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iałem to szczęście, że przez tak
dfugi czas udało mi się miesz-
kać w samym sercu Gdańska.

NajpieIw z okna miałem widok na wys-
mukłą wieżę ratusza, potem na szare wo-
dy kanału Motławy. Stąd tylko parę ko-
ków było do reprezentacyjnej arterii - ul.
Długiej.

Zawsze podziwiałem ten fragment mia-
sta. Tędy przecież wjeżdżali do niego poi-
scy władcy, cesarz Francji, kanclerz Rze-
szy, szach Imnu, prezydenci, premierzy i I
seketarze. Jajednak oglądałem Trakt lGó-
lewski z zupełnie innej perspektyvy. Dfu-
ga miała swój styl i koloryt, Za czasów
wczesnego Gomułki nie byłajeszcze tym,
czym jest dzisiaj. Wymuskanym salonem
wystawowym, pełnym drogich sklepów
ijeszcze droższych restauracji, Wręcz pze-
ciwnie - byĘ nltaj zwykłe punkty handlo-
we. dość podrzędne restauracje. a nauet
zwykłe spelunki.
NiewąĘliwą
atrakcję stanowiło
reprezentacyjne
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dzielne rządy
obejmowała gru-
pa ,,Teksasa". Jej
przywódca był
człowiekiem po-
stury boksera Go-
łoty, Miał dłonie
niczym bochny
chleba i oglomną
siłę fizyczną, któ-
rej zresztą nie
nadużywał. Przy-
pominał bohatera
powieści Stein-
becka ,,Myszy
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przyszlo do głowy spędzienie wieczotu
przy kawie lub herbacie.

Część arlystyczną rozpoczynał prestidi-
gitator. Ow mistrz czamej i białej magii
tłyciągał z cylindn żyrve kóliki czy go-
łębie, a z rękawa szfuczne kwiaty lub ta-
lie kan. Gwoździem programu był jednak
występ striptizerki - pamiętam taką właś-
nie produkcję wykonaną w lokalu Pod
Wieżą. Panienka była przeblana z auczen-
nicę, miała nawet tornister. Na koniec rły-
łępu zupełnie uczennicy nie prz1 pomina-
ła. Panom się to całkiem podobało, pa-
niom mniej.

Nocne życie kończyło się, gdy podwoje
zamknęła ostatnia knajpa. Zmęczone to-
warzystwo wędrowało pod teatr Wybrze-
że. gdzie powinny czekać taksówki - zwy-,
kle ich jednŃ nie było,

Około czwartej nno na Dlugiej zjawia-
li się mleozarze ze swoimi wózkami i wno-
sili białypĘn w litrowym szkle pod drzwi
mieszkań. Potem miasto zaczynało budzić
się do żyoia. O szóstej mĄ stateczek bia-
łej floty zabierał z nabrzeża Motłalły stocz-
niowców do ich zakładu. powoli zaludnia-

Ę się uiice. otwierano sklepy, Latem wy-
taczał na Długi Targ swój wózek sprze-
dawca wody mineralnej (z sokiem lub bez).
Obok można było kupić białą watę cukro-
wąna patyku - atrakcję dla dzieci. Fruwa-
ły setki gołębi, szumiała wodą fontanna
Neptuna.

Dopiero potem Zajmowali woje strate-
giczne pozycje ciŃciarze, ruchome kail-
tory wymiany walut tego czasu. To zadzi-
wiające - w tym okresie wolno było po-
siadać waluty obce, natomiast handel ni-
mi był zabroniony. Nikt sięjednak §im nie
przejmował. ,.Zielone" można było sprze-
dać i kupić bez problemu na ulicy, choć
milicyjny komisariat był obok. Swoją dro-
gą niejeden poważny biznesmen rozpo-
czynał swoją karierę od ulicznego ,,ex-
change money".

Dzi-ieivy Gdańsk jest zupełnie inny.
Mamy kapitalizm ze wszystkimi tego kon-
sekwencjami. Konkurencja czyni cuda,
pełne są sklepy (towalu). puste restaunoje
(drogo). Przez paą lat było nawet plzy
Dfugiej kasyno gry, ale jakiś urzędas na-
kazał liktvidację tej jaskini rozpusty i zła,
Obecnie serwują tam fast foody.

Gród nad Motławąprzez se&i lat swego
istnienia przechodził różne chwile - złe
i dobre, Na przykładzie starówki widać
jednak. że istnieje coś takiego jak genius
loci -dobry duch czuwający nad miastem
i jego mieszkańcami,

)bok samochodu ojca (niemiecki
hanomag sturm, w czasie ostatniej Wojny
używany pzez hitle rowską general icję)
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Dwór Artusa i sąsiednie kamieniczkj
w trakcie odbudowy

stować przeciwnika ciosem z byka. Słyn-
ne byĘ ich bójki z chłopakami z innych
dzielnic Gdanska. Niktjednak w tym cza-
sie nie użyrłał bejsboli, nie kopał pokona-
nego do utraty przytomności. Nie było też,
tak zwyczajnych dziś. kndzieży ..na Ęr-

że obowiązuje stĄ wieczorowy orazkon-
sumpcja. Strój polegał na tym, że męż-
czyzna musiałbyć w krawacie (w ostatecz-
ności można go było wypożyczyć u szat-
niarza), natomiast konsumpcję należało
wykupić. Chodziło o to, aby nikomu nie

Tu zv|e duch miasta
W latach 1960-1980 mieszkałeln
na starym mieście. Byłem kolejno
uC zni em lic eum, Student em, prac o -

wałem zawodowo. 0b s e ruowałem,
jak zmienia się zabudovva tego ob-

szaru, jego funkcje, wreszcie men-

talno ś ć mie s zknj qq ch tu ludzi - p i -

sze Adam K. Winogrodzki

Autor wraz z matką pzed zrujnowanym budynkiem Zbrojowni pzy Targu Węglowym
w Gdańsku

wę" czy polowania na zagranicznyoh fu-

rystów. Tzw. margines społeczny obowią-
zyi;vał niepisany kodeks honorowy. o czym
dzisiaj zupełnie zapomniano.

Z przybytków gastronomicznych najbar-
dziej utkwiła mi w pamięci zlokalizowa-
naprzy Dfugim Targu Pijalnia PiwaiWód
Gazowanych. Urządzono ją w pięknych,
zĄtkowych piwnicach pod Dworem Ar-
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fusa. Wód gazowych tu
raczej nie pito, nato-
miast piwo (w kilku ga-
tunkach) 1ało się stru-
mieniami. FuŃcję sto-
lików pełniły wielkie
beczki, Dziwne bpva-
ło tu towarzystwo.
Lumpy, menele, eme-

rytowane córy Koryn-
tu, ale też studenci, ar-
tyści. dziennikarze.
Ciekawostką była
,,ściana płaczu", czyli
męskie w.c. z rvką,
z której kapała woda.
Smród tu panował taki,
że wyciskał łzy z oczl
(stąd nazwa). Teraz
w tych samyoh salach
mieści się elegancka re-
stauracja Piwnica Raj-
ców,
Klienci o bardziej

wysublimowanych gu-
stach też mieli w czym
wybierać. Kiika restau-
racj i oferowało wieczo-
rem dancingi (kto dziś
używa tego słowa?)
z tańcami przy orkie-
strze i .,prognmem ar-
tystycznym". Przy wej-
ściu odpowiednie wy-
wieszki inlbrmowały,

Ulicą Długą jeździĘ kiedyś tramwaje,,

nych. ,,Czajnik"
charakteryzował
się piorunującym
pmł\ym sierpem,
,,Lisek" lubił czę-


