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Wypadło Tg_$tęczników
l I l ,,Sr"dź te strony" staraliśmy się już podsumować 1000

VV lat historii COurlrku. Nasza"subióktywna selekcja
J J na.iważniejszych wydarzeń mogła sĘ wydać co ńajmniej

dziwna, a ich szczegó|na interpretacja - ńezupełnie naukowa.
Kontynuujemy nasze dzieło. Na warsztat wzięliśmy tym razem
ostatnie stulecie.
Zadałlle okazało się niełatwe. Historia ubiegłego wieku lubiła aahaczać
o Gdansk: wojny światowe, Wolne Miasto, strajki, wolne związki
zawodowe, Nobel dla Wałęsy. Od drugiej połowy XX wieku świat kojarzy
Gdansk z miejscem, w którym rozpoczęło się obalanie komunizmu.
Zdecydowaliśmy się rra przypomnienie tych wydarzeń, które ńe znalaĄ się
w podręcznikach historii najnowszej. Czasami można było o nich
prŻeczytać na pierwszych stronach gazet. Czasem goścĘ co najwyżej
w rubrykach towarzyskich. W naszej kronice pojawiają się
również Sopot i Gdynia - uprzednio czyte|ńcy zarzucali nam ich
pominięcie. Niesłusznie - ich ukochane miasta byĘ zbyt nilode
do poprzedniego żestawienia.
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ą 1921-1930

W Gdańsku dzieje się niewie|e, ale
za to W Gdyni wydarzenie W historii
miasta chyba najważniejsza - 1e-
go zalożenie. Tam, gdzie Stanęlo
miasto, wcześnie1 była sielska i ci-
cha wioska, któę spokól zakłócali
ty|ko przyjeżdżający do Iicznych
pensjonatów wczasowicze.
Udaje się przeprowadzió pienłszą
rozmowę te|efoniczną międZy Gdań-
skiem a Stanami Zjednoczonymi.
Na kolejne dziesięciolecia rozwój

telekomuni kacji został zahamowa-
ny. Gdańszczanie nie mie|ijeszcze
w tym czasie multikina, ale po raz
pierwszy obejrzeli fiIm dzwiękowy.
Przełom także W życiu spońowym

- podczas meczu Gedanii Gdańsk
Z Prosną Ka|isz niemieccy kibice
wszczę|i rozróby na trybunach, W
stad ionowych rozróbach jesteśmy
dziś lepsi od nauczycieli. W tym
dziesięcioleciu gdańSZcZanie nie
narzekali na brak mroźnych zim.
W 1929 wybierano się na piechotę

zBneżna na Półwysep Helski

- po Zamarzniętej Zatoce.
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1901-1910

Dwudzieste Stulecie Zaczyna się bez spektakularnych wydarzeń, chYba że zaLa-
kie uznać spotkanie na szczycie cesarza niemieckiego Wilhelma z carem Ros,li
Mikołajem ll w gdańskim porcie oraz pożar rafinerii cukru w Nowym Porcie.
Rocznicowy pochód czlonków Bractwa Strzeleckiego nie Zgromadził tylu gdań,
szczan, co mi|enijne bicie rekordu z dzwoneczkami. Władze miasta postanowiły
ostatecznie rozprawić się z mafią dorozkarską, zawyżĄącąopłaty za przĄazdy.Wy
dano oficja|ną tabelę. Pierwsze 80O metrów kursu kosztowało 80 fenigóW, każde
kolejne 400 metrów - już tylko 10. Wejście do dorozki i zamknięcie drzwi fieś|i do-
rożka miała je) nie wiązało się z żadnymi kosztami.

1931-I940

Latem W Gdańsku atrakcją był nie tylko jarmark dominikański. Najpierw nad miastem przeleciał Dornier X - supernowoczes-
ny i niezwykle Zaawansowany technicznie hydroplan, czyli latająca łódź, potem powtórnie na gdańskim niebie pojawił się ste-
rowiec ,,Graf Zeppelin". Kolejna nowinka techniczna - telewizor - cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W mieście jest
kiIka odbiorników te|ewizyjnych. Przysz|i repońerzy gdańskiej ,,Panoramy" kręcą sceny z Jarmarku św. Dominika. Gdynia
W tym czasie jest rajem dla panien na wydaniu - to]edyne na świecie miasto, W którym mieszka więcej mężczyzn niż kobiet.

1941-1950 W
Po wojnie odżywa życie
kulturalne. W Gdańsku

funkcjonuje pięó teatrów,
a|e - jak donoszą ówczes-
ne żródła - ,,bójki na noże
i skanda|e należą jakby do

programu, a dziewczyn-
kom pozostaje tylko ucie-

czka przez okna". Odbudo-
wa miasta i pozbywanie

się niemieckich symboli są
kosztowne. w ramach

oszczędności pruskiego or-
ła z wieży Dworca Gdań-

skiego zdjąl zatrudniony w
tym celu akrobata - nie

trzeba było stawiać rusżo-
wań. Trzeźwość narodu

jest wie|ką troską władz.
Prezydent miasta zakazuje

sprzedaży na pojów zawie-
rających więcej niż
4,5 proc. alkoholu

w soboty oraz 1,i 15
każdego miesiąca.

To dni Wyplat.

19l1-1920
Wybucha wleIotygodniowy strajk

robotników stoczni. Zaden postu-
lat strajkujących nie Zostaje speł-
niony. Potężny sztorm u wybrzeży

Bałtyku wyłvraca stoczn iowe
dźwigi i wyrzuca na brzeg statki.

Najbardziej ucierpiała rodzima
Copacabana - e|egancka p|aża
na Westerplatte, ktÓĘ Wyposa-

żenie zostato calkowicie zniszczo-
ne. Nie udało się go odbudować

do dzisiaj, Pisarz Walther Do,
mansky tworzy postaó gdańskie-

go bówki- ,,chłopca skorego do
draństwa, miodego obiboka wy-
Strzegającego się pracy i zdo|ne-

, go do drobnych kradzieży"
- świat się zmienia, a ludzkie

charaktery wcale.
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1951-1960

Architekci proponują, żeby w centrum Wrzeszcza stanął gmach przypominający
pałac kultury i Nauki. Gdyby p|an został zrealizowany, dźiś w goańsxim paiacu
Kultury mieściłaby się zapewne restaurac.la McDonaid's. Gwańowny rozwó] świa-
towej motoryzacji nie ominął Gdańska. W 1954 r. przy Dworze Ańusa mozna
oglądaó prototyp samochodu marki syrena. oprócz syrenki prem,erę ma równiez
|egendarny teatr studenckl Bim-Bom * w politechnicznej stołówce. Ża scenę
cybulskiemu, kobieli i innym postużyły zsunięte stoły. Ń sopocie wystańował
pienłszy Ogólnopolski Festiwal Jazzotuy. Wśród patrónów - dysydeńci, między
innymi Leopold Tyrmand i Stefan Kisielewski. Na otwarcie: szok obyczajowy 

-

- pochód w nowoorleańskim stylu z góru.lącym nad ludźmi napisem ,,OLPń".
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1981-1990

Andrzej wajda na najlepsze pomysły wpada w trakcie wizyt w Gdańsku, Do filmu ,,czlowiek z żelaza,, angażuje naturszczy_ków: Walęsę, Walentynowicz i Borowczaka. W 1983 ,. nul*ięksry sukces w swolej niŚtorii święci klub Lechia. Najpierw zdo.bPva Puchar Po|ski, a Potem W ramach Pucharu Zdobywców Pucirarów spotyka Śń i Lg"nournvm Juventusem Turyn. Meczw Gdańsku zakończYł się Zwycięstwem Włochów, ota ńtórycn dwie bramki ,o|oyłzbi!ni"* soniek. Na jego akcje kibice rea_gowali okrzYkiem ,,RudY, rudY rydz". Podczas tego spotkanja rozegrano tez zupełńie]nną konkurencję: forsowanje kordonuZoMo otacza.jącego Stadion. Wygrał ją recn Wałęsa.ffil r*.Hł
ffiffilsllll tfiil *fir$ffitll

e *Mr{ prrr tł, fiłcr*ł!l&| tin

do Ł{idł3 r#rńftlris ,rflt$liii si.r* ł#f$tJpx
g4w|Jli ł,1 \,- łr łtń4 oś et.. 9.!ł iir 9i 6

8 a?ĄUE,tdJ.d ..- ,ĘlBfiłpd*śdi lr!tłdp !.#
r{rpąl }srrlP {!d{ {5 9ś *Ńr, rl3p dt !,fi

'}f, 
łłlrl pFi3rł}*| b{rłłX.łr.ł{ł.l . fns{ ,.4tlv{il'/

t k4vrifłi s6l4dł*i. s,ifdańdiiiG sd *sdi. l,tl
sli 6lr*j ! rrr!tl8+]ł{l W|lłisyB. N]ńlP,Ął.iJ/1\ j tsś{.g,-ry

':,,d,*r 
h u' l..l.,, rllj siE*jEl4Ń l,lfb.łr,

tfl, f6tłlw ń:ri frł td?,ąy łi ać**i*ł {"ń.{ril rtfi

l991-2000

Gdańsk,
dzięki
wydarzeniom
poprzedniej
dekady,
kojarzy się juź
ze zmianami
poI itycznym i.

koronowanó
głowy
przyjeżdżąątU
naWet-x
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l961-1970

Zosta]e otwarty reprezentacyj ny |oka| gastronom iczny Cristal. Codzienn ie dancingi
do 2 w nocy. Do tańca przygrwa zespÓl z BUdapeSżU, Budynek i menu nie zmie-
niły się do dziś. W 1963 do Gdańska przylezdzĄąz oĘazdowąwystawą Norwego-
wie. Przywożą tylko jeden, a|e za to so|idny eksponat - zakonserwowanego
7o-tonowego Wie|oryba. o tym, jak Wielka jest siła te|ewizji, świadczy Zaintereso-
Wanie Wizytą W Gdańsku aktoróW grających w seria|u ,,Czterej pancerni i pies''.
Umundurowani Pieczka, Gajos i Press złozyli kwiaty przy pomniku na Westerplatte,
później spotkali Się Z pUblicznością na wypełnionym po brzegi stadionie Lechii.

&
I971-1980

od 7972 r. trwają przygotowania do instalacji ruchomych schodów na dworcu
PKP. Z niewielkimi przenłami zabiegi te tMają do dziś. Niezbyt dobrą opinią cie-
sZą się napoje produkowane przez gdański browar. Konsumenci narzekają, że w
butelkach z piwem można trafić na mysz, a w pepsi - na gumowe smoczki. Zeby
obalió te plotki, browar zaprasza na degustację dziennikarzy, którzy do smaku
wyrobów nie mają zastrzeżeń, Kolejna zima stulecia w 1979 r. paraliźuje miasto,
Po Gdańsku rozchodząsię pogłoski, że rybacy z Sobieszewa złowili siecią wielory-
ba. Być może było to echo norweskiej wystawy.

GDY1
l

..ffi

l991-2000

Gdańsk,
dzięki
wydarzeniom
poprzedniej
dekady,
kojarzy się już
ze zmianami
politycznymi.
koronowanó
gtoWy

przyjeżdżąąlu
naWet
na Zakupy.
Księżniczka
Anna, która
wpadła
z wizytą
do miasta
w 1991 r.,

kUpiła
W sklepie
mięsnym
kilogram
saIami.
odwiedziła
równieź
kowalskich
na Przymorzu,
ale ze strachu
przed stanem
technicznym
windy, z 10.
piętra zeszła
schodami.
Nauczeni
doświadcze-
niem
księżniczki
Anny książę
walii oraz
prezydenci
Francji,
Niemiec,
Czech
i Słowacji,
którzy
przyjechali
do Gdańska
później,
ograniczyli Się
już tylko
do spacerów
po staróWce.

W nuąn subiekłyunlm wybarze pomógł wm album ,.tłjularyłu się u, Gtklńsku t00] -20a0"
pod reJ. Cregorza Forruny i Doruldu Tu.rkn. 7 niąo rmnież pochń:q Tou4rufie
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