




Wiele kultur – jedno miasto 

 

Gda!sk na mapie kulturowej Polski zajmuje specjalne miejsce. Jak chyba inne "adne 

miasto, zawdzi#cza swój rozwój ró"norodnym wp$ywom z zewn%trz. Sprzyjaj%ce po$o"enie, 

przy uj&ciu Wis$y do Morza Ba$tyckiego, na skrzy"owaniu wa"nych strategicznie szlaków 

handlowo-komunikacyjnych umo"liwi$o grodowi nadmot$awskiemu wypracowanie pozycji 

znacz%cego w Europie o&rodka gospodarczego i kulturalnego. Z tych w$a&nie wzgl#dów 

Gda!sk by$ ju" od pocz%tku swojego istnienia zwi%zany z handlem. Tutejsi kupcy utrzymywali 

kontakty z niemal wszystkimi regionami Europy. Prowadzili wymian# handlow% nawet  

z odleg$% Rusi% Kijowsk% i Bizancjum, czyli rejonami dzisiejszej Ukrainy, Ba$kan i Turcji. 

 

W Gda!sku swoje kantory utrzymywali kupcy z ca$ego pobrze"a Morza Ba$tyckiego  

i Pó$nocnego. By$o to o tyle wa"ne, "e przybysze nie tylko przyczyniali si# do wielko&ci 

gospodarczej miasta, ale sukcesywnie budowali wielokulturowy wizerunek grodu nad 

Mot$aw%. Ich obecno&' uwidocznia$a si# rozwi%zaniach architektonicznych kamienic, bram 

i ulic. W$adze miasta z otwartymi r#koma witali cudzoziemców, których umiej#tno&ci  

z ró"nych dziedzin mog$y pos$u"y' si# budowaniu pozytywnego wizerunku miasta. Wymiana 

kulturowa sta$a si# jeszcze bardziej intensywna i $atwiejsza po wst%pieniu Gda!ska do Hanzy – 

zwi%zku miast rejonu Morza Ba$tyckiego, którego celem by$a &cis$a wspó$praca handlowa. 

Zbie"ne interesy pog$#bi$y poczucie wspólnoty z innymi hanzeatyckimi o&rodkami,  

a dla Rzeczpospolitej otwiera$o okno na &wiat, przez które przenika$y nowiny gospodarcze, 

kulturowe i religijne z Europy Zachodniej. 

 

Innym ciekawym (ród$em kolorytu Gda!ska by$o usilne d%"enie do politycznej i gospodarczej 

niezale"no&ci. Z jednej strony, dbaj%c o w$asne interesy, gda!szczanie z niech#ci% odnosili si# 

do jakiejkolwiek zale"no&ci z zewn%trz, z drugiej strony akceptowali wp$ywy kulturowe 

pochodz%ce g$ównie z Niemiec i Niderlandów, które z pasj% wykorzystywali chocia"by  

w planowaniu przestrzeni architektonicznej miasta. Mieszka!cy wytworzyli w ten sposób  

co& na wzór ma$ej ojczyzny. Wszyscy Mullerowie, Jacobesnowie, Janssenowie i Dickmanowie, 

cho' mówili w niemiecko brzmi%cym gda!skim dialekcie, byli przede wszystkim 

gda!szczanami. Tu si# urodzili, tu si# wychowywali, tu mieszkali, tu te" prowadzili swoje 

interesy. Zdawali sobie spraw#, "e ich dobrobyt jest mocno uzale"niony od wolno&ci miasta, 

tote" nigdy nie szcz#dzili wydatków na jego obron#.  



Nap$yw ludno&ci do ci%gle rozwijaj%cego si# miasta by$ na tyle silny, "e Gda!sk sta$ si# 

w XVII w. najwi#kszym o&rodkiem miejskim w Rzeczypospolitej. )yczliwy charakter miasta 

przyci%ga$ do siebie wielu przybyszów, którzy uciekali przed prze&ladowaniem lub zmuszeni 

do zmiany miejsca, szukali lepszych warunków do "ycia. Byli w&ród nich Polacy, protestanci  

z Niderlandów, Niemcy, Skandynawowie, )ydzi, Karaimi, Ormianie, Ukrai!cy oraz 

przedstawiciele innych nacji i kultur. Nowi mieszka!cy komponowali przez stulecia 

wielokulturowy krajobraz miasta. Religie, wyznania i &wiatopogl%dy &ciera$y si# ze sob%, 

tworz%c niepowtarzaln% atmosfer# miejsca. Do dzi& mo"emy obserwowa' &lady "ycia 

dawnych mieszka!ców grodu nad Mot$aw%. Wspó$czesny Gda!sk nawi%zuje do tych &ladów 

przesz$o&ci, dzi#ki czemu  znowu mo"emy us$ysze' na ulicy D$ugiej pl%tanin# j#zyków i kultur. 

 

W tym roku szkolnym b#dziemy odkrywa' miejsca zwi%zane z wielokulturow% 

przesz$o&ci% Gda!ska. U&wiadamiaj%c sobie, "e wspania$y rozwój nadmot$awskiego grodu 

zale"a$ w du"ej mierze od przybyszów z ró"nych stron Europy. Wszyscy oni wkraczali do 

miasta i ufali w szczero&' s$ów umieszczonych na Bramie Wy"ynnej: „Dobra najbardziej dla 

pa!stw po"%dane to pokój, wolno&', zgoda”. Niektórych zapewne spotka$ zawód. Pozostali 

zawierzyli has$u i dzi#ki pracowito&ci, wysokim kwalifikacjom oraz talentom odnie&li sukces. 

Gda!sk w zamian zyska$ unikatowy wygl%d, bezpiecze!stwo i s$aw# w ca$ej Europie. Strategia, 

jak% przez wieki kierowa$ si# Gda!sk, znana i stosowana jest równie" wspó$cze&nie.  

Nazywa si# „zarz%dzanie ró"norodno&ci%”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!lady niderlandzkie w Gda"sku 

 Gda!sk w przesz$o&ci by$ miastem wielu kultur. Nad Mot$aw% zamieszkiwali m.in. 

Niemcy, Polacy, Czesi, )ydzi, Szkoci i Anglicy. Byli w&ród nich przybysze z Niderlandów: 

Fryzowie, Flamandowie i Holendrzy. Niderlandy to nazwa historyczna, obejmuj%ca swym 

zasi#giem wspó$czesne pa!stwa: Belgi#, Holandi# oraz Luksemburg.  

Najliczniejsz% grup# spo$eczno&ci niderlandzkiej w Gda!sku stanowili mennonici, czyli wierni 

jednego z od$amów ko&cio$a protestanckiego. Wojny religijne zmusi$y mennonitów  

do szukania nowych miejsc zamieszkania. Niektórzy z nich postanowili osiedli' si# w Gda!sku. 

Mennonitów wyró"nia$y surowy styl "ycia i skromno&'. Cechy te przejawia$y si# architekturze 

mennonickich &wi%ty! i domów, co postaramy si# zaobserwowa' na przyk$adzie kaplicy 

pomennonickiej. Oprócz mennonitów, nad Mot$aw# &ci%gali równie" wyznawcy ko&cio$a 

reformowanego – kalwini. 

 Pocz%tkowo, przybysze z Niderlandów byli ch#tnie witani przez gda!skich mieszczan. 

Przynosili ze sob% rozwi%zania technologiczne, których gda!szczanie wówczas nie znali. 

Potrafili osusza' podmok$e tereny, budowa' groble i wa$y przeciwpowodziowe. Gda!sk 

zdawa$ si# now% „ziemi% obiecan%”  i w konsekwencji, nad Mot$aw# przybywa$o coraz wi#cej 

uciekinierów z Niderlandów. Wtedy nastawienie gda!szczan sta$o si# ju" nie takie "yczliwe, 

jak na pocz%tku. 

Ze wzgl#du na pracowito&' i wysokie kwalifikacje zawodowe, stanowili konkurencj# dla 

miejscowych kupców oraz rzemie&lników. Wkrótce, zakazano im nabywania ziemi  

i nieruchomo&ci. Dlatego te", osiedlali si# za murami miejskimi – w Starych Szkotach i Nowych 

Ogrodach. By$y to osady podmiejskie, które wraz z powi#kszaniem si# terytorium miasta, 

wesz$y w jego sk$ad ju" jako dzielnice.   

Po&ród mennonitów i kalwinów byli wysoko cenieni wówczas arty&ci – malarze, 

rze(biarze i architekci. Dzi#ki swoim talentom i wiedzy cz#sto uzyskiwali obywatelstwo 

Gda!ska. Przejawy dzia$alno&ci znanych gda!skich rodzin, pochodz%cych z Niderlandów – 

van den Blocków, Uphagenów i Vermoellenów – b#dziemy mogli ujrze' podczas wizyty  

w letniej rezydencji Uphagenów na Dolnym Mie&cie, na Kamiennej *luzie i w Bramie 

Wy"ynnej. 

 



 Dzisiejsz% w#drówk# rozpoczynamy od letniej rezydencji Uphagenów na Dolnym 

Mie&cie. Na ul. +%kow% mo"emy dojecha' tramwajem lub autobusem komunikacji miejskiej. 

Od przystanku tramwajowego idziemy wzd$u" nieczynnych torów tramwajowych, w stron# 

zajezdni. Kiedy ju" odgadniemy zagadk# zwi%zan% z letni% rezydencj%, kierujemy si# do &luzy. 

Obiekt jest po$o"ony niedaleko od dworka, tak"e przej&cie do niego zajmie niewiele czasu. 

Aby doj&' do kolejnego punktu naszej wycieczki, ko&cio$a pomennonickiego, musimy min%' 

Bastion )ubr, przej&' niedaleko Bramy Nizinnej i i&' wzd$u" ul. Okopowej.  

Dwa ostatnie punkty zlokalizowane s% na Starym Mie&cie. Bram# Wy"ynn% napotkamy id%c  

ul. Okopow% w stron# dworca kolejowego. Natomiast Dom „Pod +ososiem” odnajdziemy  

na ul. Szerokiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Letnia rezydencja Uphagenów, ul. #$kowa, ul. Kieturakisa  

Nasz% wycieczk# po zabytkach kultury niderlandzkiej 

rozpoczniemy od letniej rezydencji rodziny Uphagenów na Dolnym 

Mie&cie. Pi#kny pa$acyk, który jest po$%czony ze szpitalem oraz  

z zabytkowym ko&cio$em p.w. Niepokalanego Pocz#cia Naj&wi#tszej 

Maryi Panny, le"y u zbiegu ulic Kieturakisa i +%kowej.  

Dworek wie!czy wie"yczka z krzy"em i dzwonem. W pobli"u 

pa$acyku króluje unikatowa architektura XIX i XX-wieczna.  

Klasycystyczny dworek jest niezwykle ma$o znanym zabytkiem Gda!ska. Rezydencja zosta$a 

wybudowana na pocz%tku XIX w., gdy ul. +%kowa t#tni$a "yciem. W okolicy znajdowa$a si# 

Królewska Fabryka Karabinów, koszary, szpital, $a(nia i Gimnazjum Królewskie. Od 1883 r. ulica 

ta posiada$a konne po$%czenie tramwajowe. W 1853 r. pa$acyk przeszed$ na w$asno&', 

pochodz%cej z Flandrii, rodziny Uphagenów. 

Uphagenowie posiadali wi#cej rezydencji na terenie miasta i w jego okolicach. 

Stanowili jeden z najbardziej znamienitych rodów patrycjuszowskich – wy"szej warstwy 

spo$ecznej miasta. Wysoki status spo$eczny zawdzi#czali, nie tylko ogromnemu maj%tkowi, 

lecz równie" faktowi, "e cz$onkowie tej rodziny ch#tnie podejmowali si# zada! na rzecz –

Gda!ska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Kamienna !luza, ul. Reduta Wilk, ul. Grodza Kamienna 

 Tym razem, b#dziemy mogli przyjrze' si# osi%gni#ciom 

technicznym Gda!ska epoki nowo"ytnej, czyli bardzo d$ugiego 

okresu w historii od ko!ca &redniowiecza do pocz%tków  

XIX stulecia. Kieruj%c si# na po$udniowy wschód od ul. +%kowej, 

na ko!cu ul. Przyokopowej, naszym oczom uka"e si# jeden z „cudów” niderlandzkiej techniki  

– Kamienna *luza na Mot$awie.  

Mistrzowie niderlandzcy, od wieków przybywaj%cy do Gda!ska, przywozili z Niderlandów 

wiedz# na temat budowy fortyfikacji miejskich i melioracji, czyli techniki nawadniania  

i odwadniania pól. Swoj% wiedz# i pomys$y mogli dobrze wykorzysta' nad Mot$aw%, gdy" 

Gda!sk le"y w okolicach )u$aw Wi&lanych, a wi#c terenu nizinnego, który swoim 

ukszta$towaniem przypomina w$a&nie Niderlandy. Cudzoziemscy in"ynierowie mogli zatem 

spo"ytkowa' ca$y zasób rozwi%za! technologicznych, których dzia$anie zosta$o sprawdzone  

w ojczy(nie wiatraków i tulipanów.          

Kamienna *luza powsta$a w pierwszej po$owie XVII w. pod okiem budowniczych 

niderlandzkich – Wilhelma Jansena Benninga i Adriana Olbrandsa. Spe$nia$a wa"ne funkcje 

strategiczne. Zamkni#cie jej wrót oznacza$o zalanie s%siaduj%cych z Gda!skiem )u$aw 

Gda!skich, a tym samym uniemo"liwia$o dostanie si# wrogich wojsk do miasta.  

Dzi#ki takiemu zalaniu ówczesnych przedmie&', armia szwedzka w 1656 r. musia$a szybko 

odst%pi' od obl#"enia Gda!ska. 

Wi#kszo&' m$ynów miejskich by$o zasilanych Kana$em Raduni. Odci#cie m$ynów od dop$ywu 

wody, oznacza$o ich unieruchomienie i w konsekwencji – g$ód. Aby si# uchroni' przed 

niedostatkiem "ywno&ci w sytuacji odci#cia Kana$u Raduni, budowniczowie umie&cili  

w pobli"u Kamiennej *luzy, zasilany wodami Mot$awy, m$yn. Do dzisiaj zachowa$y si# tylko 

ruiny tej ciekawej budowli. 

Kamienna *luza jest wyj%tkowa pod wzgl#dem rozwi%za! technicznych. Dla obrony 

&luzy umieszczono naprzeciwko niej, dwie ma$e wysepki, nazwane *wi!skimi G$owami oraz 

$%cz%ce oba obiekty – dwie równoleg$e przegrody, nazywane grodziami. Pó(niej zaopatrzono 

grodzie w niewielkie wie"yczki, które uniemo"liwia$y dostanie si# wrogów do &luzy.  

Owe wie"yczki z racji swojej niedost#pno&ci nazwano „czterema dziewicami”. 



3. Ko%ció& pomenonicki, ul. Menonitów 

Gda!szczanie nie wyobra"aj% sobie grodu nad 

Mot$aw% bez strzelistych i wysokich wie" ko&cio$ów Starego 

Miasta. Tematem fotografii, albumów i pocztówek s% tu 

cz#sto zapieraj%ce dech w piersiach monumentalne, 

pochodz%ce ze &redniowiecza – gotyckie &wi%tynie.  

Ka"dy z nas widzia$ Bazylik# Mariack%, której wie"a  znika gdzie& w mrokach nocnej mg$y,  

albo rozbudowane Ko&cio$y &w. Katarzyny i &w. Brygidy.     

 W Gda!sku mo"na jednak odnale(' mniejsze kaplice, które tak jak niegdy&, wci%" 

s$u"% wiernym ró"nych religii i wyzna!. Miejsca te s% historycznym i wspó$czesnym 

&wiadectwem mozaiki kulturowej miasta. Nieopodal Starego Miasta, u podnó"a Góry 

Biskupiej, znajduje si# ma$a, przypominaj%ca pawilon ogrodniczy – kaplica.  Ta  klasycystyczna 

&wi%tynia, dzisiaj nale"%ca do jednego z wyzna! protestanckich, Ko&cio$a 

Zielono&wi%tkowego,  zosta$a wybudowana na pocz%tku XIX w. przez gda!skich menonitów – 

równie" protestantów. Na uwag# zas$uguje fakt, "e jest to najwi#ksza &wi%tynia 

pomennonicka na terenie &rodkowo-wschodniej Europy. Obecnie mennonici nie mieszkaj%  

w Gda!sku. Wydarzenia drugiej wojny &wiatowej zmusi$y ich do opuszczenia miasta  

nad Mot$aw%. Wspó$cze&ni mennonici zamieszkuj% g$ównie Niemcy, Holandi# i Stany 

Zjednoczone. W Polsce maj% swoj% siedzib# w Mi!sku Mazowieckim.    

 Kaplica wyró"nia si# prostot% w&ród innych gda!skich budynków o charakterze 

sakralnym, czyli s$u"%cym celom religijnym. Nie posiada wysokich wie", ogromnych okien 

 i kilku naw, wr#cz przeciwnie, jest to niska, niemal"e jednobry$owa budowla.  

Proste rozwi%zania architektoniczne kapliczki, zbudowanej na planie prostok%ta, 

odwzorowuj%  zaczerpni#ty z Pisma *wi#tego „biblijny styl” &wi%tyni. Brak wyra(nych ozdób 

 i umiarkowana ilo&' detali, oznaczaj% surowo&' i skromno&', którymi to warto&ciami kierowali 

si# mennonici w "yciu doczesnym.  Wynika to z faktu, "e jedynym autorytetem w sprawach 

wiary dla mennonitów jest Biblia, traktowana  za nieomylne i objawione s$owo bo"e.  

Zatem, wed$ug mennonitów, "ycie zgodne z Ewangeli% i $ask% bo"%, s% koniecznymi &rodkami 

w celu uzyskania zbawienia.   

 



4. Brama Wy'ynna 

 Dotychczas mieli&my okazj# zobaczy' dom Uphagenów, 

rozwi%zania strategiczne na Kamiennej *luzie  

i kaplic#, gdzie modlili si# gda!scy mennonici. Tym razem, 

odwiedzimy dobrze nam wszystkim znan% Bram# Wy"ynn%, 

która jest przyk$adem wielokulturowego ducha miasta, gdy" 

$%czy w sobie wp$ywy niderlandzkie i w$oskie.  

Gda!sk w okresie swojej najwi#kszej &wietno&ci, stara$ si# 

dorówna' innym miastom europejskim. Wobec tego, nad Mot$aw# zapraszano licznych 

protestanckich artystów z  Niderlandów, którzy szukali schronienia od prze&ladowa! 

religijnych. W&ród nich by$a znana i zas$u"ona dla miasta rodzina van den Blocków.  

Budowla przed któr% w$a&nie stoimy, czyli Brama Wy"ynna, zbudowana zosta$a przez 

przedstawiciela tej rodzinny – Willema van den Blocke.  

Podobnie jak wielu innych artystów z Niderlandów, Willem van den Blocke by$ protestantem. 

Dzi#ki "yczliwo&ci polskiego króla, Stefana Batorego, mistrz móg$ osiedli' si# w Gda!sku  

i rozpocz%' budow# Bramy Wy"ynnej, któr% uko!czy$ w 1588 r. Przy konstrukcji wzorowa$ si# 

na bramach Antwerpii – miasta w dzisiejszej Belgii. 

Dawniej brama spe$nia$a wa"ne funkcje obronne, b#d%c równocze&nie wizytówk% miasta. 

T#dy wje"d"ali, odwiedzaj%cy Gda!sk, polscy królowie i inne osobisto&ci. St%d droga,  

której pocz%tek daje Brama Wy"ynna, zwie si# Drog% Królewsk%.  

Dawny wygl%d bramy ró"ni$ si# nieco od wspó$czesnego. Niegdy&, wjazdu do wej&cia 

bramy strzeg$a fosa i most zwodzony. Dzisiaj ju" nie ma &ladu po tych elementach sztuki 

obronnej. Jedyn% pozosta$o&ci% s% bloczki po linach od strony zachodniej, czyli frontowej.  

 

 

 

 

 



5. Dom „Pod #ososiem”, ul. Szeroka 

 Na pocz%tku naszej wycieczki, mieli&my okazj# 

przyjrze' si# rezydencji letniej bogatych gda!szczan, 

zbudowanej poza &cis$ym centrum ówczesnego miasta. 

Tym razem, przysz$a kolej na spotkanie si# z przyk$adem budownictwa typowo 

mieszcza!skiego. 

Kamienica do której zmierzamy, nazywa si# „Pod +ososiem” (niem. „Der Lachs”).  

+atwo si# domy&le', "e dom swoj% nazw# zawdzi#cza w$a&nie rybie, umieszczonej nad 

g$ównym wej&ciem. 

Historia tej kamienicy rozpoczyna si# w$a&ciwie od momentu przybycia do miasta pod 

koniec XVI w. – bogatego mennonity z Niderlandów – Ambrosiusa Vermoellena. Vermoellen  

z racji swoich przekona! religijnych musia$ ucieka' ze swojej ojczyzny. Dzi#ki ogromnemu 

maj%tkowi, który ze sob% zabra$, móg$ liczy' na ciep$e przyj#cie w Gda!sku i otrzymanie zgody 

na osiedlenie si#. Vermoellen postanowi$ zainwestowa' pieni%dze w produkcj# alkoholu. 

Wcze&niej pisali&my, "e g$ównymi warto&ciami w "yciu mennonitów by$a surowo&'  

i skromno&', a najwa"niejszym autorytetem – Biblia. Jak to si# ma do prowadzenia interesu,  

i to opartego na produkcji alkoholu przez Ambrosiusa Vermoellena? Otó" b#d%c mennonit%, 

wierzy$ w boskie przeznaczenie i je"eli produkowanie alkoholu przynosi$o mu du"y maj%tek, 

to si$% rzeczy, on sam musia$ cieszy' si# $ask% bo"%. By$ to typowy przyk$ad pogodzenia 

surowych nakazów religijnych z koncepcj% predestynacji, gdzie losy cz$owieka s% z góry 

okre&lone. Gdyby Vermoellen zbankrutowa$, oznacza$oby to, "e nie otrzyma$ $aski od Boga.  

Ponad sto lat pó(niej, interes rodzinny rozrós$ si# do tego stopnia, "e w 1708 r., 

produkcj# alkoholu przeniesiono do Domu „Pod +ososiem” przy ul. Szerokiej.  

Odt%d wytwórnia likierów i wódek nie mog$a nazywa' si# inaczej, jak tylko „+oso&”. Wysoko 

cenionym produktem przedsi#biorstwa, sta$ si# znany na ca$% Europ# – likier Goldwasser  

z zawarto&ci% szczerego z$ota. Skomplikowany proces produkcji i receptura likieru, pozostaj% 

do dzisiaj najg$#biej strze"on% tajemnic%.  

Na temat likieru, który jest wybitnie gda!sk% specjalno&ci%, powsta$a nawet legenda.  

Jest opisana w jednej z tras „Gda!skich Miniatur”. Je&li jej jeszcze nie znacie, zapraszamy na 

stron#: http://www.gdansk2016.eu/title,Trasa_nr_1-_Starowka,pid,161.html 



Dom „Pod +ososiem” zosta$ zburzony podczas dzia$a! wojennych w 1945 r.,  

a produkcja alkoholu przeniesiona do Niemiec. Budynek, na który spogl%damy, jest tylko 

echem przesz$o&ci, wspomnieniem dawnej &wietno&ci Gda!ska i symbolem otwarto&ci na 

wszelkie pomys$y. Dzisiaj znajduje si# w tym miejscu restauracja „Pod +ososiem”, która 

nawi%zuje do tradycji tego miejsca.  

 

 

Dzi#kujemy za wspólny spacer i zapraszamy w przysz$ym miesi%cu do dalszego 

odkrywania wielokulturowego Gda!ska, tym razem &ladami gda!szczan przyby$ych ze 

Skandynawii.  
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