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O PROJEKCIE

ANTOLOGIA SZEMRANA
to efekt projektu "Olsztyńskie teorie spiskowe” realizowanego przez
Miejski Ośrodek Kultury w marcu tego roku, a współtworzonego
przez mieszkańców. Chcieliśmy pozbierać strzępki pamięci i urywki
wspomnień – tych prawdziwych i tych przetworzonych przez czas
i miejską mitologię. Tak powstał szczególny, fragmentaryczny portret
Olsztyna, mający swoje odzwierciedlenie w mapie. Nie jest to mapa
w rozumieniu kartograficznym, ale raczej mentalnym. Większość
zaznaczonych na niej miejsc już nie istnieje, a niektóre być może nigdy nie
istniały. Wszystkie one jednak składają się na specyfikę naszego miasta
w jego (nie)trwałym (nie)istnieniu.

Nasza Antologia jest w sposób oczywisty
niepełna, urywkowa – jak owe strzępki
pamięci. Każdy może dopisać kolejne jej
rozdziały – na bazie własnych wspomnień
i skojarzeń. Mamy nadzieję, że lektura będzie
nostalgiczną wyprawą do świata przeszłości:
trochę śmiesznego, trochę groźnego, mocno
zmitologizowanego – rozpiętego między
realizmem i miejską legendą.
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BARBAPAPA

BARBAPAPA

Do 1997 roku na placu Konsulatu
Polskiego (dawniej: placu Marcelego Nowotki,
zwanym potocznie Kapselplacem) stała
nietypowa rzeźba-wodotrysk. Jej autorem
był Sylwin Mydlak, zaś szczególny wygląd
fontanny sprawił, że od chwili pojawienia się
budziła dyskusje i kontrowersje.
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Stworzona z laminatów, włókien i tworzyw
sztucznych na metalowej konstrukcji
przedziwna, nieregularna forma wodotrysku
przywodziła olsztynianom na myśl różne
skojarzenia – stąd liczne potoczne nazwy
fontanny, wśród których najpopularniejsze
to Barbapapa i Glut. Pierwsza z nich
nawiązywała do wyglądu bohatera popularnej
pod koniec lat 70. francuskiej animacji dla
dzieci. Pojawiały się też określenia znacznie
mniej życzliwe, takie jak Maszkara czy
Nocniki, zaś Artur Nichthauser – przyjaźniący
się zresztą z Mydlakiem i raczej życzliwie
rzeźbę oceniający – w swojej książce nazwał
wodotrysk Płucem palacza.
Nie budząc zachwytu ani zrozumienia fontanna
przez blisko 20 lat swojej obecności na placu
stopniowo niszczała, aż wreszcie uznano,
że jej stan jest na tyle zły, że trzeba
ją zdemontować. Tym bardziej,
że
coraz częściej pojawiały się głosy,
że abstrakcyjna forma nie licuje z powagą
miejsca.

CO SIĘ STAŁO Z BARBAPAPĄ?
Jak wynika z dziennikarskiego śledztwa
przeprowadzonego w 2007 roku przez
Artura Sobielę – ówczesnego dziennikarza
"Gazety Olsztyńskiej”, a obecnie
kierownika Muzeum Nowoczesności
– wodotrysk został na tyle zniszczony
w czasie demontażu i transportu, że
nie nadawał się już do ustawienia
w innym miejscu. W kawałkach trafił
zatem gdzieś na wysypisko.
Dziś, gdy Barbapapy od wielu lat
już nie ma i gdy pamięć o niej coraz
bardziej się zaciera, wielu olsztynian
z sentymentem wspomina wodotrysk.
W 2014 roku grupa osób związanych
z Towarzystwem Miłośników Olsztyna
podjęła nawet starania, by rzeźbę Sylwina
Mydlaka odtworzyć. Projekt nie został
jednak zrealizowany.
Opowieści Artura Sobieli
o Barbapapie
można posłuchać tu:

LOKALE NIEPRZECIĘTNE

REJESTR OLSZTYŃSKICH

LOKALI NIEPRZECIĘTNYCH

Zastrzegamy i wyjaśniamy,
że rejestr niniejszy jest mocno
niepełny i obejmuje wyłącznie
lokale nieistniejące od dłuższego
czasu. Niektórzy z Was pewnie
je pamiętają, inni – być może znają
z opowieści starszych członków
rodziny.
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ZGODA

(róg Jagiellońskiej i Żeromskiego)
Przed lokalem, na placyku znajdował się "parking”
z hakami, do których można było zaczepić lejce,
bowiem niektórzy klienci podjeżdżali tu wozami
(a poza tym w pobliżu – na ul. Okrzei – działał wtedy koński
targ). Nierzadko miejsce to odwiedzała milicja, bowiem
raz po raz dochodziło tu do bójek, w czasie których
fruwały warmiaczki (tak nazywano kufle, ponieważ
najpopularniejszym podawanym tu wówczas piwem było
Warmińskie).

BAR RONDO
(pl. Bema)

Mieścił się na parterze budynku mieszkalnego i serwował
tzw. domowe obiady. Chwalony był za czystość i schludność
– co wcale nie było oczywistością w ówczesnych barach.
Osoby mieszkające niegdyś w pobliżu zgodnie wspominają,
że można tam było smacznie i tanio zjeść.

TAK DZIŚ WYGLĄDA BUDYNEK, W KTÓRYM MIEŚCIŁ SIĘ BAR POD KOGUTEM

POD KOGUTEM
(Warszawska 16,
teraz zwana Starą Warszawską)
Nazywany też po prostu "Kogutem”, albo Barem
Pod Trupkiem, ze względu na liczne kryminalne
historie, które miały się w nim rozegrać.
Do oficjalnej nazwy nawiązywał malunek koguta
znajdujący się nad wejściem. Wcześniej – w
nawiązaniu do lokalizacji – nazywał się Warszawianka.
A jeszcze wcześniej – na przełomie XIX i XX wieku
znajdowała się tu znana (i uznana) Restauracja
Motzkiego, prowadzona przez Aloisa Motzkiego.

ANDROMEDA

ANDROMEDA
Tu, gdzie teraz znajduje się biblioteka Planeta 11, niegdyś
mieścił się znany olsztyński klub Andromeda. Mogło się w
nim bawić 300 osób, a chętnych zawsze było więcej. Dlatego
w weekendy przed wejściem zwykle stał długi "ogonek”
olsztynian spragnionych muzycznych i tanecznych wrażeń
oraz dansingowego klimatu. Występowali tu didżeje z całej
Polski, odbywały się koncerty, występy kabaretowe, a nawet
pokazy mody.

Śladów Andromedy szukał
kierownik Planety 11
– Jacek Smółka,
można posłuchać tu:

ZDJĘCIA Z ARCHIWUM BIBLIOTEKI PLANETA 11
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TRÓJKĄT BERMUDZKI

TRÓJKĄT BERMUDZKI
OLSZTYŃSKICH LOKALI
CZYLI KASZTELANKA–POD KOŁEM–JUNGST
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KASZTELANKA
(ul. Prosta 11)
Otwarta w 1974 roku jako pierwsza w województwie
miodosytnia, czyli lokal, który specjalizował się
w

napojach

i

potrawach

(także

alkoholowych

przygotowanych

na

rzecz

jasna)

bazie

miodu.

Za wystrój lokalu odpowiadali Eugeniusz Jankowski
– olsztyński artysta, architekt wnętrz, który wnętrze
zaprojektował oraz Franciszek Borkowski, który
zajął się realizacją projektu. To właśnie w pracowni
Borkowskiego

wykonano

prawdopodobnie

także

charakterystyczny semaforowy szyld umieszczony
na budynku od strony ulicy Prostej. Szyld przedstawia
siedzącą na koniu postać, która trzyma w ręku tarczę
z pszczołą i kielich z napojem w miodowym kolorze.
Kasztelanka była popularnym miejscem spotkań
zarówno dorosłych, jak i aspirującej do dorosłości
starszej młodzieży. Podawano tu między innymi
grzańce i piwo z lokalnych browarów. Dziś o dawnym
lokalu przypominają tylko nieliczne znaki: ślady po
literach na ścianie przy wejściu i semaforowy szyld.

KASZTELANKA

U JUNGSTA
Zwany

po

kiedyś

przy

prostu
ul.

"Jungstem”
Okopowej.

lokal

Nazwa

działający
pochodziła

od nazwiska właściciela, który z zawodu był stolarzem.
To on wykonał charakterystyczne ciężkie ławy i stoły. Znany
był nie tylko z napitków, ale też porządnej kuchni. Mówi
się, że był to pierwszy olsztyński lokal, w którym można
się było napić coca-coli i "zachodnich” drinków takich, jak
whisky z colą, dlatego – zwłaszcza w pierwszych latach
po powstaniu – uważany był za luksusowy.

POD KOŁEM
(ul. Ratuszowa)

Zwany też w skrócie "Kołem”. Powstał w drugiej połowie
lat 70. w miejscu, gdzie wcześniej działał lokal cieszący
się bardzo złą sławą – na tyle złą, że okoliczni mieszkańcy
nazywali go po prostu "Trupkiem”. Pod Kołem było lokalem
szczególnym. Tam nikt nie dziwił się kilkuosobowej grupie
siedzącej kilka godzin przy jednym wspólnym piwie.

TRÓJKĄT BERMUDZKI /03

BIAŁA DAMA

BIAŁA DAMA
W TEATRZE JARACZA
Teatr im. Stefana Jaracza jest
olsztynianom świetnie znany. Jednak tylko
nieliczni wiedzą, że skrywa on pewną
tajemnicę. Otóż po korytarzach i garderobach
krąży Biała Dama.

/ 04

Kim jest i jaki sekret skrywa? Rąbka
tajemnicy uchylił Andrzej Fabisiak – zastępca
dyrektora Teatru:
Był rok 1995 i zbliżała się 50. rocznica
działalności sceny polskiej w Olsztynie. Z tej
okazji w teatralnym foyer prezentowana była
wystawa ukazująca historię miejsca. Prace
nad wystawą trwały do późnych godzin
nocnych. Około północy, kiedy wszyscy byli
już bardzo zmęczeni, przez foyer przeszła
biała postać, strącając zdjęcie z jednego
ze stelaży. Okazało się, że było to zdjęcie
Eugenii Śnieżko-Szafnaglowej – słynnej
aktorki i reżyserki, przez 35 lat związanej
z olsztyńskim Teatrem (zagrała tu 113 ról,
w większości pierwszoplanowych). Wielu
pracowników teatru, w tym aktorzy i aktorki,
zgodnie twierdzi, że nie było to jedyne
pojawienie się Geni, czyli Eugenii ŚnieżkoSzafnaglowej.
Teatralne duchy nie mają straszyć aktorów
czy widzów, ale dbać o atmosferę miejsca,
o nastrój oraz o komfort pracy aktorów.
A obecność Geni w Teatrze Jaracza to
także dowód, że dla wielu aktorek scena
jest najwyższą wartością zarówno w życiu
doczesnym jak i wiecznym.

Posłuchaj opowieści Andrzeja Fabisiaka
o spotkaniu z Białą Damą:

ŻYRANDOL
KINO POLONIA
I JEGO SŁYNNY ŻYRANDOL
Jego szkielet złożony był z prawie
160 elementów, w tym trzech wielkich
mosiężnych elips, z których największa miała
6 metrów długości i 3,5 metra szerokości.
Na elipsach zawieszonych było 200 sznurów
ze szklanymi koralami – po 20 na sznurze.
Każdy z 4000 kryształów szlifowany był
ręcznie – każdy z nich był zatem wyjątkowy.
Kryształowy żyrandol wisiał nad widownią od
1936 roku – od pierwszego seansu filmowego
zorganizowanego w ówczesnym kinie UTLichtspiele.
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Kino Polonia przestało istnieć w 2005
roku, a w 2006 roku budynek, w którym się
znajdowało, przeszedł gruntowny remont.
Wówczas żyrandol zdemontowano…

CO SIĘ Z NIM STAŁO?
Udało nam się rozwiązać tę zagadkę:
żyrandol jest teraz przechowywany
w Teatrze Jaracza. Przy okazji okazało się, że
teatr z Polonią łączą szczególne żyrandolowe
więzi.

PO KOLEI:
Żyrandol nad widownią przy dużej
scenie wisiał w Jaraczu od początku
istnienia.
Pierwszy,
zamontowany
w 1925 roku przepiękny plafon
w stylu art deco zatwierdzony został
przez znanego architekta Augusta
Feddersena
–
odpowiedzialnego
za projekt budynku teatru. Po wojnie
zastąpiony został imitacją. Nie wszyscy
o tym wiedzieli – wielu przekonanych było,
że nad widownią wciąż wisi zabytkowy
i bardzo cenny plafon. Zapewne tak
właśnie sądzili też złodzieje, którzy
w latach 50. dokonali zuchwałej kradzieży
teatralnego żyrandola. Ponieważ sprawców
i okoliczności nie udało się ustalić, wkrótce
zaczęły się pojawiać rozmaite plotki. Jedna
z nich – powtarzana szczególnie często
– mówiła, że teatralny żyrandol trafił
do Polonii. Choć z pewnością nie była to
prawda, opinia była przekazywana z ust do
ust, podsycana fałszywym przeświadczeniem
o ogromnej wartości skradzionego
teatralnego żyrandola.

Wróćmy do żyrandola w Polonii. Wisiał
on nad widownią nieprzerwanie
przez 70 lat aż do remontu budynku
w 2006 roku. Najprawdopodobniej po
demontażu zostałby po prostu wyrzucony.
By temu zapobiec, Teatr Jaracza
odkupił go od ówczesnego właściciela
budynku – firmy Neptun Film. Żyrandol
został rozmontowany, a następnie
przez blisko miesiąc był dokładnie
czyszczony. Chciano zawiesić go
w miejscu przedwojennego – nad widownią
przy dużej scenie. Okazało się to jednak
niemożliwe. Zabezpieczony i zapakowany
przetrwał nie tylko przeprowadzkę
z budynku kina, ale też remont
i rewitalizację teatru. W omieszczeniu
malarni czeka na swoją szansę…

Posłuchajcie, jak żyrandol z Polonii
wspominali w 2010 roku Wiesława
Kuziemska (przez wiele lat związana z
DKF "Za”), dziennikarz Marek Barański
oraz kinooperator Henryk Strzeliński:

ŻYRANDOL / 05

POSTACIE NIETUZINKOWE

POCZET OLSZTYŃSKICH
POSTACI NIETUZINKOWYCH
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PANI WIOSENKA
Długowłosa dama w długich, zwiewnych, kwiecistych
sukniach. Często w oryginalnym kapeluszu. Mieszkała
gdzieś na ul. Jagiellońskiej lub Gagarina (obecna
Sybiraków), dlatego najczęściej widywana była na
Zatorzu, ale pojawiała się też w innych częściach
miasta. Nie ma pełnej zgodności co do jej nastawienia
do świata. Podobno niektórzy dorośli straszyli nią
dzieci ("będziesz niegrzeczny, to cię Pani Wiosenka
zabierze”), ale przeważają głosy, że Pani Wiosenka
była sympatyczna, uśmiechnięta i przyjazna. I zwykle
coś sobie podśpiewywała, czasami cicho, pod nosem,
a czasami na cały głos. .

PAN MIETEK
Zwykle ubrany w wojskowy mundur armii-bliżejnieokreślonej. Zawsze pchał przed sobą wózek (ni
to taczka, ni sklepowy wózek) wyładowany po brzegi
tym, co inni uznaliby za śmieci – głównie złomem.
I zawsze miał też grające radio z antenką. Czasami
wózek zamieniał na rower marki Traper – również
pełen różności. Widywany głównie w rejonie ZatorzeLubelska-Dworcowa. Kto z Panem Mietkiem miał
układy, mógł od niego zza pazuchy papier toaletowy
kupić lub za coś wymienić.

PAN JÓZEF
Widywany na głównie na Zatorzu. Ubrany w habit
jakby-może-franciszkanina, udawał zakonnika.
Jeździł motorowerem Komar. Był wyrozumiałym
spowiednikiem

ulicznym

i

chętnie

udzielał

rozgrzeszenia. Niektórzy wspominają, że Pan Józef
po mszach stał przed kościołem i karcił osoby, które
nie wrzuciły na tacę.

OLSZTYŃSKA DAMA
Ciemnowłosa i tajemnicza. Przez cały rok w krótkim
futerku, koronkowych rękawiczkach i wielkich
okularach przeciwsłonecznych. Czasami w eleganckim
kapeluszu. Podobno w młodości była bibliotekarką
w Szkole Muzycznej i nieszczęśliwie zakochała się
w jednym z dyrygentów.

PAN BONDŻIORNO
Widywany głównie na Zatorzu. Do wszystkich
spotkanych osób wykrzykiwał "Buongiorno!” – stąd
jego ksywka. Nie wiadomo, dlaczego tak akurat
po włosku się witał, bo podobno nawet nigdy nie był
we Włoszech.

PAN STAŚ
Starszy pan drobnej postury, z charakterystycznymi
mlecznobiałymi kręconymi włosami. Miał wózek,
do którego zbierał makulaturę. Codziennie woził ją
do punktu skupu. Widywany był głównie na Zatorzu,
rzadziej w Centrum. Mówiono, że to człowiek
nieszczęśliwy, z przeszłością skrywającą mroczną,
tragiczną tajemnicę.

KOBRA
Milicjant

z

kompanii

patrolowej.

Dość

często

oddelegowywany do kierowania ruchem na skrzyżowaniu
w centrum – przy Ratuszu. Podobno rzadko karał
mandatem, za to wszystkim łamiącym przepisy ruchu
drogowego wygłaszał długie i szczegółowe pouczenia –
często bardziej uciążliwe niż mandat. Uchodził za służbistę
także z powodu krążącej po mieście legendy, że kiedyś
wlepił mandat własnemu teściowi.

OLSZTYŃSKA "LODZIA”
Być może słyszeliście o Leokadii Krajewskiej, zwanej
"Lodzią” – milicjantce, prawdopodobnie pierwszej kobiecie
w szeregach Kompanii Ruchu Drogowego. Kierowała
ruchem na warszawskich skrzyżowaniach od 1945, gdy
nie zainstalowano jeszcze semaforów. Jak się okazuje,
Olsztyn miał swoją "Lodzię”. Julia Sierawska pracę
milicjantki ruchu drogowego zaczęła jako dwudziestolatka
pod koniec sierpnia 1946 roku. Niewiele o niej wiadomo, na
pewno nie zyskała takiej sławy, jak warszawska "Lodzia”.
Ale na pewno w drugiej połowie 1946 roku kierowała
ruchem na pozbawionych semaforów olsztyńskich ulicach.
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KOREA
Kompleks parterowych baraków, położonych na
terenach za obecnym Szpitalem Wojewódzkim
i Dziecięcym oraz w miejscu, gdzie potem stał
hipermarket Tesco. Mieszkańcami zbudowanych
jesienią 1939 roku baraków byli robotnicy
przymusowi skierowani tu w czasie wojny, zaś
po wojnie przesiedlono tu Niemców z całego
miasta i okolic, dlatego miejsce to nazywano
wówczas "osiedlem niemieckim”. Z czasem
zasiedlać je zaczęli przyjezdni – głównie samotni
mężczyźni – którzy szukali możliwie najtańszego
zakwaterowania. Podobno to właśnie wtedy –
w latach 50. – zaczęła funkcjonować nazwa "Korea”.
W latach 60. w barakach wydzielono jednopokojowe
mieszkania i wtedy zaczęły się tu wprowadzać
całe rodziny. Barakowe osiedle zburzono przez
dożynkami w 1978 roku.

NIAGARA
Zwyczajowa nazwa miniwodospadu na Łynie
w Parku Podzamcze, przy Browarze Warmia
(wcześniej w tym miejscu znajdowała się
jugosławiańska

restauracja

"Grill

Boro”,

a jeszcze wcześniej – kawiarnia "Nad Łyną”; oba te
lokale potocznie nazywano także Niagarą).

KAROLEK

x

Dawniej tak najczęściej – w nawiązaniu do
imienia ówczesnego patrona placu, gen. Karola
Świerczewskiego – nazywano Targ Rybny. W latach
90. przywrócono przedwojenną nazwę, ale dla
wielu starszych olsztynian plac wciąż pozostaje
Karolkiem.

BURMISTRZÓWKA
Kamienica na Starym Mieście, przez wiele lat
znana głównie z delikatesów "pod arkadami”.
To najstarszy murowany budynek mieszkalny
w Olsztynie, wybudowany około 1500 roku. Dawniej
mieszkali w nim burmistrzowie.

BETONPLAC
Potoczne określenie obecnego placu Solidarności
(nazwa nadana w 2000 roku). Pochodzenie
nazwy związane było oczywiście z wyglądem
wybetonowanego placu, przy którym kiedyś
znajdowała się siedziba Komitetu Wojewódzkiego
PZPR. Charakterystycznym elementem była stojąca
tu budka telefoniczna opisana skrótowcem MO,
z której można się było dodzwonić bezpośrednio
na milicję.

KAPSELPLAC
Potoczna nazwa obecnego placu Konsulatu
Polskiego, z czasów, gdy był to jeszcze plac
Marcelego Nowotki. Znajdowała się tu wówczas
budka z piwem, którego amatorzy najczęściej
spożywali trunek na miejscu, a otwierając butelki,
kapsle wyrzucali po prostu na ziemię. Pod koniec
dnia plac był zwykle usłany kapslami.

CZARNA PERŁA
Ironiczna nazwa znajdującego się w pobliżu
Ratusza przeszklonego (ciemnym szkłem) budynku
o charakterystycznej ciemnoszarej elewacji.
W 2014 roku budynek zajął III miejsce w konkursie
Miastoszpeciciel.

AKWARIUM
Potoczne określenie budynku znajdującego się na
rogu al. Piłsudskiego i ul. 1 Maja, wybudowanego
na początku lat 70. W tym nowoczesnym
i reprezentacyjnym – jak na swoje czasy – budynku
mieszkali głównie partyjni urzędnicy wyższego
szczebla, czyli olsztyńskie grube ryby. Stąd nazwa.

BUDKI SMERFÓW

(SMERFNE BUDKI, SMERFOWE BUDKI
LUB WIOSKA SMERFÓW)
Potoczna nazwa kompleksu pawilonów handlowousługowych znajdujących się w kwadracie
otoczonym ulicami Krasickiego, Wilczyńskiego,
Jeziołowicza i Sobocińskiego. Nazwa nawiązuje do
wyglądu gęsto ustawionych, niskich, w większości
parterowych pawilonów ze spadzistymi dachami,
które w otoczeniu kilkupiętrowych budynków
mieszkalnych sprawiają wrażenie tak małych,
jakby mogły pomieścić wyłącznie mieszkanka
bajkowych ludzików.

FOSA
Niegdyś (a może jeszcze wciąż?) potoczna
nazwa Amfiteatru im. Czesława Niemena.
"Na fosę” chodziła głównie młodzież, na nieoficjalne
spotkania "pod chmurką”. Niejeden olsztynianin
z grupy 40+ pił tam zapewne swoje pierwsze piwo.

KACRONDO

(TAKŻE JAKO KAC RONDO)
Okrągły plac między kortowskimi akademikami
numer 1, 7 i 8 a plażą. Popularne miejsce piwnych
spotkań. Nazwa nieoficjalna, dopóki… nie doczekała
się podpisu na googlowskich mapach.

CHAMBURK/HAMBURG
Nieoficjalna nazwa osiedla Generałów. Pierwotna
wersja – Chamburk – miała jednoznacznie
negatywną wymowę. Utworzona była ze zbitki
dwóch słów – "cham” i "burek” – i miała wyrażać
przekonanie, że mieszkania jako pierwsi kupili
tu zwłaszcza ci, którzy szybko wzbogacili się pracą
"na czarno” na Zachodzie. Z czasem pierwotna
nazwa zastąpiona została tą z "twardą” wymową
– Hamburg – bazującą wprawdzie na podobnych
skojarzeniach, ale jednak nie aż tak negatywnie
ukazywanych.

PEKIN
Nazwa powojennego osiedla zbudowanego na
terenie dawnych koszar Wschodniopruskiego
Batalionu Strzelców, czyli w rejonie obecnej
ul. Kromera (wcześniej Koszarowej). Do celów
mieszkalnych koszary zaadaptowano w latach 20.
XX wieku, ale nazwa "Pekin” jest już powojenna.
Prawdopodobnie

wynikała

ze

skojarzenia

chińskiego miasta z tłokiem, małymi mieszkaniami
i niezamożnością, bowiem w olsztyńskim Pekinie
na stosunkowo niewielkiej powierzchni mieszkało
wiele osób, w małych lokalach ze wspólnymi
toaletami. Cechą charakterystyczną tego miejsca
– już bez związku z chińskopochodną nazwą –
było skupisko starych, rosłych kasztanowców.
Dziś nie zachowały się już niemal żadne ślady po
zabudowaniach dawnego Pekinu. Stare budynki
zburzono, a na ich miejscu wybudowano nowe.

FALKLANDY
Tak nazywano Nagórki tuż po jego powstaniu, gdy
z perspektywy wielu olsztynian osiedle to leżało tak
daleko od centrum, jakby to było niemal na końcu
świata. Nazwa była bardzo popularna jeszcze
w latach 80. i na początku lat 90. Stopniowo odeszła
w zapomnienie, bo przecież powstały jeszcze
odleglejsze od centrum osiedla.
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BANDA KAFLA

BANDA
KAFLA
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Słyszeliście o groźnej bandzie siejącej
postrach w tej okolicy w latach 80.? Miała to
być grupa koleżków, którzy nie bali się nikogo
i niczego, niszczyli, co im stanęło na drodze,
zaś z rywalami walczyli wszystkim, co wpadło
im w ręce: kamieniami, kawałkami gruzu,
a nawet chodnikowymi kaflami – stąd nazwa:
Banda Kafla.

Pan Andrzej, olsztynianin mieszkający
obecnie w Gdańsku, do dziś pamięta spotkanie
z groźną bandą, choć minęły już niemal
cztery dekady. Tak wyglądały te zdarzenia
z perspektywy kilkuletniego wówczas Jędrka:

Połowa lat 80. Rewir zabaw wyznaczały ramy
ulic Żołnierskiej, dzisiejszej Wyszyńskiego
(wtedy XX-lecia PRL), Pstrowskiego i obecnej
Dworcowej (wówczas Kaliningradzkiej).
Poza te granice wychodzić nie można było
– nie godzili się na to rodzice. Do ulubionych
zabaw dzieciaków należało penetrowanie
okolicznych budów (zwłaszcza niemalże
wiecznie wtedy trwającej budowy pawilonów
przy Pstrowskiego 23), łapanie traszek, gra
w kapsle, w noża, w nogę i w "kwadrata”.
O Bandzie Kafla mówiło się tylko szeptem.
Każdy się bał, że doświadczy spotkania
z legendarnymi osiedlowymi zbirami. Tylko
raz byłem świadkiem bijatyki "na odległość”.
Doszło do niej między blokami numer 24 i 28
dzisiejszej ul. Wyszyńskiego. W tym miejscu
obecnie działa popularny wśród mieszkańców
osiedla warzywniak pani Iwony. Naprzeciw
siebie stanęły dwie grupy chłopaków, byłem
w jednej z nich. Drugą miała być właśnie
słynna Banda Kafla. W ruch poszły kamienie,
kawałki gruzu i – nomen omen – kafli
z pobliskich budów. Do rękoczynów
jednak nie doszło. Co prawda, ktoś
dostał kamieniem w nos, była rozcięta
skóra, polało się trochę krwi. Wszyscy po
kilku minutach szybko się rozpierzchli.

Czy rzeczywiście walczyliśmy wtedy
z Bandą Kafla, czy faktycznie ona istniała
– tego do dziś nie wiem. Jednak wśród
moich najbliższych kolegów nie było
odważnych, którzy stanęliby oko w oko
z Kaflem – hersztem bandy, budzącym grozę,
a jednocześnie podziw i szacunek.

KOMNATA

KIEŁBASIANA
KOMNATA

Znajduje się rzekomo/podobno/na pewno
(choć najpewniej być może raczej nie) tuż za
granicami Olsztyna, gdzieś nad rzeką Wadąg
w okolicach Kieźlin lub też może gdzieś
na terenie Gutkowa.
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W roku 1807 hrabia Udosz Lechterfleicher
von Fichov zamówił u rzeźników weneckich
owo cudo sztuki masarskiej. Kiełbasiana
Komnata cała wyłożona była plastrami
brunszwickiego salcesonu, ściany miała
z gładzonej szwajcarskiej pasztetówki
inkrustowanej talarkami węgierskiego
salami, sufit z polędwicy w stu różnych
gatunkach, pample z parówek i kabanosów
ręcznie rzeźbionych przez mistrzów
masarskich, meble z krotoszyńskich
wędzonek, a na stole w kryształowej
szkatułce stała golonka wiecznej młodości.

Najnowsze przypuszczenia i ustalenia
pozwalają żywić podejrzenia graniczące
z pewnością, że najcenniejsze elementy
wystroju
Kiełbasianej
Komnaty,
wykonane z wędzonych na zimno
szynek szwarcwaldzkich, uległy niestety
zniszczeniu – a ściślej: rozgotowaniu – w
czasie walk toczonych wokół Olsztyna w
styczniu 1945 roku. Pozostałości Komnaty
wciąż czekają na odkrycie.

Tak o Kiełbasianej Komnacie opowiadają członkowie
Oddziału Terenowego Explorerów Kiełbasianej Komnaty
– Marek Markiewicz oraz Adam Pancer :
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Ponad 100 lat temu w budynku Kurii
Warmińskiej znajdował się elegancki hotel
i restauracja Coppernicus. Właścicielem był
Robert Rogalla.

Pewnego razu Robert Rogalla wyruszył
poza Olsztyn. Gdy dotarł nad Jezioro
Wulpińskie, zobaczył znajdujące się na nim
wyspy. Postanowił kupić największą z nich
– Hertę. Skąd nazwa? Jak głosi lokalna
legenda, pewien bogaty chłop, mieszkaniec
Dorotowa, miał córkę, która zakochała się w
ubogim chłopaku. Ojciec nie pochwalał tego
związku. By chronić córkę przed zakusami
amantów, wywiózł ją na ową wyspę i tam
zostawił. Podobno do dziś po wyspie krąży
duch dziewczyny i przyzywa wędkarzy
pływających po jeziorze.

Wróćmy jednak do Roberta Rogalli.
Postanowił on na wyspie stworzyć owocowy
sad, a potem wybudował tu pensjonat
z restauracją. Szybko miejsce stało się
popularne – odwiedzali je mieszkańcy
Olsztyna, a czasem także dalszych okolic,
nawet z Królewca i Berlina. W przystani
tłoczno było od zacumowanych łodzi i
jachtów. W doglądaniu interesu pomagali
Robertowi Rogalli żona Augusta oraz syn
Bruno.

Gdy w 1914 roku wybuchła pierwsza wojna
światowa, Bruno miał 27 lat. Służył jako
porucznik jednej z jednostek w Olsztynie.
W sierpniu 1914 roku zginął w bitwie pod
Tannenbergiem. Zrozpaczony ojciec
pojechał na pole bitwy, by odnaleźć ciało
syna. Zabrał je na wyspę i tu pochował.
By ukoić rozpacz, Robert Rogalla zaczyna
gromadzić przedmioty związane z bitwą, w
czasie której zginął jego syn. Wielokrotnie
jeździ w tamto miejsce. Wreszcie tworzy
na wyspie małe muzeum, w którym
prezentuje zbiory: broń, mundury, elementy
oporządzenia żołnierzy. W latach 20. jest
ono chętnie odwiedzane.

WYSPA HERTA

W 1932 roku Robert Rogalla umiera po długiej
chorobie. Żona pochowała go na wyspie –
obok grobu syna. Zgodnie z wolą Rogalli,
wyspa i znajdujący się na niej majątek zostały
przekazane gminie.
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W lipcu 1935 roku w pobliżu wyspy doszło
do tragedii. W czasie burzy wywrócona zostaje
łódź z turystami powracającymi z wypoczynku
na Hercie. Zginęło 12 z 24 pasażerów oraz
jedna z osób, które ruszyły na ratunek.
W toku śledztwa na 3 lata więzienia skazany
zostaje dziewiętnastoletni kierujący łodzią
oraz osoba odpowiedzialna za organizację
transportu na wyspę. Tragiczne wydarzenia
sprawiają, że wielu boi się odwiedzać wyspę.
Pojawiają się liczne podejrzenia i plotki,
w tym takie, że utonęło wówczas znacznie
więcej osób. Niektóre źródła mówią nawet
o 45 ofiarach.
W czasie drugiej wojny światowej i tuż po
jej zakończeniu rodzą się kolejne legendy
dotyczące wyspy. Jedna z nich głosi, że
na Hercie naziści gromadzili skarby, które
w 1945 roku chcieli stamtąd wywieźć, jednak
w czasie ucieczki wszystko pochłonęły wody
jeziora Wulpińskiego. Wielu próbuje, jednak
do tej pory nikomu nie udało się odnaleźć
skarbu…

Opowieścią o tajemnicach wyspy podzielił się
z nami olsztyński pisarz, Tomasz Białkowski.
Posłuchajcie jego opowieści:

SPICHLERZ

SPICHLERZ

MOK
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Jedno z miejsc oznaczonych kocim
emblematem, co jest o tyle istotne, że –
jak od wielu lat dowodzą liczni naukowcy
– koty (tak, także nasze domowe mruczki!)
to sondy wysłane przez obcych na Ziemię,
by obserwować ludzi.
Timur Bajsalov, biolog pochodzący z
Kazachstanu, od blisko 40 lat zgłębia
temat wpływu obcych cywilizacji na Ziemię.
Przekonuje, że koty domowe mają oczy
reptilian i śledzą każdy nasz ruch, by
przekazywać informacje do statku matki.

Liczne dowody kosmicznej proweniencji
kotów wskazuje także Jerzy Sosnowski.
Oto dwa fragmenty pochodzące z tekstu
„Proszę nie mruczeć!” („Więź”, 2012 nr 1):
Notabene każda próba przeniesienia
kota siłą dowodzi, że podporządkował on
sobie grawitację, czego ludzkość nawet
teoretycznie jeszcze nie opanowała (mimo
prekursorskich prac Einsteina): gdyż
kot, zdejmowany przemocą z krzesła,
jest uderzająco cięższy niż w zwykłych
warunkach.

Sprawa dotyczy oczywiście nie tylko
Olsztyna, ale z pewnością warto olsztyńsko
"ogarnąć” temat. Czujemy się zobowiązani,
bo choć znajdujący się na Spichlerzu
koci znak jest już wyraźnie nadgryziony
zębem czasu (lub działaniem sił innych),
my wiemy swoje i znaków nie ignorujemy,
bo sprawa jest zbyt poważna!

Wmawiamy im ludzkie cnoty, a przecież
one są jak kosmici – enigmatyczne – i być
może tylko z naszego zachwytu nad ich
urodą intuicyjnie zdają sobie sprawę,
wykorzystując go skrzętnie: ładnym
łatwiej.

Autor "Instalacji Idziego” i "Spotkamy się
w Honolulu” przekonuje także, że
wszystkie koty, które zdecydowały się
na hodowlę, telepatycznie przekazują
pozyskane od ludzi informacje WIADOMO
GDZIE (zainteresowanym polecamy
publikację "Ludzie. Podręcznik dla kotów”,
której obfite fragmenty znajdują się
w powieści "Tak to ten”).
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Jedno
z najniebezpieczniejszych
miejsc w Olsztynie!
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Jedno z najniebezpieczniejszych miejsc
w Olsztynie, bowiem – jak donosi Olsztyńska
Liga Płaskoziemców – właśnie tu znajduje
się krawędź ziemskiego dysku, skąd łatwo
spaść w bezkres.

Na trop naprowadził nas jeden z mieszkańców,
który przy pomocy poziomicy dowodzi,
że Ziemia jest płaska – przynajmniej
w Olsztynie: na chodnikach płasko, płasko
też na jezdniach i ścieżkach rowerowych.
Olsztyńskie płaszczyzny wydają się
potwierdzać fakt, że Ziemia jest olbrzymim
dyskiem, który – co oczywiste – gdzieś
musi mieć swój kraniec. I się okazuje,
że ów kraniec przebiega między innymi
przez Olsztyn.

Obejrzyjcie przesłane nam anonimowo
nagranie od poruszonego mieszkańca:
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Niewielka salka kinowa (44 czerwone fotele)
położona w piwnicy budynku przy ul. Wojska
Polskiego 30a

Niewielka salka kinowa (44 czerwone fotele)
położona w piwnicy budynku przy ul. Wojska
Polskiego 30a, w którym w czasach minionych
mieścił się magazyn kopii filmowych
zarządzany przez Okręgowy Zarząd Kin
w Olsztynie (od 1976 roku - Okręgowe
Przedsiębiorstwo Rozpowszechniania
Filmów). Inwestycję rozpoczęto w 1953 roku
pod nazwą "Budowa budynku konserwatorni
magazynów taśmy filmowej”.
W salce kontrolnej projekcji sprawdzano
jakość techniczną (i nie tylko techniczną…)
taśm filmowych, zanim trafiły do kin.

O filmowo-piwnicznych skojarzeniach
opowiada Łukasz Adamski

Wyobraźnia podpowiada nam taki mniej
więcej obraz: Kłęby papierosowego dymu,
może też jakieś opary mocnego alkoholu.
Na podłodze w montażowni walają się
ścinki taśmy filmowej, a w sali kinowej
z ekranu sączą się łapczywie pożerane przez
cenzorów filmowe rarytasy ze zgniłego
Zachodu.
W latach 90. salę przy Wojska Polskiego na
krótko przejęła trójmiejska firma Neptun
Film – ta sama, która zarządzała też innymi
olsztyńskimi kinami, w tym Kopernikiem
i Polonią. Ale to już zupełnie inna historia…

ZDJĘCIA: URSZULA GASPEROWICZ

SALA

KONTROLNEJ
PROJEKCJI

KINO KOPERNIK

KINO

KOPERNIK
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Jedno z nieistniejących już olsztyńskich kin.
W momencie powstania (1983 rok) należało
do najnowocześniejszych w Polsce.

Charakterystycznym elementem wystroju
wnętrza była boazeria.
Ponieważ zwykle wspominając „Kopernika”,
mówi się o jego zamknięciu i burzeniu, my
proponujemy wyprawę do początków – czyli
do momentu otwarcia kina, a nawet ciut
wcześniej.
Jak się okazuje, przygotowania i ostatnie
prace wykończeniowe trwały do ostatniej
chwili. Towarzyszyły temu duże emocje.
Jolanta Marszał, długoletnia bileterka
i dekoratorka w Koperniku, w 2008 roku tak
wspominała ostatnie dni przed otwarciem:
„Dziesięć dni przed otwarciem. Na widowni
jeszcze parkiet był robiony. Musiałyśmy
wszystko pomyć, firanki powiesić,
poustawiać krzesła. Robiło się do 22, 23.
A kino duże było, na 787 miejsc. Człowiek
włożył sporo serca.” („Tu było kino”, „Wysokie
Obcasy” 14 września 2008).

Ale wracając do boazerii… Jak się okazuje,
jej wykonawca był odrobinę na bakier jeśli
chodzi o przepisy p/poż. O mały włos projekt
nie zostałby odebrany. Jak wspomina
Andrzej Hrynakowski – emerytowany
strażak, który w 1983 roku uczestniczył
w odbiorze „Kopernika” – opinie Komendy
Głównej oraz Instytutu Techniki Budowlanej,
z którymi konsultował wykonanie, nie były
jednoznaczne. To umożliwiło dokonanie
odbioru bez konieczności zmiany wystroju
i wyposażenia, dzięki któremu w „Koperniku”
była tak dobra akustyka.

Pełną wersję opowieści
Andrzeja Hrynakowskiego
znajdziecie tu:

POMNIK ZAMIARU

POMNIK
ZAMIARU
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Czy zamiar zasługuje na pomnik?
Jeśli to zamiar Napoleona, to czemuż by nie.
Jak głosi napis na głazie „3 lutego 1807 roku
Napoleon przebywał w Olsztynie z zamiarem
stoczenia bitwy z wojskami rosyjskimi”.
W dwusetną rocznicę tego napoleońskiego
odczucia mieszkańcy Olsztyna ufundowali
pomnik, by rzecz uczcić i uwiecznić dla
potomnych. I tak oto olsztyński monument
jest najpewniej jedynym pomnikiem zamiaru
na świecie!
Wyjaśnijmy też historyczny kontekst:
Napoleon zrealizował swój zamiar.
3 lutego pod Olsztynem (tereny obecnego
Gutkowa, Jonkowa, Barkwedy i Mątek) armia
Cesarstwa Francuskiego stoczyła wygraną
bitwę z wojskami rosyjskimi. Zwróćmy zatem
uwagę, że zamiar stoczenia bitwy i sama
bitwa datowane są na ten sam dzień, co
zapewne wiele mówi o Napoleonie…
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Ktokolwiek mieszkał lub mieszka na Zatorzu,
kojarzy na pewno Górkę Jasia. To popularne
miejsce aktywności i spotkań przyciąga przez
cały rok – zimą przede wszystkim małych
(i większych też) saneczkarzy, jabłuszkowców
i ekspertów od wszelkiego rodzaju zjazdów
napupnych.
Niejeden mały olsztynianin może się
dziwić, że miejsce to nazywa się Górką
Jasia, bo właściwie na pierwszy rzut oka
widać tam głównie… dołek, a właściwie
sporych rozmiarów dół. Jak się okazuje, na
przestrzeni dekad powstawało wiele historii
na temat okoliczności powstania tego dołu.
Wśród nich na przykład takie – popularne
podobno 5-6 dekad temu – że jest on skutkiem
uderzenia meteorytu, albo – przygotujcie
się – wielkiego głazu, który spadł z szufli
gigantycznej kosmicznej koparki, która
akurat nad Zatorzem przelatywała.

PŁASKI

PŁASKI DOM

DOM
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Znajdujący się na rogu ulic Rodziewiczówny
i Chrobrego, choć sprawia wrażenie płaskiego
niczym ściana, jakimś cudem mieści lokale,
w których mieszkają ludzie. Nie udało nam się
ustalić, w jakiej sieci kupują wystarczająco
płaskie meble i sprzęt AGD.

PŁASKI DOM
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ZAMEK

KAPITUŁY WARMIŃSKIEJ

ZAMEK

Kopernik w czasie pobytu w tym miejscu
nie tylko wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię
oraz odpierał krzyżacki atak, ale też jakoby
stworzył zwyczaj smarowania chleba
masłem (czyli wynalazł kanapkę).
Choć może wcale nie…
Spieszymy z wyjaśnieniem.
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W 1973 roku w prestiżowym „American
Journal of Medicine” ukazał się artykuł,
którego autorzy – dwaj historycy medycyny –
dowodzili, że Kopernik jest twórcą pomysłu,
by chleb smarować masłem.
Zwyczaj smarowania chleba masłem
Kopernik miał wprowadzić w 1520 roku,
gdy dowodził obroną Olsztyna w czasie
krzyżackiego ataku. Powody były jednak nie
kulinarne, a sanitarne. Chodziło bowiem o to,
że dzięki masłu wiadomo było, czy żołnierze
spożywają czyste kanapki – wiadomo wszak,
że kanapka spada zawsze masłem do dołu,
więc brud jest na nim widoczny. Tym samym
Kopernik mógłby też uchodzić za pioniera
epidemiologii.

Jeśli sprawa wydaje się dość
nieprawdopodobna, to… wszystko się zgadza.
Wspomniany artykuł był bowiem naukowym
żartem uczonych, którzy chcieli w ten
szczególny sposób nieco „urozmaicić”
huczne i bardzo poważne obchody 500.
rocznicy urodzin astronoma. Co ciekawe, fakt,
że artykuł o kopernikańskiej kanapce ukazał
się w cenionym czasopiśmie naukowym,
sprawił, że wielu czytelników potraktowało
te rewelacje zupełnie na serio. Można zatem
taką wersję wydarzeń usłyszeć czasem
od przewodników turystycznych.
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KABLE

POD UL. JAGIELLOŃSKĄ

KABLE

Jedna z osiedlowych legend dotyczących
Zatorza mówi o tym, że pod ulicą Jagiellońską
przebiegały (a może wciąż biegną?!) kable
telefoniczne umożliwiające bezpośrednie
połączenie z Moskwą.
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Choć wielu o nich słyszało, nikt ich nie widział
i nikt nie zna ich dokładnego położenia. Nikt
też nie zna nikogo, kto by z nich korzystał.
Jak widać, wszystko wskazuje na to,
że sprawa jest więcej (no, może mniej
więcej) niż pewna.

„URANIA”

HALA
WIDOWISKOWO-SPORTOWA
„URANIA”
Legendy miejskie głoszą, że fundamenty
i szkielet konstrukcji skrywają jakieś
tajemnice.
Hale wybudowana została w 1978 roku.
Data jest nieprzypadkowa – w tym bowiem
roku Olsztyn był miejscem obchodów Dożynek
Centralnych, czyli jednego z najważniejszych
wówczas masowych wydarzeń. Z tej samej
okazji powstał zresztą także, przy tej samej
ulicy (wówczas Zwycięstwa) stadion miejski.
Autorami projektu Hali byli architekci
Wiesław Piątkowski i Henryk Gotz.
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„

By ukończyć budowę na czas, do prac
kierowano pracowników miejskich
przedsiębiorstw oraz uczniów wyższych
klas szkół średnich. Uczniów Technikum i
Szkoły Rzemiosł Budowlanych wysyłano tam
w ramach praktyk.
Prace trwały niemal do ostatniej chwili.
Oficjalnego otwarcia Uranii dokonano 1
września 1978 roku, czyli zaledwie 10 dni przed
dożynkami. W marcu 1979 roku odbyła się tu
pierwsza impreza międzynarodowa – mecz
tenisowy o Puchar Davisa Polska-Finlandia
z udziałem między innymi Wojciecha Fibaka,
który w trzech setach pokonał Mattiego
Timonena i Leo Palina.
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„URANIA” W BUDOWIE
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