to bardzo wa¿ne wydarzenie nie tylko
w skali Gdañska. Dom Uphagena by³ drugim  po Muzeum Miejskim  muzeum
w Gdañsku, ale  jest on równie¿  najstarszym na obecnych ziemiach polskich
Muzeum Wnêtrz Mieszczañskich, o czym
siê zupe³nie zapomina. To te¿ jedno z najstarszych w Europie Pó³nocnej muzeów
tego typu. 1 listopada 1011 roku, po zaledwie rocznych pracach konserwatorskich,
Dom Uphagena udostêpniono zwiedzaj¹cym jako Muzeum Wnêtrz Mieszczañskich. Obiekt od razu sta³ siê najpopularniejszym muzeum w Gdañsku i tak by³o
a¿ do 1944 roku, kiedy zaczêto demontowaæ i wywoziæ wyposa¿enie. Tak wiêc
Dom Uphagena z okresu miêdzywojennego pozostawi³ w pamiêci tych, którzy
wtedy go zwiedzali, niezatarte wspomnienia.
 W czym tkwi³ fenomen Muzeum
Wnêtrz Mieszczañskich w Domu Uphagena w okresie miêdzywojennym?
 E. B. Sz. Przejcie  od sieni, herbaciarni, do salonu, jadalni, sypialni a dalej poprzez kuchniê, spi¿arniê  by³o podró¿¹
w czasie, przeniesieniem siê w zupe³nie
inn¹ epokê, umo¿liwia³o przyjrzenie siê,
jak siê kiedy w Gdañsku ¿y³o. Na tle przebudowanego w XIX i pocz¹tkach XX w.
miasta to by³o co niesamowitego. Do tej
pory zagl¹danie do okien s¹siadów, podpatrywanie, jak ¿yj¹, szalenie ludzi interesuje. Dzisiaj zwiedzaj¹cy widz¹ w¹sk¹
fasadê jednego z domów, wchodz¹ i s¹
zdumieni, ¿e bêd¹ musieli wêdrowaæ po
piêtnastu ró¿nych wnêtrzach, ka¿de z nich
pe³ni³o inn¹ funkcjê. Du¿a czêæ wystroju
siê zachowa³a, wszystko to wzbudza ogrom-

Projekt wie¿owca, arch. Albert Carsten, 1920, niezrealizowany, mia³ staæ tu¿ obok dzisiejszego
urzêdu wojewódzkiego

ne zainteresowanie. Zwiedzaj¹c, ledzimy
dzieje Domu Uphagena, które obiekt prze¿ywa³ wraz z histori¹ miasta  utworzony
w 1911 roku, dzia³a³ do 1944 roku, wtedy
nastêpuje ewakuacja wystroju i wyposa¿enia poza Gdañsk i d³uga przerwa. Rzeczywicie to, co zniszczy³o miasto, jest
tak¿e koñcem Domu Uphagena. O¿y³ dopiero w 1998 roku, kiedy to ponownie zosta³ udostêpniony do zwiedzania. Wnêtrza
nie zosta³y jednak nadal ukoñczone i wymagaj¹ dalszych prac.
 Bogaty i ró¿norodny jest program obchodów jubileuszowych.
 E. B. Sz. Wyszlimy z za³o¿enia, ¿e
powinnimy zaproponowaæ program dla
ka¿dego. Dla naukowców  sesje i spotkania z udzia³em historyków, historyków
architektury, historyków sztuki, czy osób
zajmuj¹cych siê kultur¹ materialn¹ i in.
Ale te¿ proponujemy koncerty, ró¿ne wystawy, pocz¹wszy od rysunków Andrzeja
Taranka ukazuj¹cych gdañskie impresje
czêsto z miejsc, których zabudowa odesz³a w zapomnienie, poprzez fotograficzne,
w tym Macieja Kostuna Ponad dachami
Gdañska. A¿ do du¿ej, najwa¿niejszej, wystawy: Architektura i urbanistyka Wolne-

go Miasta Gdañska. Oczywicie bêd¹
konkursy dla dzieci, mniejsze wystawy.
A wiêc przez ca³y okres obchodów 100-lecia staramy siê, aby sporo siê dzia³o,
¿eby skupia³a siê uwaga wokó³ Domu
Uphagena.
 Skoncentrujmy siê na przygotowywanej wystawie Architektura i Urbanistyka Wolnego Miasta Gdañska.
 E. B. Sz. Do tej pory badania i zainteresowanie, skupia³y siê na starszej czêci
miasta oraz na odbudowie G³ównego Miasta. Zapomina³o siê, ¿e w okresie miêdzywojennym na terenie Gdañska powsta³y
nowe dzielnice, mia³y one zapewniæ dobre
warunki mieszkaniowe. Czasem umyka
te¿ uwadze to, ¿e dzisiejsze, odbudowane
historyczne centrum miasta wygl¹da zupe³nie innej, ni¿ w tamtym czasie. Istniej¹
ulice biegn¹ce do Mot³awy, ale nie ma
zabudowy bocznych ulic, nie jest to ju¿
tak ciasno zabudowane miasto, jak by³o
to jeszcze do koñca XIX i na pocz¹tku XX
wieku. Warunki mieszkaniowe w Gdañsku by³y a¿ do pocz¹tku lat 20. XX wieku
katastrofalne, to by³o jedno z najbardziej
zaludnionych miast ówczesnych Niemiec.
Z opisów s¹dz¹c, wyobra¿amy sobie, jak
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Kasa Chorych, arch. Adolf Bielefeldt, 1924, zbudowana przy ulicy Wa³owej, mieci dzi zespó³
przychodni i gdañski SANEPID

ci ludzie gniedzili siê w bardzo trudnych
warunkach. W czasie pierwszej wojny
wiatowej prawie nic siê nie budowa³o.
Po wojnie zmieni³y siê warunki polityczne. Niektóre obszary, które by³y niemieckie, po pierwszej wojnie wiatowej sta³y
siê polskimi, wiele osób wyemigrowa³o,
czêæ przenios³a siê do Gdañska. Po wojnie zawierano te¿ liczne ma³¿eñstwa.
 A wiêc ró¿ne przyczyny z³o¿y³y siê na
to, ¿e w Gdañsku zwiêkszy³a siê liczba
ludnoci.
 E. B. Sz. Tak. I nagle okaza³o siê, ¿e
jest ogromny g³ód mieszkaniowy. Nie tylko w Gdañsku, podobnie by³o w innych
miastach niemieckich, ale w Gdañsku
brak mieszkañ by³ szczególnie dotkliwy.
Jedn¹ z najpilniejszych spraw, jakie nowe
pañstwo musia³o rozwi¹zaæ  by³o zapewnienie ludziom mieszkañ, stworzenie
warunków godnego ¿ycia. Pojawi³y siê
postulaty, aby nowe mieszkania by³y nas³onecznione, przewietrzone, mia³y kontakt z zieleni¹. ¯eby rodzice mieli w³asn¹
sypialniê, co by³o wtedy szczytem marzeñ
i ¿eby by³ jaki pokój dzieciêcy. ¯eby funkcje by³y rozdzielone. Higienici zwracali
wielk¹ uwagê na potrzebê wyposa¿ania
mieszkañ w ³azienki, wtedy by³a to sanitarna rewolucja.
Wtedy zaczê³a siê te¿ moda na wbudowane meble kuchenne w bardzo ma³ych mieszkankach, ¿eby jak najbardziej
funkcjonalnie wykorzystaæ powierzchniê.
Przyk³ad brano z Frankfurtu. Spó³dzielnie
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oddawa³y mieszkania z tak¹ gotow¹, wyposa¿on¹ w szafki, pó³eczki, schowki itp.,
tak zwan¹ kuchni¹ frankfurck¹. Jestem
ciekawa, czy co takiego w Gdañsku jeszcze siê zachowa³o, czy kto co takiego
pamiêta?
 Kto by³ inwestorem budownictwa
w okresie Wolnego Miasta Gdañska?
 E. B. Sz. Po pierwszej wojnie wiatowej
potrzeba budowy tanich mieszkañ spowodowa³a powstanie du¿ej liczby spó³dzielni
i towarzystw budowlanych. Powstawa³y
one na miejscu tu w Gdañsku, ale te¿ niektóre by³y filiami niemieckich towarzystw
dzia³aj¹cych na przyk³ad w Berlinie. Chodzi³o te¿ trochê o to, ¿eby finanse z Rzeszy czêciowo transferowaæ tutaj, co by³o
zabronione, ale poprzez ró¿nego rodzaju
towarzystwa, spó³dzielnie to siê odbywa³o.
 W. Sz. Inwestorów prywatnych by³o
w tym czasie bardzo niewielu. Budowali
te¿ mieszkania i sprzedawali  w³aciciele
firm budowlanych. Wa¿ne by³o, ¿e miasto
prowadzi³o bardzo wiadom¹ politykê je¿eli chodzi o gospodarkê ziemi¹. Miasto
mia³o w³asne grunty, ale te¿ ziemiê skupowa³o, ¿eby zapobiec spekulacji. Czyli 
chodzi³o o to, ¿eby ziemia by³a tania wtedy mo¿na by³o tanio budowaæ. Dlatego
powsta³y wtedy te dosyæ peryferyjne dzielnice mieszkaniowe  zabudowa Stogów,
daleki Wrzeszcz, Suchanino. Stosunkowo
daleko od centrum, ale, poniewa¿ ziemia
by³a tania, mieszkania by³y niedrogie.
Trwa³a dyskusja, czy budowaæ domy wie-

lopiêtrowe, czy niskie jednorodzinne domki. Sz³o to dwutorowo, w zale¿noci, kto
by³ szefem urzêdu budowlanego, kto, co
bardziej preferowa³, zmienia³y siê relacje.
Ale  starano siê budowaæ i jedno i drugie.
Przy czym ma³e domy  jednorodzinne,
czy dwurodzinne  by³y po³o¿one w stosunkowo du¿ych ogrodach. Bo chodzi³o
te¿ o to, ¿eby ludziom daæ mo¿liwoæ
uprawy warzyw, owoców i w ten sposób
ich wspomóc. Poza tym budowano równie¿ w ten sposób, ¿e nawet w domu jednorodzinnym poddasze mog³o byæ wykorzystane. Albo do tego, ¿eby rodzina je
rozbudowywa³a, albo, co podkrelano, ¿eby
rodzina, która ma ten dom, mog³a wynaj¹æ piêterko komu, kto p³aci³by jej czynsz,
¿eby mogli troszkê zarobiæ. Czyli mylano, ¿eby rodzinie jako ul¿yæ. Bo mieszkali w wybudowanych domach przewa¿nie ludzie niezamo¿ni, najró¿niejszych
zawodów: urzêdnicy, nauczyciele, rzemielnicy, robotnicy, w tym wielu pracowników
stoczni. Powstawa³y te¿ nieliczne bran¿owe mieszkaniowe spó³dzielnie, na przyk³ad skupiaj¹ce urzêdników.
 Czy mylano o ludziach najubo¿szych?
 E. B. Sz.  By³a te¿ akcja zapewniania
mieszkañ: osobom bezrobotnym, bo kryzys gospodarczy wywo³a³ bezrobocie oraz
dla ludzi wychodz¹cych z wiêzienia. Ta
grupa czêciowo sobie sama budowa³a
domy. Dostarczano im materia³y, dawano
budowlany nadzór, oni dawali wk³ad pracy w³asnej. Czêsto by³y to domy drewniane, budownictwo na dzisiejsze warunki
wiêcej ni¿ skromne. Mieszkanie na ogó³
sk³ada³o siê z dwu izb: kuchni mieszkalnej i jakiej izdebki obok. Do dzi pozosta³y relikty tego typu zabudowy na przyk³ad przy ulicy Szklana Huta w Letnicy.
 Jak wygl¹daæ bêdzie wystawa Architektura i Urbanistyka Wolnego Miasta
Gdañska?
 W. Sz. Prezentacja sk³adaæ siê bêdzie
z plansz, aby by³a lekka i ³atwa do przenoszenia. Po pokazaniu w Gdañsku bêdzie goci³a w: Niemczech, na Litwie,
£otwie, w Estonii. Na pewno na wystawie zapoznaæ siê bêdzie mo¿na ze specyfik¹ ówczesnego budownictwa mieszkaniowego, z uwzglêdnieniem architektury
modernistycznej, a¿ po ukazanie dzia³alnoci urzêdu budowlanego. Sporów ró¿nego rodzaju, które siê wtedy toczy³y.
Bêd¹ zdjêcia archiwalne i wspó³czesne
wybranych zachowanych obiektów oraz
materia³ projektowy. Projekty pochodz¹
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z dwóch róde³  z akt policji budowlanej,
które przechowywane s¹ w Archiwum
Pañstwowym w Gdañsku oraz w jego oddziale w Gdyni, gdzie znajduj¹ siê materia³y sopockie, a tak¿e z gazet. Wiêkszoæ
dokumentacji niestety nie zachowa³a siê.
O¿ywi¹ wystawê elementy plastyczne 
rzeba, malarstwo z tego okresu. Planujemy pokazanie wnêtrza z tego okresu 
mo¿e fragmentu domu jednego z architektów gdañskich. Mylimy te¿ o przygotowaniu kilku prezentacji multimedialnych, a nawet filmu, w du¿ej mierze efekt
zale¿y od przyznanych rodków finansowych. Wspó³pracujemy z Gdañskim Towarzystwem Fotograficznym, którego cz³onkowie wykonuj¹ dla nas dokumentacjê
fotograficzn¹. Oni równie¿ przygotowuj¹
impresje fotograficzne na temat tej architektury i to te¿ mo¿e byæ ciekawe, inne
spojrzenie.
 Wolne Miasto Gdañsk granicami wybiega³o daleko poza granice miasta Gdañska.
 E. B. Sz. Oczywicie nasza wystawa
dotyczyæ bêdzie architektury i urbanistyki
z ca³ego obszaru Wolnego Miasta Gdañska, a wiêc równie¿ obejmie to, co dzia³o

 Mowa bêdzie nie tylko o budownictwie
mieszkaniowym.
 W. Sz. Jest kilka innych, wa¿nych w¹tków w tym czasie, które decydowa³y
o standardzie ¿ycia. Szko³y, które te¿
mia³y byæ inne, ni¿ te wczeniejsze,
a wiêc z du¿ymi oknami, o jasnych salach, wyposa¿one w urz¹dzenia sportowe
i in. Kolejn¹ sfer¹ ¿ycia, o któr¹ siê troszczono, by³o zdrowie. Zagro¿enie grulic¹
by³o ogromne, wa¿ne wiêc by³o, ¿eby
dzieci d³ugo przebywa³y na wie¿ym powietrzu. Budowano letnie szko³y umo¿liwiaj¹ce odbywanie nauki w lesie, wród
przyrody. Wolne Miasto Gdañsk postawi³o równie¿ na rozwój szpitalnictwa, prewentoriów i sanatoriów.
 Czy pozosta³y jakie obiekty s³u¿by
zdrowia z tego okresu?
 W. Sz. Przyk³adem tego typu obiektu
jest po³o¿ony na obszarze dzisiejszego
Gdañskiego Uniwersytetu Medycznego,
usytuowany wzd³u¿ ulicy Smoluchowskiego, nowoczesny gmach, kojarzy siê
nam dzi z latami 60. Zosta³ on niestety
mocno przebudowany, mieci siê tam oddzia³ wewnêtrzny. Gmach drugi na tere-

Liceum w Sopocie, arch. Paul Mebes, 1930, obecnie I Liceum Ogólnokszta³c¹ce przy ul. Ksi¹¿¹t
Pomorskich

siê w Stegnie, Nowym Dworze Gdañskim,
Nowym Stawie, Piekle i in. Budownictwo
z tego okresu w terenie jest bardzo ma³o
znane. Ludzie nawet nie zdaj¹ sobie sprawy, ¿e mieszkaj¹ w domach, ¿e niedaleko
jest szko³a, jaki urz¹d, z tego okresu. Na
przyk³ad siedziba Urzêdu Gminy w Nowym Stawie, supernowoczesna modernistyczna architektura z ekspresjonistycznymi elementami, bardzo ciekawa, powsta³a
w³anie w okresie miêdzywojennym. Wystawa bêdzie mia³a przede wszystkim charakter edukacyjny.

nie tego samego szpitala, to dawna siedziba oddzia³u dzieciêcego  z balkonami,
z tarasem, gdzie dzieci le¿akowa³y. Pozosta³ wtedy budynek  równie¿ mocno przebudowany  sanatorium w Zaskoczynie.
Na naszych oczach sanatorium Fritza Hegera, dzie³o jednego z najwa¿niejszych
architektów pó³nocnych Niemiec, po³o¿one przy ul. Polanki w Oliwie, zosta³o haniebnie przebudowane.
Mówiê tu o terenie na zapleczu Szpitala Marynarki Wojennej, obok znajduj¹ siê
dwa po³¹czone ze sob¹ dwory, które kupi³

niedawno i remontuje prywatny inwestor.
Niestety, na naszych oczach zniszczono
ten obiekt, który by³ najwa¿niejszym obiektem tego okresu w Gdañsku, znalaz³ on
miejsce w wielu podrêcznikach architektury. To jest to samo, jakby kto oblepi³
styropianem koció³ Mariacki w Gdañsku. Dla tego okresu dawne sanatorium
na Polankach by³o tak samo wa¿ne, jak
dla gotyku koció³ Mariacki. Wielka
szkoda!!!
 ¯aden z tych budynków nie jest wpisany do rejestru zabytków?
 Na razie nie, wiêc obiekty te s¹ niszczone, przebudowywane be¿ ¿adnej kontroli,
zdane na pastwê losu.
 Byæ mo¿e wystawa sprowokuje w³adze
do dzia³ania w celu ochrony zabudowy
z lat 20 i 30.
 W. Sz. Mamy tak¹ nadziejê. Ekspozycja
niesie ponadto w sobie porównanie tego,
co jest dzisiaj w sferze budownictwa i co
dzia³o siê wtedy. Wyci¹gn¹æ mo¿na strasznie gorzkie wnioski. Dzi deweloper kupuje ziemiê, buduje ciasno, stara siê jak
najmniej inwestowaæ w zieleñ osiedlow¹
i infrastrukturê. Przyk³adem takiej wt³oczonej na niewielk¹ dzia³kê zabudowy s¹
choæby budowane obecnie wie¿owce we
Wrzeszczu ko³o Manhattanu. Wówczas to
gdañskie w³adze skupowa³y ziemiê, ¿eby
nie dopuciæ do spekulacji. Bo spekulacja
naturalnie by³a. Ca³y Sopot  dziêki spekulacji gruntów  zosta³ tak, a nie inaczej,
zabudowany. Ju¿ wówczas krytykowano
to w prasie.
 E. B. Sz. Kupuj¹c du¿y obszar urz¹d
wyznacza³ od razu ulice i nie by³o takiej
sytuacji, ¿e osiedla przylega³y jedne do
drugiego i nie mia³y komunikacji wewnêtrznej, starano siê wiadomie kszta³towaæ miasto. To wszystko modelowo rozwi¹zywano. Plany i projekty z tego czasu
by³y bardzo ciekawe. Nie wszystkie zosta³y zrealizowane. Starano siê tworzyæ
przestrzenie, gdzie by³oby du¿o zieleni
wokó³ domów mieszkalnych, ¿eby ludzie
mieli gdzie wypoczywaæ. Dyskusje, jakie
prowadzono ówczenie, widaæ to w gazetach, toczy³y siê jednak wokó³ sprawy
najwa¿niejszej  jak sprawiæ, ¿eby metr
kwadratowy mieszkania by³ niedrogi,
¿eby rodzina mia³a tyle pokoi, ile potrzebuje, ¿eby stworzyæ godziwe warunki, ale,
¿eby czynsz wynosi³ 40, a nawet mniej
guldenów, ¿eby by³ dostosowany do zarobków, ¿eby by³ mo¿liwy do zap³acenia.
No i oczywicie, ¿eby ludzie te mieszkania na preferencyjnych warunkach mogli
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Zak³ad Ubezpieczeñ, arch. Adolf Bielefeldt, 1929, sta³ naprzeciw dawnego ¯aka

kupiæ. Sp³ata kredytu by³a tak obliczona,
¿eby ludzie mogli temu sprostaæ.
 Jakie kredyty zaci¹gali ludzie, ¿eby
kupiæ takie mieszkanie?
 W. Sz. Pod hipotekê ludzie kredyty brali, potem sp³acali hipotekê. To by³ ca³y
system, w Gdañsku dzia³a³y miejscowe
banki, które udziela³y kredytów pod hipotekê. Po jakim czasie dom, mieszkanie,
przechodzi³y na w³asnoæ lokatorów. Nawet fundacje, które budowa³y mieszkania,
takie, jak Fundacja Abbegów, te¿ d¹¿y³y,
aby ludzie sp³acali kredyt i stawali siê
w³acicielami. A równoczenie funkcjonowa³ system ma³ych mieszkañ przejciowych. Na przyk³ad rodzina bra³a mieszkanie dwupokojowe, bo na tyle j¹ by³o staæ,
ale z czasem, gdy mia³a wiêcej pieniêdzy,
oddawa³a to mieszkanie komu innemu
i przeprowadza³a siê do wiêkszego.
Oczywicie Gdañskowi nie uda³o siê
rozwi¹zaæ kwestii mieszkaniowej w takim stopniu, jak to by³o we Frankfurcie
nad Menem, w Berlinie, czy w Hamburgu. Bo Gdañsk nie mia³ dostêpu do pieniêdzy z Rzeszy, by³ wiêc w gorszej sytuacji, ni¿ inne miasta. Ale mimo wszystko
siê uda³o w Gdañsku w znacznej czêci
zmniejszyæ g³ód mieszkaniowy. Widaæ jak
liczba oddawanych mieszkañ z roku na
rok ros³a, wdra¿ano du¿e plany. To by³ absolutny priorytet, ¿e ludzie musz¹ mieszkaæ. To by³a ogólnoeuropejskie tendencje,
kwestie mieszkaniowe by³y wszêdzie bardzo wa¿ne. W przedwojennej gdañskiej
prasie, pisano o czerwonym Wiedniu,
¿e rz¹dzili socjaldemokraci? Pisano, ¿e
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miasto, które by³o jednym z najbogatszych, sta³o siê po pierwszej wojnie wiatowej zubo¿a³e. Monarchia upad³a, nasta³
g³ód mieszkaniowy, starano siê po wojnie
szybko budowaæ mieszkania. Tak¿e tam
miasto wykupi³o wtedy tereny, ¿eby budowaæ nowe osiedla, da³o ludziom nawet
wodê za darmo. Za wodê w Wiedniu w tym
czasie p³aci³ tylko przemys³. I ustalono
takie niskie czynsze, ¿e ludzie mogli sobie pozwoliæ na dodatkowy pokój. Pisano
w prasie te¿ o sukcesach w³adz Frankfurtu nad Menem, gdzie powstawa³y wielkie
osiedla, prezentowano sukcesy Berlina.
Gdañskie w³adze czerpa³y z tych wzorów,
robiono wszystko, ¿eby budownictwo jak
najlepiej siê rozwija³o.
 W 1945 do wybudowanych w okresie
miêdzywojennym domach wprowadzaæ
siê zaczêli nowi lokatorzy przybyli z Warszawy, Wielkopolski, Kresów Wschodnich. Zapewne nie wszyscy znaj¹ dzieje
domów, w których od lat mieszkaj¹.
 E. B. Sz. Przygotowujemy na wystawê
mapkê, która poka¿e zwiedzaj¹cym gdzie
ta zabudowa siê znajduje.
 W. Sz. Niestety dzi ta architektura niszczeje, brak ni¹ zainteresowania, nie ma
jeszcze ca³ociowych programów  obecnie podejmuje siê próby rewitalizacji
dzielnic z lat 20. i 30. XX w. na przyk³ad
we Wroc³awiu, Gdyni. W Gdañsku na razie tych dzia³añ siê jeszcze nie podejmuje. Niestety architektura z okresu Wolnego Miasta mia³a pecha. W latach 60. i 70.
XX w., kiedy rozwija³a siê wielka p³yta,
nast¹pi³a deprecjacja budownictwa z lat.

20. i 30., proste budynki z okresu miêdzywojennego zaczê³y siê le kojarzyæ z siermiê¿nym socjalizmem wielkich osiedli
z betonu. Sta³o siê tak, ¿e czêæ budynków z czasów Wolnego Miasta przebudowano, dolepiono do nich jakie daszki,
upiêkszano elewacje, a obecnie powszechnie ociepla siê je od zewn¹trz styropianem, co powoduje ca³kowite zatracenie walorów architektonicznych. Nie
ceni³o siê architektury z tego okresu,
uwa¿ano, ¿e nie mia³a ¿adnej wartoci.
I do dzi mieszkañcy, a nierzadko nawet
w³adze konserwatorskie równie¿, niestety, nie szanuj¹ architektury z okresu miêdzywojennego. Nie zdaj¹ sobie sprawy,
¿e ona te¿ stanowi wa¿n¹ czêæ historii
Gdañska i ma swoj¹ wartoæ.
Wiêc tych obiektów w dobrym stanie
w Gdañsku ju¿ prawie nie ma. Proszê
spojrzeæ na domy przy ulicy Beethovena
na Suchaninie, zosta³y one kompletnie
bez ³adu i sk³adu przebudowane. Modernizacja jest konieczna, ale prowadzona
w kulturalny sposób, pod fachow¹ kontrol¹,
dzieje siê niestety zupe³nie inaczej. Mimo
¿e tak wiele z³ego siê z t¹ architektura
sta³o, trzeba ludzi edukowaæ, próbowaæ
uratowaæ to, co jeszcze pozosta³o. Taki
cel ma przygotowywana wystawa.
 Na licie wspó³organizatorów wystawy
jest Corps Baltica-Borussia Danzig zu
Bielefeld.
 E. B. Sz. Organizacja ta, obecnie z siedzib¹ w Uniwersytecie w Bielefeld, skupia dzia³aczy dwóch dawnych korporacji
studenckich: Baltica i Borussie, które
dzia³a³y w Wy¿szej Szkole Technicznej
w Gdañsku (po wojnie dzia³a jako Politechnika Gdañska). Jeden z cz³onków
korporacji jest niezwykle aktywny, nawi¹zuje w naszym imieniu kontakty z dzieæmi i wnukami dawnych architektów gdañskich, z których wielu by³o absolwentami
gdañskiej uczelni technicznej, jedzi po
Niemczech w poszukiwaniu pami¹tek,
zdjêæ, projektów z okresu miêdzywojennego w Gdañsku. To, co uda siê naszym
partnerom zgromadziæ równie¿ poka¿emy
na ekspozycji. Kilka rodzin architektów
ju¿ zdeklarowa³o chêæ przyjazdu na otwarcie wystawy  staraj¹ siê powróciæ do
korzeni, dziêki nam bêd¹ mogli odtworzyæ
dzia³alnoæ swoich krewnych, poznaæ ich
projekty, to dla nas szczególnie cenne.
KATARZYNA KORCZAK
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Olimpijczycy biesiadowali
na Kaszubach i Kociewiu
Komisja Kultury i Edukacji Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie i Pomorski Klub Olimpijczyka i Zapanika SOKÓ£
im. Kazimierza Lipienia organizuj¹ wspólnie od kilku lat Biesiady Olimpijskie na Kaszubach i Kociewiu. W gminnych
orodkach kultury, domach kultury, klubach sportowych i szko³ach medalici olimpijscy, Olimpijczycy i Mistrzowie Sportu
Ziemi Pomorskiej spotykaj¹ siê z fanami równych dyscyplin sportu i krzewi¹ ideê olimpijsk¹.
Przed dwoma laty dla uczczenia 90-lecia Polskiego Komitetu
Olimpijskiego odby³o siê kilka biesiad olimpijskich.
Andrzej Wroñski, Adam Korol, Andrzej Pryczkowski
Uczestniczyli w nich: Andrzej Wroñski, najlepszy zapanik
wszech czasów w Polsce, Mistrz Olimpijski z Seulu i Atlanty,
Mistrz wiata z Tampere, Mistrz Europy z Oulu, Kopenhagi
i Aten. Warto Podkreliæ, ¿e Andrzej Wroñski zwany kaszubskim turem urodzi³ siê 8 padziernika 1965 roku w Kartuzach,
zapaniczy szlif przeszed³ w GLKS MORENA ¯ukowo, a nastêpnie reprezentowa³ LEGIÊ Warszawa.
Mistrz Olimpijski z Pekinu, 4 krotny Mistrz wiata i Mistrz
Europy Adam Korol by³ gociem szkó³ Ziemi Kaszubskiej w Kartuzach, Dzier¿¹¿nie, Brodnicy Górnej, Czeczewie, Przodkowie i wielu
innych miejscowociach. Mistrz wiose³ rozdawa³ autografy i twierdzi³, ¿e na Igrzyskach XXX Olimpiady w Londynie 2012 zrobi
wszystko, aby z kolegami zdobyæ z³oty laur olimpijski. Uczniowie
s³uchali z zaciekawieniem, gdy¿ wiedzieli ju¿ siebie na olimpijskim podium. Drugi trener kadry olimpijskiej z Aten w zapasach
w stylu klasycznym  Andrzej Pryczkowski (CARTUSIA Kartuzy) jest wielkim entuzjast¹ zapasów i propagatorem tego sportu. Uwietnia biesiady olimpijskie pokazami walk zapaniczych
GKS CARTUSIA Kartuzy i GLKS MORENA ¯ukowo.
O jednoæ ludzi wszystkich ras, wyznañ, przekonañ politycznych
Burmistrz Kartuz  Mirosa³wa Lehman zaprasza olimpijczyków z ca³ego Pomorza do Centrum Kultury Kaszubski Dwór
w Kartuzach, gdzie gromadz¹ siê m³odzi adepci sportu i uczestnicz¹ w turniejach wiedzy olimpijskiej otrzymuj¹c upominki
i gad¿ety sportowe.
Oprócz Andrzeja Wroñskiego i Adama Korola najczêciej w powiecie kartuskim biesiaduj¹: Beata Dziadura, Hubert Skrzypczak,
Ma³gorzata D³u¿ewska-Wieliczko, Czes³awa Kociañska, Zygmunt
Bogdziewicz, Marek Panas i wielu innych. W stolicy Kociewia
w Starogardzie Gdañskim rozpoczynali uprawianie sportu: Kazimierz Deyna, Andrzej Grubba, Brunon Bendig, Kazimierz Kropid³owski, Danuta Rosani-Gwardecka i inni.
Adam Korol, Andrzej Wroñski, Hubert Skrzypczak, Bernadeta
Blechacz, Ma³gorzata D³u¿ewska-Wieliczko uczestniczyli w spotkaniach na olimpijskim szlaku na Kociewiu w Starogardzie
Gdañskim, Lubichowie, Suminie, Godziszewie, Pogódkach, Owidzu i innych miejscowociach. Organizatorem spotkañ jest cz³onek Komisji Kultury i Edukacji PKOl red. Miros³aw Begger,
który z pasj¹ przekonuje do idei olimpijskiej.
Niech idea Olimpijska jednoczy ludzi wszystkich ras, wyznañ, przekonañ politycznych.
B¹dcie olimpijczykami i rozs³awiajcie dobre imiê polskiego
sportu.
MIROS£AW BEGGER

ZDJÊCIA: MATERIA£Y

PROMOCYJNE

URZÊDU MIASTA KARTUZY
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Targi POLFISH 2011

Studenci i rolnicy
stroni¹ od ryb
Ponad 100 wystawców z kraju i zagranicy zaprezentowa³o swoje oferty podczas 11. Miêdzynarodowych Targów Przetwórstwa
i Produktów Rybnych POLFISH 2011, które na pocz¹tku czerwca odby³y siê przy ul. Beniowskiego w Gdañsku Przymorzu.
Za rok targowe imprezy odbywaæ siê bêd¹ w nowym centrum wystawienniczo-kongresowym AMBER EXPO w Gdañsku Letnicy.
Targom POLFISH towarzyszy³y konferencje, na których
omawiano interesuj¹ce zagadnienia. Otó¿ z rybo³ówstwa ¿yje na
kuli ziemskiej a¿ æwieræ miliarda ludzi. Przy obecnym globalnym zaludnieniu o wielkoci 6,4 mld ludzi, naukowcy przewiduj¹ wzrost do 9 mld za 30 najbli¿szych lat. To oznacza, ¿e
rocznie przybywa nas po oko³o 80 mln ludzi, których trzeba
nakarmiæ. A to z kolei oznacza, ¿e rocznie trzeba bêdzie dostarczyæ na wiatowe rynki m.in. o 1,5 mln ton ryb wiêcej, przy
rednim ich spo¿yciu 17 kg na g³owê. Naukowcy stawiaj¹ na
zmodyfikowanego ³ososia, który dwukrotnie szybciej przybiera na
wadze. Ale czy go wystarczy przy drastycznie rosn¹cym popycie?

Prezentowali siê wystawcy z Belgii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Indii,
Islandii, Niemiec, Polski, Szkocji, Wielkiej Brytanii, a tak¿e przedstawicielstwa firm z Kanady, Indonezji oraz Instytut Rybo³ówstwa z Alaski

Temat jednej z konferencji

Pokaz zamra¿ania kriogenicznego ryb

Najwiêksze stoisko mia³a helska Stacja Morska Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdañskiego

14

£oso jako gatunek ryb, w preferencji spo¿ywczej Polaków,
klasyfikuje siê obecnie na 7 miejscu, po 1. makreli, 2. ledziu,
3. karpiu, 4. dorszu, 5. mintaju i 6. pandze. Dopiero na 8 miejscu
plasuje siê pstr¹g, a na 9. tuñczyk.
Wed³ug przeprowadzonych badañ, tylko 39 proc. Polaków
kupi³o rybê w ostatnim pó³roczu. Osoby z wy¿szym wykszta³ceniem spo¿ywaj¹ wiêcej bia³ka rybiego. Natomiast stroni¹ od
niego rolnicy i studenci. Ci pierwsi z uwagi na niewiedzê o walorach zdrowotnych ryb i utrudnion¹ dostêpnoæ, ci drudzy
z uwagi na wysokie ceny. Tylko jedna trzecia gospodyñ domo-
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Podczas odbywaj¹cych siê co dwa lata w MTG targów POLFISH
2011, bezporednio na stoiskach prowadzono rozmowy handlowe

Miêdzynarodowe Targi Przetwórstwa i Produktów Rybnych POLFISH
2011, które na pocz¹tku czerwca odby³y siê przy ulicy Beniowskiego
w Gdañsku Przymorzu, zgromadzi³y oko³o stu wystawców. Za rok siedziba Miêdzynarodowych Targów Gdañskich bêdzie siê mieci³a
w Gdañsku Letnicy, w nowobudowanym centrum wystawienniczo-kongresowym AMBER EXPO, tu¿ obok stadionu PGE Arena

Honorowy Patronat nad targami sprawowa³ Kazimierz Plocke z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

wych kupuje wie¿e ryby, g³ównie dorsze, pstr¹gi i karpie.
W ostatnich piêciu latach spo¿ycie ryb w Polsce ustabilizowa³o
siê. Jest ono na tyle ma³e, ¿e a¿ 86 proc. ryb i przetworów eksportujemy. Co pocieszaj¹ce, ¿e dziêki rodkom unijnym mamy
najnowoczeniejsze w Europie urz¹dzenia przetwórcze ryb.
Nale¿y jeszcze zainwestowaæ w lokalne oczyszczalnie cieków.
Tradycyjnie targom towarzyszy³y konkursy. Oto ich laureaci:
 MERCURIUS GEDANENSIS POLFISH 2011 GRAND PRIX
POLFISH 2011  Morski Instytut Rybacki z Gdyni za dzwonkarkê sto³ow¹ dla ryb karpiowatych.
 MEDAL MERCURIUS GEDNANENSIS  GOLMAR Mariusz
Golec z Sopotu za szprota podwêdzanego w oleju Winter
Sprats oraz Royal Greenland Seafood z Koszalina za fl¹drê
nadziewan¹ sosem krewetkowo-broku³owym.
 PUCHAR MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI za
najciekawszy produkt prezentowany na targach  SoNa
Sp. z o.o. z Kozieg³ówek za filety z makreli wêdzone z pieprzem.
 Nagroda Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni Z£OTY LED  Zak³ad Przetwórstwa Ryb BARTEK ze widwina w uznaniu osi¹gniêæ w przetwórstwie ba³tyckich ryb
pelagicznych.
TEKST

I ZDJÊCIA:

W£ODZIMIERZ AMERSKI

Cz³onkowie i sympatycy
Stowarzyszenia Nasz Gdañsk
mog¹ odebraæ nasz miesiêcznik
w Galerii MA£A ¯ABKA
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