
ANGIELSKA GROBLA

NA S
TĘPCE

OŁO
W

IA
NKA

ŚW
IĘTEJ BARBARY

KROW
ODERSK

A

SZAFARN
IA

SZAFARN
IA

CH
M

IE
LN

A

CH
M

IE
LN

A

CH
M

IE
LN

A

ŻYTNIA

SPICHRZOWA

ŁĄ
KO

W
A

ŁĄKOW
A

DŁUGIE OGRODY

DŁUGIE OGRODY

REDUTA ŻBIK

KO
TW

IC
ZN

IK
ÓW

OGARNA

ŻA
BI

 K
RU

K

OGARNA

ZA MURAMI

DŁUGA

ŚWIĘTEGO DUCHA

SZEROKA

ŚWIĘTOJAŃSKA

STRAGANIARSKA

WAPIENNICZA

STARA STOCZNIA

TOBIASZA

TA
RG

 R
YB

N
Y

OL
EJ

AR
NA

ZŁ
OT

N
IK

ÓW

GR
OB

LA
 II

PA
ŃS

KA

DŁUGI TARG

KR
OW

IA

ZB
YT

KI

PSZENNA

ANGIELSKA GROBLA

SIENNA GROBLA

WIESŁAWA

MOST PODNOSZONY

FILHARMONIA BAŁTYCKA

HOTELE GDAŃSKIE

NARODOWE MUZEUM 
MORSKIE

MOTŁAWA

PROJEKT ODBUDOWY
SPICHRZÓW

AKADEMIA MUZYCZNA

„SOŁDEK”

Symfonia miejska  
nad brzegiem Motławy 

Czy  spacerując po mieście, zastanawialiście się kiedyś, co wspólnego ma przestrzeń 
miejska z muzyką? W jaki sposób można je ze sobą połączyć? Wspólnych elementów 
jest wiele, nie tylko dźwięki i odgłosy, ale także rytm, akcenty, barwa, które możemy 
odnaleźć zarówno w architekturze, jak i muzyce. Nasz dzisiejszy spacer brzegiem 
Motławy będzie niczym symfonia miejska skomponowana z dźwięków ulicznych, ale 
też z elementów przestrzeni, między innymi z dwóch obiektów mieszczących ważne 
instytucje muzyczne.
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Quiz Czy wiesz, że...?

Owocnych poszukiwań życzą

z partnerami

1  Jak się nazywał architekt, który zaprojektował spichlerz 

Królewski na Ołowiance?

a) Abraham van den Blocke

b) Izaak van den Blocke

c) Antoni van Obberghen

2   Kim był Stanisław Sołdek, którego imię nosi statek zacumo-

wany przy przystani obok Narodowego Muzeum Morskiego?

a) obrońcą Westerplatte

b) przodownikiem pracy w Stoczni Gdańskiej

c) kompozytorem

3  Z Wyspą Spichrzów związana jest legenda o skrzyp-

ku, który grą na instrumencie ujarzmił sforę wściekłych 

psów. Jak miał na imię grajek?

a) Zbyszko

b) Joachim

c) Skwierek

4  Dzisiejszy budynek A Akademii Muzycznej w Gdańsku pier-

wotnie był siedzibą:

a) Królewskiego Gimnazjum

b) stajni konnych

c) lazaretu

5  Który znany skrzypek jest absolwentem Gdańskiej Aka-

demii Muzycznej?

a) Krzysztof Jakowicz

b) Konstanty Andrzej Kulka

c) Zbigniew Wodecki

W sali koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fry-

deryka Chopina znajdują się 91-głosowe organy. Instrument 

został wykonany przez szwajcarską firmę Kuhn w Lozannie 

w 1955 roku. 

Pierwotnie Wyspa Spichrzów nie była wyspą. W 1576 roku 

od strony północnej został przekopany kanał. Utworzenie 

wyspy miało zwiększyć bezpieczeństwo przechowywanych 

towarów i chronić je przed kradzieżą i pożarami. 

W 2014 roku statek Sołdek „wystąpił” w filmie Persona non 

grata w roli statku japońskiego, który w 1941 roku przewo-

ził uchodźców żydowskich z Polski i Litwy do Japonii. 

Spichlerze na Wyspie Spichrzów nie posiadały numerów. 

Za to każdy z nich miał nazwę, na przykład: Szara Gęś, Mał-

pa, Królowa Nocy. 

W zbiorach Muzeum Gdańska znajdują się dwa oryginalne 

fortepiany zbudowane w połowie XIX wieku. Ich konstruk-

torem był Jacob Bernhard Wiszniewski, fortepianmistrz 

królewski, który tworzył fortepiany oraz organy na terenie 

Pomorza. Jego firma miała siedzibę przy ul. Św. Ducha.



Wędrówkę zacznijmy od strony Targu Rybnego, gdzie znajduje 

się kładka dla pieszych, prowadząca na wyspę Ołowiankę. Ten 

nowoczesny most powstał w 2017 roku i połączył części miasta 

rozdzielone rzeką. W okresie od kwietnia do października kład-

ka o pełnej godzinie unosi się, umożliwiając ruch jednostkom 

wodnym, a następnie opada, pozwalając pieszym dostać się 

na drugą stronę. Każdemu otwarciu i zamknięciu towarzyszą 

trwające dwie minuty charakterystyczne sygnały ostrzegawcze 

jak trzy dzwonki w filharmonii, operze czy teatrze ponaglające 

publiczność do zajęcia miejsc na widowni. Przejdźmy więc na 

drugą stronę dwudziestodziewięciometrową kładką i poczekaj-

my, aż wybije pełna godzina. A wtedy kładka poszybuje w górę 

niczym batuta dyrygenta unoszona na znak rozpoczęcia koncertu. 

Czas zatem rozpocząć naszą miejską symfonię nad brzegiem 

Motławy. Najpierw jednak wyjaśnijmy, czym jest symfonia. To 

utwór muzyczny przeznaczony na orkiestrę, popularny w XVIII 

i XIX wieku. W dosłownym tłumaczeniu oznacza harmonijne 

łączenie elementów. Zazwyczaj składa się z czterech części:

I. Sonaty allegro, czyli szybkiej sonaty

II. Wolnej części

III. Menueta lub scherza (szybkiej części)

IV. Połączenia sonaty i ronda
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Wszystkie części symfonii odnajdziemy podczas spaceru, za-

czynając od Ołowianki, wyspy usytuowanej pomiędzy Motławą 

a przekopanym Kanałem na Stępce. W pierwszej połowie XIV 

wieku rozciągały się tutaj tereny gospodarcze zwane Szafarnią, 

należące do zamku krzyżackiego znajdującego się po przeciwnej 

stronie. Pod koniec XVI stulecia na wyspie zaczęto składować 

ołów, co przyczyniło się do nadania jej charakterystycznej nazwy.

Naszą muzyczną podróż rozpoczniemy w XIX wieku w okre-

sie rewolucji przemysłowej. Wykonawcami będą urządzenia 

i budynki techniczne. W Gdańsku działała jedna z pierwszych 

w Europie miejskich przepompowni ścieków. Pompy przepy-

chały nieczystości, kierując je na duże pola filtracyjne, gdzie po 

oczyszczeniu wpływały one do Motławy. Pracujące w równym 

tempie urządzenia wydawały rozmaite dźwięki. Wokół słychać 

było stukot tłoków i pomp oraz gwizd pary.

Nieopodal stoi budynek dawnej miejskiej elektrowni, wznie-

sionej pod koniec XIX wieku wraz z zapleczem gospodarczym 

oraz budynkami mieszkalnymi dla pracowników. Całość, zbu-

dowana z czerwonej cegły, utrzymana była w stylu neogotyc-

kim. Elektrownia dostarczała energię elektryczną do instytucji 

miejskich, domów oraz ulicznych latarni. Ze względu na duże 

zapotrzebowanie na surowce pod koniec XIX wieku została wpro-

wadzona linia kolejowa dla pociągów towarowych. Wszystkie te 

Pocztówka przedstawiająca widok z Ołowianki na ulicę Wartką i Stare Miasto. 
W oddali widoczna wieża kościoła św. Brygidy. Z lewej strony zdjęcia Baszta Łabędź, 
ok. 1910, źródło: www.muzeumpomorza.pl
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maszyny swoją rytmiczną pracą tworzyły swoistą muzykę o in-

dustrialnym brzmieniu i metalicznej barwie. Budynek elektrowni 

przetrwał niemal do końca drugiej wojny światowej. Niestety 

w marcu 1945 roku doznał sporych zniszczeń. Odbudowany 

obiekt służył jeszcze przez kilkadziesiąt lat, aż do roku 1996, 

w którym został ostatecznie zamknięty. Przez jedenaście lat 

był przekształcany i dostosowywany do nowej funkcji. Obecnie 

jest to jeden z ważniejszych w Trójmieście punktów na mapie 

melomana, ponieważ mieści się tam siedziba Polskiej Filharmonii 

Bałtyckiej imienia Fryderyka Chopina. Instytucja zajmuje się orga-

nizowaniem i wykonywaniem koncertów na żywo, głównie muzyki 

poważnej, ale także rozrywkowej i jazzowej. Dodatkowo człon-

kowie orkiestry niekiedy łączą się w mniejsze grupy smyczkowe 

lub dęte, tworząc zespoły kameralne, między innymi kwartety 

(czyli złożone z czterech muzyków) i kwintety (pięciu muzyków). 

Samo słowo „filharmonia” pochodzi z języka greckiego: phileo 

oznacza „miłuję”, a harmonia to „współdziałanie, ład”. 

W tym miejscu warto przybliżyć historię samej orkiestry. Tuż po 

zakończeniu drugiej wojny światowej pierwszą miejską orkiestrę 

utworzył w Sopocie Roman Kuklewicz. Koncert inauguracyjny 

wykonał zespół złożony z trzydziestu ośmiu muzyków, a w reper-

tuarze znalazły się patriotyczne utwory dwóch największych pol-

skich kompozytorów – Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki. 

Z biegiem lat zespół rozwijał się i powiększał. Z powodu bra-

ków lokalowych koncerty odbywały się w różnych miejscach: 

w Gdańsku na scenie Teatru Miniatura i Wybrzeże, w Sopocie 

w Operze Leśnej, w Gdyni – w Teatrze Miejskim. W 1949 roku 

zespół został upaństwowiony i otrzymał nazwę, która obowiązuje 

do dziś. W 1953 roku na wniosek ówczesnego ministra kultury 

została utworzona Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka, 

która zajęła budynek przy al. Zwycięstwa. Ponieważ jednak obie 

instytucje: opera i filharmonia, miały całkiem różne potrzeby, 

w latach 90. nastąpiło ponowne ich rozdzielenie. 

W 2008 roku otwarto nową siedzibę filharmonii na Ołowiance, 

w budynku dawnej elektrowni przekształconym w oryginalną 

salę koncertową. W każdy piątkowy wieczór można tam wysłu-

chać niezwykłych koncertów. Widownia głównej sali liczy tysiąc 

miejsc, a kształtem przypomina grecki amfiteatr. W obiekcie 

znajduje się także sala jazzowa, zwana kameralną. Dzięki zróż-

nicowanemu repertuarowi melomani mogą delektować się nie 

tylko muzyką klasycznych kompozytorów, lecz także różnymi 

formami współczesnymi. Dla najmłodszych organizowane są 

koncerty edukacyjne, które odkrywają przed dziećmi muzyczne 

sekrety. Ponadto w okresie karnawałowym w filharmonii odby-

wają się bale, które pozwalają uczestnikom poczuć się jak na 

najsłynniejszych tego rodzaju wydarzeniach w Wiedniu.

Opuszczając tanecznym krokiem filharmonię, kierujemy się ku 

brzegowi Motławy. Mijamy dawny spichlerz Królewski, prze-

kształcony w hotel. Widzimy przed sobą trzy spichlerze oraz 

zabytkowy statek Sołdek. Tutaj rozpocznie się druga, wolna część 

miejskiej symfonii. Dawne spichlerze o nazwach: Oliwski, Panna 

oraz Miedź zostały odbudowane po drugiej wojnie światowej 

i od 1985 roku mieści się w nich Muzeum Morskie (od 2016 roku 

Narodowe Muzeum Morskie). Choć żywioł morski bywa zmien-

ny, zwiedzanie ekspozycji muzealnej jest niczym spokojny rejs 

w piękną pogodę przy delikatnym wietrze. W środku możemy 

dokładnie zapoznać się z historią polskiej kultury morskiej. 

Wystawy stałe opowiadają o polskiej żegludze na morzach 

i oceanach. Znajdziemy tam wiele modeli i oryginalnych części 

okrętów, które kiedyś cumowały w Gdańsku. W niektórych mo-

delach umieszczono miniaturowe postacie, które uświadamiają 

skalę prawdziwych obiektów. Podczas rejsu, ale też w porcie, 

marynarzom towarzyszyła muzyka. W XVIII i XIX wieku najpo-

pularniejszymi utworami ludzi morza były szanty, czyli pieśni, 

które powstały w celu ułatwienia i zharmonizowania wspólnych 

prac na statku. W zależności od wykonywanych czynności pieśni 
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Gdańsk, „Wenecja Północy”. Pocztówka przedstawia widok na Motławę, 
Główne Miasto, Ołowiankę (budynek dzisiejszej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej) 
oraz Wyspę Spichrzów, ok. 1900, źródło: muzeumpomorza.pl
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miały inny rytm i charakter. Ze względu na rodzaj prac, którym 

towarzyszyły, można je podzielić na szanty: pompowe, kotwiczne, 

kabestanowe i fałowe. Śpiewano je a capella, czyli chórem bez 

akompaniamentu instrumentów. Gdy marynarze dotarli już do 

portu i mieli ochotę odpocząć, wówczas śpiewali spokojniejsze 

ballady morskie, zwane pieśniami kubryku. W późniejszym 

okresie do chóru dołączyły instrumenty takie, jak akordeon, har-

monijka, gitara czy skrzypce. Tematem szant było życie żeglarzy, 

ich podróże i przygody na morzu oraz w porcie, a także miłosne 

perypetie. Specyficzny charakter działań wojskowych zadecy-

dował o tym, że szant nie śpiewa się na okrętach wojennych. 

Zanurzmy się teraz w dalszej części ekspozycji. Zanurzmy się do-

słownie, ponieważ kolejna część wystawy dotyczy podwodnej ar-

cheologii i ukazuje początki od połowów pereł w Persji aż po czasy 

współczesne i badania wraków statków. Następny dział zawiera 

galerię malarstwa marynistycznego, prezentującą obrazy głównie 

o tematyce morskiej. Wychodząc z gmachu muzeum, nie sposób

nie zauważyć olbrzymiego statku – Sołdka, który dawno już wtopił

się w panoramę Gdańska. Stojący przy nabrzeżu Ołowianki Sołdek

jest pierwszym statkiem zbudowanym po wojnie w polskiej

stoczni, który służył do transportu rud węgla. Odbył 1479 podróży

i zawinął do ponad 60 portów. W 1981 roku statek ten stał się

własnością ówczesnego Muzeum Morskiego w Gdańsku i od tego

czasu jest udostępniany zwiedzającym. Spacerując po statku,

wsłuchajmy się w odgłosy, jakie wydaje metalowa konstrukcja,

i sprawdźmy, jak rozchodzi się echo na poszczególnych pokładach.

A skoro mowa o echu, to zwróćmy też uwagę na rury głosowe,

które pozwalały na komunikację sterowni z maszynownią. Gdy

zejdziemy z pokładu majestatycznego Sołdka, rzućmy okiem na

niewielki prom cumujący przy Narodowym Muzeum Morskim 

od strony Ołowianki lub przy Żurawiu. Ta niewielka jednost-

ka działająca w godzinach otwarcia muzeum pozwala szybko 

przedostać się z jednego brzegu na drugi. Charakterystyczny 

warkot silnika to jeden z dźwięków Ołowianki.

Kierujemy się w stronę Wyspy Spichrzów, gdzie rozpocznie 

się trzecia część symfonii. Idąc wzdłuż ulicy Szafarni, zwróćmy 

uwagę na jachty zacumowane w marinie. Przy lekkim wietrze sły-

chać uderzające o maszty linki i metalowe elementy. Dodatkowy 

akompaniament tworzą przepływające w pobliżu statki, które 

co jakiś czas trąbią lub wydają inne dźwięki. 

Na Wyspie Spichrzów stały niegdyś magazyny do przechowywa-

nia zboża. Ze względu na częste pożary magazynów na wyspie 

wolno było przebywać jedynie do zachodu słońca. Chodziło nie 

5 ↣GDAŃSKIE MINIATURY #3 – SYMFONIA MIEJSKA NAD BRZEGIEM MOTŁAWY

Ruiny spichlerzy na Ołowiance, 1948, źródło: muzeumpomorza.pl

Gdańsk, Motława. Pocztówka przedstawia widok z Domu Przyrodników 
w kierunku Wyspy Spichrzów i cumujące na Motławie statki, ok. 1940, 
źródło: muzeumpomorza.pl

http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202012/07-wyspa-spichrzow.mp3
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tylko o ryzyko zaprószenia ognia, lecz także o kradzieże. Aby 

zniechęcić potencjalnych rabusiów, dodatkowo wypuszczano psy 

stróżujące. Wyspa Spichrzów mocno ucierpiała w wyniku działań 

wojennych w 1945 roku. Przez kilkadziesiąt lat ruiny dawnych 

magazynów stanowiły część panoramy miasta. Wyjątkowym 

miejscem w tym czasie była tawerna Zejman, w której zbierali się 

żeglarze i sympatycy na wspólnym koncertowaniu lub śpiewaniu 

szant. W ostatnich latach na wyspie zaszły ogromne zmiany – po-

wstały nowe inwestycje i hotele, a także liczne restauracje, bary 

i kluby taneczne. Nowy charakter wyspy odpowiada trzeciej części 

symfonii, którą zazwyczaj jest menuet bądź scherzo. Menuet 

jako forma muzyczna opiera się na dawnym tańcu francuskim 

o tej samej nazwie. Najprawdopodobniej wywodzi się z tańca

ludowego, ma umiarkowany rytm i wesoły charakter. Zgodnie

z zaleceniem należało grać go z gracją. Podobną atmosferę

możemy dzisiaj odnaleźć na wyspie, gdzie bywalcy eleganckich

kawiarni, restauracji i klubów zbierają się, aby wspólnie spędzić

czas przy dźwiękach muzyki dobiegających z okolicznych lokali.

Powoli zbliżamy się do końca naszej symfonii. Udajemy się

ulicami Chmielną i Stągiewną, a następnie Szopy w kierunku

ulicy Łąkowej, gdzie w dawnych koszarach mieści się Akademia

Muzyczna imienia Stanisława Moniuszki. Tutaj rozpoczyna się

czwarta część symfonii: połączenie sonaty i ronda. Początki

uczelni zwanej aMuz sięgają 1947 roku, kiedy w Sopocie po-

wstała Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. W latach 60. sie-

dziba szkoły została przeniesiona do Gdańska, na ul. Łagiewniki. 

Przyszli muzycy mogli się kształcić na czterech wydziałach: 

instrumentalnym, wokalno-aktorskim, wychowania muzycz-

nego oraz rytmiki, kompozycji i teorii muzyki. Dziś na uczelni 

znajdziemy następujące wydziały: dyrygentury i kompozycji 

muzyki, instrumentalny, wokalno-aktorski oraz dyrygentury 

chóralnej, muzyki kościelnej, edukacji artystycznej, rytmiki i jaz- 

zu. W latach 1998–1999 Akademia Muzyczna przeniosła się do 

swojej obecnej siedziby. Obiekt składa się z dwóch budynków: 

A i B. W budynku A, zwanym „czerwonym”, znajdują się, między 

innymi, administracja uczelni, pokoje dydaktyczne, perkusyjne 

i klawesynowe oraz aula z balkonem. W budynku B, „żółtym”, 

najważniejszymi miejscami, poza salami prób i dydaktycznymi, 

są sala koncertowa wraz z balkonem oraz sala teatralna. To wła-

śnie tam odbywa się większość koncertów i spektakli, podczas 

których widownia jest często wypełniona aż po brzegi. W szkole 

organizowane są także koncerty studentów. Akademia Muzyczna 

może się poszczycić czternastoma zespołami wykonującymi 

różnorodny repertuar. Są wśród nich między innymi zespoły 

chóralne, orkiestrowe, jazzowe.

Warto wejść na dziedziniec uczelni, gdzie zwłaszcza w okresie 

wiosennym z otwartych okien dobiegają dźwięki rozmaitych 

instrumentów oraz śpiew. Ta kakofonia (zespół dźwięków nie-

zestrojonych, nieharmonicznych) brzmi niepowtarzalnie i tworzy 

wyjątkową, awangardową muzykę. 

Budynek, w którym mieści się uczelnia, pierwotnie pełnił zupeł-

nie inną funkcję – służył jako koszary wojskowe. Stacjonowała 

w nim (oraz w koszarach przy ul. Sadowej wzniesionych w latach 

1887–1889) kompania 128 pułku piechoty. Kompleks wojskowy 

obejmował także plac do musztry oraz stajnie. Dźwięki marszów 

ćwiczebnych i werbli mieszały się z rżeniem koni i stukotem 

kopyt. Wieczorami kadra oficerska mogła zrelaksować się w ka-

synie. W kolejnych latach przez koszary przewinęły się rozmaite 

oddziały i jednostki wojskowe, a w okresie 1995–2005 działało 

tu Wojskowe Liceum Muzyczne im. Karola Kurpińskiego. Była 

to jedyna taka placówka w Polsce kształcąca muzyków orkiestr 

wojskowych grających na instrumentach dętych oraz perkusyjnych. 

6 ↣GDAŃSKIE MINIATURY #3 – SYMFONIA MIEJSKA NAD BRZEGIEM MOTŁAWY

Wyspa Spichrzów, czarno-biały negatyw, po 1945, 
źródło: Muzeum Gdańska, Numer Inwentarzowy MG/IN/3939

http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202012/06-szanty.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202012/08-akademia-muzyczna.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/symfonia-nad-brzegiem/07-wyspa-spichrzow_Symfonia.docx
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/symfonia-nad-brzegiem/08-akademia-muzyczna_Symfonia.docx


Niestety szkole nie udało się przetrwać, ale pozostał po niej ślad 

w postaci tablicy pamiątkowej umieszczonej w budynku B Akademii 

Muzycznej. Pomimo zmian, które zaszły, w dawnych murach wciąż 

rozbrzmiewa muzyka.

Symfonię nad brzegami Motławy tworzą różnorodne dźwięki 

i melodie. Niezwykła muzyczna atmosfera tej części Gdańska 

zmienia się w zależności od pory roku i dnia. Latem, gdy okoliczne 

tereny i rozmaite lokale usytuowane w pobliżu Motławy zachę-

cają mieszkańców i turystów do spędzania czasu na powietrzu, 

rozmowy i śmiech tworzą uliczny chór. W okresie zimowym chór 

ten nieco przycicha i oddaje pole krzykliwym mewim solistom. 

Warto wsłuchać się w miejskie dźwięki, które każdego dnia 

tworzą nową symfonię.

Widok na koszary i murowane ogrodzenie od strony zachodniej, tj. od ul. Łąkowej 
(ówczesnej Weidengasse), ok. 1920, zbiory prywatne Krzysztofa Gryndera

Dziedziniec koszar, na drugim planie budynek stajenny, 1920. Za: fotopolska.eu

Widok na frontową elewację budynku koszar od strony Langgarter Hintergasse (ul. Sa-
dowej), źródło: Steuer/Kühler, Geschichte des Danziger Infanterie-Regiments Nr. 128 
1881–1910, Berlin 1911
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