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QUiz
1.	 Kogo	 przedstawia	 rzeźba	 umieszczona	 obok	 okien	 drugiego	 piętra	 na	 kamienicy	 przy	 ulicy		

Mariackiej	1?	
a.	 Marię
b.	 św.	Józefa
c.	 rycerza

2.	 Na	 szczycie	 (najwyższym	 punkcie)	 kamienicy	 przy	 ulicy	 św.	 Ducha	 111,	 w	 której	 urodziła	 się		
Joanna	Schopenhauer,	znajduje	się	rzeźba.	Jakie	zwierzę	ukazuje?

a.	 żółwia
b.	 lwa		
c.	 orła		

3.	 Kościół	św.	Jana	otoczony	jest	ceglanym	ogrodzeniem	z	bramami.	Na	jednej	z	nich	widać	postać	
świętego.	Którego?

a.	 św.	Jana	Chrzciciela	trzymającego	krzyż
b.	 św.	Józefa	z	małym	Jezusem	na	rękach
c.	 św.	Jerzego	zabijającego	smoka

4.	 Szpital	 św.	 Ducha	 stoi	 na	 obrzeżach	 Głównego	 Miasta,	 przylega	 do	 jego	 starych	 fortyfikacji.		
Jakie	to	fortyfikacje?

a.	 wały	ziemne
b.	 ceglane	mury
c.	 baszta,	czyli	budowla	przypominająca	wieżę

5.	 Obok	Hali	Targowej	stoi	stara	baszta.	Jest	to	najwyższa	tego	rodzaju	budowla	w	Gdańsku	–	liczy	
36	metrów.	Jak	się	nazywa?

a.	 Jacek
b.	 Marek
c.	 Darek



W	trakcie	październikowego	spaceru	z	serii	Gdańskich	Miniatur	odwiedzimy	najcenniejszą	pod	względem	za-
bytków	dzielnicę	Gdańska.	Główne	Miasto,	bo	o	nim	mowa,	jest	co	roku	odwiedzane	przez	tysiące	turystów	
i	turystek	z	całego	świata.	Granice	tego	obszaru	wyznaczają	ruchliwe	ulice	–	od	południa	Podwale	Przedmiej-
skie,	od	zachodu	Wały	Jagiellońskie	i	ulica	Okopowa,	od	północy	Podwale	Staromiejskie	–	oraz	rzeka	Motława	
od	wschodu.	Zauważcie,	że	wszystkie	nazwy	ulic	nawiązują	do	wałów	lub	ich	kopania.	To	nie	przypadek,	po-
nieważ	przez	wiele	wieków	Główne	Miasto	otoczone	było	linią	murów	i	wałów,	które	chroniły	mieszkańców	
i	mieszkanki	przed	najazdami	wrogich	wojsk.	Dopiero	w	wieku	XIX	i	na	początku	XX	zaczęto	rozbierać	stare	
fortyfikacje,	a	na	ich	miejscu	wytyczono	szerokie	ulice,	które	znamy	obecnie.	W	okresie,	gdy	miasto	było	okrą-
żone	umocnieniami,	jego	sercem	była	Motława.	Tu	znajdował	się	port,	dzięki	któremu	mieszkańcy	i	mieszkanki	
Gdańska	się	bogacili.	Do	miasta	spływały	z	całej	Polski	towary,	głównie	zboże,	które	za	pośrednictwem	gdań-
skich	 kupców	 było	 sprzedawane	 i	 trafiało	 do	 państw	 w	 Europie	 Zachodniej.	 Mieszkańcy	 Głównego	 Miasta	
korzystali	finansowo	na	tych	transakcjach,	o	czym	świadczą	wspaniałe	i	kosztowne	obiekty,	które	zbudowali	
od	XV	do	XVII	wieku.	A	jako	że	w	tym	okresie	wierzono,	że	pomyślność	związana	jest	z	przychylnością	boską,	
z	wdzięczności	wznoszono	okazałe	świątynie,	których	wnętrza	zdobiły	wykonane	z	cennych	materiałów	ołta-
rze,	chrzcielnice	czy	żyrandole.	To	dlatego	w	wielu	starych	europejskich	miastach,	takich	jak	Gdańsk,	możemy	
oglądać	liczne	zabytkowe	kościoły.	Od	patronów	i	patronek	kościołów	brały	nazwy	ulice.	Podczas	dzisiejszego	
Miniaturowego	spotkania	ruszymy	szlakiem	ulic	świętych.	

Ul. Mariacka 27
Ulica	Mariacka	jest	uważana	za	jedną	z	najpiękniej-
szych	 w	 Gdańsku.	 Wysokie	 i	 smukłe	 kamieniczki	
ozdobione	są	rzeźbami	zwierząt,	baśniowych	stwo-
rzeń	i	mitologicznych	bóstw.	Do	ich	wnętrz	wcho-
dzi	się	z	przedproży	z	misternie	wykonanymi	porę-
czami,	 kratami	 i	 płytami.	 Nie	 ma	 tu	 dwóch	 takich	
samych	domów.	Na	ulicy	Mariackiej	czas	 jakby	się	
zatrzymał…	

Kilka	wieków	temu	także	inne	miejsca	w	Gdańsku	
wyglądały	podobnie.	W	XIX	stuleciu	miasto	znacz-
nie	się	zmieniło,	powstawały	nowe	ulice,	a	stare	były	
przebudowywane.	 Wiązało	 się	 to	 ze	 zwiększonym	
ruchem	drogowym.	Aby	coraz	liczniejsze	wozy	mo-
gły	sprawnie	przejeżdżać,	 likwidowano	przedproża	
przed	kamienicami	i	w	ten	sposób	poszerzano	jezd-
nie.	Jednak	na	ulicy	Mariackiej	–	ze	względu	na	jej	
położenie	 –	 nie	 było	 potrzeby	 rozbierania	 przed-
proży.	Usunięto	tylko	kilka	przy	kamienicach	o	nu-
merach	9,	10,	12,	18,	28,	32.	Odtworzono	je	w	latach	
1938–1940.	W	 1945	 roku,	 w	 trakcie	 II	 wojny	 świa-
towej,	 wszystkie	 kamienice	 przy	 ulicy	 Mariackiej	
zostały	zniszczone.	Ocalały	jedynie	ich	przedproża.	
Podczas	odbudowy	postanowiono	zachować	cha-
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rakter	ulicy.	Domy	zostały	odbudowane,	a	uszkodzone	przedproża	–	naprawione.	Ulica	nabrała	turystycznego	
charakteru,	stając	się	jedną	z	atrakcji	miasta.	Ulokowano	tu	liczne	sklepy	oferujące	wyroby	i	biżuterię	z	bursz-
tynu	oraz	kawiarnie	i	restauracje.	

Warto	przyjrzeć	się	uważnie	poszczególnym	kamienicom	i	przedprożom.	Brama	Mariacka	oraz	kamienice	
numer	25	i	26	są	obecnie	siedzibą	Muzeum	Archeologicznego.	Brama	należy	do	najstarszych	budowli	w	tej	
części	miasta.	Jest	jedną	z	bram	wodnych,	czyli	tych,	które	strzegły	miasta	od	strony	Motławy.	Została	zbudo-
wana	w	XV	wieku.	Od	strony	ulicy	zdobi	ją	herb	miasta	podtrzymywany	przez	lwy,	od	strony	rzeki	widzimy	aż	
trzy	herby.	Środkowy	to	herb	Polski,	po	prawej	widzimy	powtórzony	herb	miasta,	po	lewej	natomiast	umiesz-
czony	został	czarny	orzeł	z	koroną	na	szyi	i	trzymający	miecz.	To	herb	Prus	Królewskich,	czyli	prowincji	(kiedyś	
Polska	podzielona	była	na	prowincje),	w	której	znajdował	się	Gdańsk.	Do	bramy	przylega	kamienica	numer	26,	
nazywana	Domem	Przyrodników	(albo	Domem	Towarzystwa	Przyrodniczego).	Budynek	wyróżnia	się	rozmia-
rami	–	jest	jednym	z	największych	domów	na	Głównym	Mieście.	Ma	nawet	własną,	 liczącą	36	metrów	wie-
życzkę.	Dom	powstał	pod	koniec	XVI	wieku.	W	1845	roku	wszedł	w	posiadanie	Towarzystwa	Przyrodniczego,	
założonego	w	1743	roku	z	inicjatywy	burmistrza	Daniela	Gralatha.	

Gralath	pochodził	z	bogatej	kupieckiej	rodziny	i	oprócz	tego,	że	pełnił	przez	wiele	lat	ważną	funkcję	w	sa-
morządzie,	był	także	naukowcem.	Szczególnie	interesował	się	elektrycznością.	Towarzystwo	Przyrodnicze	nie	
było	 jedynym	 przedsięwzięciem,	 za	 które	 możemy	 być	 wdzięczni	 Gralathowi.	Wraz	 z	 żoną	 Dorotą	 Julianną	
przekazał	on	dużą	sumę	pieniędzy,	którą	wykorzystano	na	obsadzenie	lipami	drogi	z	Gdańska	do	Wrzeszcza.	
Tak	powstała	Wielka	Aleja,	znana	obecnie	jako	Aleja	Zwycięstwa,	będąca	do	dziś	jedną	z	najważniejszych	ulic	
w	Gdańsku.	Towarzystwo	Przyrodnicze	początkowo	miało	siedzibę	w	Zielonej	Bramie.	Zajmowało	się	organi-
zacją	wykładów	i	pokazów,	w	trakcie	których	jego	członkowie	przedstawiali	wyniki	swoich	badań.	Gromadzo-
no	eksponaty	 i	książki,	 tworząc	bibliotekę	naukową.	Towarzystwo	utrzymywało	się	dzięki	datkom	bogatych	
mieszczan	i	mieszczanek	oraz	składkom	członków.	Organizację	wspierała	także	Rada	Miasta,	a	nawet	król	Sta-
nisław	August	Poniatowski,	 który	 interesował	 się	działalnością	Towarzystwa.	Historię	przypominają	płyty	na	
przedprożu	przy	kamienicy	numer	26.	Wyrzeźbiono	na	nich	personifikacje,	czyli	symboliczne	przedstawienia	
nauk,	 którymi	 zajmowali	 się	 członkowie	 stowarzyszenia.	Widzimy	 zatem:	 Geografię	 z	 globusem	 trzymającą	
lunetę,	Medycynę,	która	dzierży	w	dłoniach	czaszkę,	a	spogląda	na	nią	z	drzewa	wąż	Eskulapa	(symbol	medy-
cyny).	Na	ramieniu	Zoologii	spoczywa	papuga,	obok	siedzi	antylopa.	Ostatnia	w	rzędzie,	Astronomia,	trzyma	
cyrkiel,	spoglądając	na	znaki	zodiaku:	Ryby,	Barana,	Byka,	Bliźnięta,	powyżej	możemy	dostrzec	Saturna	–	jedną	
z	planet	w	Układzie	Słonecznym.

Idąc	dalej	w	kierunku	kościoła	Mariackiego,	mijamy	kamienicę	pod	numerem	35.	Także	tu	warto	przyjrzeć	
się	płytom	na	przedprożu.	Na	lewej	widzimy	Dianę,	boginię	polowań	i	księżyca.	Płyta	została	odkuta	już	po	
wojnie,	dlatego	na	księżycu,	umieszczonym	nad	postacią	bogini,	widzimy…	statek	kosmiczny.	W	 latach	50.	
i	60.	ubiegłego	wieku,	kiedy	odbudowywano	ulicę	Mariacką,	trwał	„podbój	kosmosu”.	Naukowcom	udało	się	
wysłać	w	przestrzeń	pozaziemską	pierwsze	statki	kosmiczne.	Jednym	z	większych	osiągnięć	było	wysłanie	na	
Księżyc	przez	naukowców	radzieckich	Łunochodu,	czyli	pojazdu,	który	umożliwił	zbadanie	jego	powierzchni.	
Artysta,	który	odkuwał	płytę,	uwiecznił	ten	wyczyn	i	umieścił	na	płycie	z	wyobrażeniem	Diany	malutki	wizeru-
nek	pojazdu	kosmicznego.

Ulica	Mariacka	prowadzi	do	największego	na	świecie	gotyckiego	kościoła	zbudowanego	z	cegły.	Kościoło-
wi	pod	wezwaniem	Wniebowzięcia	Najświętszej	Marii	Panny	ulica	zawdzięcza	swoją	nazwę.	Budowla	jest	nie-
zwykła,	o	czym	świadczy	kilka	liczb.	Ma	długość	105	metrów	(w	Gdańsku	dłuższa	jest	tylko	katedra	w	Oliwie).	
Główna	wieża	ma	82	metry	(to	ponad	30	pięter),	a	na	jej	szczyt	prowadzi	ponad	400	schodów.	We	wnętrzu	
może	zmieścić	się	blisko	25	000	osób	(gdy	budowano	świątynię,	w	całym	Gdańsku	nie	było	tylu	mieszkańców	
i	mieszkanek!).	Oprócz	wieży	głównej	dach	zdobi	dziewięć	wieżyczek,	dodających	ogromnej	bryle	smukłości.	
Wewnątrz	znajduje	się	trzydzieści	kaplic	i	wiele	wspaniałych	zabytków:	ołtarze,	rzeźby,	obrazy,	epitafia	(pomni-
ki,	które	upamiętniają	zmarłe	osoby),	chrzcielnica,	organy	czy	ambona.	Do	środka	prowadzi	aż	siedem	wejść,	
które	ze	względu	na	rozmiary	określa	się	mianem	bram.	Nazwy	zawdzięczają	swojej	 lokalizacji,	mamy	więc	
bramy:	Pod	Wieżą,	Szewską,	Na	Groblę,	Mariacką,	Wysoką	(Radnych),	Do	Kruchty	i	Kaletniczą.	Przed	głównym	
wejściem,	Pod	Wieżą,	umieszczono	model	kościoła	dla	osób	niewidomych	i	niedowidzących.
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Ul. Świętego Ducha 47
Z	 ulicy	 Mariackiej	 przez	 uliczkę	 Plebania	 –	 jedną	
z	 najwęższych	 w	 Gdańsku,	 biegnącą	 pomiędzy	
kościołem	 a	 zabudowaniami	 starej	 plebanii,	 czyli	
miejsca,	gdzie	mieszkają	duchowni	–	wychodzimy	
na	ulicę	Świętego	Ducha.	Pierwsza	wzmianka	o	uli-
cy	pochodzi	z	1336	 roku.	Była	 jedną	z	najważniej-
szych	na	Głównym	Mieście.	Nazwę	wzięła	od	szpi-
tala	św.	Ducha,	który	się	przy	niej	znajdował.	Szpital	
już	w	1357	roku	został	przeniesiony	dalej,	w	okolice	
ulicy	Tobiasza,	ale	nazwa	pozostała.	Wiele	 lat	póź-
niej	przy	ulicy	zbudowano	świątynię.	

W	1677	roku	do	Gdańska	zawitał	król	Jan	III	So-
bieski	wraz	z	żoną,	dziećmi	i	licznym	dworem.	Król,	
jak	przeważająca	część	 jego	poddanych,	był	kato-
likiem,	natomiast	w	Gdańsku	większość	mieszkań-
ców	 i	mieszkanek	stanowili	 luteranie.	Luteranizm	
to	 odłam	 chrześcijaństwa,	 który	 wykształcił	 się	
z	 Kościoła	 katolickiego	 w	 1517	 roku.	 Jego	 miano	
pochodzi	od	nazwiska	Marcina	Lutra,	który	uważał,	
że	 Kościół	 potrzebuje	 zmian,	 gdyż	 duchowni	 do-
puszczali	 się	 różnych	 nadużyć.	 Luter	 zyskał	 wielu	
sympatyków,	 zwłaszcza	 na	 północy	 Europy,	 także	
w	Gdańsku.	Większość	gdańszczan	i	gdańszczanek	
przyjęło	jego	nauki.	

Kościół	 Mariacki	 –	 największa	 i	 najważniejsza	
świątynia	 w	 mieście	 –	 pozostawał	 oficjalnie	 kato-
licki.	Jednak	naprawdę	odbywały	się	w	nim	nabo-
żeństwa	 luterańskie.	 Rada	 Miasta	 nie	 zgodziła	 się	
oddać	obiektu	katolikom	pomimo	nacisku	polskich	
władców.	Sobieski	chciał,	aby	w	Gdańsku	było	miej-
sce,	gdzie	mogłyby	się	odbywać	nabożeństwa	katolickie.	Dlatego	w	1678	roku	zaczęto	budować	w	obrębie	
plebanii	kościoła	Mariackiego	świątynię.	Pieniądze	potrzebne	do	jej	wzniesienia	pochodziły	od	prymasa	Polski	
Andrzeja	Olszowskiego.	Prymas	zapisał	na	 ten	cel	dużą	sumę	–	80	000	złotych	–	w	swoim	testamencie.	Ta	
kwota	okazała	się	jednak	niewystarczająca	i	dodatkowe	20	000	ofiarował	król.	Świątynia	otrzymała	potrójne	
wezwanie:	św.	Ducha,	św.	Andrzeja	i	św.	Jana	Chrzciciela,	jednak	przylgnęła	do	niej	inna	nazwa,	upamiętnia-
jąca	 Sobieskiego:	 Kaplica	 Królewska.	 Jest	 jedyną	 na	 terenie	 śródmieścia	 barokową	 świątynią.	 Barok	 to	 styl	
w	architekturze	 i	 sztuce,	który	panował	w	wieku	XVII.	Większość	kościołów	w	Gdańsku	 jest	 starsza	 i	 została	
zbudowana	w	stylu	gotyckim.	Kaplica	wyróżnia	się	kopułą,	czyli	przykryciem	dachu	przypominającym	kształ-
tem	klosz	lub	misę.	Pośród	licznych	rzeźb	widzimy	herb	królestwa	podtrzymywany	przez	anioły,	na	herbie	zaś	
orła	symbolizującego	Polskę	oraz	Pogoń	–	godło	Litwy,	którą	w	tym	czasie	 łączyła	z	Polską	unia.	Na	środku	
umieszczono	Janinę	–	herb	rodu	Sobieskich.	Sama	kaplica	znajduje	się	na	piętrze.	Duże	drzwi,	które	wydają	się	
wejściem	głównym,	to	tak	naprawdę	brama	umożliwiająca	wjazd	na	dziedziniec	plebanii.	Do	kaplicy	wchodzi	
się	przez	mniejsze	drzwi	po	prawej	stronie.	Budynek	ze	względu	na	urodę	określany	jest	jako	perła	architektury	
gdańskiej.	

Przed	 1945	 roku	 świątynia	 była	 zasłonięta	 ze	 wszystkich	 stron	 ciasną	 zabudową	 kamienic.	W	 czasie	 od-
budowy	miasta	postanowiono	wyeksponować	piękny	zabytek.	Wąską	uliczkę	Grobla	poszerzono	tak,	że	od	
ulicy	 Szerokiej	 odsłonięto	 widok	 na	 barokową	 kaplicę,	 usytuowaną	 przed	 olbrzymim	 gotyckim	 kościołem	
Mariackim.	

Ul. Świętego Ducha 
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Przy	 ulicy	 świętego	 Ducha	 oprócz	 Kaplicy	 Królewskiej	 stoi	 wiele	 kamienic,	 między	 innymi	 te,	 w	 których	
mieszkali	Daniel	Chodowiecki	czy	Joanna	Schopenhauer	i	jej	syn	Artur.	

Artur	Schopenhauer	urodził	się	w	1788	roku	w	kamienicy	pod	numerem	114	(obecnie	47).	Dzięki	temu,	
że	jego	rodzina	była	zamożna,	otrzymał	staranne	wykształcenie	i	podróżował	po	Europie.	Studiował	w	kilku	
miastach	niemieckich	 i	ostatecznie	zamieszkał	we	Frankfurcie	nad	Menem.	 Interesował	się	filozofią,	w	1813	
roku	zaczął	pisać.	Jego	twórczość	początkowo	nie	zyskała	wielkiego	uznania.	Jednak	z	czasem	jego	poglądy	
doceniono	 i	 obecnie	 Schopenhauera	 uważa	 się	 za	 jednego	 z	 najważniejszych	 filozofów	 w	 dziejach.	 Matka	
Artura	także	przeszła	do	historii.	Joanna	Schopenhauer	urodziła	się	w	1766	roku	w	bogatej	kupieckiej	rodzi-
nie.	Zadbano,	aby	dziewczynka	odebrała	staranną	i	wszechstronną	edukację.	W	1785	roku	wyszła	za	mąż	za	
Henryka	Schopenhauera.	W	1793	roku	Prusy	zajęły	Gdańsk,	wskutek	czego	miasto	bardzo	podupadło.	Henryk	
i	Joanna	nie	mogli	pogodzić	się	z	panowaniem	Prus	i	wyprowadzili	się	do	Hamburga.	W	1806	roku,	po	śmierci	
męża,	Joanna	przeniosła	się	do	Weimaru.	Prowadziła	salon	literacki,	w	którym	dwa	razy	w	tygodniu	spotykali	
się	i	dyskutowali	twórcy.	Miała	jednak	większe	ambicje	niż	bycie	dobrą	gospodynią.	Sama	pisała	i	tworzyła.	Jej	
pierwszym	dziełem	była	biografia	jej	przyjaciela,	filozofa	i	bibliotekarza	–	Carla	Ludwiga	Fernowa.	Joanna	na-
pisała	także	kilka	poczytnych	powieści,	a	oprócz	tego	tworzyła	poezje.	Przez	cały	pobyt	w	Niemczech	tęskniła	
za	rodzinnym	miastem.	W	roku	1829	zamieszkała	w	Bonn	i	zaczęła	pisać	wspomnienia	z	młodzieńczych	 lat	
spędzonych	w	Gdańsku.	Zmarła	w	1838	roku,	a	po	jej	śmierci	niedokończone	dzieło	zostało	wydane	przez	jej	
córkę	Adelę.	W	języku	polskim	Gdańskie wspomnienia młodości	Joanny	Schopenhauer	opublikowano	w	1959	
roku	i	ponownie	w	2010.	

Daniel	Chodowiecki	urodził	się	w	1726	roku	w	kamienicy	przy	ulicy	św.	Ducha	(chociaż	część	badaczy	
uważa,	 że	dom	rodziny	Chodowieckich	 stał	nieco	dalej,	przy	ulicy	Grobla).	Był	 synem	kupca	 i	 aby	nauczyć	
się	zawodu,	jako	siedemnastolatek	przeprowadził	się	z	Gdańska	do	Berlina.	Jeszcze	będąc	małym	chłopcem,	
Daniel	lubił	rysować.	Pierwszych	lekcji	rysunku	udzielał	mu	ojciec	Gotfryd	oraz	ciotka	Justyna.	W	Berlinie	Cho-
dowiecki	pracował	jako	kupiec,	ale	jego	prawdziwą	pasją	okazała	się	sztuka.	Postanowił,	że	będzie	zarabiał	na	
życie	tworząc,	choć	nie	ukończył	żadnej	szkoły	artystycznej.	Dzięki	swej	pracowitości	i	wrodzonemu	talentowi	
Daniel	odniósł	sukces.	Otrzymywał	liczne	zlecenia,	malował,	rysował	i	rytował.	W	1797	roku	został	dyrektorem	
Królewskiej	Akademii	Sztuk.	Chodowiecki	związał	się	na	stałe	z	Berlinem,	tu	zamieszkał,	założył	rodzinę,	zrobił	
karierę.	 Jednak	 rodzinne	 miasto	 pozostało	 w	 jego	 pamięci.	W	 1773	 roku	 wyruszył	 w	 podróż,	 by	 odwiedzić	
mieszkające	 w	 Gdańsku	 matkę	 i	 siostry.	W	 czasie	 wędrówki	 artysta	 prowadził	 dziennik,	 w	 którym	 opisywał	
napotkane	sytuacje	i	osoby,	a	także	rysował.	Dziennik	ten	pokazuje	nam,	jak	wyglądało	życie	w	XVIII-wiecznym	
Gdańsku	i	na	Pomorzu.	Podróżując,	Chodowiecki	pracował	i	zarabiał,	jego	sława	była	na	tyle	duża,	że	otrzymy-
wał	wiele	zamówień	na	portrety,	za	które	gdańszczanie	hojnie	mu	płacili.

Ulica	 świętego	Ducha	 to	nie	 tylko	piękna	kaplica	 i	 sławni	 ludzie.	Mieszkali	 tu	 także	zwykli	gdańszczanie	
i	gdańszczanki.	W	 tym	miejscu	można	 też	było	kupić	chleb	 i	mięso.	Przez	całe	wieki	nasze	miasto	przypo-
minało	targowisko	–	w	wielu	punktach	handlowano	różnymi	potrzebnymi	na	co	dzień	artykułami.	Pamiątką	
tego	są	nazwy:	Targ	Rybny,	Węglowy,	Sienny	czy	Maślany.	Część	nazw	nie	przetrwała,	na	przykład	Targ	Prosiąt,	
Wąchany	czy	Poziomkowy.	Należy	do	nich	 także	Targ	Chlebowy,	który	znajdował	 się	właśnie	przy	ulicy	św.	
Ducha	na	wysokości	kościoła	Mariackiego,	blisko	kamienicy,	gdzie	urodził	się	Artur	Schopenhauer.	W	soboty	
handlowano	tu	chlebem.	Sprzedawać	mogli	także	piekarze	spoza	miasta,	niezrzeszeni	w	cechu.	Cech	to	rodzaj	
stowarzyszenia,	które	tworzyły	osoby	wykonujące	ten	sam	zawód.	Miał	na	celu	dbać	o	jakość	usług	i	towarów	
oraz	pilnować	praw	i	przywilejów	jego	członków.	

Po	drugiej	stronie	Kaplicy	Królewskiej	znajdowały	się	ławy	mięsne.	Ławy	–	inaczej	jatki	–	ciągnęły	się	pomię-
dzy	ulicą	św.	Ducha	a	Mariacką.	Składały	się	z	czterech	rzędów	straganów	przedzielonych	wąskimi	uliczkami.	
W	każdym	takim	ciągu	było	20	stoisk,	każdy	ciąg	miał	też	swoją	nazwę.	Patrząc	od	strony	Motławy,	mijaliśmy	
stragany:	Wodne,	 Dominikańskie,	 Żebracze	 i	 Plebańskie.	 Każde	 stoisko	 zamykane	 było	 na	 noc	 drewnianym	
blatem,	który	po	otwarciu	służył	 jako	 lada	do	sprzedawania	mięsa.	Nad	jakością	 i	cenami	towarów	czuwały	
osoby	wyznaczone	przez	cech	rzeźników.	Pierwsza	informacja	o	ławach	pochodzi	z	XIV	wieku.	Handlowano	
tu	aż	do	wieku	XIX.	Od	jatek	wzięła	nazwę	sąsiednia	uliczka,	łącząca	ulice	św.	Ducha	i	Mariacką.	Od	1633	roku	
nosi	ona	miano	Krowiej.	
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Ul. Świętojańska 50
Przy	 położonej	 nieco	 dalej	 ulicy	 Świętojańskiej	
znajdują	się	aż	dwa	kościoły.	Starszy	jest	kościół	św.	
Mikołaja,	natomiast	bliżej	Motławy	stoi	drugi,	młod-
szy,	któremu	ulica	zawdzięcza	swą	nazwę.	Świąty-
nia	 ta	 nosi	 podwójne	 wezwanie:	 św.	 Jana	 Chrzci-
ciela	 oraz	 św.	 Jana	 Ewangelisty.	 Teren,	 na	 którym	
ją	 wzniesiono,	 był	 podmokły	 z	 powodu	 bliskości	
rzeki.	Pod	potężny	kościół,	który	zaczęto	budować	
w	 XIV	 wieku,	 a	 rozbudowywano	 w	 XV,	 położono	
zbyt	słabe	fundamenty	i	obiekt	zaczął	się	przechy-
lać	w	kierunku	wschodnim,	czyli	w	stronę	Motławy.	
Już	od	XVI	wieku	przeprowadzano	liczne	remonty,	
aby	 świątynia	 się	 nie	 zawaliła.	 Do	 dziś	 jednak	 wi-
doczne	 jest	odchylenie	wschodniej	 ściany	o	metr,	
wystarczy	 spojrzeć	 na	 kościół	 od	 strony	 Zaułka	
Zachariasza	Zappio.	Pokazuje	to	również	zamonto-
wany	 na	 ścianie	 wskaźnik.	 Nie	 trzeba	 się	 obawiać	
o	przyszłość	budynku,	kilka	 lat	temu	wzmocniono	
fundamenty	betonem.

Kościół	 św.	 Jana	 jest	niezwykły	 także	ze	wzglę-
du	 na	 swoją	 bardzo	 ciekawą	 historię.	 Świątynię,	
podobnie	jak	kościół	Mariacki,	w	XVI	wieku	przejęli	
luteranie.	 Jednym	 z	 pastorów,	 czyli	 luterańskich	
duchownych,	 w	 kościele	 św.	 Jana	 był	 Paul	 Świe-
tlicki.	Świetlicki	studiował	w	Niemczech:	w	Lubece,	
Rostoku	i	Wittenberdze,	a	następnie	uzupełnił	wy-
kształcenie	 w	 Holandii.	 Odbył	 podróże	 do	 Francji	
i	Anglii,	gdzie	w	Londynie	przyjął	święcenia	kapłań-
skie.	 Po	 powrocie	 do	 Gdańska	 został	 kaznodzieją	
przy	kaplicy	św.	Anny	na	Starym	Przedmieściu	i	uczył	języka	polskiego	w	znajdującym	się	obok	Gimnazjum	
Akademickim.	Był	współzałożycielem	Towarzystwa	Przyrodniczego,	którego	historię	już	poznaliście,	gdy	spa-
cerowaliśmy	ulicą	Mariacką.	Pastorem	kościoła	św.	Jana	został	w	1750	roku	 i	pełnił	 tę	 funkcję	aż	do	śmierci	
w	1756	roku.	Bardziej	znaną	osobą	związaną	z	kościołem	jest	 jednak	patron	zaułka,	który	obiega	świątynię.	
Zachariasz	Zappio,	bo	o	nim	mowa,	zasłużył	sobie	w	pełni	na	to,	aby	mieć	w	Gdańsku	własną	uliczkę.	Urodził	
się	około	1620	roku,	nie	znamy	dokładnej	daty	ani	miejsca.	Przybył	do	Gdańska	już	jako	zamożny	kupiec,	tu	
osiadł	i	założył	rodzinę.	Przy	kościele	świętego	Jana	pełnił	funkcję	przewodniczącego	rady.	Był	odpowiedzialny	
za	finanse	i	sprawy	budowlane.	Wraz	z	żoną	Katarzyną	ufundowali	wiele	sprzętów	do	świątyni	(obrazy,	dzwon,	
żyrandol,	 chrzcielnicę,	 lichtarze).	 Powołał	 też	 fundację,	 która	 miała	 wspierać	 ubogich.	 Rocznie	 wydawała	 aż	
300	zapomóg.	Zachariasz	zmarł	w	1680	roku	i	został	pochowany	wraz	z	żoną	i	ich	jedyną	córeczką	Adelgundą.	
Wizerunki	 całej	 rodziny	 możemy	 podziwiać	 na	 epitafium	 umieszczonym	 nad	 kryptą,	 w	 której	 spoczęły	 ich	
ciała.	W	kościele	świętego	Jana	znajdują	się	jeszcze	inne	bezcenne	zabytki,	a	wśród	nich	wspaniały	dwunasto-
metrowy	ołtarz	autorstwa	znanego	rzeźbiarza	–	Abrahama	van	den	Blocke.	Ołtarz	wykonany	jest	z	kamienia:	
piaskowca	 i	marmuru.	Pokrywają	go	 rzeźby	 i	płaskorzeźby	opowiadające	o	życiu	 Jana	Chrzciciela,	 jednego	
z	patronów	ołtarza.	W	najważniejszym	miejscu	widzimy	scenę	chrztu	Jezusa	w	rzece	Jordan,	powyżej	kazanie	
Jana	na	pustyni,	a	także	Salome	z	głową	świętego	na	tacy.	Po	bokach	ustawiono	rzeźby	przedstawiające	świę-
tych:	Jana	Chrzciciela,	Pawła,	Piotra,	Jana	Ewangelistę,	proroków	Henocha	i	Eliasza	oraz	Mojżesza	trzymającego	
tablice	z	Dekalogiem	(zbiorem	dziesięciu	przykazań	Bożych).	Na	samym	szczycie	znajduje	się	pelikan	karmiący	
własną	krwią	pisklęta,	co	symbolizuje	ofiarę	Chrystusa.	

❸
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Naprzeciwko	ołtarza	umieszczona	jest	scena,	ponieważ	kościół	świętego	Jana	łączy	dwie	funkcje	–	na	co	
dzień	odbywają	się	tu	koncerty,	konferencje,	odczyty,	przedstawienia,	a	w	niedziele	o	12.00	odprawiana	jest	
msza	dla	środowisk	artystycznych.	

Utworzenie	Centrum	św.	Jana	wiąże	się,	tak	jak	wiele	innych	historii	w	Gdańsku,	z	ostatnią	wojną	światową.	
Z	kościoła	świętego	Jana	wywieziono	wówczas	cenne	wyposażenie,	aby	je	ukryć	i	uchronić	przed	zniszcze-
niem.	Na	miejscu	pozostały	 tylko	–	odpowiednio	zabezpieczone	–	ołtarz	 i	niemal	 równie	duży,	mierzący	9	
metrów,	nagrobek	Nataniela	Schrodera.	Kościół	spłonął	w	1945	roku	i	przez	długie	lata	po	wojnie	pozostawał	
w	 ruinie.	 Zastanawiano	 się	 nawet	 nad	 jego	 rozbiórką.	 Następnie	 powstała	 idea,	 aby	 ulokować	 tu	 muzeum	
architektury	Gdańska	albo	muzeum	scenografii.	Jednym	z	pomysłów	było	także	odstąpienie	budynku	filhar-
monii.	Ostatecznie	budowlę	przekazano	Kościołowi	katolickiemu	i	ówczesny	biskup	Tadeusz	Gocłowski	zawarł	
porozumienie	z	Nadbałtyckim	Centrum	Kultury,	które	otrzymało	zadanie	odbudowy	świątyni	i	przeznaczenie	
jej	na	cele	kulturalne.	

Ul. Grobla IV 8
Na	rogu	ulicy	Tobiasza	 i	Grobli	 IV	znajduje	się	nie-
zwykła	 placówka	 –	 Szkoła	 Podstawowa	 numer	
50	 imienia	 Emilii	 Plater.	 Niezwykły	 nie	 jest	 numer	
ani	patronka	szkoły,	 lecz	 sam	budynek.	Mieścił	 się	
w	nim	kościół,	o	którym	była	już	dziś	mowa.	Kościół	
świętego	 Ducha	 pierwotnie	 był	 niedużą	 kaplicą,	
zbudowaną	 przy	 szpitalu	 dla	 osób	 starych	 i	 ubo-
gich.	Ten	 najstarszy	 tego	 rodzaju	 obiekt	 w	 Gdań-
sku	znajdował	się	przy	ulicy	św.	Ducha,	pomiędzy	
uliczkami	Kozią	 i	Kołodziejską.	W	1357	roku	szpital	
przeniesiono	 dalej,	 na	 ulicę	 Tobiasza.	 Szpital	 i	 ka-
plica	były	połączone.	W	XV	wieku	budynki	zostały	
tak	rozbudowane,	że	skromna	kaplica	stała	się	ko-
ściołem,	natomiast	szpital	–	z	powodu	złego	stanu	
technicznego	–	postanowiono	w	XVII	wieku	 roze-
brać	 i	 zbudować	 nowy.	 Budynek	 postawiono	 jed-
nak	nie	przy	samym	kościele,	 lecz	po	drugiej	stro-
nie	ulicy.	

Szpitale	 w	 tym	 okresie	 bardziej	 przypominały	
przytułki,	zapewniały	opiekę	osobom	starym	i	ubo-
gim.	Nie	wypłacano	wtedy	 rent	ani	emerytur	 i	 je-
śli	 starsza	 osoba	 nie	 miała	 rodziny,	 to	 schronienia	
szukała	właśnie	w	szpitalach.	Prawo	pobytu	trzeba	
było	 sobie	 jednak	 wykupić,	 a	 ponadto	 kandydat	
musiał	się	cieszyć	dobrą	opinią.	W	1545	roku	szpital	
zapewniał	opiekę	28	osobom,	a	w	1681	w	nowym	
już	budynku	mieszkało	62	pensjonariuszy.	W	1797	
roku	szpital	św.	Ducha	połączono	ze	szpitalem	św.	
Elżbiety.	W	1928	budynek	mógł	przyjąć	52	osoby.	
W	 1945	 uległ	 poważnym	 zniszczeniom	 i	 został	
odbudowany	 jako	 dom	 mieszkalny.	 Ocalał	 piękny	
portal,	ozdobiony	rzeźbami	dwóch	staruszków,	którzy	zgodnie	z	tradycją	noszą	imiona	Jakub	i	Anna.	Widzimy	
także	łaciński	napis:	S.SPIRITVS	HOSPITALE	–	szpital	św.	Ducha.	Również	sam	kościół	spłonął	doszczętnie.	Po	
wojnie	odbudowano	świątynię,	lecz	zmieniono	jej	funkcję.	W	czasie	odbudowy	Głównego	Miasta	stwierdzo-

Ul. Grobla IV 
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no,	że	dla	wygody	mieszkańców	i	mieszkanek	powinny	znaleźć	się	 tu	szkoły,	przedszkola	 i	żłobki.	Architekt	
Lech	Kadłubowski	(zaprojektował	także	Teatr	Wybrzeże	i	pocztę	przy	ulicy	Długiej)	uznał,	że	dobrym	miejscem	
dla	szkoły	podstawowej	będzie	właśnie	obszar	pomiędzy	ulicą	Tobiasza	a	Straganiarską.	Odbudowany	kościół	
św.	Ducha	włączono	w	kompleks	szkoły,	urządzając	w	nim	salę	gimnastyczną.	

Plac Dominikański 1
Nazwa	placu	pochodzi	od	zakonu	dominikanów.	Za	
10	lat	będziemy	obchodzić	800	rocznicę	przybycia	
braci	do	miasta.	Początkowo	zamieszkali	w	grodzie,	
przy	siedzibie	księcia	Pomorza.	Gród	znajdował	się	
na	terenie	obecnego	Zamczyska	i	mówiliśmy	o	nim	
w	poprzednim	cyklu	Gdańskich	Miniatur.	

Już	rok	po	przybyciu	zakonników,	w	1227,	ksią-
żę	 Świętopełk	 ofiarował	 im	 kościół	 św.	 Mikołaja.	
Wcześniej,	w	1226	roku,	świątynia	została	zniszczo-
na	 w	 czasie	 najazdu	 Prusów,	 wrogiego	 plemienia	
zamieszkującego	 lesiste	 obszary	 na	 drugim	 brze-
gu	 Wisły.	 Mnisi	 odbudowali	 kościół,	 który	 jednak	
został	ponownie	zniszczony	w	1308	roku,	kiedy	to	
Gdańsk	podbili	Krzyżacy.	Dominikanie	raz	jeszcze	odbudowali	kościół,	ale	w	nieco	innym	miejscu,	bliżej	ulicy	
Świętojańskiej,	gdzie	świątynia	znajduje	się	do	dziś.	Do	kościoła	przylegał	budynek	klasztoru.	Niestety	w	1813	
roku	–	w	okresie,	gdy	Gdańsk	w	wyniku	wojen	był	dwukrotnie	oblegany	–	w	jedną	z	kaplic	kościoła	uderzyła	
bomba,	powodując	poważny	pożar	klasztoru.	Mnisi	schronili	się	w	kamienicach	przy	ulicy	Świętojańskiej.	Pod-
upadający	klasztor	przejęło	państwo	i	nakazało	rozbiórkę	zniszczonego	obiektu.	Na	powstałym	placu	ćwiczyło	
wojsko.	Pojawił	się	nawet	pomysł,	aby	zbudować	tu	koszary,	ale	na	szczęście	nie	został	zrealizowany.	Na	placu	
Dominikańskim	stanął	budynek	potrzebny	wszystkim	mieszkańcom	i	mieszkankom	Gdańska.	

Jak	już	wspominaliśmy,	przez	długie	wieki	całe	miasto	przypominało	wielkie	targowisko.	Handel	w	takich	
warunkach	nie	był	zbyt	higieniczny,	a	sprzedawane	towary	mogły	mieć	zły	wpływ	na	zdrowie	klientów.	W	XIX	
wieku	władze	Gdańska	postanowiły	uporządkować	przestrzeń	handlową,	tak	jak	to	czyniono	w	całej	Europie.	
W	latach	1894–1896	na	placu	po	dawnym	klasztorze	dominikanów,	przy	kościele	św.	Mikołaja,	wzniesiono	no-
woczesny	budynek	hali	targowej.	Powstało	czyste,	przestronne	miejsce,	w	którym	klienci	mogli	nabyć	świeży	
towar.	Zamknięto	pozostałe	targowiska,	w	tym	ławy	mięsne	przy	ulicy	św.	Ducha.	Pozostawiono	jedynie	Targ	
Rybny.	

Hala	mieściła	188	stoisk	handlowych	(w	tym	16	rybnych),	a	także	lokale	biurowe,	posterunek	policji	oraz	
toalety.	Na	zewnątrz	znalazły	się	stoiska	do	handlu	warzywami	i	owocami,	tak	zwany	zielony	rynek.	Hala	była	
czynna	przez	sześć	dni	w	tygodniu.	Otwierano	ją	o	5.00	rano	latem,	a	o	6.00	zimą.	Zamykano	o	20.00,	z	przerwą	
obiadową	pomiędzy	13.00	a	17.00.	Do	wnętrza	hali	prowadziły	cztery	duże	wejścia	(ze	względu	na	wielkość	
możemy	nazywać	je	bramami)	–	od	północy,	południa,	wschodu	i	zachodu.	Nad	bramami	umieszczono	herb	
Gdańska.	Cały	budynek	został	ozdobiony	wieżyczkami	zwieńczonymi	kopulastymi	hełmami.	Warto	wejść	do	
środka,	żeby	zobaczyć	ciekawą	konstrukcję	podtrzymującą	dach.	Spoczywa	on	na	dwóch	rzędach	potężnych	
słupów	wykonanych	z	żeliwa,	czyli	metalu	składającego	się	z	żelaza	z	dodatkiem	węgla.	

Budynek	nie	uległ	zniszczeniu	w	trakcie	II	wojny	światowej	i	nadal	służył	jako	główne	miejskie	targowisko.	
W	 latach	 60.	 ubiegłego	 wieku	 zastanawiano	 się	 nad	 wyburzeniem	 obiektu	 i	 zbudowaniem	 dużego	 sklepu	
samoobsługowego.	W	tym	czasie	XIX-wieczna	architektura	nie	cieszyła	się	 jeszcze	uznaniem,	ponieważ	nie	
była	uważana	za	zabytkową.	Wojewódzki	konserwator	uratował	obiekt,	wpisując	go	do	rejestru	zabytków.	Hala	
przeszła	gruntowny	remont	w	latach	2001–2005.	Odkryto	wówczas	pod	budynkiem	pozostałości	pierwszego	
kościoła	św.	Mikołaja,	które	zostały	wyeksponowane	i	udostępnione	zwiedzającym.	W	Hali	Targowej	jest	obec-
nie	107	stoisk,	czynnych	od	poniedziałku	do	piątku	w	godzinach	9.00–18.00,	a	w	soboty	9.00–15.00.

❺
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Czy wiesz, że:
•	 Na	skwerze	pomiędzy	ulicą	Świętojańską	a	Szeroką	stoi	rzeźba	przedstawiająca	księcia	Świętopełka,	który	

sprowadził	dominikanów	do	Gdańska.
•	 Kościół	św.	Jana	nie	jest	jedyną	krzywą	budowlą	przy	ulicy	Świętojańskiej.	Na	rogu	z	ulicą	Lawendową	stoi	

krzywa	kamieniczka.	Zbudowano	ją	około	1620	roku	i	szczęśliwie	nie	została	zniszczona	w	1945	roku,	jest	
więc	 jednym	 z	 najstarszych	 domów	 na	 terenie	 Głównego	 Miasta.	 Mocno	 odchylona	 od	 pionu,	 przeszła	
w	latach	1960–1961	remont,	który	wzmocnił	jej	konstrukcję.	Od	strony	ulicy	Świętojańskiej	ma	piękny	ka-
mienny	portal,	czyli	ozdobną	oprawę	drzwi.	Został	tu	przeniesiony	z	kamienicy	przy	Długim	Targu	11.

•	 Oprócz	Gdańska	krzywymi	zabytkami	w	Polsce	mogą	się	pochwalić	Toruń	i	Ząbkowice	Śląskie.	Najsłynniej-
szym	tego	typu	obiektem	jest	jednak	bez	wątpienia	wieża	w	Pizie	we	Włoszech,	odchylona	od	pionu	aż	o	5	
metrów.	Wieża	w	Ząbkowicach	wychylona	jest	o	2	metry,	ta	w	Toruniu	zaś	o	1,5	metra.	
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