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i przykościelnych cmentarzy. W listopadzie dotrzemy do granic Starego Miasta, które dawniej
wyznaczały fortyfikacje.
Wyjdziemy w kierunku przedmieść, dojdziemy aż do podnóża Góry Gradowej. Położony na
uboczu kościół Bożego Ciała jest jednym z dwóch w Gdańsku, które przetrwały wojenną
zawieruchę. Kryje w sobie barokowe – bogate, pełne zdobień wnętrze. Pewnie słyszeliście
o mumiach w Starożytnym Egipcie. W Gdańsku też możemy oglądać takie zabalsamowane
ciało. Podziemi kościoła Bożego Ciała strzeże mumia byłego proboszcza.
Podczas spaceru dowiemy się, jakie zmiany zaszły w naszym mieście po wprowadzeniu religii
protestanckiej. Usłyszymy o bałtyckich piratach.
Zobaczymy współczesny wystrój cerkwi pod wezwaniem św. Bartłomieja, która bardzo różni
się od pobliskiego katolickiego kościoła św. Jakuba. Wkroczymy na szlak pielgrzymek
odwiedzających miejsca związane z kultem świętych. Dowiemy się, gdzie znajdowała się
najstarsza w Europie lecznica dla marynarzy.

Kościół świętego Jakuba, ul. Wałowa 28, wejście od ul. Łagiewniki
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wezwaniem św. Jakuba. Jego początki wiążą się z działającym
w naszym mieście co najmniej od 1386 roku bractwem żeglarzy.
Położenie nad Bałtykiem i u ujścia rzeki Wisły było niezwykle
ważne dla rozwoju Gdańska. Miasto bogaciło się na wymianie
i sprzedaży towarów. Główny port mieścił się na Motławie, tuż przy
Żurawiu. W naszym regionie nie brakowało ludzi, których zawód
związany był z pływaniem. Kotwicznicy wyrabiali kotwice,
a powroźnicy liny. Żeglarze brali udział w morskich wyprawach. Niestety musieli też zmagać
się z piratami działającymi na Bałtyku. W takich potyczkach wielu członków bractwa odnosiło

rany. Kiedy szpital św. Ducha (który poznaliście przy wrześniowych Miniaturach) odmówił
przyjęcia żeglarzy, postanowiono zbudować nowy. Prace rozpoczęto po bitwie pod
Grunwaldem (1410 rok). Było to jedno z największych starć w tamtym okresie i wielkie
zwycięstwo Polski. Od tego czasu potęga Zakonu Krzyżackiego zaczęła maleć. Gdańsk był
wtedy miastem, które znajdowało się pod panowaniem krzyżackim. Mieszkańcy nie byli
zadowoleni z ich obecności. Burmistrz sprzeciwił się zakonowi i postanowił wesprzeć w walce
króla Polski. Wysłał broń, ludzi oraz pieniądze. Ludzie morza popierali stronę krzyżacką przekonała ich obietnica zajęcia się ich leczeniem. Zakon w 1415 roku otworzył nową kaplicę
szpitalną św. Jakuba - patrona żeglarzy. Był to pierwszy szpital dla marynarzy w Europie!
W latach 1452–1453 powiększono szpital i rozbudowano kaplicę. Późniejsze losy kościoła są
burzliwe. Już przed pożarem z 1636 roku ze świątyni zaczęło znikać wyposażenie.
W XVI wieku Niemiec Martin Luther próbował dokonać zmian w kościele katolickim.
W wyniku tego powstała grupa religii protestanckich, m.in. luteranizm, które były
wprowadzane w kolejnych państwach Europy, a także w Gdańsku. Obowiązujące wyznanie
odrzucało kult świętych (chcąc pokazać, że to Chrystus jest najważniejszy). Część
przedmiotów było więc niepotrzebnych.
Kolejne zmiany zaszły na początku XIX wieku. Prowadzone w tym czasie wojny doprowadziły
do zdobycia Gdańska przez cesarza Napoleona, który pragnął rozszerzyć granice państwa
francuskiego. Gdy rządzili tutaj Francuzi, w świątyni urządzono obóz jeniecki, w którym
przetrzymywano osoby walczące po stronie przeciwnej. Kilka lat później, w czasie kolejnej
bitwy o miasto, budynek służył jako stajnia.
Na dalsze przekształcenia obiektu wpłynął wybuch prochu w 1815 roku, w pobliskim
bastionie świętego Jakuba. Eksplozja była tak silna, że uszkodzonych zostało 550 okolicznych
domów. Bastion stanowił element fortyfikacji broniących dostępu do miasta. Podobnych
budowli jest w Gdańsku więcej – dawniej całe miasto było otoczone ceglanym murem,
a od XVI/XVII wieku wałami ziemnymi.
Kiedy pod koniec XIX wieku rozwinęła się broń palna, potem do walki służyły także samoloty,
wały stały się nieprzydatne. W Gdańsku rozbierano umocnienia, także jedną z bram
wjazdowych do miasta – bramę św. Jakuba (jej nazwa pochodziła od kościoła). Wieńczący ją
hełm przeniesiono na budynek kościoła pod tym samym wezwaniem. Jej elementy

dekoracyjne możecie zobaczyć przy wejściu do Katowni przy Bramie Wyżynnej, a dwa
kamienne lwy – przed Dworem Artusa na Długim Targu. W odbudowanym kościele
funkcjonowała biblioteka, obserwatorium astronomiczne, przytułek dla emerytowanych
marynarzy, a także pierwsza na ziemiach polskich szkoła nawigacji. Nawigacja to nauka
zajmująca się określeniem położenia na podstawie gwiazd. W placówce uczono dowódców
mniejszych statków handlowych i wojennych. Jako świątynia działa ponownie od 1946 roku.
Kościół ludzi morza znajduje się na trasie św. Jakuba (szlaku prowadzącym do miejsca
spoczynku świętego w Hiszpanii), któremu poświęcona jest świątynia. Z Gdańska droga
przebiegała nad morzem, w kierunku Niemiec. W dalekie podróże i piesze pielgrzymki,
w celu doświadczenia duchowej przemiany, wyruszali gdańszczanie i gdańszczanki. Przy
wykopaliskach prowadzonych na Wyspie Spichrzów odnaleziono plakietki pielgrzymie
z wizerunkiem Matki Boskiej. Znaczki przyczepiano do ubrania w czasie wędrówki.
W gablotkach w kościele znajdują się ich kopie. Cenne oryginały możecie zobaczyć
w Muzeum Archeologicznym, w oddziale przy ulicy Chmielnej.

Kościół św. Bartłomieja, Zaułek św. Bartłomieja 1

Następny punkt na naszej trasie, kościół św. Bartłomieja, widać już
spod kościoła św. Jakuba. Może Was zaskoczyć jego wystrój.
Gotyckie ceglane mury z XV wieku zostały przebudowane na
potrzeby cerkwi.
W Gdańsku mieszka kilkaset osób wyznania greckokatolickiego.
Kościół wschodni łączy w sobie elementy wyznania prawosławnego
i katolickiego. Zachowano w nim cerkiewne tradycje, modlitwy,
czynności wykonywane w czasie nabożeństw. Ich liturgia (u nas
msza) składa się z trzech części: przygotowania darów, czytania
Słowa Bożego i śpiewania modlitwy, dalej rozdzielenia Komunii. Później obchodzone są np.
święta Bożego Narodzenia. W kościołach nie ma szopek, inaczej wygląda stół wigilijny.
Grekokatolicy w większości przybyli do Gdańska w 1947 roku, po ustaleniu nowych granic
Polski po II wojnie światowej. Swoje pierwsze nabożeństwo odprawili w świątyni św.

Bartłomieja w 1957 roku. Istnienie kościoła greckokatolickiego nie było początkowo
akceptowane przez komunistyczne władze. Dopiero w 1996 roku przekazano budynek
wspólnocie religijnej. Oprócz patrona św. Bartłomieja, otrzymał on także drugie wezwanie –
Opieki Najświętszej Bogurodzicy.
Freski, malowidła na ścianach kościoła przedstawiają wizerunki : Chrystusa, Bogurodzicy,
św. Mikołaja oraz Opieki Najświętszej Maryi Panny. Dwanaście mniejszych ikon ukazuje
najważniejsze święta kościelne.
Budynek pochodzi z 1491 roku. W 1601 roku dostawiono do niego wieżę. Widać na niej
puste miejsca, gdzie dawniej były zegary. Świątynia została poważnie uszkodzona, podobnie
jak kościół św. Jakuba, podczas wybuchu prochu w pobliskich fortyfikacjach. Reszty zniszczeń
dopełniła II wojna światowa. Nieliczne zachowane elementy wystroju można znaleźć
w Muzeum Narodowym przy ulicy Toruńskiej (obraz z ołtarza głównego z 1617 roku)
i w kościele św. Piotra i Pawła, który odwiedzimy podczas jednejz naszych kolejnych
wędrówek. Biegnący dookoła mur liczy sobie ponad 320 lat.
Dalej zajrzymy do Zaułka św. Bartłomieja, znajdującego się po prawej stronie od wejścia.
Uwagę przykuwa ozdobny portal. Nad drzwiami z 1647 roku umieszczono przedstawienie
Wiary oraz fragment Pisma Świętego: „Na którymkolwiek miejscu pamiątkę uczynię Imienia
mego, przyjdę do ciebie i będęć błogosławił”. Tuż obok usytuowane są budynki dawnej
szkoły i plebanii dla księży.

Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy, ul. 3 Maja 19

Po II wojnie światowej i ustaleniu nowych granic
państwa, Gdańsk stał się ponownie polski. W swojej
tysiącletniej historii dwukrotnie był Wolnym Miastem,
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z pamięci. Przed wojną aż 90% ludności (także
mieszkający tu Polacy i Polki) posługiwało się językiem niemieckim. Rodowici gdańszczanie
mogli wyjechać z miasta lub pozostać. Ówczesna władza likwidowała wszystkie ślady po jego

dawnych mieszkańcach i mieszkankach. Zachowane XIX-wieczne budynki (uznawane za
niemieckie dziedzictwo) były wyburzane (taki los spotkał dawny teatr na Targu Węglowym
czy pocztę na ulicy Długiej). Zachowane cmentarze w latach 1946–1947 zamknięto, a na
przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku zaczęto likwidować.
Przy ulicy 3 Maja, w miejscu, w którym funkcjonował dawny przykościelny cmentarz Bożego
Ciała, dwanaście lat temu powstał Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy. Miejsce to ma
upamiętnić zmarłych gdańszczan i gdańszczanki, a także przypominać o zlikwidowanych
mogiłach. Jego układ nawiązuje do planu świątyni. Drzewa symbolizują nawy (boczne części
kościoła przeznaczone dla wiernych). Po obu stronach bramy wejściowej, która swoim
kształtem przypomina roślinę, umieszczono tablice z napisami w językach: polskim,
angielskim, niemieckim, francuskim, hebrajskim i rosyjskim. Tekst na niej pochodzi z wiersza
niemieckiej poetki Maszy Kaleko. Z powodu żydowskiego pochodzenia jej książki były
publicznie palone na stosach.
Setkom tysięcy, co imion nie mają na grobie
A tylko Bóg jedyny wie, jak kto się zowie.
Siadłszy na sądzie, trwa z niezłomną mocą,
Aby każdego z Księgi Życia skreślić.
Panie, niech drzew wołanie do ciebie doleci
Ostatnie światło, zapalmy dziś w nocy.
Po obu stronach alejki prowadzącej do ustawionego po środku pomnika umieszczone zostały
płyty nagrobne, zachowane ze zlikwidowanych lub zaniedbanych gdańskich cmentarzy
(np. przy ulicy Traugutta, Warszawskiej, Stoczniowców). Zgromadzono fragmenty
grobowców katolików, protestantów (w tym mennonitów – przybyszów z Holandii), żydów
czy muzułmanów. To symboliczne miejsce ma zbliżyć do siebie dawnych i obecnych
mieszkańców i mieszkanki Gdańska, przy okazji ucząc tolerancji i akceptacji dla. Uroczyste
otwarcie nastąpiło 24 maja 2002 roku, podczas Światowego Zjazdu Gdańszczan. Każdego
roku w Dniu Zadusznym, 2 listopada, odbywają się tu uroczystości religijne z udziałem
duchownych różnych wyznań, władz miejskich i społeczeństwa.

Kościół Bożego Ciała, ul. 3 Maja 20

Wychodząc z cmentarza, warto zwrócić uwagę na nietypowy
w Gdańsku obiekt, widoczny za płotem. To ambona – miejsce,
z którego duchowny głosi kazania - kościoła pod wezwaniem
Bożego Ciała. Kazalnica pochodząca z 1707 roku jest jedyną
usytuowaną na świeżym powietrzu w naszym mieście. Kazania
pod gołym niebem zapoczątkowano już w 1522 roku. Nowa
religia (protestancka) obowiązywała w Gdańsku od XVI wieku.
Dzięki umiejscowieniu ambony na zewnętrznej ścianie świątyni,
kazaniom przysłuchiwać się mogli podopieczni przylegającego
do kościoła szpitala.
Historia budowy kościoła wiążę się z powstaniem w tym miejscu szpitala pod wezwaniem
Bożego Ciała, w 1351 roku. Małą kapliczkę, która służyła pensjonariuszom (mieszkańcom
i mieszkankom lecznicy), jako miejsce modlitwy, rozbudowano w następnych stuleciach.
Obiekt pamiętający czasy średniowiecza (okres ten trwał do XV wieku), usytuowany był poza
wałami obwarowań miejskich. Często więc ulegał zniszczeniu. Sami gdańszczanie burzyli lub
palili przedmieścia w czasie oblężenia, by nie dać wrogowi miejsca do schronienia. Swój
ostateczny kształt kościół uzyskał w XVII wieku, za sprawą budowniczego miejskiego
Bartłomieja Ranischa. Jego nazwisko pojawi się jeszcze przy kolejnych Miniaturach. Ranisch
wybudował w naszym mieście także Kaplicę Królewską, położoną tuż przy kościele Mariackim
czy kościół Zbawiciela na Zaroślaku, wtedy przedmieściach Gdańska.
Budynek posiada dwie wieże. Pierwszą postawiono w 1596 roku. Na drugiej, tej od strony
ulicy, zbudowanej prawie 150 lat później, umieszczono zegary. W porównaniu do
pozostałych gdańskich kościołów, świątynia Bożego Ciała poniosła w czasie II wojny
światowej mniejsze straty. W czasie ataków powypadały witraże, a z wieży skradziono dwa
dzwony.
Przy odwiedzeniu kościoła, co jest możliwe przed lub po nabożeństwach, warto zwrócić
uwagę na pochodzące z 1766 roku organy. Fundowali je bogaci, bardziej uprzywilejowani
mieszczanie (patrycjusze). Odnajdziemy tutaj herby rodzin Gralathów (Daniel, fundator Alei

Lipowej przy dzisiejszej Alei Zwycięstwa – nasadzone tam drzewa można oglądać do dziś),
Conradich (Karl Friedrich, fundator szkoły Conradinum w Gdańsku Wrzeszczu) czy
Schummanów (burmistrzowie). Po ostatniej wojnie zaginął niestety mechanizm instrumentu.
W poszukiwaniu cennych przedmiotów ograbiono też podziemne krypty, gdzie leżały trumny
proboszczów kościoła. Do dzisiaj najniższej kondygnacji strzeże mumia jednego z księży.
Z tabliczki na trumnie można odczytać imię Teodor oraz okres życia: 1771–1813.
Do najstarszych elementów kościoła zaliczamy ławki. Usuwane z kościoła Mariackiego
(według kościoła protestanckiego pozwalało to swobodniej poruszać się po świątyni)
przenoszono właśnie tutaj. Każda posiada swoje drzwiczki i numer. Stąd w tak małej świątyni
znajdziemy ławki o numerach złożonych z trzech cyfr.
Jeden z obrazów, Święta rodzina jest XVII-wieczną kopią dzieła

Rafaela, jednego

z najważniejszych przedstawicieli epoki renesansu. Artysta żył we Włoszech w latach
1483–1520.

Szpital Bożego Ciała, ul. 3 Maja 21

Podejdźmy teraz do budynków znajdujących się tuż
za kościołem. Jesteśmy już poza granicami
dawnego Gdańska. Czterysta lat temu przebiegały
tu wały ziemne, broniące dostępu do miasta. To tu
zbudowano szpital. Umieszczano w nim osoby
chore na trąd. To śmiertelna choroba, która
występowała w Polsce do XVII wieku. W mieście
obawiano się wszelkich niebezpiecznych dla zdrowia przypadłości. Dlatego też bezpieczniej
było umieścić szpital na uboczu. Z czasem szpital przekształcił się w przytułek dla osób
starszych. Co ciekawe, nie korzystali z niego jedynie ubodzy mieszkańcy i mieszkanki. Bywali
tutaj mieszczanie, sprawujący najważniejsze funkcje w mieście. Zachowane dokumenty
mówią nam, że „rocznie zjadali oni 25 wołów, niekiedy 30, a nawet 40”. W tym okresie mięso
to było towarem rzadkim i drogim. Pozostali mieszkańcy i mieszkanki nie mogli pozwolić
sobie na takie luksusy.

Spójrzmy na budynki dawnego szpitala. Zostały one wybudowane w XVIII i XIX wieku.
Najstarszy z nich, z 1786 roku, czeka na remont. Pozostałe służą jako mieszkania.
Na górze domów dostrzeżecie niezwykłe dekoracje snycerskie. Mianem snycerza określa się
artystę wykonującego rzeźby w drewnie.
Założona w XIX wieku fundacja szpitalna przy parafii Bożego Ciała była także właścicielem
wielkiej, zbudowanej ponad sto lat temu, kamienicy po przeciwnej stronie ulicy 3 Maja.
Obecnie jest budynkiem mieszkalnym, znajdują się tam także biura i niewielki hotel.
Od strony torów kolejowych na obiekcie zobaczycie znak fundacji. Jest to kielich i hostia –
okrągły opłatek, symbole kościoła katolickiego.

Czy wiesz że:
 W kościele św. Jakuba podobno pochowany został około 1480 roku Paweł Beneke –
żeglarz i kaper (pirat działający z upoważnienia władcy). Dowodził okrętem Piotr
z Gdańska i zdobył 27 kwietnia 1473 roku obraz Sąd Ostateczny, który
przechowywany jest w gdańskim Muzeum Narodowym. Dzieło to jest przypisywane
holenderskiemu malarzowi Hansowi Memlingowi. Należy do najcenniejszych,
znajdujących się w polskich muzeach.
 Kościół św. Jakuba jako jedyna świątynia w Gdańsku posiada strop belkowy zamiast
sklepień. Strop ten, wykonany z modrzewiu, miał ustabilizować ściany budynku.
 Kościół św. Jakuba jest kościołem rektorskim. Nie ma wyznaczonej parafii i nie
podlegają pod niego wierni. Na modlitwę może przyjść lub przyjechać tutaj każdy.
 Boczne ołtarze kościoła św. Jakuba zdobią kurdybany, malowidła na skórze, które
zostały sprowadzone z miasta Uściług w dzisiejszej Ukrainie przez zakonników
Kapucynów.
 Najstarszym elementem znajdującym się w kościele św. Jakuba jest figurka Matki
Boskiej wykonana z drewna lipowego. Przyjechała wraz z zakonem Kapucynów,
po wojnie, ze Śląska. Kapucyni należą do grupy zakonów żebraczych, utrzymują się
z pieniędzy otrzymanych od wiernych. Wywodzą się z katolickiego zgromadzenia
Franciszkanów.

 Kościół św. Bartłomieja słynął z pierwszej w Gdańsku biblioteki ludowej, założonej
w 1800 roku. Dawniej do ksiąg dostęp mieli jedynie profesorowie, księża lub osoby
przebywające na dworach królewskich. Biblioteka ludowa udostępniała swoje
księgozbiory także zwykłym ludziom.
 Konserwator jest osobą, która zajmuje się ochroną zabytków: ich zabezpieczaniem,
odnawianiem, odbudową. Zabytki dzielimy na nieruchome (budynek, układ
architektoniczny lub obszar ważny historycznie) i ruchome, czyli takie, które da się
przenieść (obrazy, rzeźby). Zabytkiem są także pomniki przyrody, czyli drzewa, parki,
aleje. Historyczne lub ważne obiekty oznaczane są plakietkami o brawie niebieskiej
lub granatowej.
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