
Wrzeszcz
nowa zabudowa 
w historycznej dzielnicy

Niezwykła i bogata historia gdańskiego Wrzeszcza sięga XIII wieku. Jednak 
to powojenne losy tej dużej dzielnicy zasługują na szczególną uwagę, po-
nieważ w tym trudnym okresie odegrała ona niebagatelną rolę. Rozwój 
Wrzeszcza po wojnie i nowy charakter, jakiego nabrał wraz z nową zabu-
dową, symbolizowały nowy etap w życiu całego miasta.    
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Quiz Czy wiesz, że...?

Owocnych poszukiwań życzą

z partnerami

1  Wraz z rozpoczęciem działalności Politechniki Gdańskiej po-

wstała organizacja zwana „Bratniak”. Czym się zajmowała?

a) rekrutacją studentów

b) zatrudnianiem wykładowców

c) organizacją życia studenckiego

2   W których latach realizowany był Plan Sześcioletni?

a) 1950–1955

b) 1960–1965

c) 1970–1975

3   W Grunwaldzkiej Dzielnicy Mieszkaniowej miało powstać 

również kino. Planowano ulokować je przy skrzyżowaniu ul. 

Waryńskiego z al. Grunwaldzką. Obecnie znajduje się tam:

a) cukiernia

b) skwer

c) centrum handlowe

4  W słynnym wrzeszczańskim wieżowcu „Olimp” w czasach 

PRL-u mieszkali ludzie posiadający dolary (wówczas trud-

ne do zdobycia), a wśród nich tzw. cinkciarze, czyli:

a) osoby, które zajmowały się kolekcjonowaniem

dzieł sztuki

 b) osoby, które pracowały za granicą

c) osoby, które kupowały i sprzedawały dolary

5  Budynek „Cristalu” jest przykładem architektury:

a) renesansowej

b) modernistycznej

c) barokowej

Po II Wojnie Światowej odbudowano i rozbudowano znaj-

dujące się we Wrzeszczu lotnisko. Jednak ze względu na 

intensywnie rozwijającą się zabudowę mieszkalną nie było 

możliwe jego dalsze funkcjonowanie i rozwój. Ostatni sa-

molot wystartował z Wrzeszcza 30 marca 1974 roku. 

We Wrzeszczu przy ul. Twardej znajdowała się pracownia 

Gdańskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego, gdzie 

rekonstruowane były elementy zabytkowej stolarki z wnętrz 

Głównego Miasta, m.in. dębowej balustrady z Domu Królów 

Polskich przy ul. Długiej 45.

Gdańsk, ulica Grunwaldzka (Hauptstrasse), Dr. Trenkler Co., Leipzig, 1906, 
źródło: muzeumpomorza.pl



Na przełomie XIX i XX wieku mała wioska Wrzeszcz stała się 

jedną z najważniejszych części miasta. Miejsce to zaczęło być 

coraz intensywniej zabudowywane, bogatsi mieszczanie prze-

kształcali dawne dwory i wznosili okazałe wille. Wrzeszcz na-

zywano „Długim Przejazdem”, w języku niemieckim: „Langfuhr”, 

ponieważ znajdował się na drodze pomiędzy Gdańskiem a Oliwą. 

Zabytkowe centrum wsi było określane jako „Stary Rynek”. Już 

w średniowieczu na północ od terenu dzisiejszej Politechniki 

Gdańskiej rozciągały się nieuporządkowane drogi łączące Gdańsk 

z Oliwą. W latach 1768–1770 na ich miejscu powstała tzw. Wielka 

Aleja, której cechą charakterystyczną były cztery rzędy drzew – 

holenderskich lip. Stąd wzięło się inne określenie: Wielka Aleja 

Lipowa. Droga ta była i wciąż jest jednym z najważniejszych 

ciągów komunikacyjnych Gdańska.

W trakcie wojny Wrzeszcz nie został zniszczony w tak dużym 

stopniu jak historyczne centrum Gdańska. Przybywający coraz 

liczniej do Gdańska nowi, powojenni mieszkańcy nie mogli 

zamieszkać na terenach historycznego centrum. Doszczętnie 

zrujnowane Główne Miasto miało stać się dzielnicą mieszka-

niową dopiero w kolejnych latach. Z tego powodu wiele osób 
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zaczęło się osiedlać w ocalałych dzielnicach miasta, m.in. we 

Wrzeszczu. Jedna z pierwszych uruchomionych linii tramwajo-

wych łączyła właśnie Wrzeszcz z Głównym Miastem. Znajdująca 

się we Wrzeszczu Politechnika Gdańska odegrała ogromną rolę 

w odbudowie miasta. W różnorodne prace związane z organizacją 

i budową zaangażowani byli jej pracownicy naukowi oraz studenci. 

Budowa uczelni ruszyła w 1899 roku. Teren, na którym miał sta-

nąć obiekt, wykorzystywano wcześniej do uprawy rolnej. Jednak 

obszar wokół był zagospodarowany: od wschodu znajdowały się 

cmentarze, od północy – kolonia Abegga, czyli domki dla rodzin 

robotników, od południa – dawny trakt do Świętej Studzienki, 

a od zachodu – łąki przy potoku Królewskiej Doliny. Przed II 

Wojną Światową uczelnia nosiła nazwę Technische Hochschule 

Danzig, a jej kompleks tworzyło siedem budynków: Gmach Główny, 

Stara Chemia, Laboratorium Maszynowe, Wydział Elektryczny, 

Misiówka, Portiernia i Domek Ogrodnika. W pobliżu uczelni 

zaczęto też budować obiekty związane z jej funkcjonowaniem: 

wille profesorów i domy studenckie. 

Już w styczniu 1945 roku polski Rząd Tymczasowy przystą-

Rynek w Gdańsku-Wrzeszczu (Langfuhr. Marktplatz), Arnold Stelzer Kraków, 
fotografia, 1935–1949, źródło: Muzeum Gdańska

http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202004/1-historia-wrzeszcza.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202004/02-historia-pg.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202004/3-osiedle-abbega.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202004/zdjecia/Gda%C5%84sk_ulica_W%C5%82asna_Strzecha%20wikipedia.JPG


pił do prac związanych z przejęciem budynków Politechniki 

Gdańskiej. Tuż po zakończeniu walk, w kwietniu 1945 roku, 

wysłano do Gdańska Delegację Ministerstwa Oświaty ds. 

Politechniki Gdańskiej. Budynek uczelni był zniszczony. W trak-

cie wojny część obiektu została przekształcona w szpital, 

który ucierpiał w wyniku pożaru, jaki wybuchł podczas walk. 

Największe szkody poniósł Gmach Główny – zniszczeniu uległo 

około 60 procent budynku. Centralna część Gmachu z główną 

klatką schodową oraz aula, rektorat i biblioteka zostały do-

szczętnie spalone. Pozostałe budynki były w lepszym stanie. 

Najmniej zniszczone było Laboratorium Maszynowe i dlatego 

Delegacja właśnie tam otworzyła swoje biuro. Ponieważ szyb-

kie uruchomienie uczelni było niezwykle ważne, odbudowa 

budynków ruszyła niemal natychmiast. Do Gdańska zaczęli 

przybywać pracownicy naukowi z Politechniki Lwowskiej 

i Politechniki Warszawskiej, a także przedwojenni polscy 

studenci i absolwenci wyższych uczelni technicznych. Wszyscy 

oni intensywnie pracowali przy odbudowie, dzięki czemu już 

w październiku 1945 roku mogła rozpocząć się nauka na 

wszystkich wydziałach Politechniki Gdańskiej. 

Organizując pracę uczelni, przewidywano utworzenie czterech 

wydziałów: Wydziału Inżynierii Lądowej, Wydziału Mechaniczno-

-Elektrycznego, Wydziału Budowy Okrętów oraz Wydziału 

Chemicznego. Jednak zrujnowane miasto wymagało również 

utworzenia Wydziału Architektury. Ostatecznie powstało sześć 

wydziałów. Politechnika rozwijała się i rozbudowywała. Od 

okresu powojennego do lat 60. przybyło około 65 procent 

zabudowy. Rozwijająca się w kolejnych latach placówka odgry-

wała – i nadal odgrywa – znaczącą rolę w życiu miasta. Kształci 

kadry profesjonalistów w wielu ważnych i specjalistycznych 

dziedzinach, takich jak budowa okrętów.

W wyniku wojny zniszczona została zabudowa Wrzeszcza wzdłuż 

Alei Grunwaldzkiej. Planowano ją odbudować, ale w 1947 roku 

wstrzymano te prace i rozpoczęto realizację nowego założenia 

komunikacyjnego: pomiędzy Gdańskiem a Gdynią. W 1950 roku 

Miejska Rada Narodowa w Gdańsku zadecydowała o stworzeniu 

w ramach tzw. Planu Sześcioletniego Grunwaldzkiej Dzielnicy 

Mieszkaniowej, która miała być inwestycją „wielką i wspaniałą”. 

Nazwa projektu nawiązywała do realizowanej w Warszawie 

w latach 1950–1952 Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. 

Nazwy obu inwestycji odnosiły się do głównych arterii komuni-

kacyjnych. Jednym z najważniejszych powodów podjęcia prac 

nad GDM, oprócz zapewnienia mieszkań dla wciąż napływającej 

ludności, była również odbudowa zniszczonych wskutek wojny 

terenów Wrzeszcza, a szczególnie centrum dzielnicy. Podobnie 

jak w wypadku Głównego Miasta podczas odbudowy skupiono 

się na zaplanowaniu i realizacji nowoczesnych założeń, a te 

uwzględniały m.in. zabudowę usługową, taką jak: żłobki, przed-

szkola, szkoły, przychodnie, sklepy czy punkty usługowe.

W ramach ogólnopolskiego Planu Sześcioletniego zamierzano wy-

budować 723 000 nowych mieszkań w 90 osiedlach robotniczych 

na terenie całego kraju. W Gdańsku były to m.in. odbudowywane 

Główne Miasto oraz Grunwaldzka Dzielnica Mieszkaniowa. Na 

terenie GDM miało powstać 11 000 mieszkań dla 80 000 osób. 

Łącznie plan obejmował ok. 98,5 hektara terenu leżącego po 

obu stronach poszerzonej do dwóch jezdni Alei Grunwaldzkiej, 

nowoczesnej trasy łączącej Gdańsk z Gdynią. Wrzeszcz miał się 

stać również centrum gdańskiego handlu.

Do realizacji projektu wyznaczono obszar między torami kole-

jowymi, parkiem Uphagena, kampusem Politechniki Gdańskiej, 

parkiem Jaśkowej Doliny, ul. Słowackiego i terenami przemy-

słowymi w rejonie ul. Kościuszki. Obejmował także istniejącą 

historyczną zabudowę, powstałą przed 1951 rokiem, choć całe 

osiedle miało być utrzymane w obowiązującym oficjalnie w Polsce 

stylu socrealistycznym. Styl ten w architekturze charakteryzo-

wał się „socjalistyczną treścią”, czyli dążeniem do zapewnienia 

możliwie najlepszych warunków mieszkaniowych, a także „na-

4 ↣

Budynek Politechniki Gdańskiej, Foto - Postkarten - Verlag. Paul Czarnecki, 
fotografia, 1929–1935, źródło: Muzeum Gdańska
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rodową formą”, czyli odwołaniami do stylu klasycystycznego 

lub renesansu.

Prace nad GDM ruszyły w 1951 roku i trwały przez kilka na-

stępnych lat. Jednak w miarę posuwania się naprzód stopniowo 

rezygnowano z kolejnych elementów planu. Budowa GDM miała 

objąć m.in. tereny leżące za linią kolejową, czyli Dolny Wrzeszcz 

oraz aleję Wojska Polskiego w Strzyży. Plany te jednak nie doszły 

do skutku, z roku na rok widoczne było wygaszanie inwestycji. 

Choć projekt Grunwaldzkiej Dzielnicy Mieszkaniowej był wielo-

krotnie zmieniany i ostatecznie nie został w pełni zrealizowany, 

stworzył współczesny charakter Wrzeszcza.

Dominantą GDM miał być pierwszy gdański wieżowiec. Jego loka-

lizację zaplanowano u zbiegu al. Grunwaldzkiej i ul. Partyzantów. 

Szesnastopiętrowy budynek miał pełnić funkcje administracyj-

ne. Zachowane rysunki świadczą o tym, że był wzorowany na 

warszawskim Pałacu Kultury i Nauki. Był to obiekt typowy dla 

stylu socrealistycznego, ozdobiony takimi dekoracjami architek-

tonicznymi, jak kolumny ozdabiające monumentalne wejście czy 

pilastry. Miał to być największy budynek GDM. 

Budowę wieżowca planowano rozpocząć w 1953 roku, jed-

nak okazało się, że pierwotne założenia były nierealistyczne. 

Reprezentacyjny gmach pochłonąłby zbyt dużo środków, a naj-

ważniejsze było zapewnienie ludziom mieszkań i to właśnie taka 

zabudowa była kontynuowana. 

W roku 1966 powrócono do planu budowy monumentalnego 

wieżowca. Inż. arch. Romuald Kokoszko i inż. arch. Stanisław 

Michel zaprojektowali siedemnastokondygnacyjny budynek 

łączący funkcje mieszkalne i usługowe. Budowa zakończyła 

się w 1969 roku. Wieżowiec liczy 55 metrów i ma 17 pięter, na 

których znalazło się 65 mieszkań o wysokim standardzie, choć 

o niewielkich metrażach. W mieszkaniach były dębowe parkiety, 

kafelki w łazienkach, kuchnie wyposażone w kuchenki gazowe. 

Na klatkach schodowych znajdowały się windy. Z wyższych 

kondygnacji roztaczał się wyjątkowy widok. 

Wieżowiec we Wrzeszczu przywodził na myśl zachodnie, moder-

nistyczne budynki lub amerykańskie drapacze chmur. Typowe 

budynki modernistyczne charakteryzuje prosta bryła pozba-

wiona dodatkowych dekoracji architektonicznych, podkreślona 

dużymi pasmowymi oknami. Wykorzystywany materiał budow-

lany: szkło, metal i beton, podkreślał nowoczesne osiągnięcia 

techniki. Najwyższy budynek powojennego Wrzeszcza miał 

wszystkie te cechy.

Najpopularniejsza potoczna nazwa wieżowca – „Olimp” – po-

chodziła od nazwy nieistniejącej już modnej restauracji, która 

znajdowała się kiedyś na ostatnim piętrze budynku. Inne, równie 

popularne określenie to „Dolarowiec”. Nawiązuje do historii wie-

żowca, w którym kiedyś mieszkania można było kupić wyłącznie 

za tzw. dewizy, czyli waluty krajów zachodnich, a były to przede 

wszystkim dolary amerykańskie. Dostęp do takich walut mieli 

wówczas tylko marynarze lub osoby kojarzone z półświatkiem. 

Budynek zwany był również „Kawalerowcem”, ponieważ aż 

pięćdziesiąt dwa mieszkania ze wszystkich sześćdziesięciu 

pięciu to były kawalerki, czyli lokale jednopokojowe z kuchnią. 

Modernistyczny wieżowiec był namiastką nie tylko architektury 

zachodnioeuropejskich metropolii, ale też zachodniego stylu 

życia. Symbolem luksusu był także znajdujący się na pierwszym 
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Gdańsk-Wrzeszcz w 1990 r., wieżowiec „Olimp”, MOs810, 1990, 
źródło: Wikipedia CC BY-SA 4.0
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piętrze Pewex, czyli Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego. 

Można było w nim kupić za dewizy trudno dostępne lub wręcz 

niedostępne towary, przede wszystkim importowane z krajów 

Europy Zachodniej, takie jak: klocki Lego, jeansy, coca-cola. 

Po 1989 roku „Olimp” przestał robić wrażenie. Dziś jest niemal 

niewidoczny w otoczeniu wież Quattro Towers i innych nowo-

czesnych, szklanych wysokościowców Wrzeszcza.

 

Nieopodal „Olimpu” stoi budynek o dużo skromniejszych rozmia-

rach, ale równie sławny. „Cristal” został zaprojektowany jako 

pawilon gastronomiczny, jego nazwa miała budzić skojarzenia 

z dobrym stylem i luksusem. Ulokowano go w centrum Wrzeszcza 

przy skwerze o szerokiej promenadzie łączącej dworzec kolejowy 

z najważniejszą miejską arterią, al. Grunwaldzką. 

W bliskim sąsiedztwie znajdował się również Powszechny 

Dom Towarowy „Neptun”, który powstał w 1951 roku jako 

część planu GDM.

Pawilon był nowoczesny, lekki, przeszklony. Jego projekt wy-

konał inż. arch. Witold Wierzbicki. Prace nad budową trwały do 

1961 roku. Nie tylko bryła budynku robiła wrażenie, ale również 

wnętrza, które wyposażono w artystyczne meble Państwowego 

Przedsiębiorstwa Strug. 

„Cristal” był miejscem wyjątkowym, rozpisywała się o nim lokalna 

prasa, podkreślając największe walory obiektu, czyli nowocze-

sność i elegancję. Znajdująca się w środku restauracja mogła 

pomieścić dwustu gości, a na zewnętrznym tarasie było jeszcze 

dodatkowe sześćdziesiąt miejsc. Obok restauracji działała rów-

nież kawiarnia, oficjalnie zaliczana do tzw. pierwszej kategorii, 

przygotowana na dziewięćdziesiąt osób wewnątrz i siedem-

dziesiąt na zewnątrz, na letnim tarasie. W „Cristalu” mieścił się 

także, kojarzony z zachodnim stylem życia, „cocktail bar” oraz 

bar samoobsługowy, zapewniający nawet dwa tysiące pięćset 

posiłków dziennie! Wieczorami odbywały się dancingi z muzyką 

na żywo. Organizowano również inne wydarzenia rozrywkowe, 

m.in. pokazy mody, prowadzone przez Miejski Handel Detaliczny 

i Wojewódzką Agencję Imprez Artystycznych.

Budynek był również siedzibą Gdańskich Zakładów Gastronomicznych 

– Wrzeszcz, gdzie produkowano lody, wyroby cukiernicze i garmaże-

ryjne. W zakładzie tym pracowało aż sto osób.

„Cristal” stał się ważnym miejscem rozrywki w Trójmieście, 

a jego sława trwała do lat 90. Budynek pojawiał się nawet na 

trójmiejskich pocztówkach, jako jeden z najciekawszych obiektów 

Gdańska. Zamknięto go dopiero na początku 2009 roku, jednak 

budynek wciąż jest użytkowany i wynajmowany przez firmy. 

Czasy dawnej świetności ma już za sobą, przypomina o nich 

jedynie oryginalny neon z nazwą obiektu.

 

Wybudowane po wojnie domy handlowe „Sezam” i „Neptun”, 

wieżowiec „Olimp” oraz restauracja „Cristal” to obiekty, które 

dziś wydają się przestarzałe. Należy jednak pamiętać, że były 

one częścią nowoczesnego centrum i przez wiele lat postrzegane 

były jako symbole postępu i rozwoju. Obiekty te mogły powstać, 

gdyż, w przeciwieństwie do Głównego Miasta, gdzie skupiono 

się na utrzymaniu zabytkowego charakteru dzielnicy, Wrzeszcz 

był rozbudowywany w zupełnie innej formie. Chociaż obecny 

stan budynków takich jak „Olimp” pozostawia wiele do życzenia, 

należy docenić ich rolę w kształtowaniu nowego miasta. 

Działania skoncentrowane na rozwijaniu potencjału handlowo-

-usługowego dzielnicy prowadzone były również w kolejnych 

latach. We Wrzeszczu wciąż powstają nowe centra handlowe, 

ważnym elementem dzielnicy stały się także powierzchnie 

biurowe. Na przykładzie Wrzeszcza widać, że rozwój miasta 

i wprowadzanie nowego budownictwa jest równie ważne jak 

dbałość o zabudowę historyczną. Unikatowość tego miejsca 

wynika ze specyficznego połączenia różnorodnych stylów za-

budowy, dokumentujących zmieniającą się historię Wrzeszcza.
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