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QUIZ
1.
a.
b.
c.

Ile stawów znajduje się obecnie w Parku Królewskiej Doliny?
3
4
5

2.
a.
b.
c.

Jak nazywa się przedszkole ulokowane w dawnym dworku Zappia?
Gwarny Dworek
Miły Pałacyk
Wesoły Domek

3.
a.
b.
c.

Który portal internetowy ma siedzibę naprzeciwko Dworu Święta Studzienka?
Interia
Onet
Wirtualna Polska

4.
a.
b.
c.

Czyje imię nosi Gimnazjum numer 26, mieszczące się przy Dworze Świętej Studzienki?
Jana III Sobieskiego
Augusta II Mocnego
Stanisława Augusta Poniatowskiego

5. Na Wzgórzu Królewskim, nazywanym Sobótką, na którego zboczach jest cmentarz żydowski,
znajduje się znany okolicznym mieszkańcom Ślimak. Co to takiego?
a. muszla koncertowa
b. wieża widokowa
c. tor saneczkowy

Wierzba — Królewska Dolina
klaudiusz grabowski
Park w Królewskiej Dolinie i jego okolice to doskonałe miejsce do nakręcenia serialu grozy. Mroczny i tajemniczy klimat tworzą tu stare, potężne drzewa, a także stojące w głębi parku budynki zakładu dla niewidomych
i ciemne, głębokie wąwozy prowadzące na zalesione morenowe wzgórza. Pośród nich ukryty jest stary, bardzo zniszczony kirkut, czyli żydowski cmentarz. Znajdujące się w pobliżu piękne, zielone osiedle zbudowano
dla robotników i urzędników będących zwolennikami Hitlera, przywódcy nazistowskich Niemiec. Wijącymi się
przez pagórki i parowy ścieżkami dotrzeć można do Parku Jaśkowej Doliny, a dalej na Cmentarz Srebrzysko,
który poznaliśmy w trakcie poprzedniego spaceru.
Nieprzypadkowo bohaterką kwietniowego spaceru jest wierzba. To drzewo matka, symbol płodności i witalności, z niej tradycyjnie przygotowywało się palmy wielkanocne. Wywodzi się to jeszcze z tradycji żydowskiej. Wierzba była bardzo ważną rośliną dla Żydów. W czasie Sukkot, czyli radosnego Święta Szałasów (lub
Namiotów), wspomina się ich ucieczkę z Egiptu. Żydzi w drodze do Ziemi Obiecanej spali na pustyni w szałasach. Na pamiątkę tych wydarzeń do dziś odprawia się obrzędy wypełnione dziękczynnymi modlitwami,
którym towarzyszy kołysanie specjalną wiązanką zrobioną ze świętych roślin: palmy, mirtu, etrogu (rodzaj cytrusa) i właśnie wierzby, symbolizującej żywioł wody. Wierzba fascynowała także inne ludy starożytne: Sumerów
i Egipcjan. Drzewo łączono z Księżycem, planetami Wenus i Merkury. Z jej drewna miały powstawać magiczne
różdżki. Według podania kaduceusz, czyli magiczna laska greckiego boga handlu Hermesa (Merkurego), miała być zrobiona właśnie z drewna wierzby. Dzięki swoim magicznym właściwościom drzewa te służyły czarownicom. Do dziś niektórzy ludzie, chcąc, aby spełniło się ich życzenie, zapętlają wierzbową gałązkę. Z wierzbową pochodnią chodziła Hekate, grecka bogini zemsty i pokuty oraz czarów. Drzewo to połączył także gorący
romans z diabłem Rokitą. Rosnąca na mokradłach sucha wierzba początkowo była jego mieszkaniem, a ostatecznie stała się obiektem westchnień. Wybaczono jej jednak kontakty z Rokitą i innymi paskudnikami z piekielnego półświatka.
Wierzba jest ceniona w zielarstwie, a także daje wiklinę, z której od lat produkuje się meble i przedmioty
codziennego użytku. To zarazem piękne drzewo parkowe i bohaterka literacka – warto przypomnieć mroczny
pejzaż, w jakim rozgrywa się akcja Balladyny Juliusza Słowackiego. Skierka i Chochlik mieszkali i psocili wśród
gęstych wierzbowych zarośli. A Goplana tymi słowami rozkazuje pracowitemu Skierce przygotować zasadzkę na Kirkora:
A ty, mój Skierko, leć na mały mostek
Gdzie mogiła samobójcy stracha.
Ukryj się w łozy zarostek.
[…]
A na mostku wypróchniała
Leży belka drżąca, śliska
Czy rozumiesz?
Łoza to nazwa wierzby szarej, rosnącej na podmokłych terenach w postaci gęstych zarośli. Z gałązek łozy
robiło się miotły, a przede wszystkim rózgi, o czym pisze nasz drugi romantyczny wieszcz Adam Mickiewicz
w Dziadach II:
Przywiązano mnie do sochy,
Zbito dziesięć pęków łozy.
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Każdą kość, jak z kłosa żyto,
Jak od suchych strąków grochy,
Od skóry mojej odbito!
Wierzba pojawia się w literaturze także w przyjemniejszych okolicznościach, często miło szumi w wierszach i poematach. Wierzbę płaczącą i inne gatunki sadzi się jako drzewo ozdobne w parkach, ogrodach i na
cmentarzach.

❶

Królewska Dolina
Królewska Dolina położona jest między dzielnicami:
Suchaninem, Moreną i Wrzeszczem. Płynie przez
nią Potok Królewski, wypływający w okolicach Diabełkowa, osiedla sąsiadującego z Parkiem Królewskiej Doliny. Pomimo swej nazwy Diabełkowo
jest jednym z najładniejszych i najbardziej zielonych
osiedli w Gdańsku. Przy każdym z kilkudziesięciu
domów znajduje się zadbany ogród. Mieszkańcy
i mieszkanki mogą wypoczywać nie tylko w starym
parku, ale także na terenie zieleńca, urządzonego
w 2011 roku przy zbiorniku retencyjnym, który
w razie ulewnego deszczu ma przyjąć nadmiar
wody z potoku.
Nie wiemy niestety, skąd wzięła się nazwa osiedla. Pierwsze informacje o niedużej wsi pochodzą z XVII wieku. Znajdowała się tu kopalnia gliny (która była bardzo potrzebnym surowcem, służyła np. do wytwarzania
cegieł) i karczma. Domów było niewiele. Do XX stulecia ze starej osady nie przetrwało nieomal nic. Obecne
osiedle składa się z dwóch części. Starsza została zbudowana w latach 1936–1943 i było to osiedle dla członków Niemieckiego Frontu Pracy – organizacji hitlerowskiej skupiającej robotników, rzemieślników i pracowników umysłowych. Główna ulica otrzymała imię Roberta Leya, przywódcy Frontu Pracy. Z powodu popełnionych przez niego czynów uznano go za zbrodniarza wojennego. Zanim jednak został osądzony, powiesił się
w swojej celi. Za zbrodniarza uznano także Alberta Forstera, nazistowskiego namiestnika naszego regionu
podczas II wojny światowej, którego imieniem nazwano całe osiedle. Forster nie uniknął kary, za zbrodnie, których się dopuścił, został stracony w 1952 roku. Naziści nie mieszkali zbyt długo na pięknym osiedlu. Po przegranej w 1945 roku wojnie musieli opuścić Gdańsk, na ich miejsce przyjechali Polacy. Zmieniano nazwy ulic,
obecnie patronują im miasta z dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego: Wilno, Grodno (obecnie w granicach
Litwy) i Suwałki.
Młodszą część osiedla zaczęto budować w 1978 roku. Powstawały tu domy z pracowniami dla artystów i artystek. Obecnie nadal mieszkają tu znani malarze, rzeźbiarze, graficy i architekci. Na początku XX wieku postawiono tu prywatny szpital, który był pierwszą tego rodzaju placówką w Polsce. W 2003 roku obiekt został uhonorowany nagrodą Budowa Roku, przyznawaną przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.
Sama Królewska Dolina swą nazwę otrzymała w XVII wieku. Od 1654 roku znajdowała się tu posiadłość zamożnego kupca Zachariasza Zappio. Bogaty gdańszczanin zbudował tu wygodny dworek, a wokół urządził
piękny ogród. Zachariasz był niezwykłą osobą. Nie wiemy, skąd pochodził, ale do Gdańska przybył z dość już
dużym majątkiem, który cały czas umiejętnie pomnażał. Jednak tym, co go wyróżniało, nie było bogactwo,
lecz chęć dzielenia się nim z innymi. Zachariasz wraz z żoną Katarzyną wspierał biednych i potrzebujących.
Założona przez niego fundacja wydawała nawet 300 zapomóg rocznie. Państwo Zappio byli także rodzicami
chrzestnymi dzieci z ubogich rodzin. Ufundowali piękną chrzcielnicę, którą do dziś podziwiać można w kościele
św. Jana. W tej samej świątyni znajdują się również inne sprzęty zakupione dzięki hojności małżeństwa Zappiów. Niestety ich życie rodzinne naznaczone było cierpieniem. Doczekali się jednego dziecka, ukochanej córeczki Adelgundy, która zmarła w 1664 roku w wieku zaledwie dziesięciu lat i została pochowana w kościele
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św. Jana. Zachariasz po śmierci córeczki i żony zapisał swój majątek na potrzeby biblioteki działającej przy kościele, gdzie pochowane zostały najbliższe mu osoby. Zachariasz zmarł w 1680 roku, a jego ciało złożono obok
córki i żony w kościele św. Jana. Pod koniec życia spotkał go niebywały zaszczyt – w 1677 roku do Gdańska
przyjechał król Polski Jan III Sobieski wraz z rodziną i licznym orszakiem. Sobieski, słynący z dużej aktywności
i zamiłowania do podróży, odwiedził także letnią rezydencję Zachariasza w położonej pod Gdańskiem dolinie.
Król znany był ze swej miłości do natury i na pewno docenił pięknie usytuowaną posiadłość. Starannie zaplanowany ogród mógł mu przypominać jego własne rezydencje. W XVII wieku obowiązywała moda na ogrody
francuskie. Król nie mógł jednak w pełni delektować się ciszą i spokojem zielonej doliny, ponieważ w mieście
wybuchały spory, które musiał rozstrzygać. Od wizyty króla posiadłość Zappia otrzymała nazwę Królewskiej
Doliny i została zwolniona z płacenia podatku. Przywilej ten potwierdził w 1765 roku ostatni polski król Stanisław August Poniatowski. W międzyczasie w rezydencji w 1717 roku mieszkał król August II Mocny. Jak widać,
nazwa miejsca przypomina o jego przeszłości.

❷

Park Królewskiej Doliny
Park w Królewskiej Dolinie jest jednym z najstarszych zielonych terenów w Gdańsku. Jednocześnie jest miejscem bardzo mało znanym, przez długie lata pozostawał w zapomnieniu, wskutek czego
poważnie ucierpiał. Początki parku sięgają XVII wieku, kiedy – jak wspomniano – swoją rezydencję
urządził tu Zachariasz Zappio. Każdy kolejny właściciel upiększał posiadłość. Wykopano trzy stawy, jeden wypełniono rybami. Znalazło się także miejsce
na efektowny wodospad i fontannę. Na wzgórzach
zaprojektowano punkty widokowe, skąd można
było podziwiać wody Zatoki Gdańskiej, zbudowano altany i pawilony wypoczynkowe. Jeden z pawilonów przeznaczono do gry w bilard. W głębi
parku, w usypanym na kształt piramidy wzgórzu, z którego szczytu roztaczał się wspaniały widok, urządzono
lodownię. Umieszczane przy dawnych dworach i pałacach lodownie pełniły taką funkcję jak dzisiejsze lodówki. Zimą gromadzono w nich tafle lodu lub bryły śniegu polewane wodą. Lód najczęściej wycinano ze stawów, jezior i rzek w styczniu i lutym. Latem w lodowniach trzymano produkty, które szybko się psuły. Lodownie urządzano w zagłębieniach terenu, starych lochach, miejscach zalesionych i ocienionych, tak aby utrzymać
w nich jak najniższą temperaturę. Wnętrze było wymurowane, pozostawiano jednak kanał, którym mogła
wypływać woda z topniejących lodowych brył. Zwożone tafle układano na drewnianych kratach (używano
drewna dębowego lub olszowego, odpornych na działanie wody), a na hakach i drągach wokół nich wieszano mięso, ryby i nabiał. W lodowniach chłodzono także napoje, wino i piwo. W upalne dni lód służył również
do produkcji deseru – lodów. W XVII wieku dzięki Francuzom deser ten stał się bardzo modny. Ze śniegu korzystali już w XVI wieku Włosi, dodając go do kielichów z winem i tworząc orzeźwiający napój. Pomimo mody
lekarze odradzali konsumowanie lodów i spożywanie schłodzonych napojów. Uważali, że „psują krew” i mogą
prowadzić do padaczki, paraliżu, utraty wzroku, szaleństwa, a nawet nagłej śmierci. Na szczęście postęp medycyny sprawił, że zmieniło się także podejście do jedzenia lodów.
Do lodowni w dawnej posiadłości Zappia prowadzić miało tajemnicze, zamaskowane przejście. Cały park
ozdobiony był wieloma pięknymi rzeźbami. Posiadłość mocno podupadła w czasie wojen napoleońskich, czyli na początku XIX wieku. Częściowo spalony został sam dwór i choć wkrótce został odbudowany, to jednak
rezydencja nie odzyskała dawnego blasku. W 1878 roku Gdańsk stał się stolicą prowincji Prusy Zachodnie
i w mieście zaczęły powstawać nowe okazałe gmachy. Postanowiono ulokować tu także nowoczesny zakład
dla niewidomych, dotychczas bowiem osoby niewidzące mogły się uczyć i korzystać ze specjalistycznej pomocy w odległym Królewcu (obecnie Kaliningrad w Rosji). W tym celu zakupiono dawną posiadłość Zappia
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w pięknie położonej Królewskiej Dolinie. Wkrótce powstał odpowiedni budynek, a w samym dworku urządzono mieszkania dla nauczycieli niewidomych dzieci. Do dzisiaj w dworku znajduje się piękny piec kaflowy z 1742 roku. Trafił tu dzięki Friedrichowi Zechowi, który był dyrektorem Zakładu w latach 1902–1922. Piec
został pozyskany z IV Dworu przy ulicy Polanki. Nauczyciele mieszkali tu do 1945 roku, po wojnie dworek zajął na krótko wiceprezydent miasta. Ostatecznie w zabytkowym budynku umieszczono przedszkole, a nieduży obszar obok przeznaczono na plac zabaw dla dzieci. Mniej szczęścia miał sam park, zniszczona została piękna niegdyś brama, zachował się jeden filar z przejściem dla pieszych, ozdobiony kamiennymi kulami.
Przez długie lata park zarastał, a woda w stawach robiła się coraz bardziej mętna. Poznikały rzeźby, ryby ze stawu, na domiar złego w 1993 roku sztormowy wiatr wyrwał z korzeniami niektóre stare lipy zdobiące środkową część parku. W ostatnich latach park został uporządkowany, chociaż nie odtworzono wszystkich atrakcji,
w tym punktów widokowych.

❸

Wierzba płacząca przy dolnym stawie
Wierzba, podobnie jak brzoza, to gatunek pionierski. Rośnie nawet daleko na północy, na jałowych
glebach. Bardzo szybko, już wczesną wiosną, wypuszcza listki. Jej siłę i witalność od wieków podziwiają ludzie zamieszkujący różne kontynenty. Stanisław Grudziński pisał:
Dziwna wierzby tej siła...
To nie drzewo, lecz skała!
Tyle zim już przeżyła
I burz tyle przetrwała!...
Połamana, obdarta,
Druh i wróg ją wciąż gnębi –
Ona żyje uparta,
Kryje siłę gdzieś w głębi.
Wierzba jest również niezwykle płodna i szybko rośnie. Dlatego też w wiejskich piecach palono głównie wierzbiną. Podobno na wierzbowym drewnie wypiekano najsmaczniejszy chleb. Robiono z niej proste
instrumenty.
Obecnie wyróżniamy ponad 350 gatunków wierzb, które w dodatku się krzyżują, w związku z czym trudno nieraz rozpoznać, z którym z nich mamy do czynienia. Te bardzo wytrzymałe drzewa rosnące w pobliżu domostw okazały się niezwykle pożyteczne. W korze wierzby jest bowiem substancja, która ma działanie lecznicze. Osobom chorym, gorączkującym podawano odpowiednio przyrządzony wywar z wierzby. Przynosiło to ulgę, obniżało gorączkę, zmniejszało ból. Polecano przy tym magiczne praktyki. Jeżeli kogoś męczyły
dreszcze i zimne poty, należało o brzasku trzy razy obiec wierzbę, wypowiadając formułkę: „Niech ciebie trzęsie, a mnie słońce grzeje”. Można też było przedłużyć sobie życie – starszym osobom radzono pójść po kolacji do starej spróchniałej wierzby, splunąć na nią trzy razy i powiedzieć: „Ty niedługo umrzesz, bo musisz, ale
ja będę żyć, bo mogę”. Zabobony odłóżmy jednak na bok. Faktem jest, że wywar z kory wierzby ma działanie lecznicze i stosowany był nie od stuleci, lecz od tysiącleci, pierwsze informacje pochodzą bowiem z czasów Sumerów, czyli sięgają 2000 r. p.n.e. Dopiero jednak w XIX wieku wyjaśniono, na czym polegał ten fenomen. W 1828 roku udało się pozyskać z kory wierzby substancję leczniczą, którą nazwano salicyną, na cześć
drzewa, które po łacinie nosi miano Salix. Z czasem w laboratoriach udało się uzyskać pochodną salicyny,
czyli kwas acetylosalicylowy, którym leczymy się do dziś, ponieważ jest to… popularna aspiryna. Jak widać,
nasi przodkowie wiedzieli, co robią, przygotowując wywar z kory. Wierzbę kojarzono z nieśmiertelnością. To
z niej robiono wielkanocne palmy, ponieważ jako jedna z pierwszych roślin wypuszczała listki po zimie. Służyła także do wielu praktyk magicznych. Polecano na przykład na Wielkanoc połknąć wierzbową bazię, co mia-
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ło gwarantować pomyślność i zdrowie na najbliższy rok, a samą palmę w tym celu zatykano za ramę obrazu.
Witkami smagano także bydło, aby się dobrze chowało. Chore owce pojono wywarem z liści wierzby. Wywar
ten podawano również na stypach obok piwa i wódki. Wzmacniany bywał wiśniówką.
Wierzba jest także symbolem płodności. Wiąże się z tym legenda o powstaniu drzewa, opowiadana na Litwie i w niektórych regionach Polski. Dawno temu żyła kobieta o imieniu Blinda, która wyróżniała się tym, że co
roku wydawała na świat liczne potomstwo. Wzbudziło to zazdrość samej Matki Ziemi, która postanowiła ukarać nieświadomą swej winy niewiastę. Kiedy Blinda szła podmokłym brzegiem rzeki, zapadła się w błotnistą
glebę. Ziemia ścisnęła jej nogi tak mocno, że biedaczka nie mogła się uwolnić. Wrosła w ziemię i zamieniła się
w drzewo. Dlatego na Litwie wierzba nazywana jest blinde, a w niektórych regionach Polski „blindzią”. Wierzba była więc opiekunką płodności, pod nią pasterze zapędzali swoje stada, by wspomóc rozrodczość zwierząt.
Kobiety, które daremnie oczekiwały dziecka, ozdabiały wierzbę i śpiewem oraz zaklęciami prosiły o szczęśliwe
poczęcie. Wierzba pomagała także w bezpiecznym rozwiązaniu. Ciężarna po modlitwie pod drzewem kładła
przy nim szal lub chustę i gdy następnego dnia znalazła w niej listek wierzbowy, mogła być spokojna o poród. Jeśli na matkę spadały same nieszczęścia i jej dzieci umierały młodo, również u wierzby szukano pomocy.
Kobieta musiała wbić w ziemię bezlistną wierzbową gałąź i przez trzydzieści dni troskliwie się nią opiekować,
podlewać ją, modlić się i wypowiadać zaklęcia, tak by znowu zakwitła. Jeśli gałązka się zazieleniła, był to szczęśliwy znak, że dziecko będzie żyło. Wierzba była niczym matka, ale niekiedy odgrywała także rolę ojca. W górach Rumunii kiedy panna zaszła w ciążę (dawniej zajście w ciążę przez kobietę niemającą męża było wielką
hańbą), przygotowywano jej zaślubiny z… wierzbą. Dwie najstarsze kobiety ze wsi zaplatały dziewczynie włosy (rozpuszczone to symbol dziewictwa), zakładały jej na głowę chustę i udawały się pod wierzbę. W trójkę obchodziły ją dookoła, powtarzając trzy razy (to, jak widać, liczba magiczna): „Służebnico Pańska, poślub tę wierzbę!” Po takich zaślubinach matka i jej przyszłe dziecko odzyskiwali dobre imię.
Wierzba ma również mroczne oblicze – uschnięte, rosochate, stojące wśród pól lub mokradeł drzewa uważano za mieszkanie diabłów. Diabły śpiące w wierzbowej dziupli wieczorami wychodziły z niej, aby wyrządzać
psoty zmęczonym wędrowcom. Wśród zarośli wierzbowych dokazywali także słudzy królowej Gopła przedstawieni w Balladynie. Słowacki akcję swojego dramatu umieścił w pięknej, lecz mrocznej krainie, równie ponurej jak główna bohaterka. Do nieszczęśliwego splotu wydarzeń doprowadza jednak sama Goplana, zakochana
w miejscowym amancie, Grabcu. Ten odrzuca zaloty królowej jeziora, porównując jej urodę niezbyt elegancko do mgły, galarety lub ryby. Woli czarnowłosą Balladynę. Rozgniewana Goplana zamienia Grabca
w… wierzbę. I jako wierzba właśnie jest on świadkiem zbrodni, kiedy to Balladyna zabija Alinę, a później jest
już tylko gorzej. Gdy Grabiec odzyskuje ludzką postać, nikt nie chce mu wierzyć, że był zmieniony w drzewo.
Zły i zniechęcony przeklina dokuczające mu dzieci:
Bogdaj was diabeł pozamieniał w łozy,
Córki tej wierzby, i piekielne kozy
Postać Człowieka-Wierzby występuje, w zupełnie innej odsłonie, w powieści Przygody Toma Bombadila
J.R.R. Tolkiena. Wierzby, podobnie jak brzozy, pojawiają się również w wielu wierszach i poematach. Jeden
z nich podsumowuje zalety drzewa. W uroczej rymowance opublikowanej w Bajkach dla dzieci wyliczył je tworzący w XIX wieku Teofil Nowosielski. Odwoływał się przy tym do znanego powiedzenia „obiecywać gruszki na
wierzbie”, czyli rzeczy niemożliwe do spełnienia. W bajce Nowosielskiego zdziwiony syn pyta ojca, dlaczego
przy drogach sadzi się wierzby, które nie rodzą owoców, na co ojciec odpowiada, wymieniając korzyści, jakie
czerpie człowiek z wierzby, i poucza, żeby syn nie wyciągał zbyt pochopnych wniosków:
Szkoda, mój tato, że z każdą wiosną
Gruszki na wierzbie także nie rosną.
Na co chłop wierzbą drogę wysadza,
Ona na drodze tylko zawadza?
Bardzo się mylisz, mój synku drogi,
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Odpowie ojciec: kmiotek ubogi
Wielką ma z wierzby w domu wygodę.
Z wierzby przydatne gałązki młode,
Nimi to kmiotek ogrody grodzi,
Kmiotek po witki do wierzby chodzi,
A potem z witek koszyki plecie,
Lub zgrabne klatki wyrabia w lecie;
Wreszcie na zimę jak braknie drzewa,
Chrustem z wierzb starych chatę ogrzewa.
Wszak i fujarki, pomnisz zapewnie,
Które na wiosnę grają tak rzewnie,
Pastuszki robią z wierzby zielonej,
Potem na sprzedaż niosą do miasta:
Tymczasem wierzba znowu odrasta,
I pożyteczna latem i wiosną,
Chociaż na wierzbie gruszki nie rosną.
Gdy kto dwie rzeczy ma do wyboru,
Niechaj nie sądzi nigdy z pozoru…

❹

Zakład dla Niewidomych
imienia Wilhelma I i Augusty
W głębi parku znajdują się trzy stare budynki, w których mieścił się Zakład dla Niewidomych imienia
Wilhelma i Augusty. Najstarszy budynek, położony
najbardziej na zachód, powstał w latach 1884–1886.
Aby uczcić złote gody cesarskiej pary Prus, Zakład
otrzymał imię Wilhelma I i Augusty. W 1883 roku zakupiono rozległy teren w Królewskiej Dolinie, obejmujący dworek i stary park, łącznie 12 hektarów.
Wnętrza budynku, który powstał w Gdańsku, wzorowano na Królewskim Zakładzie dla Niewidomych
zbudowanym w 1806 roku w Steglitz, jednej z dzielnic Berlina w Niemczech. Otoczony pięknym parkiem i wzgórzami, gdański obiekt uważany był za najładniejszą tego typu placówkę w kraju. W środku zaprojektowano szerokie korytarze, aby w razie brzydkiej pogody wychowankowie zakładu mogli po nich spacerować.
Mogło tu przebywać 30 dziewcząt i 40 chłopców. W Zakładzie uczono czytania i pisania w systemie Braille’a.
System ten został wymyślony przez urodzonego w 1809 roku Francuza, Louisa Braille’a, który stracił wzrok
w wieku zaledwie czterech lat. Przekuł sobie oko szydłem w warsztacie ojca, wkrótce infekcja pozbawiła go
zmysłu wzroku w obojgu oczach. Chociaż mieszkał na wsi, jego rodzice byli wykształceni, umieli czytać i pisać, co w tamtych czasach nie było jeszcze zbyt powszechne. Nie chcieli, aby u ich najmłodszego syna utrata
wzroku przekreśliła możliwość normalnego życia. W dawnych czasach ludzie niewidomi utrzymywali się z żebrania. Podobno Louis nauczył się czytać jeszcze w domu, kształt liter poznał dzięki gwoździom wbitym w deskę. Rodzice wysłali go do pobliskiej szkoły, gdzie zadziwił nauczyciela swoją bystrością i inteligencją. Dzięki
temu udało się umieścić chłopca w specjalnej szkole – Instytucie Młodych Niewidomych, który działał w Paryżu. Warunki były tam bardzo surowe, tak jak w innych szkołach w tym czasie. Chłopców uczono praktycznych
rzeczy, które pozwalały na utrzymanie się w przyszłości, takich jak wyplatanie z wikliny koszy i mebli. Uczono
ich także czytać, za pomocą miedzianego drutu wyciskano w papierze kształt liter. Odczytanie takiego pisma
było trudne, a pisanie tym sposobem było wręcz niemożliwe. Szczęśliwym trafem szkołę w 1821 roku odwie-
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dził emerytowany kapitan Charles Barbier, który swego czasu opracował system tzw. nocnego pisania. Był to
zbiór znaków mający służyć żołnierzom do odczytywania rozkazów w nocy, w ciemności. Chodziło o bezpieczeństwo, żołnierze mieli komunikować się bez słów, aby nie zdradzać swej pozycji wrogom. System był dosyć
skomplikowany i się nie przyjął. Louis Braille uprościł go, tworząc alfabet, który pozwolił osobom niewidzącym
nie tylko czytać, ale też pisać. Prace nad alfabetem trwały kilka lat, pierwszą książkę w tym systemie wydano
w 1827 roku. Początkowo podchodzono do niego nieufnie, ale wkrótce okazało się, że jego nauka daje efekty,
a dzieci za pomocą prostego narzędzia – tworząc wypukłości na papierze – mogą pisać, więc alfabet zaakceptowano. Louis został nauczycielem w szkole, gdzie sam się uczył. Był jednak słabego zdrowia i zmarł na gruźlicę w wieku 43 lat. Jego metoda została upowszechniona przez Brytyjczyków, którzy założyli Królewski Instytut dla Niewidomych. System zaczął być stosowany w innych krajach, również w Prusach, w których granicach
znajdował się wtedy Gdańsk.
Oprócz czytania i pisania w Zakładzie imienia Wilhelma i Augusty organizowano liczne zajęcia plenerowe dla podopiecznych, tak aby w przyszłości byli oni jak najbardziej niezależni. Liczba uczniów rosła, początkowo było ich 21, a w roku 1893 – już 75. Zakład zaczął przyjmować także osoby dorosłe i konieczna stała się
jego rozbudowa. W latach 1906–1907 zbudowano Dom dla Niewidomych imienia Cesarza Wilhelma II i Augusty Wiktorii. Wilhelm II był wnukiem Wilhelma I i jego następcą, wraz z żoną Augustą Wiktorią, księżniczką szlezwicką, patronował budowie wielu instytucji i kościołów. Gdański Dom miał upamiętniać 25. rocznicę
ślubu tej pary. Znalazło się w nim miejsce dla 50 dziewcząt. W piwnicach działał zakład produkujący szczotki.
W 1914 roku pomiędzy budynkami zbudowano Dom dla Niewidomych im. Cesarza Wilhelma II dla 50 chłopców. Okazją do nadania nowemu Domowi imienia cesarza była 25. rocznica jego panowania. W najstarszym
budynku w 1917 roku uruchomiono zakład dla ociemniałych żołnierzy, liczący 40 miejsc. W budynku cały czas
funkcjonowała szkoła, ucząca na poziomie podstawowym i zawodowym. Uczęszczać do niej mogły także
dzieci i młodzież mieszkające poza zakładem. W kształceniu ważne były zajęcia zręcznościowe, ćwiczenia manualne polegały na modelowaniu przedmiotów w piasku lub wosku. Uczono liczenia i śpiewu. Pracował tu
nauczyciel muzyki, również niewidomy, mieszkający na miejscu. Dzięki jego pracy na comiesięcznych koncertach można było posłuchać występu kwartetu i orkiestry dętej. Koncertowano nie tylko w ładnie urządzonej dużej sali w starym budynku, ale również w altanach na terenie parku. W 1912 roku muzyki u niewidomego mistrza uczyło się 14 osób. Przy ładnej pogodzie dużo zajęć odbywało się w parku. W otoczeniu przyrody
nauczano biologii, fizyki i geografii. Uczniowie hodowali rośliny w ogródku i opiekowali się zwierzętami trzymanymi w drewnianych klatkach. Zajęcia ruchowe prowadzono w wąwozie pomiędzy wzgórzami na tyłach
zakładu. Zimą wychowankowie zjeżdżali na sankach po 200-metrowym torze albo ślizgali się na jednym z zamarzniętych stawów. Uczniowie mieli nieograniczony dostęp do parku, miało to ich uczyć samodzielności
i orientacji w terenie. Po utworzeniu Wolnego Miasta część pensjonariuszy musiała przenieść się do Królewca. W 1929 roku w szkole zawodowej przy zakładzie uczyło się 70 dzieci. Do zawodu szczotkarza przyuczano
wtedy 23 uczniów, na wytwórców przedmiotów z wikliny – 26, na stroicieli instrumentów klawiszowych – 4,
tyleż samo miało zostać organistami, 3 – masażystami, pozostali uczeni byli innych zawodów. Zakład działał do
1945 roku, w następnym roku przekazano go Akademii Medycznej. W budynku Wilhelma I i Augusty umieszczono początkowo Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, w 1950 r. wydzielono z niego zakłady: Mikrobiologii, Higieny i Farmakologii. Dom Wilhelma II i Augusty Wiktorii przeznaczono na akademik, a Dom Wilhelma
II – na dom asystenta. Obecnie budynki czekają na nowego gospodarza.

❺

Cmentarz żydowski
Idąc z Parku Królewskiej Doliny w kierunku cmentarza żydowskiego, mijamy kolejny cenny zabytek. Dwór
Święta Studzienka miał jednak mniej szczęścia niż dworek z doliny. Zaniedbany, popadł w ruinę. Jego nazwa nawiązuje do wypływającego tu strumyczka. Według legendy woda z niego leczyła chore oczy, dlatego
źródło i najbliższą okolicę nazywano Świętą Studzienką. To właśnie z tego źródełka król polecał czerpać Zachariaszowi Zappio wodę do warzenia piwa w browarze przy ulicy Czopowej. Przy skrzyżowaniu obecnych
ulic Do Studzienki i Traugutta w XVII wieku znajdowała się karczma Pod Dwoma Dzikusami. W okolicy zaczęto budować letnie rezydencje dla najbogatszych mieszczan. Zachowany dworek wzniesiono pod koniec
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XVIII wieku. Wokół urządzono ogród o układzie tarasowym, jako że posiadłość znajdowała się na
zboczu wzgórza. Przy dworku postawiono budynki
gospodarcze, spośród których zachowała się wozownia, obecnie przebudowana na dom mieszkalny. Nieco poniżej założono wytwórnię wody mineralnej, nazwanej wdzięcznie Gdańszczanką. Zakład
powstał w 1924 roku i korzystał z bijącego tu znanego z cudownych właściwości źródełka. Jak pokazały badania, płynąca tu woda jest bardzo zdrowa,
zawiera dużo ważnych minerałów, takich jak jod
i bor. Niestety wytwórnia już nie działa.
Wspinając się dalej, docieramy do lasu. Przynajmniej takie wrażenie sprawiają potężne drzewa,
które tu rosną. Nic bardziej mylnego. Tak naprawdę są to dwa zielone miejsca, które przez lata zaniedbania zdziczały i dziś przez mieszkańców bliższej
i dalszej okolicy są nazywane lasem. Tymczasem ich
historia jest dużo bardziej skomplikowana. Szczyt
wzgórza, a także okoliczne wąwozy i wzniesienia zajmuje Park Jaśkowej Doliny, jeden z największych i najstarszych parków w Trójmieście. Częściowo mieliśmy okazję poznać go w czasie poprzedniej edycji Gdańskich Miniatur, kiedy odkrywaliśmy tajemnice
wrzeszczańskich uliczek. Dziś poznamy stary cmentarz żydowski.
Założenie cmentarza we Wrzeszczu wiązało się z przybyciem Żydów. Wrzeszcz był wtedy niedużą osadą
pomiędzy Oliwą a Gdańskiem. Na mocy przywileju nadanego miastu jeszcze w średniowieczu (epoka w historii Europy trwająca od V do XV wieku) przez Krzyżaków (rycerzy-zakonników) Żydzi nie mogli mieszkać
w samym Gdańsku. Osiedlali się więc na przedmieściach – tych znajdujących się na południe od Gdańska,
jak Stare Szkoty, i tych położonych na północ, jak np. Wrzeszcz. Wyznawcy judaizmu przybyli tu na przełomie
XVII i XVIII wieku. Opiekę nad wspólnotą do roku 1780 sprawował rabin ze Starych Szkotów. Wrzeszczańscy
Żydzi mieli do swojej dyspozycji drewnianą synagogę (budynek służący do modlitw), łaźnię oraz cmentarz.
Kirkut położony za dworkiem na końcu drogi świętego Michała (obecnie ulica Traugutta), na północnym zboczu Królewskiego Wzgórza, został całkowicie zniszczony przez żołnierzy rosyjskich w czasie oblężenia miasta
w 1813 roku. Pochówki wznowiono tu w 1823 roku. Teren nekropolii został wtedy powiększony. Obok macew (czyli płyt umieszczonych na grobach), przy głównej ścieżce, prowadzącej na szczyt Królewskiego Wzgórza, zaczęto wznosić z cegły okazałe ohele (grobowce przypominające kaplice z cmentarzy chrześcijańskich).
W styczniu 1939 roku Gmina Synagogalna zmuszona została do sprzedania terenu miastu z powodu nasilających się prześladowań Żydów. Od tej pory rozpoczęła się dewastacja założenia: rozkradanie macew i metalowego ogrodzenia, rozbieranie oheli. Nazistowskie władze do 1942 roku, kiedy to ostatecznie zamknęły nekropolię, pozwalały na grzebanie zmarłych z getta (odizolowanej części miasta) przy ulicy Mysiej (obecnie
Owsianej). Cmentarz został ponownie zamknięty w 1946 roku przez władze polskie. Nie uchroniono go niestety przed dalszym zniszczeniem. Macewy i metalowe elementy ogrodzeń systematycznie rozkradano. Nieogrodzony kirkut zlał się całkowicie ze zdziczałym Parkiem Leśnym. Wśród zieleni pozostały jedynie fragmenty
porozbijanych macew. Zachowane kamienne schody, wyznaczające kiedyś główną alejkę cmentarza, połączono ze ścieżką prowadzącą na szczyt Królewskiego Wzgórza, na którym znajduje się punkt widokowy na Zatokę
Gdańską. Pozostały także resztki ceglanych oheli znajdujące się po obu stronach schodów. Większe fragmenty macew, które dotrwały do naszych czasów, zostały, wbrew zasadom judaizmu, przeniesione w 2004 roku na
Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy.

11

Czy wiesz, że:
• W Gdańsku, oprócz Diabełkowa, są też Aniołki. To dzielnica wzdłuż Alei Zwycięstwa. Jej nazwa pochodzi
prawdopodobnie od nieistniejącego już kościoła św. Michała i Wszystkich Aniołów Bożych.
• Przy kościele św. Jana znajduje się zaułek, który w 1999 roku z inicjatywy Nadbałtyckiego Centrum Kultury
otrzymał imię Zachariasza Zappio.
• Alfabet Braille’a na potrzeby użytkowników języka polskiego przystosowały siostry franciszkanki Elżbieta Czacka i Teresa Landy. Został zatwierdzony przez Ministerstwo Oświecenia Publicznego do nauczania
w szkołach dla osób niewidomych w 1934 roku.
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