
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gdańskie Miniatury – legendy Oruni 

 

Dzieje Oruni związane są z pobytem krzyżackim w Gdańsku. O związku tych rycerzy-
zakonników z naszym miastem możecie przypomnieć sobie z wycieczki śladami legend 
pobrzeża Motławy: http://www.ikm.gda.pl/title,Archiwum_tras,pid,296.html.   

Krzyżacy wytyczyli koryto Nowej Raduni i tym samym przyczynili się do ogromnego 
rozkwitu wsi, którą wówczas była Orunia. Nieopodal kanału zaczęły powstawać garbarnie 
(miejsca, gdzie wyprawiano skóry zwierząt, które były w tamtym czasie bardzo cennym 
surowcem), warsztaty tkackie oraz farbiarskie.  Wraz z pokonaniem Zakonu w wojnie 
trzynastoletniej (1454 – 1466 r.) Orunia została przekazana Gdańskowi. Od XVI w. jej 
tereny stały się atrakcyjnym miejscem wypoczynku gdańskich mieszczan, którzy budowali tu 
swoje pałace i dworki. Ogrody i sady przyciągały zmęczonych miejskim tłumem gdańszczan  
i gdańszczanki.  

Wieś należała do przedmieść. Podczas wojen ze Szwedami w XVII w. była wielokrotnie 
palona i burzona. Mało tego! W obawie przed natarciem obcych wojsk, zdarzało się, że 
gdańszczanie sami niszczyli lub zatapiali Orunię. Przy tym rzemieślnicy z miasta odnosili 
inną korzyść – pozbywali się konkurencji ze strony oruńskich partaczy (wytwórców, którzy 
nie należeli do cechu, czyli stowarzyszenia). Po zakończeniu wojen ze Szwecją dawne 
zakłady rzemieślnicze odżyły. Kwitło również warzywnictwo. Mieszkańcy i mieszkanki 
Oruni odbudowali domostwa, drogi, mosty i kaplice. Dzięki dogodnemu położeniu przy 
gościńcu, miejscowość znów tętniła życiem. W okolicznych oruńskich karczmach podróżni 
odpoczywali przed dalszą drogą. Okazała wieś przyciągała swoim bogactwem także wielu 
monarchów, którzy przed wjazdem do Gdańska zatrzymywali się tutaj na noc. Orunia gościła 
królów Polski: Augusta II Mocnego, Stanisława Leszczyńskiego, króla Prus Fryderyka 
Wilhelma II oraz carów rosyjskich - Piotra I i Pawła I.  

Kolejna klęska przyszła w 1734 r. w okresie, kiedy Stanisław Leszczyński schronił się  
w Gdańsku przed wojskami saskimi i rosyjskimi. Wobec braku możliwości utrzymania 
przedmieść, gdańszczanie wycofali się i spalili Orunię.  

Dzisiejsza dzielnica wielokrotnie zmieniała przynależność państwową, co wychodziło jej na 
dobre. W 1772 r. (I rozbiór Polski) wieś została włączona do Królestwa Prus. Wojny 
napoleońskie szczególnie dotknęły zabytkowych posiadłości. Podczas oblężeń w 1807  
i 1813 r. w zasadzie cała Orunia została spalona. Płonęły pałacyki i okazałe kamienice. Ogień 
nie oszczędził nawet małych gospodarstw. 

XIX w. był okresem długoletniej odbudowy gdańskich przedmieść. Orunia stała się 
największą wsią w całych Prusach Zachodnich. Dla robotników dojeżdżających do pracy   
w Gdańsku zbudowano w 1878 r. linię tramwajową, która działała aż do lat 70. ubiegłego 
stulecia.  

Orunia w 1933 r. została włączona w granice administracyjne Gdańska. W okresie II wojny 
światowej dzielnica została poważnie zniszczona. Po nastaniu pokoju nie podjęto się 



odbudowy wielu zabytkowych kamienic. Tego, czego nie zniszczyła wojna, czas i opieszałość 
urzędników, obróciła wniwecz ogromna powódź z 2001 r.  

Współczesna Orunia jest dzielnicą, która ponownie zaczyna rozwijać się gospodarczo  
i kulturalnie. Wiele z dawnych krajobrazów możemy zobaczyć już tylko na pocztówkach  
i obrazach. Jednak legendy, jakie chcemy Wam opowiedzieć podczas naszej wędrówki są 
wciąż żywe, a miejsca, które odwiedzimy – zaczarowane. 

 

1. Góra pięciu braci 

Najbardziej popularną legendą oruńską jest opowieść o Górze 
Pięciu Braci.   

Nad oruńskim parkiem wznosi się kilka wzgórz. Jednym  
z nich jest Dębowa Góra, którą mieszkańcy dzielnicy 
nazywają również Górą Pięciu Braci. Jej druga nazwa odnosi 

się do niegdysiejszych właścicieli tutejszych ziem – pięciu braci, których nie znamy  
z imienia. Rodzeństwo wzniosło swój gród na pozostałościach dawnej świątyni pogańskiej 
(przestarzały termin stosowany przez chrześcijan na określenie ludzi wierzących  
w wielobóstwo) – na szczycie Dębowej Góry. Choć większość ich poddanych było już 
chrześcijanami, bracia zachowali dawne wierzenia. Nie utrzymywali też z nikim kontaktu.  
Co jakiś czas jechali na jarmark do Gdańska, aby zaopatrzyć się w ubrania, buty, sól, miód 
oraz broń myśliwską – stąd wiadomo, że byli bardzo bogaci.  Mieszkali wraz ze swoją jedyną 
siostrą – Oraną. Dziewczyna wychowywała się w odosobnieniu. Bracia nie pozwalali jej 
opuszczać Dębowej Góry i rozmawiać z poddanymi. Przez lata nie dokuczała jej samotność. 
Jednak kiedy stała się dorosłą kobietą zapragnęła poznać innych ludzi. Z niecierpliwością 
oczekiwała dnia, kiedy bracia zabiorą ją na jarmark do Gdańska. Za każdym razem gdy 
przebywała w grodzie nad Motławą odwiedzała kościoły, które robiły na niej przeogromne 
wrażenie. W jednym z nich spotkała młodą mniszkę – pokutnicę od Marii Magdaleny.  
O zgromadzeniu pokutnic mogliśmy się dowiedzieć podczas wędrówki śladami 
skandynawskimi: 
http://www.ikm.gda.pl/new/library/File/Gdanskie%20Miniatury_MAPY/slady_skandynawskie.pdf 

Kobiety były w tym samym wieku i szybko znalazły wspólny język. Orana za namową 
zakonnicy przyjęła w tajemnicy przed braćmi chrzest. Odtąd oddawała się modlitwom  
i przemyśleniom. Zastanawiała się też, skąd wzięło się bogactwo jej rodziny. Jednak nie 
pytała o to nigdy, gdyż bała się sprawdzić na siebie gniew rodzeństwa.  

W okolicy opowiadano o rozbójnikach, którzy nocą okradają kupców na gościńcu (drodze) 
nieopodal Dębowej Góry i okrutnie obchodzą się z ofiarami. W tych opowieściach najbardziej 
zaniepokoiło Oranę to, że oprawcy są bardzo podobni do siebie. Dziewczyna skojarzyła 
pogłoski z tym, że bracia często udają się na polowanie późnym wieczorem i powracają 
zawsze nad ranem. Pewnego razu postanowiła sprawdzić, co tak naprawdę robią. 



Zaraz po kolacji Orana poszła do swojej komnaty, oznajmiwszy, że idzie na spoczynek.  
Tak naprawdę wymknęła się przez okno i śledziła braci, którzy skierowali się w stronę 
gościńca. Jeden z nich położył się na drodze i udawał rannego. Reszta schowała się w 
pobliskich zaroślach. Kiedy nadjechał wóz, bracia napięli łuki i wyjęli miecze. Kupiec 
zatrzymał konie i podszedł do nieznajomego, by zobaczyć co się stało. Nagle z krzaków 
wybiegli pozostali bracia i porwali wóz wraz całym zakupionym w Gdańsku towarem. 
Przerażona Orana przekonała się, że pogłoski o jej rodzinie były prawdziwe. Głęboko 
zawiedziona postępowaniem braci postanowiła, że opuści Dębową Górę.  

Schronienie znalazła u sióstr magdalenek, które przyrzekły, że ukryją ją przed okrutną 
rodziną. Orana wkrótce została mniszką. Bracia szukali swojej siostry. Wyznaczyli duże 
nagrody za wskazanie miejsca, w którym się znajduje. Wszystkie ich wysiłki okazały się 
jednak nieskuteczne.  

Mijały lata. Orana zyskała uznanie w zakonie i została przełożoną (zakonnica, która stoi na 
czele klasztoru). Dzięki jej talentom organizacyjnym konwent zyskał wielu donatorów (osób 
wspierających) i mniszki postanowiły, że za część swoich dochodów ufundują relikwiarz 
(naczynie, w którym przechowuje się relikwie) ze szczerego złota dla głowy św. Barbary. 
Relikwia (część ciała świętej lub świętego lub przedmiot z nią/nim związany) znajdowała się 
w Starogrodzie – miejscowości położonej niedaleko Chełmna. 

Jako że podróże były wówczas długie i niebezpieczne, a w dodatku droga do Starogrodu 
prowadziła nieopodal Dębowej Góry, Orana nie chciała narażać żadnej z sióstr, oznajmiła,  
że sama przewiezie drogocenny relikwiarz. O pomoc poprosiła jedynie swojego spowiednika 
– starego dominikanina. 

Orana i zakonnik wyruszyli z samego rana, jednakże gościniec był nieprzejezdny z powodu 
powalonych drzew. Ubiegłej nocy przez Gdańsk i okolice przeszła burza. Zanim usunięto 
przeszkody zaczęło już robić się ciemno. Orana postanowiła, że muszą choć trochę nadrobić 
utracony czas i dotrzeć przed nocą na miejsce pierwszego postoju.  

Nagle poczuła przeszywający ból. Na ubraniu pojawiła się ogromna plama krwi. Dojrzała 
strzałę, która przebijała jej ciało na wylot. Rozbójnicy, którzy okazali się rodziną swojej 
ofiary, wskoczyli na wóz i zaczęli szukać kosztowności. 

— Zobaczcie! Oto nasz łup – powiedział jeden z braci. 

— I to nie byle jaki! – dodał drugi. 

— To wy moi bracia. Moje serce raduje się, że mogę was ostatni raz usłyszeć – oznajmiła 
pełnym bólu głosem Orana. — Ja już wam wybaczyłam, teraz proście o wybaczenie 
Najwyższego (w tym przypadku słowo to pisane jest z dużej litery, gdyż ma szczególne 
znaczenie dla chrześcijan – oznacza Boga). 

Bracia stali w osłupieniu i nie wiedzieli co czynić. Opłakiwali swoją siostrę, gdyż była ona 
jedyną osobą, którą kochali. Odeszła i nic nie mogli z tym zrobić. Nie pogodzili się jednak 
 z jej śmiercią. Przyrzekli, że już nigdy nikogo nie skrzywdzą i zapowiedzieli pokutę.  



W przeciwległym wzgórzu wydrążyli grobowiec dla Orany. Wraz z ciałem swej siostry 
umieścili w nim wszystkie skarby. Podczas kopania uronili wiele łez, dlatego okoliczni 
mieszkańcy zaczęli nazywać to wzniesienie Górą Płaczu lub Górą Łez. 

Później widziano braci, jak targali wielkie głazy na szczyt Dębowej Góry. Nikt nie wiedział 
po co, lecz sądzono, że granitowe kamienie symbolizowały brzemię grzechów, których 
dopuścili się bracia. Ten nadludzki wysiłek okupili swoim życiem. Pochowano ich pod 
głazami.  

 

2. O oruńskiej syrenie i zatrzymanym czasie 

Dawno temu w Gdańsku żyła dziewczynka o imieniu Cecylia. 
Była córką bogatego gdańszczanina. Każdą wolną chwilę 
spędzała na przejażdżkach za miasto, gdzie w pięknych 
pałacykach mieszkali jej krewni.  

Tego roku nadeszła wyjątkowo mroźna zima. Była dopiero 
połowa grudnia, a siarczysty mróz dał się we znaki każdej 

mieszczance i każdemu mieszczaninowi Gdańska i jego przedmieść. Ojciec Cecylii 
zaplanował, że tuż przed jarmarkiem gwiazdkowym odwiedzi wuja, który mieszkał  
w pałacyku nieopodal Raduni na terenach dzisiejszej dzielnicy Orunia.  Mimo mrozu rodzina 
wyruszyła do wujostwa. Gdy byli już na miejscu, wuj zaprosił ich do domu i przy suto 
zastawionym stole rozpoczęli biesiadę oraz omawianie spraw. Cecylia wykorzystała tą chwilę 
i postanowiła udać się do starego parku, aby poślizgać się na stawie. Gdy weszła na środek 
tafli, zobaczyła, że w tym miejscu lód jest całkowicie przejrzysty. Dziewczynka przyglądała 
mu się uważnie. Nagle zobaczyła, że coś porusza się pod lodową szybą. Z początku myślała, 
że to duża ryba. Po chwili oniemiała ze zdziwienia. Pod lodową powierzchnią ujrzała znaną  
z bajek syrenę. Przetarła oczy, lecz panna wodna dalej tam była. Cecylia uspokoiła się, gdyż 
zrozumiała, że syrena nie ma złych zamiarów. Wodna dama pokazywała gestami,  
że potrzebuje pomocy. Widać było, że szarpała się i dusiła się pod wodą. Dziewczynka 
pobiegła w stronę starej szopy. Pracował tam stary sługa stajenny – Roch. Wiedziała, że 
mężczyzna nie zdradzi nikomu, że Cecylia bez zgody poszła ślizgać się na niebezpiecznym 
lodzie, gdyż był osobą głuchoniemą. Pokazała mu, że ma zabrać ze sobą ciężkie narzędzia.  
Po chwili wyruszyli razem w stronę stawu.  

Roch wyrąbał przerębel i – ku zdziwieniu obojga, spod lodu wyłoniła się syrena.  
Była wyczerpana i chciwie łykała powietrze. 

– Nie lękajcie się mnie! Jestem syreną. Tego roku zima przyszła bardzo wcześnie i skuła 
lodem cały staw. Dlatego wiele ryb podusiło się.  Gdybyś mi nie pomogła, spotkałby mnie 
podobny los. My, panny wodne, tak jak ryby – żyjemy pod wodą, ale od czasu do czasu 
wynurzamy się, aby zaczerpnąć trochę powietrza.  

– Je… stem Cecylia – nie mogła opanować zdziwienia dziewczyna. 



– Pragnę wynagrodzić twój wysiłek – powiedziała syrena i zniknęła pod wodą. 

Po chwili panna wodna wynurzyła się z kryształową klepsydrą (urządzenia, jakim kiedyś 
odmierzano czas poprzez mierzenie okresu przesypywania się piasku, albo przelewania 
wody). Rozbiła ją o krawędź przerębla i z zegara wysypał się proszek o cynamonowej barwie. 

– Weź ten piasek i dobrze schowaj. Kiedy znajdziesz się w opałach, wysyp go z powrotem do 
stawu.  

Cecylia nie rozumiała zbyt wiele, z tego, co mówi do niej wodna panna. Szok po chwili 
ustąpił i dziewczyna zobaczyła syrenę w pełnej krasie. Widziała nie tylko jej twarz, ale 
również mieniący się diamentowymi łuskami rybi ogon.  

Kiedy Cecylia wróciła do domu, przesypała piasek do mieszka i schowała go w obszernej 
gdańskiej szafie. 

Mijały lata i Cecylia stała się kobietą. Zakochała się w najdzielniejszym gdańszczaninie – 
Arturze. Były to czasy trudne dla grodu nad Motławą. W 1733 r., po śmierci króla Augusta 
II, w Rzeczpospolitej doszło do tzw. podwójnej elekcji (wybrano dwóch królów). Ogromna 
cześć szlachty oddała koronę Stanisławowi Leszczyńskiemu. Zwolennicy drugiego kandydata 
– Augusta III zwołali własną elekcję i wybrali na króla przedstawiciela dynastii saskiej – 
Wettinów (Augusta III). Augusta III wspierali Rosjanie oraz wojska saskie (Saksonia była 
niegdyś królestwem. Współcześnie jest krainą w Niemczech). Król Stanisław Leszczyński 
mógł liczyć na wierne oddziały polskie i na pomoc francuską. W tym celu udał się do 
Gdańska. 2,5 tysięczny oddział francuski nie mógł jednak zmienić przebiegu wojny. 

W okresie oblężenia Gdańska przez Rosjan i Sasów (mieszkańców Saksonii) bardzo ważną 
rolę po obu stronach pełnili szpiedzy. Przedostawali się za linię wroga i starali się poznać jego 
plany oraz mocne i słabe strony. Ogromną wartość strategiczną miało tajne przejście  
z przedmieść na Biskupią Górkę. Nie wiadomo, gdzie obecnie znajduje się wejście do tunelu. 
Wielu ludzi uważa, że jest on jedną z legend gdańskich.  

Najlepszym spośród gdańskich szpiegów był właśnie dzielny Artur. Niestety, w czasie jednej 
ze swoich misji, dostał się w ręce wroga. Rosjanie uwięzili go w kwaterze marszałka wojsk 
nacierających na Gdańsk – pałacyku wujostwa Cecylii, który był jedynym ocalały oruńskim 
domostwem. Cecylia kochała bardzo Artura, dlatego postanowiła uwolnić go bez względu na 
przeciwności. Wiedziała bowiem, że Artur będzie wolał oddać życie, niż zdradzić, gdzie 
znajduje się tajny tunel łączący przedmieścia z Gdańskiem. Przypomniała sobie o piasku, 
który otrzymała od syreny, gdy była jeszcze małą dziewczynką.  

Cecylia przedostała się przez straże do parku udając nędzarkę. Wysypała zawartość mieszka 
do wody. Po kilku sekundach kręgi na wodzie zaczęły się coraz wolniej poruszać, aż 
zatrzymały się w ogóle. Cecylia zrozumiała, że czas stanął w miejscu. Pobiegła czym prędzej 
do pałacyku. Wartownicy stali w odrętwieniu niczym słupy. Zabrała klucze do piwnicy, gdzie 
trzymano jeńców. Wśród nich był pobity Artur. Pomogła mu wstać i wydostać się z ciemnej, 
wilgotnej celi. Wsiedli szybko na konia i ruszyli w stronę Gdańska.  



Musieli spieszyć się, gdyż jedyna w historii przerwa w dziejach mogła trwać tylko tyle czasu 
co przesypanie się garści piasku przez maleńki otworek w klepsydrze. Artur i Cecylia 
skorzystali z przejścia podziemnego i zdążyli w ostatniej chwili, ponieważ wszystko ożywiło 
się w momencie, kiedy przekroczyli Wyspę Spichrzów i znaleźli się na Dolnym Mieście. 
Przebywał tam w ukryciu Stanisław Leszczyński. 

Artur opowiedział królowi o zamiarach jego uprowadzenia i uwięzienia. Monarcha  
w wieśniaczym przebraniu uciekł z grodu nad Motławą. Marszałek nieprzyjacielskiej armii, 
dowiedziawszy się o ucieczce Stanisława Leszczyńskiego, odstąpił od oblężenia.  

Wkrótce Artur i Cecylia pobrali się i otworzyli słynny zajazd „Nadzieja”. Szyld zajazdu 
zdobił wizerunek syreny z klepsydrą.  

 

3. Smutne lalki 

Historia, którą opowiemy miała miejsce ponad sto lat temu. 
Przez okropną zawiść doszło, tutaj – w Parku Oruńskim do 
strasznej tragedii. Co się wydarzyło? Posłuchajcie. 

W Jaśkowej Dolinie we Wrzeszczu odbywał się festyn z okazji 
przyjęcia kilku adeptów do zawodu drukarza. Z tej okazji grała 

orkiestra, a goście tańczyli. Na festynie była również Anna Teresa, córka bogatego 
gdańszczanina. Ze względu na swoją niespotykaną urodę, nie mogła opędzić się od 
adoratorów, którzy raz po raz zapraszali ją do tańca. Anna Teresa zwróciła jednak uwagę na 
innego chłopca - muzyka, który grał w orkiestrze. Miał na imię Ludwik i był flecistą. Jeszcze 
tego wieczoru parę połączyło uczucie. Okazało się, że oboje żywią zamiłowanie do sztuki.  
On grał pięknie na flecie, a ona była uzdolnioną malarką. Różnił ich – jak to często bywa – 
majątek. Ludwik, choć grał pięknie, to nie mógł z tego utrzymać Anny Teresy. W tamtych 
czasach kobiety samodzielnie nie pracowały. Mogły liczyć tylko na utrzymanie ojca,  
a później męża. 

Młodym na przeszkodzie stanęli rodzice Anny Teresy, którzy wcześniej zaplanowali 
przyszłość dla swojej jedynej córki. Para postanowiła więc wziąć potajemnie ślub. Rodzice 
dziewczyny dowiedziawszy się o tym nie chcieli już nigdy więcej widzieć  Anny Teresy. 
Ojciec ją wydziedziczył (pozbawił majątku), a matka rzuciła klątwę. 

Anna Teresa zamieszkała wraz z mężem u krewnych Ludwika, we wsi Łostowice (dzisiaj 
dzielnica Gdańska). Z trudem wiązali koniec z końcem. Ludwik grywał na weselach  
i potańcówkach. Z czasem w domu pojawiło się potomstwo – trzy córeczki. Anna Teresa od 
tej chwili zajęła się wychowywaniem dzieci i nie miała czasu na szlifowanie swojej 
malarskiej pasji. Dziewczynki, podobnie jak ich ojciec, pięknie grały na flecie. 

Gdy minęło równo dziesięć lat od ślubu, doszło do tragedii. Ludwik ciężko zachorował na 
suchoty, czyli gruźlicę i kilka miesięcy później Anna Teresa została wdową. Odtąd samotnej 
matce i trójce dziewczynek żyło się coraz gorzej.  



Ludwik został pochowany w grudniu na oruńskim cmentarzu św. Jerzego. Anna Teresa i jej 
córeczki odwiedzały grób ojca bardzo często. Kiedy nikt nie patrzył, wyjmowały swoje flety  
i grały najpiękniej jak potrafiły.  

Na Łostowice wracały najkrótszą drogą, która wiodła przez Park Oruński. Dziewczynki 
szczególnie lubiły ten etap wędrówki. Park był zadbany i żyło w nim wiele gatunków ptaków. 
Dumnie przechodzące pawie i bażanty powodowały, że siostry zapominały o ubóstwie  
i trudach dnia codziennego. Ostatniego dnia maja całą czwórkę zaskoczyła burza. 
Anna Teresa znalazła schronienie pod wielką lipą. Z nieba zaczęły spadać kawałki gradu 
miotane przez coraz silniejszy huragan. Dzieci znalazły, jak mogłoby się wydawać, lepszą 
kryjówkę – pod półką skalną. Matka widząc, że pogoda się pogarsza, pobiegła do pałacyku 
przywołać pomoc. Państwa jednak nie było w domu. Tymczasem w kamienną płytę trafił 
piorun. Jej kawałki przykryły kruche ciała dziewczynek. Kiedy Anna Teresa zobaczyła ten 
straszny widok, nie mogła darować sobie, że zostawiła córki bez opieki.  

Od tej chwili unikała ludzi i rzadko wychodziła z domu. Mawiano, że postradała zmysły.  
Jej jedynym zajęciem było robienie lalek o smutnych obliczach, które miały przypominać  
o jej trzech nieżyjących córeczkach. Anna Teresa szyła im stroje z ubranek, jakie pozostały 
po nieżyjących dziewczynkach.   

Podobno w każdą noc Wszystkich Świętych Anna Teresa zapalała w dziecięcym pokoiku 
naftową lampkę i przykładała flet do ust każdej z lalek. Układała je i poprawiała stroje. 
Następnie prosiła, aby zagrały coś na flecie. Śmiałkowie, którzy tej nocy podchodzili do 
chatki, słyszeli ponoć smętną melodię.... 

 

4. Legenda o leniwej Magdzie  

Park Oruński jest otoczony wzgórzami i tworzy 
dolinę. O Górze Pięciu Braci już mówiliśmy, pora 
na drugie znane oruńskie wzniesienie – Górę Łez. 
Jeszcze w latach 50.  ubiegłego stulecia u podnóża 

Góry Łez stała kamienna figura Flory, którą miejscowi nazywali Leniwą Panną lub Leniwą 
Magdą. Flora była rzymską boginią kwitnienia, a jej święto obchodzono od 28 kwietnia do  
3 maja. Oruńska rzeźba Flory jest jednak kojarzona z lokalną legendą.  

U podnóża wzniesienia, niedaleko potoku, stał niegdyś dworek bogatej gdańskiej familii. 
Dzisiaj już nikt o nim nie pamięta, gdyż został bezpowrotnie zniszczony podczas jednego  
z oblężeń Gdańska. Właściciele pałacyku zatrudniali wiele służby. Najbardziej spośród niej 
wyróżniała się piękna, lecz niesamowicie leniwa Magda. Rzadko wykonywała polecenie 
otrzymane od swojej pani. Unikała pracy jak ognia. Nie ścierała kurzy, okruchy zamiatała pod 
meble i tłukła talerze. Najbardziej lubiła zakradać się do spiżarni i marzyć o królewiczach  
z bajki. 

Matka, która pracowała w dworku już wiele lat, ostrzegała ją: 



— Dziecko drogie, opamiętaj się. Nie możesz być taka leniwa. Wyrzucą cię z domu i gdzie 
znajdziesz pracę?  

Magda nie słuchała i przewracała tylko oczami na znak, że nudzą ją te nauki. Właściwie tylko 
dzięki zasługom matki nie wyrzucono jej do tej pory z pracy. 

Pewnego razu syn właścicieli rozchorował się. Magdę posłano po dzban wody z potoku. 
Wówczas powszechnie wierzono, że ma ona moc uzdrawiania. Dziewczyna pomyślała, że jest 
to dość łatwe zadanie i wyruszyła w drogę.  

Nabrała wody i w drodze powrotnej postanowiła, że sobie odpocznie. Ukwiecona łąka 
zachęcała do krótkiej drzemki. Dziewczyna rozłożyła się pośród kwiatów i swoim zwyczajem 
zapomniała o całym świecie. Patrzyła na niebo i marzyła, że ta chwila nie będzie mieć końca. 

Tego dnia było bardzo gorąco i Magda poczuła ogromne pragnienie. Sięgnęła po dzban  
i wypiła całą jego zawartość. Po chwili zamieniła się w kamień. Biedna, nie wiedziała,  
że woda z potoku ma nie tylko moc uzdrawiania, ale i spełniania życzeń.  Teraz Magda może 
już lenić się wiecznie.  

Państwo nie mogli doczekać się Magdy i po nią posłali. Chłopak, który przybiegł na miejsce 
zobaczył tylko kamienny posąg i dzban leżący obok rzeźby. Od tego wydarzenia woda  
z kamiennego potoku przestała mieć uzdrawiającą moc. 

Szalejący w 1818 roku nad Orunią  orkan (huragan), powalił figurę. Z biegiem czasu spod 
rzeźby wyrosła brzózka, w którą Flora wrosła. W latach 60. Leniwa Panna wprawdzie była 
już pozbawiona głowy, ale urzekała jeszcze swoim pięknem. Niestety, za cel wzięli ją sobie 
miejscowi wandale, którzy zaczęli rzucać w nią kamieniami. Pewnej jesiennej nocy zniknęła. 
Może ożyła i postanowiła wypełnić swoje zadanie? Niektórzy powiadają, że została zakopana 
przez miłośników oruńskich zabytków, żeby uchronić figurę przed całkowitym zniszczeniem. 
Może kiedyś znów ujrzymy ją na swoim miejscu... 

 

5. Czy na cmentarzu straszy? 

Wiele przedwojennych gdańskich cmentarzy już nie istnieje. 
Niektóre zostały zniszczone podczas działań II wojny 
światowej, inne zniknęły w wyniku niszczycielskiej 
działalności rabusiów, którzy bezkarnie rozkradali stele (płyty) 
z rzadko występującego i cennego kamienia. Niechlubną kartą 
w historii naszego miasta jest wykorzystanie płyt nagrobnych, 

które w okresie powojennym posłużyły jako ogrodzenia, chodniki, schody,  
a nawet dziecięce piaskownice. Podobny los spotkał najstarszą ewangelicką (ewangelicy to 
chrześcijanie, którzy uformowali się pod wpływem przemian religijnych w XVI w.) 
nekropolię w Gdańsku – cmentarz św. Jerzego.  Oruńska nekropolia pochodzi z XVI wieku.  



Cmentarz św. Jerzego był okazały i składał się z dwóch części. Na początku XX w. 
przeznaczono do pochówku dodatkowy teren leżący po drugiej stronie torów kolejowych. 
Dzisiaj niewiele z niego zachowało się. Możemy zobaczyć rzędy starych drzew lipowych, 
które tworzyły dawne cmentarne aleje. Świadectwem istnienia w tym miejscu cmentarza jest 
też pomnik upamiętniający dawną nekropolię.  

W latach 60. i 70. ubiegłego wieku zabytkowe płyty z XVII w.  wykorzystano jako surowiec 
budowlany dla nowopowstającego osiedla. Krążą opowieści, że część płyt została zasypana 
pod ziemią w pobliżu cmentarza albo posłużyła do budowy nadmorskich falochronów.  
Co jakiś czas mieszkańcy Oruni odnajdują stele z dawnej nekropolii.  

Cmentarz św. Jerzego ma również swoją legendę. Najbardziej niedorzecznym  
i makabrycznym pomysłem wykorzystania płyt nagrobnych była budowa dwóch placów 
zabawy na terenie dawnego cmentarza. Jeżeli bliżej przyjrzymy się piaskownicom,  
to możemy zobaczyć na kamiennych tablicach, z których są zbudowane, pozostałości 
inskrypcji (ozdobne napisy).  Jakiś czas temu można dało się zauważyć ich jeszcze więcej. 
Kiedy sprawa została nagłośniona, postanowiono skuć inskrypcje, aby zatrzeć dowody 
ludzkiej bezmyślności. Pracownicy przystąpili do zadania. Nie ukończyli jednak swojego 
dzieła. Dlaczego? Krążą pogłoski, że odkąd kamieniarze przystąpili do skuwania inskrypcji, 
na starym cmentarzu zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Pękały dłuta, trzonki młotków łamały 
się. Robotnicy musieli przerwać pracę do następnego dnia. Tej nocy na Oruni można było 
usłyszeć dziwne dźwięki. Niektórzy wspominają nawet o latających zjawach. Pewnie pod 
wpływem tych dziwnych wydarzeń, pracownicy zaprzestali dalszych prac i nikt więcej nie 
chciał skuwać zabytkowych inskrypcji. 
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