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QUiZ
1.	 Na	pomniku	Jana	III	Sobieskiego	znajduje	się	płyta,	na	której	uwieczniono	daty	wygranych	przez	

króla	bitew.	Jak	widać,	Sobieski	był	bardzo	utalentowanym	wodzem	i	podległe	mu	wojska	pol-
skie	zwyciężyły	w	wielu	potyczkach.	Sprawdź	na	tablicy,	kiedy	polskie	wojsko	pokonało	siły	tu-
recko-tatarskie	pod	Żurawnem.

a.	 W	1666	r.
b.	 W	1676	r.
c.	 W	1686	r.

2.	 Na	mostku	znajdującym	się	w	Małym	Błędniku	widnieje	herb.	Czyj?
a.	 Polski
b.	 Gdańska
c.	 Prus	Królewskich

3.	 Przy	Targu	Rakowym	stoi	duży	budynek,	będący	siedzibą	ważnej	biblioteki.	Podaj	jej	pełną	nazwę.
a.	 Biblioteka	Uniwersytetu	Gdańskiego
b.	 Polska	Akademia	Nauk	Biblioteka	Gdańska	
c.	 Wojewódzka	i	Miejska	Biblioteka	Publiczna	w	Gdańsku

4.	 Po	drugiej	stronie	Huciska	znajduje	się	jeszcze	jedno	zielone	miejsce.	Jest	to	skwer	nazwany	imieniem:
a.	 Czesława	Miłosza
b.	 Czesława	Niemena		
c.	 Czesława	Tańskiego

5.	 Czyje	imię	nosi	Pomorskie	Centrum	Traumatologii	(dawny	Szpital	Wojewódzki)?
a.	 Mikołaja	Kopernika	
b.	 Mikołaja	Reja
c.	 św.	Mikołaja	



W	 okolicach	 Nowych	 Ogrodów	 poszukamy	 topól,	 towarzyszek	 olch.	 Topole,	 podobnie	 jak	 ich	 koleżanki	
z	mokradeł,	nie	cieszą	się	dobrą	sławą.	Są	gatunkiem	niezwykle	odpornym,	rosną	nawet	na	nieurodzajnych	
ziemiach,	nie	boją	się	mrozów	 i	upałów.	Pomimo	to	z	 jakichś	powodów	od	dawna	wzbudzały	 lęk,	a	 już	ze	
szczególną	podejrzliwością	odnoszono	się	do	jednego	z	gatunków	topoli	–	osiki,	przypisując	jej	najbardziej	
hańbiące	czyny	w	królestwie	drzew.	Lęk	łączył	się	jednak	z	podziwem	dla	urody	i	wytrzymałości	potężnych	
topól,	tak	mocno	wpisanych	w	otaczający	nas	krajobraz.	Topola	czarna	to	drzewo	kojarzone	ze	śmiercią,	tak	jak	
cis	czy	olcha.	Z	kolei	topola	biała	wiązana	była	z	nieśmiertelnością,	a	smukłe	i	wiotkie	topole	włoskie	zyskały	
uznanie	wśród	poetów	i	pisarzy.	W	wierszach	i	poematach	ten	gatunek	drzewa	chętnie	łączono	z	równie	od-
pornymi	wierzbami.	Opisał	je	polski	wieszcz	narodowy	Adam	Mickiewicz	w	Panu Tadeuszu:

I zielone przy drogach wierzby i topole,
Biły czołem, długiemi kręciły ramiony,
Rozpuszczając na wiatry warkocz posrebrzony 

Na	spacerze	poszukamy	różnych	gatunków	topoli	i	odwiedzimy	piękne	zielone	miejsca.

Targ Drzewny, 
pomnik Jana III Sobieskiego
Targ	 Drzewny	 należy	 do	 najładniejszych	 placów	
w	 naszym	 mieście.	 W	 jego	 centrum	 znajduje	 się	
imponujący	 pomnik	 jednego	 z	 najbardziej	 zasłu-
żonych	królów	Polski	–	Jana	III	Sobieskiego.	Wokół	
urządzono	 zieleniec,	 obsadzony	 lipami,	 klonami,	
jaworami	oraz	kolorowo	kwitnącymi	krzewami	i	ro-
ślinami:	różami	i	begoniami,	pomiędzy	którymi	po-
stawiono	 ławki.	 Umiejscowiony	 w	 sercu	 Gdańska	
plac	 dopiero	 od	 niedawna	 jest	 zieleńcem.	 Kiedyś	
na	 Targu	 Drzewnym	 odbywał	 się	 –	 jak	 wskazuje	
nazwa	 –	 handel	 drewnem	 i	 węglem	 drzewnym.	
Drewno	było	towarem	bardzo	potrzebnym.	Palono	
nim	w	piecach,	aby	ogrzać	domy.	Ponadto	ognia	używano	także	w	różnych	zakładach,	choćby	w	piekarniach.	
Z	drewna	budowano	domy	i	statki,	wyrabiano	meble	i	wiele	innych	niezbędnych	do	życia	przedmiotów.	Nic	
więc	dziwnego,	że	targ,	gdzie	sprzedawano	drewno,	znajdował	się	u	zbiegu	ulic	Głównego	i	Starego	Miasta.	
Z	czasem	wokół	placu	zaczęto	wznosić	kamienice.	W	XV	wieku	w	okolicy,	gdzie	Targ	Drzewny	łączy	się	z	ulicą	
Garncarską,	stanęła	siedziba	opata	(przełożonego)	klasztoru	cystersów	w	Oliwie.	Rejon	ten	nazywano	wtedy	
ulicą	Pod	Wierzbami.	Nazwa	Targ	Drzewny,	obejmująca	cały	plac,	po	raz	pierwszy	pojawiła	się	w	1581	roku.

Budowano	 kolejne	 kamienice,	 a	 ponieważ	 usytuowanie	 placu	 było	 dogodne	 dla	 osób	 odwiedzających	
miasto,	to	tu	właśnie	ustawiano	stragany	i	kramy	w	czasie	Jarmarku	Dominikańskiego.	W	tym	miejscu	zatrzy-
mywały	się	także	przyjezdne	cyrki.	W	XIX	wieku	obok	targu	wzniesiono	hotel,	banki,	a	na	parterach	domów	
i	kamienic	otwierano	sklepy.	Na	początku	XX	stulecia	zapadła	decyzja	o	uporządkowaniu	placu.	W	1904	roku	
odsłonięto	pomnik	upamiętniający	niemieckich	żołnierzy,	ponieważ	w	tym	czasie	Gdańsk	znajdował	się	w	gra-
nicach	Cesarstwa	Niemieckiego.	Wokół	wytyczono	trawniki	 i	posadzono	kwiaty,	aby	miejsce	nabrało	repre-
zentacyjnego	wyglądu,	 jak	przystało	na	centrum	miasta.	Po	 tym,	 jak	w	1945	 roku	Gdańsk	został	ponownie	
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przyłączony	 do	 Polski,	 pomnik	 niemieckich	 żołnierzy	 postanowiono	 usunąć.	 Aby	 jednak	 plac	 nie	 stracił	 na	
urodzie,	 na	 miejscu	 pomnika	 stanął	 inny	 monument.	 Obecnie	Targ	 Drzewny	 zdobi	 jedyny	 pomnik	 konny	
w	Gdańsku,	upamiętniający	króla	Jana	III	Sobieskiego,	który	jak	żaden	inny	władca	lubił	przebywać	w	naszym	
mieście.	 Pomniki	 konne	 przedstawiają	 postać	 na	 koniu,	 najczęściej	 walecznego	 bohatera,	 dowódcę	 wojsk,	
księcia	lub	króla.	Ustawia	się	je	na	najważniejszych	placach,	przy	głównych	ulicach.	W	Polsce	jest	niewiele	tego	
typu	monumentów	–	kilka	w	Warszawie,	dwa	w	Krakowie,	po	jednym	w	Gdańsku	i	innych	dużych	miastach.

Mały Błędnik 
Jednym	z	niewielu	zielonych	miejsc	w	ścisłym	cen-
trum	 miasta	 jest	 nieduży	 park	 nazywany	 Małym	
Błędnikiem.	Trzeba	wyjaśnić	tę	nazwę.	Skoro	mamy	
Mały	 Błędnik,	 to	 gdzieś	 musiał	 być	 jeszcze	 drugi	
–	większy.	

Błędnik	to	nazwa	pięknego	ogrodu,	założonego	
w	1708	roku	przy	Bramie	Oliwskiej,	który	ze	wzglę-
du	na	swoje	usytuowanie	–	przed	miastem	–	czę-
sto	był	niszczony	w	trakcie	licznych	wojen.	Cieszył	
się	 jednak	 dużą	 popularnością	 wśród	 gdańszczan	
i	gdańszczanek.	Dlatego,	gdy	na	początku	Nowych	
Ogrodów	założono	nowy	skwer,	nazwano	go	Ma-
łym	Błędnikiem.	Powstał	ponad	sto	lat	po	utworze-
niu	Błędnika.	Początkowo	był	to	niewielki	zieleniec	
znajdujący	 się	 przy	 ważnym	 wjeździe	 do	 miasta.	
Z	czasem	został	powiększony.	Mocno	zmieniła	 się	
także	cała	okolica	–	 rozebrano	potężne	 fortyfika-
cje	(obiekty	służące	do	obrony)	i	zasypano	fosy	(za-
pory	w	formie	rowu	z	wodą),	a	w	ich	miejscu	wytyczone	zostały	ulice:	Okopowa,	Wały	Jagiellońskie,	Podwale	
Grodzkie	i	Wały	Piastowskie,	które	do	dziś	są	najważniejszymi	ulicami	w	Gdańsku.	Mały	Błędnik	stał	się	więc	
parkiem	 położonym	 w	 centrum	 miasta.	 Zadbano	 o	 jego	 odpowiedni	 wygląd	 –	 zasypano	 basen,	 który	 był	
wodopojem	dla	koni,	ustawiono	altankę	do	wypoczynku	i	piękną	fontannę,	wokół	której	posadzono	kolorowe	
kwiaty.	Brzegi	przepływającego	przez	park	Kanału	Raduni	zostały	połączone	ozdobnym	mostkiem.	Po	ostatniej	
wojnie	Mały	Błędnik	przeszedł	kolejne	zmiany.	Poszerzenie	ulic	zmniejszyło	nieco	 jego	powierzchnię.	Roze-
brano	fontannę,	a	zamiast	niej	w	1977	roku	ustawiono	pomnik	pisarki	Marii	Konopnickiej.	Posąg	wraz	z	po-
stumentem	(czyli	podstawą)	ma	prawie	3	metry	wysokości.	Został	odlany	z	brązu,	a	zaprojektował	go	znany	
gdański	rzeźbiarz	Franciszek	Duszeńko	(twórca	m.in.	pomnika	na	Westerplatte).	W	innej	części	parku	w	1948	
roku	ustawiono	czołg-pomnik,	który	w	1994	został	usunięty.	Jego	miejsce	zajął	głaz	upamiętniający	Polskie	
Państwo	Podziemne	(działało	w	czasie	II	wojny	światowej),	a	cały	park	otrzymał	oficjalną	nazwę:	Skwer	imienia	
Polskich	Harcerzy	w	Wolnym	Mieście	Gdańsku.	

Obecnie	w	tej	okolicy,	gdzie	przez	kilka	stuleci,	do	 lat	70.	XIX	wieku,	 funkcjonował	Kunszt	Wodny	(stacja	
pomp),	prowadzona	jest	ogromna	budowa.	Powstanie	tu	centrum	handlowe	i	nowa	siedziba	Instytutu	Kultury	
Miejskiej	(organizatora	Gdańskich	Miniatur).	Od	2018	r.	będzie	tam	można	oglądać	m.in.	ogromną	interaktyw-
ną	makietę	Śródmieścia	Gdańska.	

Topole białe nad Kanałem Raduni
Topole	wyróżniają	 się	w	świecie	drzew	swoją	wytrzymałością.	Niestraszne	 im	żadne	warunki,	przyjmują	się	
nawet	na	suchych,	nieurodzajnych	glebach.	Ponadto	rosną	bardzo	szybko,	oprócz	wierzb	są	najszybciej	rosną-
cymi	drzewami.	I	często	najwyższymi	w	okolicy.	

Nic	dziwnego,	że	to	witalne	drzewo	starożytni	Grecy	powiązali	z	Heraklesem,	bohaterem	licznych	mi-
tów,	znanym	z	siły	i	odwagi.	Herakles	to	najsławniejszy	heros	w	mitologii	greckiej,	pokonał	najstraszniejsze	
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potwory	i	bestie:	lwa	nemejskiego	i	hydrę	lernejską.	
Złapał	 łanię	 kerynejską	 –	 najszybsze	 ze	 zwierząt,	
ujarzmił	też	niebezpieczne	klacze	Diomedesa,	byka	
kreteńskiego	 i	 dzika	 erymantejskiego.	 Nie	 bał	 się	
ciężkiej	 pracy,	 posprzątał	 słynące	 z	 wielkiej	 ilości	
brudu	i	nieczystości	stajnie	Augiasza.	

Z	 topoli	 wykonana	 była	 tarcza	 innego	 herosa,	
Ajaksa,	 który	 był	 najdzielniejszym	 obok	 Achillesa	
greckim	 wojownikiem	 biorącym	 udział	 w	 słynnej	
wojnie	trojańskiej.	

Gaje	 topolowe	 poświęcano	 bogini	 wojny	 Ate-
nie.	Topole	rosły	także	wokół	groty,	w	której	miesz-
kali	Odys	i	nimfa	Kalipso	na	wyspie	Ogygia,	jak	opi-
suje	to	poeta	Homer	w	Odysei:

Wokół ich jaskini był kwitnący las,
I rosły tam topole i olchy i pachnące cyprysy...

Potężne	topole	rozbudzały	wyobraźnię	Greków.	
W	 zależności	 od	 gatunku	 przypisywano	 im	 różne	
znaczenie.	Najpotężniejsza	topola,	biała,	nazywana	
też	białodrzewem,	była	kojarzona	z	nieśmiertelno-
ścią.	 Z	 jej	 powstaniem	 wiąże	 się	 mit.	 Bóg	 podzie-
mi	 Hades	 zakochał	 się	 w	 pięknej	 nimfie	 wodnej	
o	 imieniu	Leuke.	Porwał	 ją	 i	uwięził	w	swoim	kró-
lestwie.	Nimfa	umarła	z	tęsknoty,	a	wtedy	mroczny	
bóg	zamienił	ją	w	piękne	białe	drzewo.	

Podczas	jednej	ze	swoich	przygód	Herakles	musiał	zejść	do	podziemnej	krainy	śmierci.	Na	szczęście	udało	
mu	się	opuścić	to	ponure	miejsce.	Wychodząc,	założył	na	głowę	wieniec	z	białej	topoli,	symbolizującej	moc	
przezwyciężenia	śmierci,	zmartwychwstania.	Jej	liście	mają	specyficzny	kolor:	wierzchnia	strona	jest	ciemno-
zielona,	natomiast	spodnia	–	jasnopopielata,	niemal	biała.	To	także	wzmacniało	wymowę	symboliczną:	ciemna	
strona	oznaczała	śmierć,	jasna	zaś	–	jej	przezwyciężenie.	

Nad	 Kanałem	 Raduni	 rosną	 piękne,	 majestatyczne	 topole	 białe	 o	 bardzo	 jasnej,	 prawie	 białej	 korze,	 tak	
zwane	białodrzewy.	

Inne	znaczenie	i	pochodzenie	przypisywano	topoli	czarnej	o	ciemnej,	spękanej	korze.	Topole	czarne,	na-
zywane	sokorami,	miały	narodzić	się	z	bólu	i	cierpienia,	a	opowiada	o	nich	mit	związany	z	Heliosem.	Helios	
był	 bogiem	 słońca,	 codziennie	 wsiadał	 do	 rydwanu	 zaprzęgniętego	 w	 ogniste	 rumaki	 i	 przemierzał	 niebo.	
Przed	 nim	 pojawiała	 się	 Eos,	 bogini	 porannego	 blasku.	 Grecy	 wierzyli,	 że	 dzięki	 Heliosowi,	 wynurzającemu	
się	na	wschodzie,	na	niebie	 świeciło	 słońce.	Gdy	bóg	kończył	 swą	wędrówkę	na	dalekim	zachodzie,	wów-
czas	zapadała	noc,	a	na	niebie	zaczynała	panować	siostra	Heliosa,	bogini	księżyca	Selene.	Helios	mieszkał	we	
wspaniałym	pałacu	ze	złota	 i	drogocennych	kamieni,	otoczony	przez	dni,	miesiące	 i	 lata.	Niestety	któregoś	
razu	syn	Heliosa,	Faeton,	obraził	się	na	ojca	(uwierzył	w	plotki,	że	Helios	może	nie	być	jego	ojcem)	i	ten,	aby	
go	udobruchać,	obiecał,	że	spełni	każdą	jego	prośbę.	Młodzieniec	stwierdził,	że	chciałby	powozić	słonecznym	
rydwanem.	Helios	ostrzegł	syna,	jakie	mogą	być	tego	konsekwencje.	

Mimo	to	Faeton	wsiadł	do	ognistego	powozu.	Niestety	konie	od	razu	zorientowały	się,	że	nie	są	prowadzo-
ne	silną	ręką	Heliosa,	i	poniosły.	Faeton	nie	mógł	nad	nimi	zapanować.	Rydwan	za	bardzo	zbliżył	się	do	ziemi,	
co	groziło	wielkim	pożarem.	To	wtedy	w	Afryce	spalił	się	duży	obszar	i	powstała	Sahara,	największa	pustynia	na	
świecie.	Mieszkającym	na	południe	od	niej	ludziom	od	nadmiaru	słońca	pociemniała	skóra.	Przerażona	bogini	
ziemi	Gaja	poprosiła	o	pomoc	Zeusa,	najpotężniejszego	z	bogów.	Zeus,	aby	uratować	ziemię	i	jej	mieszkań-
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ców,	strącił	Faetona	potężnym	gromem.	Młodzieniec	spadł	z	nieba	i	zginął	w	nurtach	rzeki	Erydan.	Jego	siostry	
Heliady	wpadły	w	rozpacz,	a	ich	ból	i	smutek	był	tak	wielki,	że	wrosły	w	ziemię	i	zamieniły	się	w	czarne	topole.	
Ich	łzy	to	bursztyn.	

Topole	czarne	kojarzone	są	więc	ze	śmiercią.	Topolowy	las	miał	rosnąć	przed	zejściem	do	podziemnej	kra-
iny,	gdzie	rządził	i	panował	wspomniany	już	Hades.	

Pitagorejczycy,	czyli	osoby	związane	ze	słynnym	greckim	filozofem	i	matematykiem	Pitagorasem,	przykry-
wali	groby	swoich	bliskich	liśćmi	mirtu,	symbolizującego	miłość	i	życie,	oliwki,	łączonej	z	pokojem	i	obfitością,	
oraz	liśćmi	drzewa	śmierci,	czyli	topoli	czarnej.

Warto	zauważyć,	że	naszym	przodkom,	Słowianom,	topola	kojarzyła	się	dobrze.	Jako	najwyższe	z	drzew	
pełniła	 funkcje	 piorunochronu	 –	 osłaniała	 inne	 drzewa	 oraz	 domy	 w	 czasie	 burz.	Topole	 chętnie	 sadzono	
w	okolicach	siedzib	 ludzkich,	bez	tego	drzewa	nie	sposób	wyobrazić	sobie	polskiego	krajobrazu.	Piorunów	
i	gromów	bały	się	przy	tym	złośliwe	siły	nieczyste,	które	czyniły	jeszcze	trudniejszym	i	tak	ciężkie	życie	naszych	
słowiańskich	przodków.	Niedobre	diablęta	i	demony	stroniły	od	topolowych	zagajników.	Topola	opiekowała	
się	też	wędrowcami,	którzy	łatwo	mogli	zabłądzić	wśród	krętych	polnych	ścieżek.	Przyjazne	drzewo	wskazy-
wało	drogę	powrotną.	Właśnie	taką	dzielną	topolę	strażniczkę,	opiekującą	się	pomimo	burz	i	piorunów	groba-
mi	poległych	bohaterów,	opisuje	w	swym	wierszu	Gustaw	Daniłowski:

Przy cmentarzu, nad rzeką, jak warta,
Stróżująca zapadłym mogiłom,
Piorunami topola rozdarta
Przeciwstawia niszczącym burz siłom 
[…] 
Milczy cmentarz posępny i głuchy,
Jeden wicher w nim ciszę zamąca,
Co topoli rozdartej pień suchy
Swym szalonym podmuchem potrąca
 I zgina.
I z wściekłością gałęzie obrywa
I unosi daleko na pole;
A topola tak jęczy, jak żywa
I bolesną, wiekową swą dolę
 Przeklina.
[…]
	
Topole włoskie (szpaler drzew od strony ulicy 3 Maja) 
Z	wiaduktu	Hucisko	dobrze	widać	ulicę	3	Maja,	na	której	rosną	różne	gatunki	drzew.	Wśród	nich	wyróżnia	się	
szpaler	 (czyli	 drzewa	 posadzone	 w	 rzędzie)	 wysokich	 topól	 włoskich	 o	 charakterystycznej,	 wysmukłej	 syl-
wetce.	 Ich	 gałęzie	 rosną	 wzdłuż	 pnia,	 do	 góry,	 niemal	 pionowo.	Topola	 włoska	 nie	 jest	 jednak	 oddzielnym	
gatunkiem,	to	po	prostu	odmiana	topoli	czarnej.	Została	wyhodowana	w	XVIII	wieku	w	Lombardii,	regionie	
znajdującym	się	we	Włoszech	(stąd	jej	nazwa).	Drzewo	to	przez	Francję	i	Niemcy	trafiło	do	Polski,	gdzie	stało	
się	bardzo	popularne,	podobnie	jak	w	innych	regionach	Europy.	Ze	względu	na	to,	że	zajmuje	mało	miejsca,	
a	do	tego	bardzo	szybko	rośnie,	topola	włoska	była	chętnie	sadzona	w	miastach	zarówno	w	parkach,	jak	i	przy	
ulicach.	Obsadzano	nią	również	drogi	na	wsiach.	

Oprócz	białodrzewu	i	sokory	w	Polsce	rośnie	jeszcze	topola	szara,	która	powstała	przez	skrzyżowanie	się	
topoli	białej	z…	nie,	nie	z	czarną.	Biologia	to	nie	paleta	malarza,	topola	szara	to	wynik	połączenia	białodrze-
wu	z	osiką.	Dendrolodzy,	czyli	naukowcy	badający	drzewa,	uznali	tę	krzyżówkę	za	odrębny	gatunek.	Topo-
la	szara	rośnie	wolniej	i	nie	osiąga	takiego	wzrostu	jak	topola	biała.	Do	tego	nie	jest	tak	odporna	jak	osika,	
którą	można	by	nazwać	prawdziwą	pionierką	wśród	drzew,	ponieważ	razem	z	brzozą	rośnie	na	nieurodzaj-
nych	i	 jałowych	glebach	i	 jako	pierwsza	wyrasta	na	miejscach	zniszczonych	przez	pożary.	Oba	te	gatunki	
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nie	boją	się	mrozów,	więc	rosną	daleko	na	półno-
cy,	 już	wczesną	wiosną	wypuszczają	zielone	listki	
i	pierwsze	kwitną.	Osika	ma	jednak	pewną	cechę,	
która	 wzbudzała	 w	 ludziach	 niepokój	 i	 podejrzli-
wość.	Jej	liście	drżą	i	falują,	nawet	gdy	wydaje	się,	
że	 nie	 ma	 wiatru.	W	 Gdańsku	 jest	 to	 może	 mało	
zauważalne,	gdyż	ciągle	wieje	 tu	wiatr	znad	mo-
rza,	ale	w	 innych	regionach	Polski,	kiedy	zdarzają	
się	bezwietrzne	okresy,	 trzęsące	się	osiki	 zwraca-
ją	na	siebie	uwagę.	Jak	opisuje	Adam	Mickiewicz	
w	Panu Tadeuszu:

I była chwila ciszy; i powietrze stało
Głuche, milczące, jakby z trwogi oniemiało.
I łany zbóż […] teraz stoją nieruchome
[…] 
I zielone przy drogach wierzby i topole,
[…]
Teraz jak martwe, z niemej wyrazem żałoby
Stoją na kształt posągów […].
Jedna osina drżąca wstrząsa liście siwe. 

Ciągłe	dygotanie	osiki	próbowano	sobie	 jakoś	wyjaśnić.	Podejrzewano,	 że	drzewo	się	czegoś	wstydzi,	
i	zaczęto	je	wiązać	z	niezbyt	chwalebnymi	czynami.	

Istnieje	wiele	interpretacji	odsyłających	do	wydarzeń	opisanych	w	Biblii.	Podobno	już	w	raju	osika	miała	
pomóc	w	popełnieniu	pierwszej	zbrodni	w	dziejach	ludzkości.	Gdy	Kain,	syn	Adama	i	Ewy,	 idąc	przez	las,	
planował	zabić	brata,	wszystkie	drzewa	się	od	niego	odsuwały	i	podnosiły	swoje	gałęzie,	tylko	jedna	osika	
podała	mu	swój	konar.	Tą	gałęzią	Kain	zabił	Abla.	Po	morderstwie	został	wygnany	z	raju,	a	drzewo,	które	mu	
pomogło,	do	dziś	trzęsie	się	ze	wstydu.	

Inne	 podanie	 związane	 było	 z	 rzekomą	 tchórzliwością	 osiki.	 Gdy	 święty	 Józef	 i	 Maryja	 wraz	 z	 małym	
Jezusem	uciekali	na	osiołku	przed	gniewem	Heroda,	chcieli	odpocząć	w	cieniu	osiki,	lecz	ta	im	odmówiła.	
Drzewo	miało	różne	wytłumaczenia.	Że	daje	za	mało	cienia.	Że	jest	pod	nim	niewygodnie.	Lecz	tak	napraw-
dę	osika	bała	się,	że	gdy	Herod	dowie	się	o	tym,	że	pomogła	uchodźcom,	każe	ją	ściąć.	Więcej	odwagi	miała	
dzielna	leszczyna.	Przyjęła	Dzieciątko	wraz	z	rodzicami	i	do	tego	nakarmiła	ich	swoimi	orzechami.	Osikę	zaś	
drżeniem	ukarano	za	tchórzostwo.	

Jeszcze	 inna	 legenda	głosi,	 że	krzyż,	na	którym	umarł	 Jezus,	 zrobiono	z	osikowych	belek.	Dlatego	 też	
Chrystus	ma	zamieniać	złych	ludzi	po	śmierci	w	wiecznie	dygoczące	osiki.	W	dodatku	Judasz,	który	zdradził	
Jezusa,	dręczony	wyrzutami	sumienia,	powiesił	się	właśnie	na	gałęzi	osiki.	

Jak	widzimy,	biedną	osikę	podejrzewano	o	najgorsze	czyny.	Tymczasem	drżące	liście	drzewa	to	nie	kwe-
stia	hańbiących	uczynków,	lecz	po	prostu	budowy	i	kształtu	liści.	Niemal	okrągłe	listki	osiki	osadzone	są	na	
bardzo	wiotkich	i	cienkich	ogonkach.	Z	powodu	drżenia	osika	rozbudzała	wyobraźnię	i	stała	się	elementem	
różnych	zabobonów.	Gdy	zostało	się	okradzionym,	osika	mogła	pomóc	odnaleźć	złodzieja.	Trzeba	było	tylko	
zrobić	w	pniu	otwór	i	schować	tam	przedmiot,	którego	złoczyńca	nie	zdołał	zabrać.	Wkrótce	potem	złodziej	
miał	zacząć	trząść	się	jak	osika	i	musiał	zwrócić	zrabowane	rzeczy.	

Drzewo	to	pomagało	także	pozbyć	się	gorączki,	której	towarzyszyły	drgawki,	trzeba	było	tylko	udać	się	
do	lasu	i	objąć	jeden	z	pni,	który	przejmował	na	siebie	dodatkowe	dygotanie.	

Szczególnie	ważną	rolę	odgrywała	osika	w	zwyczajach	pogrzebowych,	i	to	takich	związanych	z	wampi-
rami	 i	upiorami.	Otóż	powstrzymywała	samobójców	przed	pośmiertnym	przeobrażeniem	się	w	wampiry.	
W	zależności	od	regionu	były	różne	metody.	Trumnę	można	było	zamknąć	za	pomocą	osikowych	kołecz-
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ków.	Dzięki	temu	nieboszczyk	nie	mógł	z	niej	wyjść,	by	straszyć	żywych.	Można	też	było	wbić	w	świeży	grób	
osinową	gałąź,	na	wysokości	piersi	pochowanego.	Gałąź	ta	wrastała	w	jego	pierś,	zatrzymując	nieboszczyka	
na	wieki,	aż	do	dnia	Sądu	Ostatecznego.	W	skrajnych	przypadkach,	jeśli	obawiano	się,	że	zmarły	może	za-
mienić	się	w	upiora,	przebijano	mu	serce	dobrze	zaostrzonym	osikowym	kołkiem.	

Osika	służyła	także	do	wróżb.	Jeśli	w	czasie	wichury	wyrwana	zostanie	stara,	wysoka	osika,	to	znaczy,	że	
umrze	ktoś	w	podeszłym	wieku,	jeśli	zaś	młoda	–	to	z	tego	świata	odejdzie	dziecko.	

Starymi	przesądami	nie	należy	się	przejmować.	Warto	pamiętać,	że	osiki	to	bardzo	pożyteczne	drzewa.	
Jak	już	wspomniano,	rosną	nawet	w	trudnych	warunkach,	a	wiosną	i	jesienią	ich	pączki	i	liście	stanowią	po-
żywienie	dla	leśnych	zwierząt,	w	tym	dla	bardzo	rzadkich	i	pięknych	ptaków	–	głuszców.

Ul. Nowe Ogrody 27
Nowe	Ogrody,	podobnie	 jak	Długie	Ogrody,	które	
mieliśmy	już	okazję	odwiedzić	z	Gdańskimi	Minia-
turami,	 były	 kiedyś	 bardzo	 zieloną	 częścią	 miasta.	
Jak	 wskazuje	 nazwa,	 tutejsi	 mieszkańcy	 i	 miesz-
kanki	zajmowali	się	uprawą	ziemi	i	hodowlą	drzew	
owocowych.	Ponieważ	zostały	założone	później	niż	
Długie	Ogrody,	otrzymały	określenie	Nowe.	W	roku	
1385	 było	 tu	 12	 ogrodów,	 a	 w	 1430	 –	 45.	 Nowe	
Ogrody,	 podobnie	 jak	 inne	 przedmieścia,	 były	
często	niszczone	i	palone	w	trakcie	licznych	wojen.	
Z	tego	powodu	nie	zachowały	się	w	tej	okolicy	żad-
ne	budynki	z	okresu	od	XIV	do	XIX	wieku.	Oprócz	
ogrodów	znajdowały	się	tu	również	różne	zakłady:	
młyny,	folusz	(miejsce	gdzie	produkowano	sukno),	huta	srebra	(od	niej	pochodzi	nazwa	ulicy	Hucisko).	Bu-
dowano	także	gospody,	w	których	mogli	przenocować,	odpocząć	i	się	najeść	przybywający	z	dalekich	stron	
goście.	

W	 1687	 roku	 było	 tu	 już	 ponad	 200	 ogrodów.	 Niektóre	 z	 nich	 służyły	 jako	 warzywniki	 i	 sady.	W	 innych	
sadzono	pięknie	pachnące	kwiaty	i	krzewy,	urządzano	sadzawki,	stawiano	rzeźby	i	altanki,	które	sprzyjały	wy-
poczynkowi.	Na	Nowych	Ogrodach	swoje	letnie	rezydencje	zakładali	bowiem	bogaci	mieszczanie.	Tu	w	kom-
fortowych	warunkach	zatrzymywali	się	niekiedy	bardzo	ważni	goście,	tacy	jak	Maria	Ludwika,	szwagierka	króla	
Sobieskiego,	wraz	z	mężem,	markizem	de	Bethune,	który	był	ambasadorem	króla	Francji	w	Polsce.	

Nie	tylko	gdańszczanie	zamieszkiwali	Nowe	Ogrody.	Również	bogate	rody	z	odległych	stron	Polski	kupowa-
ły	w	Gdańsku	ziemie	i	budowały	swoje	pałace.	Na	Nowych	Ogrodach	stanęła	rezydencja	potężnego	i	zamoż-
nego	rodu	Radziwiłłów.	Radziwiłłowie	pochodzili	z	Litwy,	gdzie	posiadali	olbrzymie	tereny:	pola,	na	których	
siano	i	zbierano	zboże,	łąki,	na	których	pasło	się	bydło,	puszcze	pełne	zwierzyny	i	pasiek,	w	których	pszczoły	
produkowały	miód.	Byli	właścicielami	wielu	wsi	i	miasteczek.	Nie	dziwi	więc	to,	że	w	1736	roku	księżna	Anna	
Katarzyna	Radziwiłłowa	kupiła	przy	Nowych	Ogrodach,	w	okolicy	Targu	Rakowego,	kamienicę.	Anna	Katarzyna	
była	bardzo	ciekawą	postacią,	znaną	z	twardego,	nieustępliwego	charakteru.	Bardzo	dbała	o	interesy	swojej	
rodziny,	a	pamiętać	trzeba,	że	miała	dużo	dzieci.	Poprzez	dobre	zarządzanie	swoimi	majątkami	sprawiła,	że	
fortuna	Radziwiłłów	została	jeszcze	pomnożona.	Kamienica	rodziny	z	czasem	została	przebudowana	na	pałac.	
Słynęła	z	dużego	ogrodu,	w	którym	rosły	drzewa	owocowe:	19	śliw,	16	wiśni,	11	jabłoni,	do	tego	jedna	gru-
sza	i	dwa	orzechy	włoskie.	Ponadto	hodowano	tu	krzewy	owocowe:	agrest	i	porzeczki.	Pomiędzy	drzewami	
stanęły	 drewniane	 posągi.	W	 wygodnie	 urządzonej	 rezydencji	 w	 czasie	 pobytów	 w	 Gdańsku	 mieszkał	 syn	
Anny,	Michał	Kazimierz	Radziwiłł,	jeden	z	najbogatszych	ludzi	w	Polsce.	Nie	odziedziczył	on	niestety	zbyt	wielu	
talentów	po	swoich	rodzicach.	Był	jednak	duszą	towarzystwa.	Urządzał	wspaniałe	przyjęcia,	bale	i	uczty,	także	
w	swojej	rezydencji	w	Gdańsku.	Zyskał	pseudonim	Rybeńko,	gdyż	do	wszystkich	zwracał	się	w	ten	sympatycz-
ny	sposób.	Warto	przypomnieć,	że	z	Gdańskiem	związany	był	także	brat	Michała	Kazimierza,	Hieronim	Florian.	
W	przeciwieństwie	do	brata	Hieronim	nie	przepadał	za	ucztami,	interesował	się	za	to	sztuką,	szczególnie	te-
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atrem	i	baletem.	U	znanego	gdańskiego	artysty	Jacoba	Wessla,	który	sportretował	wiele	znanych	i	szanowa-
nych	postaci,	zamówił	portret	swój	i	swojej	pochodzącej	z	Pomorza	żony	Magdaleny.

Pałac	Radziwiłłów	przy	Nowych	Ogrodach	16	został	sprzedany	w	XIX	wieku.	Okolica	przeszła	wtedy	olbrzy-
mie	zmiany	i	obecnie	po	rezydencji	i	ogrodzie	nie	pozostał	żaden	ślad.	Okres	ten	był	epoką	kolei	–	budowano	
dworce,	stacje,	kładziono	setki	kilometrów	torów,	tak	aby	wszyscy	mogli	wygodnie	i	szybko	się	przemieszczać.	
Nowe	tory	kolejowe	poprowadzono	właśnie	przez	Nowe	Ogrody.	

Pierwszy	dworzec	kolejowy	w	Gdańsku	stanął	przy	Bramie	Nizinnej.	W	1865	roku	zaczęto	przedłużać	linię	
kolejową	do	dzisiejszej	dzielnicy	Nowy	Port.	Trzeba	pamiętać,	że	było	to	bardzo	trudne	zadanie,	gdyż	Gdańsk	
otoczony	był	potężnymi	fortyfikacjami,	wzniesionymi	w	XVI	 i	XVII	wieku,	których	pozostałości	w	postaci	kil-
ku	bastionów	możemy	podziwiać	od	strony	Dolnego	Miasta.	Tory	przecinające	Nowe	Ogrody	umieszczono	
w	głębokim	wykopie,	w	którym	znajdują	się	do	tej	pory.	

Ostatecznie	fortyfikacje	zostały	rozebrane	i	miasto	mogło	się	rozrastać.	Nowe	Ogrody	były	dogodnie	poło-
żone,	znajdowały	się	blisko	Starego	i	Głównego	Miasta.	Gdańsk	zaczęto	rozbudowywać	właśnie	w	tym	kierun-
ku.	Pod	koniec	XIX	i	na	początku	XX	wieku	przy	Nowych	Ogrodach	powstały	siedziby	wielu	ważnych	instytu-
cji,	m.in.	szpital	Diakonis,	który	po	licznych	przebudowach	działa	obecnie	pod	nazwą	Pomorskiego	Centrum	
Traumatologii	(częściej	używa	się	określenia	Szpital	Wojewódzki).	W	1910	roku	zbudowano	potężny,	służący	
do	dziś	gmach	sądu.	Po	zakończeniu	I	wojny	światowej	Gdańsk	zyskał	status	Wolnego	Miasta.	Tutejsze	władze,	
czyli	Sejm	i	Senat,	swoje	siedziby	miały	właśnie	przy	Nowych	Ogrodach.	Można	więc	śmiało	powiedzieć,	że	
była	to	najważniejsza	ulica	w	mieście.	W	czasie	II	wojny	światowej	oba	budynki	zostały	poważnie	uszkodzone.	
W	 miejscu	 Senatu	 wzniesiono	 budynek,	 który	 stanowi	 siedzibę	 Urzędu	 Miasta,	 a	 tam,	 gdzie	 znajdował	 się	
Sejm,	jest	obecnie	parking.	Przy	Nowych	Ogrodach	nie	ma	już	wprawdzie	zieleni,	ale	na	tyłach	Szpitala	Woje-
wódzkiego	wciąż	jeszcze	możemy	znaleźć	pozostałości	szpitalnego	ogrodu.	Obszerny	gmach	udostępniono	
pacjentom	w	1875	roku,	potem	był	przebudowywany	i	rozbudowywany.	Placówkę	nazywano	Szpitalem	Dia-
konis,	gdyż	pacjentami	opiekowały	się	siostry	diakonisy	ze	stowarzyszenia,	którego	członkinie	niosą	pomoc	
chorym	i	potrzebującym.	Ponieważ	diakonisy	były	bardzo	dobrymi	pielęgniarkami,	pracowały	też	w	 innych	
szpitalach.	Kiedyś	bardzo	ważnym	miejscem	w	szpitalu	był	ogród,	w	którym	pacjenci	mogli	wypoczywać	i	re-
generować	siły.	Piękny	ogród	założono	także	przy	Szpitalu	Diakonis.	Zbudowano	tu	również	kaplicę.	Miejsce	to	
obecnie	nie	jest	tak	zadbane	jak	niegdyś,	ale	nadal	można	tu	przyjść	odpocząć.	Na	budynku	szpitala	widnieje	
ślad	po	diakonisach	–	mozaika	 (dekoracja)	z	symbolem	zgromadzenia,	czyli	białym	gołębiem	trzymającym	
gałązkę.

Czy wiesz, że:
•	 W	Polsce	oprócz	rodzimych	odmian	topoli,	czyli	białodrzewu,	sokory,	osiki	i	topoli	szarej,	rosną	także	inne	

gatunki	 tego	 drzewa,	 sprowadzone	 z	 Ameryki	 i	 Azji.	 Mogą	 się	 wzajemnie	 krzyżować	 i	 dlatego	 niekiedy	
trudno	rozpoznać,	z	jakim	gatunkiem	mamy	do	czynienia.

•	 Topole	nie	tylko	pełnią	funkcje	ozdobne,	ale	mają	także	znaczenie	lecznicze.	Z	ich	pączków	można	zrobić	
wywar	o	działaniu	przeciwgorączkowym	i	oczyszczającym.	

•	 Inne	nazwy	topoli	włoskiej	to	topola	kolumnowa	oraz	piramidalna.	
•	 Według	legendy	topola	włoska	trafiła	do	naszego	kraju	z	Turcji,	a	sprowadzić	ją	miał…	Jan	III	Sobieski.	Wład-

ca	był	miłośnikiem	drzew	i	ogrodów,	bardzo	dbał	o	zieleń	przy	swoich	rezydencjach.
•	 Inne	określenia	osiki	to:	osina,	osiczyna,	topola	drżąca.	Osiną	lub	osiczyną	nazywamy	też	drewno	osiki	oraz	

las	złożony	z	tych	drzew.	Podobnie	jak	w	wypadku	Olszyny	i	Olszynki,	w	Polsce	znajdują	się	wsie	i	miejsco-
wości	noszące	nazwę	pochodzącą	od	osiki.

Zdjęcia:	Klaudiusz	Grabowski,	Wikipedia
Redakcja,	korekta:	Anna	Mackiewicz,	Anna	Urbańczyk
Opracowanie	graficzne:	Tomasz	Pawluczuk
Pomysłodawczyni	projektu:	Małgorzata	Kmicińska
Koordynacja	projektu:	Anna	Urbańczyk
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