
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Legendy Starego Miasta 

Stare Miasto to przestrzeń historyczna Gdańska, która jest zamknięta ulicami Podwale 

Staromiejskie, Podwale Grodzkie i Wałową. Od południa graniczy z Głównym Miastem. 

Dzielnicę tę niegdyś zamieszkiwali marynarze, robotnicy portowi, wyrobnicy (osoby 

wynajmujące się do drobnych prac), kupcy, rybacy i ludzie mniej zamożni. Na terenie Starego 

Miasta zlokalizowane były domy cechowe, przytułki (miejsca schronienia dla ludzi ubogich   

i bezdomnych), szpitale oraz kościoły. Życie mieszkańców dzielnicy kręciło się wokół 

ciężkiej pracy, zajęć domowych i rozrywki. W tawernach, czyli w portowych gospodach, przy 

dźwiękach gęśli (prosty instrument) gdańszczanie raczyli się piwem, jedli tłuste potrawy            

i namiętnie grali w kości. W okresie panowania zakonu krzyżackiego w Gdańsku większego 

znaczenia nabrało bogatsze Główne Miasto i w 1454 r. całkowicie podporządkowało sobie 

Stare Miasto.  

Obecnie Stare Miasto składa się w większości z nowoczesnych zabudowań. Jest to wynik 

ogromnych zniszczeń, jakich doznał Gdańsk podczas II wojny światowej. Dodatkowo                

po wojnie większość cennych kamienic, które przetrwały, wyburzono, a na ich miejscu 

stanęły nowsze budynki. 

Spacer po Starym Mieście rozpoczniemy od kościoła św. Brygidy. Tam zapoznamy się                 

z historią stowarzyszenia kobiet pokutujących oraz postacią świętej Brygidy. Następnie 

przejdziemy do pobliskiego kościoła św. Katarzyny. Ostatnim etapem wycieczki będzie 

Ratusz Staromiejski. 

1. Źródło Maryi 

Nieopodal kościoła św. Katarzyny roztaczał się stary cmentarz.            

Na jego skraju tryskało źródełko, które przynosiło ukojenie 

podczas gorących, letnich dni. Często odwiedzały to miejsce 

młode kobiety zajmujące się nierządem, czyli świadczące usługi seksualne za pieniądze. 

Narzekały na swoją niedolę i niesprawiedliwość losu. Wiele z nich bardzo chętnie 

porzuciłoby niechlubne zajęcie, ale obawiały się, że stracą swoje jedyne źródło utrzymania.  

Pewnego dnia nad źródełkiem niewiastom ukazała się postać Matki Boskiej. Maryja patrzyła 

na kobiety swoim łagodnym spojrzeniem i zachęcała je do wyrzeczenia się dotychczasowego 

zajęcia. Cudowne wydarzenie sprawiło, że postanowiły zerwać z grzesznym życiem. Osiadły 

przy źródełku i założyły stowarzyszenie pokutnic.  



Nazywano je też magdalenkami, od imienia świętej Marii Magdaleny, która przed spotkaniem 

z Jezusem z Nazaretu i nawróceniem, zajmowała się prostytucją. Pokutnice zaopiekowały się 

źródłem. Umocniły je, budując wokół cembrowinę (specjalne obudowanie) i umieściły nad 

nim daszek. W taki oto sposób powstała studzienka, która przyjęła nazwę Źródła Maryi. 

Niebawem zaczęli do niego przychodzić grzesznicy i pod wpływem niezwykłej wody 

doznawali nawrócenia. Wieść o objawieniu bardzo szybko się rozniosła poza mury Starego 

Miasta. Do Gdańska przybywało wielu chorych, którzy modlili się przy źródełku w nadziei na 

uzdrowienie. Dzięki temu do pokutujących kobiet napływały datki z całej Europy.                       

Za zgromadzone środki siostry mogły wybudować dom i przylegającą do niego kaplicę pod 

wezwaniem Marii Magdaleny, która z czasem została przebudowana i wkomponowana w 

bryłę kościoła św. Katarzyny. Dzisiaj już nie ma śladu po cudownej studzience. Pozostała 

tylko kaplica pokutnic, która jest najstarszą częścią kościoła. Natomiast gdańskie 

stowarzyszenie stało się zaczątkiem Zakonu Brygidek, a z nim wiąże się kolejna legenda. 

 

2. Legenda o świętej Brygidzie 

Św. Brygida żyła w późnym średniowieczu i pochodziła ze Szwecji.  

Po śmierci swego męża postanowiła oddać się służbie Bogu.            

Wstąpiła do słynnego klasztoru w Alvastra – pierwszego opactwa 

cysterskiego na terenie Szwecji. Choć pochodziła z bogatego rodu               

i była kobietą wykształconą, żyła skromnie i nie wywyższała się            

ponad innych. Wstąpienie do zakonu nie przeszkodziło jej w 

zgłębianiu wiedzy. Brygida przyglądała się z ogromnym zainteresowaniem polityce i kondycji 

moralnej Kościoła, a były to ciężkie czasy dla chrześcijaństwa. W 1309 r. siedziba papieska 

została przeniesiona z Rzymu do Awinionu – miasta w południowej Francji. Wydarzenie to 

zapoczątkowało niewolę awiniońską, która trwała aż do 1377 r. Polegała ona na uzależnieniu 

politycznym Stolicy Apostolskiej od Francji, dlatego Awinion stał się siedzibą papieży.                 

Z powodu szerzącego się w Kościele nepotyzmu, czyli faworyzowaniu krewnych przy 

wyborze na urzędy i przywłaszczaniu przez duchowieństwo znacznych sum pieniędzy, 

nastąpiła ogromna niechęć wobec kleru.  

Brygida w swoich modlitwach prosiła Boga o wskazanie drogi postępowania. Pewnego dnia, 

mniszka doznała objawienia. Ukazał się jej Chrystus i polecił założenie Zakonu 

Najświętszego Zbawiciela.  



W kolejnych wizjach podyktował Brygidzie regułę (zasady) nowego zgromadzenia. Zakon 

miał skupiać 60 sióstr zakonnych i trzynastu zakonnych księży, którzy sprawowaliby nad nimi 

opiekę duchową. Pomieszczenia dla księży i sióstr miały być ściśle oddzielone: na południu 

od kościoła znajdowałby się klasztor męski, a od północy – żeński.  

Od tego czasu Brygida dokładała wszelkich starań by stworzyć objawiony w wizjach Zakon 

Najświętszego Zbawiciela. Zasłynęła, jako orędowniczka jedności chrześcijaństwa.               

Głosiła potrzebę reformy Kościoła katolickiego i powrotu papieży do Rzymu. Mimo wielkiej 

popularności, którą się cieszyła, na zatwierdzenie reguły swojego zakonu Brygida musiała 

czekać ponad 20 lat. W momencie, kiedy uzyskała zgodę papieską, w podziękowaniu                 

za okazaną łaskę, wyruszyła w pielgrzymkę do Ziemi Świętej (miejsce pielgrzymek 

chrześcijańskich wiernych – Palestyna i Izrael). Niestety, nie było jej dane ujrzeć swojego 

dzieła – pierwszego klasztoru w Vadstenie, gdyż w drodze powrotnej do Szwecji zmarła.  

 

Ciało Brygidy postanowiono przewieźć do jej rodzinnego kraju. Droga wiodła przez Gdańsk. 

Mieszkańcy grodu nad Motławą oczekiwali z niecierpliwością na to wydarzenie.                     

Ciało Brygidy zostało najpierw umieszczone w kościele Mariackim a następnie w kaplicy 

pokutnic. Z powodu złej pogody na Bałtyku, statek, który miał przewieźć ciało Brygidy do 

Szwecji, nie mógł wyruszyć w morze. W tym czasie gdańszczanie byli świadkami wielu 

cudów, jakie dokonywały się w świątyni. Pewnego razu na oczach wiernych, z palca świętej 

zsunął się pierścień – symbol zaślubin z Jezusem Chrystusem (siostry wstępując do zakonu 

składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa – nakładają obrączkę tym gestem 

powierzając swoje życie Bogu). 

Pierścień z legendy nie upadł na ziemię, lecz wzniósł się w powietrze. Wierni wzięli to za 

znak, że właśnie w tym miejscu ma powstać nowy klasztor Zakonu Najświętszego 

Zbawiciela. Został on oficjalnie erygowany (założony) w 1396 r.  

Pomieszczenia klasztorne wzniesiono po północnej stronie kościoła św. Brygidy. Ze względu 

na brak miejsca pod zabudowę postanowiono odejść od zasad i zbudować oba klasztory 

żeński i męski obok siebie, tyle że oddzielone murem. Budynki zostały rozebrane po kasacji 

(likwidacji klasztoru) w XIX w. Ostatnim świadkiem już ponad sześciuset letniej historii 

budowli jest mur, który oddzielał oba klasztory.  

 



3. Kto straszył w kościele św. Brygidy? 

W średniowieczu grzebano ludzi w kościołach. Kiedy w świątyniach 

brakowało miejsca, budowano przy nich cmentarze. Krypty, czyli 

specjalne miejsca pod posadzką kościoła służące jako groby, 

rezerwowano tylko dla zasłużonych i bogatych mieszczan. Pewnego 

jesiennego dnia w 1650 r. chowano w kościele świętej Brygidy starego 

oficera z twierdzy Wisłoujście. Przed śmiercią zażyczył sobie, że ma 

być pogrzebany obok zmarłej żony, która leżała pod kamienną płytą na końcu południowej 

nawy. Jednak wszystkie miejsca obok żony były zarezerwowane przez bogate rodziny. 

Zapadła decyzja, żeby starego żołnierza pochować po drugiej stronie świątyni. W kilka dni po 

pogrzebie w kościele świętej Brygidy zaczęły dziać się przedziwne rzeczy. Ze świątyni 

dochodziły przeraźliwe krzyki, ogłuszające bicie dzwonów i niedające spać okolicznym 

mieszkańcom i mieszkankom hałasy.  

Wśród nich dominował dźwięk podkutych, wojskowych butów i szczęk ostróg (metalowych 

elementów używanych do jazdy konnej). Przez okna kościoła widać było rozbłyski świetlne  

Gdy hałasy były już nie do zniesienia, jeden z księży, który sprawował opiekę duchowną nad 

brygidkami (Zakon Najświętszego Zbawiciela), postanowił odkryć ich przyczynę. Gdy był 

już w środku, ujrzał bladą poświatę wychodzącą z grobu niedawno pochowanego oficera. 

Kierowała się ona w stronę południowej nawy. Z czasem przybrała postać żołnierza, który 

głośno stąpał po ziemi. Oficer przeszedł na drugi koniec kościoła i klęknął na grobie swojej 

żony. Zaczął szlochać i płakać. Wtedy księdza opuściły wszelkie obawy i postanowił zapytać 

ducha, dlaczego tak rozpacza. 

— Jak to, nie wiesz? Pochowaliście mnie daleko od mojej żony — odpowiedział oficer. 

— Przecież jesteś duchem i bez problemu możesz do niej przychodzić — ze zdziwieniem 

odparł ksiądz. 

— Masz rację, ale gdy nadejdzie Dzień Sądu Ostatecznego i ciała będą powstawać z grobów, 

nasze nie będą razem. 

Nazajutrz ksiądz opowiedział całą historię przełożonemu, który zgodził się na przeniesienie 

zwłok oficera do grobu jego żony. Od tego momentu w kościele św. Brygidy przestało 

straszyć. 



4. Gdańska katarynka 

Na szczycie wieży kościoła św. Katarzyny znajduje się słynny               

w całej Europie carillon, czyli mechanizm wygrywający melodie 

przy pomocy dzwonów. Jest on szczególny, gdyż  to carillon 

koncertowy, na którym może grać muzyk. Na co dzień jednak dzwony są uruchamiane przez 

mechanizm zegarowy. W Polsce są tylko dwa takie carillony i oba znajdują się w Gdańsku. 

Drugi carillon rozbrzmiewa z wieży Ratusza Głównego Miasta.  Należy jednak pamiętać,             

że zanim w „Świętej Katarzynie” pojawiły się skomplikowane mechanizmy zegarowe, 

jedynie proste uderzenia dzwonów wyznaczały rytm codziennego życia mieszkańców                      

i mieszkanek Gdańska. 

Duchownym ze starej fary (kościół parafialny lub najstarsza świątynia w mieście) zamarzył 

się wspaniały instrument, który wyróżniałby kościół św. Katarzyny spośród nadmotławskich 

świątyń. W Holandii zakupili dzwony, dzwonki i dzwoneczki oraz zamontowali 

wprowadzającą je w ruch klawiaturę. Gospodarze kościoła zatrudnili mistrza od carillonu, 

czyli muzyka potrafiącego wygrywać melodie na tym instrumencie. Odtąd dźwięki                         

z „grającej wieży” rozbrzmiewały ku uciesze gdańszczan nad całym Starym Miastem.                

Jednak mieszczanie i mieszczanki niedługo cieszyli się dzwonami.  

Pewnego razu muzyk grał na carillonie nocą. Nazajutrz, z nieznanych przyczyn, zerwał 

kontrakt i uciekł z Gdańska. Z każdym kolejnym mistrzem było podobnie. Zawsze,                  

gdy przyszło im grać w nocy, już o poranku następnego dnia rezygnowali z pracy. 

Wreszcie zabrakło śmiałków i dzwony zamilkły na dłużej.  

Jakiś czas później do Gdańska zawitał zegarmistrz Daniel. Utrzymywał, że stworzy 

odpowiedni mechanizm, który uniezależni instrument od kaprysów grających na nim 

muzyków. Duchowni z niedowierzaniem przyjęli propozycję Daniela. Mistrz od razu wziął 

się do pracy. Wykonanie najważniejszych elementów mechanizmu zlecił staremu ślusarzowi    

o imieniu Jakub. W codziennej pracy pomagał mu wnuk Łukasz. Młody chłopak podziwiał 

talent mistrza Daniela, dlatego niezmiernie cieszył się na wieść o zleceniu. Sam chciał 

zbudować w przyszłości podobny mechanizm. Na razie swoje umiejętności szlifował na 

własnoręcznie wykonanym niewielkim instrumencie przypominającym carillon.                       

Cały mechanizm złożony z części dzwonków i dzwoneczków mieścił się w skrzyni. 

Kiedy elementy carillonu były gotowe, Daniel kazał je wnieść na sam szczyt wieży 



kościelnej. Tam z wielką starannością wywiercił otwory i połączył cały mechanizm. Jeszcze 

tego samego dnia carillon zagrał pierwszą melodię. Niebawem imię zegarmistrza stało się 

sławne. Przypisano mu wszystkie zasługi. O starym ślusarzu nikt nie pamiętał. Za zarobione 

pieniądze ledwo przeżył wraz z Łukaszem zimę. 

Wnuk ślusarza był bardzo rozczarowany, że nie mógł zobaczyć jak mistrz Daniel łączy 

poszczególne części instrumentu. Wierzył, że pomogłoby mu to w dokończeniu własnego 

miniaturowego mechanizmu w skrzynce. Zdolny młodzieniec postanowił zakraść się nocą do 

wieży z carillonem. Przestudiował tam wszystkie połączenia i układy kołków uderzających   

w dzwonki. Wciąż jednak nie znał reguły, wedle której zegarmistrz porozmieszczał drążki na 

bębnie. Był tak zapracowany, że nie zauważył zbliżającej się zza pleców postaci. 

— Mam Cię złodzieju, już mi więcej nie uciekniesz! — zawołał zakapturzony mężczyzna. 

Z jego oczu biły dwa strumienie światła i Łukasz od razu się domyślił, że to duch. 

— Nie jestem złodziejem — odparł młodzieniec. 

Łukasz pokazał duchowi skrzynkę z mechanizmem i powiedział, że chciałby tylko wprawić w 

ruch swój mały instrument. Nie wie jednak, jak połączyć niektóre elementy i dlatego chciał 

obejrzeć dzwony. Duch uwierzył w szczerość chłopca i pomógł mu uruchomić mechanizm. 

— Teraz twój instrument będzie wybijać więcej dźwięków niż sam kościelny kurant — mówił 

duch — Nazwiesz go katarynką, a dlatego, że powstał on w tej, a nie innej świątyni.                    

W kościele św. Katarzyny, w której znajduje się sławny carillon — dodał. 

Chłopiec zapytał, kim jest postać, która mu pomogła. Okazało się, że to duch strażnika 

kościoła, który za życia mężczyzna przez nieuwagę nie domknął kiedyś okna w świątyni. 

Wykorzystali to złodzieje i wemknęli się do kościoła, kradnąc cenną monstrancję, czyli 

zdobione naczynie liturgiczne, w którym przechowuje się hostię (okrągły opłatek z mąki 

pszennej symbolizujący ciało Jezusa Chrystusa). Stary i schorowany strażnik umarł                        

z poczucia winy. Od tej pory jego duch straszył w wieży kościelnej i to właśnie on płoszył 

grających w nocy carillonistów.  

Łukasz dzięki pomocy strażnika zdobył sławę i pieniądze. Jego katarynki sprzedawały się 

bardzo dobrze, a on mógł zatroszczyć się o dziadka.  

 



5. Mądra papuga Jana Heweliusza 

Na Starym Mieście mieszkał i pracował słynny gdańszczanin Jan 

Hewelke, czyli Heweliusz. Dom naukowca i browarnika (wytwórcy 

piwa), który tak naprawdę składał się z trzech kamienic znajdował się 

na rogu dzisiejszej ulicy Korzennej i Heweliusza.  

Na jego dachu była umieszczona olbrzymia konstrukcja 

obserwatorium astronomicznego. Pasją naukowca były gwiazdy, 

które każdej nocy dokładnie obserwował. Na co dzień Heweliusz odwiedzał browary, gdzie 

warzył doskonałe piwo. Gotowe beczki z trunkiem przechowywał w wydzierżawionych 

piwnicach Ratusza Staromiejskiego. Codziennie zachodził tam, by doglądać pracowników 

rozlewających piwo. Gdy czeladnicy kończyli pracę przychodzili do Heweliusza i mówili: 

„Panie Hewelke, idziemy”. W ten sposób nie tylko sygnalizowali koniec pracy, ale również 

grzecznie przypominali o wypłacie. Heweliusz miał papugę, która bardzo szybko nauczyła 

się często powtarzanego zwrotu „Panie Hewelke, idziemy”. Pewnego dnia ptaka złapał kot              

i zaczął z nim uciekać. Papuga wykrzyczała doskonale znane jej zdanie, dzięki czemu 

szczęśliwie uniknęła opresji. 

W poważniejsze tarapaty wpadła podczas pożaru domu Heweliusza. Któregoś razu jeden               

z pracowników astronoma cały dzień się obijał. Browarnik postanowił ukarać go i odmówił 

mu wypłaty. Czeladnik w zemście podpalił dom słynnego gdańszczanina. Pożar szybko 

zajmował pomieszczenia. Ratowano tylko najcenniejsze przedmioty. W całym zamieszaniu 

zapomniano o papudze. Jednak mądre zwierzę zaczęło głośno krzyczeć: „Panie Hewelke, 

idziemy”. Nagle wszyscy przypomnieli sobie o ptaku i w ostatniej chwili uratowano go. 

Jan Heweliusz umarł w 1687 r. Legenda głosi, że na uroczystości żałobne zabrano papugę. 

Gdy grabarze zaczęli spuszczać trumnę do grobu pod posadzką kościoła św. Katarzyny 

trumnę, ptak pożegnał się ze swoim właścicielem w znany jej sposób: „Panie Hewelke, 

idziemy”.  
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