
Izabela Plath-Kohyt ( Gdańsk)

Gd@n§[ W sieci
'dańsk jest k]uczem do wszy- gdzie zbiera się i systemaĘzuje wie- niologii, Nekriografii, Zdrowotno-
stkiego. ChoĆ NaPoleon Bona- dzę o Gdańsku. Czynią to Rzygacze ści, Parahistorii, Parkologii oraz

Parte nie mial na myŚli urody Mia- - osoby, które po pierwsze wiedzą Symbolologii. Obok Zaklaiu Gdań-
sta, lecz jego strategiczne położenie o mieście dużo lub bardzo dużo, skografii ia szczególną uwagę za-
w EuroPie, to jego słowa widniejące a po drugie są tego miasta namięt- słu§uje galeria - Żakla'd ruip*tyłi
na stronie głównej Danzig-on-line nymi pasjonatami (żeby nie powie- Miejskiij oraz Zaklad Losów'Zwk-
z całą PewnoŚcią mogą byĆ idealnym dzieć maniakami). Oddajmy głos Je- lych Ludzi. Akademia ma włainą
mottem dla wszYstkich miłoŚników go Rzygnificencji Rektorowi: Aka- Bibliotekę i Muzeum, utrzymuje
grodu nad Motławą. Jak się okazuje, demia Rzygaczy jest wirtualną, nie- Aquatorium oraz ZOO. Nie sposób
istnieją oni równiez w świecie wirtu- zależną od nikogo placówką badaw- nió wspomni ećprzy tej okazji Ó arru-
alnYm, a wYniki ich pracy stoją na czą, której przedmiatem zaintere- łaniach profeŚorów i studentów
bardzo wYsokim Poziomie melJtory- sowania jest historia i współczesność Akademii w tzlv. realu, czyli świecie
cznYm i są atrakcYjne w warstwie najpiękniejszego Miasta na świecie: rzeczywisĘm. Są oni pomysłodawca-
graficznej,oczYmmoŻnasięprzeko- Gdańska. Akademię tworzą ludzie, mi akcji ,,Żniczna każaym cmenta-
naĆzaglądając Pod Poszczególne ad- którzy kochają to Miasto, czują się rzu", mającej na celu upamiętnienie
resY. AutorzY włozYli w swoje dzieła jego OĘłvate]ami oraz mają poczu- choćby poprzęz zapalenie symbo-
duzo trudu i - co chyba jest najcen- cie łączności z mieszkańcami Miasta licznej lampti podcŹas dnia Wszyst-
n_iejwe - jeszczewięcej szczerej pasji. od jego zarania, bez względu na ich kich Świętych, wszelkich zniszĆzo-
NiniejszY artYkuł ma na cęlu przybli- pochodzenie i język, jakim się posłu- nych, zdewastowanych bądź po pro-
zenie kilku hobbYstYcznych witryn giwali.[,..l Bycie Gdańszczaninem siu zapomnianych gdańskictrnelro_
internetowYch poŚwięconych Gdań- jest bowiem stanem ducha i nie ma polii. Akademia ńzygaczy wniosła
skowi.Aczkolwiekwybórten jestsu- nic wspólnego z narodowością czy iównież swój bardzó namacalny
biektYwnY, to tYm niemniej jest on miejscem urodzenia. Akademia wkład w wygląd Ratusza Glównego
zachętą do dalszych poszukiwań Rzygaczy jest placówką otwartą i za- (Prawego)'Miurtu. Odtworzyła bo-
i w miarę mozliwoŚci do próbowania prasza do współpracy wszystkich wiem wiszące do 1945 roku na mu-
swYch sił w zakresie tworzenia wła- tych, którzy posiadają interesują- rze obok portalu dawne wzorce
snYch, równie interesujących stron. ce wiadomości dotyczące Gdańska miar. Ich uioczyste odsłonięcie od_

stronyo historii Gdńska liJffii T3,1i# ll"Tfr,i [::- iJi: ?;'.r":1l1".','"".fl JT1",'"T:
Mottem Akademii Rzygaczy nie wykłady na jedenastu Wydzia- wych Szlakach" nr 3lż005).

(httP://www.akademia.rzygaczy.prv. łach, a sąto: Wydzial Archistologii, Mottem niezwykle inieresującej
Pl) jest: Gaudeamus rzygitur, Rzy- Kotejnictwa i Tramwajnictwa, Po- witryny Danzig on-line (hitp:i/
gaczes dum sumus/ Ta niezwykła staciologii, Sopotologii, Bellografii sabaoń.infoserve.pl/danzig-online)
wirtualna uczelnia jest miejscem, iCertaminologii, Portologii iStocz- jestzdaniez,,BlaszanegoBlbenka'':
,ł^§*"' 'llł 'ł{ V*d in &Wlnrł'!' '*" :i?:.";x.n n,, § 1,i, lliJlt)- ,,Amerika - ach, was ist Amerika

, ęź § §łił :,"*.,,"l1|! et.| r,),ł.|,.., gegen die StraBenbahnlinie Neun,
die nach Brósen fuhr..." (,,Amery-
ka, ach cóż znaczy Ameryka wobec
tramwaju z numerem dziewięć, któ-
ry jeździl do Brzeźna... "). Autor tej
strony, Wojciech Gruszczyński,
zgromadzil na niej setki archiwal-
nych zdjęć, pocztówek i litografii,
w dużej mięrze ,,bialych kruków",
przedstawiających nierzadko miej-
sca pomijane w gdańskich wydaw-
nictwach albumowych, Zbiór ten,
przebogaty i stale uzupełniany o ko-
lejne eksponaty, przenosi internautę
do miasta, które zniknęło w 1945 ro-
ku wraz z nadejściem ,,wynvoleń-
czej" Armii Czerwonej. Poza foto-
grafiami architektury obejrzeć moz-
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na równiez portrety dawnych
gdańszczan, tabliczki i szyldy, zbiór
grafiki reklamowej, zapoznać się
z różnego rodzaju dokumentami
Wolnego Miasta Gdańska i starymi
planami miejskimi, posłuchać jego
hymnu, przeczytać ujętą syntety-
cznie histori ę poszczegóInych dziel-
nic, odbyĆ specjalnie przygotowane
przez autora wirtualne wycieczki po
dawnym Gdańsku, dowiedzieć się
jak przedstawiala się tu sieć tramwa-
jowa i jej tabor. Oczyviście swoje
miejsce na stronie Dąn"ig on-line
ma równiez Sopot, wchodzący
w skład Wolnego Miasta Gdańska.
Cenną pomocą jest alfabeĘczny spis
ulic i nazw geograficznych okolic
WMG w języku niemieckim, wraz
z ich dzisiejszymi polskimi odpowie-
dnikami.

Autor strony Dawny .Gdańsk
(http://www.dawnygdansk.p1), Mi-
kolaj Wierzbicki, tropi materialne
ślady miasta, które przeminęło: po-
krywy studzienek kanalizacyjnych,
hydranty, kamienie pamiątkowe,
słupy graniczne Wolnego Miasta
Gdańska oraz przede wszystkim na-
pisy na starych domach, Przygoto-
waua z wielkim smakiem kolekcja
obejmuje obecnie 132 obiekty. Każ-
dy napis jest dokładnie skatalogo-
wany, podany jest jego adres, umiej-
scowienie na budynku, treść i tłuma-
czenie, omówiony jest stopień za-
chowania. Korzystając z tych wska-
zówek mozna bez większego trudu
odnalęźć owe bardzo skromne, ale
jednak autentyczne dowody na ist-
nienie Gdańska innego niż ten, któ-
ry jest nam znany, Dawny Gdńsk to
nie jedyne internetowe dzieło Miko-
łaja Wierzbickiego, Jest on także au-
torem witryny Królewska Dolina
(http :/iwww.blinden. dawnygdansk.
pl) - ilustrowanej historii niegdysiej-
szego zakładu dla ociemniałych i je-
go okolic oraz administratorem Fo-
rum Dawnego Gdńska (http://www
.forum. dawnygdansk.pl), gdzie moż-
na włączyć się do niezmiernie cie-
kawych dyskusji często opatrzonych
interesującymi zdjęciami, prowadzo-
nychprzez liczne grono sympatyków
miasta.

Gdńskie zabw
Zasadniczym celem witryny in-

ternetowej Pięfuy Gdńsk 1http:ll
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www.pieknygdansk.gda.pl) j est u ka-
zanie wie]kiego uroku i turystycznej
wartości nadmotławskiego miasta.

|...] Ważnym zadaniem strony jest
również prezentacja Gdańska od
strony mniej znanych zabytków i wy-
darzeń historycznych, bowiem zĘt
często wizerunek Gdańska opiera
się na za]edwie kilku najbardzie.j
znanych faktach, osobach i obiek-
tach.Tyle autor strony Wojciech Ro-
mejko - nic dodać, nic ująć. Mamy
więc tu rzętęlnę opisy i (nomen
omen) piękne zdjęcia ,,obowiązko-
wych" zabytków miasta, mamy rów-
nież mnóstwo informacji o zakąt-
kach rzadko odwiedzanych. Oto kil-
ka przykładów: w dzl,ale Dzie]nice
Gdańska opr5cz opisu Głównego
(Prawego) Miasta jest równiez histo-
'1ł rlł*łor 
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ria i kalendarium Nowego Portu
i Biskupiej Górki; Kościoly gdańskie
mieszczą opis matarniańskiej świąty-
ni św. Walentego i znajdującego się
w Emaus kościoła św. Franciszka
z Asyżu; podczas prezentacji Przy-
rody gdańskie"l autor nie zapomina
o Parku Oruńskim i Pustym Stawie
na Stogach; w menu Ciekawostki
gdańskie jest mowa o skoczni nar-
ciarskiej w Dolinie Radości i dziw-
nych dziejach kamienicy przy il.
Chlebnickiej 1,4; dział Rosyjskie śla-
dy mieści historię powstania napisu
jaki widnieje na domu przy ul. Kar-
wieńskiej w Oliwie oraz kilka słów
o marszałku Rokossowskim i gene-
rale Batowie, radzieckich wojsko-
wych będących Honorowymi Gdań-
szczanami, choć z punktu rvidzenia

ł*,
,::
l,,
,,,

1',:

',:
Ł:1

l|:

l',',
1,',

|--l*f-l rll.: I

,'

|3



historii naszęgo miasta zupełnie nie-
zasłuzenie. za wszechstronność na-
lezą się autorowi słowa uznania. Ko-
rzystał on z bogatej literatury, której
wykaz znajdziemy na stronie. Witry-
nę uzupełniają przydatne zvłłaszcza
dla turysty informacje o muzeach,
noclegach i imprezach odbylvają-
cych się w Gdańsku.

Witryna Spacerypo Gdńsku (ht
tp://spacery.gdansk.pl) jest wspól_
nym dziełem gdańskiego przewodni-
ka piotra Mazurka i dziennikarz,a
,,Dziennika Bałtyckiego" Marcina
Tymińskiego, Jak sama nazwa wska-
zuje, wypełniują ją opisy spacerów
po Gdańsku, choć nie tylko - po bliz-
szym zazpoznaniu się z jej treścią
okazuje się, ze takze po Sopocie.
Autorzy nie proponują tras banal-

nych, a nawet te najbardziej znanę,
jak choćby po Glównym (Prawym)
Mięście, opisane zostały w sposób
arcyciekawy, a jednocześnie przy-
stępny. Wirtualnych wycieczek jest
na dziś aż 76, w tym 16 sopockich.
W planach są tez wędrówki po Gdy-
ni. Dla wygody internautów wszy-
stkie spacery opatrzone są mapka-
mi, które mozna wydrukować w po-
ręcznym formacie, uzyskując w ten
sposób,,alternatpvny" przewodnik
po mieście. Plusem strony Spacery
po Gdńsku jest równiez dużaliczba
fotografii, bardzo dobrze ilustrują-
cych trasy wycieczek. I wszystko by-
łoby bez zarzlJtll, gdyby nie błędy na-
tury technicznej (wiele literówek,
sporo mylnie podpisanych zdjęć,
m. in. darvnej plebanii w Ujeścisku

i niegdysiejszego zakładu dla
niewidomych w Dolinie Królew-
skiej) oraz merytorycznej, przykła-
dowo: dom stojący przy rondzie
Worcella na Chełmie nie iest daw-
nym ratuszem konkurencyjnego Wo-
bec Gdańska pruskiego miasta
Stolzenberg (XVIII w.), tylko frag-
mentem osiedla zbudowanego w la-
tach drugiej wojny światowej. Miej-
my nadzieję, że autorzy w toku roz-
wijania tej jakże ciekawej strony
usuną nieprawidłowe informacje.

DzieInice
strona Btzeźno - nadmorska

dzielńca Gdńska (http ://www.brze
zno.prv.pl) łączy w doskonały spo-
sób potrzeby zarówno mieszkańców,
jak i milośników Brzeźna. Obok
,,serwisu informacyjnego", a więc
mv ięzlego przedstawienia wydarzeń
bieżący ch, rozkładów j azdy komuni-
kacji miejskiej, czy katalogu różnego
rodzaju punktów usługowych, za-
wiera wiele ciekawostek historycz-
nych i zdjęć ujętych w osobne kate-
gorie. Mamy więc m. in,: ()bszar
dzielnicy, w której to kategorii zoba-
czyć można kilka planów Brzężna od
lat dwudziestych XX wieku do
współczesno ści, Fortyfikacj e przybli-
żalące zachowane XiX- i XX-wiecz-
ne budowle obronne, krótką aczkol-
wiek solidnie opracowaną Historię
Brzeźna, kilka słów o Parafii św. An-
toniego, Zdj ęcia wspóIczesne przed-
stawiające miejsca'magiczne", ale
i niestety koszmarne, niezwykle
ciekawe Archiwum zawierające

,.]:, $!;t,ł{{ti , wsPOmnienia mieszkańców Brzęźna
{:]' oraz fotografie sprzed 1945 rokul:" i z Iat powojennych, .Rozmaitości

z fragmentami prozy Gijntera Gras-
sa i rvirtualną kolekcją znaczków
pocztowych z wizerunkiem dzielni-
cy, oraz wreszcie Bibliografię czyli
wykaz prac naukowych, artykułów
i powieści, w których odnaleźć moż-
na jakąkolwiek wzmiankę o Brzeź-
nie.

Autorem wszechstronnej i intc-
resująco opracowanej strony pt.
Oliwa (http://www,trojmiasto.pl/
oliwa) jest Adam Kromer. Jest tu
chyba wszystko, co mozna i trzęba
wiedzieć o tej gdańskiej dzielnicy, do
1926 roku niezależnej gminie miej-
skiej:jej historia, dzieje opactwa, na-
nva (autor, jak sam zaznacza, wbrew
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językoznawcom uwaza, iz Oliwa swą
nazw ę zaw dzięcza cystersom), zabyt-
ki, legendy.,. Bogate galerie foto-
grafii obrazują m..in. rcmvój klaszto-
ru, wizyty Ojca Sw. Jana Pawła II,
dawną Oliwę i portrety opatów oliw-
skich, Mozna również zapoznać się
z interesującą kolekcją map i pla-
nów. Osobne miejsce mają na stro-
nie słynne organy, kościoły, dwory
przy ul. Polanki, rnłyny na Oliwskim
Potoku, park i wreszcie Wzgórze Pa-
cholek. Znajdziemy tez informacje
o pieczęciach ksiąząt pomorskich,
oliwskim duchowieństwie oraz wład-
cach i urzędnikach Pomorza. Cenną
pomocą jest zapewne imponująca
bibliografia i przede wszystkim dział
Fontes ()livenses, zawierający takie
źródła, jak pochodzący z 1178 roku
dokument fundacyjny Sambora, czy
przetłumaczone we fragmentach
kroniki oliwskie (do 1350 oraz z lat
i356-1545), ponadto odwiedziny
w Oliwie Charlesa Ogier'a (1635-
1636), wspomnienia Joanny Scho-
penhauer i inne.

Strony milośników komunikacji
miejskiej

Fotogaleria gdńskich tramwa-
jów i autobusów (http://km_gda,
webpark.pl). Th niestety od dawna
juz nie aktualizowana witryna ma za
zadanię przybliży ć tabor uzytkowany
przez Zakład Komunikacj i Miejskiej
w Gdańsku. Jej zawartość to pocho-
dzące z ostatnich kilku lat fotografie
wszystkich typów tramwajów, auto-
busów i pojazdów technicznych jakie
ZKM posiadal do roku 2002 (ostat-
nia data aktualizacji strony). Wadą
Fotogalerii jest znikoma |iczba zdjęć
historycznych - mamy mozliwość zo-
baczyć zaledwie trzy ujęcia tramwa-
jów, które nie są już eksploatowane,
a menu Autobusy historyczne jest
w ogóle nieaktywne. Na plus z kolei
zaliczyć trzęba fotografowanie po-
jazdów często w najodleglejszych
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dzielnicach nliasta,
Tramwaje w Gdańsku (http:ll

twg.republika.pl). Autorem jest
Marcin Czapnik, młody miłośnik ko-
munikacji z Gdańska. Na meryto-
ryczną zawartość jego strony składa-
ją się następujące dzialy l{ewsy
(czyli po prostu aktualności), Tabor,
Spis składów, Infrastruktura, Cieka-
wostki, Galeria foto, Galeria rysun-

ź,

ków. Autor szczcgólnic poleca spo-
rą, bo zlożoną ze 730 zĄęć Galerię
foto oraz męnu Tabor. Godne obej-
rzęnia są równiez dzialy Infrastruk-
tura,w którym znajdziemy krótki rys
historyczny, zdjęcia i schematy tech-
niczne wszystkich gdańskich zĄezd-
ni tramwajowych oraz rzetelnie
opracowany Spis składów.

w stopce redakcyjnej
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