


1. Na drugim brzegu znajduje si! Twierdza Wis"ouj#cie. To miejsce
stanowi"o szczególnie wa$ny punkt obrony miasta przed
atakami od strony morza. Nie dziwi nas, $e ju$ w czasach
krzy$ackich znajdowa"a si! tu drewniana wartownia.

Zamieniona w XV w. na ceglan% wie$! s"u$y"a równie$ jako latarnia morska.
Twierdza by"a wielokrotnie przebudowywana i niszczona. Opar"a si! najazdom
szwedzkiej floty, wojskom rosyjskim, a nawet francuskiemu w"adcy Napoleonowi.

Przez setki lat deltowate uj#cie Wis"y zmienia"a lini! brzegow%. Rzeka nanosi"a
tu mu". Stopniowo, po"o$ona niegdy# na niezalesionych wydmach twierdza,
przesta"a sta& nad samym uj#ciem rzeki do Ba"tyku. Pod koniec XVIII w. jej
stra$nicze zadania musia"y przej%& fortyfikacje na Westerplatte. W twierdzy
utworzono wi!zienie, ale ostatecznie militarne znaczenie utraci"a ona dopiero po I
wojnie #wiatowej, w zwi%zku z demilitaryzacj% Gda'ska. W okresie
mi!dzywojennym s"u$y"a jako klub $eglarski. Zniszczona w czasie II wojny
#wiatowej jest zwykle zamkni!ta dla zwiedzaj%cych ze wzgl!du na prace
remontowo-konserwatorskie. Obecnie warownia znajduje si! pod zarz%dem
Muzeum Historycznego Miasta Gda'ska. To jest bezcenne miejsce jeszcze co
najmniej z jednego powodu: zimuj% tu ró$ne gatunki nietoperzy.

Warto jeszcze wspomnie&, $e Twierdza w Wis"ouj#ciu znalaz"a si! na li#cie
World Monument Watch ((wiatowy Program Ochrony Zabytków). W ramach tej
inicjatywy raz na dwa lata publikuje si! list! stu najbardziej zagro$onych budowli na
#wiecie, których utrata stanowi"aby niepowetowan% strat! dla ludzko#ci.

UWAGA: od 1 czerwca do 31 wrze#nia wyj%tkowo Twierdza Wis"ouj#cie jest
otwarta dla zwiedzaj%cych. Codziennie w godzinach od 10.00 do 17.30. Ceny biletów:
8 z" (normalny), 4 z" (ulgowy), 3 z" (grupowy). Nie ma obowi%zku wcze#niejszego
rezerwowania godzin. Dodatkowe informacje w samej twierdzy: tel. (0 58) 343-14-05.

Nowy Port – Pierwsza Brama Gda!ska

„Tu w Nowym Porcie
mi!dzy cieniami okr!tów

"apa"em pierwsze iskry dziecinnego $ycia
motyle przebijane szpilkami do deski”

Andrzej Zaniewski

Z ko'cem XVI w. na miejscu dzisiejszego Nowego Portu by"y tylko dwa domki
i woda. Ma"o kto tu zagl%da". Uj#cie Wis"y by"o jednak wa$nym punktem w strategii
obronnej miasta. Na jednym brzegu zbudowano Twierdz! Wis"ouj#cie, a na drugim
usypano Szaniec Zachodni. Pod koniec XVII w. miasto postanowi"o wykopa& kana"
portowy po zachodniej stronie ówczesnej wysepki Westerplatte. Miasto musia"o
stworzy& now%, spokojn% tras! wiod%c% do portu. Ta u$ywana wcze#niej zacz!"a by&
zbyt zamulona i p"ytka, by mog"y ni% swobodnie p"ywa& statki. Wraz z budow%
kana"u portowego powsta"a tu osada, która z czasem wyros"a na rzeczywisty port.
Koleje losu portu jako wa$nego miejsca dla interesów i rozwoju miasta s% bardzo
ciekawe. Nie zawsze s"u$y" on Gda'skowi np. w czasie mi!dzy pierwszym i drugim
rozbiorem Polski by" wykorzystywany przez Prusy do utrudniania miastu handlu.
Po dzi# dzie' jest to najbardziej morska dzielnica Gda'ska. Dzi# poszukamy
pami%tek po okresie jej najwi!kszego rozkwitu.



2. Okres dynamicznego rozwoju Nowego Portu przypada na
XIX w. Nabrze$e t!tni"o wtedy $yciem, a zabytkowa
karczma gda'ska p!ka"a w szwach od marynarzy i kupców.

Jedn% z najstarszych gda'skich budowli znajdziemy za tymi krzakami. Niestety,
dzi#, zapomniana nawet w przewodnikach turystycznych niszczeje. Wzd"u$
nabrze$a mie#ci"o si! wiele budynków o ró$nym przeznaczeniu np. pi!& kuchni. Z
uwagi na to, $e statkami przewo$ono "atwopalne materia"y takie jak bawe"na, nafta,
czy w!giel, zabronione by"o palenie ognia na pok"adzie statków. Gor%ce posi"ki
przyrz%dzano, wi!c bezpiecznie, na l%dzie. Nad Wis"% mie#ci" si! te$ wiatrak i tartak,
z którego deski sp"awiano dalej rzek%.
W g"!bi l%du zbudowano domy mieszkalne dla rodzin zatrudnionych w porcie
robotników oraz tragarzy. Postawiono te$ szko"!, warsztaty rzemie#lnicze, ko#cio"y i
sklepy. Szczególnie przys"u$y" si! rozwojowi osady bogaty dobroczy'ca o nazwisku
Borschki. Sfinansowa" on budow! oko"o czternastu domów oraz bit% drog! "%cz%c%
Nowy Port z Gda'skiem. Dzi# to ulica Wi#lana.

3. Komunikacja w Nowym Porcie i z Nowym Portem odbywa"a
si! wieloma #rodkami. Przede wszystkim wod%. Przed
uruchomieniem po"%czenia kolejowego w 1867 r., podró$ni
korzystali ze statków pasa$erskich. Najpierw w XIX w.
drewniane parowce: „Pfeil” (Strza"a), „Blitz” (B"yskawica) i
„Fisch” (Ryba) w czterdzie#ci minut pokonywa"y tras! z
Nowego Portu do Gda'ska G"ównego. Pó)niej za#, od niedzieli
wielkanocnej 1861 r. p"ywa" na tej trasie, o dziesi!& minut
szybciej, $elazny „Falke” (Sokó"). Najd"u$ej statki sta"y w
Wis"ouj#ciu, bo tam wsiada"y $ony rybaków z koszami pe"nymi
#wie$ych ryb. Sprzedawa"y je pó)niej na Targu Rybnym.
Pod koniec XIX w. po"%czenie brzegów Wis"y zapewnia" prom

linowy. Ci%gn%cemu r!cznie lin! przewieszon% pomi!dzy jedn% a drug% stron%
brzegu, cz!sto pomagali pasa$erowie. Spieszy"o im si! na modn% pla$! k%pieliska
Westerplatte. Kiedy przyp"ywa" statek handlowy, prom cumowano przy jednym z
brzegów, a lin! opuszczano jak najni$ej w g"%b wód kana"u.

Zim%, kiedy wody zatoki skuwa" lód, jedynym sposobem komunikacji by"a tzw.
Journaliera, pojazd konny. Przejazd oblodzonymi ulicami kosztowa" trzy srebrne
grosze. Jednak kupcy cz!sto korzystali z tego niebezpiecznego pojazdu, bo musieli
dogl%da& swoich interesów w porcie.

Kiedy b!dziemy zmierza& do latarni przed wej#ciem na teren portu, spójrzmy
jeszcze w lewo, gdzie stoj% pozosta"o#ci po przystanku poci%gu podmiejskiego.
Uruchomiona w 1951 r. linia Gda'sk Nowy Port – Gda!sk G"ówny zosta"a
zamkni#ta w 2002 r.



5. Dotarli$my do ostatniego punktu naszego dzisiejszego spaceru.
To nieodzowny element brzegów nadmorskich. Pierwsz%
latarni# morsk% na wybrze&u polskim zbudowan% w Twierdzy
Wis"ouj$cie ju& widzieli$my. Od ko!ca XVIII w. zaczyna si#

historia latar! morskich w Nowym Porcie. Najpierw powsta"a latarnia nazywana z
kaszubskiego j#zyka „bliza”. 'wieci"a, jako druga w $wiecie latarnia, na gaz.

Latarni#, przed któr% stoimy, wybudowano jako kopi# ju& nie istniej%cej latarni
z Cleveland w Stanach Zjednoczonych. By"a to pierwsza w $wiecie latarnia zasilana
przez akumulatory. Za dnia "adowa"a je maszyna parowa. Na jej szczycie wci%&
znajduje si# soczewka francuskiej firmy Barier&Fenestre, a rachunek za ni% - w
latarnianym muzeum. O tym jak wa&na by"a latarnia najlepiej $wiadczy fakt, &e by"a
pierwszym zelektryfikowanym miejscem w Gda!sku. Dopiero pó(niej elektryczno$)
dotar"a stopniowo do samego miasta.

Obok, u wylotu kana"u portowego, znajduje si# kapitanat, czyli centrum
dowodzenia portem. Tutaj kontroluje si#, jaki statek, kiedy, z jakim za"adunkiem i
gdzie, wp"yn%" lub wyp"yn%" z portu. Je&eli b#dziemy mieli szcz#$cie, mo&e
zobaczymy wp"ywaj%ce lub opuszczaj%ce Gda!sk wielkie promy pasa&erskie, a mo&e
statki przewo&%ce towary?

Gratulujemy wytropienia serii nietypowych miejsc i zapraszamy w przysz"ym
miesi%cu do dalszej cz#$ci zabawy.

Autorka: Ma"gorzata Kmici!ska

Podzi#kowania dla Przewodnika po Gda!sku p. Jolanty Bielawskiej.
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4. Tam, gdzie znajdziemy t# ryb#, mo&emy odkry) jeszcze inne
ciekawostki. Nazwa ulicy, na której jeste$my pochodzi od
nazwiska zas"u&onego dla Nowego Portu Richarda Fischera.
Niedaleko osady by" jego browar. Produkowano tam cenione
przez smakoszy piwo puckie oraz likiery. Tam te& wa&ono
piwo Jopen.

By"o ono eksportowane do Anglii gdzie sprzedawano je jako „napój medyczny”. Pod
numerem ósmym i dziewi%tym znajduj% si# szczególnie pi#kne trzykondygnacyjne
budynki. Czy potraficie dojrze) na wysoko$ci poddasza jednego z nich bogini#
m%dro$ci? W lewej r#ce trzyma ksi%&k#, a na prawej usiad"a jej sowa.
U ko!ca tej ulicy, pod%&aj%c w stron# latarni, wyjdziemy, na charakterystyczny dla
rejonu pomorskiego, dom podmiejski. Ma on konstrukcj# szkieletow% z
drewnianymi wyko!czeniami m.in. ozdobne deski na poziomie poddasza. Od strony
po"udniowej znajduje si# weranda, a nad ni% balkon z drewnian% balustrad%.




