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GDAŃSK W OGNIU WALK I KONFLIKTÓW
FORTYFIKACJE BISKUPIEJ GÓRKI

Podobno na frontowej ścianie Wielkiej Zbrojowni przy Targu Węglowym w Gdańsku
widniał kiedyś łaciński napis. Jego polskie znaczenie brzmiało: „Szczęśliwe miasto, które
i w dobie pokoju myśli o wojnie”. Patrząc na zabudowania obronne, można by pomyśleć,
że Gdańsk jest bardzo szczęśliwym miastem.
Ostatnie dwa spacery w ramach Gdańskich Miniatur dotyczyły fortyfikacji, czyli
umocnień

obronnych

w

południowej

części

Gdańska

(http://www.ikm.gda.pl

/new/library/File/Gdanskie%20Miniatury_MAPY/Miniatury_Fortyfikacje_Poludniowe_marze
c2014.pdf) i na Górze Gradowej (http://ikm.gda.pl/FortGoryGradowej).
Dziś będzie o ostatnich już takich budowlach w centrum naszego miasta. Udamy się do
dzielnicy Biskupia Górka, która ma bardzo bogatą historię. Od samego początku miała dla
Gdańska ogromne znaczenie strategiczne, a opanowanie jej przez nieprzyjacielskie wojska
mogło być szczególnie niebezpieczne. Z jej wzniesienia łatwo można było ostrzelać miasto
pociskami.
Biskupia Górka należała do biskupów kościoła katolickiego. W 1277 r. gdański książę
Mściwój II (mogliście dowiedzieć się o nim podczas Gdańskich Miniatur w listopadzie 2013 r.
http://www.ikm.gda.pl/ZakonKrzyzacki) przyznał biskupowi włocławskiemu kilka wsi. Jedna
z nich położona w pobliżu Gdańska nazywała się Górka. Powstał tam drewniany dwór,
w którym rezydowali biskupi. Wkrótce na jego miejscu postawiono nowy, murowany, z fosą
i palisadą - ogrodzeniem z grubych pali. W czasie licznych wojen położona poza miejskimi
fortyfikacjami rezydencja biskupów stanowiła zagrożenie. Obawiano się, że może dać
schronienie nieprzyjacielowi, atakującemu miasto ze wzgórza.
Nasz spacer rozpoczniemy przy dawnym kościele menonickim, dziś należącym do
zboru

kościoła

zielonoświątkowców,

jednego

z

odłamów

religii

protestanckiej.

Opowiemy o samej budowli oraz o przybyłych do Gdańska menonitach. Idąc pod górę
ul. Biskupią, usłyszycie o tym, jak zaczęto budować fortyfikacje w tej części miasta
i jak zmieniało się to miejsce na przestrzeni dziejów. Przy drodze na Bastion Ostroróg
powiemy o budowanych umocnieniach i o niezwykłej postaci Nataniela Wolffa.
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Przy dawnych koszarach wyjaśnimy, co działo się na Biskupiej Górce w XIX wieku,
zaś u podnóża dawnego schroniska wspomnimy o czasach II wojny światowej.

1. Kościół zielonoświątkowców, ul. Menonitów 2
Po

opanowaniu

Gdańska

i

Pomorza

przez

Krzyżaków w 1308 r. dochodziło do licznych zatargów
mieszkańców Górki z Zakonem. W 1414 r. wielki mistrz
krzyżacki Michał Kuchmeister nakazał zburzenie dworu
biskupów. Wywołało to liczne protesty, które trwały wiele
lat i ostatecznie skończyły się wypłaceniem biskupom odszkodowania za zniszczony budynek.
Górka była odtąd nazywana Biskupią Górką.
Posiadłości biskupie doznały zniszczeń również w trakcie działań wojennych w 1433 r.
Wtedy to wspomagające Polaków czeskie oddziały walcząc przeciwko Krzyżakom, podeszły
pod Gdańsk i zajęły Biskupią Górkę. Ostrzeliwanie się wojsk spowodowało znaczne straty
w biskupich posiadłościach. Jednak największe zniszczenia dokonały się na skutek działań
podczas tzw. „wojny trzynastoletniej” pomiędzy Polską i Zakonem Krzyżackim, toczonej
w latach 1454–1466. W trakcie walk spłonęła większość tutejszych wsi.
Kościół, przed którym właśnie stoicie jest wyjątkowym obiektem. To świadectwo
obecności menonitów w naszym mieście. Jest on częścią całego kompleksu, w skład którego
wchodziły budynki przytułku (dawnego zakładu opieki dla dzieci nieposiadających rodziców,
osób starszych lub chorych) oraz tzw. Dom Kaznodziei.
Menonici przybyli do Gdańska w połowie XVI w. Założycielem tego protestanckiego
odłamu religijnego był Menno Simmons.
Holenderscy osadnicy zasiedlali okolice ówczesnych przedmieść, m.in. Stare Szkoty, Siedlce.
W 1819 r. zbudowali dom modlitw na zboczu Biskupiej Górki. Menonici byli bardzo dobrymi
rzemieślnikami. Specjalizowali się w farbiarstwie (technice barwienia np. tkanin), produkcji
likierów, wyrobach pasmanteryjnych (używanych m.in. do szycia i haftowania). Menonitami
było wielu wybitnych gdańszczan i gdańszczanek, np. Alfred Momber był profesorem
Gimnazjum Królewskiego, siostry- Luisa, Anna i Helena Mannhardt prowadziły szkołę średnią
w Gdańsku, rodzina Vermoellenów produkowała sławny likier Goldwasser (z dodatkiem
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płatków złota). Obecnie dawny menonicki dom modlitw jest kościołem gdańskich
zielonoświątkowców.

2. Ul. Biskupia 35

Na

skrzyżowaniu

dzisiejszej

ul.

Na

Stoku

i ul. Biskupiej w XV – XVI w. znajdowała się wieś, która
powstała

na

wzgórzu

poniżej

dworu

biskupów.

Była to bardzo malownicza okolica. Pobliskie tereny
nazywano dawniej Doliną Róż, od rosnących tam
kwiatów.
W XVI w. postęp techniczny i rozwój nowych rodzajów broni zmusił władze miejskie
i kościelne do wznoszenia i rozbudowy systemu obwarowań, czyli fortyfikacji.
Pierwszy potężny szaniec (ziemne umocnienie polowe tworzone przez wał i rów, na którym
ustawiano działa) został zbudowany na terenie wzgórza przez wojska królewskie oblegające
Gdańsk podczas konfliktu króla Stefana Batorego z miastem w 1577 r. Wojna miała związek
z dążeniem Gdańska do uzyskania jak największej niezależności od państwa polskiego, na co
nie chciał zgodzić się król.
W późniejszym okresie władze miejskie wykorzystały umocnienia, przystępując do
rozbudowy i unowocześnienia systemu fortyfikacji. Było to niezwykle ważne przedsięwzięcie
w obliczu kolejnego zagrożenia, tym razem ze strony szwedzkiej. Polski król Zygmunt III Waza
polecił władzom Gdańska, by w latach 1628-1630 „o Biskupią Górkę zadbali i na niej obóz
rozbili”. Chodziło oczywiście o fortyfikacje. Istniejący wówczas na Biskupiej Górce szaniec
został odbudowany i połączony wałem z główną fosą (w rejonie kanału Raduni i osiedla
Zaroślak) i z linią umocnień na Grodzisku (http://ikm.gda.pl/FortGory Gradowej).
Prace nadzorował doświadczony w architekturze wojskowej architekt miejski Jerzy
Strakowski, któremu zawdzięczamy również umocnienia w południowej części Gdańska.
W związku z rozbudową fortyfikacji wyburzeniu uległa część zabudowy Biskupiej Górki,
Zaroślaka, Chełmu, Grodziska i Siedlec. Zaczęto zrównywać wysokie wzgórze. W 1644 r.
holenderski konstruktor Adam Wijbe zaprojektował i zbudował kolejkę linową (podobno
pierwszą w Europie). Prowadziła ona od zbocza Biskupiej Górki, przez Kanał Raduni do
fortyfikacji znajdujących się na wysokości Kościoła św. Trójcy, gdzie podwyższano bastion
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nazywany Przedmiejskim. Od tamtej pory zaczęto zwać go Bastionem Wijbego. O Adamie
Wijbe

i

Jerzym

Strakowskim

mogliście

przeczytać

w

marcowych

Miniaturach

(http://www.ikm.gda.pl/new/library/File/Gdanskie%20Miniatury_MAPY/Miniatury_Fortyfiac
je_Poludniowe_marzec2014.pdf) ).
Gdy w 1656 r. oczekiwano oblężenia ze strony wojsk szwedzkich, usypano dodatkową
linię umocnień łączącą Biskupią Górkę z Gdańskiem i obejmującą część rejonu dzisiejszej
ulicy Nowe Ogrody. W drugiej

połowie XVII w.

kontynuowano prace fortyfikacyjne.

W rezultacie na Biskupiej Górce w latach 1630–1698 powstała potężna reduta (zamknięte
dzieło fortyfikacyjne przystosowane do samodzielnej obrony), nazwana później „Szańcem
szwedzkim”.

3. Bastion Ostroróg, ul. Biskupia 24
W XVII w. na

szczycie

wzgórza

powstało

tzw. dzieło koronowe, złożone z trzech znajdujących się
obok siebie bastionów (budowla obronna, zazwyczaj
o kształcie pięciokąta) o nazwach: Zbawiciel, Pośredni
i Ostroróg oraz z niewielkim bastionem Czujność (zwanym
również Vigilance). Choć zarośnięte drzewami i przez to słabo widoczne, wszystkie bastiony
do dzisiaj zachowały się.
Do wznowienia robót fortyfikacyjnych w początkach XVIII w. zmusiła gdańszczan
i gdańszczanki tzw. „wojna północna” (lata 1700–1721). Toczyła się ona pomiędzy Szwecją
a Rosją, Polską, Saksonią oraz Danią, które chciały zdobyć dla siebie jak najwięcej terenów.
Państwa te założyły tzw. Ligę Północną. W związku z tym zagrożeniem, w latach 1706–1710
unowocześniono fortyfikacje na Biskupiej Górce. Do istniejących umocnień i bastionów,
(m.in. Ostroróg i Pośredni) dodano szeroką fosę. Zbudowano krytą drogę z małymi składami
broni i okopami. Wszystko wraz z bastionem Vigilance na północnym wschodzie połączono
w jeden system fortyfikacyjny. Umocnienia Biskupiej Górki przybrały charakter silnych
fortów dostosowanych do samodzielnej obrony i chroniących miasto przed wrogami.
W czasie walk prowadzonych w obronie króla Stanisława Leszczyńskiego (była o nim mowa
podczas poprzedniego spaceru: http://ikm.gda.pl/FortGoryGradowej), m.in. podczas
oblężenia miasta w 1734 r. przez wojska rosyjsko-saskie, atak ominął umocnienia Biskupiej
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Górki z uwagi na trudne do zdobycia ufortyfikowanie terenu. Dlatego też ataki kierowane
były na sąsiednie Grodzisko. Później, aż do końca XVIII w., nie rozbudowywano umocnień
Biskupiej Górki. Dopiero przy okazji przygotowań do obrony miasta przed atakiem wojsk
francuskich w latach 1806–1807 odnowiono istniejące już fortyfikacje. Miało to związek
z tym, że Francja w tym okresie była w trakcie wojny z Prusami, do których po zaborach
należał Gdańsk.
Zbudowano wówczas drewniano-ziemne schrony, wartownie i kryte chodniki, usypano
dodatkowe okopy (rodzaj fortyfikacji w postaci rowu z nasypem). Umocnienia te nie
odegrały jednak większej roli w walkach o Gdańsk. 21 maja 1807 r. Francuzi przeprowadzili
dwa intensywne ataki: generalny na Grodzisko oraz pozorowany (udawany), polegający na
ciągłym wysyłaniu i cofaniu natarć na Biskupią Górkę. Miasto nie broniło się zbyt długo
i szybko poddało się francuskim wojskom. Podczas działań wojennych zniszczone zostało
osiedle domków powstałych w latach 1635-1655 u podnóża Biskupiej Górki.
Do rozbudowy i przebudowy urządzeń fortyfikacyjnych przystąpili żołnierze francuscy
w 1811 r. Tym samym Biskupia Górka stała się areną zmagań pomiędzy wojskami francuskimi
a ich wrogami z Rosji, Anglii i Prus. Francuzi powiększyli Bastion Ostroróg oraz rozbudowali
zewnętrzne konstrukcje fortyfikacji prowadzące do Bastionu Pośredniego. Zaopatrzyli
je w tzw. słoniczoła (dodatkowe wały ziemne usypane przed bastionem i wykorzystywane
jako stanowisko ogniowe), a także lunety (wały ziemne osłonięte fosą): Leclerca, Cafarellego
i Delzousa. Unowocześnione fortyfikacje Biskupiej Górki stały się głównym punktem
francuskiej obrony podczas oblężenia Gdańska w 1813 r. Jednak Biskupia Górka została
zdobyta przez atakujące wojska rosyjsko- prusko- angielskie.
Z Bastionem Ostroróg wiąże się jeszcze jedna niezwykła historia. Dotyczy ona
ekstrawaganckiego lekarza Nataniela Mateusza Wolfa, który żył w drugiej poł. XVIII w.
Jego wielką pasją była astronomia. W 1778 r. zbudował na Biskupiej Górce obserwatorium
astronomiczne albo, jak sam określał, „dostrzegalnię gwiazd”. Po jego śmierci w 1784 r.
obserwatorium trafiło pod opiekę Towarzystwa Przyrodniczego. Zgodnie z ostatnią wolą
doktora Wolfa jego ciało nasączono specjalną substancją i umieszczono w dębowym
pojemniku. W testamencie Wolf zapisał, że „kapsuła” ma zostać otwarta sto lat po jego
śmierci. Prawdopodobnie liczył na to, że po upływie tego czasu medycyna rozwinie się na
tyle, że będzie znany sposób na ożywienie go. Medyka pochowano tuż przy obserwatorium.
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Niestety budynek rozebrano podczas oblężenia Gdańska w 1813 roku. Natomiast grób
uczonego przetrwał II wojnę światową, ale do dzisiejszych czasów już się nie zachował.

4. Reduta Koszarowa, ul. Biskupia 25

Gdy po ostatecznej klęsce wojsk francuskich Gdańsk
ponownie przejęli Prusacy, powstał pomysł, aby na
Biskupiej

Górce,

w

miejscu

dawnego

„szańca

szwedzkiego” zbudować koszary, zamknięty teren wraz
z budynkami, w których mieli kwaterować (mieszkać)
żołnierze. Budynki wzniesiono w latach 1827-1832 według projektu Karla Friedricha
Schinckela. W tutejszych podziemiach przetrzymywano aresztowanych uczestników
powstania listopadowego (1830-1831 r.).
W XIX w. Gdańsk należał do Królestwa Prus. W związku z tym w mieście zakwaterowano
liczne pruskie oddziały wojskowe. Począwszy od lat 20. XIX w., zgodnie z zasadami budowy
twierdz pruskich, w systemie fortyfikacyjnym Biskupiej Górki dokonano wielu zmian.
W obrębie fortecy obronnej, czyli reduty, umieszczono koszary. Projektowana od 1827 r.
gdańska Reduta Koszarowa dla oddziału piechoty była pierwszą tak dużą konstrukcją na
Pomorzu. Zbudowano ją na planie trapezu. Miała trzy piętra w bocznych skrzydłach budynku
i cztery w skrzydle środkowym. Strop (poziomy element konstrukcji oddzielający
poszczególne piętra) koszar był odporny na bomby. W najniższej, piwnicznej kondygnacji
znajdowały się magazyny, pomieszczenia pomocnicze, w tym kuchnie i instalacje grzewcze.
Pośrodku koszar zbudowano czteropiętrowy budynek oficerski. Całość zamknięto murem
ze strzelnicami i dwiema bramami z mostami zwodzonymi. Żeby dobrze i szybko
komunikować się z miastem, zbudowano podziemne przejście łączące koszary na Biskupiej
Górce z fosą otaczającą Stare Przedmieście. Na północny zachód od nowej Reduty
wybudowano m.in. duży magazyn prochowy. W latach 1871–1872 przy Bastionie Ostroróg
dobudowano cztery remizy strażackie na wałach, prochownię i laboratorium amunicyjne.
Jednocześnie przekształcono całą redutę w ogromny schron koszarowy. Tak przetrwała
Reduta Koszarowa do końca I wojny światowej w 1918 r. Na początku XX wieku część tych
budowli zlikwidowano.
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5. Schronisko młodzieżowe, Biskupia Góra
W latach 1920-1939 istniało Wolne Miasto Gdańsk.
Więcej o nim możecie się dowiedzieć z październikowych
Miniatur (http://www.ikm.gda.pl/new/library/File/Gdan
skie%20Miniatury_MAPY/14_godzin_obrony_Poczty_Pols
kiej.pdf).

Zamieszkiwała

je

w

większości

ludność

pochodzenia niemieckiego. Polacy i Polki stanowili niecałe 15% mieszkańców miasta. W
latach 30. XX w. naziści, zwolennicy Adolfa Hitlera, wybudowali na Biskupiej Górce
schronisko dla młodzieży. Zaczęto budować je 26 lipca 1938 r. i skończono dwa lata później.
Otrzymało imię Pawła Beneke, gdańskiego kapra (dowódcy pirackiego statku), który w 1473
r. zdobył dla naszego miasta obraz „Sąd Ostateczny” autorstwa Hansa Memlinga i ofiarował
go kościołowi Mariackiemu (obecnie możecie go oglądać w gdańskim Muzeum Narodowym).
Schronisko na Biskupiej Górce miało być największą tego typu budowlą w północnej Europie,
mogło pomieścić nawet 500 gości. Budynek miał mieć charakter krzyżackiej warowni (takim
przykładem jest zamek w Malborku). Głównym jego elementem była 25-metrowa wieża
(około 7-8 pięter), na której umieszczono kurant (zegar wygrywający melodie) i 22 dzwony.
Zostały one odlane w 1939 r. przez Stocznię Gdańską. W górnej części wieży był niewielki
balkon, na który codziennie w południe wyjeżdżały blaszane modele okrętów. Przedstawiały
scenę zwycięstwa statku dowodzonego przez Pawła Beneke nad okrętem „Św. Tomasz”.
Spektaklowi towarzyszyła melodia kuranta. Wojnę przetrwało siedemnaście dzwonów. W 1970 r.
przeniesiono je na odbudowaną wieżę Ratusza Głównego Miasta. Obecnie znajdują się w
magazynach muzealnych.

Wieża schroniska w czasie II wojny światowej służyła za punkt kierowania działaniami
wojennymi hitlerowskich okrętów na Zatoce Gdańskiej. Nadający przez radio obserwatorzy
wskazywali obsłudze dział na statkach cele do zaatakowania.
Przypuszczalnie we wrześniu 1939 r., wkrótce po tym jak nazistowskie oddziały
zdobyły Westerplatte, schronisko na Biskupiej Górce odwiedził Adolf Hitler. Podobno
podziwiał Gdańsk właśnie z tarasu schroniska. Również we wrześniu 1939 r. w pobliskich
koszarach utworzono obóz przejściowy dla jeńców wojennych. Przetrzymywano tam i
przesłuchiwano wziętych do niewoli po walkach na Westerplatte polskich żołnierzy oraz
obrońców Poczty Polskiej i kolejarzy. Obóz istniał do wiosny 1940 r.
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CZY WIESZ, ŻE …
 W latach 1391 i 1392 Biskupia Górka gościła przyszłego króla Anglii Henryka IV. W

czasie swego pobytu książę wyprawiał uczty, urządzał turnieje i kupował dzieła sztuki
do przyozdobienia kaplicy w swoim pałacu.
 Na Biskupiej Górce przed wojną kwitł handel: można było kupić produkty spożywcze,

węgiel, owoce i przyprawy. Dzięki zachowanym na kamienicach napisom możemy
dowiedzieć się, gdzie przed wojną były sklepy, restauracje czy fabryka czekolady. Na
jednej z kamienic przy ul. Biskupiej znajdziemy szyld w języku niemieckim:
“Restaurant zum Schwarzen Meer”, czyli Restauracja nad Czarnym Morzem. Na innej
widnieje napis “Seifen”, czyli mydło. Jest też “Milch Yerkaufstelle” – punkt sprzedaży
mleka. Na miejscu niektórych dawnych fortyfikacji zbudowano kamienice czynszowe
dla najbogatszych.
 Po zakończeniu II wojny światowej zespół Reduty Koszarowej na Biskupiej Górce był

wykorzystywany do różnych celów. Początkowo uruchomiono tutaj zakłady
produkujące dzianiny (materiały). Jednocześnie część obiektu była przeznaczona na
tanie mieszkania. W pierwszej połowie lat 80. ubiegłego wieku w koszarach
funkcjonowała fabryka chemiczna.
 Na Biskupiej Górce wychował się Brunon Zwarra, autor trzech tomów „Wspomnień

gdańskiego bówki”. Bówka, inaczej Bowke, to gdańskie określenie tzw. ulicznika,
znanego z poczucia humoru, ciętego języka i skłonności do robienia kawałów.
 Biskupia Górka, obok Góry Gradowej, była miejscem, skąd artyści uwieczniali

malowniczą panoramę miasta i Żuław Gdańskich. Najstarszy znany obrazmalowany
z tego miejsca powstała w XVI w., a jego autorem jest prawdopodobnie Anton
Möller.
 Tuż obok drogi na Bastion Ostroróg, przy ul. Biskupiej 24 stoi kamienica z czerwonej

cegły. Na jej ścianach zachował się jeszcze fragment nazwy miejsca w języku
niemieckim, informujący, że był tutaj plac Biskupia Góra.
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