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1. Jaki kolor mają obecnie poręcze Zielonego Mostu?
a. czarny
b. biały 
c. zielony 

2. Z Głównego Miasta na Wyspę Spichrzów możemy dostać się jeszcze jednym mostem. Widać go doskonale z Zielo-
nego Mostu. Jak się nazywa?

a. Most Psi
b. Most Krowi 
c. Most Wołowy

3. Podwale Przedmiejskie oddzielające Główne Miasto od Starego Przedmieścia jest obecnie bardzo ruchliwą ulicą. 
Przez jej środek przebiega torowisko tramwajowe. Jakie linie kursują tą trasą?

a. 3 i 8
b. 3 i 9
c. 8 i 9

4. Przy Targu Maślanym od strony Motławy wzniesiono w zeszłym roku budynek mieszkalny. Jaką nosi on nazwę?
a. Dom Lichta
b. Rezydencja Wintera
c. Siedziba Wiebego

5. Za budynkiem Naddyrekcji Poczty Królewskiej, przy ulicy Lastadia, stoi kilka kamieniczek. Na portalu (ozdobnej 
oprawie drzwi) domu pod numerem 40 przedstawiono roślinę. Jaką?

a. paproć
b. winorośl 
c. akant 

QUIZ
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Pod koniec marca, gdy ziemia budzi się z zimowego snu, nasze 
otoczenie całkowicie się zmienia. Przyroda rozkwita i nagle do-
okoła robi się zielono. Zieleń nie należy wprawdzie do kolorów 
podstawowych, tak jak czerwień, błękit czy żółć, ale odgrywa w 
życiu człowieka szczególną rolę – otacza nas zewsząd, co jest 
zasługą roślin, a dokładniej zawartego w ich liściach chlorofilu. 
Ten związek chemiczny umożliwia roślinom fotosyntezę, czyli 
zamianę promieni słonecznych w energię. Dzięki fotosyntezie 
rośliny mogą rosnąć i się rozwijać. To jeden z najważniejszych 
procesów w przyrodzie, bez którego życie na ziemi byłoby nie-
możliwe. Kolor zielony budzi pozytywne skojarzenia – z życiem, 
wiosną, odrodzeniem, młodością, zdrowiem, a tym samym  
z nadzieją. W wielu językach nazwa zieleni pojawiła się jednak 
później niż określenia bieli, czerni, czerwieni i żółci. Została 
wzięta ze świata przyrody – od soczyście zielonych roślin i ich 
rozkwitania. W niektórych językach azjatyckich na określenie 
zieleni i błękitu stosuje się jedno słowo. 

Starożytni Egipcjanie pozytywnie odbierali zieleń, hieroglif 
(znak pisma obrazkowego używanego w starożytnym Egipcie) 
oznaczający ten kolor miał postać kiełkującego papirusu. 
Stosowano zielony makijaż, który miał chronić od złego. W tym 
samym celu wykonywano również amulety z zielonego kamie-
nia – malachitu. Ponadto sproszkowany malachit dostarczał 
zielonego pigmentu. 

Farbowanie na zielono nastręczało sporych problemów.  
W średniowieczu trudno było uzyskać głęboką zieloną barwę 
tkaniny, dlatego też ubrania w tym kolorze były drogie. Chętnie 
nosili je bogaci kupcy i mieszczanie, ponieważ czerwień – jak 
pamiętamy – była zarezerwowana dla szlachty. 

Zielony ma szczególne znaczenie dla muzułmanów, którzy 
uznają tę barwę za świętą. Na flagach wielu państw, w których 
większość ludności wyznaje islam, znajdziemy zielone elemen-
ty. Flaga Libii w latach 1977–2011 była całkowicie zielona i był 
to jedyny przypadek jednobarwnej flagi państwowej. 

Zieleń jest ważnym kolorem także w Kościele katolickim.  
W dni powszednie podczas nabożeństw kapłan nosi szaty 
właśnie w tym kolorze, co wiąże się z pochodzącym jeszcze ze 
średniowiecza postrzeganiem barw. W tym okresie zieleń uzna-
wano za kolor pośredni pomiędzy bielą, czerwienią i czernią, 

a więc neutralny. Dziś wiemy, że zielony jest połączeniem żół-
tego i niebieskiego, a zatem nie ma nic wspólnego z trzema 
wymienionymi barwami. Jako połączenie dwóch kolorów 
podstawowych stanowi uzupełnienie trzeciego – czerwieni. 
To zestawienie jest dla nas bardzo ważne. Te dwa niemogące 
się pomylić kolory wykorzystano w sygnalizacji świetlnej. Od 
XIX wieku mocna czerwień oznacza niebezpieczeństwo i na-
kazuje zatrzymanie się, natomiast zieleń mówi nam, kiedy mo-
żemy przejść przez jezdnię. Po raz pierwszy takiej sygnalizacji 
użyto przed budynkiem parlamentu w Londynie w 1868 roku. 
Zielony kojarzy się z ekologią, zdrowym stylem życia i ogólnie 
ze zdrowiem. W Europie apteki często są oznaczone zielonym 
krzyżykiem. Jak widać, zieleń towarzyszy nam na każdym kro-
ku. Zobaczmy, czy łatwo będzie ją wypatrzyć podczas przed-
ostatniego spaceru tej edycji Gdańskich Miniatur. 

Z I E LO N A B R A M A , U L . D ŁU G I TAR G 24

Zielona Brama jest największą bramą w Gdańsku. Gdyby nie 
cztery przejazdy, umożliwiające przejście z Długiego Targu na 
Zielony Most, budowla przypominałaby raczej pałac niż miej-
ską bramę. Powstała w latach 1564–1568, a nazwę przyjęła od 
pobliskiego mostu. Wcześniej na jej miejscu stała mniej okazała 
Brama Kogi, nazwana tak od typu statku, który pływał w okresie 
średniowiecza po północnych morzach. Nad Motławą w tym 
czasie znajdował się główny port i to tu cumowały statki, które 
w różnych celach, głównie handlowych, zawijały do Gdańska. 
Nie znamy niestety architekta, który zaprojektował Zieloną 
Bramę, przypuszcza się jednak, że pochodził z Niderlandów 
(krainy historycznej na terytorium dzisiejszego Beneluksu). 

Budowla stanęła w bardzo ważnym miejscu: zamykała głów-
ny plac miasta, a jednocześnie otwierała go od strony portu na 
Motławie. Dlatego umieszczono przy niej wagę miejską, z któ-
rej korzystali kupcy pracujący w gdańskim porcie. Mieściła się 
tu również siedziba straży miejskiej i straży nocnej, pilnującej 
porządku po zapadnięciu zmierzchu. Okazała brama miała być 
siedzibą władców Polski odwiedzających miasto. W Gdańsku 
po zburzeniu zamku krzyżackiego w XV wieku nie było żadnej 

 KLAUDIUSZ GRABOWSKI
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siedziby godnej króla. Kwestia ta stała się przedmiotem roz-
mów, które Rada Miasta prowadziła z dworem królewskim w 
roku 1570, a następnie w 1716. Efekt był taki, że polscy monar-
chowie wraz z rodziną i dworem zatrzymywali się w kamieni-
cach przy Długim Targu. Jedyną polską królową, która miesz-
kała w Zielonej Bramie, była Ludwika Maria Gonzaga. Przybyła 
do Polski z Francji w 1646 roku i została uroczyście powitana 
w Gdańsku. Zachował się nawet obraz ukazujący jej wjazd do 
miasta. Ludwika Maria została żoną Władysława IV Wazy, a po 
jego śmierci wyszła za jego brata i następcę – Jana Kazimierza 
Wazę. Królowej podczas pobytu w Gdańsku przeszkadzały 
podobno hałasy i zapachy z portu, przy którym stała Zielona 
Brama. O szczegółach tej wizyty pisaliśmy przy okazji space-
ru poświęconego kolorowi niebieskiemu, ponieważ Ludwika 
wjechała do miasta w błękitnej karocy i odziana w suknie o tej 
barwie. 

Początkowo Zielona Brama miała trzy przejazdy, ozdobio-
ne kolejno herbami: Prus Królewskich (prowincji, w której leżał 
Gdańsk), Polski i Gdańska. W 1883 roku przebito czwarty prze-
jazd, na którym umieszczono herb Hohenzollernów – dynastii 
panującej w Prusach. Przypomnijmy, że państwo pruskie zajęło 
Gdańsk w wyniku II rozbioru Polski w 1793 roku. Od 2004 roku 
budynek stanowi oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku, są 
w nim organizowane wystawy czasowe. 

Z I E LO N Y M OST 

Most, którym możemy przejść z Długiego Targu na Wyspę 
Spichrzów, to Zielony Most. Czy jednak rzeczywiście jest on 

zielony? Absolutnie nie. Aby wyjaśnić pochodzenie nazwy, mu-
simy cofnąć się w czasie. 

Pierwsze informacje o Bramie i Moście Kogi, które znajdo-
wały się w tym miejscu, pochodzą z XIV wieku. Ówczesny most 
znacznie się różnił od obecnego. Był dużo węższy, drewniany  
i zwodzony, dzięki czemu tą trasą mogły przepłynąć statki kie-
rujące się ku stoczni na Lastadii i do magazynów w południo-
wej części Wyspy Spichrzów. Po obu stronach mostu stały stra-
gany, w 1510 roku było ich 16. W 1511 roku zniszczony most 
trzeba było zastąpić nowym. Rok później doszło do tragedii – 
jedna z klap mostu nie domknęła się, a ludzie mimo to napiera-
li, chcąc dostać się do miasta. Pod ciężarem tłumu, który wszedł 
na część zwodzoną mostu, ta zawaliła się. Do rzeki wpadło wie-
le osób, z czego aż 56 utonęło. 

W 1563 roku Most Kogi rozebrano, a na jego miejscu wznie-
siono solidniejszą konstrukcję. Projekt wykonał Dirk Daniels. 
Początkowo budowla nadal była nazywana Mostem Kogi, 
jednak pod koniec XVI wieku przyjęła się nazwa Zielony Most. 
Jak przypuszczano, określenie pochodziło od koloru kamienia,  
z którego został zbudowany, lub od pleśni i wodorostów, które 
pokryły części zanurzone w wodzie. Ale najbardziej prawdopo-
dobne wyjaśnienie nazwy jest takie, że drewniana obudowa 
mostu pomalowana była na zielono. Ozdobą mostu były wyso-
kie, smukłe słupy, flankujące część zwodzoną. Na nich umiesz-
czono rzeźby lwów trzymających herb miasta. Słupy nie były je-
dynie ozdobą, przechodziły przez nie liny z obciążeniem, które 
ułatwiało otwieranie części zwodzonych. 

Kolejna przebudowa mostu przypadła na rok 1883. Zamiast 
drewna zastosowano metal i kamień. W mieście zaszły duże 
zmiany i most nie mógł już służyć samym tylko pieszym  
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i wozom, musiały przejeżdżać po nim tramwaje zmierzające  
w kierunku Dolnego Miasta. W 1928 roku przeprowadzono 
następny poważny remont, dzięki któremu most mógł przyjąć 
zwiększający się ruch samochodowy. W 1945 roku budowla zo-
stała poważnie zniszczona. Odbudowano ją w 1948 roku jako 
most zwodzony, ale nie otwierany. W 1959 roku przestały po 
nim jeździć tramwaje, z czasem wycofano także samochody, 
a w trakcie remontu z 1993 roku zrezygnowano ze zwodzenia 
mostu. Obecnie konstrukcja ma 50 metrów długości i 15 me-
trów szerokości i jest przeznaczona wyłącznie dla pieszych. 

PAT Y N A , E S PL AN ADA I Z I E LE N I AK 

Czy Gdańsk jest zielonym miastem? Na to pytanie próbowali-
śmy odpowiedzieć w poprzedniej edycji Gdańskich Miniatur. 
Odwiedzaliśmy wtedy zielone zakamarki Gdańska: skwery, par-
ki i cmentarze. Miejsc tych odkryliśmy sporo, ale w porównaniu 
z innymi dużymi miastami w Polsce, w Gdańsku mało jest urzą-
dzonej zieleni. Szczęśliwie miasto otaczają lasy, choć nie można 
zapominać o istotnej różnicy między parkiem a lasem, który 
jest schronieniem dla wielu zwierząt. 

Obecnie w Gdańsku znajdują się 24 parki, ale w tym wy-
padku nie liczy się ilość, lecz wielkość i sposób urządzenia. Do 
tego ważne jest rozmieszczenie parków. W większości dzielnic 
nie ma żadnego obiektu tego typu, natomiast aż 10 znajduje 
się we Wrzeszczu i Aniołkach. Znaczna ich część – dokładnie 
jedna czwarta – to dawne cmentarze przekształcone w parki. 
Tak naprawdę więc Gdańsk nie może pochwalić się zielonymi 
przestrzeniami, poza Parkiem Oliwskim. 

Zieleń w mieście to nie tylko parki i skwery, ale również 
trawniki i drzewa sadzone przy ulicach. Stanowią tzw. pasy izo-
lacyjne – szpalery drzew zmniejszają hałas i zanieczyszczenie. 
Inną funkcję pełni pas zieleni pomiędzy Starym Przedmieściem 
a Głównym Miastem. Jest to esplanada, czyli otwarta, niezabu-
dowana przestrzeń, która umożliwia nam podziwianie panora-
my Głównego Miasta: potężnych wież zatopionych w koron-
kowej sieci szczytów kamienic. Przed drugą wojną światową 
obszar ten był gęsto zabudowany. Po roku 1945 postanowiono 
poprowadzić przez te tereny, zniszczone wskutek wojny, drogę 
przelotową, wytyczając jednak szeroki pas zieleni, czyli wspo-
mnianą esplanadę. 

Oprócz roślin kolor zielony mają też w Gdańsku wieże nie-
których budowli, a dokładnie wieńczące je hełmy. To efekt 
zastosowania miedzianych blach. Miedź w kontakcie z po-
wietrzem pokrywa się cienką warstwą patyny, która stanowi 



6

KOLORY GDAŃSKA — DETALE ARCHITEKTONICZNE GŁÓWNEGO I STAREGO MIASTA #8

GDAŃSKIE MINIATURY. ZIELONY — KOLOR NADZIEI  

naturalną ochronę przed korozją (rdzewieniem). Patyna przy-
biera różne odcienie zieleni i przez wielu jest traktowana nie 
tylko jako naturalna ochrona, lecz także jako ozdoba wzboga-
cająca kolorystycznie fasady i elewacje budynków. 

Miedź ma szerokie zastosowanie w architekturze. Pokrywano 
nią hełmy, kopuły, iglice. Jest materiałem bardzo wytrzymałym 
i trwałym, jej odporność na warunki atmosferyczne określa 
się na 700–1000 lat. Przy tym jest giętka, dzięki czemu moż-
na z niej formować rzeźby i ozdobne rynny. Ponieważ miedź 
nie wymaga częstych konserwacji, warto ją mocować w miej-
scach trudno dostępnych. Jej kolejny atut to lekkość – jest  
o połowę lżejsza od ołowiu i aż czterokrotnie od dachówek 
potrzebnych do przykrycia dachu! Stanowi bardzo dobry, chęt-
nie stosowany materiał na piorunochrony. Ale można jej także 
z powodzeniem używać przy wykańczaniu wnętrz, zwłaszcza 
publicznych, takich jak szpitale, szkoły czy lotniska, ponieważ 
jest nieprzyjazna dla szkodliwych bakterii. Drobnoustroje nie są 
w stanie długo przeżyć na miedzianych blatach, poręczach czy 
przyciskach, co gwarantuje higieniczność pomieszczeń. 

W wyniku połączenia miedzi (90%) z cyną (10%) powstaje 
znany stop – brąz, który również ma szerokie zastosowanie. 
Można z niego wykonywać przeróżne przedmioty, ale dla prze-
strzeni miasta istotne jest to, że z brązu odlewa się pomniki. 

Przykładem może być pomnik Jana III Sobieskiego na Targu 
Drzewnym, także pokryty szlachetną patyną.

Nie od patyny natomiast pochodzi nazwa jednego z najwyż-
szych budynków w Gdańsku. Zieleniak, bo o nim mowa, swą 
nazwę zawdzięcza emaliowanym ekranom zamontowanym 
pod oknami. Potoczne określenie wieżowca szybko się przy-
jęło, gdyż oficjalne było bardzo długie: biurowiec Centralnego 
Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Okrętowego. 
Budowę wieżowca rozpoczęto w 1965 roku. Trwała kilka lat. 
Architekci wykonali nowatorski w skali kraju projekt. Do dwóch, 
potężnych żelbetonowych filarów przywieszano kolejne pię-
tra. Nie robiono tego jednak tradycyjnie, od dołu, lecz od góry. 
Po skończeniu budowy filary zamieniono na klatki schodowe. 
Budynek ma 16 pięter i 72 metry wysokości, jest więc niższy 
od wież kościołów: Mariackiego, św. Katarzyny, a także Ratusza 
Głównego Miasta. Został oddany do użytku w 1971 roku. 

TAR G M A Ś L AN Y 

Targ Maślany powstał w 1650 roku i był jednym z najpiękniej-
szych placów w mieście. Jak sama nazwa wskazuje, w tym 
miejscu handlowano masłem. Teren otoczono ze wszystkich 
stron wysokim ogrodzeniem, a w środku umieszczono stoiska 
i wagę. Od garnków, w których sprzedawano masło, nazywa-
ny był także placem Garnkowym. Z czasem zaczęto sprzeda-
wać tu inne produkty. Handel na placach porozrzucanych  
w różnych miejscach miasta nie był jednak wygodny i korzyst-
ny dla mieszkańców. Place trudno było utrzymać w czystości.  
W XIX wieku władze Gdańska postanowiły więc zlikwidować 
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stare targowiska i przenieść handel do nowoczesnej hali tar-
gowej, zbudowanej obok kościoła św. Mikołaja na Głównym 
Mieście. Na Targu Maślanym urządzono zieleniec, a później 
postawiono tu siedzibę władz Poczty Królewskiej. Chcąc upięk-
szyć ważny plac, obsadzono go lipami, których część rośnie do 
tej pory. Na środku na okrągłym placyku ustawiono największą 
ozdobę zieleńca: wysoką fontannę. Prowadziły do niej ścież-
ki, przy których umieszczono ławki, na trawnikach zasadzono 
kwitnące w różnych kolorach kwiaty i krzewy oraz zawsze zie-
lone iglaki. 

Fontanna nie pełniła jedynie funkcji dekoracyjnej. Została 
tu postawiona w 1875 roku jako symbol zakończenia bardzo 
ważnej przebudowy miasta. W tym czasie udało się bowiem za-
łożyć sieć wodociągów, dzięki którym gdańszczanie i gdańsz-
czanki mogli się cieszyć świeżą i czystą wodą. Dotychczas 
czerpali wodę ze studni, Kanału Raduni czy fos miejskich, gdzie 
woda była bardzo brudna. Fontanna składała się z dwóch czasz, 
na których umieszczono ozdobne zwieńczenie, przypomina-
jące wieżę starych kościołów. U podnóża ustawiono rzeźby 
czterech plujących wodą smoków. Pod czaszą, na podstawie 
fontanny, znalazły się wizerunki osób zasłużonych dla budo-
wy miejskiego wodociągu: nadburmistrza Leopolda Wintera, 
burmistrza Johanna Lintza, architekta nadzorującego przebu-
dowę miasta Juliusa Alberta Lichta oraz projektanta całej sieci 
Eduarda Wiebego. 

Brudna i zanieczyszczona ściekami woda była niebezpiecz-
na. Sprzyjała masowym wybuchom chorób, czyli epidemiom. 
W XIX wieku w Gdańsku, jak również w innych miastach Europy, 
często wybuchała epidemia cholery. Chorobę wywołują bakte-
rie, a można się nią zarazić, spożywając skażone jedzenie lub 
wodę. Nieleczona cholera powodowała śmierć aż połowy (albo 
więcej) zarażonych nią osób. Przebieg choroby był bardzo do-
tkliwy i gwałtowny – w wyniku ciągłej biegunki i wymiotów 
następowało szybkie odwodnienie. Skóra chorego zaczynała 

się marszczyć, jego oczy zapadały się i zmieniał mu się głos. 
Do śmierci dochodziło bardzo szybko. W 1849 roku na cholerę 
zmarło w Gdańsku 1006 osób. Chorych było wtedy 1564 osoby 
a więc zmarła ponad połowa zarażonych! 

Gospodarze miasta postanowili działać. Zamówiono projek-
ty sieci wodociągów, które miały dostarczać wodę, a także sieci 
kanalizacyjnej, która miała z kolei odprowadzać nieczystości 
z miasta. Projekt zakładał również osuszenie Dolnego Miasta, 
gdzie nadal panowała duża wilgoć. Budowa i rozbudowa sieci 
trwały kilka lat, a rozpoczęto je w 1868 roku. Wodę pitną pobie-
rano z ujęcia w Pręgowie, położonym kilkanaście kilometrów za 
Gdańskiem. Nieczystości zbierano za pomocą przepompowni 
ścieków na Ołowiance, która pracuje do dziś. Projekt autorstwa 
Eduarda Wiebego był pierwszym tak dużym projektem wodno-
-kanalizacyjnym w Europie! Na podstawie pracy Wiebego za-
planowano podobne sieci w Berlinie, Frankfurcie nad Menem, 
Bazylei, Trieście, Wrocławiu i Wiedniu. 

W Gdańsku i innych miastach zachodziły w tym czasie 
ogromne zmiany: wprowadzano oświetlenie ulic, budowano 
sieci tramwajowe i szpitale, zakładano parki, a także zieleńce. 
W Gdańsku zmiany te przypadły na okres, gdy funkcję nadbur-
mistrza pełnił Leopold Winter. Dzięki Winterowi i jego współ-
pracownikom Gdańsk stał się miastem nowoczesnym. Nie 
dziwi więc, że w uznaniu jego zasług zmieniono nazwę Targu 
Maślanego na plac Wintera. Po 1945 roku, kiedy zmieniano na-
zwy ulic, nastąpiła pomyłka. Słowo Winter oznacza po niemiec-
ku zimę, w związku z tym plac nazwano Zimowym. Szybko 
dostrzeżono błąd i poprawiono na plac Zielony, a w 1990 roku 
powrócono do dawnej nazwy. 

G M AC H DY R E KC J I P O C Z T Y I  G I M N A Z J U M 

Na Targu Maślanym nie ma już pięknej fontanny, ale wciąż ro-
sną tu stare lipy. Zachowały się także dwa budynki z czerwo-
nej cegły. Starszy, z charakterystycznymi pinaklami (pinakle 
to ozdobne elementy, przypominające małe wieżyczki), to 
siedziba dawnego Gimnazjum Miejskiego, wzniesiona w roku 
1837. Szkoła powstała z połączenia w 1817 roku dwóch in-
nych: Gimnazjum Akademickiego i Szkoły Mariackiej. Założone  
w 1558 roku Gimnazjum Akademickie było jedną z najbardziej 
znanych szkół w kraju. Szczyciło się bardzo wysokim pozio-
mem nauczania. Wykładano tu teologię, prawo, historię, mate-
matykę, medycynę. Uczono także języków starożytnych: greki  
i hebrajskiego, ale w szkole zatrudniony był również nauczy-
ciel (lektor) języka polskiego. Siedzibą gimnazjum były bu-
dynki dawnego klasztoru franciszkańskiego przy kościele św. 
Trójcy na Starym Przedmieściu. Niestety w XVIII wieku placów-
ka zaczęła podupadać. Szkoła Mariacka miała jeszcze starszy 
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rodowód – została założona w XIV wieku przy kościele Mariackim.  
Po połączeniu szkół zajęcia odbywały się w budynku przy 
kościele Mariackim. Tam jednak brakowało miejsca, potrzeb-
na była nowa siedziba. Ostatecznie gmach stanął przy ulicy 
Lastadia 2, od strony Targu Maślanego. 

Drugi z gmachów zbudowanych z czerwonej cegły to 
siedziba Naddyrekcji Poczty Królewskiej, ukończona w 1878 
roku. Po drugiej wojnie światowej w budynkach mieści-
ło się Technikum Przemysłu Spożywczego i Chemicznego  
im. Marii Skłodowskiej-Curie (w budynku gimnazjum odby-
wały się lekcje, a gmach Naddyrekcji pełnił funkcję internatu),  
w 2009 szkołę tę przeniesiono na Orunię. Obecnie budynki są 
remontowane, w ich wnętrzach zaplanowano biura. 

C Z Y W I E S Z , Ż E :

– W Gdańsku znajduje się ulica Zielona. Aby się przekonać, czy naprawdę jest na niej zielono, trzeba udać się na Dolne 
Miasto. 

– Królowa Ludwika Maria Gonzaga, która przybyła z Francji w 1646 roku, przed uroczystym wjazdem do miasta za-
trzymała 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. 

– Na Zielonej Bramie znajdowało się wiele rzeźb, które jednak uległy zniszczeniu podczas przebudowy, a także wsku-
tek kwaśnych deszczy. Badacze przypuszczają, że dzieła te mogły przedstawiać rzymskie bóstwa: Neptuna, Saturna, 
Apolla, Wenus, Merkurego, Minerwę.
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