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QUiZ
1.	 Ile	wież	ma	kościół	Bożego	Ciała?
a.	 1
b.	 2
c.	 3

2.	 Od	strony	ulicy	3	Maja	kościół	Bożego	Ciała	ozdobiony	jest	niedużą	rzeźbą.	Kogo	ona	przedstawia?
a.	 św.	Józefa
b.	 Marię	
c.	 św.	Wojciecha

3.	 Brama	prowadząca	na	Cmentarz	Nieistniejących	Cmentarzy	ma	metalowe	wykończenie	w	kształcie:
a.	 drzewa
b.	 krzyża	
c.	 złożonych	dłoni

4.	 Na	Grodzisku	w	2000	roku	postawiono	pomnik.	Kogo	lub	co	przedstawia?
a.	 krzyż
b.	 św.	Wojciecha	
c.	 Bolesława	Chrobrego

5.	 Na	jaki	kolor	pomalowana	jest	kaplica	na	Cmentarzu	Garnizonowym?
a.	 biały	
b.	 zielony
c.	 brązowy		



Zima	to	okres,	kiedy	przyroda	zamiera.	Dla	naszych	przodków	była	to	najtrudniejsza	do	przetrwania	pora	roku.	
Przeżycie	umożliwiały	zgromadzone	w	cieplejszych	miesiącach	zapasy	jedzenia.	

Starożytni	Grecy	fenomen	zimy	wyjaśnili	za	pomocą	pięknego	mitu.	Otóż	w	dawnych	czasach	ludzie	nie	
musieli	martwić	się	zmianą	pór	roku.	Pogoda	była	nieustannie	piękna	i	słoneczna.	Pola,	łąki	i	sady	zapewniały	
ludziom	olbrzymie	ilości	jedzenia,	a	ci,	wdzięczni	za	dostatek,	składali	bogom	ofiary.	O	urodzaj	i	obfite	zbio-
ry	dbała	bogini	rolnictwa	Demeter.	Przemierzała	słoneczne	krainy	wraz	ze	swoją	córką	Persefoną	i	licznym	
orszakiem	nimf,	doglądając	pól	i	sadów.	Pewnego	dnia	Persefona	nie	wróciła	ze	spaceru.	Gdy	zrywała	kwiaty,	
porwał	ją	i	uprowadził	do	swojego	królestwa	bóg	podziemi	Hades.	Zaniepokojona	matka	szukała	Persefony	
przez	wiele	miesięcy,	właśnie	wtedy	na	ziemi	zapanowała	zima.	Zrozpaczona	Demeter	nie	miała	czasu	doglą-
dać	pól	uprawnych	 i	owocowych	sadów,	 ludziom	 i	zwierzętom	zagroziło	widmo	głodu.	Pytała	o	Persefonę	
wszystkie	napotkane	osoby.	Hekate,	bogini	czarów	i	ciemności,	poradziła	jej,	by	zapytała	Heliosa,	wszystko-
widzącego	boga	słońca.	Ten	wyjawił	jej	prawdę.	Bezsilna	Demeter	ukryła	się	w	górach,	w	niedostępnej	jaskini.	
Interweniować	musiał	sam	Zeus,	najpotężniejszy	z	bogów.	Nakazał	Hadesowi,	który	poślubił	córkę	Demeter,	
aby	 uwolnił	 swoją	 małżonkę,	 tak	 by	 mogła	 wrócić	 do	 matki.	 Podstępny	 bóg	 podziemia	 zgodził	 się,	 ale	 dał	
dziewczynie	na	drogę	piękny,	ciemnoczerwony	granat.	Owoc	ten	miał	magiczną	moc	–	kiedy	się	go	zjadło,	
trzeba	 było	 wrócić	 do	 podziemnego	 królestwa.	 Persefona,	 zdążając	 do	 matki,	 nie	 mogła	 się	 powstrzymać,	
rozcięła	granat	i	zjadła	kilka	soczystych,	orzeźwiających	nasion.	Demeter	spotkała	się	z	córką,	ale	tylko	na	jakiś	
czas,	ponieważ	od	 tej	pory	Persefona	spędza	kilka	miesięcy	na	ziemi,	 razem	z	Demeter	–	wtedy	natura	się	
ożywia	i	wszystko	kwitnie	–	a	na	pozostałe	miesiące	w	roku	musi	powrócić	do	krainy	śmierci	–	wtedy	przyroda	
zamiera	i	nastają	chłodne	i	smutne	zimowe	dni.	

Właśnie	zimą	poznamy	niezwykłe	drzewo,	przed	którym	ludzie	niegdyś	odczuwali	strach.	Według	wierzeń	
Greków	drzewo	to	rosło	w	podziemnym	królestwie	Hadesa	i	Persefony.	Groźny	cis,	poświęcony	mrocznej	bo-
gini	czarów	i	magii	Hekate	oraz	Eryniom,	boginiom	zemsty,	wzbudzał	jednocześnie	lęk	i	podziw.	Nie	można	
się	temu	dziwić	–	jest	to	roślina	trująca,	niemal	wszystkie	jej	części,	poza	czerwonymi	osnówkami	nasion,	są	
zabójcze	dla	wielu	gatunków	zwierząt,	a	także	dla	ludzi.	

Cis	może	przybierać	 formę	zarówno	niewysokiego	drzewa,	 jak	 i	 krzewu.	Drewno	cisa	charakteryzuje	 się	
dużą	 twardością	 i	 trwałością,	 dzięki	 czemu	 ma	 różnorodne	 zastosowanie	 i	 jest	 niezwykle	 cenne.	W	 dodat-
ku	drzewa	te	są	zawsze	zielone	i	pięknie	się	prezentują.	Często	sadzi	się	je	w	ogrodach	i	parkach,	ponieważ	
oprócz	tego,	że	urozmaicają	krajobraz	swymi	ciemnozielonymi	sylwetkami,	to	 jeszcze	można	je	w	dowolny	
sposób	przycinać.	Zdolny	ogrodnik	może	cisowi	nadać	niemal	każdy	kształt:	kuli,	kolumny	czy	stożka.	

Chociaż	 jednak	 cis	 ma	 wiele	 zastosowań,	 kojarzony	 jest	 głównie	 ze	 śmiercią	 i	 dlatego	 w	 trakcie	 space-
ru	 odwiedzimy	 miejsce	 nazywane	 niegdyś	 Królestwem	 Zmarłych.	 Obszar	 położony	 u	 stóp	 Grodziska	
przez	wiele	wieków	służył	 jako	miejsce	pochówków.	W	pobliżu	wciąż	znajduje	się	nekropolia	–	Cmentarz	
Garnizonowy,	będący	najstarszym	czynnym	cmentarzem	w	mieście.	 Jego	niezwykle	ciekawa	historia	 sięga	
ponad	dwustu	 lat	wstecz.	Podczas	spaceru	w	te	okolice	zobaczymy	kilka	pięknych	okazów	drzewa	śmierci.	
Część	cisów	jest	formowana	i	przycinana	przez	ogrodników	i	ogrodniczki,	część	zaś	rośnie	swobodnie,	wyróż-
niając	się	barwą	i	kształtem	na	tle	innych	drzew	i	krzewów.	

Kościół, szpital i dawny cmentarz Bożego Ciała, 
ul. 3 Maja 19
Ulica	3	Maja	jest	obecnie	jedną	z	najważniejszych	i	najbardziej	ruchliwych	ulic	w	mieście.	Wzdłuż	niej	biegną	
tory	kolejowe	i	tramwajowe,	stoją	tu	ważne	urzędy	i	instytucje.	Nie	zawsze	jednak	tak	było.	Przez	wieki	najważ-
niejszymi	budynkami	był	tu	założony	już	w	XIV	stuleciu	szpital	oraz	kaplica	Bożego	Ciała.	

Cis — GrodZisko 
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W	 usytuowanych	 poza	 murami	 miasta	 obiek-
tach	opiekowano	się	osobami	chorymi,	starymi	lub	
samotnymi.	 Leczono	 tu	 także	 chorych	 na	 groźne	
choroby	 zakaźne,	 takie	 jak	 trąd	 czy	 dżuma.	 Przy	
szpitalu	znajdowała	się	kaplica,	z	czasem	rozbudo-
wana	 i	 powiększana.	 Służyła	 nie	 tylko	 pacjentom,	
ale	także	okolicznym	mieszkańcom	i	mieszkankom.	
Obok	rozciągał	się	teren	cmentarza.	Kościół	i	szpital	
były	często	palone	w	czasie	wojen.	Sytuacja	zmie-
niła	się,	gdy	w	XVII	stuleciu	Grodzisko	umocniono	
potężnymi	 fortyfikacjami	 (militarnymi	 umocnie-
niami).	Od	tamtej	pory	kościół	nie	był	już	niszczony	
i	dotrwał	do	naszych	czasów.	Podobnie	 jak	szpital	
był	rozbudowywany.	Przy	kościele,	szpitalu	i	cmen-
tarzu	Bożego	Ciała	zakładano	także	nekropolie	dla	
osób	ubogich.	W	dawnych	wiekach	bowiem	funk-
cję	cmentarza	pełnił	 kościół	–	 tu	spoczywały	oso-
by	najbogatsze	–	oraz	 tereny	przykościelne,	gdzie	
grzebano	 nieco	 mniej	 zamożnych.	 Z	 kolei	 osoby,	
które	 zmarły	 w	 wyniku	 chorób	 zakaźnych,	 a	 także	
ludzi	 bezdomnych,	 przestępców	 i	 samobójców	
chowano	poza	murami	miasta.	Właśnie	przy	obecnej	ulicy	3	Maja	w	XVII	 i	XVIII	wieku	założono	kilka	takich	
cmentarzy	dla	wszystkich	tych	nieszczęśników,	którzy	nie	mogli	liczyć	na	lepszy	pochówek.	W	1710	roku	za-
łożono	tu	cmentarz	żydowski.	W	tamtych	czasach	Żydzi	nie	byli	traktowani	na	równi	z	innymi	mieszkańcami	
i	mieszkankami.	Nie	mogli	na	przykład	osiedlać	się	w	samym	mieście.	Dlatego	sprowadzali	się	do	gdańskich	
osad	 i	na	przedmieścia.	Cmentarz	nie	działał	zbyt	długo,	 już	w	XIX	stuleciu	podczas	 rozbudowy	 fortyfikacji	
został	 zamknięty,	a	 szczątki	 ludzkie	przeniesiono	na	dużo	starszy	 i	większy	cmentarz	żydowski	na	Chełmie.	
Nie	przetrwały	także	cmentarze	dla	ubogich,	na	ich	miejsce	powstały	w	XIX	wieku	nekropolie	kilku	gdańskich	
parafii.	Na	początku	tego	samego	stulecia	kategorycznie	zakazano	grzebania	zmarłych	we	wnętrzach	świątyń	
i	na	cmentarzach	przykościelnych.	Uznano,	że	jest	to	niehigieniczne	i	niebezpieczne	dla	zdrowia	osób	żyją-
cych.	Pozwolono	natomiast	na	pochówki	przy	kościołach	położonych	na	przedmieściach,	w	tym	na	cmen-
tarzu	Bożego	Ciała.	Miejsca	było	 tam	 jednak	niedużo	 i	 trzeba	było	założyć	nowe	nekropolie.	W	sąsiedztwie	
starego	cmentarza	Bożego	Ciała	powstały	cmentarze	dla	wiernych	z	parafii	św.	Bartłomieja	na	Starym	Mieście,	
Mariackiej	na	Głównym	Mieście	i	św.	św.	Piotra	i	Pawła	ze	Starego	Przedmieścia.	Ze	względu	na	przeznaczenie	
obszar	u	stóp	Grodziska	otrzymał	nieco	makabryczne	określenie	Królestwa	Zmarłych.	Cmentarze	pod	Grodzi-
skiem	wkrótce	wypełniły	się	grobami	i	w	drugiej	połowie	XIX	wieku	założono	nowe	cmentarze	wzdłuż	drogi	
prowadzącej	do	Wrzeszcza:	Wielkiej	Alei,	dzisiaj	alei	Zwycięstwa.	

Kościół	Bożego	Ciała	przetrwał	II	wojnę	światową,	kiedy	to	większość	zabytków	Gdańska	legła	w	gruzach.	
W	budynkach	szpitala	urządzono	mieszkania,	najstarsze	czekają	obecnie	na	remont.	Kościół	jest	siedzibą	para-
fii	polskokatolickiej.	Dawny	cmentarz	Bożego	Ciała,	jeden	z	najstarszych	w	Gdańsku,	zamknięto	w	1946	roku,	
a	następnie	zamieniono	w	park.	Zachował	się	tu	tylko	jeden	nagrobek,	zasłużonej	dla	miasta	rodziny	Klawitte-
rów,	właścicieli	jednej	z	największych	ówczesnych	stoczni	w	Gdańsku.	

Cisy na Cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy, 
ul. 3 Maja 
Jak	wspomniano,	cis	wzbudzał	lęk	z	powodu	swoich	trujących	właściwości.	Toksyny	zawarte	w	cisie	zaburzają	
pracę	serca	i	doprowadzają	do	śmierci.	Do	mrocznej	legendy	przyczynił	się	także	jego	wygląd	–	ciemnozielo-
ne	igły,	pomiędzy	którymi	kryją	się	krwistoczerwone	owoce.	Sylwetka	nieprzycinanego	cisa	jest	nieregularna	
i	z	pewnej	odległości,	w	półmroku	lub	we	mgle,	wygląda	jak	posępna,	ciemna	zjawa.	Niezależnie	od	pory	roku	
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jego	wygląd	się	nie	zmienia,	 igły	gubi	bardzo	dys-
kretnie	i	małymi	partiami	co	6–8	lat.	To	wyjątkowo	
długowieczne	drzewo.	Prawdopodobnie	najstarsze	
cisy	rosną	w	Szkocji	i	mogą	mieć	nawet	1500–2000	
lat.	Najstarsze	drzewo	w	Polsce	również	należy	do	
tego	 gatunku.	 Rosnący	 w	 Henrykowie	 Lubartow-
skim	(na	Dolnym	Śląsku)	cis	liczy	blisko	1300	lat.	Od	
nazwy	miejscowości	nazywany	jest	Henrykowskim.	

Cis	unika	słońca,	lubi	cień,	co	tłumaczono	sobie	
tym,	że	drzewo	wstydzi	się,	iż	z	jego	drewna	wyko-
nano	krzyż,	na	którym	umarł	Jezus.	

Długowieczne,	mroczne	cisy	kojarzono	ze	śmier-
cią	i	chętnie	sadzono	na	cmentarzach.	Uważano	je	
za	strażników	zmarłych,	a	zarazem	korzystających	
z	 ich	 protekcji.	 Starożytni	 Grecy	 wyplatali	 z	 cisa	
wieńce	 nagrobne	 i	 otaczali	 go	 czcią.	 Drzewo	 poświęcono	 Hekate,	 demonicznej	 bogini	 czarów,	 strażniczce	
rozdroży,	gdzie	aż	roiło	się	od	niespokojnych	duchów,	czyhających	na	ludzi.	Hekate	znała	się	również	na	zio-
łach,	umiała	sporządzać	magiczne	mikstury	i	napary.	Wykorzystywała	przy	tym	sok	z	cisa	oraz	innych	trujących	
i	odurzających	roślin,	takich	jak	tojad,	wilcza	jagoda	czy	mandragora.	Od	niej	uczyły	się	inne	znane	z	mitologii	
czarownice:	Kirke	czy	Medea.	Hekate	przedstawiano	z	płonącą	pochodnią	z	cisu	w	ręku,	u	jej	boku	biegły	psy.	
Ich	wycie	poprzedzało	pojawienie	się	bogini.	Hekate	była	strażniczką	–	pilnowała,	żeby	duchy	nie	przenikały	
do	świata	żywych,	a	żywi	nie	przeszkadzali	zmarłym.	Opiekunce	rozdroży,	znającej	się	na	magii	i	czarnoksię-
stwie,	trzymającej	mściwe	duchy	na	wodzy,	należało	oddawać	cześć.	W	starożytności	składano	bogini	ofiarę	
z	czarnych	byków	przystrojonych	wieńcami	cisu.	Krwią	tych	zwierząt	miały	karmić	się	piekielne	duchy,	dzięki	
czemu	dawały	spokój	żywym.	Cis	to	także	ulubiona	roślina	uskrzydlonych	bogiń	zemsty	Erynii,	zamieszkują-
cych	Ereb,	najciemniejszą	część	podziemnego	świata.	Erynie	wysłuchiwały	skarg	ludzi	i	gnębiły	przestępców,	
zwłaszcza	morderców.	Ich	ofiary	umierały	w	cierpieniach.	Boginie	zemsty	trzymały	cisowe	pochodnie	i	ubiera-
ły	się	w	girlandy	uplecione	z	gałęzi	tej	rośliny.	

Tyle	mitów	i	podań.	Faktem	jest,	że	sok	z	cisa	służył	jako	trucizna.	W	czasach	starożytnych	król	plemienia	
Eburonów,	Katywulkus,	po	przegranej	z	kretesem	wojnie	z	Rzymianami	otruł	się	właśnie	sokiem	z	cisa.	Groty	
strzał	nacierano	trucizną	pozyskiwaną	z	tego	drzewa,	aby	zwiększyć	ich	śmiercionośną	moc.	Starożytni	leka-
rze	przestrzegali	przed	cisem.	Pedanios	Dioskurydes	twierdził,	że	samo	wąchanie	gałązek	jest	niebezpieczne.	
Groźne	było	przebywanie	nawet	w	jego	cieniu.	Klaudiusz	Galen	uważał	cis	za	podstępnego	truciciela,	który	
czyha	na	człowieka	i	nierozumne	zwierzęta.	

Nie	wszyscy	jednak	patrzyli	na	drzewo	z	podejrzliwością.	Niektórzy	ogrodnicy	byli	zdania,	że	żaden	zadba-
ny	 i	piękny	ogród	nie	może	się	bez	niego	obyć.	Do	szczególnych	miłośników	cisa	możemy	zaliczyć	 jedne-
go	z	najważniejszych	ogrodników	w	historii:	André	Le	Nôtre’a.	Le	Nôtre	zrewolucjonizował	sztukę	ogrodową.	
Mógł	to	uczynić,	ponieważ	pracował	dla	najbogatszego	władcy	w	Europie,	rządzącego	Francją	Ludwika	XIV,	
nazywanego	królem	Słońce.	Ludwik	XIV	dużą	wagę	przywiązywał	do	wyglądu	swoich	posiadłości.	Chciał,	aby	
wszyscy	widzieli	jego	potęgę	i	bogactwo.	Urządził	najznakomitszą	rezydencję	w	XVII-wiecznej	Europie	–	pałac	
w	Wersalu,	 który	 do	 dziś	 zachwyca	 setki	 tysięcy	 turystów	 i	 turystek.	Także	 za	 sprawą	 Le	 Nôtre’a,	 który	 wie-
dział,	że	pałac	musi	mieć	należytą	oprawę	w	postaci	wspaniałej	zieleni.	Dzięki	genialnemu	ogrodnikowi	Wersal	
otoczony	jest	olbrzymim,	starannie	zaplanowanym	ogrodem.	Pomiędzy	różnokolorowymi	alejami,	klombami,	
znajdują	się	rzeźby,	sadzawki	i	fontanny.	Wśród	nich	odnajdziemy	starannie	przycięte	cisy.	Styl	zaproponowany	
przez	ogrodnika	króla	Francji	przyjął	się	w	całej	Europie.	Ogrody	francuskie,	jak	je	nazywano,	zakładano	przy	
rezydencjach	i	pałacach.	Były	kosztowne	w	utrzymaniu,	więc	mogli	sobie	na	nie	pozwolić	tylko	najzamożniejsi.	
W	Gdańsku	ogród	francuski	możemy	podziwiać	w	Parku	Oliwskim.	Stanowi	on	oprawę	Pałacu	Opatów	i	został	
założony	w	XVIII	wieku.	Oczywiście	rosną	w	nim	także	ciemnozielone	cisy,	przycięte	w	formie	stożka.	
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Z	kolei	w	miejscu,	gdzie	się	obecnie	znajdujemy,	na	Cmentarzu	Nieistniejących	Cmentarzy,	widzimy	cisy	
skromnie	przystrzyżone	w	żywopłot.	Nekropolia	powstała	w	2002	roku	w	celu	upamiętnienia	wielu	zamknię-
tych	bądź	zlikwidowanych	po	II	wojnie	światowej	gdańskich	cmentarzy.	

Grodzisko 
O	 przeszłości	 miejsc	 wiele	 mówią	 ich	 nazwy.	
W	wypadku	Grodziska	nazwa	pochodzi	od	gro-
du,	 czyli	 rodzaju	 twierdzy-osady	otoczonej	wa-
łem.	W	dawnych	czasach	mieszkał	w	nim	władca	
wraz	 z	 rodziną,	 dworem	 i	 wojskiem.	 W	 mniej-
szych	 grodach	 przebywali	 namiestnicy	 księcia	
lub	króla.	Grody	wznoszono	na	terenach	trudno	
dostępnych	dla	wrogich	armii,	często	na	wznie-
sieniach	lub	wyspach	albo	na	obszarach	otoczo-
nych	bagnami	i	mokradłami.	Idealnym	miejscem	
na	gród	była	góra,	którą	dziś	określamy	właśnie	
mianem	 Grodziska.	 Już	 w	 X	 wieku	 zbudowano	
tu	gród,	który	w	997	roku	odwiedził	św.	Wojciech.	

Ten	pochodzący	z	Czech	biskup	przybył	do	Polski	na	prośbę	władcy	kraju	Bolesława	Chrobrego.	Miał	udać	
się	na	ziemie	zamieszkałe	przez	Prusów,	plemię,	które	nie	chciało	przyjąć	chrześcijaństwa.	Bolesław	Chrobry	był	
władcą	bardzo	przywiązanym	do	spraw	religii.	Chrzest	z	rąk	katolickich	biskupów	przyjął	jego	ojciec,	Mieszko	I,		
wraz	ze	swym	najbliższym	otoczeniem.	Chrobry,	chcąc	przyczynić	się	do	szerzenia	chrześcijaństwa,	namówił	
Wojciecha,	aby	podjął	się	misji	nawrócenia	pogańskich	Prusów.	Wojciech,	podróżując	do	Prus,	zatrzymał	się	
na	dłużej	w	Gdańsku,	gdzie	ochrzcił	wielu	mieszkańców	i	mieszkanek.	Odprawił	mszę	na	wzgórzu,	które	otrzy-
mało	później	jego	imię,	podobnie	jak	okoliczna	osada	–	obecnie	to	jedna	z	dzielnic	naszego	miasta.	Kazał	też	
ściąć	święty	dąb,	nasi	przodkowie	bowiem	czcili	naturę,	a	w	szczególności	drzewa.	Najwyższym	szacunkiem	
darzono	potężne,	stare	dęby	i	miodonośne	lipy.	Następnie	Wojciech	udał	się	na	ziemie	Prus,	gdzie	spotkał	się	
z	zupełnie	innym	przyjęciem	niż	w	Gdańsku	i	na	Pomorzu.	Został	zamordowany	w	świętym	gaju,	po	tym	jak	
odprawił	w	nim	mszę.	Bolesław	Chrobry	wykupił	ciało	misjonarza	za	olbrzymią	ilość	złota	i	sprowadził	szczątki	
do	Gniezna,	ówczesnej	stolicy	Polski.	Wojciecha	wkrótce	uznano	za	świętego	i	obwołano	patronem	Polski.	

Jednak	pomimo	misji	Wojciecha	mieszkańcy	i	mieszkanki	Pomorza	przywiązani	byli	do	starej	religii.	Nadal	
czcili	drzewa	rosnące	w	świętych	gajach	i	modlili	się	do	bóstw	natury.	Zrzucili	zwierzchnictwo	książąt	polskich.	
Tym	jednak	udało	się	ponownie	opanować	Pomorze.	W	celu	umocnienia	swojej	władzy	postanowili	zbudo-
wać	tu	potężny	gród.	Lecz	nie	na	Grodzisku,	tylko	nad	rzeką	Motławą.	W	późniejszych	latach	miasto	rozbu-
dowało	się	 także	nad	przekopanym	w	XIV	wieku	Kanałem	Raduni.	Grodzisko	w	tym	czasie	nazywano	Górą	
Gajową	–	może	pamiętano	o	świętym,	pogańskim	gaju,	z	pięknymi	starymi	dębami,	który	porastał	niegdyś	
wzgórze.	W	XVI	wieku	pojawiła	się	nazwa	Góra	Gradowa,	a	obecne	miano	obowiązuje	oficjalnie	od	1949	roku.	

W	ciągu	kilku	stuleci	Grodzisko	bardzo	się	zmieniło.	Gdy	poniżej	rozbudowywało	się	miasto,	na	wzgórzu	
stały	strażnicze	wieże,	z	których	obserwowano	okolice,	by	móc	ostrzec	ludność	przed	nadciągającym	niebez-
pieczeństwem.	Gdańsk	wciąż	się	rozrastał	i	Grodzisko	trzeba	było	lepiej	zabezpieczyć	przed	wrogimi	wojskami.	
Słusznie	obawiano	się	zdobycia	góry	przez	przeciwnika.	W	takim	wypadku	wroga	armia	mogłaby	z	wygodne-
go	punktu	ostrzeliwać	Gdańsk	i	w	końcu	zdobyć	miasto.	Od	XVI	do	XIX	wieku	powstało	tu	wiele	różnorodnych	
budowli	i	umocnień,	za	których	sprawą	wzgórze	przypomina	dziś	fortecę.	

Grodzisko	 to	 jednak	 nie	 tylko	 groźnie	 wyglądające	 bastiony	 i	 reduty,	 ale	 także	 piękne	 miejsce	 rekreacji.	
Fortyfikacje	otacza	rozległy	pas	zieleni.	Park	na	Grodzisku	zaczęto	urządzać	w	latach	20.	XX	wieku,	ma	zatem	
niemal	 sto	 lat.	To	 jeden	 z	 najdłuższych	 parków	 w	 mieście.	 Główne	 wejście	 znajduje	 się	 od	 strony	 Nowych	
Ogrodów,	zieleń	ciągnie	się	wzdłuż	ulicy	Powstańców	Warszawskich	i	Dąbrowskiego,	aż	do	ulicy	3	Maja	i	Bra-
my	 Oliwskiej.	W	 jego	 granicach	 znalazł	 się	 jeden	 z	 najstarszych	 pomników	 w	 mieście,	 postawiony	 w	 1898	
roku	monument	upamiętniający	żołnierzy	rosyjskich	poległych	w	Gdańsku	w	czasie	oblężenia	miasta	w	1734,	

❸
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1807	i	1813	roku.	Na	terenie	parku	wytyczono	ścieżki,	postawiono	ławki.	W	dawnej	fosie	urządzono	urokliwą	
sadzawkę,	w	której	pływają	kaczki	i	 łabędzie.	Pełni	ona	także	funkcję	zbiornika	retencyjnego,	tzn.	w	czasie	
gwałtownych	burz	i	nagłych	opadów	spływa	tu	nadmiar	wody,	dzięki	czemu	nie	są	zalewane	ulice	i	domy.	

W	 1997	 roku	 Grodzisko	 postanowiono	 uczynić	 Parkiem	 Kultury	 i	Wypoczynku.	W	 zabudowaniach	 fortu	
urządzono	Centrum	Hewelianum.	Można	tu	podziwiać	niezwykle	ciekawe	interaktywne	i	multimedialne	wy-
stawy	albo	wziąć	udział	w	warsztatach.	Hewelianum	jest	partnerem	Gdańskich	Miniatur.	Jeśli	dobrze	rozwiąże-
cie	quizy	towarzyszące	naszym	spacerom,	możecie	wygrać	bilety	wstępu.	

Warto	odwiedzić	również	okoliczny	park,	w	którym	znajduje	się	aż	11	pomników	przyrody,	czyli	cennych	
drzew	(chociaż	pomnikiem	przyrody	nie	musi	być	drzewo,	może	nim	być	także	np.	głaz)	chronionych	prawnie.	
Jest	wśród	nich	topola	czarna,	dąb,	grab,	dwa	jawory,	dwa	jesiony	oraz	cztery	kasztanowce.	

Cisy na Cmentarzu Garnizonowym 
Na	 Cmentarzu	 Garnizonowym	 rośnie	 kilka	 pięk-
nych	cisów.	Najbardziej	rozłożysty	z	nich	znajdzie-
my	 przy	 kaplicy.	 Z	 kolei	 obok	 pomnika	 upamięt-
niającego	 żołnierzy	 rosyjskich	 poległych	 w	 czasie	
I	 wojny	 światowej	 rośnie	 cis	 przypominający	 ko-
lumnę,	 porośnięty	 malowniczo	 bluszczem.	 Jest	 to	
osobnik	 płci	 żeńskiej	 –	 możemy	 zobaczyć	 na	 nim	
nasiona	 otoczone	 piękną,	 czerwoną	 osnówką.	
Cisy	 są	 dwupienne,	 czyli	 oddzielnie	 rosną	 oka-
zy	 męskie	 i	 żeńskie.	 Osnówki	 są	 jedyną	 nietrującą	
częścią	 drzewa.	 Kiedyś	 pracujący	 w	 lesie	 drwale	
jedli	 osnówki	 z	 nasion	 cisa,	 by	 ugasić	 pragnienie.	
Podobno	są	one	soczyste	 i	słodkawe.	Nie	radzimy	
jednak	 próbować,	 żeby	 nie	 połknąć	 przypadkiem	
trujących	 nasion,	 które	 się	 w	 nich	 znajdują.	Warto	
zostawić	 je	dla	ptaków,	które	zimą	chętnie	zjadają	
owoce	 cisa.	 Dla	 wielu	 gatunków	 ptaków	 toksyny	
zawarte	w	nasionach	nie	są	groźne.	Cis	mogą	jeść	
także	sarny	i	zające.	Ale	zgodnie	ze	starą	mądrością,	
to,	co	dla	jednego	jest	pożywieniem,	dla	drugiego	
bywa	 trucizną.	 Cisy	 są	 śmiertelnie	 niebezpieczne	
dla	 ludzi	 i	 cennych	 dla	 człowieka	 zwierząt,	 takich	
jak	 konie	 i	 bydło.	 Szczególnie	 utrata	 konia	 była	
w	 dawnych	 czasach	 bardzo	 dotkliwa	 pod	 wzglę-
dem	finansowym.	Zwierzęta	te	są	bardzo	wybredne,	jednak	przy	cisach	instynkt	je	zawodzi	i	z	chęcią	pałaszują	
piękne,	zielone,	lecz	śmiercionośne	cisowe	gałązki.	Nic	więc	dziwnego,	że	mieszkańcy	wsi	tępili	cisy	i	uważali	
je	za	bardzo	niebezpieczne.	Opowiadano	sobie	mrożące	krew	w	żyłach	historie	–	o	żonie	drwala,	która	chciała	
pod	cisem	przewinąć	dziecko,	ale	nie	zdążyła	nawet	zmienić	pieluchy,	a	malec	już	był	martwy.	O	strudzonym	
wędrowcu,	który	położył	się	pod	cisem,	by	odpocząć,	i	już	nigdy	nie	wstał.	O	wracających	z	całonocnej	hulanki	
biesiadnikach,	którzy	położyli	się	w	śmiercionośnym	cieniu	 i	pozostali	 tam	na	zawsze.	Dzieci	przestrzegano	
przed	zbliżaniem	się	do	cisa	i	straszono,	że	drzewo	pozamienia	je	w	swoje	ulubione	zwierzęta,	których	nie	tru-
je,	czyli	sarny,	zające	lub	kozy.	Cis	wycinano	również	ze	względu	na	bardzo	wartościowe,	przydatne	do	wielu	
celów	drewno.

Gatunek	ten	był	zagrożony	już	w	średniowieczu	(epoka	w	historii	Europy	od	V	do	XV	wieku).	Dlatego	król	
Władysław	Jagiełło	w	1423	roku	w	dokumencie	nazywanym	Statutem	Warckim	objął	cisy	ochroną.	Są	zatem	
pierwszym	gatunkiem	chronionym	w	Polsce.	Waleczny	król	miał	na	uwadze	także	dobro	całego	kraju.	Z	drew-
na	cisa	wyrabiano	bowiem	najlepsze,	najbardziej	sprężyste	łuki	i	kusze,	którymi	wojowano	w	XV	wieku.	Zgod-
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nie	z	przesądem	strzały	wypuszczone	z	cisowego	łuku	trafiały	prosto	do	celu.	Cisowi	przypisywano	również	
właściwości	magiczne.	Igły	drzewa	rozsypywano	w	pomieszczeniu,	w	którym	leżał	nieboszczyk.	Sypano	je	też	
za	konduktem,	w	którym	przewożono	trumnę	na	cmentarz.	Miało	to	uchronić	żywych	przed	nieproszonym	
powrotem	 zmarłego.	 Z	 kolei	 dym	 z	 palonych,	 wilgotnych	 gałęzi	 zabijał	 rzekomo	 czarne	 koty,	 które	 ponoć	
były	wcieleniem	samego	diabła.	Jeśli	na	Wielkanoc	zrobiło	się	palmę	z	gałązek	cisowych,	należało	ją	umieścić	
w	okolicach	łóżka.	Chroniło	to	spłodzone	w	nim	dzieci	przed	śmiercią.	Wbicie	cisowego	kołeczka	w	róg	krowy	
sprawiało,	że	gdy	krowa	po	raz	pierwszy	się	ocieliła,	nie	traciła	mleka.	Poza	tym	jej	cielątko	zyskiwało	zabez-
pieczenie	przed	złymi	czarami.	Cisowych	kołków	należało	użyć	przy	montażu	dachu,	aby	uchronić	dom	przed	
uderzeniem	pioruna.	Wyciąg	z	cisa	stosowały	znachorki:	napar,	użyty	w	odpowiedniej	dawce,	służył	jako	śro-
dek	poronny,	a	wywar	z	kory	–	jako	lek	na	wściekliznę.	Obecnie	z	cisa	pozyskuje	się	substancje	wykorzystywa-
ne	w	lekach	dla	osób	chorych	na	nowotwory.	

Piękne	drzewa	i	krzewy	były	także	inspiracją	dla	artystów.	Słynny	malarz	Leon	Wyczółkowski	(ulicę	Wyczół-
kowskiego	poznaliście	w	czasie	spaceru	po	Siedlcach)	często	rysował	i	malował	cisy.

Pojawiały	się	one	także	w	poezji.	Sylvia	Plath,	zmagająca	się	z	depresją	amerykańska	poetka,	w	jednym	ze	
swoich	wierszy,	zatytułowanym	Księżyc i cis,	posłużyła	się	obrazem	złowrogiego	księżyca	i	mrocznej	rośliny	do	
opisania	swoich	lęków:

Cis wystrzela ku niebu. Kształt ma wręcz gotycki. 
Oczy biegną ku górze i znajdują księżyc.
[…]
Jak daleko odeszłam. Chmury zakwitają 
niebieskie i mistyczne ponad gwiazd twarzami.
[…]
Księżyc tego nie widzi. Łysy jest i dziki. 
Cis przesyła mi ciemność – ciemność i milczenie.

Niezwykle	zdolna	i	wrażliwa,	ale	także	schorowana	poetka	popełniła	samobójstwo	w	wieku	31	lat.	Młodo,	
nie	ukończywszy	26.	roku	życia,	zmarł	również	inny	utalentowany	twórca	–	angielski	poeta	John	Keats,	który	
w	jednym	ze	swoich	najbardziej	znanych	utworów,	Odzie do melancholii,	przestrzegał	przed	truciznami	i	my-
ślami	samobójczymi.	W	odzie	pojawiają	się	postacie	i	miejsca	z	mitologii	oraz	inne	symbole	śmierci:

	
[…]
Nie, nie, do Lety nie chodź i z korzeni
Tojadu nie pij trującego wina:
Bladego czoła niechaj nie sczerwieni
Wilczej jagody sokiem Prozerpina;
Nie czyń różańcem nasion cisu krwawych,
Żałobną Psyche niechaj ci nie będzie
Ćma brudna ani gnojny żuk, puchacza
Nie czyń wspólnikiem w smutków swych obrzędzie;
Ospałość bowiem cieni nieruchawych
Duszę w bezsennej udręce przytłacza.
[…]

Leta	 to	 podziemna	 rzeka	 płynąca	 w	 królestwie	 Hadesa,	 wypicie	 jej	 wody	 powodowało	 utratę	 pamięci.	
Prozerpina	to	rzymskie	imię	królowej	podziemi	Persefony.	Psyche	to	ludzka	dusza.	Młody,	śmiertelnie	chory	
poeta,	używając	różnych	symboli	śmierci,	przestrzegał	przed	nadmiernym	smutkiem	prowadzącym	do	samo-
bójczych	myśli.	
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Cmentarz Garnizonowy, 
ul. Dąbrowskiego 2
Cmentarz	Garnizonowy	to	najstarszy	wciąż	używa-
ny	 cmentarz	 w	 Gdańsku.	 Tak	 naprawdę	 dzisiejsza	
nekropolia	 składa	się	z	 trzech	części.	Najstarsza	 to	
właściwy	 cmentarz	 garnizonowy,	 na	 którym	 grze-
bano	 żołnierzy.	 Były	 to	 osoby	 poległe	 w	 walkach,	
emerytowani	wojskowi,	którzy	mieszkali	tu	i	zmarli,	
ale	 także	 jeńcy	 wojenni,	 przetrzymywani	 w	 obo-
zach	 w	 Gdańsku.	 Nekropolia	 została	 założona	 na	
szczycie	wzgórza	zaraz	po	zakończeniu	wojen	na-
poleońskich,	po	raz	pierwszy	widoczna	jest	na	pla-
nie	 miasta	 z	 1822	 roku.	 Gdańsk	 należał	 wówczas	
do	Prus	 (od	1793	roku	państwo	to	wbrew	nazwie	
nie	 miało	 nic	 wspólnego	 z	 Prusami,	 którzy	 zabili		
św.	Wojciecha,	 zajmowało	 po	 prostu	 teren,	 na	 którym	 kiedyś	 mieszkały	 pogańskie	 plemiona).	W	 XIX	 wieku	
Prusy	prowadziły	wiele	wojen,	stąd	na	cmentarzu	obok	żołnierzy	pruskich	pochowani	są	m.in.	Austriacy	i	Fran-
cuzi.	Wskutek	konfliktów	zbrojnych	władca	Prus	tak	bardzo	powiększył	obszar	swojego	państwa,	że	ogłosił	się	
cesarzem	Niemiec.	W	XX	stuleciu	Niemcy	dalej	prowadziły	agresywną	politykę,	w	dwóch	wojnach	światowych	
poległo	najwięcej	żołnierzy	i	zginęło	najwięcej	osób	w	historii	ludzkości.	Na	Cmentarzu	Garnizonowym	grze-
bano	w	XX	wieku	żołnierzy	niemieckich,	rosyjskich,	francuskich,	brytyjskich,	włoskich	i	polskich.	Upamiętniają	
ich	pomniki:	pomnik	żołnierzy	austriackich,	odsłonięty	w	1913	roku,	złożony	z	czerech	luf	armatnich;	pomnik	
żołnierzy	francuskich	w	formie	białego	marmurowego	krzyża;	pomnik	policjantów	Wolnego	Miasta	Gdańska	
wykonany	z	cegły,	 z	wmurowaną	kamienną	 tablicą	z	policyjną	czapką	ułożoną	na	gałęziach	dębu;	pomnik	
marynarzy	krążownika	„Magdeburg”,	który	zatonął	26	sierpnia	1914	roku	(monument	odsłonięto	w	1925	roku);	
pomnik	żołnierzy	rosyjskich	poległych	i	zmarłych	w	niewoli	podczas	I	wojny	światowej	(odsłonięty	na	końcu	
cmentarza	w	1929	roku).

Młodsza	część	Cmentarza	Garnizonowego	znajduje	się	poniżej	wzgórza	i	jest	to	nowy	cmentarz	pobliskiej	
parafii	Bożego	Ciała.	Gdy	nekropolia	przykościelna	zapełniła	się,	trzeba	było	założyć	nową,	miejsce	znaleziono	
w	okolicy.	Między	cmentarzami	pod	koniec	XIX	wieku	zbudowano	drewnianą	kaplicę	 i	dom	dla	ogrodnika.	
Kaplica	jest	cały	czas	użytkowana,	a	drugi	budynek	czeka	na	remont.	W	skład	cmentarza	wchodzi	również	frag-
ment	dawnego	Cmentarza	Gminy	Wolnoreligijnej.	Przyłączony	został	po	1945	roku,	gdy	cmentarz	zamknięto.	
Do	 połączonych	 Cmentarzy	 Garnizonowego	 i	 Bożego	 Ciała	 przyłączono	 około	 1/5	 powierzchni	 cmentarza	
Gminy	Wolnoreligijnej.	Na	reszcie	urządzono	natomiast	cmentarz	dla	żołnierzy	radzieckich.	Połączone	obiekty	
stały	się	nekropolią	komunalną,	to	znaczy,	że	grzebani	są	tu	wszyscy	mieszkańcy	i	mieszkanki	Gdańska,	nieza-
leżnie	od	religii	czy	zawodu.	Wytyczono	tu	również	kwaterę	dla	muzułmanów	(wyznawców	islamu),	gdzie	
chowani	byli	Tatarzy	przybyli	do	miasta	po	zakończeniu	II	wojny	światowej.	Cmentarz	zamknięto	w	1961	roku.	
Nekropolia	miała	zostać	zamieniona	na	park,	część	rodzin	pochowanych	zdecydowała	się	na	ekshumacje,	czyli	
przeniosła	szczątki	swych	bliskich	na	inne	cmentarze.	Nekropolię	w	1984	roku	wpisano	do	rejestru	zabytków.	
Wyremontowano	kaplicę,	uporządkowano	zarośnięte	kwatery,	dzięki	czemu	w	1995	roku	cmentarz	został	po-
nownie	otwarty	do	bieżących	pochówków.	W	latach	2014–2016	oddano	do	użytku	dwa	kolumbaria	(zbioro-
we	grobowce)	z	ponad	500	niszami.	Obok	kaplicy	zbudowano	ściany	na	pochówki	urnowe.	

Ze	względu	na	historię,	zachowane	nagrobki	i	wspaniałe	stare	drzewa	Cmentarz	Garnizonowy	jest	najcen-
niejszym	tego	typu	obiektem	na	terenie	Gdańska.	Jego	roślinność,	wraz	z	zielenią	porastającą	Górę	Gradową	
i	Wronią,	stanowi	naturalny	pas	oddzielający	Śródmieście	od	osiedli	Górnego	Tarasu.	

Na	cmentarzu	najstarszy	jest	pomnik	Johanna	Friedricha	Matthesa	zmarłego	w	1832	roku.	Wśród	później-
szych	wyróżnia	się	piękny	nagrobek	z	kobiecą	figurą	upamiętniający	Natalię	Przyłuską,	która	zginęła	w	wypad-
ku	w	1946	roku.	Pomnik	wykonała	córka	zmarłej,	utalentowana	rzeźbiarka,	Maria	Przyłuska.	Maria	pracowała	
przy	odbudowie	Gdańska	po	II	wojnie	światowej.	Dzieła	jej	dłuta	zdobi	wiele	domów.	Brała	udział	np.	w	re-

❺
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konstrukcji	kamienicy	przy	Długim	Targu	20.	Historię	tego	domu	poznaliście	w	jednej	z	poprzednich	edycji	
Gdańskich	Miniatur.	Nie	musimy	jednak	wpatrywać	się	w	wysoko	umieszczone	rzeźby,	talent	artystki	możemy	
podziwiać	 z	 bliska,	 na	 grobie	 jej	 ukochanej	 matki.	 Silna	 więź	 łącząca	 kobiety	 przypomina	 mityczną	 miłość		
Demeter	i	Persefony,	których	nie	mógł	rozdzielić	nawet	bóg	śmierci	Hades.

Czy wiesz, że:
•	 Gdańsk	został	po	raz	pierwszy	opisany	w	dziele	Żywot świętego Wojciecha.	Nazwę	naszego	miasta	zanoto-

wano	jako	„urbs	Gyddanyzc”.	Dlatego	za	początek	istnienia	Gdańska	uznaje	się	rok	997.
•	 Centrum	Hewelianum	swoją	nazwę	zawdzięcza	oczywiście	słynnemu	gdańskiemu	astronomowi	Janowi	

Heweliuszowi.
•	 Ulubionym	miejscem	pracy	malarza	Leona	Wyczółkowskiego	był	rezerwat	Cisy	Staropolskie,	który	też	na-

zwano	 jego	 imieniem.	 Rezerwat	Wyczółkowskiego	 znajduje	 się	 w	 Borach	Tucholskich	 i	 jest	 najstarszym		
rezerwatem	przyrody	w	Polsce,	a	zarazem	jednym	z	największy	cisowych	lasów	w	Europie	–	rośnie	tu	bli-
sko	4000	tych	drzew.	Sąsiadują	z	nimi	dęby,	lipy	i	sosny.	

•	 W	Gdańsku	w	kilku	miejscach	można	znaleźć	podobiznę	Cerery	(Ceres),	rzymskiej	bogini	urodzaju	i	ob-
fitości.	 Dawni	 gdańszczanie	 chętnie	 umieszczali	 na	 kamienicach	 i	 w	 ich	 wnętrzach	 wyobrażenie	 bogini	
przynoszącej	pomyślność.

Zdjęcia:	Klaudiusz	Grabowski,	Wikipedia
Redakcja,	korekta:	Anna	Mackiewicz,	Anna	Urbańczyk
Opracowanie	graficzne:	Tomasz	Pawluczuk
Pomysłodawczyni	projektu:	Małgorzata	Kmicińska
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