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QUIZ
1.
a.
b.
c.

Ile kasztanowców rośnie przy kościele św. Barbary?
2
3
4

2.
a.
b.
c.

Co znajduje się obecnie na Długich Ogrodach?
aleja lipowa
linia tramwajowa
parking

3. W budynku na rogu ulic Krowoderskiej i Angielskiej Grobli (dokładny adres to Angielska Grobla
8/10) mieści się filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Który ma numer?
a. 23
b. 33
c. 43

4. Obok parku św. Barbary znajduje się dom kultury (dokładny adres to ul. św. Barbary 3). Jak się
nazywa?
a. Gedania
b. Gedanus
c. Gedaneum

5. Do długiego domu z czerwonej cegły stojącego przy kasztanowym zieleńcu od strony ulicy Wygon prowadzi kilka wejść. Nad drzwiami do klatki numer 2 i 10 zachowały się ozdobne płaskorzeźby, co przedstawiają?
a. motyle
b. kolibry
c. papugi

Kasztanowiec — Długie Ogrody
klaudiusz grabowski
Idąc przez miasto w czasie letniego upału, szukamy cienia. Kamienie, bruk i asfalt szybko się nagrzewają i długo utrzymują temperaturę. Ulgę przechodniom przynoszą drzewa i krzewy sadzone przy ulicach, drogach
i alejach, rosnące na skwerach, zieleńcach, cmentarzach i w parkach. To bardzo ważny element naszego miasta. Nie tylko chronią nas przed upałem, ale także są zielonymi płucami zatłoczonych metropolii, w których
nie brakuje spalin i dymu. Mijamy je codziennie, śpiesząc się do szkoły, pracy, idąc na zakupy albo odwiedzić
przyjaciół. Nie zastanawiamy się, czy przechodzimy obok kasztanowców, lip, topoli czy platanów. Dlaczego
rosną akurat w tym miejscu, kiedy i przez kogo zostały posadzone? Drzewa przy ulicach i w parkach oraz na
cmentarzach znalazły się tam nie przez przypadek. Zostały wybrane, posadzone i otoczone staranną opieką.
Najbliższa edycja Gdańskich Miniatur jest poświęcona naszym zielonym sąsiadom. W trakcie dziewięciu
spacerów odwiedzimy dzielnice, w których szumią piękne, stare drzewa. Na początku każdej gry poznamy
dokładnie jeden gatunek, dowiemy się, skąd pochodzi i jakie wiążą się z nim zwyczaje. Kiedyś bowiem, kiedy
ludzie byli bardziej związani z przyrodą, drzewa – ich drewno, liście i owoce – odgrywały bardzo ważną rolę
i ułatwiały przetrwanie. Wspólne życie z nimi sprawiło, że dosłownie wrosły one w naszą tradycję. Na przykład
Celtowie, lud mieszkający niegdyś w Europie, stworzyli horoskop oparty właśnie na drzewach. Osobom urodzonym pod znakiem: Dębu, Brzozy, Jodły, Wiązu, Śliwy, Topoli, Platanu, Sosny, Wierzby, Lipy, Wiśni, Leszczyny,
Jarzębiny, Klonu, Orzecha, Jaśminu, Kasztanowca, Jesiona, Grabu, Jałowca, Buku i Jabłoni, przypisywano określone cechy i zachowanie. Same drzewa uważano za dobre (najczęściej) lub złe (bardzo rzadko) i przypisywano
im niekiedy ludzkie właściwości. Sądzono, że mogą w nich mieszkać dobre duchy, ale również złośliwe chochliki. Drzew i krzewów od wieków używa się w medycynie, przyrządzając z nich leki i napary pozwalające
zwalczać przeróżne dolegliwości. Z innych roślin pozyskiwano natomiast trucizny, które służyły przeciwnym
celom. Mieszkając w dużym mieście, zapomnieliśmy o roli drzew w życiu naszych przodków, teraz nadarza
się sposobność, aby sobie o niej przypomnieć. Będziemy szukać drzew i rozpoznawać ich gatunki w parkach,
zieleńcach, alejach, na skwerach i cmentarzach. Poznamy ich historię i dowiemy się, dlaczego rosną akurat
w tym miejscu. Jednocześnie przypomnimy sobie losy dzielnic, budynków, które się w nich znajdują, i osób,
które w nich mieszkały. „Drzewne” spacery będą zatem nietypową okazją, aby jeszcze raz odwiedzić i na nowo
spojrzeć na gdańskie dzielnice i osiedla.

Kasztanowiec — Długie Ogrody
❶

Ul. św. Barbary 1
Nikt nie lubi, gdy lato się kończy. Jesienią i zimą brakuje nam słońca i ciepła, pogoda nie sprzyja spędzaniu
wolnego czasu poza domem. Jednak wczesna jesień jest piękna i zachęca do spacerów. Warto wybrać się we
wrześniu do najbliższego parku – nagrodą będą lśniące, rudobrązowe kasztany. Kasztanami nazywamy nasiona kasztanowca. W naszych parkach i ogrodach rośnie najczęściej kasztanowiec zwyczajny, zwany także białym. Jego łacińska nazwa brzmi Aesculus hippocastanum (łacina to język, w którym po raz pierwszy nazwano
naukowo wszystkie znane gatunki roślin i zwierząt; wśród naukowców i specjalistów jest używana do dzisiaj).
Druga część nazwy składa się z członu hippo, oznaczającego konia, oraz członu castanum, czyli „kastański”.
Kastański pochodzi od Kastany, miasta w Azji Mniejszej (na obszarze dzisiejszej Turcji). To właśnie z terenów
Azji Mniejszej pochodzi bowiem kasztanowiec. Skąd jednak wziął się koń? Otóż z nasion tego drzewa, czyli po
prostu kasztanów spadających na parkowe ścieżki, wytwarzano lek, który podawano chorym koniom. Mączka
ze zmielonych kasztanów pomagała pozbyć się kaszlu. Przyrządzaniem specyfiku musiała zajmować się doświadczona osoba, tak żeby z mączki połączonej z wodą nie powstał mocny klej zamiast lekarstwa. Kasztany
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kojarzą się z końmi także ze względu na swój kolor. Sierść rudobrązowych koni lśni w słońcu tak jak świeże
nasiona kasztanowca.
A zatem ten gatunek drzewa trafił do Polski z południa. Pierwszym przystankiem w wędrówce do naszego
kraju był Wiedeń – stolica Austrii. Kasztanowce zasadzono w 1576 roku w ogrodzie władcy Austrii, króla Czech
i Węgier, cesarza Maksymiliana II Habsburga.
Cesarz zmarł jesienią tego samego roku. Jego następcą został najstarszy syn, Rudolf. Według legendy śmierć
monarchy powiązano z młodymi, pochodzącymi z południa drzewkami, które zasadzono zaledwie kilka miesięcy przed tym smutnym wydarzeniem. Dlatego nowy cesarz kazał wszystkie kasztanowce powyrywać i spalić. Nie jest to raczej prawdą, a przypisywanie Rudolfowi niechęci do kasztanowców łączyć należy z tym,
że władca uważany był za, delikatnie mówiąc, dziwaka i miał wybuchowy temperament. Prawdopodobnie
Rudolf cierpiał na jakąś chorobę psychiczną, której wówczas nie umiano leczyć. Cesarz nie interesował się
sprawami państw, którymi rządził, i ostatecznie został pozbawiony władzy przez swojego młodszego brata,
Macieja. Rudolf może nie był dobrym władcą, ale za to miał duże zasługi na polu nauki i sztuki. W Pradze
(stolicy Czech), gdzie mieszkał, stworzył wspaniały dwór, znany w całej Europie. Mieszkali w nim naukowcy
i artyści. Rudolf kolekcjonował dzieła sztuki i książki, szczególnie pasjonował się astronomią (badaniami nieba i ciał niebieskich), astrologią (wróżeniem z ciał niebieskich, astrologia współcześnie nie jest uważana za
naukę) i alchemią (alchemia poprzedzała badania, które obecnie określamy mianem chemii). Cesarz wspierał
także artystów, a jednym z najsławniejszych był włoski malarz Arcimboldo. Giuseppe Arcimboldo malował
nietypowe portrety, elementy twarzy przedstawiał za pomocą np. warzyw i owoców. W taki sposób namalował samego cesarza. Jako policzki posłużyły dorodne brzoskwinie, brwi przedstawił za pomocą kłosów zboża,
powieki to strączki groszku, nos ma formę dojrzałej gruszki, usta to czerwone czereśnie, a broda przypomina
nasiona kasztana jadalnego. Kasztan jadalny nie jest jednak spokrewniony z kasztanowcami, które rosną przy
ul. św. Barbary, to zupełnie inny gatunek, który ma więcej wspólnego z bukami i dębami niż z kasztanowcami.
Ale o tym później.
Kasztanowce trafiły z Austrii do innych państw europejskich. W Polsce zostały zasadzone na rozkaz króla
Stefana Batorego, który zdobył tron Polski, ubiegając… Maksymiliana II Habsburga. Batory zatrudnił włoskiego
ogrodnika Lorenza Bozetho, Włochy znane są bowiem z pięknych parków i ogrodów. Król polecił przebudować stary zamek w Łobzowie pod Krakowem i urządzić wokół niego ogród. To właśnie Lorenzo posadził pierwsze kaśtańce (inaczej kasztańce), bo tak właśnie mówiono wtedy na kasztanowce. Wiemy także, że w swoich
ogrodach kazał je umieszczać również jeden z następców Batorego, król Polski Jan III Sobieski. Drzewo w XVII
wieku stało się bardzo modne i szlachta przy swoich pałacach sadziła, na wzór królewski, dwa gatunki drzew
uważanych za najpiękniejsze: lipy i właśnie kasztanowce. Umieszczano je także przy kościołach, tak że drzewo
dosłownie wrosło w nasz krajobraz.
Nic dziwnego, że znajdziemy kasztanowce również obok kościoła św. Barbary. Kościół jest najstarszą budowlą dzielnicy. Zanim został wzniesiony, na jego miejscu stała nieduża kaplica, wspomniana po raz pierwszy
w 1387 roku. Z tej wzmianki dowiadujemy się, że skromna wówczas kaplica znajdowała się obok szpitala i modlili się w niej chorzy. Z czasem jednak zaczęła służyć także mieszkańcom i mieszkankom Długich Ogrodów.
Do pierwszej rozbudowy kaplicy doszło w roku 1430. W tym okresie obiekt podlegał kościołowi Mariackiemu
na Głównym Mieście, ponieważ Długie Ogrody leżały w granicach tamtejszej parafii. W 1456 roku świątynia
stała się kościołem samodzielnej parafii, co podniosło jej rangę. Obiekt podwyższono i zaczęto budować wieżę. Niestety upiększanie kościoła przerywane było licznymi pożarami, którym sprzyjała drewniana zabudowa
ubogiej dzielnicy. Jedna z największych katastrof, jaka dotknęła ten teren, nastąpiła w 1499 roku. Ogień, który
strawił niemal całe Długie Ogrody, został podłożony przez niejakiego Grzegorza Maternę i jego bandę. Materna był przestępcą i miał na sumieniu wiele złych uczynków. Został schwytany dopiero w 1502 roku na terenie Wielkopolski. Za liczne zbrodnie, w tym spalenie Długich Ogrodów wraz ze szpitalem i kościołem, został
powieszony.
W tym czasie szpital i kościół odbudowano. Świątynia była systematycznie wzbogacana m.in. o nowe
elementy wyposażenia, takie jak organy czy ołtarz. W latach 1619–1620 ukończono wieżę i zwieńczono ją
smukłym hełmem oraz zamontowano na niej zegar i dwa dzwony. Kościół uzyskał wtedy kształt zbliżony do
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dzisiejszego. Ponieważ dzielnica rozwijała się i przybywało w niej mieszkańców i mieszkanek, w latach
1726–1728 do świątyni dobudowano drugą nawę
(część kościoła przeznaczoną dla wiernych). W czasie wojny o tron Polski w 1734 roku kościół służył za
magazyn. Z kolei w trakcie oblężenia miasta w 1807
roku przez wojska francuskie świątynia przejściowo
stała się szpitalem.
Największe zniszczenia spowodowała II wojna
światowa. Kościół został poważnie uszkodzony: runęła wieża, dachy i szczyty (czyli ozdobne zwieńczenia ścian). Całkowicie spaliło się wnętrze wraz
z całym gromadzonym tu od wieków wyposażeniem. Przez ponad dziesięć lat świątynia była w ruinie. Powojenne władze chciały przekształcić kościół
w salę gimnastyczną dla pobliskiej szkoły podstawowej. Wskutek protestów mieszkańców i mieszkanek Długich Ogrodów, którzy uważali, że świątynia
jest potrzebna, zaniechano tych planów. Pozwolono na odbudowę obiektu, ale tylko jego najstarszej,
powstałej w średniowieczu części wraz z wieżą
(przypomnijmy, że średniowiecze to okres w historii
Europy od V do XV wieku). Nawa południowa miała
być rozebrana, co tłumaczono potrzebą poszerzenia ulicy. I tak w 1967 roku bryła kościoła św. Barbary
została poważnie okaleczona przez rozebranie jej
południowej nawy (której nie ma do dzisiaj).
W 1968 roku kościół ponownie stał się świątynią parafialną. Rok później na odbudowanej wieży zawisły
trzy dzwony: pokuty, pokoju i miłości, które były darem kapłanów z niemieckiego miasta Magdeburg. Ich bicie
miało uczcić pamięć ofiar II wojny światowej. W 1972 roku po raz drugi nakryto wieżę kościoła smukłym hełmem. W świątyni zamontowano organy.
Wskutek zniszczeń wojennych wnętrze budowli jest pozbawione zabytków, ale warto przestąpić jej progi,
by zobaczyć jedne z najpiękniejszych w Gdańsku witraży (ozdobnie wypełnionych okien). Cztery duże witraże przedstawiają: świętych, apostołów (wybranych uczniów Chrystusa), ewangelistów (autorów ewangelii)
oraz mistyczki (osoby, które doświadczyły boskiej obecności). Patronka kościoła została ukazana na witrażu
nad ołtarzem głównym.
Witraże powstały z dużych brył szkła, które osadzono w betonowej koronce. Dzieło według projektu malarki Barbary Massalskiej ukończono w 1976 roku.

❷

Ul. Długie Ogrody 23
Dziś Długie Ogrody są ogrodami już tylko z nazwy. Kiedyś jednak na tych terenach uprawiano warzywa i owoce. W dawnych czasach Gdańsk był znacznie mniejszy, domy, kościoły i ratusze znajdowały się po drugiej stronie rzeki Motławy. W tym miejscu przebiegała droga wiodąca z miasta na Żuławy (region na Pomorzu). Droga
prowadziła groblą, czyli nasypem, który umożliwiał przejście przez bagniste tereny i zapobiegał powodziom.
Cały obszar porastały łąki, które przed 1342 rokiem zostały zakupione przez Radę Głównego Miasta. Tereny
zaczęto osuszać i zakładać na nich warzywniki i sady, w których hodowano owoce i warzywa. W XIV wieku
na te rejony mówiono po prostu „ogród”. Okolica stała się zielonym przedmieściem Gdańska, tak jak obecnie
Olszynka, gdzie w szklarniach i sadach hoduje się kwiaty, owoce i warzywa, sprzedawane na miejskich rynkach
i targach.
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Działki, na których zakładano ogrody, były wąskie i długie, stąd nazwa Długie Ogrody, która po
raz pierwszy pojawiła się w 1443 roku. W 1382 roku
ogrodów było tu 10, w 1415 – aż 115. Miały około
300 metrów długości. Na północy kończyły się na
Angielskiej Grobli (nazwa pochodzi od angielskich
kupców, którzy osiedlili się tu w XV wieku), na południu zaś – na Szkockiej Grobli (ta nazwa z kolei
nawiązuje do mieszkających w tym miejscu Szkotów i Szkotek), która przebiegała mniej więcej tak,
jak obecna ulica Sadowa. Obie groble chroniły Długie Ogrody przed zalaniem. Oprócz ogrodników
osiedlali się tu również rzemieślnicy, wytwarzający różne artykuły. W mieście portowym, takim jak
Gdańsk, działały stocznie, w których budowano
i naprawiano statki. Produkowano też, rzecz jasna,
materiały potrzebne do żeglowania, a jednym
z najważniejszych były liny. Właśnie między Długimi Ogrodami a Angielską Groblą znajdowały się
warsztaty, w których skręcano grube i mocne liny okrętowe. Z kolei przy położonej po drugiej stronie Długich Ogrodów ulicy Szopy wyplatano maty, którymi przykrywano w gdańskim porcie zboże i inne produkty,
aby je chronić przed deszczem i słońcem. Do produkcji mat używano trzciny, która w obfitości występowała
w tej podmokłej okolicy. Ogrodowo-rzemieślnicza dzielnica stopniowo zaczęła się zmieniać. W XVII wieku, aby
chronić miasto w trakcie wojen, otoczono je potężnymi fortyfikacjami: bastionami i wałami. Długie Ogrody
przestały być przedmieściem, stały się jedną z części miasta. W granicach fortyfikacji znalazły się także tereny
położone na południe od Szkockiej Grobli. Teren ten nazywano Świńskimi Łąkami, ponieważ wypasano tu
zwierzęta. Po włączeniu do miasta ten obszar stał się początkowo dzielnicą ogrodową i ze względu na położenie otrzymał nazwę Dolne Miasto.
Główną drogą Dolnego Miasta była obecna ulica Łąkowa, którą w 1874 roku przedłużono i połączono z Długimi Ogrodami. W XIX wieku Dolne Miasto, Długie Ogrody i wyspę Ołowiankę traktowano jako jedną dzielnicę i nazywano ją dla ułatwienia Dolnym Miastem. Była to dzielnica przemysłowa, zbudowano tu wiele fabryk
i zakładów, a także domów i kamienic dla pracowników i pracownic. Powstały także szkoły, duży szpital i nowy
kościół. Mało było jednak zieleni. Charakter dzielnicy utrzymał się również po II wojnie światowej, która przyniosła
naszemu miastu wiele zniszczeń. Po 1945 roku zniknęła nazwa Długie Ogrody. Ulicę nazwano Elbląską, ponieważ
prowadziła w kierunku Elbląga, a całą okolicę, podobnie jak przed wojną, nazywano Dolnym Miastem. Czasami
używano po prostu określenia Dolny Gdańsk, a bardziej precyzyjnie: Dolne Miasto Północ (dla dawnych Długich
Ogrodów) i Dolne Miasto Południe (dla okolic ulicy Łąkowej). Starą nazwę przywrócono w 1990 roku, ale i tak
mieszkanki i mieszkańcy, zwłaszcza ci starsi, mówią, że ich dzielnica to Dolne Miasto albo po prostu Gdańsk Dolny. Powrót starej nazwy zbiegł się z dużymi zmianami. Zamknięto bądź przeniesiono zakłady przemysłowe: Hydroster, produkujący zgodnie z tradycją części okrętowe, Dagomę, która zajmowała się przetwórstwem warzyw
i owoców, Zakłady Rybne, Rzeźnię Miejską czy Gedanię, gdzie produkowano bombki. Na miejscu burzonych
fabryk powstają obecnie nowe osiedla, niestety nikt nie myśli o zakładaniu parków lub ogrodów.

❸

Ul. Krowoderska 11
Ulica Krowoderska to jedna z bocznych ulic łączących Długie Ogrody i Angielską Groblę. Jest od nich znacznie
młodsza, nie powstała kilkaset lat temu, lecz w 1905 roku, a jej wytyczenie zawdzięczamy rozbiórce wspaniałego pałacu Mniszcha. Długie Ogrody w ciągu wieków przechodziły wiele zmian. Główna droga stała się jedną
z ważniejszych ulic miasta. Ponieważ było tu mniej zabudowy niż na Starym czy Głównym Mieście, przy Długich
Ogrodach powstały rezydencje, a dawne ogrody i sady, w których hodowano owoce i warzywa, zamieniono
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na ogrody wypoczynkowe, pełne pięknych kwiatów i krzewów, gdzie odpoczywali najbogatsi. Do
największych i najbardziej imponujących obiektów
tego rodzaju należał bez wątpienia pałac Mniszcha. Jerzy August Wandalin Mniszech był jednym
z najbogatszych i najbardziej wpływowych ludzi
w Polsce. Doradzał królowi Augustowi III, od którego otrzymywał kolejne tytuły, w tym marszałka
nadwornego. Swoje wpływy umocnił, poślubiając
Amalię, córkę pierwszego ministra i faworyta króla,
Henryka Brühla. Bogaty marszałek postanowił podkreślić swój prestiż przez zbudowanie wystawnej
siedziby w Gdańsku. W tym celu wykupiono pięć
działek pomiędzy Długimi Ogrodami i Angielską Groblą, na których wzniesiono pałac z budynkami gospodarczymi. Przy rezydencji urządzono piękny, duży ogród – niestety nie wiemy, jak dokładnie wyglądał – z domkiem
dla ogrodnika od strony Angielskiej Grobli. Pałac, choć na zdjęciach prezentuje się okazale, tak naprawdę nie
był duży. Nie znamy nazwiska architekta, ale przypuszcza się, że była to ta sama osoba, która projektowała Pałac
Opatów w Oliwie. Pałac przy Długich Ogrodach zbudowano z lekkich materiałów: drewna i cegły, gdyż grunt
był w tym miejscu podmokły. Nad parterem w pałacu znajdowało się tylko wysokie poddasze, gdzie urządzono pokoje. Cały budynek składał się z trzech skrzydeł. Żeby wejść do środka, trzeba było przekroczyć bramę
wjazdową i przejść obszerny dziedziniec. Obok zbudowano osobne pomieszczenia gospodarcze – kuchnię,
stajnię na 28 koni, wozownię oraz pralnię – w których ulokowano także mieszkania dla służby. Jerzy Mniszech
zatrzymał się w swym pałacu tylko raz. Zmarł w 1778 roku, kilka lat po swojej żonie Amalii. Ich jedyna córka Józefina w 1780 roku wystawiła majątek na sprzedaż, rezydencja w Gdańsku nie była jej potrzebna. Józefina była
żoną jednego z najbogatszych polskich magnatów, Stanisława Szczęsnego Potockiego. Małżonkowie sprzedali
pałac Mniszcha w 1786 roku gdańskiemu kupcowi Frantzowi Gottfriedowi Rottenburgowi. Budynek był w złym
stanie, nowy właściciel musiał go wyremontować. Kiepsko prezentował się również ogród, lecz Rottenburg odtworzył go, nadając mu styl francuski. Kupiec bardzo dbał o swoje tereny zielone. W ogrodzie posadzono graby,
urządzono trawniki i dekoracyjne partery, czyli płaskie kwietniki i żywopłoty, przycięte według określonego
wzoru. Tak misternie dekorowane ogrody zakładano przy pałacach, zamkach i dworach we Francji, dlatego też
tego rodzaju zieleńce nazywamy ogrodami francuskimi. Jeden z nich zachował się przy Pałacu Opatów w Oliwie. Partery urządzano przy samych pałacach, przed wejściem głównym, a więc w najważniejszym, najbardziej
reprezentacyjnym miejscu. Przy Długich Ogrodach nie ma po nich śladu, podobnie jak po sadzawce, wazach
z aloesem i rzeźbach przedstawiających cztery pory roku oraz Diogenesa z latarnią (znanego greckiego filozofa). Nie zachował się także ogrodowy teatr z ławkami i rzeźbami, dwa pawilony (jeden z nich zdobiła rzeźba
papugi) ani piramida ustawiona w centralnej części ogrodu. Utrzymanie tak pięknych terenów zielonych musiało być kosztowne, a kolejnemu właścicielowi – królowi Prus, któremu kupiec po kilku latach sprzedał swoją
posiadłość – nie zależało na nich tak jak Rottenburgowi.
W 1793 roku Gdańsk znalazł się w granicach Prus w związku z II rozbiorem Polski. W 1795 roku król kupił budynek z myślą o siedzibie swojego namiestnika, komendanta dowodzącego miejscowym wojskiem. W czasie
wojen napoleońskich, kiedy Francuzi zajęli Gdańsk, urządzono tu siedzibę francuskiego gubernatora. W 1812
roku zatrzymał się w tym miejscu sam cesarz Napoleon. Po zakończeniu wojen w 1815 powrócił tu komendant
pruski. W 1901 roku przy ulicy Hucisko postawiono nowy budynek dla dowódcy wojsk, który obecnie znany
jest jako Nowy Ratusz. Cztery lata później rozebrano dawną siedzibę komendanta, czyli pałac Mniszcha. Ulicę,
która powstała w jego miejscu, nazwano z czasem Starą Komendanturą, a po ostatniej wojnie zmieniono jej
nazwę na Krowoderska, nawiązując do rzeźni miejskiej, do której prowadziła, i Krowodrzy, czyli miejsca, gdzie
zdzierano skórę z wołów i krów.
Po pałacu Mniszcha pozostał jedynie fragment muru dziedzińca widoczny na początku ulicy Krowoderskiej.
Pamiątką po XVIII wieku jest natomiast piękny, przypominający pałacyk, Dom pod Murzynkiem, zbudowany
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u zbiegu ulic Angielskiej Grobli i Szafarni. Pamiętajcie, że to historyczna nazwa, obecnie nie powinno się używać tego rodzaju określeń w stosunku do osób czarnoskórych, ponieważ są uznawane za obraźliwe.
Dom pod Murzynkiem jest nieco starszy od pałacu Mniszcha, został ukończony w 1735 roku. Zbudował
go znany gdański rzeźbiarz Krzysztof Strzycki. O tym, co pozostało z ogrodów pałacu, przekonamy się, idąc
w głąb ulicy.

❹

Park św. Barbary (ul. św. Barbary 2)
Pomiędzy ulicą św. Barbary a Krowoderską znajduje
się nieduży park, bardzo lubiany przez gdańszczan
i gdańszczanki. Park został ostatnio zrewitalizowany: urządzono boisko, plac zabaw, siłownię na
świeżym powietrzu, naprawiono ścieżki i ustawiono nowe lampy. Mało kto jednak wie, że obecny
park składa się z dwóch zielonych miejsc. Pierwsze
to dawne ogrody pałacu Mniszcha. Po rozebraniu
budowli teren częściowo zabudowano, wytyczono w 1907 roku jeszcze jedną ulicę, która połączyła
Długie Ogrody i Angielską Groblę – obecną ulicę
Seredyńskiego. Postawiono kamienice, zaczęto budować domy także od strony Angielskiej Grobli. Pozostałości dawnego ogrodu miały być zamienione
na park miejski. W kasie miejskiej brakowało jednak
pieniędzy, a do tego w 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Ważniejsze było budowanie nowych
mieszkań niż urządzanie terenów zielonych. Dopiero w 1922 roku rozpoczęto prace nad urządzaniem
parku, a stało się to dzięki hojności miejskiego radnego, Alberta Neumanna, który przekazał na ten
cel 50 000 marek (ówczesna waluta). Parkiem był
raczej tylko z nazwy, drzew rosło tu niewiele, do
dziś zachowało się kilka grabów ze starego ogrodu.
W 1940 roku nazwano go Łąką Barbary i służył jako
plac do gier i zabaw. Po wojnie został powiększony, usypano górkę dla zjeżdżających na sankach.
W planach była budowa lodowiska.
Powiększenie parku było możliwe dzięki likwidacji cmentarza, który ciągnął się od strony ulicy świętej Barbary. Aż do XIX wieku zmarłych grzebano
albo w kościołach, albo na placach przy samej świątyni. Jedynie przestępcy, osoby bezdomne i ludzie, którzy
zmarli na choroby zakaźne, mieli pochówek poza murami miasta. Dopiero w XIX wieku uznano, że grzebanie
zwłok w sąsiedztwie ludzkich domów i studni jest niezdrowe i niehigieniczne i zaczęto zakładać cmentarze
w pewnej odległości od zabudowań. Przystąpiono także do likwidacji starych cmentarzy położonych w centrum miasta. W Gdańsku zakaz pochówków w kościołach i na cmentarzach przykościelnych wprowadzono
w 1816 roku. Początkowo gdańszczanom i gdańszczankom trudno było się przyzwyczaić, że ich bliscy chowani byli poza miastem. Pozwolono więc, aby w użyciu pozostał właśnie cmentarz św. Barbary. W samym
kościele około 1825 roku zamurowano krypty, w których dotychczas grzebano zmarłych. Cmentarz stał się
popularny, pochówki wykupywały tu osoby spoza Długich Ogrodów. Ponieważ teren był bardzo podmokły,
nawieziono 5 stóp ziemi (czyli ponad 1,5 metra). Nekropolia szybko się zapełniła i parafia św. Barbary musiała
założyć nową. Zakupiono ziemię na… Nowych Ogrodach, gdzie od grudnia 1869 roku grzebano mieszkań-
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ców Długich Ogrodów. Ponieważ nie było tu zbyt wielu budynków – po drugiej stronie znajdowały się tylko
tory do skręcania lin – ulicę nazwano Totengasse, czyli Zmarłych. Dopiero gdy na początku XX wieku zaczęto
tu budować kamienice (podobne do tych z ulicy Seredyńskiego), zmieniono nazwę na mniej makabryczną,
nawiązując do patronki kościoła. Imieniem św. Barbary nazwano ostatecznie także odnowiony park o bardzo
ciekawej historii.

❺

Zieleniec przy ul. Wygon 7
Gdańsk się rozrastał i potrzebował miejsc, gdzie
mogłyby powstać nowe osiedla i dzielnice. Miasto
ograniczone było starymi fortyfikacjami powstałymi jeszcze w XVII wieku. Pod koniec XIX i na początku XX stulecia zaczęto je rozbierać, aby Gdańsk
mógł się swobodnie rozbudowywać. Taki los spotkał bastiony ochraniające niegdyś od wschodu
Długie Ogrody. Pozostałością po fortyfikacjach jest
tylko Brama Żuławska (wcześniej nazywana Bramą
Długich Ogrodów, zbudowana w 1628 roku, starszy
w dzielnicy jest jedynie kościół św. Barbary). Po rozbiórce na odzyskanych terenach zaczęto wytyczać
nowe ulice i wznosić budynki. Od strony Długich
Ogrodów rozebrano bastiony: Ogrodowy, Wół, Lew
oraz Brązowy Koń (inaczej Kasztan), a na ich miejscu poprowadzono kilka ulic. Z czasem powstały przy nich
długie, dwupiętrowe domy z czerwonej cegły, w których zaplanowano wygodne mieszkania dla robotników.
Między budynkami pozostawiono dużą odległość jak na warunki panujące w XIX wieku i na początku XX,
kiedy to w miastach było ciasno, brakowało przestrzeni i terenów zielonych. Dzięki pozostawionej odległości wszystkie mieszkania były słoneczne, a wokół budynków nie brakowało miejsca na zieleń. W 1930 roku
przewidziano urządzenie parku pomiędzy ulicami Siennicką a Wygon. Ze względu na brak pieniędzy plany te
odłożono o kilka lat i zieleniec powstał dopiero w 1936 roku. Posadzono tu brzozy, lipy, jawory oraz klony, ale
najliczniej występują kasztanowce, z których park jest znany. Wróćmy więc jeszcze na chwilę do tych drzew.
Najbardziej znanym gatunkiem jest oglądany kasztanowiec zwyczajny, zwany też białym, pospolitym, końskim oraz – nieprawidłowo – kasztanem gorzkim lub dzikim. Drzewo osiąga wysokość do 25 metrów, rośnie
szybko, żyje około 200 lat. Kasztanowce są idealnymi drzewami parkowymi. Pomiędzy poszczególnymi okazami muszą być zachowane odpowiednie odstępy, kasztanowce nie lubią tłoku, muszą mieć miejsce na swoje
rozłożyste konary. Dlatego najlepiej sadzić je w rzędach. W Polsce oprócz kasztanowca białego sadzi się także
inne gatunki, najłatwiej znaleźć je w dużych parkach i ogrodach botanicznych. Wśród nich są pochodzące
z Ameryki Północnej kasztanowce krwiste i gładkie, czerwone, będące połączeniem białego i krwistego, żółte
oraz drobnokwiatowe, które rosną jako krzew.
Drewno kasztanowców stosuje się do wyrobu mebli. Rudobrązowe nasiona, nazywane kasztanami, stanowią pożywienie zwierząt. Zawierają saponiny, substancje, które w dużych dawkach są trucizną dla człowieka.
Niektóre saponiny wchodzą w skład lekarstw, ale te z kasztanów są dla ludzi groźne.
Kasztanem bądź kasztankiem określany jest również koń o brązowym umaszczeniu. W dawnej Polsce słowo to miało jeszcze kilka znaczeń. Kasztanami nazywano z pogardą ludzi, których nie darzono sympatią, oraz
rude psy. Jest nawet porzekadło: „Póki gonił zające, póki kaczki znosił, Kasztan, co chciał, u pana swego wyprosił”. Kasztanem nazywamy wreszcie drzewa o jadalnych nasionach uważanych za wielki przysmak i stosowanych przy sporządzaniu deserów. Kasztan jadalny jest jednak bliżej spokrewniony z bukami i dębami niż
z kasztanowcami, mimo że to do tych ostatnich jest podobny. Nasiona kasztana nazywane są orzechami bądź
z języka francuskiego maronami. Choć marony są bardzo smaczne, istnieją przesądy związane z ich jedzeniem.
Dotyczą kasztanów rosnących na cmentarzach. Jeśli ktoś zje takiego marona, mogą nawiedzić go duchy zmarłych, a potem może stracić pamięć. Nie powinno się też łamać gałęzi drzew, ponieważ karą za to jest wypadek
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grożący utratą ręki lub nogi. Nie musimy wierzyć w przesądy, ale warto szanować drzewa i o nie dbać bez
względu na to, gdzie rosną.

Czy wiesz, że:
• Ogrody Mniszcha nie były jedynymi znanymi terenami zielonymi przy Długich Ogrodach. Wyjątkową urodą
odznaczały się ogrody przy konsulacie rosyjskim oraz ogród Karmanna, przy którym powstał teatr, od 1877
roku nazwany Teatrem Wilhelma. To tu miał miejsce pierwszy pokaz filmowy w Gdańsku w 1896 roku.
• W 1823 roku, z powodu braku zielonych miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców i mieszkanek Długich Ogrodów, posadzono wzdłuż głównej ulicy aleję o długości 400 metrów, złożoną z 108 holenderskich lip. Aleja
miała służyć spacerującym do wypoczynku, takie miejsca nazywamy promenadami. Drzewa rosnące na
Długich Ogrodach i Angielskiej Grobli posadzono jeszcze w XVIII wieku, ale zostały zniszczone na początku
XIX wieku w czasie wojen napoleońskich.
• Rzeźby z bramy wjazdowej z rozebranego pałacu Mniszcha uratowano. Znajdują się obecnie w Muzeum
Narodowym przy ulicy Toruńskiej.
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