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wprowadzenie
Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy, to już trzecia książka
z serii Gdańskie Miniatury. Tę część kierujemy głównie do najmłodszych miłośników i miłośniczek Gdańska – zachęcamy
do jej lektury już dziesięciolatki, ale też, rzecz jasna, wszystkie
inne osoby zainteresowane historią naszego miasta. Wraz
z autorem Klaudiuszem Grabowskim zabierzemy Was w podróż po gdańskich uliczkach, zieleńcach, parkach i placach.
Podczas spacerów będziemy odkrywać tajemnice gdańskich
uliczek. Zapraszamy na „ścieżki świętych” i do „zawodowców”
na Głównym Mieście, do „ptasich zakamarków” na Dolnym
Mieście, do „zwierzyńca” na Starym Przedmieściu i w wiele innych miejsc. W książce znajdziecie dziewięć spacerów – gier
miejskich. Żeby jeszcze bardziej urozmaicić nasze wycieczki,
do każdego rozdziału dołączyliśmy quiz, który można rozwiązać w trakcie spaceru. Odpowiedzi znajdziecie na końcu książki. Zapraszamy na wędrówki z Gdańskimi Miniaturami.
Anna Urbańczyk,
Instytut Kultury Miejskiej
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TAJEMNICE GDAŃSKICH ULICZEK
KLAUDIUSZ GRABOWSKI

Od czego powinniśmy zacząć zwiedzanie? Od zaopatrzenia
się w mapę albo plan. Dzięki temu nie zgubimy się i zobaczymy to, co zamierzaliśmy. Czasami, gdy marzymy o dalekiej podróży, ale nie możemy w nią wyruszyć, pozostaje nam tylko
oglądanie planów i map. To może być jednak bardzo ciekawe
i pouczające. Układ ulic, dróg i placów opowiada nam historię
danego miejsca. Jeden rzut oka na mapę wystarczy, by rozpoznać na przykład, czy miasto jest stare, czy nowe. Jeśli uliczki
tworzą gęstą sieć na małym obszarze, to możemy być pewni, że miasto zostało założone dawno temu. Jeśli ulice są naniesione rzadko, a pomiędzy nimi pozostawiono duże wolne
przestrzenie, jeśli wytyczono parki i ogrody, to znak, że miasto
musi być młodsze. Pewnych informacji dostarczają też nazwy
miejscowe. Łatwo się domyślić, że ulica Długa została tak nazwana ze względu na swoją długość, a Szeroka była, kiedy
nadawano jej to miano, najszerszą ulicą w Gdańsku. Przy ulicy
Złotników mieszkali złotnicy, na Targu Rybnym zaś handlowano rybami. Czy zatem przy Lawendowej rosła kiedyś lawenda?
Otóż nie, wręcz przeciwnie, ta ulica słynęła z brzydkich zapachów, nie było tu najczyściej. Gdańszczanie i gdańszczanki nazwali to miejsce ulicą Lawendową dla żartu.

9

W tym tomie Gdańskich Miniatur zachęcamy do wybrania
się z nami na dziewięć spacerów, w trakcie których przydadzą
się mapy. Poznamy i wyjaśnimy wiele tajemnic gdańskich ulic,
uliczek i zaułków. Zaczniemy od najstarszej części Gdańska
i od miejsca, gdzie stał zamek Krzyżaków. Przypomina o tym
nazwa: Zamczysko. Przy okazji zwiedzimy znajdujący się nieopodal Osiek. Następnie udamy się do dzielnic położonych
w Śródmieściu: Głównego, Starego i Dolnego Miasta oraz Starego Przedmieścia.
Przyjrzymy się z bliska dawnym osadom ulokowanym poza
centrum Gdańska, które w XIX wieku znalazły się w granicach
miasta. Posłuchamy, o czym szumią drzewa we Wrzeszczu,
wysłuchamy morskich opowieści w Nowym Porcie.
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TAJEMNICZY ZAMEK
— ZAMCZYSKO I OSIEK
Trasa naszego pierwszego spaceru prowadzi przez najstarszą
część Gdańska. Przejdziemy się wąskimi i krótkimi uliczkami,
zajrzymy do różnych zakamarków. Historia dzielnic, które odwiedzimy, jest bardzo długa. Rejon Zamczyska był zamieszkany
już niemal tysiąc lat temu! O przeszłości świadczą nazwy ulic,
ale o tym za chwilę. Zastanówmy się, dlaczego właśnie tutaj
osiedlili się pierwsi gdańszczanie i gdańszczanki. Wystarczy
podejść do Motławy, która w tym miejscu wpada do znacznie większej rzeki – Wisły. Wisła, jak wiecie, przepływa przez
całą Polskę. Motława jest znacznie krótsza, a jej wody są spokojniejsze. Obszar, na którym łączą się obie te rzeki, stanowił
doskonałe miejsce do założenia przystani dla statków. Do spokojnego portu mogły bezpiecznie zawijać jednostki żeglujące
po morzu.
Niegdyś Wisła wpadała do Bałtyku w okolicy Twierdzy Wisłoujście (stąd wzięła się nazwa twierdzy – kiedy ją budowano, Wisła właśnie tutaj uchodziła do Zatoki Gdańskiej). Brzeg
morski był bardzo blisko miejsca, w którym najdłuższa rzeka
Polski łączy się z Motławą. Przez wiele lat Wisła naniosła duże
ilości piasku i mułu i przesunęła brzeg morza. Nie przeszkadzało to jednak gdańszczanom, którzy powiększali port i zakładali
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stocznie na terenie pomiędzy wodami Zatoki Gdańskiej a ujściem Motławy do Wisły.
Wisła także zmieniła swój bieg. W roku 1840 Pomorze nawiedziła wyjątkowo sroga zima. Wisła zamarzła, ale wody napierały z południa. W okolicy wsi Górki utworzył się zator z popękanej kry. Nadmiar wody przelał się przez osadę. Tak powstały
Górki Zachodnie i Górki Wschodnie, obecnie dzielnice Gdańska, oraz Wisła Śmiała.
Podczas roztopów i opadów największą polską rzeką spływają duże ilości wody, które często powodują powodzie. Aby się
przed nimi uchronić, budowano wały i śluzy, które miały regulować bieg Wisły. W 1891 roku w dzisiejszej dzielnicy Gdańsk-Świbno ruszyła budowa szerokiego sztucznego kanału odprowadzającego wodę wprost do Zatoki Gdańskiej. Cztery lata
później prace przy Przekopie Wisły zakończono. Obecnie mamy
więc w Gdańsku aż trzy ujścia Wisły: Przekop, Wisłę Śmiałą oraz
najstarsze – Martwą Wisłę.
Podczas spaceru poznamy okolicę, gdzie Martwa Wisła łączy się z wodami Motławy. Nosi ona tajemniczą nazwę Zamczysko. Odwiedzimy również bardzo starą dzielnicę, a dawniej
odrębną osadę – Osiek.

❶ Ul. Grodzka 16
Nazwa głównej ulicy Zamczyska – Grodzkiej – pochodzi od
grodu, który założono tu w XI wieku.
Kiedyś na ziemiach Polski nie było miast, lecz tylko osady
rolnicze oraz grody, czyli miejsca otoczone wałami z ziemi
i drewna. Wały broniły mieszkańców i mieszkanki przed wrogami. W grodach mieszkali książęta wraz z rodzinami oraz
najważniejsze osoby, które pomagały władcom w rządzeniu
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państwem. Gdy w X wieku książęta polscy z dynastii (rodu
panującego) Piastów zajęli Pomorze, kazali wybudować tu
gród, w którym miał przebywać namiestnik. Namiestnik był
urzędnikiem sprawującym władzę w imieniu książąt i królów.
Na miejsce budowy grodu wybrano górę, z której dobrze było
widać całą okolicę. Ta góra to dzisiejsze Grodzisko nad Dworcem Głównym.

14
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Pomorze buntowało się przeciwko rządom Piastów, ponieważ jeden z książąt z tego rodu, Mieszko I, przyjął religię chrześcijańską. Wywołało to niezadowolenie w regionie, w którym
czczono siły natury. Ostatecznie jednak Piastowie umocnili
się na Pomorzu. Jeden z następców Mieszka I, Kazimierz Odnowiciel, kazał zbudować nowy, potężniejszy gród na terenie
obecnego Zamczyska. Z czasem przy siedzibie namiestnika
zaczęli osiedlać się kupcy, rzemieślnicy (osoby wyrabiające
ręcznie lub za pomocą prostych narzędzi różne przedmioty)
i rybacy. W grodzie, wzniesionym z drewna i ziemi, było około 250 domów, w których mieszkało łącznie 1000 osób. Przy
osadzie znajdował się port. Po grodzie nie pozostał dziś żaden
ślad. O jego istnieniu i o tym, jak wyglądał, wiemy dzięki pracy
archeologów.
Ulica Grodzka prowadzi do Rycerskiej. Jej nazwa wyjaśni
nam, co się stało z mieszkańcami i mieszkankami gdańskiego
grodu.

❷ Ul. Rycerska 10
Nazwa „Rycerska” pochodzi oczywiście od rycerzy, którzy –
jak wiadomo – mieszkają w zamku. Sama nazwa dzielnicy to
Zamczysko. Ale skąd wziął się w tym miejscu zamek? To dłuższa historia. Bolesław Krzywousty, wnuk księcia Kazimierza Odnowiciela, podzielił swoje państwo pomiędzy kilku synów,
którzy po jego śmierci zaczęli się kłócić o ziemie. Polska przez
długie lata targana była wojnami, co wykorzystał jeden z namiestników rezydujących w Gdańsku. Ogłosił niezależność
i odtąd Gdańsk stał się stolicą księstwa. Dynastię, która rządziła wtedy na Pomorzu, nazywamy Sobiesławicami, od imienia założyciela rodu. Ostatni przedstawiciel rodziny, Mściwój II,

tajemniczy zamek – zamczysko i osiek

15

nie miał syna, a w tamtych czasach, czyli w XIII wieku, córki
nie mogły dziedziczyć po ojcu. Dlatego książę zapisał ziemie
polskiej dynastii Piastów. Nasz kraj był wówczas podzielony
na kilka skłóconych ze sobą księstw i w 1308 roku Gdańsk zajęli Krzyżacy (chrześcijański zakon rycerski). W miejscu grodu zbudowali potężny zamek. Rządzili miastem twardą ręką
i w 1454 roku niezadowoleni gdańszczanie i gdańszczanki
wypędzili zakonników. Nie wiemy nawet, jak wyglądał zamek,
ponieważ nie zachował się żaden obraz przedstawiający tę olbrzymią budowlę. Na pewno jednak składał się z kilku obiektów. Najstarszy i najbardziej okazały był bez wątpienia zamek
wysoki, wzniesiony na planie prostokąta o bokach długości
60 i 63 metrów. Wewnątrz znajdował się dziedziniec otoczony
krużgankami (to rodzaj korytarza). Dla wygody mieszkańców
i mieszkanek krużganki były otwarte od strony dziedzińca.
W zamku wysokim zaplanowano pomieszczenia typowe dla
zamków krzyżackich: kapitularz, czyli obszerną salę, w której
bracia zakonni odbywali narady, refektarz, czyli jadalnię, dor-
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mitoria (sypialnie), zbrojownię, gdzie przechowywano broń.
Były tam również: kancelaria z archiwum, kuchnia ze spiżarnią i magazynem oraz garderoba, w której znajdowały się też
okrycia koni, płótno na żagle i materiał do szycia worków. Przy
zamku wysokim wzniesiono przedzamcze, otoczone murami
z basztami (baszta to rodzaj wieży obronnej) i fosą (zaporą
w postaci rowu wypełnionego wodą). Na przedzamczu stały
budynki gospodarcze, takie jak kuszarnia, gdzie produkowano i naprawiano sprzęt strzelniczy, dom szewski, w którym
wyrabiano i naprawiano buty, siodła i końskie uprzęże, a także
stajnie i dodatkowa kuchnia.
Zamek został niemal całkowicie rozebrany w 1454 roku. Wyposażenie przejęła Rada Głównego Miasta, cegły wykorzystano do budowy nowych obiektów. Przetrwał jedynie fragment
muru, widoczny od strony Motławy, wzdłuż ulicy Wartkiej, oraz
baszta, która została przebudowana na kamieniczkę. Dawną
basztę, mieszczącą się pod adresem Grodzka 9, najłatwiej zobaczyć od strony Motławy. W latach 2014–2015 przeszła gruntowny remont i obecnie w jej murach znajduje się restauracja.

❸ Ul. Karpia 1
Po rozebraniu zamku przez długi czas tereny, które zajmował,
pozostawały niezabudowane. Znajdowały się tu jedynie magazyny. Dopiero blisko dwieście lat później, w 1648 roku, miejski architekt Jerzy Strakowski na zlecenie władz miasta wytyczył ulice, po których dzisiaj chodzimy. Na terenie Zamczyska
osiedlili się głównie niezamożni rybacy i rzemieślnicy. Widać
to po okolicznej zabudowie. Nie ma tu wysokich i przestronnych kamienic, tak jak przy ulicy Długiej czy Piwnej. Stojące tu
domy są znacznie niższe i skromniejsze.
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O tym, czym zajmowała się tutejsza ludność, mówią nazwy
ulic. Przy Sukienniczej mieszkały osoby tkające sukno – materiał, z którego kiedyś szyto ubrania. Nazwa „Wapiennicza” pochodzi od wapna, czyli materiału potrzebnego na przykład do
budowy domów. „Karpia” odnosi się do ryby.
Zwróćcie uwagę, że wiele ulic w naszym mieście ma w nazwie stworzenia wodne. Jest Targ Rybny i Targ Rakowy, są także ulice: Rybaki Dolne i Rybaki Górne, Rybna czy Rybołowców.
Nazwa ulicy na Zamczysku odnosi się do konkretnego gatun-
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ku ryby. Karpie są cenionym od dawna przysmakiem, a hoduje
się je w stawach. Ale przecież w okolicach Zamczyska nie ma
żadnego stawu ani jeziora, jak więc mieszkańcy mogli hodować karpie? Wzdłuż ulicy płynie Kanał Raduni, który wpada
tu do Motławy. Mieszkańcy trzymali ryby w klatkach zanurzonych w wodzie.
Przy ulicy Karpiej w 1826 roku ulokowano Szkołę Nawigacji, w której uczono żeglowania. Stały tu też niskie kamieniczki,
w których mieszkali emerytowani marynarze. Uliczka uchodziła za jedną z najpiękniejszych w Gdańsku. Cała zabudowa
została zniszczona w 1945 roku, w czasie II wojny światowej.
Ulice Sukienniczą i Rycerską łączy ulica Czopowa. Znajdziemy na niej zabudowania dawnego browaru, czyli zakładu,
w którym warzono piwo. W odległych czasach spożywano
bardzo duże ilości tego napoju. Ponieważ woda w wielu miejscach była kiepskiej jakości, picie jej groziło zatruciami, a piwo
było bezpiecznym trunkiem. Produkowane gatunki zawierały
niewiele alkoholu i wszyscy mogli je spożywać. W Gdańsku
działało dużo mniejszych i większych browarów. W XVIII wieku
było ich w mieście aż 20, a na przedmieściach – 120. W XVII
wieku założono wytwórnię na Zamczysku. Właściciele zakładu często się zmieniali. Mimo to browar świetnie prosperował
i był powiększany. Przy ulicy Rycerskiej 10, na rogu z Czopową,
zbudowano kamienicę, w której mieszkał właściciel zakładu.
O jej historii przypomina portal, czyli ozdobna oprawa drzwi
wejściowych. Widzimy na nim rzeźby pracowników browaru
z beczkami pełnymi piwa. Kamienica szczęśliwie nie została
zniszczona w czasie wojny i skrywa w swoim wnętrzu piękne
wyposażenie. Obok, pod numerem 9, stoi potężny spichlerz
(magazyn), który był częścią browaru. Znajdują się tu pracow-
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nie i magazyny Muzeum Archeologicznego. Zbiory placówki
można podziwiać w głównej siedzibie muzeum przy ulicy
Mariackiej.
Przy drugim narożniku ulicy Czopowej i Rycerskiej stoją
inne budynki browaru. W ostatnich latach zostały wyremontowane i przekształcone w hotel.
Interesująca jest sama nazwa ulicy. Czop, po niemiecku
zapfen, to rodzaj zatyczki, którą zamykano beczki. Taka nazwa
w miejscu, gdzie stał browar, nie powinna dziwić. Jest jednak
jeszcze inne wyjaśnienie. Jeden z badaczy uważa, że nazwa
ulicy, która po niemiecku brzmi Zapfengasse, pochodzi od nazwiska Zappio. W takim wypadku nosiłaby to miano na cześć
Zachariasza Zappio, zasłużonego mieszkańca Gdańska, żyjącego w XVII wieku. Zachariasz był zamożnym kupcem i wielkim dobroczyńcą. Założył fundację wspierającą ubogich, która pomagała nawet 300 osobom rocznie. Oprócz tego Zappio
sfinansował zakup wielu cennych przedmiotów w gdańskim
kościele św. Jana, takich jak żyrandole, chrzcielnice, obrazy
czy zegar. Z żoną Katarzyną byli często rodzicami chrzestnymi
ubogich dzieci, co także dawało okazję do udzielania pomocy.
Ulicą Czopową dochodzimy do Sukienniczej, przy której
znajduje się inny budynek o ciekawej historii.

❹ Ul. Sukiennicza 18
Zanim na Zamczysku powstały ulice, które znamy obecnie, teren ten przez dwieście lat pozostawał praktycznie niezabudowany. Sytuację wykorzystali rzemieślnicy produkujący sukno.
Na wolnych przestrzeniach mogli rozciągać i farbować duże
zwoje materiału. W 1596 roku Jan Strakowski (ojciec Jerzego)
zaprojektował i zbudował budynek farbiarni.
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W 1629 roku postawiono – być może wykorzystując fragmenty muru starego krzyżackiego przedzamcza – Dom Poprawy. Wzorowano się przy tym na podobnych instytucjach
działających w Holandii i północnych Niemczech. W tym okresie toczyła się wojna ze Szwecją i do Gdańska licznie przybywały osoby pozbawione środków do życia. To właśnie dla nich
mieszkańcy miasta zbudowali Dom, kierując się zasadą, że
każdy powinien pracować. Wkrótce do placówki zaczęto wysyłać nie tylko żebrzących, ale także nieposłuszną i krnąbrną
młodzież. Na miejscu działał zakład tkacki i osoby przebywające w Domu Poprawy uczyły się zawodu. Produkowały sukno,
z którego szyto mundury dla wojska. Oprócz przygotowania
zawodowego wpajano im także zasady religii. Nieposłusznych
karano, w zależności od przewinienia byli pozbawiani posiłku
albo chłostani. Obecnie taki sposób traktowania jest uznawany za łamanie praw człowieka. Jeśli mieszkaniec Domu nie
sprawiał problemów, ubierał się na zielono, jeśli natomiast nie
było widać poprawy w jego zachowaniu, musiał nosić szare
ubrania. Pomimo że Dom miał zarabiać na siebie dzięki szyciu mundurów, miasto musiało dopłacać do utrzymania jego
mieszkańców. W 1790 roku zdecydowano się zamienić budynek na więzienie. Skazani spędzali tu średnio 6 lat. Po odbyciu
kary musieli wyjechać z Gdańska. W 1830 roku ulokowano tu
szpital garnizonowy (przeznaczony dla żołnierzy). Wcześniej
chorych wojaków leczono w budynku dawnego Gimnazjum
Akademickiego przy ulicy Toruńskiej, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Narodowe. W dawnym Domu Poprawy leżeli
chorzy na cholerę. W XIX wieku choroby tej nie umiano leczyć
i umierało na nią wiele osób. Epidemie wybuchały w 1831
i 1837 roku. Budynek dawnego Domu Poprawy był w złym sta-
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nie i zbyt mały, by pomieścić wszystkich pacjentów. Dlatego
w 1839 roku został rozebrany. Zamiast niego stanął potężny
gmach z czerwonej cegły, do którego przeniesiono także szpital garnizonowy, znajdujący się dotychczas w budynku dawnego Gimnazjum Akademickiego na Starym Przedmieściu.
W latach 1878–1879 dobudowano do niego skrzydło (część)
dla osób cierpiących na choroby zakaźne (od strony obecnego Zespołu Szkół Łączności). Chorymi opiekowały się, oprócz
pielęgniarek, także siostry boromeuszki (zakonnice z tego
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zgromadzenia zajmowały się chorymi również w szpitalu na
Dolnym Mieście). W 1924 roku budynek stał się siedzibą poczty. Jego dalsze losy związane są z wybuchem II wojny światowej, której muzeum znajduje się nieopodal, po drugiej stronie
Kanału Raduni.
W wyniku I wojny światowej Gdańsk uzyskał status Wolnego Miasta, aby pogodzić interesy dwóch krajów. Zarówno bowiem Niemcy, jak i Polacy chcieli, by miasto znalazło się w granicach ich państwa. Polska mogła posiadać na terytorium
Gdańska własne instytucje. Jedną z nich była poczta. Główna
placówka Poczty Polskiej w Wolnym Mieście znajdowała się
w dawnym szpitalu garnizonowym. Właśnie od ataku na Pocztę Polską i Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte
1 września 1939 roku Niemcy rozpoczęły II wojnę światową,
największy konflikt w dziejach świata. Pracownicy poczty bohatersko bronili budynku, ale siły wroga były nieporównanie
liczniejsze. Obronę upamiętnia pomnik ze stali nierdzewnej
stojący na placu. Przedstawia boginię zwycięstwa Nike, która
przejmuje karabin od śmiertelnie rannego pocztowca. Nad
głową Nike unoszą się gołębie, a z torby umierającego wysypują się listy.
Obecnie w budynku znajduje się urząd pocztowy oraz Muzeum Poczty i Telekomunikacji, będące oddziałem Muzeum
Historycznego Miasta Gdańska.

❺ Ul. Sieroca 6
Obszar przed budynkiem Poczty Polskiej należy do osiedla
Osiek. Miejsce to ma równie długą historię jak Zamczysko.
Gdy Krzyżacy w 1308 roku zajęli gród gdański, kazali tutejszej
ludności opuścić domy. Jako miejsce nowego osiedlenia wy-
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znaczyli pobliski podmokły teren. Tak powstał Osiek. Mieszkali
tu głównie rybacy (ulice: Rybaki Dolne i Rybaki Górne) i osoby zajmujące się zbieraniem bursztynu. Krzyżacy zbudowali
na Osieku łaźnię, którą w XV wieku rozebrano, a zamiast niej
postawiono tartak, czyli zakład do obróbki drewna (ulica
Tartaczna). Osiek miał nawet swój własny ratusz, usytuowany
u zbiegu ulicy Panieńskiej i Podzamcza. Po włączeniu osiedla
w granice Starego Miasta ratusz stał się niepotrzebny i w 1597
roku został sprzedany. Obecnie nie ma po nim śladu. Aby znaleźć najstarszy zachowany tu budynek, należy udać się na ulicę Sierocą.
Wyróżnia się tam jednopiętrowy budynek otynkowany na
biało. Powstał w 1699 roku i od początku służył najuboższym.
Nazwano go Domem Dobroczynności, a zarządzał nim Urząd
Dobroczynności. W Domu otrzymywali schronienie ubodzy,
którym Urząd przydzielał zapomogi. Pomagał im także znaleźć
pracę, tak by osoby potrzebujące mogły się usamodzielnić.
Od 1788 roku budynek służył wyłącznie porzuconym dzieciom i sierotom, dlatego zmieniono nazwę na Dom Dobroczynności i Sierot. Wychowankom zapewniano schronienie
oraz wyżywienie, ale także zdobycie wykształcenia, a później
pomoc w znalezieniu zajęcia. Nauczyciele uczyli pisania, czytania, liczenia oraz zapoznawali podopiecznych z zasadami katechizmu. Chłopcom szukano zatrudnienia w licznych w Gdańsku zakładach rzemieślniczych, dziewczynki zaś kierowano
na posady służących. [W tamtych czasach obowiązywał niesprawiedliwy podział pracy ze względu na płeć – przyp. Anna
Urbańczyk]. W tutejszej szkole uczyły się także ubogie dziewczęta mieszkające poza zakładem. W 1702 roku król August
II rozszerzył przywilej (dodatkowe prawo) dla nieślubnych
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dzieci, obejmujący pierwotnie dom dziecka przy kościele św.
Elżbiety, także na Dom Dobroczynności i Sierot. Dawniej dzieci, których rodzice nie byli ze sobą w związku małżeńskim, nie
miały wielu praw: nie mogły kształcić się w niektórych szkołach ani wykonywać niektórych zawodów. Przywilej królew-
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ski zrównywał nieślubne dzieci z tymi, których rodzice mieli
ślub (mówiono o nich, że były legalnie poczęte). W 1788 roku
w Domu Dobroczynności i Sierot przebywało 426 wychowanków. Wspomagano także osoby ubogie mieszkające poza
Domem. W roku 1768 zapomogi udzielono aż 5238 razy. Instytucję przeniesiono w 1906 roku, a w jej dawnej siedzibie
urządzono mieszkania. Obecnie trwają prace związane z przekształcaniem budynku w obiekt prowadzący działalność kulturalną. Już teraz odbywają się w tym miejscu warsztaty, wystawy i inne wydarzenia kulturalne. W dawnym sierocińcu ma
powstać galeria imienia dwóch słynnych gdańszczan: Daniela
Chodowieckiego i Güntera Grassa.
Idąc dalej ulicą Sierocą, dochodzimy do ulicy Osiek. Zauważcie, że jest znacznie szersza niż inne w tej okolicy. To dlatego, że niegdyś przez jej środek przepływał kanał. Zasypano
go, tworząc szeroką aleję. Ulica Osiek nosiła kiedyś nazwę Pięciopalczastej, bo odchodziło od niej aż pięć ulic. Znajdują się
tutaj Gdańskie Szkoły Autonomiczne. Zajmują gmach dawnej
łaźni i szkoły dla chłopców.
Kiedyś w mieszkaniach nie było łazienek. Uważano, że nie
trzeba się codziennie myć, a kąpać można się raz na jakiś czas.
Stopniowo jednak zaczęto zdawać sobie sprawę ze znaczenia
higieny dla zdrowia i samopoczucia. Władze miast przedsięwzięły budowę łaźni, w których za drobną opłatą można było
wziąć kąpiel. Pierwsza publiczna łaźnia w Gdańsku powstała
właśnie na Osieku. Zbudowano ją w 1904 roku przy szkole
dla chłopców. Tego rodzaju obiekty często umieszczano przy
szkołach, tak by mogli z nich wygodnie korzystać uczniowie.
Dodatkowo w łaźniach urządzano sale gimnastyczne, w których ćwiczyła młodzież. Budynek na Osieku liczył trzy kon-
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dygnacje – na parterze znajdowało się 28 kabin z natryskami
i 48 przebieralni dla młodzieży. Na pierwszym piętrze mieściły się łazienki publiczne. Wejście od ulicy było przeznaczone
dla panów, którzy mieli do dyspozycji 22 kabiny z natryskami
i 3 z wannami. Od podwórza wchodziły panie, dla których
przygotowano zaledwie 7 natrysków i 6 wanien. Drugie piętro
zajmowała sala gimnastyczna.
Następną łaźnię postawiono w 1908 roku na Dolnym Mieście, rok później kolejną w Nowym Porcie, a w 1914 jeszcze
jedną na Siedlcach. Z czasem, gdy normą stało się budowanie łazienek w mieszkaniach, łaźnie publiczne były zamykane.
Budynek na Osieku włączono do szkoły, obiekty na Dolnym
Mieście i w Nowym Porcie są obecnie siedzibą Centrum Sztuki
Współczesnej Łaźnia, natomiast w budynku na Siedlcach działa klinika.
Z ulicy Osiek można wejść w ulicę Stare Domki, zabudowaną niedużymi kamieniczkami, które przetrwały wojnę i tworzą
niepowtarzalny klimat. Można też skierować się w stronę Olejarnej. Nazwa pochodzi od młyna olejowego, który stał kiedyś
na jednej z odnóg Kanału Raduni. Dziś nie ma śladu zarówno
po kanale, jak i po młynie, stoi tu za to olbrzymia betonowa
budowla pozbawiona okien. To kolejna pamiątka po ostatniej
wojnie. Budynek powstał w 1942 roku i pełnił funkcję schronu,
w którym mogła się ukryć w razie nalotów miejscowa ludność.
Na szczycie widzimy wieżyczkę, z której obserwowano samoloty wroga. Bunkier nie został zburzony po wojnie. Rozbiórka
byłaby bardzo kosztowna. We wnętrzach urządzono magazyny, a później służył jako ścianka wspinaczkowa. Obecnie znajduje się tu klub.
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Czy wiesz, że:
•	Naprzeciwko ulicy Karpiej, po drugiej stronie Kanału Raduni
znajdowała się Wiadrownia. Mieszkali tu rzemieślnicy, którzy wyrabiali wiadra, konwie oraz inne naczynia. Zabudowa
Wiadrowni i ulicy Karpiej została zniszczona w 1945 roku.
•	Kanał Raduni powstał z inicjatywy Krzyżaków. Przekop zrobiono w XIV wieku. Dostarczał wody pitnej i energii potrzebnej do zasilania młynów.
•	Nad miejscem, gdzie Kanał Raduni łączy się z Motławą, znajduje się Most Wapienniczy. Jest jednym z najstarszych tego
typu obiektów w Gdańsku. Zbudowano go w 1897 roku,
a pierwszy poważny remont przeszedł dopiero w 2007 roku.
Jego forma nawiązuje do mostów rzymskich.
•	Kamienica przy ulicy Rycerskiej 10 jest jedną z cenniejszych
w Gdańsku. Nie została zniszczona w czasie ostatniej wojny
i w jej wnętrzach zobaczyć można oryginalną sień z piękną
klatką schodową. Budynek jest w trakcie remontu. W roku
2019 ma być udostępniony do zwiedzania.
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Quiz
1. Przy ulicy Grodzkiej 16 znajduje się stary spichlerz
z 1771 roku. Budynek ozdobiony jest rzeźbą zwierzęcia. Jakiego?
a. lwa
b. jelenia
c. orła
2. Od strony ulicy Czopowej znajduje się słodownia
dawnego browaru. To wysoki budynek z żółtej cegły.
W jego ścianę wmurowano tablicę z datą powstania.
Kiedy zbudowano słodownię?
a. w roku 1760
b. w roku 1770
c. w roku 1780
3. Ulica Karpia nie została odbudowana po wojnie. Na
początku ulicy, pod numerem 1, zbudowano szkołę.
Jaka to szkoła?
a. podstawowa
b. liceum
c. technikum
4. Przy ulicy Sukienniczej działa od 1962 roku słynna już
lodziarnia. Jak się nazywa?
a. Ptyś
b.	Miś
c.	Zdziś
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5. Sala gimnastyczna w Łaźni na Osieku mieści się na
II piętrze. Oświetlona jest przez duże, wąskie okna.
Nad nimi dodatkowo znajdują się jeszcze małe, okrągłe okienka. Ile ich jest?
a. 6
b. 8
c. 10

ul. Tartaczna
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ul. Olejarna
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ŚCIEŻKI ŚWIĘTYCH
— GŁÓWNE MIASTO
W trakcie drugiego Miniaturowego spaceru odwiedzimy najcenniejszą pod względem zabytków 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 Przedmiejskie, 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, ponieważ przez wiele wieków Główne Miasto otoczone było linią murów i wałów, które
chroniły mieszkańców i mieszkanki przed najazdem 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 okrążone
umocnieniami, jego sercem była rzeka 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 gdańskich 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
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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 ołtarze, 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.
I dziś właśnie ruszymy szlakiem ulic świętych.

❶ Ul. Mariacka 27

Ulica Mariacka jest uważana za jedną z najpiękniejszych
w Gdańsku. Wysokie i smukłe kamieniczki ozdobione są rzeźbami zwierząt, baśniowych stworzeń i mitologicznych bóstw.
Do ich wnętrz wchodzi się z przedproży z misternie wykonanymi poręczami, 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 znacznie się zmieniło,
powstawały nowe ulice, a stare były przebudowywane. Wiązało się to ze zwiększonym ruchem drogowym. Aby coraz
liczniejsze wozy mogły sprawnie przejeżdżać, likwidowano
przedproża przed kamienicami i w ten sposób poszerzano
jezdnie. Jednak na ulicy Mariackiej – ze względu na jej położenie – nie było potrzeby rozbierania przedproży. Usunięto
tylko kilka przy kamienicach o numerach 9, 10, 12, 18, 28, 32.
Odtworzono je w latach 1938–1940. W 1945 roku, w trakcie
II wojny światowej, wszystkie kamienice przy ulicy Mariackiej
zostały zniszczone. Ocalały jedynie ich przedproża. Podczas
odbudowy postanowiono zachować charakter ulicy. Domy
zostały zrekonstruowane, a uszkodzone przedproża – napra-
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wione. Ulica nabrała turystycznego charakteru, stając się jedną
z atrakcji miasta. Ulokowano tu liczne sklepy oferujące wyroby
i biżuterię z bursztynu 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 zbudowana w XV wieku. Od strony ulicy zdobi ją herb
miasta podtrzymywany przez lwy, od strony rzeki widzimy aż
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trzy herby. Środkowy to herb Polski, po prawej widzimy powtórzony herb miasta, po lewej natomiast umieszczony 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 rozmiarami – jest jednym z największych domów na Głównym Mieście. Ma nawet własną, liczącą
36 metrów wieżyczkę. 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 samorządzie, 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 organizacją wykładów i pokazów, w trakcie których jego
członkowie przedstawiali wyniki swoich badań. Gromadzono
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 Stanisław August Poniatowski, który interesował się działalnością Towarzystwa. Historię
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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 medycyny). 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, umieszczając na płycie z wyobrażeniem Diany malutki wizerunek pojazdu kosmicznego.
Ulica Mariacka prowadzi do największego na świecie gotyckiego kościoła zbudowanego z cegły. Kościołowi pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny ulica zawdzięcza
swoją nazwę. Budowla jest niezwykła, 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
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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 (pomniki, często w formie tablicy, ozdobione obrazami i rzeźbami, upamiętniające zmarłą osobę),
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.

❷ Ul. św. 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 ulicy pochodzi z 1336 roku. Była jedną z najważniejszych na
Głównym Mieście. Nazwę wzięła od szpitala św. Ducha, który
się przy niej znajdował. Szpital już w 1357 roku został przeniesiony dalej, w okolice ulicy Tobiasza, ale nazwa pozostała. Wiele lat później przy ulicy zbudowano świątynię.
W 1677 roku do Gdańska zawitał król Jan III Sobieski wraz
z żoną, dziećmi i licznym dworem. Król, jak przeważająca część
jego poddanych, był katolikiem, natomiast w Gdańsku większość mieszkańców i mieszkanek stanowili luteranie. Luteranizm to odłam chrześcijaństwa, który wykształcił się z Kościoła
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katolickiego w 1517 roku w wyniku reformacji. Jego miano
pochodzi od nazwiska Marcina Lutra, który uważał, że Kościół
potrzebuje zmian, gdyż duchowni dopuszczali się różnych
nadużyć. Luter zyskał wielu sympatyków, zwłaszcza na północy Europy, także w Gdańsku. Większość gdańszczan i gdańszczanek przyjęła jego nauki.
Kościół Mariacki – największa i najważniejsza świątynia
w mieście – pozostawał oficjalnie katolicki. Jednak naprawdę
odbywały się w nim nabożeństwa luterańskie. Rada Miasta nie
zgodziła się oddać obiektu katolikom pomimo nacisku polskich władców. Sobieski chciał, aby w Gdańsku było miejsce,
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, upamiętniająca 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 kształtem 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
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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 nazywany jest perłą architektury gdańskiej.
Przed rokiem 1945 świątynia była zasłonięta ze wszystkich
stron ciasną zabudową kamienic. W czasie odbudowy 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.
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 rodzinie. 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, Joan-
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na 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 napisała także kilka poczytnych powieści, a oprócz
tego tworzyła poezje. Przez cały pobyt w Niemczech tęskni-
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ła 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 w Niemczech.
Jeszcze będąc małym chłopcem, Daniel lubił rysować.
Pierwszych lekcji rysunku udzielał mu ojciec Gotfryd oraz
ciotka Justyna. W Berlinie Chodowiecki 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 osoby i ciekawe zdarzenia,
a także rysował. Dziennik ten pokazuje nam, jak wyglądało życie w osiemnastowiecznym Gdańsku i na Pomorzu. Podróżując, Chodowiecki pracował i zarabiał, jego sława była na tyle
duża, że otrzymywał wiele zamówień na portrety, za które
gdańszczanie hojnie mu płacili.
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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 przypominało 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 pomiędzy 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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Przy położonej nieco dalej ulicy Świętojańskiej znajdują się aż
dwa kościoły. Starszy jest kościół św. Mikołaja, natomiast bliżej
Motławy stoi drugi, młodszy, któremu ulica zawdzięcza swą
nazwę. Świątynia ta nosi podwójne wezwanie: św. Jana Chrzciciela 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 przechylać w kierunku wschodnim, czyli w stronę Motławy. Już od XVI
wieku przeprowadzano liczne remonty, aby świątynia się nie
zawaliła. Do dziś jednak widoczne jest odchylenie wschodniej
ściany o metr, wystarczy spojrzeć na kościół od strony Zaułka Zachariasza Zappio. Pokazuje to również zamontowany na
ścianie wskaźnik. Nie trzeba się obawiać o przyszłość budynku, kilka lat temu wzmocniono fundamenty betonem.
Kościół św. Jana jest niezwykły także ze względu 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 Świetlicki. Świetlicki studiował w Niemczech: w Lubece, Rostoku
i Wittenberdze, a następnie uzupełnił wykształcenie w Holandii. Odbył podróże do Francji i Anglii, gdzie w Londynie przyjął
święcenia kapłańskie. 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 spacerowaliśmy ulicą Mariacką. Pastorem kościoła św. Jana został w 1750 roku i pełnił tę
funkcję aż do śmierci w 1756 roku.
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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 do-
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kładnej 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, wśród nich wspaniały dwunastometrowy 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 świętych:
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.
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.
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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 zniszczeniem. Na miejscu pozostały
tylko – odpowiednio zabezpieczone – ołtarz i niemal równie
duży, mierzący 9 metrów, nagrobek Nataniela Schrödera. 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 filharmonii. Ostatecznie budowlę przekazano Kościołowi katolickiemu i ówczesny biskup
Tadeusz Gocłowski zawarł porozumienie z Nadbałtyckim Centrum Kultury, które otrzymało zadanie odbudowy świątyni
i przeznaczenia jej na cele kulturalne.

❹ Ul. Grobla IV 8

Na rogu ulicy Tobiasza i Grobli IV znajduje się niezwykła 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 starych i ubogich osób.
Ten najstarszy tego rodzaju obiekt w Gdańsku znajdował się
przy ulicy św. Ducha, pomiędzy uliczkami Kozią i Kołodziejską. W 1357 roku szpital przeniesiono dalej, na ulicę Tobiasza.
Szpital i kaplica były połączone. W XV wieku budynki zostały tak rozbudowane, że skromna kaplica stała się kościołem,
natomiast szpital – z powodu złego stanu technicznego –
postanowiono w XVII wieku rozebrać i zbudować nowy. Bu-
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dynek postawiono jednak nie przy samym kościele, lecz po
drugiej stronie ulicy.
Szpitale w tym okresie bardziej przypominały przytułki,
zapewniały opiekę osobom starym i ubogim. Nie wypłacano
wtedy rent ani emerytur i jeśli starsza osoba nie miała rodzi-
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ny, 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, który nadal pełnił
funkcję przytułku, mógł przyjąć 52 osoby. W 1945 uległ poważnym zniszczeniom i został odbudowany jako dom mieszkalny. Ocalał piękny portal, z 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 stwierdzono, 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.

❺ Plac Dominikański 1

Nazwa placu pochodzi od zakonu dominikanów. W 2027 roku
będziemy obchodzić 800 rocznicę przybycia braci do miasta.
Początkowo zamieszkali w grodzie, przy siedzibie księcia Pomorza. Gród znajdował się na terenie obecnego Zamczyska,
o czym była mowa w poprzednim rozdziale.
Już rok po przybyciu zakonników, w 1227, książę Świętopełk ofiarował im kościół św. Mikołaja. Wcześniej, w 1226 roku,
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świątynia została zniszczona w czasie najazdu Prusów, wrogiego plemienia zamieszkującego lesiste obszary na drugim
brzegu Wisły. Mnisi odbudowali kościół, który jednak został
ponownie zniszczony w 1308 roku, kiedy to Gdańsk podbili
Krzyżacy. Dominikanie raz jeszcze odbudowali świątynię, ale
w nieco innym miejscu, bliżej ulicy Świętojańskiej, gdzie stoi
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. Podupadający
klasztor przejęło państwo i nakazało rozbiórkę zniszczonego
obiektu. Na powstałym placu ćwiczyło wojsko. Pojawił się
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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 nowoczesny
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. 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.
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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 obecnie 107 stoisk,
czynnych od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–18.00,
a w soboty 9.00–15.00.

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. 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 kamienny portal, który został tu przeniesiony z kamienicy przy Długim Targu 11.
•	Oprócz Gdańska krzywymi zabytkami w Polsce mogą się
pochwalić Toruń i Ząbkowice Śląskie. Najsłynniejszym tego
typu obiektem jest jednak bez wątpienia wieża w Pizie
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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.
Bibliografia:
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Gdańskie Miniatury. Szlakiem kościołów, szpitali i przytułków dawnego Gdańska,
Gdańsk 2015.
Katalog zabytków sztuki – Gdańsk Główne Miasto, red. B. Roll, I. Strzelecka, Warszawa 2006.
Samp J., Miasto magicznych przestrzeni, Gdańsk 2003.

52

Gdańskie Miniatury

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
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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
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NAD KANAŁEM
— STARE MIASTO
W trakcie naszego trzeciego spaceru odwiedzimy Stare Miasto, położone nad niezwykłym zabytkowym kanałem.
W dawnych czasach, gdy nie było jeszcze prądu, najważniejsze źródło energii stanowiła woda. Dzięki niej mogły działać młyny, kuźnie (zakłady obróbki metalu), tartaki i folusze
(warsztaty obróbki tkaniny z wełny). Woda napędzała koła, które
uruchamiały urządzenia. Jednocześnie zabierała zanieczyszczenia i odpady powstające w toku produkcji. Dlatego w średniowieczu (okresie w historii Europy trwającym od V do XV
wieku) osady i miasta zakładano nad rzekami.
Ilość wody w rzece zależy od pory roku. Latem zdarzają się
susze i wtedy poziom rzeki opada, natomiast wiosną szybko
rośnie z powodu roztopów. Aby lepiej panować nad żywiołem, ludzie regulowali nurt wody, budując śluzy i tamy. Innym
rozwiązaniem była budowa kanałów. Poziom wody w takich
„sztucznych rzekach” łatwo było kontrolować i nim sterować.
Kanały dostarczały także wody pitnej i zasilały fosy. Na pomysł
wybudowania kanału, który zapewniałby Gdańskowi wodę
i energię, wpadli Krzyżacy.
Zakon krzyżacki zajął Gdańsk w 1308 roku. Od 1294 roku
Gdańskiem rządziła polska dynastia Piastów, która odziedzi-
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czyła Pomorze po rodzie Sobiesławiców. W wyniku walk miasto uległo zniszczeniu, zginęło także wielu jego mieszkańców
i mieszkanek. Wydarzenie to przeszło do historii jako rzeź
Gdańska. Osobom, które przeżyły rzeź, Krzyżacy kazali rozebrać pozostałe budynki i opuścić teren Pomorza. Zachowano
jedynie kościół św. Katarzyny. Przypominacie sobie zapewne,
że na terenie grodu zbudowano zamek. Pozwolono pozostać
także mieszkańcom dawnej osady Osiek. Z czasem miasto
zaczęło się odbudowywać, ale w innym miejscu, w okolicach ulicy Długiej. Tak powstało Nowe Miasto, nazywane też
Prawym Miastem, gdyż Krzyżacy nadali mu prawa miejskie.
Później zaczęto używać określenia Główne Miasto, które obowiązuje do dzisiaj. To na Głównym Mieście znajdują się najbardziej znane gdański zabytki: kościół Mariacki, kościół św.
Jana, kościół św. Mikołaja, Dwór Artusa, fontanna Neptuna,
Złota i Zielona Brama oraz liczne kamieniczki. Przez teren
zniszczonego w 1308 roku miasta Krzyżacy wytyczyli kanał.
Wyprowadzono go z rzeki Raduni, w okolicy miejscowości Juszkowo. Prace rozpoczęto w 1338 roku. Kanał ciągnął się wzdłuż
zboczy wzgórz i początkowo wpadał bezpośrednio do Wisły,
ale w XVII wieku zmieniono jego końcowy odcinek i od tej
pory jego wody wpływają do rzeki Motławy, na wysokości wyspy Ołowianki. Kanał miał kiedyś kilka odnóg, dziś pozostała
tylko jedna, najszersza, którą nazywamy Wielką Radunią.
Wzdłuż kanału zaczęły powstawać zakłady: młyn zbożowy,
kuźnica miedzi, tartak, młyn do mielenia kory drzewnej (wykorzystywany przez garbarzy, którzy zajmowali się wyprawianiem skór), szlifiernie oraz folusz.
Po dawnych zakładach nie ma już zbyt wielu śladów, większość z nich zamknięto w XIX i XX wieku. Nowoczesne fabryki
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potrzebowały więcej miejsca, rozwinęła się technologia i duża
część zakładów nie wymagała już bliskości wody, żeby móc
produkować. Przemysł przeniósł się do innych dzielnic, np. na
Dolne Miasto, o czym przekonacie się w trakcie następnych
spacerów. Niepotrzebne kanały zasypano, taki los spotkał
odnogi Kanału Raduni. Pozostawiono tylko Wielką Radunię,
wzdłuż której znajduje się wiele niezwykle interesujących obiektów. Dziś je odwiedzimy.

❶ Ul. Elżbietańska 3

Nazwa ulicy pochodzi od świętej Elżbiety, patronki tutejszego
kościoła. Zanim zbudowano świątynię, działał tu także szpital,
któremu patronowała święta. To nie jedyny kościół w okolicy.
Naprzeciwko kościoła św. Elżbiety stoi drugi – pod wezwaniem św. Józefa.
Zacznijmy jednak od szpitala świętej Elżbiety. Jego początki
sięgają schyłku XIV stulecia. Zakon krzyżacki pozwolił na budowę szpitala w 1394 roku. Instytucja przeznaczona była dla
chorych, ubogich, pielgrzymów i dla osób starszych. Szpitale w dawnych wiekach przypominały raczej przytułki i domy
opieki. Nadawano im imiona świętych. W Gdańsku znajdowały
się szpitale: św. Ducha (była o nim mowa podczas ostatniego spaceru), św. Barbary, św. Gertrudy, św. Jakuba, św. Rocha,
Wszystkich Bożych Aniołów, św. Jerzego i Bożego Ciała.
Szpital oddano w opiekę świętej Elżbiecie, ponieważ była
ona patronką chorych dzieci, biednych, wdów, wygnańców,
pielęgniarek i szpitali. Elżbieta pochodziła z królewskiego rodu
Arpadów, rządzącego Węgrami. W swojej najbliższej rodzinie
miała wiele kobiet, które także uznano za święte. Jej kuzynkami
były święta Agnieszka (patronka Czech) i błogosławiona Anna,
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a bratanicami święta Kinga (polska księżna), święta Małgorzata i błogosławiona Jolenta Helena. Bratową Elżbiety została
błogosławiona Salomea, a ciotką była święta Jadwiga (księżna
śląska). Elżbieta w wieku 14 lat została wydana za władającego Turyngią (to rejon w Niemczech) Ludwika IV. Kiedyś ślub
można było zawierać znacznie wcześniej niż obecnie, prawo
pozwalało na wstąpienie w związek małżeński, gdy dziewczynka miała ukończone 12 lat, a chłopiec 14.
Sześć lat później, po śmierci męża, Elżbieta poświęciła się
wychowywaniu trójki dzieci oraz pomocy ubogim. Ślubowała skromne życie, założyła szpital, gdzie sama doglądała podopiecznych. Zmarła w wieku 24 lat, do ostatnich dni pomagając
potrzebującym. Wkrótce po jej śmierci do miejsca, gdzie została
pochowana, ruszyły pielgrzymki (czyli podróże do miejsc ważnych z powodów religijnych), a Elżbietę uznano za świętą. Na
jej grobie zakon krzyżacki zbudował wspaniały kościół. Nie powinien nas zatem dziwić kult św. Elżbiety w Gdańsku.
Decyzji o założeniu szpitala przez Krzyżaków przyklasnął
ówczesny papież Bonifacy IX. Placówka otrzymała prawo do
przejmowania majątku osób, które w niej zmarły, a także została zwolniona z płacenia podatków. Obiektem zarządzał
urzędnik nazywany szpitalnikiem, który podlegał zakonowi krzyżackiemu. Po ponownym przyłączeniu Gdańska do
Polski – w wyniku wojny trzynastoletniej, która toczyła się
w latach 1454–1466 – szpital św. Elżbiety przeszedł pod zarząd Rady Miasta. Był jedną z najbogatszych tego typu placówek w Gdańsku. Aby utrzymać chorych oraz opłacić ich
opiekunów i służbę szpitalną, nadano mu na własność kilka
wsi. Dochody płynące z tych dóbr pozwalały na prawidłowe
funkcjonowanie obiektu. Pod koniec XV wieku posiadłości
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szpitala św. Elżbiety powiększono o majątek zlikwidowanego
w tamtym okresie szpitala św. Rocha. Kasę zasilały również
darowizny bogatych mieszczan i mieszczanek. Jednym z nich
był zasiadający w Radzie Miasta Jan Connert, znany miłośnik
sztuki i filantrop (osoba udzielająca bezinteresownej pomocy
potrzebującym). W 1547 roku Connert nakazał zbudować przy
szpitalu św. Elżbiety dom, w którym mogły się schronić sieroty i porzucone dzieci. Ponadto wystarał się u polskiego króla
Zygmunta Augusta o przywilej dla nieślubnych dzieci, które
w tym domu mieszkały. W 1541 roku w obiekcie ufundowanym przez Connerta przebywało 40 dzieci, w 1599 – już 102,
a w 1729 – 309. W 1867 budynek domu dziecka kupiło miasto. Wychowankowie zostali przeniesieni do nowego zakładu
w dzisiejszej dzielnicy Oliwa, a w budynku umieszczono osoby
chore psychicznie, bezdomne i cierpiące na choroby zakaźne.
W 1916 roku dom dziecka został rozebrany ze względu na
zły stan techniczny. Uratowano jednak portal, który wmuro-
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wano w budynek stojący obecnie na miejscu dawnego domu
dziecka (dziś jest tu siedziba Prokuratury Okręgowej w Gdańsku). Na portalu znajduje się podobizna dobroczyńcy i fundatora: Jana Connerta.
Inaczej potoczyły się losy samego szpitala. Kompleks popadł w ruinę, a po jego rozbiórce w 1618 roku wzniesiono
nowy solidny gmach. W 1752 roku budynek spłonął, został jednak szybko odbudowany. Projekt obiektu wykonał znany gdański rzeźbiarz Krzysztof Strzycki. Obecnie pełni funkcję klasztoru, mieszkają w nim księża i bracia pallotyni, którzy opiekują
się kościołem. Świątynia powstała jako kaplica przyszpitalna,
zajmująca jedną z sal szpitala. Na początku XV wieku obok
zbudowano niewielki kościół z wieżyczką. W drugiej połowie
XV stulecia świątynię połączono ze szpitalem szerokim przejściem, tak aby pacjenci mieli do niej wygodny i stały dostęp.
W okresie reformacji świątynia przeszła w ręce kalwinów.
W 1844 roku kościół, podobnie jak szpital, został przejęty
przez wojsko. Pełnił odtąd funkcje świątyni garnizonowej, to
znaczy korzystali z niego żołnierze i wojskowi stacjonujący
w tutejszych koszarach. W 1945 roku, w czasie II wojny światowej, kościół uległ poważnym zniszczeniom – spłonęło wnętrze, a także dach i hełm wieży. Obiekt został jednak szybko
odbudowany. Od 1945 roku jego gospodarzami są księża pallotyni. Wyposażenie wnętrza jest współczesne. Główną dekorację stanowią witraże, czyli ozdobne okna wypełnione kolorowymi kawałkami szkła, których autorką jest Zofia Baudouin
de Courtenay.
Przy ulicy Elżbietańskiej nad samym kanałem znajduje się
jeszcze jeden godny uwagi budynek. To Dom Opatów Pelplińskich, jedna z najstarszych kamienic na Starym Mieście,
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zbudowana w 1612 roku, ale nie wiadomo, dla kogo. Pierwszym właścicielem, którego znamy z nazwiska, jest Peter Henningk. W 1686 roku dom kupił wojewoda pomorski Władysław Kazimierz Łoś. Ten polski szlachcic słynął z waleczności
i umiejętności dyplomatycznych. Był dobrym gospodarzem,
dzięki czemu zgromadził duży majątek. Kamienicę, którą kupił w Gdańsku, przekazał swojemu bratu Ludwikowi Aleksandrowi. Ludwik był opatem (czyli przełożonym) zakonu cystersów w Pelplinie. Od tego czasu do kamienicy przylgnęła
nazwa Dom Opatów Pelplińskich. Opaci urządzili tu zajazd
– na parterze znajdowały się pomieszczenia dla duchownych,
na wyższych piętrach zaś były pokoje dla pozostałych gości.
Oprócz noclegu goście otrzymywali także wyżywienie. Zakon
cystersów w Pelplinie został zlikwidowany przez władze Prus
w 1823 roku (pod koniec XVIII wieku, po rozbiorach Polski, Pomorze i Gdańsk znalazły się właśnie w granicach Prus). Dom
Opatów Pelplińskich przeszedł w ręce prywatne, ale nadal pełnił funkcje zajazdu. Ostatecznie w 1911 roku kamienicę wykupiły władze miasta, a jej wnętrza zamieniono na biura. Swoją
siedzibę miała tu m.in. Policja Budowlana, czyli urząd, który
zatwierdzał inwestycje budowlane na terenie miasta i pilnował ich realizacji. W 1912 roku kamienica przeszła gruntowną
renowację (odnowę), w trakcie której wymieniono zniszczone
rzeźby i cegły. Nie została spalona w 1945 roku jak większość
domów na Starym Mieście. Obecnie znajduje się w niej Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Kamienica pięknie się prezentuje także od południa, czyli od strony Kanału
Raduni. Elewacja, czyli zewnętrzna ściana budynku, porośnięta jest dzikim winem. Pnącze jesienią zmienia kolor liści z soczysto zielonych na krwistoczerwone. Odbijający się w wodzie
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Dom Opatów Pelplińskich stanowi jeden z najpiękniejszych
widoków Starego Miasta.

❷ Ul. Bielańska 5

Od ulicy Elżbietańskiej odchodzi niepozorna uliczka – Bielańska. Jej nazwa nawiązuje do dawnych mieszkańców. Na rogu
ulic znajdują się zabudowania kościoła św. Józefa i klasztoru,
w którym niegdyś mieszkali karmelici. A ponieważ zakonnicy
ci nosili białe habity, ulicę nazywano ulicą Białych Mnichów.
Karmelici zamieszkali tu w 1456 roku. Przenieśli się na Stare
Miasto z obszarów Młodego Miasta, założonego przez Krzyżaków w 1380 roku. Młode Miasto miało być konkurencją dla
prężnie rozwijającego się Głównego Miasta. Krzyżacy utracili
panowanie nad Gdańskiem i Pomorzem w wyniku wojny trzynastoletniej (1454–1466). Po wygnaniu braci zakonnych Rada
Głównego Miasta postanowiła rozebrać zabudowania Młodego Miasta. Jego mieszkańcy i mieszkanki mogli osiedlić się
na Starym Mieście albo na Długich Ogrodach. Ci, którzy nadal
popierali Krzyżaków, zostali wygnani. Część Młodego Miasta
wokół kościoła i szpitala św. Jakuba przyłączono do Starego
Miasta i w ten sposób karmelici znaleźli się na Starym Mieście.
W zamian za zniszczone zabudowania na terenie Młodego
Miasta otrzymali budynki szpitala i kaplicy św. Jerzego, znajdujące się na wprost szpitala św. Elżbiety. Lecznica pod wezwaniem św. Jerzego powstała w połowie XIV wieku, a przebywali
w niej trędowaci (trąd to ciężka choroba skóry). Z czasem opiekę nad chorymi przejął kościół Bożego Ciała, a do szpitala św.
Jerzego zaczęły trafiać osoby stare i ubogie. Nowy kościół karmelitów został zbudowany przy kaplicy św. Jerzego. Początkowo otrzymał wezwanie św. św. Eliasza i Elizeusza, patronów za-
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konu karmelickiego. Zakonnicy mieli duże kłopoty finansowe,
więc poważne prace budowlane ruszyły dopiero w 1482 roku.
Pierwsze plany były bardzo ambitne – zamierzano wznieść
duży kościół, który miał sięgać aż do ulicy Elżbietańskiej (do
wolno stojącej obecnie bramy). Jednakże z powodu reformacji i przejścia większości gdańszczan i gdańszczanek na luteranizm lub kalwinizm rozbudowa katolickiego kościoła nie była
już potrzebna. W mieście, gdzie większość mieszczan i mieszczanek wyznawała protestantyzm, zakonowi katolickiemu nie
było łatwo.
W XVI i XVII wieku niesnaski religijne były przyczyną wielu
konfliktów, a nawet wojen. Problemy te nie ominęły Gdańska.
Pierwsze zamieszki wybuchły w 1523 roku. Splądrowano wtedy kościół i wykradziono zeń srebrne i złote naczynia. Sprzę-
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ty oddano mnichom trzy lata później. Do największych strat
doszło w 1678 roku. Karmelici urządzili procesję religijną do
Oliwy, w czasie której doszło do kłótni z luteranami. W odwecie luteranie napadli na klasztor. Mnisi zostali poturbowani,
zniszczono bibliotekę i zapasy żywności, uszkodzono organy,
dzwony kościelne wrzucono do Kanału Raduni. Za zniszczenia karmelici otrzymali odszkodowanie, które Rada Miasta wypłaciła w 1680 roku. Władze Prus zlikwidowały gdański zakon
karmelitów w 1823 roku. Budynki klasztoru przejęło wojsko,
a kościół w 1840 roku stał się świątynią parafialną z nowym patronem – św. Józefem. Kościół pełnił funkcję świątyni parafialnej do 1945 roku, kiedy to został spalony. Odbudowy obiektu
podjęli się misjonarze oblaci. Kościół św. Józefa, podobnie jak
kościół św. Elżbiety, ma współczesne wyposażenie, a w jego
wnętrzu najbardziej zwraca uwagę witraż nad ołtarzem głównym. Wykonała go Barbara Massalska, która zaprojektowała
również piękne witraże w kościele świętej Barbary na Długich
Ogrodach.

❸ Ul. Korzenna 33/35

Z ulicy Bielańskiej wychodzimy na ulicę Korzenną. Nazwa ta
pochodzi od przypraw, którymi tu handlowano. Pierwsza nazwa, zapisana w 1399 roku, brzmiała Pfeffergasse, czyli ulica
Pieprzowa. Kiedyś handel takimi przyprawami, jak pieprz, cynamon, kurkuma czy szafran, przynosił duże dochody. Trzeba
je było sprowadzać z dalekich stron, nierzadko z innych kontynentów, np. z Azji. Pieprz przywożono aż z Indii (stąd przysłowie „wysłać kogoś gdzie pieprz rośnie”, czyli bardzo daleko).
Wiązało się to z dużymi kosztami, dlatego przyprawy były bardzo drogie.
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Korzenna była niegdyś główną ulicą Starego Miasta, ponieważ ta część Gdańska nigdy nie miała rynku. Wzdłuż niej
stały ciasno wysokie kamienice, a nad Kanałem ulokowany
był najważniejszy budynek, czyli ratusz. Ulica Korzenna pełniła więc taką funkcję, jak ulica Długa i Długi Targ na Głównym
Mieście. Przy Korzennej mieszkał i pracował znany na całym
świecie gdańszczanin – Jan Heweliusz. Prowadził browar, ale
jego prawdziwą pasją było niebo, któremu przyglądał się nocą
z obserwatorium.
Urządził je na szczycie kamienic, których był właścicielem.
Obserwatorium przypominało pawilon, w którym naukowiec
umieścił przyrządy potrzebne do obserwacji nieba. Część
z nich zamawiał, niektóre wykonywał sam. Najdłuższy teleskop
w pracowni miał 39 metrów! W dziedzinie astronomii Heweliusz odniósł wiele sukcesów. Odkrył i opisał dziewięć gwiazdozbiorów: Tarczę Sobieskiego, Rysia, Sekstans, Jaszczurkę,
Małego Lwa, Liska z Gęsią, Mały Trójkąt, Cerbera i Górę Menal.
Gwiazdozbiór Tarcza otrzymał nazwę na cześć króla Jana III Sobieskiego, który interesował się badaniami gdańskiego astronoma. Król wspierał Heweliusza finansowo, zwolnił go z płacenia podatków i przyznał mu pensję. Gdańskiego astronoma
wspomagał nawet król Francji Ludwik XIV. Heweliusz napisał
wiele dzieł naukowych: książek i artykułów, opracował również
mapy Księżyca. Badał gwiazdy, planety oraz komety. W pracy
naukowej pomagała mu żona Elżbieta.
Elżbieta Koopman wyszła za Jana Heweliusza, gdy miała
16 lat. Jej mąż był od niej dużo starszy, aż o 36 lat. Elżbieta
była jego drugą żoną. Słynęła z urody, ale była także dobrze
wykształcona – znała kilka języków i interesowała się nauką.
Oprócz wychowywania dzieci: trzech córek i syna, Elżbieta
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wspierała męża w jego pracy naukowej, prowadziła korespondencję z innymi badaczami, pomagała w urządzeniu obserwatorium. Opiekowała się także starzejącym się astronomem. Jan Heweliusz zmarł 28 stycznia 1687 roku, dokładnie
w dniu swoich 76. urodzin, pozostawiając dwa niedokończone dzieła. Elżbieta napisała je do końca i opublikowała, jedno z nich było dedykowane Janowi III Sobieskiemu. Pomimo
że była dużo młodsza od Jana Heweliusza, przeżyła go tylko
o 6 lat. Zmarła w 1693 roku i została pochowana obok męża
w kościele świętej Katarzyny.
Heweliuszowie mieszkali w kamienicach pod numerami:
47, 48 i 49, posiadali także parcele od strony sąsiedniej ulicy:
Bednarskiej. Niestety większość zabudowy Starego Miasta uległa zniszczeniu w 1945 roku. Mocno ucierpiała ulica Korzenna,
w tym kamienice, które niegdyś należały do Jana Heweliusza.
Nie zdecydowano się na odbudowę Starego Miasta, całe wysiłki skupiając na Głównym Mieście. W Starym Mieście wzniesiono współczesną zabudowę, starając się, aby nie przytłoczyła zabytkowych obiektów. Budynki mieszkalne są tu więc
ceglane i dość niskie. Zmieniono nieco układ ulic. Korzenna
przestała być główną ulicą Starego Miasta. Usunięto z niej
tory tramwajowe. Przez ponad czterdzieści lat przejeżdżał
tędy tramwaj linii 8, która łączyła Nowy Port ze starym gdańskim portem położonym nad Motławą (ostatni przystanek
„ósemki” znajdował się przy Żurawiu). Główną ulicą Starego
Miasta stała się ulica Rajska. Z kolei na Korzennej, od strony
Kanału Raduni, utworzono skwer, na którym w 1973 roku
wzniesiono pomnik upamiętniający najsłynniejszego mieszkańca Starego Miasta. Pomnik, wykonany przez Michała Gąsienicę Szostaka, stał tu do 2006 roku, po czym został prze-
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niesiony na zieleniec między pobliskimi ulicami Heweliusza
i Wodopój. Jego miejsce zajął pomnik Heweliusza autorstwa
Jana Szczypka. Przedstawia on astronoma podczas pracy badawczej – uczony wpatruje się w niebo, i to dosłownie, ponieważ ścianę kamienicy, na którą kieruje wzrok, ozdobiono
mapą nieba. Projekt malowidła wykonali Andrzej Dyakowski
i Jacek Zdybel, wykorzystując przy tym mapy z dzieł Heweliusza. Zastosowana przez autorów technika sgraffita była bardzo popularna w czasach astronoma. Polega ona na pokryciu
ściany dwiema (lub więcej) warstwami tynku o różnych kolorach, a następnie wydrapywaniu tynku według wzoru, jaki
artysta chciał uzyskać.
Skwer przy Kanale Raduni nie powstał jednak po to, by
można było ustawić na nim pomnik Heweliusza. Brak zabudowy w tym miejscu miał służyć odsłonięciu jednego z najcenniejszych i najpiękniejszych budynków Starego Miasta – ratusza, który szczęśliwie nie został zniszczony w 1945 roku.
Ratusz był najważniejszym gmachem w mieście. Stanowił
siedzibę Rady, która zarządzała miastem (jej członków nazywamy rajcami), oraz Ławy, pełniącej funkcję sądu (jej członkowie to ławnicy). Ponieważ Stare Miasto, jak już wspomniano,
nie ma rynku, więc ratusz wzniesiono przy jego głównej ulicy
– Korzennej. Budowę ukończono w 1382 roku. Początkowo był
to nieduży i skromny, ceglano-drewniany budynek. W 1436
roku pomiędzy ratuszem a Kanałem Raduni postawiono wagę
oraz zbudowano areszt. Nieopodal handlowano pieczywem,
stąd nazwa pobliskiego mostu: Chlebowy. Pomimo remontów budynek był w złym stanie, dlatego Rada Starego Miasta
postanowiła wznieść nowy obiekt. Nie dysponowała jednak
wystarczającymi funduszami i o pożyczkę poprosiła… Radę
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Głównego Miasta. Prace ruszyły w 1587 roku i trwały kilka
lat. Budynek miał służyć Radzie, Ławie, a także mieszkańcom
i mieszkankom. W tym celu na piętrze powstała Wielka Sala,
w której odbywały się różnego rodzaju uroczystości. We wnętrzach oprócz sal posiedzeń Rady i Ławy znalazło się miejsce
na archiwum i kancelarię. Wszystkie te pomieszczenia ulokowano na piętrze. Sale na parterze pełniły funkcje gospodarcze.
Umieszczono tu wagę miejską oraz mieszkania dla służby. Za
ratuszem znajdowały się stajnie i szopy. Dwupoziomowe piwnice służyły za magazyny, na górnym poziomie składowano
beczki z winem i piwem.
Ratusz działał do 1793 roku, kiedy to Prusacy zajęli miasto
i zlikwidowali jego dotychczasowy podział. Nie wiedzieli, co
zrobić z budynkiem po rozwiązaniu władz miasta. Powstał pomysł, by ulokować w nim szpital położniczy. Ostatecznie dokonano gruntownej przebudowy i umieszczono tu sądy: miejski i krajowy. Ponieważ budynek był nieduży, na jego tyłach
dobudowano drugi obiekt. W 1910 roku sąd przeniósł się do
nowego, obszernego gmachu przy ulicy Nowe Ogrody, gdzie
mieści się do dziś. W ratuszu, który ponownie stał się własnością miasta, po kolejnej przebudowie urządzono biura. Znajdował się tu m.in. Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Kanalizacji,
Urząd Rozwoju Miasta, Miejski Urząd Budowlany czy Zarząd
Ogrodów. W tym czasie budynek uległ znacznym zmianom.
Do jego wnętrza trafiły cenne elementy wyposażenia z gdańskich domów: portale, obrazy, kominki. Tym sposobem powstało tu swego rodzaju muzeum.
Po wojnie ze względu na ogromne zniszczenie miasta ratusz odgrywał swoją pierwotną rolę. Odbywały się tu m.in. posiedzenia Rady Miasta, ale także władz wojewódzkich, w cza-
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sie których podejmowano ważne uchwały. Jedną z nich była
decyzja o odbudowie zniszczonego niemal w stu procentach
gdańskiego śródmieścia. Wielka Sala, nazwana Mieszczańską,
pełniła także funkcję miejskiego salonu – wygłaszano tu odczyty, prowadzono wykłady, organizowano wystawy.
Gdy urzędy wojewódzkie i miejskie otrzymały odpowiednie siedziby, w 1954 roku władze województwa gdańskiego
powołały Wojewódzki Dom Twórczości Ludowej, z siedzibą
w Ratuszu Staromiejskim. Dzięki temu już od 60 lat ratusz przy
ulicy Korzennej pozostaje jednym z najważniejszych miejsc na
mapie kulturalnej Pomorza. Choć zmieniały się nazwy – Wojewódzki Dom Twórczości Ludowej przemianowano na Wojewódzki Dom Kultury (potem także Wojewódzki Ośrodek Kultury), a następnie Nadbałtyckie Centrum Kultury – niezmienna
pozostała funkcja. Ratusz Staromiejski służy swymi pięknymi
wnętrzami artystom, muzykom, naukowcom w licznych projektach lokalnych i międzynarodowych.
Ratusz Starego Miasta można zwiedzać codziennie w godzinach 10.00–18.00. Wstęp jest bezpłatny.

❹ Ul. Na Piaskach 1

Z ulicy Korzennej idziemy na Most Chlebowy. Zbudowano go
w XIV wieku, aby połączyć ulice Korzenną z Kowalską. Stały na
nim stragany, na których – jak wskazuje sama nazwa – handlowano pieczywem. Most był remontowany na początku XIX
wieku, został wtedy poszerzony. Kolejna renowacja przypadła
na rok 2002. Od 2011 obiekt jest uznawany za most miłości
– pary zakochanych wieszają na nim kłódki, symbolizujące
trwałość uczuć. Niestety zwyczaj ten stanowi zagrożenie dla
konstrukcji zabytku.
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Przechodzimy mostem i skręcamy w uliczkę Na Piaskach.
Nazwa pochodzi od tego, że brzeg kanału nie był w tym miejscu umocniony i znajdowało się tu zejście na piaszczyste pobrzeże, gdzie można było na przykład poić zwierzęta: konie,
osły, muły i bydło. Przy ulicy działały dwa ważne zakłady.
Jednym z nich była kuźnica miedzi, założona w 1355 roku
i usytuowana na rogu z ulicą Garncarską. Obecnie zarówno po
budynku, jak i po dawnym wodopoju zwierząt nie ma śladu.
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Przetrwał za to inny bardzo cenny obiekt. Przy ulicy Na Piaskach kanał dzieli się na dwie odnogi, które tworzą wyspę zwaną Tarczą. Na wyspie mieści się jeden z największych zakładów
produkcyjnych, jaki wzniesiono w czasach krzyżackich: Wielki
Młyn. Mielono w nim zboże od 1364 do 1945 roku. Pierwszy
zakład tego typu zbudowano przed rokiem 1364. Spłonął jednak w 1391, a na jego miejscu stanął znacznie większy ceglany
budynek, który miał wprawdzie tylko jedną kondygnację, ale
za to jego rozłożysty dach krył aż sześć poziomów. Na poddaszu magazynowano zboże i przemieloną mąkę. Dzięki temu,
że kanał opływał młyn z obu stron, w obiekcie można było
zamontować aż 12 kół młyńskich. Produkowano tu mąkę dla
miasta i na sprzedaż. Dochody z handlu czerpali Krzyżacy, którzy nakładali na towary wysokie opłaty. Było to źródłem konfliktów między gdańszczanami a zakonnikami.
Pod koniec XVI wieku od strony wschodniej, czyli od ulicy
Rajskiej, dobudowano piekarnię z wysokim kominem wystającym ponad szczyt budynku. Zwiększono liczbę kół do 18,
wstawiono okna, dzięki którym na poddasze docierało więcej
światła. Kolejnym usprawnieniem było zainstalowanie młyna
końskiego. Używano go w okresie wojen, kiedy wrogowie oblegający miasto odcinali dopływ wody z Raduni. Gdy kanał wysychał, dzięki sile zwierząt możliwa była dalsza praca w młynie.
Zwiększono liczbę okien w dachu. W XIX wieku wprowadzono
napęd parowy, a w XX – elektryczny. Dziennie produkowano
tu do 200 ton mąki.
Niedaleko Wielkiego Młyna, po drugiej stronie ulicy Rajskiej,
znajduje się znacznie mniejszy budynek, nazywany Małym
Młynem. Pomimo tej nazwy nie wiadomo, czy obiekt faktycznie pełnił tę funkcję. Historycy i historyczki uważają, że był to
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raczej magazyn, czyli spichlerz, dla Wielkiego Młyna, ewentualnie mógł to być młyn pomocniczy. Mały Młyn powstał około
1400 roku. Jego wnętrze było wielokrotnie przebudowywane,
tak że obecnie nie sposób stwierdzić, czy znajdowały się tu
urządzenia do mielenia zboża.

❺ Ul. Katarzynki 1/3

Przechodząc przez ulicę Podmłyńską od strony Wielkiego Młyna, docieramy do jednego z najbardziej wiekowych kościołów
w Gdańsku. Kościół św. Katarzyny jest zarazem najstarszym
i największym kościołem na Starym Mieście. Zanim przyjrzymy się świątyni, warto spojrzeć na zabudowę znajdującą się
na rogu ulicy Podmłyńskiej i Katarzynki. Widzimy tu nieduży
jednopiętrowy budynek. Wzniesiono go pod koniec XVII wieku, a mieszkał w nim pisarz kościelny. Obiekt ma konstrukcję szkieletową, czyli drewnianą, wypełnioną cegłami. Takich
domów było niegdyś znacznie więcej, niestety do naszych
czasów zachowało się ich niewiele. Mieszkały w nich osoby
niezamożne.
Nie znamy dokładnej daty budowy kościoła św. Katarzyny. Zapewne świątynia powstała w okresie, kiedy założono tu
miasto, które w 1308 roku zniszczyli Krzyżacy. „Pierwsze” Stare Miasto powstało dzięki władcom z dynastii Sobiesławiców,
którzy w XIII wieku rządzili Pomorzem Gdańskim. Przybywali
wtedy do Gdańska kupcy z Lubeki, bogatego niemieckiego
portu. Do osiedlenia się na Pomorzu zachęcał ich książę Świętopełk, nadając im liczne przywileje. Handel, który prowadzili
niemieccy kupcy, przyczyniał się bowiem do bogacenia książęcej kasy. Nowi mieszkańcy i mieszkanki potrzebowali swojej
świątyni, ponieważ znajdujący się w pobliżu kościół świętego
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Mikołaja został w 1227 roku przekazany dominikanom. To najprawdopodobniej w tym okresie zaczęto budowę kościoła św.
Katarzyny, który stał się kościołem parafialnym dla Gdańska,
a więc najważniejszą świątynią w mieście. Nie wiemy dokładnie, jak ten obiekt wówczas wyglądał, ale o tym, że odgrywał
niezwykle ważną rolę, świadczy fakt, iż w 1266 roku wystawiono tu zwłoki księcia Świętopełka. Z kolei w 1298 roku książę
Władysław Łokietek rozstrzygał tu spory swoich poddanych.
Kościół został uszkodzony w czasie walk w 1308 roku. Krzyżacy po zdobyciu miasta kazali wyburzyć wszystkie zabudowania poza świątynią parafialną. Ponowne ożywienie tego
rejonu nastąpiło po przekopaniu Kanału Raduni. Wzdłuż niego powstał Wielki Młyn, a także kuźnica miedzi, tartak, szlifiernia oraz folusz. Obszar Starego Miasta ponownie się zaludnił,
w związku z czym zaczęto rozbudowywać kościół św. Katarzy-
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ny. Wieżę dobudowano dopiero w połowie XV wieku. Początkowo nie była wysoka. W latach 1484–1486 została znacznie
podwyższona i nakryta prostym dachem. Kościół św. Katarzyny kojarzony jest głównie ze wspaniałym hełmem wieńczącym jego wieżę. Hełm ten powstał już jednak w innej epoce
– baroku. Ukończono go w 1634 roku. Wieża osiągnęła wtedy
wysokość 76 metrów (tyle, ile ma dzisiejszy 30-piętrowy budynek) i stała się drugą najwyższą wieżą kościelną w Gdańsku. Ze
względu na swoje wybujałe kształty hełm kościoła św. Katarzyny nazywany jest koroną Starego Miasta.
Warto zajrzeć jeszcze na ulicę Katarzynki, która biegnie
obok świątyni. Jak zauważyliście, przy każdym kościele znajduje się zaułek bądź ulica, której nazwa nawiązuje do patronki
lub patrona świątyni. Stoi tu kamienica, która wygląda, jakby
składała się z trzech kamienic. To Dom Kaznodziejów, zbudowany w latach 1599–1602, a zaprojektowany przez Antona van
Obberghena. Najbardziej znanym dziełem tego architekta jest
Wielka Zbrojownia. W wypadku obu tych projektów Obberghen musiał zaplanować budynek na bardzo szerokiej działce.
Dlatego fasady (czyli ściany, w których znajduje się główne
wejście) Wielkiej Zbrojowni i Domu Kaznodziejów składają
się z kilku węższych fasad: trzech (Dom) lub czterech (Zbrojownia). Kamienica przy ulicy Katarzynki przeznaczona była
na potrzeby duchownych kościoła św. Katarzyny. Miał w niej
mieszkać Martin Opitz, niezwykle uzdolniony poeta i tłumacz,
piszący w języku łacińskim i niemieckim.
Opitz urodził się w 1597 roku na Śląsku. Oprócz twórczości
literackiej zajmował się także dyplomacją. Służył między innymi królowi Władysławowi IV Wazie. W 1638 roku został sekretarzem królewskim. W Gdańsku mieszkał od 1636 roku, tutaj
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m.in. opublikował swój przekład Antygony – słynnego dzieła Sofoklesa (starożytnego tragika greckiego). W 1639 roku,
w czasie epidemii, która panowała wtedy w Gdańsku, poeta
zachorował i zmarł. Nie został jednak pochowany w pobliskim
kościele św. Katarzyny, lecz w położonym na Głównym Mieście kościele Mariackim.

Czy wiesz, że:
•	W Gdańsku mamy wiele „świętych” ulic. Ich nazwy wiążą się
z kościołami, które przy nich stoją. Są ulice: św. Barbary, św.
Ducha, Świętojańska, Mariacka, Elżbietańska, Katarzynki, Zaułek św. Bartłomieja. W nazwach ulic przetrwały też nazwy
dwóch kościołów, które już nie istnieją. Pomiędzy Śródmieściem a Wrzeszczem znajduje się dzielnica Aniołki, na której terenie stał niegdyś kościół Wszystkich Bożych Aniołów.
Podobnie Bastion Gertrudy zawdzięcza swoje miano pobliskiemu, dziś już nieistniejącemu kościołowi św. Gertrudy.
•	Od wieży kościoła św. Katarzyny wyższe są tylko wieże
dwóch gdańskich zabytkowych budowli: kościoła Mariackiego i Ratusza Głównego Miasta.
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Quiz
1. Przy ulicy Elżbietańskiej znajduje się brama kościoła
św. Józefa. Od strony świątyni została ozdobiona
płaskorzeźbą, która przedstawia:
a. Świętą Rodzinę w czasie modlitwy
b. Świętą Rodzinę w czasie wędrówki do Betlejem
c. świętego Józefa
2. Przy ulicy Bielańskiej mieści się siedziba Uniwersytetu
Gdańskiego. Znajduje się tu Instytut Historii Sztuki
i Instytut Archeologii. Aby wejść do środka, trzeba
przejść przez podcień, czyli przez otwarte pomieszczenie w dolnej części budynku. Na ilu filarach wsparty
jest podcień?
a. na 9
b. na 11
c. na 13
3. Jaki herb znajduje się bezpośrednio nad głównym
wejściem do ratusza przy ulicy Korzennej?
a. Polski
b.	Gdańska
c. Prus Królewskich
4. Z ulicy Na Piaskach roztacza się piękny widok na wieżę
kościoła św. Katarzyny. Umieszczono na niej zegar. Ile
ma wskazówek?
a. jedną
b. dwie
c. żadnej, to zegar słoneczny
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5. Przy ulicy Katarzynki stoi Dom Kaznodziejów, do którego prowadzą trzy wejścia. Nad wszystkimi drzwiami
umieszczono takie same ozdoby. Co przedstawiają?
a. lwie głowy
b. kiście winogron
c. głowy aniołów
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PTASIE ZAKAMARKI
— DOLNE MIASTO
Trasa czwartego spaceru prowadzi przez niezwykłą dzielnicę.
Kiedy na Głównym i Starym Mieście budowano wspaniałe kościoły i ratusze, a mieszczanie wznosili piękne kamieniczki, tutaj rosły jeszcze drzewa i rozciągały się łąki, na których pasterze
wypasali swoje stada. Zakładano sady i ogrody, pełne jabłoni,
grusz i śliw. Dzielnica była bardzo spokojna, nieliczne domy
i dworki otaczała zieleń. Ponieważ teren był podmokły, wykopano kilka kanałów, w których zbierała się woda. Aby dojść
do sąsiada, trzeba było więc pokonać nawet kilka mostków.
Wszystko zmieniło się w XIX wieku, kiedy to z powodu braku
miejsca w innych dzielnicach zaczęto tu wznosić fabryki. Zasypano kanały, dzięki czemu powstały szerokie ulice, wzdłuż
których budowano kamienice i domy dla pracowników pobliskich zakładów. Dzielnica przestała przypominać wielki ogród.
Tak w skrócie można przedstawić historię Dolnego Miasta.
Więcej na temat poszczególnych budynków oraz ludzi, którzy
tu mieszkali i pracowali, dowiemy się podczas spaceru. Nazwy
tutejszych ulic przypominają nam, jak ta część miasta wyglądała dawniej.
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Na Dolne Miasto możemy dojść od strony Starego Przedmieścia i Wyspy Spichrzów przez Most Toruński. Jego nazwa
pochodzi od ulicy, która łączy ulice: Okopową z Wróblą. Most
powstał w 1643 roku i nosił miano Kłodowy, ponieważ został
wykonany z drewna. Do połowy XIX wieku był zamykany na
noc. W 1894 roku wyremontowano go i elementy drewniane
wymieniono na metalowe. Był jeszcze kilkakrotnie przebudowywany. Z mostu skręcamy w lewo na ulicę Kamienna Grobla.
Grobla to wał ziemny usypany na bagnistych, podmokłych
terenach, umożliwiający przejście ludziom i zwierzętom. Tutejszą groblę wyłożono kamieniami, tworząc ulicę, którą nazwano po prostu Kamienną Groblą. Kiedyś stały przy niej kamienice, zdewastowane w 1945 roku podczas II wojny światowej.
Przetrwał stary budynek młyna olejowego.
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Za młynem wzdłuż Nowej Motławy wznosi się osiedle.
W wyniku II wojny światowej Dolne Miasto nie zostało zniszczone w tak dużym stopniu, jak Stare czy Główne Miasto, ale
niektóre obszary tej dzielnicy poniosły większe straty. Między
innymi zabudowa wzdłuż kanału. Na jej miejscu wzniesiono
w latach 1958–1960 osiedle, które otrzymało nazwę Dolne
Miasto I. Tworzy je kilka ośmiopiętrowych wieżowców, ustawionych po linii łuku, zgodnie z wygięciem Nowej Motławy.
Architekt Witold Rakowski zaprojektował wieżowce, uwzględniając podmokłość gruntu i bliskość kanału. Pod każdym budynkiem trzeba było wykonać palowanie, czyli w głębokie
otwory wlać beton, który dodatkowo stabilizował budynki.
Osiedle zostało pozytywnie ocenione jako dobrze wkomponowane w przestrzeń dzielnicy.
Skręcamy w ulicę Śluzy, mijamy Szkołę Podstawową nr 65
im. Alfa Liczmańskiego i kierujemy się w stronę ulicy Jaskółczej. Ulica Śluzy, jak wskazuje nazwa, kończyła się niegdyś śluzą regulującą poziom wody na Nowej Motławie. U zbiegu ulic
Śluzy i Jaskółczej znajduje się jeden z najciekawszych budynków Dolnego Miasta – dawna łaźnia.
Jak już wspomniano, kiedyś w mieszkaniach nie było łazienek. Na terenie miasta w różnych dzielnicach działało kilka małych, prywatnych łaźni, ale nie zaspokajały one w pełni potrzeb
mieszkańców i mieszkanek, których liczba rosła. Aby rozwiązać
problem, władze miasta zaczęły budować duże i przestronne
łaźnie publiczne. Nowoczesny obiekt powstał obok budynku
szkoły na Osieku, a drugi – w 1908 roku na Dolnym Mieście. Później duże łaźnie publiczne uruchomiono także w Nowym Porcie
i na Siedlcach. Miały służyć zarówno mieszkańcom i mieszkankom dzielnic, jak i uczniom pobliskich szkół. Z tego względu bu-
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dynek na Dolnym Mieście miał aż trzy niezależne wejścia: dla
mężczyzn, dla kobiet i dla uczniów. Łaźnia czynna była w zwykłe
dni od 9.00 do 13.00 i od 16.00 do 20.00. W soboty nieco dłużej
– od 9.00 do 13.00 i od 15.00 do 22.00. W niedziele i święta działała tylko przed południem. Panowie korzystali z pomieszczeń
usytuowanych na pierwszym piętrze. Mieli do dyspozycji 22 kabiny z prysznicami i 4 łazienki z wannami. Część dla pań również
znajdowała się na pierwszym piętrze. Klientki mogły korzystać
z 6 kabin prysznicowych i 8 wanien. Obok umieszczono kasy. Za
kąpiel pod prysznicem pobierano opłatę w wysokości 10 fenigów, za kąpiel w wannie – 30. Cena uwzględniała mydło i ręcznik. Kwota 10 fenigów nie była wygórowana, tyle kosztował
bilet tramwajowy umożliwiający dojazd z Dolnego Miasta do
Dworca Głównego. Dla uczniów przeznaczono 36 pryszniców
ulokowanych na parterze. Tu także znajdowały się 72 kabiny służące jako przebieralnie, z których korzystały dzieci przychodzące do łaźni nie tylko po to, żeby się umyć, ale także aby ćwiczyć
w dużej, zajmującej niemal całe drugie piętro, sali gimnastycznej. Na parterze umieszczono kotłownię, dzięki której można
było ogrzać wodę, oraz pralnie i suszarnie. Z kolei na poddaszu
został zamontowany duży zbiornik wody (na 5000 litrów), aby
w razie awarii wodociągu miejskiego łaźnia mogła funkcjonować. Wszystkie części były od siebie oddzielone, a wejścia do
nich znajdowały się od strony podwórek, co zapewniało klientom dyskrecję. Współczesne główne wejście od strony ulicy Śluzy powstało dopiero rok temu, przy okazji ostatniego remontu
budynku. Łaźnia działała do lat 70. XX wieku. Z czasem miała
coraz mniej klientów, ponieważ w nowo budowanych domach
w każdym mieszkaniu znajdowała się łazienka. Zamknięty budynek popadał w ruinę. Na szczęście uratowali go… artyści.
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W budynku łaźni mieści się obecnie Centrum Sztuki Współczesnej. Powstało z inicjatywy artystów i artystek, którzy potrzebowali przestrzeni do tworzenia. Oficjalnie CSW Łaźnia powołano w 1998 roku, jednak artyści działali tu już kilka lat wcześniej.
W Centrum oprócz wystaw odbywają się także wykłady,
odczyty, pokazy filmowe, koncerty, panele dyskusyjne. Prowadzone są również zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży.
Działania gdańskiej Łaźni są doceniane w Polsce i na świecie.
CSW jest zaliczane do najważniejszych placówek kulturalnych
w naszym kraju. Galeria jest czynna we wtorki, środy, piątki,
soboty i niedziele w godzinach 12.00 –18.00 oraz w czwartki
od 12.00 do 20.00.

❷ Ul. Wróbla 1

W bliskim sąsiedztwie ulicy Wróblej biegnie ulica Jałmużnicza,
której nazwa stanowi interesujący przykład tłumaczenia dawnych określeń. Pierwsze nazwy ulic zapisywano po łacinie, następnie w języku niemieckim, a po 1945 roku były tłumaczone
na język polski. Z niektórymi nie było żadnych problemów, inne
jednak nastręczały trudności. Alamodengasse można przetłumaczyć jako ulicę Wszelkiej Mody, a nazwa ta mogła być żartobliwym nawiązaniem do mieszkających tu robotników, którzy
byli zbyt ubodzy, aby modnie się ubierać. Po wojnie jednak
pomylono alamoden z almosen, co oznacza jałmużnę, i tak powstała ulica Jałmużnicza. Skręcając w lewo, w ulicę Toruńską,
dochodzimy do skrzyżowania z ulicami Wróblą, Kurzą i Radną,
gdzie znajduje się zajezdnia tramwajowa. Zanim tam przejdziemy, przyjrzyjmy się jeszcze pierwszej z nich.
Ulica Wróbla, podobnie jak Jałmużnicza czy Śluzy, podzielona była kiedyś kanałem. Zazwyczaj każda strona kanału mia-
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ła swoją nazwę. I tak obecna ulica Wróbla to dwie dawne ulice:
Kocia i Wróbla, znajdujące się po obu stronach nieistniejącego
już dziś kanału. Był to rodzaj żartu: aby kot mógł złapać wróbla,
musiał przeskoczyć przez kanał. Od 1763 roku obie ulice otrzymały jedną, ptasią nazwę. Ta jednak jeszcze dwukrotnie się
zmieniała – po 1945 nadano jej miano na cześć generała Michała Radziwiłła, zasłużonego uczestnika powstania kościuszkowskiego, wojen napoleońskich i powstania listopadowego.
W 1953 roku nowym patronem ulicy został Ernst Thälmann,
niemiecki polityk komunista. Do historycznej nazwy wrócono
w 1990 roku. Ulica Wróbla prowadzi prosto do budynku starej zajezdni tramwajowej. Wcześniej w tym miejscu stał Dom
Zarazy, przeznaczony dla osób chorych zakaźnie, wzniesiony
w połowie XVII wieku, kiedy na Dolnym Mieście mieszkało
jeszcze niewiele osób. Izolowanie chorych od pozostałych
mieszkańców miało zapobiegać rozprzestrzenianiu się zarazków. Dom na Dolnym Mieście rozebrano w XIX wieku, kiedy
to w Gdańsku zbudowano nowoczesne szpitale. Historia przetrwała jednak w nazwie jednej z okolicznych uliczek – Zarazy. Tę niezbyt elegancką nazwę zmieniono na Wiosenną, ale
sama uliczka zniknęła z planów miasta po tym, jak rozbudowano zajezdnię tramwajową.
Pierwsza linia tramwajowa obsługująca Śródmieście została uruchomiona w 1885 roku. Łączyła Dolne Miasto z Targiem
Węglowym przez ulice Łąkową, Długi Targ i Długą. Poprowadzenie linii tramwajowej przez główną ulicę Dolnego Miasta
było możliwe dzięki zasypaniu kanałów w latach 1869–1871.
Pierwsze tramwaje składały się z wagonów ciągnionych przez
konie. Zajezdnia obejmowała budynek stajni z boksami dla 70
koni pociągowych i halę, w której stało 12 wagonów. Jednak
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już kilka lat później, w 1894 roku, zdecydowano, że tramwaj
konny zostanie zastąpiony wagonami napędzanymi elektrycznie. Zbudowano więc dużą halę, która mogła pomieścić
wagony i urządzenia techniczne. W 1900 roku dobudowano
jeszcze halę mieszczącą warsztaty potrzebne do naprawy
i konserwacji wagonów. Kolejna duża rozbudowa zajezdni nastąpiła w 1927 roku, kiedy to uruchomiono linię prowadzącą
na Stogi. Tam gdzie znajdowała się hala postojowa w okresie
kursowania tramwaju konnego, wzniesiono duży obiekt, który mógł pomieścić 40 wagonów. Zajezdnia została zamknięta
w 1999 roku ze względów technicznych. Obecnie służy jako
parking. Z ulicy Łąkowej usunięto także linię tramwajową, która była jedną z najstarszych w Gdańsku. W trakcie ostatniej rewitalizacji Dolnego Miasta przywrócono jeden tor. Stanowi on
atrakcję turystyczną.
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Na rogu ulicy Kieturakisa i Łąkowej znajduje się jeden z najstarszych budynków w dzielnicy – Dwór Uphagenów. Dwory to
domy budowane na wsi albo tuż za miastem. Wraz z otaczającymi je ogrodami lub parkami były miejscem odpoczynku
bogatych mieszczan. Co zatem robi dwór w środku przemysłowej dzielnicy? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sięgnąć do historii Dolnego Miasta.
Zanim zaczęto stawiać tu domy, obszar ten porastały łąki
i drzewa. Pomiędzy 1338 a 1341 rokiem teren, na którym później wzniesiono dwór, kupiła od rycerza Piotra z Kacka Rada
Miejska. Odtąd wypasano tu bydło i trzodę chlewną, co odzwierciedla pierwsza nazwa miejsca: Świńskie Łąki. Gdy w XVII
wieku otaczano Gdańsk fortyfikacjami (miały chronić przed
atakiem wrogich wojsk; w tym czasie Polska toczyła wojny
ze Szwecją), Świńskie Łąki zostały przyłączone do miasta. Był
to duży obszar, który przez długi czas pozostał prawie niezabudowany. W 1650 roku wytyczono siatkę ulic na podstawie
projektu Georga Telliora. Ponieważ teren był bardzo podmokły, wykopano sieć kanałów, w których gromadził się nadmiar
wody. Obszar ten zaczęto określać jako Nowe Miasto, ale
szybko nazwę tę wyparła inna, odnosząca się do położenia,
a mianowicie Dolne Miasto. Nowa dzielnica długo miała charakter ogrodowy, dlatego gdańska rodzina Uphagenów około
1800 roku zbudowała tu dwór. Uphagenowie posiadali podmiejskie rezydencje w dzisiejszych dzielnicach Wrzeszcz oraz
Piecki. W 1852 roku dwór od Marii Wilhelminy Uphagen kupił
zamożny kupiec Johann Kuhn za kwotę 4300 talarów. W tym
czasie powstał Komitet Pań i Panien, który obrał sobie szczytny
cel: założenie szpitala wraz z sierocińcem. Organizacja została
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powołana w związku z epidemią cholery, choroby zakaźnej,
która pochłonęła wiele ofiar. Na czele Komitetu stanęła Maria Hohenzollern, spokrewniona z pruską rodziną królewską
właścicielka Pałacu Opatów w Oliwie. Johann Kuhn przekazał
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obiekt Komitetowi, dzięki czemu można było otworzyć szpital.
Pacjentami miały opiekować się zakonnice ze zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza, założonego w XVII
wieku we Francji.
Leczenie chorych rozpoczęto w 1853 roku. Placówkę prowadziły siostry boromeuszki przybyłe z Trewiru, miasta w Niemczech. Lecznica przeznaczona była dla katolików. Dawniej wyznawana wiara miała większe znaczenie niż np. przynależność
narodowa. Również pacjentów i pacjentki dzielono według
wyznania. W niewielkim Dworze Uphagenów umieszczono 24
chorych, którymi opiekowały się trzy siostry i jeden lekarz. Po
raz pierwszy szpital powiększono w latach 1856–1857. Dzięki funduszom zapisanym w testamencie przez księżną Marię
Hohenzollern szpital ponownie rozbudowano, tym razem
dodając nowy oddział chirurgiczny oraz budynki gospodarcze. W okresie 1898–1900 postawiono nowy gmach główny
według projektu berlińskiego architekta Augusta Menkena.
Dzięki współpracy projektanta z ordynatorem oddziału, znanym chirurgiem doktorem Pawłem Schröterem, wnętrza budynku zostały doskonale przystosowane do leczenia chorych.
Na parterze znajdowały się sale dla pacjentów I i II klasy (płacących dodatkowo za lepsze warunki pobytu w szpitalu; sale
I klasy były jednoosobowe, a II klasy – czteroosobowe) oraz
pracownia rentgenowska. Wyższe kondygnacje zajmowali
chorzy klasy III, umieszczani w salach wieloosobowych, były
tu też izolatki i pomieszczenia pomocnicze. Serce gmachu stanowiła sala operacyjna na pierwszym piętrze. W celu zachowania szczególnej higieny, podłogi i ściany wyłożono płytkami, które były łatwe w czyszczeniu. Sala została wyposażona
w nowoczesne sprzęty chirurgiczne. Wzniesiono też kuchnię,
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pralnię i kostnicę (pomieszczenie do przechowywania ciał
zmarłych).
Po II wojnie światowej obiekt nadal służył chorym. Początkowo mieścił się tu szpital Polskiego Czerwonego Krzyża,
później zaś – klinika Akademii Medycznej (obecnie Gdański
Uniwersytet Medyczny). Szpital został zamknięty w 2004 roku,
w jego przebudowanych wnętrzach będzie się mieścił hotel.
Wyjaśnijmy jeszcze nazwę ulicy. Niegdyś ulica Kieturakisa
była przedłużeniem ulicy Śluzy. Odcinek ulicy Śluzy wydzielono dopiero w latach 70. ubiegłego wieku po śmierci profesora
Zdzisława Kieturakisa. Ten znakomity gdański chirurg słynął ze
swych umiejętności – uratował życie wielu pacjentów, przeprowadzając skomplikowane operacje. Talent lekarza znalazł
odbicie w powiedzeniu, które w latach 60. można było usłyszeć na gdańskich ulicach: „Ciebie to już tylko Kieturakis może
poskładać”. Istniała też inna wersja, będąca żartobliwą groźbą:
„Jak cię załatwię, to nawet Kieturakis cię nie poskłada”.

❹ Ul. Łąkowa 7

Główną ulicą Dolnego Miasta jest Łąkowa, która tak naprawdę powinna się nazywać… Wierzbowa. Ulicę tę, podobnie
jak wszystkie pozostałe na Dolnym Mieście, wytyczono w XVII
wieku. Przez jej środek przebiegał kanał, obsadzony wierzbami. Początkowo każdy jego odcinek miał swoją nazwę. Wzdłuż
kanału mieliśmy więc ulice: Lipową, Łabędzią, Gęsią, Trzcinową. Jeden z takich odcinków nosił nazwę Wierzbowa. Dopiero
w 1812 roku podjęto decyzję o nadaniu wspólnego miana kilku ulicom tworzącym główną drogę Dolnego Miasta. Wybór
padł na nazwę Wierzbowa – od drzew, które rosły nad kanałem. W 1945 roku, kiedy tłumaczono nazwy niemieckie na ję-
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zyk polski, doszło do pomyłki. Po niemiecku ulica Wierzbowa
to Weidengasse. Pechowo na Dolnym Mieście była także uliczka Łąkowa, czyli po niemiecku Wiesengasse. Przy zawieszaniu
tabliczek główna ulica błędnie otrzymała tę z nazwą Łąkowa,
a krótka uliczka przy zajezdni tramwajowej została Wierzbową.
Wzdłuż ulicy budowano kamienice i domy, a od XIX wieku także fabryki. Powstał tu jedyny w okolicy kościół.
Historia kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest ściśle związana z historią szpitala, przy którym
wzniesiono kaplicę dla pracujących w nim sióstr boromeuszek oraz dla chorych. Z czasem kaplicę powiększono, tworząc kościół, który jest obecnie świątynią parafialną dla gdańskich dzielnic: Dolnego Miasta i Olszynki. Początkowo, gdy
szpital był niedużą placówką mieszczącą się w Dworze Uphagenów, zakonnice modliły się w jednej z sal, zamienionej na
kaplicę. Gdy szpital zaczął się rozrastać, pomyślano o budowie
kaplicy z prawdziwego zdarzenia. Do jej powstania w szczególny sposób przyczyniła się Felicyta Tietz – protestantka, która przeszła na katolicyzm i zaczęła działać na rzecz gdańskich
współwyznawców. Zależało jej, aby na Dolnym Mieście istniała świątynia i szpital dla katolików. Pozyskanie odpowiednich
środków na ten szczytny cel kosztowało Felicytę dużo trudu
i energii. Odwiedzała zamożne i wpływowe osoby i skutecznie nakłaniała je do składania datków. Dzięki temu w 1860
roku ukończono budowę zwieńczonej wieżą kaplicy. Oprócz
sióstr boromeuszek i chorych korzystali z niej także okoliczni
mieszkańcy i mieszkanki, którzy do najbliższego katolickiego
kościoła (Kaplicy Królewskiej bądź kościoła św. Mikołaja na
Głównym Mieście) mieli daleko. Skromną kaplicę powiększono w 1894 roku. W 1911 roku rozbudowano kaplicę dla za-
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konnic, której wejście znajdowało się od strony szpitala. Dzięki
temu siostry miały swobodny dostęp do miejsca, gdzie ukryte
przed spojrzeniami wiernych, mogły w skupieniu oddawać
się modlitwie.
W okresie letnim chorzy modlili się także w ogrodzie szpitalnym. W 1905 roku powstała tu grota wzorowana na słynnej
grocie z francuskiego miasteczka Lourdes, gdzie skromnej pasterce Bernadecie ukazała się Matka Boska. Wkrótce do Lourdes
zaczęli przybywać pielgrzymi i rozkwitł tutaj kult Matki Boskiej.
Jego przejawem są kopie jaskini z Lourdes, w której św. Bernadeta ujrzała Marię. Grota nadal znajduje się na tyłach gdańskiego szpitala i jest jedyną pozostałością po pięknym ogrodzie.
Kościół był świątynią szpitalną do 1949 roku, kiedy to został
kościołem parafialnym. W jego wnętrzu zwraca uwagę przede
wszystkim ołtarz z rzeźbami patronki, czyli Marii, oraz dwóch
aniołów. O związku ze szpitalem przypominają rzeźby świętych
(św. Anny, św. Teresy, św. Elżbiety, św. Karola), przeniesione ze
szpitalnych korytarzy. Święci ci byli patronami poszczególnych
oddziałów. W kościele znajduje się także piękna monstrancja
(naczynie wykorzystywane podczas odprawiania mszy świętej), wykonana w Wiedniu, stolicy Austrii, i sfinansowana dzięki
biżuterii zebranej przez Felicytę Tietz podczas balów. Z powodu dobroci i poświęcenia Felicyta nazywana była aniołem Dolnego Miasta.
W przeciwieństwie do innych historycznych dzielnic Gdańska, takich jak Główne czy Stare Miasto, w krajobrazie Dolnego Miasta nie dominują wieże starych kościołów. Wielkością
wyróżniają się natomiast budynki fabryk. Jedną z nich jest
dawna fabryka Gdańskiego Monopolu Tytoniowego. Budynek
oddano do użytku 1 lipca 1928 roku. Autorami projektu byli
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Wilhelm Köster z Niemiec oraz gdański architekt Adolf Bielefeldt. Powstał przestronny gmach, dopasowany kształtem
do łukowatej w tym miejscu ulicy Łąkowej. W rozległych pomieszczeniach produkowano różnorodne wyroby tytoniowe:
cygara i papierosy sprzedawane na całym świecie, ale także
tańsze cygaretki i tytoń do żucia, cieszący się popularnością
wśród pracowników miejscowych fabryk i portu.
Hale produkcyjne zostały naturalnie oświetlone poprzez
duże okna. Na ostatnim piętrze dodano świetliki, czyli okna
przebite w dachu, pod którymi znajdowały się pomieszczenia
służące do sortowania gotowych produktów. Zanim jednak
wyroby te trafiły do sortowni, musiały przejść przez kolejne
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etapy produkcji. W magazynie gromadzono sprasowane liście
tytoniu, a następnie w poszczególnych halach odpowiednio
wyselekcjonowany tytoń był poddawany obróbce za pomocą nowoczesnych maszyn: młynków do mielenia, urządzeń
do odpylania, kadzi do mieszania surowego tytoniu, maszyn
spulchniających. Część produkcji odbywała się ręcznie, na
przykład przędzenie tytoniu do żucia na specjalnych stołach
czy pakowanie. W budynku ulokowano także zakład kartonaży, w którym drukowane były etykiety, oraz wytwórnię pudełek. Liczna załoga otrzymała wygodne pomieszczenia, gdzie
mogła odpocząć i zjeść obiad.
Budynek po wojnie został częściowo przekształcony. Zmieniono układ pomieszczeń i wejść. Od kilkunastu lat dawna fabryka wyrobów tytoniowych przy ulicy Łąkowej jest siedzibą
spółki LPP. Projektowane są tu akcesoria i stroje. Właściciele
obiektu postanowili przeprowadzić w budynku gruntowny remont. Nowy wygląd zyskała fasada, a wnętrza przystosowano
do potrzeb firmy.
W czasie ostatnich remontów do współpracy zostali zaproszeni artyści i artystki z Gdańskiej Szkoły Muralu. Ozdobili muralami kamienicę znajdującą się naprzeciwko siedziby LPP. Dekoracje pokryły dwie ściany kamienicy, jedną o powierzchni
190 metrów kwadratowych i drugą nieco mniejszą, liczącą 130
metrów kwadratowych. Autorką projektu jest Małgorzata Popinigis, która zaproponowała, by pierwszą ścianę pokryć starym planem Gdańska, połączonym z wykrojami krawieckimi,
co nawiązuje do pracy projektantów LPP. Drugi mural przedstawia elementy maszyn fabrycznych, co przypomina o przemysłowej przeszłości dzielnicy. Oba dzieła podziwiać można
pod adresem Królikarnia 5, 6 i 7.
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Ulicę Łąkową przedłużono w 1874 roku do Długich Ogrodów.
Przy tym odcinku oraz przy ulicy Sadowej i Ułańskiej powstały
dwa duże budynki koszar (przeznaczonych dla wojska). Budynek z żółtej cegły przy ulicy Ułańskiej wzniesiono w latach
1868–1873. Wcześniej, w XVII wieku, w tym miejscu stacjonowali rajtarzy, czyli żołnierze walczący konno. Ich broń stanowiły pistolety. Stąd dawna nazwa ulicy: Reitergasse. W nowych
koszarach stacjonowała piechota. Po 1945 roku nazwę ulicy
przetłumaczono jako Ułańską. Drugi budynek koszar, zbudowany z czerwonej cegły, powstał trochę później, w latach
1887–1889, i także służył piechocie. Stanął przy ulicy Langgarter Hintergasse (Tylnej Długoogrodowej), która po 1920 roku
nosiła nazwę Pański Ogród, a od 1945 roku funkcjonuje jako
ulica Sadowa. Drugi budynek koszar jest w rękach prywatnych, pierwszy, wraz ze stojącym obok budynkiem dawnego
Gimnazjum Królewskiego Realnego, jest siedzibą Akademii
Muzycznej.
Historia tej uczelni sięga 1947 roku, kiedy to założono
w Sopocie Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną. W 1966 roku
uczelnię przeniesiono do Gdańska. Zajęcia odbywały się na
Starym Mieście, w budynku przy ulicy Łagiewniki. W 1981 roku
zmieniono nazwę szkoły na: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki. Stale rozrastająca się uczelnia potrzebowała nowej siedziby. W tym celu udało się pozyskać dwa popadające
w ruinę obiekty. Po gruntownych remontach budynek koszar
piechoty oraz dawne Gimnazjum Królewskie Realne mogły
przyjąć studentów i studentki. W budynku koszar urządzono
Salę Koncertową na ponad 400 osób. Natomiast w dawnej
siedzibie gimnazjum znajduje się mniejsza Sala Kameralna,
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mogąca pomieścić do 300 słuchaczy i słuchaczek. Akademia w Gdańsku jest trzecią pod względem liczby studentów
uczelnią muzyczną w Polsce. Większy jest tylko Uniwersytet
Muzyczny im. Chopina w Warszawie oraz Akademia Muzyczna
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Czy wiesz, że:
•	Na Dolnym Mieście było kiedyś więcej „ptasich” ulic. Jak
wspomniano, poszczególne odcinki niektórych ulic miały
swoje nazwy. Obecna ulica Łąkowa dzieliła się niegdyś na
krótsze odcinki o takich nazwach, jak np. Łabędzia czy Gęsia.
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Fragment ulicy Radnej nosił nazwę ulicy Kukułczej, a odcinek Przyokopowej – Żurawiej. Natomiast w ciągu ulicy Szuwary znajdowała się uliczka Kacza.
•	Także w innych dzielnicach Gdańska możemy spotkać „ptasie” ulice. We Wrzeszczu jest ulica Gołębia, na Olszynce: Kacza,
Gęsia i Żurawia, w Letnicy – Rybitwy, a na Stogach – Krucza,
Sokola, Jastrzębia, Pawia, Szpaki i Kormoranów. Ulica prowadząca ze Stogów na Krakowiec to ulica Sówki. W tej dzielnicy,
przy samej Wiśle biegnie też ulica Mewy. Z kolei ulice Słowików, Czyżyków i Czajki odnajdziemy na Górkach Wschodnich. Sama ulica Ptasia znajduje się natomiast na Oruni.
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Quiz
1. Przy ul. Śluza 3, naprzeciwko CSW Łaźnia, znajduje się
dawny budynek szkolny. Przed wejściem ułożono
z kostek brukowych rok, w którym wzniesiono
budowlę. Jaka to data?
a. 1900
b. 1901
c. 1910
2. Przy ulicy Wróblej na torowisku stoi stary wagon tramwajowy. Jaki ma numer?
a. 8
b. 11
c. 13
3. Dwór Uphagenów, w którym mieścił się szpital,
ma bogato zdobione drzwi. Co możemy na nich
zobaczyć?
a. św. Józefa z Dzieciątkiem
b. snopki zboża
c. kosze z owocami
4. W kamienicy przy ulicy Łąkowej 7 znajduje się poczta.
Jaki numer ma urząd pocztowy na Dolnym Mieście?
a. 10
b. 15
c. 50
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5. Naprzeciwko siedziby Akademii Muzycznej znajduje
się budynek szkoły. Jest to najdłużej działająca
w Gdańsku szkoła podstawowa. Jaki ma numer?
a. 4
b. 5
c. 6
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W ZWIERZYŃCU
— STARE PRZEDMIEŚCIE
Na ulicach Gdańska spotykamy ludzi spacerujących z psami.
Czasem wzdłuż muru przebiegnie kot. Przy rzece Motławie,
zwłaszcza zimą, można zobaczyć osoby dokarmiające kaczki
i łabędzie. Nad naszymi głowami krążą głośne mewy, a pomiędzy ławkami w parkach przechadzają się gruchające gołębie.
Tyle zwierząt możemy spotkać we współczesnym mieście. Wyobraźcie sobie, że w dawnym Gdańsku było ich jeszcze więcej.
Ulicami jeździły powozy zaprzężone w konie. Na podwórkach
trzymano w zagrodach świnie, kury i kaczki. Na łąkach za domami pasły się krowy i kozy. Po ogrodach i parkach kroczyły dumnie ozdobne ptaki: bażanty i pawie. Czasy się jednak
zmieniły. Konie zostały wyparte przez samochody. Zwierzęta
hoduje się na wielkich farmach poza miastem. Pośród ludzi
pozostały tylko zwierzęta domowe oraz te, które nauczyły się
korzystać z sąsiedztwa człowieka.
Ludzie w dawnych czasach zastanawiali się, w jakim stopniu zwierzęta są do nich podobne. Rozważano na przykład,
czy mają duszę i czy w związku z tym odpowiadają za swoje
czyny. Zastanawiano się także, czy mogą pracować w niedzielę, czy powinny pościć, tak jak chrześcijanie. W średniowieczu
zdarzało się, że zwierzęta były wzywane do… sądów. Miały
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procesy za czyny, które popełniły, a które według ludzi były
przestępstwem. Najczęściej oskarżano je o szkodzenie oraz
zabójstwa i okaleczenia. W dawnych czasach, gdy świat ludzi
i zwierząt nie był rozgraniczony tak jak obecnie, łatwiej było
o nieszczęśliwe wypadki. Zwierzęta po aresztowaniu uczestniczyły w procesie. Wyrok wykonywał kat, ten sam, który wymierzał karę ludziom. Dziś możemy uznać takie postępowanie
za śmieszne, ale dawniej podejście do wielu spraw było inne
niż współcześnie. Pozostało nam przypisywanie zwierzętom
cech ludzkich, jak w przysłowiach, odwołujących się często do
świata zwierząt. Kto nie słyszał wyrażeń i zwrotów typu: uparty
jak osioł; mądry jak sowa; wybiera się jak sójka za morze; chytry
lis; gdy nie ma kota, myszy harcują; wilczy apetyt; zajęcze serce; mówiły jaskółki, że niedobre są spółki; lepszy wróbel w ręku
niż cietrzew na sęku i wiele, wiele innych.
O obecności zwierząt w dawnym Gdańsku przypominają
także nazwy ulic. Podczas poprzedniego spaceru odwiedziliśmy Dolne Miasto, gdzie odkryliśmy ptasie zakamarki. Dziś
udamy się na Stare Przedmieście. Wyruszymy z Głównego
Miasta, a dokładnie z ulicy Ogarnej, po której kiedyś biegały
psy.

❶ Ul. Ogarna 43

Pierwotnie ulica ta – jedna z najważniejszych na Głównym
Mieście – nosiła nazwę Browarników, ponieważ mieszkały tu
osoby zajmujące się warzeniem piwa. W 1416 roku było ich tu
aż 73! Nazwa ulicy została odnotowana już w 1336 roku. Szybko jednak się zmieniła i już od 1378 roku ulica Browarników
nazywana była ulicą Psią. Czyżby browarnicy bardzo lubili psy
i spacerowali po ulicy ze swoimi pupilami? Raczej nie.
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Jak wiecie, istnieje wiele ras psów. Możemy je podzielić na
kilka rodzajów. Są psy pasterskie, stróżujące, do towarzystwa,
obronne, myśliwskie. Zostały wyhodowane do różnych celów.
Dawna nazwa gdańskiej ulicy pochodzi od czworonogów,
które pomagały pasterzom w pilnowaniu stad bydła. Stada
prowadzono tędy w każdy czwartek z Targu Siennego, gdzie
handlowano zwierzętami. Targ ten nazywano kiedyś Konnym,
czasem Wołowym, ostatecznie przyjęła się nazwa Sienny – od
siana, którym karmiono zwierzęta. Stada krów pędzono z placu ulicą Psią i dalej przez bramę i most przechodziły one na
teren, gdzie obecnie znajduje się Wyspa Spichrzów i Dolne
Miasto. Brama, a także most kończący obecną ulicę Ogarną
otrzymały nazwy: Krowia i Krowi. Dawniej na obszarze Wyspy
Spichrzów była rzeźnia (gdzie dokonywano uboju zwierząt),
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a dalej ciągnęły się pastwiska. Z tego powodu obszary, na których wybudowano z czasem Dolne Miasto, nazywano pierwotnie Świńskimi Łąkami.
W XIX wieku część ulicy Psiej zaczęto określać mianem
Szkapiej – od szkapy, czyli potocznej nazwy konia. W budynkach Dworu Miejskiego, stojącego na początku ulicy, znajdowała się bowiem stajnia. Dwór Miejski pełnił funkcję remizy.
Tu swoją siedzibę miała straż pożarna, która w tamtych czasach nie tylko gasiła pożary, ale także przewoziła osoby ranne
w wypadkach drogowych. Wszystkie wozy straży, zarówno
te używane przy pożarach, jak i te służące jako karetki, były
zaprzęgnięte w konie. Pierwszy ambulans mechaniczny straż
otrzymała w 1915 roku. W 1909 roku oddano do użytku, czynną do dziś, remizę w Gdańsku-Wrzeszczu przy ulicy Sosnowej.
Obecnie w Dworze Miejskim nie ma już straży pożarnej, budynki od 1970 roku są siedzibą Związku Harcerstwa Polskiego.
Do ulokowania Domu Harcerza w Dworze Miejskim przyczynił się Tadeusz Polak, budowniczy i konserwator zabytków,
a zarazem komendant hufca Gdańsk-Śródmieście. Tadeusz Polak położył szczególne zasługi w odbudowie Gdańska zniszczonego w trakcie II wojny światowej. Prace przy odbudowie
Dworu Miejskiego ruszyły w 1964 roku i po kilku latach zakończyły się sukcesem. W budynku znalazło się miejsce nawet na
kino! Kino Watra działało w latach 1971–2002 i mogło pomieścić 200 widzów. W 2002 roku placykowi przed Domem Harcerza nadano imię Tadeusza Polaka.
Warto przyjrzeć się poszczególnym kamienicom przy ulicy
Ogarnej, ozdobionym wizerunkami zwierząt. Wśród nich są
nie tylko te istniejące w rzeczywistości, ale także te mitologiczne i baśniowe. Jak pamiętacie, w mitach i baśniach pojawiają
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się różne dziwne stworzenia, będące często hybrydami, czyli
połączeniem dwóch lub więcej gatunków zwierząt albo zwierząt z człowiekiem. Nad drzwiami kamienicy numer 43 widzimy na przykład gryfy, czyli skrzyżowanie orła z lwem. Na kamienicy obok znajdziemy hybrydę kobiety z kozą. Zauważcie,
że zakończenia rynien, czyli rzygacze, mają formę fantastycznych stworzeń morskich.
W latach 2013–2016 wiele kamienic przy Ogarnej zostało
dodatkowo ozdobionych przez artystów i artystki. Na kilku
z nich znaleźć można odwołania do nazwy ulicy. Domy numer
93 i 94 udekorowano wizerunkami psów – ogarów. W 1945
roku zmieniono nazwę ulicy. Uznano, że Psia nie brzmi elegancko, i wybrano ogary, aby reprezentowały cały gatunek.
Ogary to szlachetna polska rasa, wyhodowana jako myśliwska
(służy do ścigania zwierzyny w czasie polowań). Psy tej rasy
są łagodne, towarzyskie i bardzo lubią biegać. Mamy nawet
powiedzenie: „ogary poszły w las”, używane w odniesieniu do
sytuacji, która już się zaczęła i której nie da się zatrzymać, tak
jak sfory ogarów, które ruszyły w pogoń za zwierzyną.

❷ Ul. Żabi Kruk 3

Przechodząc tunelem pod ulicą Podwale Przedmiejskie, docieramy na Stare Przedmieście. Nazwę tę można łatwo wyjaśnić. Było to po prostu przedmieście Głównego Miasta. Pierwsza informacja o tym miejscu pochodzi z XIV wieku. Mówiono
o nim wtedy Nowe Miasto, jednak szybko przyjęła się inna nazwa – Przedmieście. Określenie „stare” zostało dodane po 1945
roku. W przeciwieństwie do Głównego Miasta ta część Gdańska, poza najważniejszymi zabytkami, które dziś odwiedzimy,
nie została odbudowana po II wojnie światowej. Stare Przed-
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mieście, które stanowi obecnie część Śródmieścia, oddzielone
było od Głównego Miasta fosą. Główne Miasto otoczone było
też murami z basztami. Pod koniec XV wieku w podobny sposób ogrodzono również Przedmieście. Z czasem mury pomiędzy poszczególnymi częściami Gdańska stały się zbędne, więc
zabudowano je domami lub rozebrano. W basztach i bramach
urządzono mieszkania i magazyny. Pozostałości fortyfikacji
minęliście, idąc z ulicy Ogarnej na Żabi Kruk. Fosa została zasypana w latach 1617–1640. Pozostała jednak w dawnej nazwie ulicy: Przy Fosie albo Fosa Przedmiejska. Obecna nazwa
– Podwale Przedmiejskie – przypomina o wałach obronnych.
Po wojnie ulica została znacznie poszerzona. Tutaj wytyczono
jedną z nowych dróg umożliwiających przejazd ze wschodnich dzielnic do zachodnich przez centrum miasta. W tamtym
okresie takie trasy powstawały także w innych miastach Polski.
W Warszawie w czasie budowy Trasy W-Z (Wschód-Zachód)
wymyślono przepis na pyszne kremowe ciastko. Na cześć trasy nazwano je wuzetką. Nic dziwnego, że jedna z najstarszych
cukierni w Gdańsku, znajdująca się w pobliżu Podwala Przedmiejskiego, otrzymała nazwę W-Z.
Zastanawiająca jest nazwa ulicy Żabi Kruk. Co może łączyć żabę z krukiem? Aby wyjaśnić zagadkę, trzeba sięgnąć
do przeszłości. Kiedyś, gdy na Dolnym Mieście były tylko łąki
i pastwiska, a teren Przedmieścia był podmokły i bagnisty,
mieszkało tu dużo zwierząt, spośród których najgłośniejsze
były z całą pewnością rechoczące żaby i ropuchy. Ale co mogły one mieć wspólnego z krukiem? To próbowano wyjaśnić
za pomocą legendy.
Wojtek Kruk, młody flisak (osoba pracująca przy transportowaniu zboża Wisłą do Gdańska), zakochał się w pięknej Róży
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pochodzącej z zamożnej rodziny. Pomimo onieśmielenia bogactwem rodziców dziewczyny Wojtek zdobył się na odwagę i zaprosił ją na bal do Dworu Artusa. Na przyjęcie przybyło
wiele osób. Po północy pojawił się też nikomu nieznany jegomość ubrany na czarno. Porwał piękną Różę do tańca i w szaleńczym tempie wirował z dziewczyną po sali balowej. Wojtek,
chcąc ratować swoją wybrankę, upomniał gościa i poprosił,
aby ten się chociaż przedstawił. Ale on się tylko zaśmiał i nie
wypuszczając Róży z objęć, tańczył dalej. Wojtek zorientował się, z kim ma do czynienia, lecz za późno. Diabeł porwał
dziewczynę, a chłopca zamienił w kruka. Wojtek chciał go za-
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trzymać, ale ponieważ nie umiał jeszcze posługiwać się skrzydłami, zahaczył o wieżę kościoła i spadł do znajdującego się
w pobliżu jeziorka. Skończyłby marnie, gdyby nie mieszkające
tam żaby, które ulitowały się nad ptakiem, opatrzyły mu ranę,
nakarmiły go i pomogły mu wyzdrowieć. Gdy usłyszały historię o Róży, postanowiły pomóc nowemu koledze. Rezolutne
zielone zwierzątka, korzystając ze swoich znajomości, dowiedziały się, gdzie diabeł przetrzymuje dziewczynę. Tymczasem
czart, zły, że Róża cały czas płacze, zamienił ją w kwiat.
Żaby przygotowały kruka na spotkanie. Najstarsza z nich
uwarzyła specjalną miksturę. Wojtek miał wlać ją diabłu do pyska. Kruk poleciał do jaskini. Na szczęście mikstura okazała się
niepotrzebna, bo diabeł akurat drzemał. Zaklęty ptak zrzucił
na diabła kamień, co uwolniło Wojtka i Różę od czaru. Na powrót stali się ludźmi, a szczęśliwy ojciec dziewczyny wyprawił
młodym wesele. Pamiątką po wydarzeniu pozostał ząb wybity
diabłu. Wisi on do dziś na łańcuchu przy głównym wejściu do
Dworu Artusa. Tyle mówi legenda, ale nazwa Żabi Kruk może
pochodzić po prostu od rechotania żab. Odgłosy wydawane
przez gromadę żab mogą przypominać krakanie.

❸ Ul. Kocurki 1

Od ulicy Żabi Kruk odchodzą w bok dwie bardzo wąskie uliczki. Wzdłuż kościoła św. św. Piotra i Pawła biegnie Zaułek Ormiański. Ormianie to naród o bardzo ciekawej i długiej historii.
Armenia była pierwszym na świecie państwem, które przyjęło
wiarę chrześcijańską. Losy kraju były burzliwe. Ormianie, napadani przez wrogów, musieli opuścić krainę, którą zamieszkiwali od wieków. Podobnie jak Żydzi, rozproszyli się po całym
świecie. Osiedlili się także w Polsce. Zajmowali się głównie
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handlem, sprowadzali ze wschodu tkaniny, dywany, stroje,
przyprawy i wiele innych luksusowych towarów. Służyli także
w polskiej armii. Pochodzenie ormiańskie ma wielu artystów,
pisarzy i naukowców. W miastach, do których się sprowadzali, wznosili wspaniałe świątynie. Wielowiekowa tradycja sprawiła, że msze Ormian różnią się od nabożeństw w Kościele
katolickim.
Świątynia pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła nie jest
jednak dziełem Ormian. Jej budowę rozpoczęto pod koniec
XIV wieku, kiedy w Gdańsku nie było jeszcze osób tej narodowości. Kościół początkowo miał jednego patrona – św. Piotra,
z czasem dodano drugiego – św. Pawła. W trakcie II wojny
światowej budynek ten, podobnie jak ta część Starego Przedmieścia, został zniszczony. Długo czekał na odbudowę, tak jak
kościół św. Jana na Głównym Mieście czy kościół św. Barbary
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na Długich Ogrodach. Prace nad przywróceniem świątyni do
stanu świetności zakończyły się całkiem niedawno. Obecnie
można już podziwiać odnowione wnętrza. Msze ormiańskie
w kościele odprawiane są od 1958 roku, kiedy to do Gdańska
przybył ksiądz Kazimierz Filipiak. O obecności Ormian przypomina stojący przy kościele chaczkar, czyli krzyż ozdobiony
tradycyjnymi motywami sztuki ormiańskiej. Chaczkary stawia
się w celu upamiętnienia ważnych wydarzeń. Ten przypomina
o przyjaźni dwóch narodów: Polaków i Ormian. Po odsłonięciu
chaczkaru w 2009 roku uliczka biegnąca przy kościele otrzymała nazwę Zaułek Ormiański.
Po drugiej stronie ulicy Żabi Kruk ciągnie się inna wąska
ulica – Kocurki. Również jej nazwa nie jest jednoznaczna –
można ją tłumaczyć na kilka sposobów. Uliczka jest bardzo
wąska. Być może dawni gdańszczanie żartowali, że tylko kot
może się tędy przecisnąć. Innym wyjaśnieniem jest to, że niegdyś okolica nie cieszyła się dobrą opinią. Znajdowały się tu
lokale, w których wieczorami i nocami bawiły się osoby o kiepskiej reputacji. Taki nocny tryb życia kojarzy się z kotami i stąd
żartobliwa nazwa ulicy. Obecnie przy ulicy Kocurki znajduje
się pawilon handlowy. Został zbudowany wraz z osiedlem na
początku lat 60. XX wieku. Architekci tworzyli wtedy osiedla,
kierując się zasadą, że najważniejsze jest zdrowie i dobre samopoczucie jego mieszkańców i mieszkanek. Bloki budowano tak, aby pokoje były słoneczne, a podwórka szerokie i przewiewne. Na osiedlach sadzono drzewa i krzewy, urządzano
place zabaw. W pobliżu stawiano szkoły i sklepy. Wszystkie te
elementy znajdziemy na Starym Przedmieściu, gdzie powstało jedno z pierwszych nowoczesnych osiedli zbudowanych
w Gdańsku po wojnie.
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Ulica Kocurki prowadzi do ulicy Rzeźnickiej. Jej nazwa wskazuje, że kiedyś w tym miejscu znajdowały się ławy mięsne, czyli
stragany, gdzie sprzedawano mięso. Handel odbywał się według ściśle określonych zasad. Sprzedający należeli do cechu
rzeźników. Zrzeszenie miało dbać o jakość usług i towarów
oraz pilnować praw i przywilejów jego członków. Dwie osoby
z cechu kontrolowały jakość mięsa i jego ceny. Sprzedających
rzeźników obowiązywał zakaz grożenia klientom nożem (widocznie musiało się wcześniej zdarzać, że krewki rzeźnik groził
kupującym) i nagabywania przechodzących, aby kupili towar.
Na Starym Przedmieściu było 30 stoisk z mięsem. Po ławach
mięsnych nie ma już śladu, ale zachowała się nazwa ulicy.
Nie znajdziemy też zbyt wielu pozostałości dawnych zajazdów i gospód. Było ich osiem i nosiły nazwy, które dziś brzmią
interesująco: Pod Białym Jagnięciem, Pod Białym Lwem, Berlin,
Na Zielonej Łące, Pod Koroną, Pod Trzema Złotymi Pierścieniami, Pod Białym Łabędziem, Pod Trzema Murzynami. Szczególnie przy ostatniej nazwie musicie pamiętać, że to określenie
historyczne. Obecnie nie powinno się używać tego rodzaju
wyrażeń w stosunku do osób czarnoskórych, ponieważ są
uznawane za obraźliwe.
W zajazdach organizowano bale maskowe i koncerty. Gościom oferowano także inne rozrywki, takie jak gra w bilard.
Gospody i zajazdy, tak jak dzisiaj hotele i hostele, podzielone były na lepsze i gorsze, co wiązało się z wysokością opłat.
W Gdańsku były trzy kategorie miejsc noclegowych. Najdroższe, najlepiej umeblowane pokoje w hotelach wyższej klasy
znajdowały się na parterze od strony ulicy. Koszt noclegu wynosił 45 groszy. Pokoje na wyższych piętrach, z oknami wycho-
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dzącymi na ulicę kosztowały 15 groszy mniej. Za ogrzewanie
trzeba było dopłacać 30 groszy dziennie. Do pokoju można
było dostawić łóżko, co kosztowało kolejnych 30 groszy. Cena
gorszej izby z łóżkiem i oświetleniem wynosiła 15 groszy, a jej
dogrzanie – 22 grosze. Łóżko w pokoju wieloosobowym kosztowało 7 groszy, a nocleg bez takiego udogodnienia – tylko
3 grosze. Osobno trzeba było zapłacić za jedzenie, w zależności od jakości: od 15 do 45 groszy dziennie.
Trwały ślad na Starym Przedmieściu pozostawili franciszkanie, czyli zakon założony w XIII wieku we Włoszech przez św.
Franciszka z Asyżu (patrona i miłośnika zwierząt, uważanego
za pierwszego ekologa). Osiedlili się w tym miejscu w XV stuleciu. Od strony ulicy Świętej Trójcy zbudowali kościół, od którego ulica ta wzięła swoją nazwę (wcześniej było to przedłużenie ulicy Kocurki). Ponieważ franciszkanie noszą szare habity,
fragment ulicy, przy której mieszkali, zaczęto nazywać ulicą
Przy Szarych Mnichach. Z czasem jednak przyjęła się nazwa
od wezwania kościoła. Do świątyni przylegał klasztor, w którym mieszkali mnisi. Zakonnicy nie tylko głosili kazania, ale
też prowadzili szkołę, znaną z wysokiego poziomu nauczania.
Gromadzili również księgi, tworząc bibliotekę.
W wyniku reformacji, czyli zmian w Kościele katolickim
zapoczątkowanych w 1517 roku, wielu mieszkańców Europy Północnej zmieniło wyznanie. Także część mieszkańców
Gdańska przeszła na luteranizm, czyli przyjęła nauki głoszone przez Marcina Lutra. Katolicki klasztor zaczął podupadać.
W 1555 roku przeor (zakonnik, który przewodził pozostałym
braciom) Jan Rollaw przekazał Radzie Miasta kościół, klasztor,
szkołę i bibliotekę, z zastrzeżeniem, że ma tam powstać szkoła.
Już w 1558 roku w budynku utworzono słynne w całej Polsce
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Gimnazjum Akademickie. W placówce uczyli wybitni wykładowcy. Uczniowie mogli zgłębiać wiedzę z wielu dziedzin:
teologii, filozofii, prawa, historii, retoryki, matematyki, medycyny, a także poznać języki takie, jak greka, hebrajski czy polski. W szkole w okresie jej rozkwitu uczyło się 200 osób. Wielu
absolwentów odniosło sukcesy naukowe. Uczyli się tu m.in.
astronom Jan Heweliusz i fizyk Daniel Fahrenheit. Szkoła podupadła u schyłku XVIII wieku. Na początku XIX stulecia została
połączona ze Szkołą Mariacką i w ten sposób powstało Gimnazjum Miejskie, które otrzymało nową siedzibę przy pobliskim
Targu Maślanym. Gimnazjum Miejskie pozostało jedną z najlepszych szkół w mieście.
Tymczasem w budynku dawnego klasztoru zachodziły
zmiany. W 1807 roku, w trakcie wojny z wojskami Napoleona,
urządzono tu szpital i stajnie. W 1813 roku, podczas oblężenia
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Gdańska, budynek został uszkodzony wskutek bombardowania. W 1829 roku, po wojnie, uruchomiono tu szpital dla żołnierzy. Działał w tym miejscu do 1844 roku, kiedy to pacjentów
przeniesiono do nowego budynku na Osieku. Dawny klasztor
pozostawał w ruinie. Zainteresował się nim rzeźbiarz Rudolf
Freitag, który w 1848 roku otworzył tu swoją pracownię. Dzięki niemu oraz innym artystom zrzeszonym w Towarzystwie
Przyjaciół Sztuki w budynku powstało Muzeum Miejskie. Pomieszczenia przebudowano i odnowiono tak, żeby mogły pomieścić zbiory. Obecnie budynek, który był klasztorem, szkołą,
stajnią i szpitalem, nadal pełni funkcję muzeum – mieści się
tu Muzeum Narodowe, posiadające jedne z najcenniejszych
zbiorów w Polsce.
Sami franciszkanie po blisko 400 latach nieobecności powrócili do Gdańska w 1945 roku i ponownie zamieszkali przy
ulicy Świętej Trójcy.

❺ Plac Wałowy 15

Pierwszą budowlą, którą mijamy, wchodząc na Plac Wałowy,
jest Baszta Biała. Kiedyś do tego właśnie miejsca sięgało miasto. Przy baszcie znajdowała się brama (nazywana Nową), która
pozwalała na wyjazd od południa, w kierunku Pruszcza Gdańskiego. Baszta Biała wraz z nieistniejącymi już murami została
zbudowana w latach 1460–1461. Ma 13 metrów wysokości.
W XVII wieku stare ceglane mury nie stanowiły wystarczającego zabezpieczenia przed wrogami. Wokół miasta wybudowano więc i usypano bastiony, czyli ziemne konstrukcje
obronne wzmocnione w niektórych miejscach ceglanymi murami. Miasto zostało otoczone szczelnym pierścieniem dwudziestu bastionów. Dodatkowo zaczęto wzmacniać wzgórza
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na zachód od miasta: Grodzisko i Biskupią Górkę. Tak przygotowane linie obrony miały powstrzymać wrogie armie. Baszta
Biała została zamieniona na magazyn prochu.
Obecny Plac Wałowy nazywano Placem Przy Nowej Bramie,
pomimo że ta przestała istnieć, a na jej miejscu stanęła nowa
budowla, umożliwiająca wjazd do miasta od południa. To istniejąca do dziś Brama Nizinna, usytuowana za Placem Wałowym. Powstała w 1626 roku, a jej twórcą był Jan Strakowski.
Nieco później przy samym placu wzniesiono Małą Zbrojownię, nazywaną początkowo „nową”. Wybudował ją syn Jana –
Jerzy. Pełniła podobną funkcję jak Wielka Zbrojownia przy Targu Węglowym. Składowano w niej broń, czyli była arsenałem.
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Na parterze trzymano ciężkie armaty, a wyżej lżejszą broń.
W pomieszczeniach Małej Zbrojowni chowano także dekoracje, które wyjmowano tylko na specjalne okazje, np. wjazd króla do miasta. Budynek od dawna nie jest magazynem broni,
ale wciąż ma związek ze sztuką. Obecnie jest siedzibą Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych, co rzuca się w oczy, gdyż
na dziedzińcu przed budynkiem często wystawiane są rzeźby.
Ścianę budowli od strony placu zdobi herb miasta podtrzymywany przez lwy ze złotymi grzywami. Nie jest to jedyny herb z lwami, jaki możemy dostrzec w najbliższej okolicy.
Dwa następne znajdują się na budynku dawnego Lombardu
Miejskiego, który zamyka plac od południa. Zbudowano go
w 1868 roku. Działał na zasadzie kasy pożyczkowej. Mieszkańcy Gdańska, którzy mieli problemy finansowe, mogli tu zastawić swój majątek na niski, korzystny dla siebie procent, a uzyskaną w ten sposób gotówkę wykorzystać na podratowanie
swojej sytuacji. Później budynek mieścił drukarnię i magazyn
książek, a obecnie czeka na nowego gospodarza.
Nieco wcześniej, w latach 1857–1867, przy placu wzniesiono koszary. Pomieszczenia dla wojska były rozbudowywane,
stając się największym tego typu obiektem w mieście. Obecnie duży budynek z żółtej cegły zajmują różne urzędy. Na
placu przed nim ćwiczyli niegdyś żołnierze aż do momentu,
kiedy postanowiono zamienić go na zieleniec. Plac, nazywany
już wtedy Wałowym, obsadzono lipami, a na jego środku uruchomiono fontannę, której dziś niestety już nie ma.
Do naszych czasów dotrwało jedynie kilka bastionów.
Pod koniec XIX i na początku XX wieku rozebrano większość
z nich. Było to konieczne, bo miasto się rozrastało. Pozostały bastiony od południowego wschodu Gdańska. Pierwszy
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z nich to bastion św. Gertrudy. Następny to Żubr, a pomiędzy
tymi dwoma wznosi się Brama Nizinna. Z kolei między Żubrem a Wilkiem znajduje się Kamienna Śluza. Wilk i kolejne
bastiony: Wyskok, Miś i Królik, zostały znacznie obniżone. Dziś
są połączone alejkami i stanowią rodzaj parku, gdzie można
pospacerować i wypocząć, a zimą zjeżdżać na sankach. Jak
zauważyliście, większość nazw budowli fortecznych pochodzi od zwierząt (także bajkowych). Również wśród rozebranych bastionów przeważały określenia zwierzęce. Był więc:
Kot, Lis, Ryś, Lew, Jednorożec, Wół. Inne nazwy nawiązywały
do pobliskich budynków: kościołów i szpitali. Były więc bastiony: Bożego Ciała, Elżbiety oraz Jakuba. Spośród nich zachowały się jedynie ceglane fragmenty bastionu św. Elżbiety.
Po dziś dzień stoją natomiast kościoły, od których wzięły nazwy. Inaczej jest w przypadku szpitala i kościoła pod wezwaniem św. Gertrudy – po tych budynkach nie ma nawet śladu,
za to zachował się bastion. Szpital, kościół i cmentarz św. Gertrudy znajdowały się pomiędzy bastionem a pobliskim Zaroślakiem. Święta Gertruda jest patronką kotów. Była wzywana
przy plagach gryzoni, bo – jak wiadomo – w walce z myszami najbardziej pomocne są właśnie koty. Jest to jedyny tak
dobrze zachowany bastion w mieście. Podziemia w fortyfikacjach nazywamy kazamatami. W kazamatach bastionu
św. Gertrudy mieszczą się magazyny. Niegdyś były wypełnione bronią i prochem. Służyły też jako schron dla żołnierzy.
Obecnie są magazynem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i przechowuje się w nich np. zniszczone rzeźby czy
mozaikę zdjętą ze ściany kina Neptun. W bastionie mieszkają
też zwierzęta. Zimne i ciemne kazamaty upodobały sobie
nietoperze.
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Czy wiesz, że:
•	Nieduże kościoły pod wezwaniem św. Gertrudy znajdowały się także we Wrocławiu i Krakowie. Podobnie jak świątynia w Gdańsku, nie dotrwały do naszych czasów. Kościół
w Krakowie rozebrano w XIX wieku, a we Wrocławiu w wieku XVIII. Przetrwał za to kościół św. Gertrudy w Darłowie.
• Przy budowie umocnień ważną funkcję pełniła woda. Fosy
zawsze wzmacniały system obronny miast. Woda z fosy zabezpieczającej Stare Przedmieście i Dolne Miasto pochodziła z Motławy. Aby regulować bieg rzeki i ustrzec miasto
przed powodziami, zbudowano Kamienną Śluzę. Dzięki
niej można było także zalać południowe przedpola miasta,
nie pozwalając w ten sposób wrogowi podejść blisko. Zabytek do dziś chroni miasto przed powodzią.
•	Koszary przy Placu Wałowym nazwano koszarami Wiebego.
Adam Wiebe były inżynierem, który brał udział w budowaniu gdańskich fortyfikacji w XVII wieku. Jego imieniem
nazwano także jeden z bastionów, którego dziś już nie
ma. Został rozebrany, a na jego miejscu znajduje się ulica
Okopowa.
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Quiz
1. W domu przy ulicy Ogarnej 95 urodził się jeden z najsłynniejszych gdańszczan. Który?
a.	Jan Heweliusz
b.	Daniel Fahrenheit
c.	Günter Grass
2. Przy kościele św. św. Piotra i Pawła stoi brama, na której
umieszczono herb parafii. Co go podtrzymuje?
a. żaby
b. kruki
c. anioły
3. Przy ulicy Kocurki znajduje się pawilon handlowy,
a naprzeciw niego jest:
a. park
b. parking
c. boisko
4. Jak nazywa się hostel przy ulicy Rzeźnickiej 2?
a. 4U
b.	U2
c. 7Up
5. Na ścianie Małej Zbrojowni znajduje się herb z datą jej
wybudowania. Który to rok?
a. 1645
b. 1654
c. 1564
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WŚRÓD ZAWODOWCÓW
— GŁÓWNE MIASTO
Zauważyliście zapewne, że ulice w najstarszych dzielnicach
miasta swoje nazwy zawdzięczają przedstawicielom zawodów,
które odchodzą już w zapomnienie, lub budynkom, po których dziś nie ma nawet śladu. Gdańsk jest bardzo starym miastem, ma ponad 1000 lat. Kilka wieków temu życie wyglądało
tu zupełnie inaczej. Towary nie były produkowane tak jak dziś
– w fabrykach, lecz były wykonywane ręcznie przez rzemieślników i ich pomocników. Rzemieślnicy pracowali w zakładach
zlokalizowanych zazwyczaj w tych samych budynkach, w których mieszkali ze swoimi rodzinami. Osoby wyrabiające podobne towary często budowały domy w sąsiedztwie. Dlatego
w starych miastach, takich jak Gdańsk, mamy ulice Kowalską,
Złotników czy Szewską. I choć zawody te nie wymarły, to jednak współcześnie praca w zakładzie rzemieślniczym wygląda
inaczej niż kiedyś.
Poszukajmy zatem w naszym mieście śladów mniej i bardziej znanych zawodów. Zacznijmy od aktorów. W Gdańsku
nie ma wprawdzie ulicy Aktorskiej, ale śladów tej profesji jest
całkiem sporo. W trakcie spaceru przekonamy się również, czy
bankierzy, kaletnicy i pończosznicy mieszkają i pracują tam,
gdzie wskazują nazwy ulic.
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Ulica Bogusławskiego jest niezwykła z kilku względów. Po
pierwsze z powodu nazwy. Jako jedyna ulica na Głównym
Mieście zawdzięcza miano konkretnej osobie. Po drugie stoją
przy niej – lub w jej najbliższym sąsiedztwie – budynki szczególnie ważne dla mieszkanek i mieszkańców Gdańska: banki
i teatry. Po trzecie ulica ma bardzo ciekawą historię – kiedyś
znajdowała się tu największa gdańska synagoga.
Początkowo ulica Bogusławskiego przebiegała wzdłuż murów i wałów, które chroniły miasto przed wrogiem. Wały rozebrano pod koniec XIX wieku i na ich miejscu powstały takie
ulice, jak Okopowa, Wały Jagiellońskie czy Wały Piastowskie. Ponieważ pierwotnie prowadziła do bramy, nosiła nazwę: Brama
Wyżynna przy Wale. Około 1800 roku nazywana była ulicą Przy
Ujeżdżalni – od budynku, w którym trzymano konie. Stajnie
na skrzyżowaniu z ulicą Ogarną wzniesiono już w XV wieku.
W latach 1616–1619 zbudowano ceglaną stajnię i wozownię,
przeznaczone dla koni i pojazdów. Przypomina o tym rzeźba
konia zdobiąca jeden z budynków. W dawnych czasach, gdy
nie było samochodów, konie umożliwiały podróżowanie. Przy
budynku powstała także ujeżdżalnia, zwana inaczej maneżem, czyli niski budynek o dużej powierzchni służący do nauki
jazdy konnej. Od niej właśnie wzięła nazwę ulica. Jak wiecie
z poprzedniego rozdziału Gdańskich Miniatur, ulokowane
w tym miejscu stajnie i wozownie nazywano Dworem Miejskim. W XIX wieku i na początku XX znajdowała się tu remiza
strażacka. Konie nie tylko ułatwiały podróżowanie, ale także ciągnęły wozy strażackie, gdy w mieście wybuchał pożar.
Z czasem wierzchowce stały się niepotrzebne, pojawiły się
tramwaje, a później również samochody. Ujeżdżalnia w cen-
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trum zaczęła podupadać. W 1883 roku jej ostatni właściciele,
Wilhelm Szczersputowski i jego siostra Charlotta, sprzedali
ujeżdżalnię wraz z kilkoma mniejszymi budynkami (w których
ulokowane były mieszkania pracowników, stajnie, spichlerz
z paszą dla zwierząt) Gdańskiej Gminie Żydowskiej. Ta zbudowała w tym miejscu wspaniałą synagogę, służącą Żydom do
wspólnych modlitw.
Budowla miała blisko 60 metrów wysokości (to 20 dzisiejszych pięter). Była więc wyższa od wszystkich świątyń w mieście poza bazyliką Mariacką i kościołem św. Katarzyny. Wielka
Synagoga uważana była za jedną z najpiękniejszych świątyń
żydowskich w tej części Europy. Niestety budynek ten nie jest
już częścią panoramy naszego miasta. Po zaledwie 52 latach
istnienia synagoga została rozebrana w 1939 roku przez nazistów, którzy doszli wtedy do władzy. Naziści otwarcie okazywali wrogość mniejszości żydowskiej. Taką postawę nazywamy
antysemityzmem. Antysemityzm w czasach, gdy Niemcami
rządziła partia nazistowska (1933–1945), doprowadził do jednej z największych zbrodni, jakich dopuścił się człowiek – Holokaustu, czyli prześladowania i mordowania osób pochodzenia
żydowskiego. Prześladowane były także osoby innych narodowości, pretekstem mogły być też inne poglądy polityczne itd.
Po wojnie plac, na którym stała niegdyś synagoga, długo
pozostawał pusty. Dopiero w latach 2011–2014 wzniesiono
w tym miejscu wyjątkowy budynek – Gdański Teatr Szekspirowski. Jego architekt, pochodzący z włoskiej Wenecji Renato
Rizzi, stworzył bardzo ciekawy projekt, nawiązujący do formy
miasta – budowla ma mury, zaułki, placyki. Wyłożonymi jasnym kamieniem schodami można dotrzeć na tarasy, z których rozciąga się piękny widok na miasto. Budynek główny,
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wyposażony w otwierany dach, skrywa w sobie, niczym szkatuła, niezwykłą scenę. Jako że w teatrze odbywa się Festiwal
Szekspirowski, scenie nadano kształt, jaki miała w teatrach działających w czasach Szekspira. William Szekspir, uważany za jednego z najwybitniejszych twórców teatralnych, żył w latach
1564–1616 w Anglii, za panowania Elżbiety I. Napisał wiele
znanych, do dziś czytanych i wystawianych sztuk, takich jak:
Hamlet, Król Lear, Otello, Makbet czy Romeo i Julia. Odgrywano je na scenach otoczonych z trzech stron miejscami dla publiczności. Z czasem budowano dookoła galerie-trybuny, by
więcej osób mogło podziwiać spektakle. Tak powstała scena,
którą nazwano elżbietańską – od imienia królowej, miłośniczki sztuki i teatru. Dlaczego jednak w Gdańsku wzniesiono
teatr ze sceną elżbietańską?
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W XVII wieku przy ulicy Bogusławskiego działała Szkoła
Fechtunku. Fechtunek to inaczej szermierka, czyli sztuka władania bronią białą (taką jak szpada czy szabla), służącą do walki wręcz. Budynek szkoły składał się z niezadaszonego podwórza, otoczonego galeriami-trybunami dla publiczności. Przy
jednej z takich galerii znajdowała się scena. Wejście główne
było przy Ujeżdżalni. Budynek pełnił funkcję nie tylko szkoły,
ale także sceny dla różnych pokazów: zwierząt, akrobatów, linoskoczków… Występowali tu również aktorzy.
W 1797 roku swój pokaz dała tutaj słynna trupa teatralna Truskolaskich, której największą gwiazdą była Agnieszka Truskolaska. Aktorka urodziła się w 1755 roku w Warszawie. Ponieważ jej
rodzina nie była zbyt zamożna, Agnieszka nie zdobyła wykształcenia. Wyróżniała się jednak urodą i, jak się wkrótce okazało, niesamowitym talentem. W wieku 15 lat wyszła za mąż za Tomasza
Truskolaskiego, aktora i reżysera, który pisał także dramaty. Jego
największą zasługą było jednak wprowadzenie młodej żony
na scenę. Wskazówek dotyczących gry aktorskiej udzielały jej
księżne: Izabela Czartoryska i Izabela Lubomirska, które w czasie swoich zagranicznych podróży widziały spektakle paryskich
gwiazd. Agnieszka podbiła serca publiczności, zachwyconej jej
subtelnymi rysami, pięknymi oczami, gracją i głosem. Stała się
prawdziwą gwiazdą, a o jej względy i przyjaźń zabiegali najbogatsi i najbardziej wpływowi mężczyźni. Wśród nich był sam król
Stanisław August Poniatowski i jego brat Kazimierz. O romansach aktorki plotkowała cała Warszawa. Od księcia Kazimierza
Poniatowskiego Agnieszka miała otrzymać luksusowy pałacyk,
w którym znajdowała się wanna w kształcie muszli, wykładana
masą perłową. Aktorka zażywała w niej kąpieli w wodzie zmieszanej z wonnościami, takimi jak kosztowna ambra.
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Tyle plotek. Faktem jest talent Agnieszki, który uczynił ją
największą aktorką epoki, oraz to, że jej córka odziedziczyła po
niej zdolności. Józefa urodziła się w 1781 roku. Na scenie zadebiutowała w wieku zaledwie 11 lat! Truskolascy zawitali do
Gdańska wiosną 1797 roku. Występy ich trupy teatralnej okazały się sukcesem zarówno finansowym, jak i artystycznym.
Jednak drewniany budynek Szkoły Fechtunku był w opłakanym stanie – nieremontowany, mały i przestarzały. W 1798
roku postanowiono wznieść odpowiednią budowlę, w której
można by było wystawiać różnego rodzaju sztuki sceniczne.
W latach 1799–1801 zbudowano Teatr Miejski przy pobliskim
Targu Węglowym (który zobaczymy jeszcze w trakcie tego
spaceru). Dawną Szkołę Fechtunku, która służyła także jako teatr, zamieniono w maneż, ale już w roku 1809 budynek trzeba
było rozebrać ze względu na zły stan techniczny. Zmiany zaszły także u Truskolaskich. W 1797 roku zmarł Tomasz, a jego
żona przez dwa sezony sama prowadziła trupę. Jednak w 1799
roku Agnieszka i Józefa dołączyły do zespołu Wojciecha Bogusławskiego. I w tym miejscu pojawia się wreszcie patron ulicy.
Wojciech Bogusławski jest uważany za ojca polskiego teatru narodowego. Był aktorem, reżyserem, dramatopisarzem
i tłumaczem, śpiewał i zajmował się historią teatru. W latach
1783–1814, z przerwami, pełnił funkcję dyrektora Teatru Narodowego w Warszawie. W 1811 roku wraz ze swoim zespołem
przybył do Gdańska (nie było w nim już jednak Agnieszki, która występowała coraz rzadziej, ani Józefy, która wyszła za mąż
i zmieniła nazwisko na Ledóchowska). Trupa Bogusławskiego
wystąpiła w nowym budynku teatru przy Targu Węglowym.
Ulica Bogusławskiego nosi tę nazwę od 1953 roku, wcześniej przez kilka lat oficjalnie była to ulica Kredytowa. Po ro-
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zebraniu ujeżdżalni głównymi budynkami przy ulicy stały się
bowiem siedziby banków.
Obecna siedziba Banku Gospodarki Żywnościowej została
zbudowana w latach 1904–1905. Składa się z dwóch skrzydeł: wschodniego i północnego. Podkreślone masywną wieżą główne wejście znajduje się w narożniku. Projekt elewacji
wyłoniono w drodze konkursu. Spośród nadesłanych 144 propozycji wybrano ostatecznie projekt Curta Hempela z Drezna
(Niemcy). Na parterze znajdowały się biura i duża sala do obsługi klientów, a na wyższej kondygnacji – mieszkania dla dyrektora i pracowników, które przekształcono później w biura.
To nie jedyny bank przy ulicy Bogusławskiego. Od strony ulicy Okopowej w 1906 roku stanął potężny gmach Banku Rzeszy
(Rzesza to historyczne określenie państwa niemieckiego). Składał się również z dwóch skrzydeł: północnego i zachodniego.
Na parterze umieszczono wspaniale urządzoną salę operacyjną o powierzchni 300 metrów kwadratowych. Sufit sali i prowadzącej do niego sieni ozdobiono majoliką, czyli ceramiczną dekoracją przypominającą porcelanę. Budynek wspaniale
prezentuje się także na zewnątrz. Zdobi go mnóstwo rzeźb
i płaskorzeźb, wśród nich wizerunki zasłużonych i znanych
gdańszczan: Jana Heweliusza, Daniela Gralatha, Jakoba Kabruna, Daniela Chodowieckiego oraz Leopolda Wintera.

❷ Ul. Długa 72

Ulica Długa była niegdyś najważniejszą ulicą w mieście. Tędy
do miasta wjeżdżali królowie wraz z małżonkami, dziećmi
i licznym orszakiem. Z tego powodu przestrzeń pomiędzy
Bramą Wyżynną a Bramą Zieloną nazywamy dziś Drogą Królewską. Przy Długiej powstały wspaniałe kamienice i najważ-
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niejsze budynki. Należy pamiętać, że nazwa ulicy odnosiła się
kiedyś także do Długiego Targu.
Pomiędzy Bramą Wyżynną a Bramą Złotą (lub Długouliczną)
znajduje się budynek Katowni z Wieżą Więzienną. Początkowo
budowla miała charakter obronny, zabezpieczała dodatkowo
Główne Miasto przed atakiem wrogów od strony zachodniej.
W latach 1586–1603 obiekt przekształcono w więzienie. Znalazły się tu cele, sala sądowa oraz sala tortur. Do najgorszych cel
należała pozbawiona okien Nora Żmii, usytuowana pod schodami. Nazwy innych cel to: Zając, Kaczka, Sowa, Kain, Kogut,
Lis, Wilk, Kruk, Wieprz, Wół i Baran. Budynek ozdobiono rzeźbami przedstawiającymi strażników miejskich. Najciekawsza
rzeźba znajduje się jednak od strony dziedzińca: przedstawia
mężczyznę… bez głowy. Umieszczenie bezgłowej postaci tłumaczono legendą.
Córka kata, Sydonia, zakochała się w dowódcy strażników.
Mężczyzna nie odwzajemniał uczuć dziewczyny, więc ta postanowiła się zemścić. Wykradła klucze do cel więziennych
i uwolniła najgroźniejszych przestępców. Odpowiedzialność
za to poniósł dowódca strażników, którego skazano na śmierć.
Kat zdemaskował jednak działania córki i zapowiedział Sydonii, że nie wykona wyroku. Żądna zemsty dziewczyna otruła
ojca i w jego stroju, nierozpoznana przez nikogo, ścięła mieczem swojego niedoszłego kochanka. Był to ostatni podstępny uczynek Sydonii. Prawda szybko wyszła na jaw i dziewczynę za jej niecne czyny spalono na stosie. Aby upamiętnić
niewinnego strażnika, jego bezgłową postać trzymającą klucze umieszczono nad dziedzińcem Katowni. Konserwatorzy,
zapewne nieznający tej legendy, przytwierdzili do tułowia głowę, lecz mocowanie było za słabe i głowa odpadła.
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Tak mówi legenda, tymczasem Katownia i Wieża Więzienna
były miejscem wykonywania wyroków.
Własne narzędzia do wymierzania kar cielesnych mieli żołnierze. Zestaw składał się z pręgierza, szubienicy kolankowej
i drewnianego osła, umieszczonych na przylegającym do Katowni Targu Węglowym. Szubienica nie służyła do wieszania
żołnierzy, lecz była wykorzystywana do kilkakrotnego, bolesnego podciągania skazanego za związane ręce.
Na Targu Węglowym wykonywano też wyroki za uprawianie czarów i magii. Osoby skazane, najczęściej kobiety, palono
na stosie. Na szczęście w Gdańsku takie wyroki zapadały bardzo rzadko. Ostatnią ofiarą pomówień o czary była 88-letnia
Anna Krüger, którą sąsiedzi oskarżyli, ponieważ w okolicy zaczęło padać bydło. Staruszkę spalono w 1659 roku. W Polsce
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od końca lat 80. XX wieku nie zasądza się kary śmierci. Tortury
(fizyczne i psychiczne) są zakazane na całym świecie.
Przy Targu Węglowym nie ma już śladu po miejscu egzekucji. Jego nazwa nawiązuje do opału, którym tu handlowano. Miejsce to było też określane jako Plac Dominikański, ponieważ odbywał się tu Jarmark Dominikański. Trzecią nazwą
nadawaną targowi jest Plac Teatralny. To tutaj stanął pierwszy
teatr miejski, wybudowany w latach 1799–1801. I to w tym
właśnie teatrze w roku 1811 wystąpił wraz z zespołem Wojciech Bogusławski. Trupa dała 21 przedstawień, na które składało się 25 utworów. Z Warszawy przyjechało z Bogusławskim
czternastu aktorów i pięć aktorek. Chór i orkiestrę wynajęto na
miejscu. Grano w większości utwory operowe. Ulubieńcem
publiczności stał się Alojzy Żółkowski, który debiutował w zespole Agnieszki Truskolaskiej. Żółkowski był uznanym aktorem
komediowym. W jego ślady poszły wszystkie jego dzieci: Nepomucena, Lucjan i Alojzy. Również zdobyły sławę i uznanie
publiczności. Dla zespołu Bogusławskiego pobyt w Gdańsku
nie był do końca udany. W tym czasie trwały wojny napoleońskie i Gdańsk po raz pierwszy w historii ogłoszono Wolnym
Miastem. Do teatru przychodzili głównie żołnierze. Nie sprzedano oczekiwanej liczby biletów, a sam dyrektor mocno się
rozchorował. Pomimo strat finansowych i choroby Bogusławski dobrze wspominał pobyt w Gdańsku.
Z powodów technicznych w 1934 roku teatr na Targu
Węglowym rozebrano, a na jego miejscu postawiono nowy
budynek, nawiązujący formą do wcześniejszego. Nowa budowla kształtem przypominała młynek do kawy i tak też była
nazywana. W 1945 roku gmach teatru został poważnie zniszczony. Po wojnie nie zdecydowano się na jego odbudowę,
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lecz w latach 1962–1966 wzniesiono nowoczesny budynek
teatralny. Wykorzystano przy tym ocalałe elementy stalowej
konstrukcji widowni. Nowy budynek z dużą liczbą okien zaczęto z kolei nazywać akwarium. Do dziś służy widzom jako
Teatr Wybrzeże.
W 1945 roku zrujnowana została cała ulica Długa, podobnie
jak pozostałe części Głównego Miasta. Jej odbudowa trwała
kilka lat.
Aby przywrócić piękno ulicy Długiej i pozostałych ulic
Głównego Miasta, potrzebna była praca wielu osób: urbanistów, architektów, stolarzy, cieśli, kamieniarzy, murarzy, sztukatorów, tynkarzy, dekarzy, snycerzy, kowali i wielu innych. Do
odbudowy włączyli się również artyści i artystki. Rzeźbiarze
wymodelowali zniszczone rzeźby i płaskorzeźby. Malarze pokryli elewacje kamienic nowymi dekoracjami. Wśród malowideł możemy zobaczyć wizerunki osób wykonujących różne
zawody. Na Długiej 1 widzimy przekupki handlujące drobiem
i jajami. Kobiety mają białe, koronkowe czepce. Na Długiej 16
przedstawiono marynarzy i osoby związane z morzem. Z kolei
Długą 54 ozdabiają medycy i aptekarze. Kamienica numer 72
jest nazywana aktorską, ponieważ udekorowano ją portretami
osób związanych z teatrem: Wojciecha Bogusławskiego i Alojzego Żółkowskiego oraz Heleny Modrzejewskiej.
Modrzejewska była pierwszą polską aktorką, która zyskała
sławę za granicą. Występowała na scenach brytyjskich i amerykańskich. Do Stanów Zjednoczonych wyjechała w 1876
roku wraz ze swoim 15-letnim synem Rudolfem. Helena miała
wówczas 36 lat, odmłodziła się jednak o sześć lat i utrzymywała, że Rudolf jest jej bratem. Nauczyła się języka angielskiego i odniosła wielki sukces, w dużej mierze dzięki występom
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w dramatach Szekspira. Karierę w Ameryce zrobił także syn
Heleny. Rudolf został inżynierem, kształcił się w Paryżu, stolicy
Francji, i zasłynął z budowy mostów i linii kolejowych, położonych w górzystych terenach.
Wróćmy jednak na ulicę Długą. W kamienicy pod numerem
72 mieszkały prawdziwe sławy, wśród nich Kalina Jędrusik,
jedna z największych gwiazd polskiego teatru i kina lat 60. i 70.
XX wieku. Jędrusik w latach 50. była aktorką Teatru Wybrzeże
i mieszkała w Gdańsku.
Od ulicy Długiej odchodzi kilka uliczek, które przypominają o dawnych zawodach. Wśród nich jest ulica Garbary, której nazwa pochodzi od garbarstwa, czyli preparowania skóry
zwierzęcej, wykorzystywanej potem do wyrobu butów, płaszczy, toreb i sakw. Nazwy ulic Wełniarskiej i Tkackiej nawiązują do tkaczy wełny, a Kramarskiej – do kramów, na których
handlowano.

❸ Ul. Kaletnicza 3

Większość bocznych uliczek na Głównym Mieście nie została
odbudowana. Stało się tak, ponieważ projektanci: architekci
i urbaniści, kierowali się przede wszystkim dobrem przyszłych
mieszkańców i mieszkanek. Główne Miasto zaprojektowano
jako nowoczesne osiedle, z dużymi, obszernymi podwórkami między budynkami, dzięki czemu wszystkie pokoje zostały odpowiednio oświetlone. Podwórka są duże i przewiewne,
obsadzone krzewami i drzewami. Nie można byłoby zapewnić mieszkańcom takich warunków, gdyby zrekonstruowano
boczne uliczki. Zdecydowano się jednak na odbudowę kilku
z nich, w miejscach, gdzie było szerzej – np. przy ulicy Garbary i przy Tkackiej – oraz w miejscach o dużych walorach
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turystycznych. Odbudowano uliczkę Kaletniczą, ponieważ widok na kościół Mariacki z ulicy Długiej uznano za szczególnie
piękny. Nazwa ulicy Kaletniczej nawiązuje do pracujących tu
kiedyś kaletników, czyli rzemieślników, którzy wykonywali ze
skóry takie przedmioty, jak torebki, sakiewki, paski czy portfele
(tak zwaną galanterię). Współcześnie nie ma w tym miejscu
zakładów kaletniczych, za to na kamienicy numer 3 możemy
zobaczyć scenę z piekarni.
Przedstawia piekarza, który szuflą na długim kiju wyciąga
z pieca bułki. Na stołach wokół niego widnieją gotowe wypieki: duże okrągłe kołacze. Płaskorzeźbę wykonał profesor Alfred
Wiśniewski. Z jego pracą wiąże się anegdota. W czasie odbudowy Głównego Miasta wszystkie projekty musiały być zatwierdzone przez specjalistów. Wykonywano je na podstawie
starych zdjęć i rycin. Artystom dostarczano zdjęcia, a potem
oni przedstawiali swój projekt. Zatwierdzała je Rada Techniczna, w której skład wchodzili historycy sztuki, architektury,
konserwatorzy i plastycy. Profesor Wiśniewski pokazał model
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płaskorzeźby z kikutem zamiast piekarza, połamanym stołem
i krzywym piecem. Wytłumaczył komisji, że tyle zobaczył na
niewyraźnym zdjęciu. Wiśniewskiemu pozwolono wykonać
dzieło według własnego uznania i wyczucia. Tak powstała
piękna płaskorzeźba. W innych wypadkach, kiedy brakowało zdjęć lub rycin, postępowano podobnie – artyści i artystki
wykonywali dzieła nawiązujące do dawnych epok, kierując się
wiedzą i znajomością historii sztuki. Obecnie przy ulicy Kaletniczej nie ma piekarni ani sklepu z torebkami i paskami.

❹ Ul. Piwna 50

Ulica Piwna zawdzięcza nazwę piwu jopejskiemu. Pierwotnie
nazywała się właśnie Jopejska. Jopa była rodzajem chochli,
którą posługiwano się przy produkcji tego napoju. Kiedyś ulice Piwna i Chlebnicka stanowiły jedną ulicę, ale już w 1449
roku odnotowano po raz pierwszy dwie oddzielne nazwy.
Mieszkali tu browarnicy warzący piwo. Na początku XVII wieku
na końcu ulicy wzniesiono wspaniały budynek Wielkiej Zbrojowni, który powstał tam, gdzie stały wcześniej mury miejskie,
Baszta Łaziebna i łaźnia. Budowla służyła jako arsenał. O przeszłości Wielkiej Zbrojowni świadczy bogata dekoracja fasad.
Szczyty (zwieńczenia dachu) po obu stronach ozdobione są
rzeźbami i medalionami przedstawiającymi żołnierzy i wojowników. Możemy rozpoznać wśród nich pikinierów, halabardników i muszkieterów. Nazwy te pochodzą od rodzaju broni,
jaką walczyli (piki, halabardy i muszkiety). Do wnętrza prowadzą duże drzwi z portalami, nad którymi umieszczono herby
miasta, podtrzymywane przez lwy. Oprócz rzeźb żołnierzy na
fasadzie ukazano wyobrażenia zionących dymem luf armatnich oraz eksplodujących pocisków.
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Przed budynkiem stoi okrągła studzienka, przypominająca
kształtem antyczną świątynię. Nad nią widzimy rzeźbę Minerwy, rzymskiej bogini wojny sprawiedliwej, czyli obronnej.
Rzeźba wskazywała na to, że gdańszczanie miłują pokój, ale
w razie ataku nie zawahają się stanąć do walki.
Na wysokości kościoła Mariackiego ulica Piwna przechodzi
w Chlebnicką, przy której mieszkali niegdyś piekarze. Pierwotnie nazywała się właśnie ulicą Piekarzy, później Chlebową,
a następnie Ław Chlebowych – od ław, czyli stoisk, na których
sprzedawano pieczywo. W miejscu, gdzie łączą się ulice Piwna
i Chlebnicka, znajdował się Targ Wąchany, na którym sprzedawano różne słodkie wypieki. Od połowy XVI wieku handlowano tu także warzywami i rybami, których świeżość najlepiej
można było sprawdzić, wąchając towar, stąd nazwa miejsca.

❺ Ul. Pończoszników 8

Pomimo że ulica Pończoszników nie została odbudowana
w pierwotnym kształcie, jest jedną z ciekawszych uliczek na
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Głównym Mieście. Jej pierwsza nazwa brzmiała: Przy Motławie, później określano ją mianem ulicy przy Chlebnickiej, by
ostatecznie w 1459 roku nazwać ją Wielką Spodniarską – od
rzemieślników, którzy produkowali obcisłe spodnie. Skoro była
Wielka Spodniarska, to gdzieś musiała być też Mała. Istotnie,
była, i to bardzo blisko. Mała Spodniarska to obecnie ulica
Dziana, łącząca Chlebnicką z Mariacką. Ulica Dziana nawiązuje do dzianiny, czyli rodzaju materiału, z którego wyrabia się
spodnie i inne części garderoby. Dziana, zanim została nazwana Małą Spodniarską (w 1459 roku), określana była jako Nowe
Grzęzawisko. Miano Starego Grzęzawiska nadano uliczce położonej bliżej kościoła Mariackiego. Obecnie nosi ona nazwę
Grząskiej.
Przy ulicy Pończoszników stoją kamieniczki, na których
widnieją wizerunki osób biorących udział w odbudowie Głównego Miasta po II wojnie światowej. Pierwsza z nich mieści się
pod adresem Chlebnicka 20.
Rekonstrukcja zabudowy ulicy Chlebnickiej rozpoczęła się
w 1959 roku, czyli w kilka lat po odbudowaniu Długiej i Długiego Targu, a prace wykończeniowe fasad trwały aż do 1970.
Na zakończenie robót postanowiono upamiętnić osoby, które
położyły szczególne zasługi podczas przywracania ulicy dawnego blasku. Wykorzystano do tego pięć arkad podcienia kamienicy pod numerem 20 (podcień to rodzaj otwartego na
zewnątrz pomieszczenia w dolnej kondygnacji budynku; podcienie wykorzystywano w celach handlowych, ułatwiały też
przejście w wąskich uliczkach). W zworniki (czyli najwyższe
punkty) łuków arkad wmurowano podobizny twórców. Od
frontu umieszczono wizerunek Ryszarda Massalskiego, miejskiego konserwatora zabytków – konsultanta do spraw historii
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architektury, z boku: Zdzisława Bary – generalnego projektanta wystroju Głównego Miasta, Barbary Roll – wojewódzkiej
konserwator zabytków, Adama Smolany – rzeźbiarza, doradcy
plastycznego w dziedzinie rzeźby, a od tyłu Jana Klincewicza –
inspektora nadzoru budowlanego.
Podobizny osób odbudowujących Główne Miasto znajdują
się także na zwornikach arkad podcienia kamienicy przy Długim Targu pod numerem 25, na drugim końcu ulicy Pończoszników. Kamienicę odbudowano w 1954 roku. Autor dekoracji,
rzeźbiarz z Torunia, Tadeusz Godziszewski, umieścił tu siedem
portretów: architekta Wojciecha Zaleskiego, rzeźbiarza Stanisława Horno-Popławskiego, malarza Jacka Żuławskiego, architekta Lecha Kadłubowskiego, architekta Michała Bojakowskiego, malarki Józefy Wnukowej oraz historyka sztuki Bronisława
Mieszkowskiego. Ponieważ pan Mieszkowski miał pociągłą
twarz, po jego bokach umieszczono dwa lwy.

Czy wiesz, że:
•	W Gdańsku ulice biegnące przy bramach często nosiły nazwy od tych bram. Na Starym Mieście była ulica Przy Bramie
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św. Jakuba (obecnie fragment ulicy Wałowej), a na Starym
Przedmieściu – ulica Przy Bramie Nizinnej (obecnie Dolna
Brama).
• Pierwszy tramwaj w Gdańsku uruchomiono w 1873 roku.
Był pojazdem konnym. Wierzchowce ciągnęły wozy poruszające się po szynach. Tramwaj elektryczny zaczął jeździć
w 1896 roku.
•	Nie wszystkie kary w dawnym Gdańsku wymierzano w Katowni i Bramie Więziennej. Pierwszym miejscem publicznych egzekucji był plac przed Ratuszem Głównego Miasta.
Stał tam pręgierz, czyli rodzaj słupa, do którego przywiązywano przestępcę i wykonywano karę chłosty. Na tym
samym placu ścinano także złoczyńców mieczem. W 1604
roku pręgierz przeniesiono do Wieży Więziennej. Przed jej
budynkiem ścinano najgroźniejszych przestępców z wyjątkiem osób szlachetnie urodzonych i najbogatszych mieszczan, których egzekucje odbywały się, tak jak dawniej, przed
Dworem Artusa. Były to najczęściej osoby skazane za morderstwa. Tych, których uznano za winnych kradzieży, wieszano na Górze Szubienniczej, znajdującej się przy drodze
z Gdańska do Wrzeszcza. Stała tam, widoczna już z daleka,
miejska szubienica, która miała przypominać, co spotka
osoby łamiące prawo. Drugą karą, którą wymierzano na Górze, było łamanie kołem. Skazywano na nią tylko najokrutniejszych złoczyńców.
•	Na Głównym Mieście znajdowała się też kiedyś ulica Katowska.
•	Wojciech Bogusławski doceniał wprawdzie talent i urodę
Agnieszki Truskolaskiej, ale tych dwoje nie pałało do siebie
sympatią. Truskolaska miała ambicje przejęcia stanowiska
dyrektora Teatru Narodowego. Pomysł ten nie spodobał się

WŚRÓD ZAWODOWCÓW – GŁÓWNE MIASTO

143

jednak publiczności. Aktorka została wygwizdana, a dyrektor – przeciwnie – nagrodzony oklaskami. Agnieszka zrezygnowała ze swoich planów, zachowując popularność wśród
widzów.
• Pierwszy Festiwal Szekspirowski odbył się w Gdańsku
w 1997 roku.
•	Do budowy Teatru Szekspirowskiego użyto blisko 800 000
cegieł. Wykonano je w fabryce w Holandii, w technologii
podobnej do tej z czasów średniowiecza. Swój ciemny kolor zawdzięczają antracytowemu (kolor węgla) barwnikowi.
•	W gdańskim oddziale Narodowego Banku Polskiego znajduje się trójpoziomowy skarbiec, który od ponad stu lat służy do przechowywania pieniędzy i kosztowności.
Bibliografia:
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ceramika, red. J. Kriegseisen, Gdańsk 2016.
Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2012.
Grabowski K., Gdańskie Miniatury. Style architektoniczne w Gdańsku, Gdańsk 2016.
Katalog zabytków sztuki. Gdańsk, Główne Miasto, red. B. Roll, I. Strzelecka, Warszawa 2006.
Mieszczaństwo gdańskie, red. S. Salmonowicz, Gdańsk 1997.
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Quiz
1. W skład Dworu Miejskiego oprócz budynków wozowni i stajni wchodzą także baszty. Najlepiej widać je
z murów Teatru Szekspirowskiego. Ile baszt stoi przy
zabudowaniach Dworu Miejskiego?
a. 2
b. 3
c. 5
2. Jakie zwierzęta namalowano na kamienicy przy
ul. Długiej 83?
a. ptaki
b. motyle
c. koty
3. W czasie odbudowy Gdańska po II wojnie światowej
dużą wagę przywiązywano do detali. Ulice zostały
ozdobione pięknymi latarniami i szyldami, a kamienice
– rzeźbami i kolorowymi malowidłami. Zadbano nawet
o dekoracyjne tabliczki z nazwami ulic. Czyj wizerunek
znajduje się na tabliczce z nazwą ulicy Kaletniczej?
a. diabła z sakiewką
b. anioła z torebką
c. skrzata z konewką
4. Portal kamienicy przy ul. Piwnej 50 udekorowano
rzeźbami. Kogo przedstawiają?
a. rycerzy
b. malarzy
c. tancerzy
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5. Co widnieje na ozdobnej tabliczce z nazwą ulicy
Pończoszników?
a. kłębek wełny
b. pończochy
c. spodnie
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O CZYM SZUMIĄ DRZEWA
— wrzeszcz
Wrzeszcz był kiedyś niedużą osadą położoną między większymi i starszymi sąsiadami: Gdańskiem i Oliwą. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1263 roku. Jej nazwa brzmiała
wtedy Vriezst i odnosiła się do wrzosów porastających tutejsze
wzgórza. Od tamtych czasów otoczony lasami i wrzosowiskami Wrzeszcz bardzo się zmienił. Bogaci mieszczanie, doceniając urodę okolicy, zaczęli budować tu dworki i małe pałace,
w których spędzali letnie miesiące, z dala od zgiełku miasta.
Wrzeszcz przyłączono do Gdańska w 1814 roku. Powoli urastał
do rangi jednej z najważniejszych dzielnic miasta. Zaczęto tu
wznosić piękne kamienice i wille. Powstawały zakłady przemysłowe i szkoły. Dla wygody mieszkańców i mieszkanek uruchomiono w 1873 roku pierwszy w Gdańsku tramwaj. W wieku
XIX i XX Gdańsk znacznie się powiększył i rozbudował, wskutek
czego Wrzeszcz, położony kiedyś na uboczu, znalazł się w samym środku miasta. W dzielnicy, uważanej przez jej mieszkańców za serce Gdańska, znajdują się liczne sklepy, szkoły,
uczelnie i firmy. Żyje tu więcej osób niż w Oliwie czy Śródmieściu. Nie da się poznać Wrzeszcza podczas jednego spaceru,
ale spróbujmy choć trochę mu się przyjrzeć. Sprawdźmy, czy
w samym środku miasta możemy się poczuć jak w XIII wieku
i usłyszeć szum lasów i wrzosowisk.
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Główną drogą Wrzeszcza jest aleja Grunwaldzka. Od kilkuset
lat prowadzi z Gdańska do Oliwy. Naszą wędrówkę zaczynamy
od przecznicy alei – ulicy Sobótki.
Spacerując po Starym i Głównym Mieście czy w Oliwie, na
każdym kroku napotykamy kościoły. We Wrzeszczu jest inaczej. Nie tak łatwo znaleźć tu świątynię. Kościoły we Wrzeszczu
stoją najczęściej przy bocznych ulicach i giną wśród wysokiej zabudowy. Przez długie lata Wrzeszcz był niedużą osadą
– w chwili włączenia do Gdańska mieszkało w nim niespełna
tysiąc osób. Nie było tu żadnego kościoła i mieszkanki oraz
mieszkańcy, jeśli chcieli wziąć udział w nabożeństwie, musieli
jechać albo do Gdańska, albo do Oliwy. Po włączeniu do miasta Wrzeszcz szybko się rozwijał. W 1820 roku żyło tu jedynie
636 osób, a zaledwie sto siedemnaście lat później – już ponad
55 000! Nic dziwnego, że tutejsza ludność chciała, aby w okolicy postawiono świątynię.
Budowa pierwszego kościoła we Wrzeszczu, zlokalizowanego właśnie przy ulicy Sobótki, zakończyła się w 1899 roku
(pozostałe kościoły w dzielnicy pochodzą już z XX wieku).
Opiekę nad budową świątyni roztoczyła sama cesarzowa Augusta Wiktoria (Gdańsk w tym czasie znajdował się w granicach cesarstwa niemieckiego). Cesarzowa była obecna przy
rozpoczęciu budowy i po jej zakończeniu. Augusta Wiktoria
znana była ze swej pobożności. Chętnie patronowała budowie nowych świątyń i przekazywała na ten cel duże sumy.
Dzięki niej powstał także kościół przy ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sopocie. Świątynie fundowane przez cesarzową
nazywane były kościołami Augusty. To za sprawą monarchini
w obiekcie, który stanął we Wrzeszczu, znalazły się kolorowe

O CZYM SZUMIĄ DRZEWA – WRZESZCZ

149

witraże, przedstawiające sceny z życia Chrystusa. Architekt
Gotthilf Ludwig Möckel zaprojektował budowlę, która miała przypominać stare kościoły z czerwonej cegły, wznoszone
kilka wieków wcześniej. Patronem świątyni został Marcin Luter, gdyż większość mieszkańców i mieszkanek Gdańska była
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luteranami i wyznawała ogłoszone przez Lutra w 1517 roku
zasady mające poprawić funkcjonowanie Kościoła katolickiego. Nad głównym wejściem do kościoła znajduje się okrągłe,
wypełnione witrażem okno, tak zwana rozeta (przypomina
kształtem różę – po łacinie rosa). Po bokach widzimy figury świętych: Piotra z księgą i kluczami oraz Pawła z mieczem.
W 1908 roku obok kościoła zbudowano dom parafialny. Działały tu różne organizacje kulturalne i sportowe. W czasie I wojny światowej, czyli w latach 1914–1918, w domu parafialnym
urządzono szpital dla żołnierzy. Ta wojna szczęśliwie ominęła
miasto. Na potrzeby rozrastającej się parafii w 1933 roku przy
Jaśkowej Dolinie zbudowano drugi dom parafialny, w którym
znalazła się kaplica. Budynek nazwano Domem Lutra.
Niestety II wojna światowa (1939–1945) poczyniła w Gdańsku wielkie spustoszenia. Część Wrzeszcza, w której się znajdujemy, ocalała, lecz jej mieszkańcy, podobnie jak pozostali
gdańszczanie i gdańszczanki, bardzo ucierpieli. Wielu z nich
zginęło w czasie walk, wielu innych zmarło już po ich ustaniu.
W tamtych trudnych czasach nie było dostępu do lekarstw.
Brakowało także żywności. Nie było elektryczności, wody, nie
działała komunikacja miejska. W marcu i kwietniu 1945 roku
wrzeszczanie potraktowali trawniki wokół kościoła jak cmentarz i grzebali tu swoich zmarłych. Mieszkańcy Wrzeszcza, którzy przeżyli, w latach 1946–1947 w większości wyjechali na
zachód do Niemiec. Na ich miejsce przybyli Polacy z południa
i ze wschodu – głównie wyznania katolickiego. Dlatego też
kościół Lutra stał się świątynią katolicką. Otrzymał nowych patronów: św. Piotra i św. Pawła, a to ze względu na rzeźby znajdujące się przy wejściu. W 1948 roku cmentarzyk przy kościele
zlikwidowano, zwłoki zostały ekshumowane (przeniesione)
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na Cmentarz Centralny „Srebrzysko”. W dawnym Domu Lutra
urządzono kino Bajka (obecnie mieści się w nim salon meblowy), a dom parafialny nadal służy jako plebania.
Nazwa ulicy Sobótki przypomina o wyznaniach starszych
niż katolicyzm czy luteranizm. Sobótka to święto, które obchodzili nasi przodkowie, zanim przyjęli chrześcijaństwo, czyli przed X wiekiem. W tamtych czasach nasi praprzodkowie
wyznawali religię, w której ważną rolę odgrywały siły natury,
uosabiane przez liczne bóstwa i demony. Nie wiemy, jak dokładnie wyglądał system wierzeń naszych przodków, ale wiele
elementów przetrwało do dziś w postaci przesądów, legend
i baśni. Kto nie słyszał o Babie Jadze czy diable Borucie? To
właśnie postacie z dawnych wierzeń słowiańskich. Określenie
Słowianie odnosi się do narodów zamieszkujących wschodnią i południową Europę, które mają wspólnych przodków,
a więc także podobne języki i kulturę. Jednym z najważniejszych świąt dla dawnych Słowian, ale również dla Germanów
i Celtów (czyli innych ludów żyjących kiedyś w Europie), była
noc kupały, nazywana inaczej sobótką. To radosne święto
ognia, wody, miłości i urodzaju obchodzono w nocy z 21 na
22 czerwca, która jest najkrótszą nocą w roku. Słowianie palili wówczas ogniska, bawili się i tańczyli. Szukali też kwiatu
paproci, która miała właśnie tej nocy zakwitać. Znalezienie
kwiatu przynosiło podobno szczęście i pomyślność. I choć paprocie nie kwitną, to jednak wierzono, że w noc kupały wszystko jest możliwe. Pleciono wieńce z kwiatów i liści, po czym
puszczano je na wodę. Wróżono z kwiatów i ziół, przyrządzano
miłosne napoje. Chrześcijaństwo przejęło niektóre elementy
dawnych wierzeń, ponieważ ludzie byli do nich mocno przywiązani. I tak noc kupały stała się nocą świętojańską. Dzień let-
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niego przesilenia uczyniono świętem Jana Chrzciciela (obchodzonym 24 czerwca). Św. Jan związany jest z wodą (udzielił
chrztu Jezusowi w rzece Jordan), a sobótka świętowana była
właśnie nad wodami. Ulica, przy której stoi kościół św. św. Piotra i Pawła, prowadzi na porośnięte drzewami wzgórza, gdzie
gdańszczanie i gdańszczanki z radością obchodzili noc świętojańską. Najwyższe ze wzgórz nazywa się Sobótka.

❷ Ul. Akacjowa 2

Jak już wiecie, Wrzeszcz najbardziej rozwinął się po włączeniu
do Gdańska. W nowej dzielnicy wznoszono liczne kamienice
i wille. Budowano je przy nowo wytyczonych ulicach, które
obsadzano drzewami. Gatunki drzew zdobiących wrzeszczańskie parki, place i aleje dały nazwę wielu ulicom Wrzeszcza. Możemy zatem przejść się ulicami Topolową, Jesionową, Sosnową, Brzozową, Klonową. Kiedyś można było także spacerować
Wiązową i Kasztanową, ale te miana zniknęły z mapy Wrzeszcza. A zatem czy przy ulicy Akacjowej rosną akacje? Niestety
nie, lecz akacji nie znajdziemy także w innych miastach Polski,
a nawet Europy. Drzewa te potrzebują bowiem naprawdę wysokich temperatur. Rosną w gorących regionach Afryki, Azji,
Australii i Ameryki Południowej. (Oglądając filmy przyrodnicze
o zwierzętach zamieszkujących afrykańskie sawanny, zauważyliście na pewno, że lwy i gepardy odpoczywają w cieniu rozłożystych drzew, których rzadkie liście oskubują z kolei żyrafy
i słonie. Te drzewa to właśnie akacje).
Wygląda więc na to, że nazwa ulicy we Wrzeszczu to żart.
A jednak nie, ponieważ mianem akacji określa się w Polsce
inny gatunek drzewa – robinię. Robinie także mają dalekie pochodzenie, trafiły do nas z Ameryki Północnej. Jednak nie od
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razu. Wszystko zaczęło się na dworze króla Francji Henryka IV.
Henryk wysłał swojego ogrodnika Jana Robina do odległych
francuskich posiadłości położonych w Ameryce Północnej.
Jan wyruszył wraz ze swoim synem Wespazjanem. Mieli zbadać rośliny, które porastały odległy i nieznany jeszcze Europejczykom kontynent. Robin i jego syn zachwycili się wieloma
gatunkami, ale szczególnie urzekł ich jeden. Jan i Wespazjan
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w 1601 roku przywieźli jego nasiona do Francji. Znajdowały się
w strąkach, które przypominały groch. Jan Robin opowiadał
wszystkim o niezwykłej urodzie drzewa. Zasadził je, ale gdy
nasionka wykiełkowały, okazało się, że dworzanie nie podzielają zachwytu królewskiego ogrodnika. Gałązki drzewka były
wiotkie i cienkie, a w dodatku pokryte cierniami. Królowa Maria Medycejska miała podobno powiedzieć, że jest to wyjątkowo odstraszające „drzewiątko”. Nazwała je robinią od nazwiska
ogrodnika. Oczywiście trzeba było lat, żeby drzewo urosło i zakwitło. Obecnie najstarsze drzewo w Paryżu to właśnie robinia
zasadzona na placu René-Viviani przez Jana Robina.
Robinie zostały docenione we Francji. Później trafiły dalej
na wschód do Niemiec, gdzie nazwano je… akacjami. Według
anegdoty stało się to na dworze jednego z książąt niemieckich – jego sługa rzekomo rozpoznał w drzewie akację, którą
widział w Meksyku. Nie wiadomo, ile jest prawdy w tej historii,
ale drzewo trafiło do nas już pod nazwą „akacja”. W Polsce jednak początkowo określano je grochodrzewem ze względu na
nasiona. Nazwa ta została wyparta, gdy w XVIII wieku na polskim tronie zasiedli władcy z niemieckiej dynastii Wettynów.
Grochodrzew stał się akacją i do dziś jest tak określany, chociaż
tak naprawdę to robinia. Kompromis odzwierciedla naukowa
łacińska nazwa: Robinia pseudoacacia (człon „pseudo-” wskazuje, że dana osoba, rzecz lub zjawisko nie jest tak naprawdę
tym, co udaje lub naśladuje).
Dorosłe okazy tego gatunku są wręcz urzekające. Wiosną
pomiędzy delikatnymi, drobnymi listkami pojawiają się kwiaty, złączone w kiście o długości nawet 20 centymetrów. Białe
kwiaty akacji rozsiewają słodki zapach, czym wabią pszczoły,
które z ich nektaru produkują miód. Często robiniami obsadza
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się pasieki, czyli miejsca, w których znajdują się ule z pszczołami. Miód akacjowy jest bardzo ceniony ze względu na swoje
właściwości zdrowotne. Ma jasny kolor i delikatny słodki smak.
Akacja to nie tylko ładne drzewo parkowe. Jej drewno cieszy
się uznaniem stolarzy, ponieważ jest twarde, a przy tym lekkie
i mało podatne na gnicie.
Wróćmy jednak na ulicę Akacjową. Jest krótka, ale stoi
przy niej wyjątkowy budynek. Blok pod numerem 2 jest galeriowcem, jednym z najstarszych w mieście. Galeriowce bardzo łatwo rozpoznać po galeriach, czyli otwartych klatkach
schodowych, przez które wchodzi się do mieszkań. Galerie
budowane są z oszczędności: miejsca i pieniędzy. Tam gdzie
nie ma zbyt dużo wolnej przestrzeni, a trzeba zbudować dom
dla wielu rodzin, warto postawić galeriowiec. Galerie zajmują mniej miejsca niż zwykłe klatki schodowe, przez co są tańsze w budowie. W Gdańsku mamy słynne na całym świecie
olbrzymie galeriowce. Nazywamy je falowcami, ponieważ
mają załamania przypominające fale. Siedem falowców stoi
w dzielnicy Przymorze, jeden zbudowano w Nowym Porcie.
Są znacznie większe od galeriowca z ulicy Akacjowej, ale są też
od niego młodsze.
Ulica Akacjowa prowadzi na szczyt wzgórza, które nosi aż
trzy nazwy: Lisie, Jana i Zinglera. Pierwszej tłumaczyć nie trzeba
– do dziś nie brakuje tu rudych mieszkańców. Drugą wyjaśnimy przy następnej ulicy. Trzecia nazwa pochodzi od restauracji Zinglera, która znajdowała się na samym czubku wzniesienia i była kiedyś bardzo popularna. Z jej otwartych tarasów
i wieżyczki rozpościerał się wspaniały widok na miasto i wody
Zatoki Gdańskiej. Podobno w sezonie trudno było o wolny
stolik w lokalu. Po II wojnie światowej obiekt oddano na po-
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trzeby telewizji. Został przebudowany i znacznie powiększony.
Telewizja opuściła go w latach 90. XX wieku i od tego czasu
budynek niszczeje.

❸ Ul. Jaśkowa Dolina 15

Jaśkowa Dolina to jedna z najdłuższych i zarazem najładniejszych ulic w Gdańsku. Ciągnie się od alei Grunwaldzkiej,
przez dolinę otoczoną lesistymi wzgórzami, aż do szczytów
wzniesień, na których zbudowano osiedle Morena. Skrzyżowanie Jaśkowej Doliny z Grunwaldzką pełni w Gdańsku ważną funkcję komunikacyjną. Także wcześniej stanowiło serce
osady. Znajdował się tu prostokątny rynek z wieżą zegarową
(w dawnych czasach mało kto miał zegarek), zbiornik z wodą,
który służył jako wodopój dla koni przemierzających trasę
z Gdańska do Oliwy, a także nieduży budynek aresztu. Był on
siedzibą strażników pilnujących porządku, dlatego budynek
żartobliwie nazywano ratuszem. Rynek otaczały wysokie kamienice. Wodopój z czasem zastąpiono fontanną z białego
kamienia, która jest dziś jedyną pozostałością po dawnym
rynku. Zabudowa została w większości zniszczona w 1945
roku i nie dokonano jej rekonstrukcji. Więcej szczęścia miały
obiekty położone w głębi Jaśkowej Doliny. Odnajdziemy tu
piękne domy, lecz prawdziwy skarb kryje się za nimi. Po obu
stronach ulicy ciągnie się wyjątkowy park – Park Leśny, który
wiele przejeżdżających tędy osób bierze po prostu za część
lasu. Tymczasem historia tego miejsca jest znacznie ciekawsza.
Sama nazwa ulicy pochodzi od rodziny Köhne-Jaski, która była
jej właścicielem. W dolinie znajdowały się gospody i karczmy,
w których bawili się mieszkańcy i mieszkanki również dalszych
okolic. Dolina ożywiała się zwłaszcza w noc świętojańską.
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Po lewej stronie ulicy, patrząc w kierunku Moreny, góruje
pasmo wzniesień, porośniętych drzewami. To Góra Jana, nazwana tak na cześć bogatego kupca Jana Labesa, który w 1803
roku kupił piękne obszary przy Jaśkowej Dolinie. U stóp Lisiego Wzgórza wybudował swoją rezydencję, a tereny wzgórz
kazał obsadzić drzewami i krzewami i wytyczyć promenady,
aby mogli się tam przechadzać i wypoczywać mieszkańcy.
Niestety po śmierci właściciela obiekt podupadł. Miejsce
jednak nadal budziło się do życia w czerwcu w trakcie festynu
świętojańskiego. Jaśkowa Dolina była wręcz stworzona do obchodzenia nocy świętojańskiej. Na łące odbywała się zabawa,
a okoliczne gospody dostarczały napojów i jedzenia. Organizacja święta oraz przygotowanie łąki do festynu było zasługą
miejskiego skarbnika Wilhelma Ferdynanda Zerneckego.
W 1832 roku władze miasta zakupiły teren dawnej promenady Labesa i po jej powiększeniu i urządzeniu w 1837 roku
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otworzono park miejski. Jeden z pierwszych w Europie! Część
znajdująca się po stronie Lisiego Wzgórza nazwana została
Górą Jana. Na pamiątkę po Labesie i być może na cześć Jana
Chrzciciela i jego święta. Jedną z polan nazwano Zernecke
– od nazwiska skarbnika. Pozostałe określenia upamiętniały w większości osoby z rodziny królewskiej i przedstawicieli
władz miasta, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca. Park urządzono z dużym rozmachem. Wytyczono ścieżki
i postawiono ławki. Dosadzono drzewa i krzewy. W stromych
miejscach wzmocniono dróżki i wyłożono schody, a na szczytach wzgórz urządzono punkty widokowe. Na najwyższym
– Królewskim (obecnie jest to Sobótka) – stanęła wieżyczka
z krętymi schodami, nazywana ślimakiem. W 1863 roku na festynowej łące został zasadzony dąb, który miał upamiętnić 50.
rocznicę bitwy pod Lipskiem. Drzewo – i pamiątkowy kamień
– jest tam do tej pory i przypomina o miejscu, gdzie ludność
Wrzeszcza i Gdańska zbierała się, by odpocząć lub świętować.

❹ Ul. Stefana Batorego 15

Kiedy na początku XX wieku wytyczono obecną ulicę Batorego, nazwano ją Rosenweg, czyli Drogą Róż. Widocznie zakładano, że w ogrodach, które powstaną przy budujących się tu
domach, sadzone będą te piękne kwiaty. Nazwa została jednak szybko zmieniona. W 1904 roku zmarł wielce zasłużony dla
Gdańska Carl Otto Steffens, wieloletni członek, a później przewodniczący Rady Miasta. Steffens ukończył studia prawnicze,
po czym zgodnie z rodzinną tradycją został kupcem. Jako członek Rady Miasta dbał o rozwój gospodarczy i kulturalny Gdańska. Doceniając zasługi Steffensa, Rada Miasta przyznała mu
honorowe obywatelstwo. Uroczystości odbyły się w Ratuszu
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Głównego Miasta i Dworze Artusa w 1896 roku. Przewodniczący wraz z rodziną mieszkał przy Jaśkowej Dolinie w pięknej
willi, wzniesionej w latach 70. XIX wieku. Willa przy Jaśkowej
Dolinie 15 powstała na miejscu dawnej rezydencji… Jana Labesa. Budynek, otoczony ogrodem, w którym znajdował się
staw, był miejscem odpoczynku rodziny Steffensa. Wcześniej
Steffensowie mieszkali w samym centrum miasta, przy ulicy
św. Ducha. Po śmierci tego zasłużonego mieszkańca ulica Rosenweg zyskała nową nazwę – Steffensa. Ulica została zabudowana pięknymi domami, pomiędzy którymi pozostawiono
przejście do drugiej części parku Jaśkowej Doliny, urządzonej
już po zagospodarowaniu Góry Jana. Tę część parku poświęcono naukowcom i badaczom oraz osobom zasłużonym dla
Gdańska. Znajdziemy tu wzgórza astronomów: Kopernika
i Heweliusza, a także Gaj Gutenberga z altaną (małym ozdobnym budynkiem przeznaczonym do wypoczynku, stawianym
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często w ogrodach i punktach widokowych). Pawilon został
wzniesiony w 1840 roku przez gdańskich drukarzy w celu upamiętnienia wynalazcy druku Jana Gutenberga. Co roku 25 lipca odbywało się tu święto drukarzy. W tej części parku także
wytyczono liczne ścieżki, postawiono ławki, a strome i wysokie
wzgórza połączono mostkami. W 1911 roku otworzono tu Teatr Leśny, który miał stanowić konkurencję dla uruchomionej
dwa lata wcześniej słynnej Opery Leśnej w Sopocie.
Oprócz domów znajduje się tu także budynek szkoły.
W 1906 roku przeniesiono do niego uczniów ze szkoły w starym
Domu Dobroczynności i Sierot na Osieku (była o nim mowa
w pierwszym rozdziale). Sierociniec powstał w 1699 roku, jednak trzysta lat później obiekt był już zbyt mały i uczniów przeniesiono do Wrzeszcza. Budynek szkoły pełni swoją funkcję do
tej pory.
Nazwa ulicy została zmieniona w 1945 roku, ale nazwisko
Steffensów przetrwało w nazwie parku. Park im. Steffensów,
znajdujący się przy alei Zwycięstwa, prowadzącej z Gdańska
do Wrzeszcza, powstał dzięki Franzowi Wilhelmowi, kuzynowi
Carla, który w 1894 roku przekazał na ten cel 50 000 talarów.
Park nosi obecną nazwę od 1998 roku.
Nowym patronem ulicy we Wrzeszczu został Stefan Batory.
Batory, jak niemal każdy król żyjący w dawnych czasach, uwielbiał polowania i spędzał dużo czasu w puszczach i lasach.
Współcześnie jest uważany za jednego z najlepszych władców
w historii Polski. Po śmierci króla Zygmunta Augusta, ostatniego z dynastii Jagiellonów, nowych władców wybierała polska
szlachta, najczęściej spośród książąt z innych krajów. Pierwszy
po śmierci Jagiellona na tronie zasiadł francuski królewicz Henryk Walezy. Ten jednak szybko opuścił Polskę, a na jego miej-

O CZYM SZUMIĄ DRZEWA – WRZESZCZ

161

sce wybrano Stefana Batorego, pochodzącego z położonej
na południe od Polski Transylwanii. Nazwa krainy ma łaciński
rodowód i oznacza: po drugiej stronie lasu. Transylwania leżała
kiedyś w granicach Węgier, a obecnie stanowi część państwa
rumuńskiego. Otaczają ją wysokie góry, na których szczytach
wznoszono niedostępne zamki. W mrocznej scenerii tej krainy
toczy się akcja słynnej dziewiętnastowiecznej powieści o hrabim Drakuli, demonicznym władcy jednego z transylwańskich
zamków. Drakula miał być wampirem, czyli żywić się ludzką
krwią. Jest to oczywiście fikcja literacka, ale Transylwanię i tak
warto zwiedzić.

❺ Ul. Sosnowa 2

Sosna to wyjątkowo ważny dla Gdańska i całego Pomorza
gatunek drzewa. Zasługuje na znacznie większą ulicę, a może
nawet aleję. Sośnie zawdzięczamy bursztyn, nazywany złotem
Bałtyku. Bursztyn, inaczej jantar, jest żywicą sosen, które rosły miliony lat temu. Kontynenty wyglądały wtedy inaczej niż
dziś, na terenie obecnej Polski i Bałtyku rosła olbrzymia sosnowa puszcza, którą tworzyły sosny balsamiczne, nazywane też
bursztynowymi. Sosny, gdy zostaną zranione, wydzielają żywicę, czyli substancję, która zabezpiecza „ranę” i pomaga w jej
wygojeniu. Żywicę wydzielają także inne drzewa iglaste i niektóre liściaste. Bursztyn z sosen, które porastały niegdyś Pomorze, stał się prawdziwym skarbem naszego regionu. Jantar od
wieków był pożądanym na całym świecie towarem. Robiono
z niego kosztowności i amulety. Sporządzano czarodziejskie
napary i eliksiry. Gdańsk wciąż słynie z bursztynowych wyrobów, m.in. biżuterii. Wykorzystuje się go również współcześnie
do produkcji leków.
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Ulica Sosnowa nie jest zbyt długa, łączy ulice: Batorego i Partyzantów. Znajduje się tu bardzo ważny dla Wrzeszcza obiekt:
remiza strażacka. Powstała w 1909 roku i jest najstarszą działającą remizą w naszym mieście. Przy jej budowie zadbano
o każdy szczegół. Parter zajęły garaże na wozy strażackie. Na
pierwszym piętrze ulokowano pomieszczenia dla strażaków:
sypialnie z łazienkami oraz miejsca do wypoczynku. Na drugim piętrze znajdował się gabinet kierownika jednostki oraz
pomieszczenia dla starszych strażaków. W remizie zaplanowano także miejsca do czyszczenia węży oraz wspinalnię, na
której ćwiczyli strażacy. Budynek nie stanął bezpośrednio przy
ulicy, ponieważ strażacy potrzebowali placu apelowego i ćwiczeniowego, przewidziano też, zresztą słusznie, że potrzebna
będzie przestrzeń pod przyszłą rozbudowę jednostki. Obok
wzniesiono budynek z miejscami na dodatkowe wozy. Magazynowano w nim również paszę dla koni. Należy bowiem
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pamiętać, że pierwotnie wozy strażackie, tak jak inne rodzaje
wozów, ciągnione były przez konie.
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 przy ulicy Sosnowej,
po gruntownym remoncie na początku XXI wieku, kiedy to
otrzymała nowy parking i wjazd od ulicy Partyzantów, nadal
służy mieszkańcom i mieszkankom Wrzeszcza i okolic. O historii miejsca przypomina mała ekspozycja dawnych wozów
strażackich widoczna od ulicy Sosnowej.

Czy wiesz, że:
•	Miejsca z drzewami w nazwach występują także w innych
dzielnicach Gdańska. Ulica Jodłowa łączy Stogi z Krakowcem. Na Dolnym Mieście znajduje się Wierzbowa. Towarzyszy Łąkowej, Polnej oraz „ptasim ulicom”, o których przeczytać można w naszej książce.
•	Galerie jako klatki schodowe były znane od wieków. Przykład starego domu galeriowego możemy zobaczyć przy
kościele św. Trójcy na Starym Przedmieściu.
•	Galeriowce zbudowano także na Stogach. Budowę obiektu
tego typu planowano również na Dolnym Mieście, ale projekt nie został zrealizowany.
Bibliografia:
Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2012.
Nekropolie Pomorza, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2011.
Rozmarynowska K., Ogrody odchodzące? Z dziejów gdańskiej zieleni publicznej
1708–1945, Gdańsk 2011.
Spacery po Wrzeszczu, red. K. i J. Szczepańscy, Gdańsk 2011.
Ziółkowska M., Gawędy o drzewach, Warszawa 1983.
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Quiz
1. Nad wejściem do kościoła św. św. Piotra i Pawła
znajduje się wizerunek zwierzęcia, które pełni ważną
funkcję w symbolice chrześcijańskiej. Jest to:
a. lew, symbol św. Marka
b. baranek, symbol Chrystusa
c. orzeł, symbol św. Jana Ewangelisty
2. Galeriowiec przy ulicy Akacjowej został ostatnio odnowiony. Na jaki kolor go pomalowano?
a. pomarańczowy
b. zielony
c. fioletowy
3. W starej willi przy ulicy Jaśkowa Dolina 12 mieści się
obecnie przedszkole nr 52. Na budynku widać datę
budowy. Który to rok?
a. 1886
b. 1897
c. 1901
4. We Wrzeszczu znajduje się kilka konsulatów: Chin,
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Urugwaju, Hiszpanii,
Etiopii, a nawet Seszeli. Jeden z konsulatów mieści się
przy ulicy Batorego. Przedstawiciel którego państwa
rezyduje w tym miejscu?
a.	Rosji
b.	Czech
c. Francji
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5. Przed remizą przy ulicy Sosnowej stoi kilka starych
wozów. Jeden z nich należał do Ochotniczej Straży
Pożarnej w:
a.	Wróblewie
b.	Matemblewie
c.	Zblewie
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MORSKIE OPOWIEŚCI
— NOWY PORT
Gdańsk jest największym polskim miastem położonym nad
morzem. Ale czy odczuwamy na co dzień bliskość Bałtyku?
Tylko kilka dzielnic bezpośrednio sąsiaduje z morzem. Wśród
nich wyróżnia się Nowy Port. Brzeźno, Jelitkowo czy Stogi
znamy głównie dzięki plażom i rozciągającym się przy nich
pięknym parkom i lasom. Tymczasem w Nowym Porcie nie ma
kąpieliska, lecz w zamian znajdziemy tu wiele ciekawych budynków oraz – jak mówi sama nazwa dzielnicy – port. Zapraszamy na spacer, w trakcie którego przekonamy się, dlaczego
Nowy Port jest tak niezwykły.

❶ Ul. Władysława IV 12

Zaczynamy od ulicy Władysława IV, która prowadzi w kierunku
Wisły. Po drugiej stronie rzeki znajduje się najcenniejszy okoliczny zabytek – Twierdza Wisłoujście. Jak wskazuje nazwa, budowla została wzniesiona w miejscu, gdzie Wisła uchodzi do
Zatoki Gdańskiej. Widzimy jednak, że twierdzę od otwartych
wód zatoki dzieli jeszcze spora odległość. To pokazuje, jak potężna jest największa polska rzeka. Wisła ma długość ponad
1000 kilometrów. Płynąc przez Polskę, niesie w swych wodach
duże ilości piasku i ziemi. Cały ten materiał osadzał się przy uj-
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ściu rzeki do morza. Przez setki lat rzeka w ten sposób wydłużała swoje koryto, a Gdańsk i Twierdza Wisłoujście oddalały się
od morza. Pierwsza strażnica pilnująca tego ważnego miejsca
powstała w II połowie XIV wieku, a zbudowali ją Krzyżacy. Sto
lat później postawiono ogromną wieżę, która stała się podstawą znanej nam obecnie twierdzy. Budowla była stopniowo
rozbudowywana i powiększana, tak aby stacjonująca w niej
załoga mogła odpierać ataki wrogich wojsk. Wieża twierdzy
służyła nie tylko do wypatrywania atakujących, ale pełniła także funkcję latarni morskiej, wskazując statkom bezpieczną
drogę do portu. Było tak do 1758 roku, kiedy to brzeg morski
oddalił się od twierdzy i zmieniło się wejście do portu.
Załodze twierdzy przewodził komendant, wybierany przez
Radę Miasta. Komendant musiał składać przysięgę wierności
także królowi. W twierdzy stacjonowała przeszkolona załoga,
która miała ratować rozbitków i ich mienie w razie morskich
katastrof. Pracowali tu także kontrolerzy, sprawdzający towary i pasażerów na wpływających do portu statkach. W XIX
wieku twierdza służyła też jako więzienie. Dla załogi fortecy zbudowano kościół św. Olafa. Korzystali z niego również
mieszkańcy i mieszkanki osady, która wyrosła obok twierdzy.
Pierwsza świątynia w Wisłoujściu miała formę skromnej kaplicy. W XV wieku działała sezonowo od wiosny do jesieni. Ksiądz
odprawiający tu msze na zimę wracał do Gdańska. W 1488
roku jeden z kapłanów, Georg, utonął właśnie podczas takiej
podróży. Ale i sama świątynia nie miała szczęścia – była wielokrotnie palona i niszczona w trakcie licznych walk o twierdzę.
Po ostatnim pożarze w 1945 roku nie została odbudowana.
Pamiątką po kościele jest dawna plebania, która służy obecnie
jako Komisariat Wodny Policji.
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Ulica Władysława IV zawdzięcza swą nazwę władcy Polski,
który przykładał dużą wagę do spraw morskich. Władysław,
syn Zygmunta III, pochodził ze szwedzkiego rodu Wazów.
Polska królewna Katarzyna Jagiellonka w 1562 roku wyszła za
mąż za Jana Wazę, szwedzkiego królewicza panującego w Finlandii. Jan z czasem został władcą Szwecji, gdyż jego brat, król
Eryk XIV, zapadł na chorobę psychiczną. Zygmunt, jedyny syn
Jana i Katarzyny, miał więc zostać w przyszłości królem Szwecji. Zanim to jednak nastąpiło, w położonej po drugiej stronie
Bałtyku Polsce zmarł król Zygmunt August, brat Katarzyny Jagiellonki, który nie miał dzieci. W Polsce mieszkała ciotka Zygmunta, Anna, siostra Zygmunta Augusta i Katarzyny. To właśnie Anna doprowadziła do tego, że Zygmunt Waza przybył
do Polski i został królem Zygmuntem III. Kilka lat później zmarł
Jan Waza i syn odziedziczył po nim również koronę szwedzką.
Zygmunt III przebywał jednak częściej w Polsce. W dodatku
był katolikiem, a Szwedzi w większości przeszli na luteranizm.
Małe zaangażowanie Zygmunta III nie podobało się w Szwecji.
Po kilku latach został usunięty z tronu, a jego miejsce zajął brat
Jana Wazy, Karol, czyli stryj Zygmunta. Zygmunt chciał odzyskać tron ojca, co stało się przyczyną długoletnich wojen ze
Szwecją.
Politykę Zygmunta kontynuował jego syn, Władysław IV. Do
walki ze Szwecją potrzebna była stała flota wojenna, której
Polska wówczas nie miała. Król musiał ją stworzyć od podstaw.
Ponieważ nie było czasu na budowę okrętów, trzeba było
pozyskać je w inny sposób. Król powołał w tym celu Komisję
Okrętów Wojennych, jednak Rada Miasta Gdańska, obawiająca
się utraty wpływów, była niechętna jej działaniom. Statki wypożyczono od gdańskiego kupca Jerzego Hewela. Jeden ku-
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piono w Danii. Flota liczyła 11 okrętów. Były to statki handlowe, które Hewel przebudowywał i uzbrajał do walk. Największy
z nich, o nazwie Słońce, miał 32 armaty. Trzy mniejsze: Czarny
Orzeł, Prorok Samuel i Nowy Czarny Orzeł, miały na swoich pokładach po 24 działa. Uzbrojenie pozostałych okrętów stanowiło od 4 do 20 armat. Niestety olbrzymie sumy potrzebne do
utworzenia floty (1 000 000 florenów – ówczesnej jednostki
monetarnej) nie zostały Hewelowi zwrócone i kupiec zbankrutował. Aby można było spłacić długi, statki zostały sprzedane
w Amsterdamie (dużym mieście portowym w Holandii).
Przy ulicy Władysława IV znajduje się bardzo ważny budynek – zajezdnia tramwajowa, jedna z dwóch w mieście. Połączenie tramwajowe do Nowego Portu powstało w latach
1899–1902. Wtedy też wzniesiono budynek zajezdni. W tym
czasie Gdańsk był już skomunikowany od blisko 30 lat z taki-
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mi dzielnicami, jak Wrzeszcz czy Siedlce, a nawet z będącymi
jeszcze poza granicami miasta Oliwą (przyłączoną w 1926 r.)
czy Orunią (przyłączoną dopiero w 1933 r.). Początkowo linia
z Nowego Portu biegła przez port, wzdłuż Martwej Wisły. Kończyła się na Głównym Mieście na ulicy Szerokiej przy Żurawiu.
Symbolicznie łączyła więc Nowy Port ze starym gdańskim
portem nad Motławą. W 1929 roku oddano do użytku nową
ulicę prowadzącą z Nowego Portu do Gdańska (obecna ulica
Marynarki Polskiej) i to na nią przesunięto linię tramwajową,
tak aby nie przebiegała przez tereny portowo-stoczniowe. Po
II wojnie światowej usunięto torowisko z ulicy Szerokiej, a tramwaj z Nowego Portu pojechał na Siedlce. Zmieniono także numerację linii.
Warto zwrócić uwagę na budynek pod numerem 13. To
dawny dom i kaplica szwedzka. Zostały zbudowane dla marynarzy ze Szwecji, których nie brakowało w Nowym Porcie. Nabożeństwa odprawiano w języku szwedzkim. Pomiędzy kaplicą a domem wzniesiono dzwonnicę z ciemnej cegły, na której
umieszczono krzyż. Obecnie nie ma ani dzwonu, ani krzyża,
a w budynku znajdują się biura.

❷ Ul. Strajku Dokerów 5

Ulica Strajku Dokerów upamiętnia bardzo ważne wydarzenie.
Gdańsk zapisał się na kartach historii najnowszej z dwóch powodów. Pierwszego września 1939 roku atakiem na pobliskie
Westerplatte rozpoczęła się II wojna światowa, największy
konflikt zbrojny w dziejach ludzkości. W jej wyniku nasz kraj
dostał się w strefę wpływu Związku Radzieckiego, który narzucił Polsce (i wielu innym państwom) ustrój komunistyczny.
System ten się nie sprawdził, spowodował zapaść gospodar-
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czą państwa i niezadowolenie obywateli. Właśnie w Gdańsku
łamanie przez władze praw pracowników i pracownic doprowadziło do powstania w 1980 roku słynnego ruchu społecznego – Solidarności. Solidarność przyczyniła się do zniesienia
władzy komunistycznej. Ustrój komunistyczny upadł również
w innych państwach, w których został narzucony, a także w samym Związku Radzieckim, który się rozpadł. Komunizm zastąpiła demokracja, w której decydują obywatele i obywatelki.
Mało kto pamięta o mniejszym wydarzeniu, jakim był pierwszy protest przeciw władzom komunistycznym w powojennej Polsce. Już w 1946 roku w Nowym Porcie wybuchł strajk,
w którym uczestniczyli mieszkańcy Nowego Portu i Gdańska
pracujący w porcie, czyli dokerzy. Protestowali oni przeciwko trudnym warunkom pracy i życia. Dwa tysiące strajkujących zebrało się przed budynkiem dyrekcji Portu Gdańskiego.
W tłumie znaleźli się także przedstawiciele władz i uzbrojeni
pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa. Postrzelono robotnika
Romana Herszteka. Wzburzony tłum pobił dotkliwie trzech
uzbrojonych funkcjonariuszy, jeden z nich, Karol Gronkiewicz,
zmarł. Władze stłumiły strajk, Nowy Port otoczono wojskiem,
wprowadzono godzinę milicyjną (nie można było bez specjalnego zezwolenia znajdować się wieczorami poza domem).
Zwolniono z pracy wiele osób, a ponad 500 aresztowano.
W 1952 roku władze nadały ulicy imię Karola Gronkiewicza
(wcześniej była to ulica Sportowa). W 1990 zmieniono nazwę
na: Strajk Dokerów, chcąc upamiętnić pierwszy antykomunistyczny strajk.
Przy ulicy znajduje się budynek, w którym od ponad stu
lat ogniskuje się życie całej dzielnicy. W latach 1907–1909 powstała tu łaźnia publiczna, trzeci tego typu obiekt w mieście.
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Pierwszy stanął na Osieku, a drugi na Dolnym Mieście. Mieliście okazję poznać je w trakcie poprzednich spacerów (opisanych w rozdziałach „Tajemniczy zamek” i „Ptasie zakamarki”).
Wszystkie pełniły podobną funkcję: za niewielką opłatą można
było wziąć w nich kąpiel. Z kolei z sali gimnastycznej korzystali
uczniowie pobliskich szkół. Łaźnia w Nowym Porcie najbardziej
przypominała tę na Dolnym Mieście. Pomiędzy obiektami są
jednak widoczne różnice. Obok łaźni przy ulicy Jaskółczej stoi
budynek pomocniczy, tzw. domek palacza, w którym umieszczono część urządzeń technicznych. W Nowym Porcie urządzenia te znalazły się w budynku głównym. Na parterze były:
kotłownia, suszarnia, pralnia, mieszkania służbowe i poczekalnia dla nauczycieli czekających na kąpiących się uczniów. Na
piętrze ulokowano prysznice i wanny. Prowadziły do nich trzy
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oddzielne klatki schodowe, ponieważ łaźnia była podzielona
na trzy części: dla kobiet, mężczyzn i uczniów. Panie miały do
dyspozycji 3 prysznice i 5 wanien, panowie – 3 wanny i 12 kabin prysznicowych, uczniowie zaś mogli korzystać z 24 pryszniców i 48 przebieralni. Na drugim piętrze znajdowała się sala
gimnastyczna i pomieszczenia takie, jak pokój dla nauczycieli
czy magazyn sprzętów sportowych. Z czasem łaźnia przestała być potrzebna, ponieważ oddawane do użytku nowe
mieszkania były wyposażone w łazienki, a sale gimnastyczne
budowano przy szkołach. Budynek zamknięto w latach 70.
XX wieku. Długo niszczał, aż postanowiono, że będzie pełnił
taką samą funkcję, jak budynek łaźni na Dolnym Mieście. Przy
ulicy Jaskółczej w 1998 roku uruchomiono Centrum Sztuki
Współczesnej. Budynek w Nowym Porcie w 2012 roku stał się
filią tej prężnie działającej instytucji kultury i otrzymał nazwę
Centrum Edukacji Artystycznej Łaźnia 2. Znajdziemy tam KinoPort oraz bibliotekę i czytelnię. CSW Łaźnia organizuje warsztaty i działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów.
Prezentuje interesujące wystawy, organizuje konferencje.

❸ Ul. Na Zaspę 57

Nazwa ulicy wskazuje, że tędy biegła droga w kierunku Zaspy. Zaspa jest obecnie jedną z większych dzielnic Gdańska.
Powstała w 1974 roku po zamknięciu znajdującego się tu
lotniska. Nazwa miejsca pochodzi od jeziora Zaspa, położonego między Nowym Portem a Letnicą, które było niegdyś
największym jeziorem w okolicy. Swoje powstanie zawdzięcza
Wiśle. Prawdopodobnie rzeka wylała i utworzyła duże jezioro
pomiędzy wzgórzami a nadmorskimi wydmami. Jezioro może
też być pozostałością po dawnym korycie rzeki, której odnoga
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mogła kiedyś tędy przepływać. Jezioro oraz prawo do połowu
ryb nadał mnichom z Oliwy książę Świętopełk Wielki. Cystersi
założyli osadę, której mieszkańcy i mieszkanki zajmowali się
łowieniem ryb. Zbudowali także dom nadzorcy jeziora, określanego mianem mistrza rybackiego. Obszar pomiędzy klasztorem a jeziorem zaczęto nazywać Zaspą. Prowadziła tu droga,
którą znamy obecnie jako ulicę Wyzwolenia. Jezioro było połączone z Wisłą strumieniem Gardzieja, który wpadał do rzeki
na wysokości Twierdzy Wisłoujście. Powstał nawet pomysł, aby
na jeziorze zbudować port, w którym zimą stacjonowałyby
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okręty wojenne. Planów jednak nie zrealizowano. Zbiornik
stopniowo wysychał i zarastał. Dziś na jego miejscu rozciąga
się łąka.
W zanikaniu jeziora swój udział mieli także gdańszczanie.
Po II wojnie światowej na terenie Gdańska zalegało wiele ton
gruzów ze zniszczonych i zburzonych domów. Część cegieł
udało się odzyskać, ale te najbardziej zniszczone, razem z potłuczonym szkłem, leżały na ulicach. Gruz zaczęto przywozić
do jeziora położonego między Letnicą a Nowym Portem i tu
zatapiać. Mimo że zbiornik był traktowany jak wysypisko śmieci, nadal pozostawał pięknym akwenem, porośniętym zielenią,
w którym mieszkało dzikie ptactwo i zwierzęta. Mieszkańcy
i mieszkanki Nowego Portu i Letnicy chętnie tu wypoczywali,
kąpiąc się, opalając i łowiąc ryby. Ostatecznie jezioro przestało
istnieć, gdy przeszło na własność gdańskiej elektrociepłowni. Zaczęto tu składować odpady, w latach 1970–2011 przepompowano w to miejsce rurociągiem 2 miliony ton popiołu
zmieszanego z wodą. Teren przykryto ziemią i posiano trawę.
Po Zaspie pozostała jedynie nazwa ulicy w Nowym Porcie i nazwa dużej dzielnicy mieszkaniowej.

❹ Ul. ks. Mariana Góreckiego 18

Przy ulicy księdza Góreckiego znajduje się kościół parafialny
pod wezwaniem świętej Jadwigi. Nowy Port długo nie miał
własnej świątyni, ponieważ tereny te były słabo zaludnione.
Rozwój dzielnicy wiązał się z rozbiorami Polski, wskutek
których całe Pomorze Gdańskie znalazło się na terytorium
Prus. Rozbiory przyczyniły się do upadku i zubożenia Gdańska, który był głównym portem Polski. W 1772 roku w wyniku
I rozbioru Prusy przejęły większość Pomorza, w tym obszar No-
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wego Portu. Przy Polsce pozostał Gdańsk z Twierdzą Wisłoujście. W Nowym Porcie stało wtedy zaledwie siedem domów.
Władze Prus postanowiły utworzyć tu port, aby doprowadzić
do upadku handlu w Gdańsku. Osłabiony Gdańsk w 1793 roku
także przeszedł pod panowanie Prus. Rozwój portu u ujścia
Wisły trwał. Nowy Port przyłączono do Gdańska w 1814 roku.
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Dzielnica się zaludniała – w 1837 roku było tu ponad 2000
mieszkańców, w 1859 prawie 3000, a dziesięć lat później już
ponad 6000. Nie było jednak kościoła. Katolicy musieli jeździć
do odległej Oliwy, a ewangelicy (zwolennicy reformacji) przeprawiali się do kościoła przy Twierdzy Wisłoujście. Pierwsza
kaplica powstała przy ulicy Na Zaspę 40, róg z ulicą Wilków
Morskich. W 1857 roku zaczęto budować kościół z prawdziwego zdarzenia w narożniku ulic Oliwskiej i Kościelnej (obecnej Góreckiego). Budowę ukończono w 1858 roku, a w 1866
ustanowiono parafię. Kościół otrzymał wezwanie św. Jadwigi
Śląskiej. Parafianie początkowo korzystali z cmentarza założonego w narożniku obecnych ulic Góreckiego i Wolności,
a później, gdy cmentarz ten był już niewystarczający, założono nową nekropolię, na południe od starego cmentarza,
która funkcjonuje do dziś. Dawny cmentarz zlikwidowano
w 1928 roku i zamieniono w zieleniec, który mieszkańcy Nowego Portu nazywają dość makabrycznie „parkiem na kościach”. W latach 60. XX wieku teren ten zabudowano. Przez
długie lata działał tu słynny „Wiking” – restauracja i klub nocny.
W całym Nowym Porcie znajdowały się liczne bary, gospody
i lokale dla złaknionych rozrywki marynarzy i dokerów. „Wiking”
wyróżniał się wśród nich rozmiarami i sławą. Obecnie na jego
miejscu stoi sklep.
Ulica ks. Góreckiego początkowo nosiła nazwę Kościelnej,
później Kościoła św. Jadwigi, a po wojnie Parafialnej. W 1952
roku otrzymała imię działacza komunistycznego Kazimierza
Łowczyńskiego. Ostatecznie w 1990 roku uczczono pamięć
księdza Mariana Góreckiego, nadając ulicy jego imię.
Marian Górecki jest bardzo ważną postacią w najnowszej
historii dzielnicy. Urodził się w Poznaniu w 1903 roku, gdzie
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skończył seminarium (szkołę kształcącą duchownych) i przyjął święcenia kapłańskie. W 1933 roku na prośbę biskupa gdańskiego przybył do Gdańska, który w tym czasie miał status Wolnego Miasta. Ksiądz Górecki działał na rzecz gdańskiej Polonii,
ucząc dzieci i młodzież. Wolne Miasto Gdańsk zamieszkiwali
w większości obywatele i obywatelki narodowości niemieckiej,
posługujący się językiem niemieckim. Ksiądz opiekował się
także kaplicą polską, znajdującą się na terenie koszar przy ulicy
Oliwskiej. Za swoją działalność został aresztowany 1 września
1939 roku i uwięziony w obozie koncentracyjnym Stutthof.
Tam też został zastrzelony w 1940 roku. Po wojnie ciało kapłana przeniesiono na cmentarz na Zaspie. W 1999 roku ksiądz
Górecki został beatyfikowany, to znaczy uznany przez Kościół
za błogosławionego. Oprócz ulicy błogosławionego Mariana
Góreckiego upamiętnia w Nowym Porcie również pomnik.

❺ Ul. Oliwska 2

Ulica Oliwska jest jedną z ważniejszych w Nowym Porcie. Jak
wskazuje nazwa, droga ta prowadziła niegdyś do Oliwy, jednej
z najstarszych części Gdańska. Pierwsza informacja o osadzie
pochodzi z 1186 roku. Oliwa rozwinęła się dzięki zakonowi
cystersów, których sprowadził na Pomorze Sambor I. Cystersi
osiedlali się na pustkowiach, które ciężką pracą przekształcali w tereny zagospodarowane. Dewiza zakonu brzmiała ora
et labora, czyli „módl się i pracuj”. Mnisi zakładali młyny, kuźnie, ogrody, stawy itd. Książęta i władcy nadawali klasztorom
znaczne obszary, licząc na to, że za sprawą cystersów rozkwitną. Sambor nadał zakonowi Oliwę i okoliczne ziemie. Także
kolejni władcy Pomorza zapisywali opactwu majątki, w tym
obszary, na których dzisiaj znajdują się takie dzielnice Gdańska,

180

Gdańskie Miniatury

jak Żabianka, Jelitkowo, Przymorze czy Brzeźno. Do klasztoru
należały więc tereny aż do ujścia Wisły. Wywołało to konflikt
z Gdańskiem. Przedmiotem sporu stały się obszary dzisiejszego Nowego Portu. Zakon założył tu karczmy, z których czerpał dochody: „Hakową”, „Balastową” i „Zachodnią”. Miasto było
zainteresowane tymi terenami ze względu na ich sąsiedztwo
z Twierdzą Wisłoujście. Cystersi powoływali się na przywilej
nadany im przez Świętopełka Wielkiego. Rada Miasta zaś argumentowała, że w XIII wieku, kiedy książę nadał ziemie zakonnikom, terenu Nowego Portu jeszcze nie było. Ostatecznie
doszło do ugody i miasto wydzierżawiło od cystersów interesujące go obszary.
Ulica Oliwska oddziela część mieszkalną dzielnicy od części portowej. Znajdują się tu magazyny i urządzenia portowe. Ulica Solec (boczna od Oliwskiej) zawdzięcza swą nazwę
wybudowanej w 1781 roku warzelni (zakład przemysłowy)
i magazynom do składowania soli. Wśród budynków portowych nie mogło zabraknąć latarni morskiej. Pierwsza latarnia
powstała tu w 1758 roku. Z czasem była udoskonalana. Ostatecznie w 1894 roku wzniesiono latarnię o wysokości 27 metrów, która stoi do dziś. W 1984 roku jej funkcję przejęła nowa
wieża w Porcie Północnym, wysoka na 60 metrów. Latarnia
w Nowym Porcie uznawana jest za jedną z najpiękniejszych
na wybrzeżu Bałtyku. Przy jej budowie wzorowano się na nieistniejącej już budowli z Cleveland, miasta położonego nad
jeziorem Erie w Ameryce Północnej. Dzięki Stefanowi Jackowi
Michalakowi, który kupił i wyremontował zniszczoną latarnię
w 2001 roku, obiekt jest dostępny dla turystów i turystek.
Przy samej ulicy Oliwskiej stoi jeszcze jeden charakterystyczny dla dzielnicy budynek – tzw. kościół morski, któ-
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rym opiekują się obecnie franciszkanie. To dawna świątynia
ewangelików. Większość ludności Nowego Portu była tego
wyznania.
Początkowo mieszkańcy spotykali się w warsztacie przerobionym na prowizoryczną kaplicę. Warsztat należał do
bednarza, produkującego beczki potrzebne do transportu
i przechowywania soli. Ostatecznie zdecydowano się na budowę świątyni. Koszty pokrył król, dając ze swojej kasy 6000
talarów (ówczesna jednostka monetarna), a dołożyli się marynarze i kupcy, którzy przekazali 2000 talarów, oraz parafianie,
którzy uzbierali 1300 talarów. W niedużym kościele znalazły
się: ołtarz, chrzcielnica, ambona i organy. Kościół zbudowano
z cegły i drewna w 1841 roku. Już w 1904 roku został on rozebrany, a na jego miejscu postawiono znacznie większy bu-
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dynek z cegły i granitu. Wyróżniał się sześćdziesięciometrową
wieżą z podwójnym zwieńczeniem. Kościół został zniszczony
w 1945 roku i odbudowany w innej formie. W podnoszeniu
budowli z ruin franciszkanom pomagali mieszkańcy i mieszkanki dzielnicy. Do kościoła przylgnęło miano „morski”, ponieważ modlono się w nim o szczęśliwy powrót do domu osób
pracujących na morzu.

Czy wiesz, że:
•	Nieudana działalność morska króla Władysława IV pozostawiła po sobie trwały ślad na mapie Polski. W celu obrony
wybrzeża król kazał zbudować dwa forty. Jeden na Półwyspie Helskim, a drugi u jego nasady. Twierdze nazwano Kazimierzowo i Władysławowo. Nazwa tej drugiej przetrwała.
Władysławowo jest obecnie znanym miastem wypoczynkowym z portem i pięknymi plażami.
•	Zajezdnię w Nowym Porcie przebudowano w latach 60.
XX wieku. Oprócz niej działa jeszcze dużo większa, ale i dużo
młodsza zajezdnia we Wrzeszczu. Zajezdnie w innych dzielnicach, np. w Oliwie czy na Dolnym Mieście, zamknięto.
•	Działalność Solidarności przybliża Europejskie Centrum Solidarności, zbudowane niedaleko Stoczni Gdańskiej, gdzie
narodził się ruch. Z kolei historię II wojny światowej poznamy dzięki Muzeum II Wojny Światowej.
•	W Gdańsku znajduje się jeszcze jeden kościół św. Jadwigi. Jest dużo młodszy od świątyni w Nowym Porcie i jego
patronką jest królowa Polski Jadwiga Andegaweńska, prapraprapraprawnuczka Jadwigi Śląskiej. A oto krótki wywód
genealogiczny: Jadwiga Andegaweńska była córką Elżbiety
Bośniaczki, córki Elżbiety gniewkowskiej, która była córką
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Kazimierza gniewkowskiego, syna Siemomysła inowrocławskiego, syna Konstancji wrocławskiej, córki Henryka Pobożnego, syna Jadwigi Śląskiej.
•	Nazwa ulicy Kasztanowej pojawiła się w Nowym Porcie dopiero w 1960 roku. Wcześniej ulica Kasztanowa znajdowała
się we Wrzeszczu, ale zmieniono jej nazwę na Antoniego
Lendziona. Miano Kasztanowej otrzymała zaś ulica o niezbyt dobrze kojarzącej się nazwie: Na Gruzach.
Bibliografia:
Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński, Gdańsk 2012.
Nocny W., Nowy Port. Pierwsza brama Gdańska, Gdańsk 2005.
http://www.laznia.pl/onas,5,laznia_2.html
http://jadwiga.diecezja.gda.pl/index.php/historia-parafii
http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Spopielone-jezioro-Historia-zlikwidowa
nego-jeziora-Zaspa-n104188.html
http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Zobacz-portowy-kosciol-franciszkanow
-n66642.html#
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Quiz
1. Którymi liniami tramwajowymi można dojechać do
Nowego Portu?
a. 2 i 8
b. 5 i 10
c. 6 i 12
2. Patrząc na budynek Łaźni, jesteśmy w stanie rozpoznać po liczbie okien, gdzie znajdowała się sala
gimnastyczna (obecnie jest to przestrzeń wystawiennicza). Ile dużych, podwójnych okien widzimy na
elewacji od strony ulicy Strajku Dokerów?
a. 2
b. 3
c. 4
3. Przy ulicy Na Zaspę znajduje się Portowa Straż Pożarna.
Jak się nazywa?
a.	Marian
b. Florian
c.	Adrian
4. Przy kościele św. Jadwigi stoi popiersie świętej osoby
związanej z historią Polski. Kogo przedstawia ta
rzeźba?
a. św. Wojciecha
b. św. Stanisława
c. św. Jana Pawła II
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5. Ile drzwi (od strony wieży) prowadzi do kościoła przy
ulicy Oliwskiej?
a. 2
b. 4
c. 6
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ŚLADAMI WŁADCÓW
— GŁÓWNE I STARE MIASTO
W czasie gdy Polska była monarchią i najważniejszą rolę
w państwie odgrywał król, Gdańsk był największym i najbogatszym polskim miastem. Swój sukces zawdzięczał zwłaszcza jednemu z władców: Kazimierzowi Jagiellończykowi. Monarcha nadał miastu szerokie uprawnienia, które pozwoliły
jego mieszkańcom i mieszkankom na szybkie bogacenie się.
Gdańsk stał się głównym portem Polski, gdzie odbywał się niemal cały handel morski. Kazimierz Jagiellończyk, nadając miastu przywileje, chciał się odwdzięczyć gdańszczanom za wsparcie, jakiego mu udzielili podczas wojny z zakonem krzyżackim.
Gdańsk od 1308 roku był pod panowaniem Krzyżaków, którzy
rządzili miastem twardą ręką. Mieszkańcy i mieszkanki Gdańska oraz Pomorza chcieli więc przejść pod panowanie władcy
Polski. Wywiązała się długotrwała wojna pomiędzy państwem
krzyżackim a państwem polsko-litewskim, rządzonym przez
Kazimierza Jagiellończyka. Trwała aż trzynaście lat (tzw. wojna
trzynastoletnia), od roku 1454 do 1466, a w jej wyniku Gdańsk
i znaczny obszar państwa Krzyżaków został włączony do Polski.
Ziemie te otrzymały nazwę Prusy Królewskie. Gdańsk w trakcie
wojny wspierał finansowo Kazimierza Jagiellończyka, dlatego
król odwdzięczył się przywilejami. Miasto, które już za rządów

188

Gdańskie Miniatury

Krzyżaków było duże i zamożne, zaczęło się rozwijać jeszcze
dynamiczniej. Dopiero w XVIII wieku prześcignęła je Warszawa. Gdańsk jako największe miasto i port w kraju był dla polskich władców bardzo ważny. Dlatego często tu przyjeżdżali,
zazwyczaj z okazałym orszakiem – dworzanami, służbą i strażą.
Niekiedy królowie zabierali także swoje rodziny, zwłaszcza jeśli
mieli pozostać w Gdańsku na dłużej. W trakcie spaceru odwiedzimy miejsca, w których zatrzymywali się polscy władcy i ich
rodziny.

❶ Ul. Korzenna 33/35

Zabudowa ulicy Korzennej została zniszczona w 1945 roku,
ocalał jedynie budynek ratusza. W XVII wieku ulica zabudowana
była kamienicami. Trzy z nich, o numerach 47, 48 i 49, należały
do jednego z najbardziej znanych gdańszczan – Jana Heweliusza (o astronomie była już mowa w rozdziale „Nad kanałem”).
Heweliusz był zamożnym mieszczaninem, prowadził browar.
Dzięki temu mógł się oddawać swojej pasji: obserwowaniu
nieba. Zyskał sławę jako astronom. Na dachach swoich kamienic zbudował obserwatorium, wyposażone w instrumenty, za
pomocą których mógł oglądać gwiazdy i ciała niebieskie. Jak
pamiętamy, najdłuższa luneta w jego pracowni miała aż 39
metrów. Dzięki specjalistycznym przyrządom Heweliusz badał i obserwował powierzchnię Księżyca, planety, komety oraz
gwiazdozbiory.
18 grudnia 1659 roku królowa Ludwika Maria, żona dwóch
kolejnych królów Polski (Władysława IV i Jana Kazimierza), odwiedziła wraz z damami dworu pracownię astronoma. Najpierw Heweliusz pokazał władczyni bibliotekę, następnie ryciny i kolekcje medali, a potem przeszli do obserwatorium.
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Rozciągał się z niego widok na okolice: wzgórza, morze, ujście
Wisły. Królowa przez lunety obserwowała wody Zatoki Gdańskiej i zachód słońca. W tym czasie dwórki z rozbawieniem
przeglądały się we wklęsłym zwierciadle. Już 29 grudnia Ludwika Maria wraz z mężem, królem Janem Kazimierzem, ponownie odwiedziła pracownię Heweliusza. Pomimo zimna
i silnego wiatru długo przebywali w obserwatorium. Niestety,
niebo było spowite chmurami i astronom nie mógł pokazać
królowi powierzchni Księżyca.
To nie jedyni władcy, którzy złożyli wizytę astronomowi.
Kilkakrotnie zaglądał tu Jan III Sobieski. Interesował się astronomią i odwiedził Heweliusza, jeszcze zanim został królem.
Nic dziwnego, Sobieski był znakomicie wykształcony, znał kilka
języków i interesował się nauką. W 1668 roku podczas wizyty
w Gdańsku spotkał się z Heweliuszem i zamówił u niego przyrządy, dzięki którym mógł sam obserwować nieboskłon. Sobieski zaprzyjaźnił się z naukowcem i gdy został królem w 1676
roku, przyznał mu roczną pensję w wysokości 1000 florenów,
a także zwolnił go z płacenia podatków. Po pożarze pracowni
Heweliusza król wsparł go finansowo. Badacz odwdzięczył się
Janowi III, nazywając jeden z odkrytych przez siebie gwiazdozbiorów Tarczą Sobieskiego.
Po kamienicach przy ulicy Korzennej nie ma już śladu, lecz
o Heweliuszu przypomina pomnik, ustawiony na zieleńcu pomiędzy ulicą Rajską a Korzenną. Monument ukazuje astronoma w czasie pracy, a na pobliskim budynku widzimy fragment
mapy nieba pochodzącej z jednego z jego dzieł. Uczony dbał
bowiem o to, aby jego publikacje naukowe były odpowiednio
ilustrowane. Współpracował przy tym ze znanymi artystami,
a częściowo sam wykonywał ryciny. W jednej ze swych kamie-
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nic uruchomił nawet drukarnię. W pracy pomagała mu druga
żona, Elżbieta Koopman. Zachowały się ilustracje ukazujące
małżonków w czasie obserwowania nieba. Elżbieta po śmierci
męża wydała jego dwie ostatnie prace, dedykowane Janowi
Sobieskiemu. Zieleniec, na którym stoi pomnik, urządzono po
1945 roku. Wcześniej na tym terenie wznosiły się domy i kamienice. Zdecydowano się nie zabudowywać placu, aby odsłonić od ulicy Rajskiej cenny zabytek: Ratusz Starego Miasta.
W budynku tym pracował także Heweliusz, jako ławnik Starego Miasta, a później rajca (radny) tej części miasta.
Ratusz Starego Miasta zbudowano w latach 1587–1594.
Nad wejściem głównym widzimy zespół trzech herbów: pośrodku herb Polski, po prawej – Gdańska, a po lewej – Prus
Królewskich. Na piersi Orła Białego widnieje mniejszy herb.
To Snopek – symbol pochodzącej ze Szwecji dynastii Wazów,
która otrzymała polski tron w 1587 roku, dzięki powiązaniom
z rodziną Jagiellonów. Ostatni władca z tej dynastii – Zygmunt
August – nie miał dzieci i po jego śmierci w kraju pozostała
tylko siostra, Anna. Ostatecznie to ona objęła tron, jednak władzę sprawował jej małżonek Stefan Batory. Anna i Stefan nie
mogli mieć dzieci, więc po śmierci męża Anna doprowadziła
do wyboru na króla jej siostrzeńca, Zygmunta Wazy. Zygmunt
III Waza był synem Katarzyny Jagiellonki (siostry Anny i Zygmunta Augusta) i Jana III Wazy. Młodzieniec oprócz tronu Polski miał otrzymać także tron położonej za morzem Szwecji,
dlatego częściej niż inni władcy odwiedzał Gdańsk. W dodatku
był pierwszym monarchą, który przyjeżdżał do miasta wraz
z całą rodziną. Wizerunek króla możemy obejrzeć we wnętrzu
ratusza. Na pierwszym piętrze widzimy ciekawy plafon (obraz
zdobiący sufit), składający się z dziewięciu obrazów. Na środku
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znajduje się Błogosławieństwo Boże, przedstawiające Anioła,
który błogosławi przedstawicieli różnych stanów. W okresie
od XIII do XIX wieku w Polsce i na całym świecie ludzie byli
podzieleni na grupy wykonujące różne prace, mające różne przywileje, a nawet odmienne prawa. Na plafonie widzimy
reprezentantów różnych stanów, a wśród nich najważniejszy
stan – władców. Z przodu ukazano cesarza Ferdynanda II Habsburga i króla Zygmunta III Wazę. Ferdynand i Zygmunt byli sojusznikami (popierali się i wspólnie działali), a dwie kolejne
żony Zygmunta, Anna i Konstancja, były siostrami Ferdynanda.
W ratuszu mamy jeszcze jeden królewski ślad. W sieni na parterze znajduje się piękny portal, który tak naprawdę składa się
z kilku innych i trafił do ratusza ponad sto lat temu, gdy tak
jak pozostałe elementy wyposażenia został uratowany z roz-
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bieranych kamienic. Na portalu znajduje się herb Polski – biały orzeł na czerwonym tle, na którego piersi widnieje litera S,
będąca inicjałem Stefana Batorego, poprzednika Zygmunta na
polskim tronie.
Z Mostu Chlebowego, który prowadzi z ulicy Korzennej na
Kowalską, roztacza się piękny widok na kościół świętej Katarzyny. Jest to jeden z najstarszych kościołów w mieście, powstał jeszcze przed panowaniem Krzyżaków. W kościele świętej Katarzyny, najważniejszej i największej świątyni w Gdańsku,
przyjmował poddanych i rozsądzał ich sprawy książę Władysław Łokietek, który odziedziczył Pomorze wraz z Gdańskiem
po królu Przemyśle II. Król ten był pierwszym władcą, który
odwiedził Gdańsk. Wcześniej Przemysł był księciem Wielkopolski, a Pomorze wraz z Gdańskiem odziedziczył po księciu
Mściwoju II, który nie miał syna. W 1295 roku książę Przemysł,
po tym jak zjednoczył w swym ręku Wielkopolskę i Pomorze,
koronował się wraz z żoną Małgorzatą na króla Polski. Podczas
pobytu w Gdańsku władca mieszkał w grodzie książęcym nad
Motławą, o którym była mowa w rozdziale „Tajemniczy zamek”.
Wzrost potęgi Przemysła budził niezadowolenie u książąt
sąsiedniej Brandenburgii (obecnie regionu Niemiec). Wysłali
więc zbrojny oddział, który miał porwać króla Polski. Ten, broniąc się przed napastnikami, odniósł śmiertelne rany. Nie bez
trudności władzę po Przemyśle przejął książę kujawski Władysław Łokietek, którego żona Jadwiga była kuzynką króla. Nie
wiemy, gdzie mieszkał książę w czasie pobytu w Gdańsku. Być
może wybrał klasztor dominikanów przy kościele św. Mikołaja. Łokietek był w dobrych relacjach z zakonem. W 1308 roku
stracił Gdańsk na rzecz Krzyżaków. Nie udało mu się odzyskać
Pomorza, ale opanował Małopolskę i dzięki temu w 1320 roku
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wraz z Jadwigą koronował się na króla Polski. Przez ponad 150
lat do Gdańska nie miał zawitać żaden orszak królewski…

❷ Targ Drzewny

Na Targu Drzewnym stoi jeden z najstarszych pomników
w Gdańsku. Przedstawia on króla Jana III Sobieskiego, który
jak żaden inny władca lubił przebywać w tym mieście. Gdańsk
polubiła także słynąca z inteligencji i urody żona Sobieskiego
Maria Kazimiera, niegdyś jedna z ulubionych dam dworu Ludwiki Marii Gonzagi. Po koronacji w 1676 roku Marysieńka, jak
czule nazywał ją małżonek, pierwsza złożyła wizytę w Gdańsku. Władczynię w miejscowości Bąsak, gdzie się zatrzymała,
powitała delegacja złożona z władz miasta. W 1947 roku nazwę Bąsak zmieniono na Sobieszewo, aby w ten sposób upamiętnić sławnego gościa. Królowa nie płynęła jednak prosto
do miasta, lecz przepłynęła wzdłuż bastionów (Gdańsk otoczony był systemem fos połączonych z Motławą i Wisłą). Oparta wygodnie na poduszkach, na stateczku obitym czerwonym
suknem, witana była tłumnie przez stojących na miejskich
wałach gdańszczan i gdańszczanki. Mieszczanie ustawieni byli
w kolejności odpowiadającej podziałowi miasta na kwartały.
Mieszkańcy kwartału Kogi stali z czerwonymi chorągwiami,
kwartału Wysokiego – z białymi, Szerokiego – z niebieskimi,
a Rybackiego – z pomarańczowymi. Mieszkańcy przedmieść
dzierżyli chorągwie w kolorze zielonym. Władczyni płynęła do
posiadłości Zygmunta Kerschensteina w Młyniskach, gdzie
wypoczywała jeszcze kilka dni, po czym oficjalnie, uroczyście,
przy dźwiękach bębnów i trąbek wjechała do miasta. Królowa
przybyła wraz z siostrą, Marią Ludwiką, i dziećmi. W Gdańsku
spędziła prawie trzy tygodnie.
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Dłuższy pobyt pary królewskiej wraz z dworem i rodziną
miał miejsce rok później. Sobiescy przybyli do Gdańska, uciekając przed szalejącą w okolicach Warszawy zarazą. W dawnych wiekach poziom medycyny i higieny był znacznie niższy
niż obecnie i co jakiś czas wybuchały epidemie jakiejś groźnej
choroby zakaźnej. Najbogatsi, w tym król i jego dwór, opuszczali wtedy zagrożone miejsce.
Jan wraz z synem Jakubem wjechali do Gdańska – witani jak
zwykle bardzo uroczyście – 1 sierpnia 1677 roku. Mieli tu pozostać ponad pół roku. Sobieskich ulokowano w kamienicach
przy Długim Targu pod numerami 1–3. Obok, pod numerem 4,
zatrzymali się medycy królewscy, gdyż królowa spodziewała
się kolejnego dziecka. Z tego powodu, chcąc uniknąć uciążliwych uroczystości powitalnych, Marysieńka przyjechała do
miasta dzień wcześniej niż król, a towarzyszyła jej roczna królewna Teresa Kunegunda. Pięć tygodni później w rezydencji
przy głównym placu miasta królowa urodziła szczęśliwie syna
Aleksandra. Na tydzień wstrzymano całkowicie ruch na Długim Targu, nie bito w dzwony, nie uruchomiono nawet mechanizmu zegara w wieży ratuszowej, aby nie przeszkadzać
położnicy i nowo narodzonemu królewiczowi. Odczekano
sześć tygodni, by fajerwerkami uczcić narodziny królewskiego
potomka. Sobieskim Gdańsk musiał się już wcześniej kojarzyć
z rodzinnym szczęściem. W 1667 roku Maria Kazimiera wyjechała do Francji i w Paryżu urodziła pierworodnego syna – Jakuba Ludwika. W 1668 roku Marysieńka przez Gdańsk wróciła
do Polski i właśnie tu Jan Sobieski po raz pierwszy zobaczył
swojego potomka.
Pobyt obfitował w atrakcje, bale, przyjęcia i wycieczki. Bardziej aktywny był przy tym król, Marysieńka musiała wypo-
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czywać po porodzie. Jan Sobieski odwiedził Kolibki, Rzucewo
i Puck. Małżonkowie dwukrotnie wizytowali klasztor w Oliwie.
Udali się także do Wisłoujścia i Sopotu. Odwiedzili podmiejskie
Nowe Ogrody, gdzie rezydowała siostra królowej, Maria Ludwika, ze swym mężem, markizem de Béthune. Sobieski, podobnie jak podczas innych wizyt, skorzystał z okazji i odwiedził pracownię Heweliusza. Władca składał też mniej oficjalne wizyty,
na przykład w winiarni Becka przy ulicy Szerokiej. Oprócz zaznawania przyjemności Sobieski musiał również rozstrzygać sporne sprawy. Sądy wydawał w kamienicy przy Długim Targu 3.
Król pomógł też rozsądzić konflikt związany z władzą, jaki wybuchł w mieście. Sprawa była delikatna. Władza spoczywała
w ręku najbogatszych rodzin, natomiast całe rzesze gdańszczan były od niej odsunięte. Król pomógł załagodzić spór.
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Rozmowy toczyły się m.in. w podmiejskiej posiadłości Zachariasza Zappio. Dworek mieszczanina położony był w pięknej
dolinie i otaczał go wspaniale urządzony ogród. Po wizycie monarchy do miejsca przylgnęła nazwa Królewska Dolina, a ulica, która biegnie dnem wgłębienia, nosi obecnie imię Jana III
Sobieskiego.
Oprócz chwil miłych i pracowitych zdarzały się również
te przykre. Po krótkiej i gwałtownej chorobie zmarł doradca
króla, prymas Andrzej Olszowski. Duchowny zapisał aż 80 000
złotych na budowę katolickiej świątyni w Gdańsku. Sobieski
dołożył jeszcze 20 000 i dzięki temu przy kościele Mariackim
powstała piękna kaplica, nazywana Królewską.
Nie dziwi zatem fakt, że w samym centrum miasta stoi
pomnik Jana III Sobieskiego. Trzeba jednak pamiętać, że monument nie stanął w tym miejscu zaraz po jego wykonaniu.
Wspaniała rzeźba odlana z brązu w 1898 roku w Wiedniu miała pierwotnie zdobić Lwów (obecnie na Ukrainie). Sobieski
urodził się w okolicach tego miasta i jego mieszkańcy chcieli
uczcić pomnikiem „swojego króla”. W 1945 roku po przesunięciu granic Lwów znalazł się w granicach Związku Radzieckiego,
gdzie pomnik polskiego władcy był niemile widziany. Przewieziono go więc do Warszawy, gdzie stanął przy pałacu w Wilanowie. Ponieważ jednak w stolicy był już jeden konny pomnik
Sobieskiego, drugi można było przekazać do innej części Polski. O piękną rzeźbę starały się władze największych polskich
miast: Krakowa, Wrocławia i Gdańska. Ostatecznie zdecydowano, że pomnik stanie w największym portowym mieście Polski.
Wybór Targu Drzewnego nie był oczywisty. Rozważano ulokowanie rzeźby na bastionie św. Elżbiety, na Targu Węglowym,
Targu Siennym lub przed kościołem Mariackim obok Kaplicy
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Królewskiej. Pomnik zaprojektowany pod koniec XIX wieku
przez Tadeusza Barącza i Juliana Markowskiego został ponownie uroczyście odsłonięty w 1965 roku.

❸ Ul. Wały Jagiellońskie 2a

Uroczyste wjazdy do miasta odbywały się od strony zachodniej. Tu w 1588 roku zbudowano potężną Bramę Wyżynną,
przez którą wjeżdżali władcy, by następnie ulicą Długą dotrzeć
na Długi Targ, główny plac miasta. Trakt ten nazwano więc
Drogą Królewską. Znajdują się przy niej najsłynniejsze zabytki
Gdańska: Katownia z Wieżą Więzienną, Złota Brama, wspaniałe
kamienice, Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa, fontanna
Neptuna i na końcu Zielona Brama. Wjazdom towarzyszyła muzyka i werble, pokazy sztucznych ogni, przemówienia, a trasę
dekorowano bramami triumfalnymi z rzeźbami i sentencjami
(ważnymi myślami).
Na Bramie Wyżynnej, tak jak w wielu miejscach Gdańska,
znaleźć można trzy herby. Środkowy to herb Polski. Na piersi orła widzimy mniejszy herb królewski. Nie jest to jednak
godło Wazów, którzy rządzili w Polsce w 1588 roku, lecz Ciołek, herb rodu Poniatowskich. Z Poniatowskich wywodził się
ostatni król Polski, Stanisław August. Przyszły władca urodził
się w 1732 roku w niewielkiej miejscowości Wołczyn, położonej obecnie na Białorusi. Był synem Stanisława i Konstancji
z Czartoryskich, aktywnie udzielających się w sferze polityki.
Ambitni małżonkowie pragnęli, aby ich dzieci zrobiły karierę.
Stanisław August odniósł największy sukces, został królem.
Jego rodzeństwo także piastowało wysokie urzędy. Aby dzieci mogły zająć znaczące stanowiska, Poniatowscy musieli im
najpierw zapewnić odpowiednie wykształcenie. W 1733 r. ro-
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dzina przeprowadziła się do Gdańska. Stanisław August miał
wtedy trzech starszych braci i dwie starsze siostry. W Gdańsku
Konstancja urodziła jeszcze dwóch synów: Andrzeja i Michała.
Poniatowscy zamieszkali w wynajętej kamienicy. Początkowo
Konstancja sama uczyła młodsze dzieci, a później ich edukacją
zajęli się nauczyciele, wśród nich wybitny historyk i prawnik
Gotfryd Lengnich. Lengnich wydawał pierwsze czasopismo
historyczne w Polsce, napisał też ponad 70 prac dotyczących
historii Polski, Gdańska i Prus Królewskich. Rodzina Poniatowskich mieszkała w Gdańsku sześć lat. W grudniu 1739 roku
przeniosła się do Warszawy. Stanisław został wybrany na króla
w 1764 roku. Dopiero wtedy zmienił drugie imię na August
(wcześniej nazywał się Stanisław Antoni). Poniatowski jako król
nie odwiedził Gdańska, ale na jego przywiązanie do miejsca,
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w którym spędził dzieciństwo, wskazuje herb na pierwszej
bramie miasta.
Po drugiej stronie budynku widzimy czwarty herb, który
został tu umieszczony dużo później niż trzy herby z frontu budowli. Jest to herb Prus. W wyniku II rozbioru Polski w 1793
roku Gdańsk trafił w granice państwa pruskiego, którego władca
Wilhelm I w 1871 r. koronował się na cesarza Niemiec. Rodzina
Wilhelma I także odwiedzała Gdańsk, lecz ślady jej pobytu łatwiej znaleźć we Wrzeszczu. Warto także udać się na pobliskie
Stare Przedmieście, gdzie przy ulicy Kładki stoi dawny budynek
szkoły Wiktorii. Jej patronką jest synowa Wilhelma I, księżniczka
Wiktoria, córka słynnej królowej Anglii, po której odziedziczyła
imię. Na szkole do dziś znajduje się medalion z wizerunkiem
angielskiej księżniczki, która miała zostać cesarzową Niemiec.
Księżniczka była bardzo ciekawą osobą, inteligentną i niezależną. Nie mogła odnaleźć się na pruskim dworze. Wspierała edukację kobiet, czego wyrazem było objęcie przez nią patronatu
nad wybudowaną w latach 1881–1882 szkołą dla dziewcząt
w Gdańsku.

❹ Ul. Długa 51

Ulica Długa prowadzi bezpośrednio na główny plac miasta.
Znajdują się przy niej najpiękniejsze kamienice w Gdańsku.
Mieszkali tu najbogatsi mieszczanie – patrycjusze. Należy
jednak pamiętać, że większość budynków została niemal całkowicie zniszczona w czasie II wojny światowej. Odbudowano
je z dużą starannością, niektóre z nich otrzymały dodatkowe
dekoracje, zaprojektowane przez trójmiejskich artystów i artystki: malarzy, rzeźbiarzy i ceramików. Ozdobili oni fasady domów kolorowymi freskami i rzeźbami. Inspirowali się przy tym
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dawnymi dziejami miasta. Na kamienicy pod numerem 51
znajduje się scena przedstawiająca handel w gdańskim porcie.
Nad wejściem głównym widzimy bogato ubranych polskich
magnatów. Wśród nich rozpoznamy wizerunek królowej Barbary Radziwiłłówny.
Piękna i inteligentna Radziwiłłówna wywodziła się z niezwykle zamożnego, litewskiego rodu. Zakochał się w niej Zygmunt August. Była jednak tylko poddanką króla, więc małżeństwo nie wchodziło w rachubę. W sprawach sercowych król
nie zważał na protesty swoich doradców, najpotężniejszych
magnatów, biskupów, a nawet własnej matki. Ożenił się potajemnie z Barbarą, czym wywołał skandal. Następnie doprowadził do koronacji Radziwiłłówny. Szczęście trwało jednak
krótko, ponieważ Barbara już wtedy była śmiertelnie chora. Ku
wielkiej rozpaczy króla zmarła niecałe pół roku później. Zygmunt August z wielkim oddaniem opiekował się ukochaną do
ostatnich chwil jej życia.
Na ulicy Długiej możemy także odnaleźć wizerunek samego Zygmunta Augusta, ale musimy zadrzeć wysoko głowę.
Statua wyobrażająca króla znajduje się bowiem na wieży Ratusza Głównego Miasta. Zygmunt August nie miał zbyt dobrych
relacji z Gdańskiem. Chciał prowadzić aktywną politykę morską, co jednak nie podobało się gdańszczanom, którzy uważali, że narusza to ich przywileje, nadane im przez Kazimierza
Jagiellończyka, dziada Zygmunta Augusta. Gdy w 1561 roku
ukończono kunsztowne zwieńczenie wieży ratusza, osadzono
na nim wizerunek Zygmunta Augusta. Gdańszczanie oddali więc hołd władcy, ale jego posąg umieścili na tyle wysoko,
że z dołu nie sposób rozpoznać króla. Jagiellon przybył do
Gdańska w 1552 roku. Jako że interesował się polityką morską,
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odwiedził stocznie i bacznie przyglądał się wodowaniu statku,
zwizytował także Wisłoujście i obserwował statki na Zatoce
Gdańskiej. Na czas pobytu zatrzymał się u burmistrza Jana von
Werdena w jego pięknym domu przy Długim Targu. Burmistrz
jako osoba zamożna podejmował króla z wielkim przepychem. Jego dom był jednak tylko kamienicą i przedstawiciele
króla w czasie konfliktu z miastem żądali, aby miasto wywiązało się ze swoich zobowiązań i zbudowało odpowiedni pałac
dla monarchy. Było to dawne zobowiązanie z czasów Kazimierza Jagiellończyka – mieszczanie w zamian za przywileje mieli
wznieść siedzibę godną króla Polski. Rada Miasta zaproponowała więc przebudowę nowo powstałej Zielonej Bramy. Ostatecznie pomysł ten nie został zrealizowany, a polscy władcy
wraz z rodzinami i orszakiem nocowali w mieszczańskich kamienicach przy Długim Targu.
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Pierwszą królową, która odwiedziła Gdańsk, była Helena, żona
Aleksandra Jagiellończyka. Małżonkowie tworzyli szczęśliwy
związek. Królowa nie miała jednak łatwego życia. Była córką
Iwana III Srogiego, wielkiego księcia moskiewskiego, i została
wydana za Aleksandra Jagiellończyka, aby podtrzymać pokój
między Moskwą a państwem Jagiellonów. W dawnych czasach bowiem kobiety i mężczyźni, zwłaszcza ci z zamożnych
rodów, pobierali się nie z miłości, lecz z powodów finansowych czy ze względów politycznych.
Niestety pomimo małżeństwa między państwami nadal
dochodziło do konfliktów i wojen, czemu Helena nie mogła
zapobiec. W dodatku księżniczka była wyznania prawosławnego. Prawosławie to odłam chrześcijaństwa, który powstał
w wyniku rozłamu z Kościołem katolickim w 1054 roku. Prawosławie wyznają przede wszystkim mieszkańcy wschodniej
części Europy, katolicyzm zaś – mieszkańcy Europy Zachodniej
i Środkowej, w tym Polski. Polscy biskupi zgodzili się na koronację Heleny tylko pod warunkiem, że księżniczka przejdzie na
katolicyzm. Helena nie zgodziła się na zmianę religii. Choć nie
została koronowana, podpisywała się i była traktowana jak królowa. Aleksander nie chciał rozstawać się z żoną i niemal wszędzie podróżowali razem, co w tamtych czasach nie było normą. Do Gdańska zawitali na blisko dwa tygodnie w 1504 roku.
Król odebrał od mieszczan przysięgę wierności, siedząc na tronie ustawionym pod Dworem Artusa. Aleksander, pochłonięty
pracą, zamieszkał w Ratuszu Głównego Miasta, dla jego małżonki zaś przygotowano rezydencję w kamienicy przy Długim
Targu 17. Dom należał do burmistrza Macieja Zimmermanna.
Burmistrz i inni przedstawiciele władz miasta zabrali króla na
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wycieczkę biegiem Wisły do twierdzy Wisłoujście. Królowa na
taką samą przejażdżkę łodziami udała się wraz z gdańszczankami dwa dni później. Nazajutrz w swojej siedzibie Helena
wydała wspaniałą ucztę dla swych towarzyszek. Żona Aleksandra to pierwszy królewski gość, który nocował przy Długim
Targu. Rezydencje dla władców przygotowywano w kamienicach pod numerami 1–3, a czasami, jeśli orszak był większy,
dołączano kamienicę numer 4. Nocowali tu wraz z rodzinami: Zygmunt III Waza, Władysław IV Waza, Jan Kazimierz, Jan
III Sobieski, August II Mocny i Stanisław Leszczyński. W czasie
pierwszych wizyt Zygmunt III nocował w kamienicach pod
numerami 39–43, a jego wuj, Zygmunt August, gdy przybył
na niemal dwa miesiące do Gdańska w 1552 roku, zatrzymał
się jako pierwszy król Polski przy Długim Targu, w domu pod
numerem 11.
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Oprócz kamienic warto obejrzeć główne wejście do Dworu Artusa. Po bokach widzimy medaliony z wizerunkami Zygmunta III Wazy i jego najstarszego syna, królewicza Władysława, który później został królem Władysławem IV.
Plac zamyka Zielona Brama. Obiekt wzniesiony w latach
1564–1568 zastąpił wcześniejszą, dużo skromniejszą Bramę
Kogi. Ze względu na lokalizację i reprezentacyjny charakter
budowli rozważano ulokowanie w niej pałacu królewskiego.
Ostatecznie nocowała tutaj jedynie królowa Ludwika Maria
Gonzaga, kiedy przybyła z Francji w 1646 roku. Zanim uroczyście wjechała do miasta, zatrzymała się na nocleg w klasztorze w Oliwie. Wjazd do miasta 11 lutego bardzo zmęczył królową. Było wyjątkowo mroźnie, a ogromny orszak z Oliwy do
Gdańska kroczył osiem godzin! W następnych dniach miasto
podjęło Ludwikę Marię niezwykle wystawnymi przyjęciami
i bankietami. Królowa była jednak zmęczona długą podróżą
i zaniepokojona chorobą swojego nowo poślubionego małżonka, którego jeszcze nie poznała. Władczyni opuściła więc
Gdańsk wcześniej, niż planowano. Faktycznie Władysław IV,
mąż Ludwiki Marii, podupadł mocno na zdrowiu i dwa lata
później zmarł. Królowa nie opuściła jednak Polski, poślubiła następcę Władysława, jego przyrodniego brata, Jana Kazimierza.
Jan Kazimierz z żoną przyjeżdżał do miasta jeszcze trzykrotnie. Właśnie podczas jednej z tych wizyt odwiedzili Jana
Heweliusza w pracowni przy ulicy Korzennej. Król i królowa
zwiedzali także najbliższą okolicę. Urządzano polowania, wizyty w klasztorach, rejs łodziami do Wisłoujścia. Ostatnia wizyta
królewska miała charakter polityczny. W 1660 roku zakończono
wojnę ze Szwecją, która ze względu na ogromne zniszczenia,
jakie przyniosła Polsce, nazywana jest potopem szwedzkim.
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Rozmowy pokojowe toczyły się w Oliwie. Ważne negocjacje
odbywały się także w Gdańsku, w Złotej Kamienicy. Pokój ogłoszono 3 maja 1660 roku i od miejsca jego zawarcia nazwano go
oliwskim.

Czy wiesz, że:
• Pierwszym królem wybranym po śmierci Zygmunta Augusta był francuski królewicz Henryk, który miał pojąć za żonę
Annę, siostrę zmarłego króla. Henryk zwlekał jednak z małżeństwem, ponieważ Jagiellonka była od niego starsza o 28
lat i nie mogła mieć dzieci. Król, gdy dowiedział się o śmierci
swego brata Karola IX, władcy Francji, opuścił Polskę i udał
się do ojczyzny, by objąć tron jako Henryk III Walezjusz.
•	Imiona Marii Kazimiery Sobieskiej nosiły gdańskie statki:
„Marie”, „Die Königin von Polen” (trzy statki), „Maria Casimira
Königin von Polen”.
•	Dawny podział na kwartały w Gdańsku upamiętnia popularna fontanna przed Kaplicą Królewską.
•	Dawny budynek szkoły Wiktorii dalej pełni funkcje edukacyjne. Znajdują się w nim sale i laboratoria Uniwersytetu
Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
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Quiz
1. Ratusz Starego Miasta jest siedzibą jednej z najstarszych instytucji kultury w Gdańsku. Jak się nazywa
ta instytucja?
a.	Nadbałtyckie Centrum Kultury
b.	Nadmorskie Centrum Kultury
c.	Narodowe Centrum Kultury
2. Na pomniku Jana III Sobieskiego znajduje się tablica
upamiętniająca bitwy, w których król wziął udział. Jakie dwie słynne bitwy stoczył i wygrał Jan III Sobieski
w 1683 roku?
a. pod Chocimiem i Żurawnem
b. pod Wiedniem i Parkanami
c. pod Lwowem i Trembowlą
3. Na Bramie Wyżynnej, od strony Katowni, widnieje
data konserwacji obiektu i dodania herbu Cesarstwa
Niemieckiego. Który to rok?
a. 1880
b. 1884
c. 1888
4. Kamienice przy ulicy Długiej zostały ozdobione ciekawymi dekoracjami. Na kamieniczce pod numerem 1
namalowano:
a. przekupki z kurami, kaczkami i koszami pełnymi jajek
b. rybaków z beczkami wypełnionymi śledziami
c. ogrodników z koszami owoców: jabłek, gruszek i śliwek
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5. Przy Długim Targu mieści się siedziba Instytutu
Kultury Miejskiej, organizatora Gdańskich Miniatur.
W których kamienicach znajduje się ta instytucja?
a. 1 i 2
b. 39/40
c. 45 i 46
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odpowiedzi do quizów
TAJEMNICZY ZAMEK – ZAMCZYSKO I OSIEK
1. Przy ulicy Grodzkiej 16 znajduje się stary spichlerz z 1771 roku.
Budynek ozdobiony jest rzeźbą zwierzęcia. Jakiego?
a. lwa
b. jelenia
c. orła
2. Od strony ulicy Czopowej znajduje się słodownia dawnego
browaru. To wysoki budynek z żółtej cegły. W jego ścianę
wmurowano tablicę z datą powstania. Kiedy zbudowano
słodownię?
a. w roku 1760
b. w roku 1770
c. w roku 1780
3. Ulica Karpia nie została odbudowana po wojnie. Na początku
ulicy, pod numerem 1, zbudowano szkołę. Jaka to szkoła?
a. podstawowa
b. liceum
c. technikum
4. Przy ulicy Sukienniczej działa od 1962 roku słynna już lodziarnia. Jak się nazywa?
a. Ptyś
b. Miś
c.	Zdziś
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5. Sala gimnastyczna w Łaźni na Osieku mieści się na II piętrze.
Oświetlona jest przez duże, wąskie okna. Nad nimi dodatkowo
znajdują się jeszcze małe, okrągłe okienka. Ile ich jest?
a. 6
b. 8
c. 10
ŚCIEŻKI ŚWIĘTYCH – GŁÓWNE MIASTO
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
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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
NAD KANAŁEM – STARE MIASTO
1. Przy ulicy Elżbietańskiej znajduje się brama kościoła św. Józefa. Od strony świątyni została ozdobiona płaskorzeźbą, która
przedstawia:
a. Świętą Rodzinę w czasie modlitwy
b. Świętą Rodzinę w czasie wędrówki do Betlejem
c. świętego Józefa
2. Przy ulicy Bielańskiej mieści się siedziba Uniwersytetu Gdańskiego. Znajduje się tu Instytut Historii Sztuki i Instytut Archeologii. Aby wejść do środka, trzeba przejść przez podcień, czyli
przez otwarte pomieszczenie w dolnej części budynku. Na ilu
filarach wsparty jest podcień?
a. na 9
b. na 11
c. na 13
3. Jaki herb znajduje się bezpośrednio nad głównym wejściem
do ratusza przy ulicy Korzennej?
a. Polski
b.	Gdańska
c. Prus Królewskich
4. Z ulicy Na Piaskach roztacza się piękny widok na wieżę
kościoła św. Katarzyny. Umieszczono na niej zegar. Ile ma
wskazówek?
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a. jedną
b. dwie
c. żadnej, to zegar słoneczny
5. Przy ulicy Katarzynki stoi Dom Kaznodziejów, do którego
prowadzą trzy wejścia. Nad wszystkimi drzwiami umieszczono
takie same ozdoby. Co przedstawiają?
a. lwie głowy
b. kiście winogron
c. głowy aniołów
PTASIE ZAKAMARKI – DOLNE MIASTO
1. Przy ul. Śluza 3, naprzeciwko CSW Łaźnia, znajduje się dawny
budynek szkolny. Przed wejściem ułożono z kostek brukowych
rok, w którym wzniesiono budowlę. Jaka to data?
a. 1900
b. 1901
c. 1910
2. Przy ulicy Wróblej na torowisku stoi stary wagon tramwajowy.
Jaki ma numer?
a. 8
b. 11
c. 13
3. Dworek Uphagenów, w którym mieścił się szpital, ma bogato
zdobione drzwi. Co możemy na nich zobaczyć?
a. św. Józefa z Dzieciątkiem
b. snopki zboża
c. kosze z owocami
4. W kamienicy przy ulicy Łąkowej 7 znajduje się poczta. Jaki
numer ma urząd pocztowy na Dolnym Mieście?
a. 10
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b. 15
c. 50
5. Naprzeciwko siedziby Akademii Muzycznej znajduje się
budynek szkoły. Jest to najdłużej działająca w Gdańsku szkoła
podstawowa. Jaki ma numer?
a. 4
b. 5
c. 6
W ZWIERZYŃCU – STARE PRZEDMIEŚCIE
1. W domu przy ulicy Ogarnej 95 urodził się jeden z najsłynniejszych gdańszczan. Który?
a.	Jan Heweliusz
b. Daniel Fahrenheit
c.	Günter Grass
2. Przy kościele św. św. Piotra i Pawła stoi brama, na której
umieszczono herb parafii. Co go podtrzymuje?
a. żaby
b. kruki
c. anioły
3. Przy ulicy Kocurki znajduje się pawilon handlowy, a naprzeciw
niego jest:
a. park
b. parking
c. boisko
4. Jak nazywa się hostel przy ulicy Rzeźnickiej 2?
a. 4U
b.	U2
c. 7Up
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5. Na ścianie Małej Zbrojowni znajduje się herb z datą jej wybudowania. Który to rok?
a. 1645
b. 1654
c. 1564
WŚRÓD ZAWODOWCÓW – GŁÓWNE MIASTO
1. W skład Dworu Miejskiego oprócz budynków wozowni i stajni
wchodzą także baszty. Najlepiej widać je z murów Teatru
Szekspirowskiego. Ile baszt stoi przy zabudowaniach Dworu
Miejskiego?
a. 2
b. 3
c. 5
2. Jakie zwierzęta namalowano na kamienicy przy ul. Długiej 83?
a. ptaki
b. motyle
c. koty
3. W czasie odbudowy Gdańska po II wojnie światowej dużą
wagę przywiązywano do detali. Ulice zostały ozdobione pięknymi latarniami i szyldami, a kamienice – rzeźbami i kolorowymi malowidłami. Zadbano nawet o dekoracyjne tabliczki
z nazwami ulic. Czyj wizerunek znajduje się na tabliczce
z nazwą ulicy Kaletniczej?
a. diabła z sakiewką
b. anioła z torebką
c. skrzata z konewką
4. Portal kamienicy przy ul. Piwnej 50 udekorowano rzeźbami.
Kogo przedstawiają?
a. rycerzy
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b. malarzy
c. tancerzy
5. Co widnieje na ozdobnej tabliczce z nazwą ulicy
Pończoszników?
a. kłębek wełny
b. pończochy
c. spodnie
O CZYM SZUMIĄ DRZEWA – WRZESZCZ
1. Nad wejściem do kościoła św. św. Piotra i Pawła znajduje się
wizerunek zwierzęcia, które pełni ważną funkcję w symbolice
chrześcijańskiej. Jest to:
a. lew, symbol św. Marka
b. baranek, symbol Chrystusa
c. orzeł, symbol św. Jana Ewangelisty
2. Galeriowiec przy ulicy Akacjowej został ostatnio odnowiony.
Na jaki kolor go pomalowano?
a. pomarańczowy
b. zielony
c. fioletowy
3. W starej willi przy ulicy Jaśkowa Dolina 12 mieści się obecnie
przedszkole nr 52. Na budynku widać datę budowy. Który to
rok?
a. 1886
b. 1897
c. 1901
4. We Wrzeszczu znajduje się kilka konsulatów: Chin, Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Urugwaju, Hiszpanii, Etiopii, a nawet Seszeli.
Jeden z konsulatów mieści się przy ulicy Batorego. Przedstawiciel którego państwa rezyduje w tym miejscu?
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a. Rosji
b.	Czech
c. Francji
5. Przed remizą przy ulicy Sosnowej stoi kilka starych wozów.
Jeden z nich należał do Ochotniczej Straży Pożarnej w:
a.	Wróblewie
b.	Matemblewie
c. Zblewie
MORSKIE OPOWIEŚCI – NOWY PORT
1. Którymi liniami tramwajowymi można dojechać do Nowego
Portu?
a. 2 i 8
b. 5 i 10
c. 6 i 12
2. Patrząc na budynek Łaźni, jesteśmy w stanie rozpoznać po
liczbie okien, gdzie znajdowała się sala gimnastyczna (obecnie
jest to przestrzeń wystawiennicza). Ile dużych, podwójnych
okien widzimy na elewacji od strony ulicy Strajku Dokerów?
a. 2
b. 3
c. 4
3. Przy ulicy Na Zaspę znajduje się Portowa Straż Pożarna.
Jak się nazywa?
a.	Marian
b. Florian
c.	Adrian
4. Przy kościele św. Jadwigi stoi popiersie świętej osoby związanej z historią Polski. Kogo przedstawia ta rzeźba?
a. św. Wojciecha
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b. św. Stanisława
c. św. Jana Pawła II
5. Ile drzwi (od strony wieży) prowadzi do kościoła przy ulicy
Oliwskiej?
a. 2
b. 4
c. 6
ŚLADAMI WŁADCÓW – GŁÓWNE I STARE MIASTO
1. Ratusz Starego Miasta jest siedzibą jednej z najstarszych
instytucji kultury w Gdańsku. Jak się nazywa ta instytucja?
a. Nadbałtyckie Centrum Kultury
b.	Nadmorskie Centrum Kultury
c.	Narodowe Centrum Kultury
2. Na pomniku Jana III Sobieskiego znajduje się tablica upamiętniająca bitwy, w których król wziął udział. Jakie dwie słynne
bitwy stoczył i wygrał Jan III Sobieski w 1683 roku?
a. pod Chocimiem i Żurawnem
b. pod Wiedniem i Parkanami
c. pod Lwowem i Trembowlą
3. Na Bramie Wyżynnej, od strony Katowni, widnieje data konserwacji obiektu i dodania herbu Cesarstwa Niemieckiego. Który
to rok?
a. 1880
b. 1884
c. 1888
4. Kamienice przy ulicy Długiej zostały ozdobione ciekawymi
dekoracjami. Na kamieniczce pod numerem 1 namalowano:
a. przekupki z kurami, kaczkami i koszami pełnymi jajek
b. rybaków z beczkami wypełnionymi śledziami
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c. ogrodników z koszami owoców: jabłek, gruszek i śliwek
5. Przy Długim Targu mieści się siedziba Instytutu Kultury
Miejskiej, organizatora Gdańskich Miniatur. W których
kamienicach znajduje się ta instytucja?
a. 1 i 2
b. 39/40
c. 45 i 46
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