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1.	 Jaką	nazwę	nosi	baszta	stojąca	w	rogu	ulic	Ogarnej	i	Bogusławskiego?
a.	 Narożna

b.	 Poprzeczna

c.	 Latarniana

2.	 Ile	kamiennych	kul	znajduje	się	przed	wejściem	do	budynku	przy	ulicy	Okopowej	15?
a.	 8

b.	 10

c.	 12

3.	 Co	płynie	obok	kościoła	menonitów?
a.	 Stara	Motława

b.	 Opływ	Motławy

c.	 Kanał	Raduni	

4.	 Jakie	wezwanie	nosi	kaplica	znajdująca	się	obok	kościoła	św.	Trójcy?
a.	 św.	Małgorzaty	

b.	 św.	Gertrudy

c.	 św.	Anny

5.	 Jak	nazywa	się	plac	znajdujący	się	pomiędzy	Basztą	Białą	a	ruinami	Baszty	pod	Zrębem?
a.	 Okopowy

b.	 Forteczny

c.	 Wałowy	

Quiz

GdańSkie Miniatury. Biel i jej odcienie  
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Dwa	 kolory	 mają	 dla	 człowieka	 szczególne	 znaczenie:	 biały		

i	czarny.	Początkowo	ludzie	używali	tylko	dwóch	słów	określa-

jących	barwy.	Pierwsze	nazywało	kolory	jasne	i	z	czasem	zaczę-

ło	oznaczać	biel,	drugie	odnosiło	 się	do	barw	ciemnych	 i,	 jak	

łatwo	się	domyślić,	przyjęło	się	jako	określenie	czerni.	Dopiero	

później	swoich	nazw	doczekały	się	pozostałe	kolory	–	w	pierw-

szej	 kolejności	 wyrazista	 czerwień.	 A	 zatem	 biały,	 łączący	 się	

z	jasnością,	światłem	i	dniem,	zajmuje	–	obok	czarnego	–	wy-

jątkową	pozycję	i	ma	wiele	symbolicznych	znaczeń.

Biel	 w	 kulturze	 europejskiej	 kojarzy	 się	 prawie	 wyłącznie	

pozytywnie:	 z	 początkiem	 życia,	 niewinnością	 i	 czystością.	

To	 kolor	 mąki,	 mleka	 i	 soli,	 czyli	 podstawowych	 produktów	

potrzebnych	do	życia.	W	dzisiejszych	czasach	jesteśmy	przy-

zwyczajeni	 do	 białej	 barwy,	 często	 spotykamy	 ją	 w	 swoim	

otoczeniu.	Białe	 jest	wyposażenie	kuchni	 i	 łazienek.	W	wielu	

zawodach	zaleca	się	 lub	wręcz	wymaga	białego	ubrania,	na	

którym	 doskonale	 widać	 wszelkie	 zabrudzenia,	 co	 ułatwia	

kontrolę	 i	 utrzymanie	 czystości.	 Jednak	 w	 dawnych	 czasach	

bieli	było	zdecydowanie	mniej,	poza	tą	występującą	natural-

nie	w	przyrodzie.	Ponieważ	trudno	było	ufarbować	tkaninę	na	

śnieżnobiały	kolor,	mało	kto	nosił	białe	ubrania.	W	średniowie-

czu	biel	była	–	obok	czerni	 i	zieleni	–	najtrudniejszą	do	uzy-

skania	barwą.	Znacznie	łatwiej	barwiło	się	tkaniny	na	czerwo-

no,	niebiesko	i	żółto.

Biel	 odgrywa	 ważną	 rolę	 także	 w	 architekturze.	 Wiąże	 się	

z	 władzą	 i	 dostojeństwem.	 Gmachy	 publiczne,	 które	 zaczęto	

budować	pod	koniec	XVIII	stulecia,	często	były	malowane	lub	

tynkowane	na	biało.	W	architekturze	panował	wtedy	styl	klasy-

cystyczny.	Architekci	przy	projektowaniu	nawiązywali	do	bu-

dowli	wzniesionych	wieki	wcześniej	przez	Greków	i	Rzymian.	

Starożytni	 Grecy	 i	 Rzymianie	 budowali	 świątynie	 i	 pałace	

z	jasnego	kamienia,	lecz	malowali	je	zazwyczaj,	podobnie	jak	

rzeźby,	kolorowymi	farbami.	Farby	te	nie	dotrwały	do	naszych	

czasów	i	w	XVIII	wieku	sądzono,	że	starożytne	budowle	w	ca-

łości	były	jasne.	

Okres,	 w	 którym	 obowiązywał	 styl	 klasycystyczny,	 nie	 był	

dla	 Gdańska	 pomyślny,	 mieszkańcy	 miasta	 mocno	 zubo-

żeli	 i	 nie	 mogli	 już	 sobie	 pozwolić	 na	 wznoszenie	 dużych,	

kosztownych	 gmachów.	 W	 Gdańsku	 trudno	 więc	 napotkać	

klasycystyczne	budynki,	jednak	podczas	spaceru	poświęcone-

go	bieli	znajdziemy	jeden	z	nich.	

Kolor	biały	był	popularny	również	w	architekturze	XX	wie-

ku,	a	to	za	sprawą	modernizmu.	Z	modernistycznej	zabudowy	

słynie	Gdynia,	lecz	także	w	Gdańsku	napotkamy	kilka	jasnych	

budynków	z	XX	wieku.	Pamiętajmy	jednak,	że	biel	w	gdańskiej	

architekturze	pojawiła	się	znacznie	wcześniej,	o	czym	przeko-

namy	się	w	trakcie	spaceru,	po	opuszczeniu	Głównego	Miasta	

i	udaniu	się	na	pobliskie	Stare	Przedmieście.

Czerwona Cegła i biała dekoraCja

	

W	 czasie	 pierwszego	 spaceru	 tegorocznej	 edycji	 Miniatur	

przyglądaliśmy	się	obiektom	zbudowanym	z	czerwonej	cegły.	

Jednak	nie	tylko	czerwień	jest	znakiem	rozpoznawczym	gdań-

skich	 zabytków,	 drugim	 ważnym	 kolorem	 jest	 właśnie	 biały.	

Najcenniejsze	 budowle	 są	 ozdobione	 dekoracjami	 wykutymi	

z	 jasnego	kamienia:	piaskowca	albo	wapienia.	 I	chociaż	skały	

te	nie	są	śnieżnobiałe	–	mają	różne	odcienie:	piaskowy,	kremo-

wy	lub	szarawy	–	to	jednak	w	połączeniu	z	cegłą	dają	wrażenie	

bieli.	

Za	 złoty	 okres	 w	 historii	 Gdańska	 uważa	 się	 przełom	 XVI	

i	XVII	wieku,	kiedy	to	miasto	było	zamożne	i	mieszkańcy	stawiali	

okazałe,	bogato	dekorowane	budynki.	Podczas	poprzedniego	

 klaudiuSz GraBowSki
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spaceru	 dowiedzieliśmy	 się,	 że	 architekci	 czerpali	 inspiracje	

ze	 sztuki	 Niderlandów,	 czyli	 terenów	 wchodzących	 obecnie	

w	skład	Belgii	 i	Holandii.	Styl,	w	którym	wówczas	budowano,	

nazywamy	 manieryzmem	 niderlandzkim	 bądź	 północnym.	

Rozprzestrzenił	się	on	w	północnej	Europie,	w	tym	w	Gdańsku,	

dzięki	 architektom	 i	 budowniczym	 z	 tej	 historycznej	 krainy.	

Obiekty	w	tym	stylu	zbudowane	są	z	czerwonej	cegły,	a	ozdo-

biono	 je	 jasnymi,	 kamiennymi	 dekoracjami.	 Taką	 dekoracją,	

określaną	 mianem	 ornamentu	 okuciowego,	 poszczycić	 się	

może	 na	 przykład	Wielka	 Zbrojownia,	 Ratusz	 Starego	 Miasta	

czy	 Katownia.	 Ornament	 ten	 ukształtował	 się	 w	 połowie	 XVI	

wieku,	 a	 inspirowany	 był	 wyrobami	 rzemiosła	 artystycznego,	

takimi	 jak	 oprawy	 książek.	 Stąd	 na	 elewacjach	 kamienic	 wi-

dzimy	 listewki,	 plakietki,	 urozmaicane	 rautami	 (motywem	

dekoracyjnym	 o	 kształcie	 szlifowanego	 diamentu),	 kaboszo-
nami	 (czyli	 gładko	 oszlifowanymi,	 krągłymi	 kamieniami)	 czy	

główkami	 gwoździ.	 Ornament	 okuciowy	 dawał	 architektom	

możliwość	tworzenia	niepowtarzalnych	opraw	szczytów,	por-
tali	 (ozdobnych	 obramowań	 drzwi)	 czy	 okien.	 W	 finezyjnie	

przeplecione	 listwy	 wkomponowywano	 maszkarony	 i	 inne	

zdobienia.	Ornament	okuciowy	łączono	także	z	rollwerkiem,	

czyli	ornamentem	zwijanym	imitującym	wyciętą,	zakrzywioną	

blachę.	 Całość	 uzupełniały	 często	 rzeźby	 i	 płaskorzeźby.	 Tak	

udekorowanych	 kamienic	 jest	 w	 Gdańsku	 wiele,	 na	 przykład	

przy	ulicy	Ogarnej	pod	numerami:	5,	11,	42,	43,	52,	58,	86	i	99.

Ul. okopowa 15

Ulica	Okopowa	 jest	 jedną	z	głównych	arterii	miasta,	przebie-

ga	przez	samo	centrum	Gdańska.	Znajduje	się	przy	niej	dużo	

ciekawych	 i	 ważnych	 budowli,	 które	 często	 mijamy,	 ale	 nie	

przypatrujemy	 im	się	dokładniej.	Naprawdę	warto	zatrzymać	

się	na	chwilę,	choć	ulica	jest	bardzo	głośna,	i	przyjrzeć	uważ-

niej	detalom.	Zacznijmy	od	obszernego	budynku	pod	nume-

rem	15,	w	którym	obecnie	mieści	 się	Komenda	Wojewódzka	

Policji.	 Obiekt	 zbudowano	 w	 latach	 1903–1905	 jako	 siedzibę	

Krajowego	Zakładu	Ubezpieczeń	Społecznych.	Pod	koniec	XIX	

i	 na	 początku	 XX	 wieku	 w	 Gdańsku	 powstało	 wiele	 znaczą-

cych	 gmachów,	 jak	 np.	 obecny	 Bank	 Narodowy,	 stojący	 nie-

co	dalej,	czy	złożony	z	kilku	budynków	kompleks	Politechniki	

Gdańskiej.	 Ówcześni	 architekci	 projektowali	 tak,	 aby	 przypo-

mnieć	o	okresie	największej	świetności	miasta,	czyli	nawiązy-

wali	do	przełomu	XVI	i	XVII	stulecia.	Wznoszono	więc	gmachy	

z	czerwonej	cegły	z	dekoracją	wykonaną	z	jasnego	kamienia,	

tak	 jak	 w	 czasach	 manieryzmu.	 Doskonałym	 przykładem	 jest	

właśnie	Komenda	Wojewódzka.	Należy	przy	tym	pamiętać,	że	

budynek	miał	znacznie	bogatszą	dekorację,	ale	został	zniszczo-

ny	w	czasie	ostatniej	wojny	i	nie	odzyskał	dawnej	świetności.	

Uszkodzone	 zostały	 m.in.	 szczyty	 ozdobione	 ornamentem	

okuciowym.	Pozostał	jednak	portal	wokół	drzwi	głównych,	na	

którym	widnieją	elementy	mówiące	o	przeznaczeniu	budyn-

ku.	Wizerunki	psów	pilnujących	domu	i	piskląt	w	gnieździe	to	

symbole	bezpieczeństwa,	które	tutaj,	w	gmachu	ubezpieczeń,	

było	gwarantowane.	

Do	 ubezpieczalni,	 od	 strony	 ulicy	 św.	Trójcy,	 przylega	 ka-

mienica,	 którą	 także	 zbudowano	 na	 początku	 XX	 wieku,	 któ-

ra	jednak	nie	nawiązuje	do	architektury	manierystycznej,	lecz	

do	jeszcze	starszej:	gotyckiej.	W	tym	stylu	budowano	w	wieku	

XIV	 i	 XV.	W	 Gdańsku	 zachowało	 się	 wiele	 gotyckich	 budow-

li,	między	innymi	piękne	kościoły,	wśród	nich	pobliski	kościół	

św.	Trójcy,	 który	 wykańczano	 jeszcze	 na	 początku	 XVI	 wieku.	

Fasadę	 świątyni	 wieńczą	 szczyty,	 których	 koronkowa	 forma	

jest	jedną	z	największych	ozdób	panoramy	miasta.	Właśnie	do	

tych	szczytów	nawiązywał	architekt	projektujący	narożną	ka-

mienicę.	Zwieńczenia	budynku	nie	są	wprawdzie	tak	ozdobne	

jak	zwieńczenia	kościoła,	lecz	podobieństwo	jest	widoczne	już	

na	pierwszy	rzut	oka.	

Jednak	 to	 nie	 szczyty	 stanowią	 cechę	 charakterystyczną	

kamienicy.	 Jest	 nią	 wykuta	 z	 jasnego	 kamienia	 rzeźba	 psa,	

umieszczona	 od	 strony	 ulicy	 Okopowej,	 pomiędzy	 oknami	

drugiego	 piętra.	 Rzeźba	 związana	 jest	 z	 legendą	 opowiada-

jącą	 o	 oddaniu	 najwierniejszego	 przyjaciela	 człowieka.	 Ulica	

Okopowa	 została	 wytyczona	 dopiero	 na	 początku	 XX	 wieku,	

wcześniej	 znajdowały	 się	 tu	 potężne	 ziemne	 wały,	 chronią-

ce	 miasto.	W	 tym	 miejscu	 stała	 wysłużona	 wartownia.	 Kiedy	

opuścili	ją	strażnicy,	zamieszkał	w	niej	starszy	mężczyzna,	któ-

ry	 zajmował	 się	 rzeźbieniem.	 Pewnego	 dnia	 pod	 drzwi	 jego	

domu	 zabłąkała	 się	 ranna	 suka	 ze	 szczenięciem	 w	 pysku.	

Niestety	zwierzę	było	ciężko	chore	i	nie	dało	się	go	uratować.	

Szczęśliwie	szczeniak	okazał	się	zdrowy	i	pod	opieką	nowego	

pana	 wyrósł	 na	 silnego	 i	 mądrego	 psa.	 Rzeźbiarz	 ze	 swoim	

czworonożnym	towarzyszem	wiódłby	zapewne	spokojny	ży-

wot,	gdyby	nie	nieszczęśliwy	wypadek.	Pewnej	jesiennej	nocy	
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huragan	znad	morza	wiał	z	taką	siłą,	że	łamał	sędziwe	drzewa	

i	 strącał	 dachówki.	 Niestety	 stara	 wartownia	 nie	 wytrzymała	

wichury	i	runęła,	grzebiąc	rzeźbiarza.	Człowieka	uratował	pies,	

przygarnięty	jako	szczenię.	Wierny	zwierzak	wydobył	z	gruzo-

wiska	swojego	właściciela,	ale	sam	z	wyczerpania	padł,	o	czym	

przypomina	 rzeźba	 umieszczona	 między	 oknami	 drugiego	

piętra	kamienicy	przy	ulicy	Okopowej.	

ModernizM i zabUdowa Starego przedMieśCia

Jak	 widać,	 biel	 często	 pojawiała	 się	 w	 dawnej	 architekturze.	

Mimo	to	kojarzona	jest	głównie	ze	współczesnością,	ponieważ	

kolor	 ten	 wybierali	 architekci	 modernistyczni.	 Modernizm	 to	

styl	w	architekturze,	 który	w	pełni	wykształcił	 się	po	 I	wojnie	

światowej,	chociaż	 jego	początki	sięgają	schyłku	XIX	stulecia.	

Stanowił	 prawdziwą	 rewolucję	 w	 architekturze	 i	 jego	 wpływ	

jest	odczuwalny	do	dziś.	

Wiek	 XIX	 był	 epoką	 wielkich	 przemian,	 liczne	 wynalaz-

ki	 przyczyniły	 się	 do	 niezwykłej	 poprawy	 ludzkiego	 życia.	

Dotyczyło	 to	 wszystkich	 gałęzi	 nauki.	Wydawało	 się,	 że	 archi-

tektura	 nie	 nadąża	 za	 tymi	 zmianami.	 Architekci,	 projektując	

nowe	 budynki,	 ozdabiali	 je	 dekoracjami	 znanymi	 od	 czasów	

średniowiecza,	 a	 nawet	 starożytności.	 Toczyły	 się	 dyskusje	

o	 tym,	 jak	 obiektom,	 których	 wcześniej	 nie	 budowano,	 np.	

dworcom	kolejowym,	nadać	odpowiednią,	nowoczesną	formę.	

Używanie	 dekoracji	 znanych	 z	 gotyku	 niektórzy	 uznawali	 za	

śmieszne,	a	inni	za	niestosowne.	Część	osób	podnosiła	też	kwe-

stię	ceny.	Odpowiedzią	na	te	wątpliwości	i	problemy	była	archi-

tektura	 modernizmu.	 Projektanci	 odrzucili	 bogate,	 kosztowne	

dekoracje,	uznając,	że	prawdziwe	piękno	widać	najlepiej	w	od-

powiednich	 proporcjach	 bryły	 budynku.	 Ważny	 był	 materiał,	

z	jakiego	obiekt	był	wykonany,	elementy	ozdobne	stosowano	

oszczędnie,	 a	 ich	 kształt	 uproszczono,	 nie	 chcąc,	 by	 nadmiar	

dekoracji	odciągał	uwagę	od	czystej	architektury.	Budynki	mia-

ły	być	przede	wszystkim	funkcjonalne,	czyli	ich	układ	miał	być	

wygodny	dla	użytkowników,	forma	obiektu	miała	odpowiadać	

jego	 funkcji.	 Moderniści	 bardzo	 polubili	 biel	 (chociaż	 nie	 bali	

się	innych	kolorów),	która	symbolizowała	nowoczesność	i	pod-

kreślała	prostotę	i	czystość	form	nowej	architektury.	Na	całym	

świecie	 zgodnie	 z	 zasadami	 modernizmu	 budowano	 mniej	

więcej	do	lat	siedemdziesiątych	XX	wieku.	Znanym	przykładem	

tego	stylu	jest	część	zabudowy	Gdyni.	Jej	mieszkańcy	są	dumni	

z	nowoczesnego	centrum	swojego	miasta.	

Przykłady	 architektury	 modernistycznej	 możemy	 zna-

leźć	 także	 w	 Gdańsku.	 Jednym	 z	 nich	 jest	 budynek	 przyle-

gający	 do	 Komendy	Wojewódzkiej	 Policji	 od	 strony	 Podwala	

Przedmiejskiego.	 Obecnie	 jest	 to	 część	 komendy,	 ale	 obiekt	

został	zbudowany	jako	biurowiec.	Mieściło	się	tu	przedsiębior-

stwo	hydrologiczne.	Architekci	zaprojektowali	budynek,	który	

spełniał	 swoje	 funkcje:	 liczne	 okna	 układające	 się	 w	 długie	

pasy	 doświetlały	 biura	 i	 laboratoria.	 Wysokość	 budynku	 do-

stosowano	do	sąsiedniego	obiektu	 i	do	przebiegu	ulicy.	Przy	

głównym	wejściu	projektanci	„podnieśli”	biurowiec,	podpiera-

jąc	go	na	filarach	nazywanych	pilotis.	Właśnie	pilotis	–	obok	

białych	ścian,	licznych	okien	wpuszczających	dużo	światła	oraz	

braku	zbędnych	ozdób	–	stanowią	jedną	z	głównych	cech	mo-

dernizmu.	 Podobnymi	 formami	 zabudowano	 zresztą	 obszar	

Starego	Przedmieścia.	Dzielnica	mocno	ucierpiała	w	1945	roku	

i	 po	 wojnie	 postanowiono	 odbudować	 ją	 w	 nowoczesnym	

stylu.	 Architekci	 modernizmu	 tworzyli	 osiedla,	 kierując	 się	

zasadą,	 że	 najważniejsze	 jest	 zdrowie	 i	 dobre	 samopoczucie	

mieszkańców.	Bloki	 stawiano	tak,	aby	pokoje	były	słoneczne,	

a	podwórka	między	budynkami	–	 szerokie	 i	przewiewne.	Na	

osiedlach	 sadzono	 drzewa	 i	 krzewy,	 urządzano	 place	 zabaw.	

W	 pobliżu	 budowano	 szkoły	 i	 sklepy.	Wszystkie	 te	 elementy	

odnajdziemy	na	Starym	Przedmieściu.

kośCiół Menonitów (obeCnie zielonoświątkowCów), 

Ul. Menonitów 2a

Z	 ulicy	 Okopowej	 widać	 niezwykły	 budynek	 usytuowany	

u	 stóp	 Biskupiej	 Górki.	 Ta	 nieduża,	 skromna	 biała	 budowla	

to	 dawna	 świątynia	 menonitów.	 Została	 zbudowana	 w	 1819	
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roku,	chociaż	menonici	w	okolicach	Gdańska	osiedlali	 się	 już	

dużo	 wcześniej.	 Jak	 wspominano	 w	 trakcie	 ostatniego	 spa-

ceru,	 w	 XVI	 wieku	 z	 Holandii	 do	 Polski	 przybyła	 spora	 grupa	

uchodźców.	 Uciekali	 przed	 prześladowaniami	 religijnymi,	

a	ponadto	szukali	lepszej	pracy.	Wśród	nich	była	grupa	meno-
nitów	 –	 chrześcijan	 wyznających	 zasady	 Menno	 Simmonsa,	

spisane	 w	 1539	 roku.	 Simmons	 urodził	 się	 we	 Fryzji,	 wynisz-

czonej	 wojną	 krainie	 położonej	 w	 północnej	 Holandii.	 Został	

księdzem,	kiedy	jednak	zaczął	dokładnie	czytać	Biblię,	stwier-

dził,	że	ludzie	odeszli	od	prawdziwych	chrześcijańskich	zasad.	

Odrzucił	katolicyzm	i	w	1536	roku	przyłączył	się	do	anabapty-
stów,	czyli	grupy,	która	uważała,	że	nie	można	chrzcić	dzieci,	

ponieważ	nie	ma	o	tym	mowy	w	Biblii.	Anabaptyści	uznawali	

tylko	chrzest	dorosłych.	Simmons	nie	zgadzał	 się	 jednak	 tak-

że	z	niektórymi	zasadami	anabaptystów,	na	przykład	odrzucał	

wszelką	 formę	 przemocy,	 podczas	 gdy	 część	 anabaptystów	

brała	udział	w	prowadzonych	wojnach.	Menno	Simmons	opra-

cował	więc	własne	 reguły,	a	 ich	zwolenników	nazywamy,	od	

jego	 imienia,	 menonitami.	 Menonici	 prowadzili	 skromne	 ży-

cie.	Byli	pacyfistami	i	nie	mogli	nosić	broni	ani	walczyć.	Tak	jak	

wszyscy	 anabaptyści,	 nie	 uznawali	 chrztów	 dzieci.	 Nie	 mogli	

przysięgać	ani	piastować	urzędów	państwowych.	Nosili	proste	

ubrania,	bez	żadnych	ozdób	i	biżuterii,	nie	urządzali	hucznych	

zabaw	z	tańcami	i	grami.	Skromne	były	także	ich	domy	i	miesz-

kania,	a	świątynie	z	zewnątrz	nie	przypominały	katolickich	ko-

ściołów.	 Początkowo	 nie	 były	 w	 ogóle	 zdobione	 i	 wyglądały	

jak	większe	stodoły.	Ze	względu	na	pacyfistyczne	poglądy	oraz	

życie	w	zamkniętych	grupach	menonici	byli	nielubiani	nawet	

w	swojej	ojczyźnie.	Dobre	warunki	do	życia	znaleźli	natomiast	

na	 Żuławach.	 Okolice	 Gdańska	 przypominały	 Holandię,	 tere-

ny	były	żyzne,	 lecz	bardzo	podmokłe,	często	zalewane	przez	

wody	kapryśnej	Wisły.	Jednak	osadnicy	z	Holandii	jak	nikt	po-

trafili	radzić	sobie	z	wodą.	Budowali	tamy,	groble,	śluzy	i	wiatra-

ki,	dzięki	czemu	opanowali	żywioł.	Menonici	zajmowali	się	nie	

tylko	rolnictwem,	ci	mieszkający	w	okolicach	miasta	trudnili	się	

także	handlem	i	rzemiosłem,	szczególnie	znani	byli	z	wyrobu	

tkanin	 oraz	 różnego	 rodzaju	 ozdób:	 wstążek,	 koronek,	 taśm.	

Co	ciekawe,	byli	jedną	z	grup,	które	nie	mogły	mieszkać	w	sa-

mym	Gdańsku,	a	to	dlatego,	że	gdańszczanie	obawiali	się	z	ich	

strony	konkurencji.	Menonici	żyli	skromnie	i	odznaczali	się	nie-

zwykłą	pracowitością	i	oszczędnością.	Na	początku	XIX	wieku	

oficjalnie	pozwolono	menonitom	na	zamieszkanie	 i	podjęcie	

pracy	 w	 mieście.	 Do	 tego	 momentu	 zamieszkiwali	 przed-

mieścia,	 głównie	 Stare	 Szkoty	 i	 Nowe	 Ogrody.	 W	 1817	 roku	

u	stóp	Biskupiej	Górki	zbudowali	nieduży	przytułek	dla	osób	

starszych	i	chorych.	Rok	później	otrzymali	zgodę	na	budowę	

świątyni.	Budynek	otrzymał	skromną	klasycystyczną	dekorację	

i	wyposażenie.	Jest	pomalowany	na	biało,	dzięki	czemu	wyróż-

nia	się	na	zielonym	zboczu	wzgórza.	W	1884	roku	za	świątynią	

stanął	budynek	plebanii.	W	1901	roku	rozebrano	stary	przytu-

łek,	a	na	jego	miejscu	zbudowano	większy	obiekt,	z	czerwonej	

cegły.	 Wszystkie	 budynki	 szczęśliwie	 nie	 zostały	 zniszczone	

w	 1945	 roku.	 Kościół	 i	 plebania	 służą	 obecnie	 zielonoświąt-

kowcom,	a	w	dawnym	przytułku	znajdują	się	mieszkania.

baSzta biała, Ul. aUgUStyńSkiego 3

Gdańsk	 od	 samego	 początku	 otoczony	 był	 murami,	 wałami	

i	fosami,	aby	jego	mieszkańcy	i	mieszkanki	czuli	się	bezpiecz-

nie.	 Jednymi	z	najstarszych	pamiątek	po	 tych	odległych	cza-

sach	są	fragmenty	murów	i	stojące	przy	murach	baszty	(rodzaj	

wieży),	z	których	gdańszczanie	mogli	wypatrywać	niebezpie-

czeństwa,	a	także	strzelać	do	zbliżającego	się	przeciwnika.	Gdy	

udoskonalono	 sprzęt	 oblężniczy,	 baszty	 i	 ceglane	 mury	 nie	

wystarczały,	by	ochronić	miasto.	Zaczęto	tworzyć	innego	typu	



fortyfikacje,	usypywano	potężne	wały	i	bastiony	z	ziemi.	Baszty	

przestały	służyć	celom	obronnym.	W	ich	wnętrzach	urządzano	

magazyny,	w	których	przechowywano	np.	broń	i	proch,	niekie-

dy	pełniły	funkcję	więzienia,	 jak	również	były	adaptowane	na	

mieszkania.	Część	baszt	po	prostu	rozebrano.	Najwięcej	tego	

typu	budowli	–	aż	dziewięć	–	zachowało	się	wokół	Głównego	

Miasta.	 Wśród	 nich	 najwyższa	 jest	 Baszta	 Jacek,	 stojąca	 przy	

Hali	Targowej.	Wieża	 liczy	36	metrów	 i	 jest	najwyższym	tego	

rodzaju	obiektem	w	Polsce!	Nie	 zachowała	 się	 żadna	z	baszt	

strzegących	Starego	Miasta,	przetrwały	natomiast	dwie	strze-

gące	południowej	części	miasta,	czyli	Starego	Przedmieścia.

Jedną	 z	 nich	 jest	 zbudowana	 w	 latach	 1460–1461	 Baszta	

Biała,	 mająca	 formę	 walca	 ściętego	 z	 jednej	 strony,	 tą	 płaską	

stroną	budowla	przylegała	do	murów	miejskich.	Kiedy	w	XVII	

wieku	 ukończono	 budowę	 nowych	 fortyfikacji,	 baszta	 prze-

stała	pełnić	swoją	pierwotną	funkcję	i	zaczęła	służyć	jako	ma-

gazyn	prochu.	W	1945	roku	została	uszkodzona.	Po	wojnie	jej	

wnętrze	wykorzystywano	do	przechowywania	soli,	którą	zimą	

posypywano	 ulice,	 zamieszkiwały	 ją	 również	 liczne	 gołębie.	

Ostatecznie	 gospodarzem	 baszty	 w	 1984	 roku	 został	 Klub	

Wysokogórski,	 który	 przeprowadził	 remont	 niszczejącego	 za-

bytku.	W	trakcie	prac	odkryto	wewnątrz	stare	malowidła,	które	

przedstawiają…	owoce.	Trzynastometrowa	wieża,	 stojąca	sa-

motnie	pomiędzy	dużo	młodszymi	budynkami,	jest	dziś	jedną	

z	niewielu	pamiątek	po	średniowiecznych	murach	obronnych,	

które	niegdyś	szczelnie	oplatały	miasto.

Czy wieSz , że:

–	 Na	Starym	Przedmieściu	jest	 jeszcze	jedna	baszta,	niestety	w	znacznie	gorszym	stanie	niż	Baszta	Biała.	Znajdująca	

się	bliżej	Motławy	Baszta	pod	Zrębem	przetrwała	wprawdzie	zniszczenia	wielu	wojen,	w	tym	ostatniej,	ale	nie	była	

remontowana	i	w	1975	roku	uległa	uszkodzeniu	podczas	burzy.	W	1982	roku	zawaliła	się	pod	wpływem	huraganu		

i	do	dziś	pozostaje	w	ruinie.	

–	 Zielonoświątkowcy	to	przedstawiciele	chrześcijańskiego	nurtu,	który	narodził	się	w	Stanach	Zjednoczonych	w	1901	

roku.	Szczególnie	duże	znaczenie	przypisują	Duchowi	Świętemu.
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