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Plac Wałowy i Dolne Miasto to części Śródmieścia oddalone od Głównego 
Miasta na wyciągnięcie ręki, a jednak nie tak popularne wśród zwiedza-
jących jak np. Droga Królewska czy Stare Miasto. A szkoda, bo w obu tych 
miejscach można poczuć prawdziwego ducha historii i bez wsiadania 
w wehikuł czasu łatwo i szybko cofnąć wskazówki zegara, przenosząc się 
w kalendarzu o kilka lat, a nawet i kilka wieków.
///// Plac Wałowy – miejsce przyciągające tłumy jedynie na kilka lipcowych 
dni, kiedy odbywa się tam FETA. A co z resztą roku? O każdej porze plac 
Wałowy wygląda tak samo atrakcyjnie. Osoby odwiedzające te okolice mogą 
być zaskoczone widokiem jednego z najładniejszych kartuszy herbowych 
Gdańska, budynku z pierwszym działającym po II wojnie światowej kinem 
w Gdańsku oraz ogromnego gmachu, gdzie produkowano kiedyś popularne 
telewizory marki Neptun. 
///// Plac Wałowy z Dolnym Miastem łączy system bastionów. Warto wejść 
na sam szczyt tych najwyższych, wyposażonych w nadszańce, aby spojrzeć 
na Gdańsk z zupełnie innej perspektywy i zobaczyć, jak się zmienia z każdej 
strony. Kiedy już będziemy patrzeć na miasto z góry, skierujmy wzrok na 
wyjątkowo cenny zabytek nie tylko Gdańska, ale i całego Pomorza, Pol-
ski, a może nawet i Europy. Chodzi o kompleks wodno-militarny zwany 
Kamienną Śluzą. Warto zatrzymać się przy nim na chwilę i zobaczyć, jak 
precyzyjnie został zaprojektowany.
///// Dolne Miasto zwane było Amsterdamem Północy, dzielnicą fabrycz-
nych kominów czy też miejscem, gdzie niejedno życie uratował profesor 
Zdzisław Kieturakis. Spacer najlepiej rozpocząć od głównej ulicy, która przed 
II wojną światową nazywała się zupełnie inaczej niż teraz. Uwagę może 
przyciągnąć charakterystyczny biały gmach w kształcie łuku albo duży 
kompleks budynków, w których produkowano kiedyś broń. Wybierając 
natomiast boczne uliczki, można dotrzeć do Centrum Sztuki Współcze-
snej Łaźnia, żółtych lub czerwonych zabudowań po dawnych koszarach, 
ujrzeć najstarszy w tej chwili budynek na Dolnym Mieście albo zobaczyć, 
jak zagospodarowano Belweder – jedyną w tym rejonie pozostałość po 
fundacji Abegga.

Projekt „Rewitalizacja Dolnego Miasta i placu Wałowego wraz ze 
Starym Przedmieściem w Gdańsku”
///// W ramach rewitalizacji obszaru zaplanowano działania inwesty-
cyjne oraz działania społeczne. Te pierwsze zapewnią podniesienie 
jakości przestrzeni publicznej, poprawę stanu technicznego infra-
struktury drogowej oraz bezpieczeństwa, estetyki i stanu techniczne-
go budynków mieszkalnych. Poddane przebudowie i adaptacji zostaną 
dwa lokale przeznaczone na działania społeczne służące dzielnicy 
ofertą Placówki Wsparcia Dziennego oraz Centrum Wsparcia i Terapii 
Rodzin. Zaplanowano również działania animacyjne w przestrzeniach 
podwórkowych, które mają wzmocnić relacje sąsiedzkie i zbudować 
silną tożsamość lokalną wśród mieszkańców.
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Lastadia, 
Targ Maślany1
W miastach portowych miejsce, gdzie dokonywano załadunku 
i wyładunku towarów na statki, zwano lastadią (od słowa Last 
– ciężar). Bardzo często budowano tu także spichlerze do maga-
zynowania towarów przywożonych drogą morską lub lądową. 
Miejsca tak nazwane można znaleźć m.in. na mapach Królewca, 
Elbląga, Lubeki, Rygi i… Gdańska.
///// Początkowo całe Przedmieście zwane było Lastadią. Potem 
jej obszar skurczył się do pasa terenu nad Motławą wraz z ulicą 
równoległą do jej lewego brzegu. Od samego początku funkcjo-
nowała tutaj przystań portowa. Z upływem czasu tereny magazy-
nowe i przeładunkowe zaczęły pełnić nową rolę – remontowano 
tu i budowano statki. Pierwsza wzmianka o stoczni na Lastadii 
pochodzi z 1378 roku, a działalność stoczniowa na tych terenach 
trwała z drobnymi przerwami przez kolejne kilka wieków. Kiedy 
przemysł stoczniowy zaczął rozkwitać w innych rejonach Gdań-
ska, Lastadia zaczęła się zmieniać. Tereny postoczniowe zostały 
zabudowane, pojawiły się zupełnie nowe gałęzie przemysłu, m.in. 
produkcja wyrobów tytoniowych czy też bursztynowych.
///// W miejscu, gdzie Lastadia styka się z Podwalem Przedmiej-
skim, istniał już w XVII wieku Targ Maślany. Pierwsze ważne 
budynki w tej lokalizacji to zbudowany w 1837 roku neoromański 
gmach Gimnazjum Miejskiego oraz w 1878 roku Dyrekcja Poczty. 
Na przedłużeniu ulicy Kotwiczników w tym miejscu powstał rząd 
domów mieszkalnych. W 1875 roku plac targowy zamieniono 
w zieleniec. Teren obsadzono lipami, a w centralnym punkcie 
uruchomiono neogotycką fontannę Wintera, którą podobnie jak 
cały plac nazwano ku czci nadburmistrza Leopolda von Wintera, 
założyciela miejskich wodociągów. W 1926 roku w gmachu Dyrekcji 
Poczty swoją siedzibę znalazły studia Gdańskiej Rozgłośni Radiowej.
///// Po II wojnie światowej na Lastadii funkcjonowała Gdańska 
Fabryka Farb Drukarskich. Budynek szkolny nadal pełnił funkcję 
oświatową – działał w nim Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego 
i Chemicznego.

?  
Moja rodzina to repatrianci ze Lwowa, którzy trafili do Gdańska po 
wojnie i zamieszkali w kamienicy nr 39 przy ulicy Lastadia. Wśród 
10 osób był też mój ojciec. Nie wiem, w jakim stanie był dom, ale 
z tego, co opowiadano, nadawał się do zamieszkania, więc ze wzglę-
du na dużą ilość osób i dobytku nie szukano innego miejsca, tylko 
zamieszkano właśnie tam. Na pierwszym piętrze rodzina ojca, na 
parterze zaś siostra matki ojca ze swoją rodziną. Kamienica była 
podobno jedną z nielicznych, które zachowały się wśród okolicznych 
ruin. Moja rodzina pochodziła z Kalisza. Ojciec poznał mamę na 
wczasach w Karpaczu. Po okresie narzeczeństwa pobrali się i mama 
przeprowadziła się do Gdańska, gdzie ja się urodziłam w 1961 roku. 
///// Mieszkaliśmy w jednym pokoju z kuchnią na parterze ka-
mienicy. Co pamiętam z tamtego okresu? Podwórko, na którym 
postawiono prowizoryczne szopy na węgiel, bo mieszkania miały 
piece. Teren naprzeciwko kamienicy, gdzie potem powstało boisko 

– bawiły się tam wszystkie dzieci z okolicy. Budynki, w których była 
szkoła, a obok bursa dla uczniów. Bruk na ulicy i pierwsze zdarte 
kolana, kiedy uczyłam się na nim jeździć rowerkiem. Góry piasku, 
cegły i inne dziwne materiały – dla nas dzieci miejsce zabaw, a dla 
lokatorów materiały do remontów. Mały skwer przy bursie, gdzie 
spacerowałam z mamą i starszą o dwa lata kuzynką. Za domem 
płynęła Motława. Był to teren, gdzie można było pobawić się w cho-
wanego – rosły tam wysokie chaszcze. Ulicą Lastadia chodziliśmy 
do pobliskiego kościoła przez teren późniejszego boiska, a w drugą 
stronę w kierunku centrum, tam, gdzie obecnie stoi Neptun. Pamię-
tam też ruiny jakiejś fabryki ciągnące się wzdłuż ulicy po prawej 
stronie od kamienicy. A podczas rozruchów w Gdańsku na skwerze 
przy ulicy Lastadia stały transportery wojskowe, które dla nas dzieci 
były wielką atrakcją, bo pozwalano nam wchodzić do środka.

Joanna Plota

mieszkanka Starego Przedmieścia
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Gimnazjum Polskie,
CKUMiE2
Wolne Miasto Gdańsk potrzebowało polskiej szkoły. Prace przy-
gotowawcze związane z założeniem gimnazjum podzielono na 
trzy komisje: agitacyjną, skarbową i organizacyjną. Ta trzecia od-
powiedzialna była za urządzenie zakładu i skompletowanie grona 
nauczycielskiego. Uroczyste otwarcie i poświęcenie Gimnazjum 
Polskiego w Gdańsku odbyło się 13 maja 1922 roku, chociaż nauka 
rozpoczęła się już 4 dni wcześniej. Wśród osób zasłużonych przy 
powstaniu tej szkoły należy wymienić lwowianina Stanisława 
Dobruckiego, fantastę, zapaleńca i społecznika; pisarza Stanisława 
Przybyszewskiego organizującego zbiórki pieniężne na remont 
budynku; prezesa Macierzy Szkolnej dr. Franciszka Kubacza oraz 
Generalnego Komisarza RP w Wolnym Mieście Gdańsku oraz 
ministra Leona Plucińskiego. 
///// Gimnazjum Polskie miało swoją siedzibę w budynku po daw-
nych koszarach. Było jedynym polskim gimnazjum w Wolnym 
Mieście Gdańsku. Działało na zasadach koedukacyjnych. Było 
szkołą matematyczno-przyrodniczą z językami klasycznymi. Na-
uka trwała 9 lat i była płatna, chociaż wprowadzono system ulg, 
a nawet całkowitych zwolnień z czesnego. Wśród dyrektorów 
szkoły najdłużej to stanowisko zajmował Jan Augustyński (od 1925 
do 1939 roku), patron ulicy, przy której stoi budynek.
///// Po wojnie w murach tej szkoły mieściło się Państwowe Li-
ceum Techniczne w Gdańsku, potem Gdańskie Techniczne Zakłady 
Naukowe, Technikum Mechaniczno-Elektryczne oraz Centrum 
Kształcenia Ustawicznego Mechaników i Elektryków. Tutaj też 
działał Światowid – pierwsze po wojnie kino w Gdańsku. 
///// Po zakończeniu działań oświatowych pomieszczenia prze-
znaczono na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego. W trakcie prac 
remontowych odtworzono patriotyczny fresk o tytule Niebo polskie, 
który powstał w 1938 roku w reprezentacyjnej auli szkoły i który 
zniszczono zaraz po wybuchu wojny. Znajdujące się na suficie 
alegoryczne malowidło o powierzchni 102,5 metra kwadratowe-
go przedstawia postać Polonii w otoczeniu symbolicznych figur, 
wpisanych w mapę nieba. Autorami głównego fresku byli Bolesław 
Cybis i Jan Zamoyski, a dodatkowych malunków na ścianach po-
mieszczenia Stefan Płużański i Mieczysław Jurgielewicz.

?  
Budynek ma swoją historię, ale wplata się w nią i historia mojej 
rodziny. Mój teść, Michał Morze, jako młodzieniec tuż po wojnie 
przyjechał z Podlasia do Gdańska, aby studiować na Wydziale 
Architektury Politechniki Gdańskiej. Przybył z drewnianą wa-
lizeczką do zrujnowanego miasta. Ponieważ nie miał gdzie się 
zatrzymać, noce spędzał na kartonowym posłaniu w holu dworca 
kolejowego we Wrzeszczu. Palono tam w piecu i było cieplej niż 
na zewnątrz. Potem postanowił poszukać sobie innego lokum. 
Znalazł miejsce na klatce schodowej w jednej z wrzeszczańskich 
kamienic. Było tam bardzo zimno, ponieważ szyba w oknie była 
wybita. Kiedy zacinał deszcz, osłaniał się starym parasolem. 
Trudno było w takich warunkach uczyć się i przygotowywać do 
egzaminów. Zdobycie pokoiku na poddaszu CKUMiE graniczyło 
z cudem. Dzięki znajomościom pozwolono młodemu studentowi 
zająć maleńkie pomieszczenie. Tam miał swoje małe królestwo 
i mógł spokojnie dążyć do uzyskania dyplomu architekta. W latach 
60.–80. powstało wiele inwestycji w Gdańsku, Gdyni i na Kaszu-
bach zaprojektowanych przez mojego teścia. Pracował m.in. przy 
budowie pierwszego szklanego wieżowca zwanego Zieleniakiem. 
Do Technikum Mechaniczno–Elektrycznego, które mieściło się 
w budynku CKUMiE, uczęszczał mój mąż. A ja jako nauczycielka 
również korzystałam z gościnności murów tego budynku, kiedy 
było tu Centrum Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli. Byłam 
tu również na studniówce w 1978 roku.

anna nawrocka-Morze

mieszkanka i opowiadaczka historii Dolnego Miasta, lokalna przewodniczka
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Baszta Biała3 Na końcu ulicy Rzeźnickiej w czasie wojny trzynastoletniej roz-
poczęto budowę ciągu fortyfikacji przedmieścia z murami i ze 
specjalnie pobudowaną w tym miejscu Bramą Nową. 
///// Gotycka Baszta Biała – postawiona w latach 1460–1461 – jest 
zachodnią wieżą bramną powiązaną z nieistniejącą już dzisiaj Bramą 
Nową. Swoją nazwę wzięła od koloru, na który została później po-
malowana. Wybudowano ją na planie podkowy. Składała się z pięciu 
kondygnacji zaopatrzonych w otwory strzelnicze do broni ręcznej 
i armat. W XVII wieku przebudowano ją na prochownię, ponieważ 
przestała pełnić funkcje obronne ze względu na wybudowanie 
zewnętrznego pasa fortyfikacji nowożytnych. Przy okazji nakryto 
ją stromym, stożkowym, ceramicznym dachem.

 
Jan FiDyka

„Dziennik Bałtycki” nr 58 z 1969 roku

Mieszkaliśmy przy ulicy Rzeźnickiej w trzypiętrowym, starym domu. I co w tym 
dziwnego? No, nic. Ale najważniejsze, że koło naszej pięknej, acz niesamowicie 
zaśmieconej ulicy stała średniowieczna baszta, Baszta Biała. To tam młodość 
dokonywała harców; baszta była kryjówką, drugim domem, zamkiem czarno-
księżnika. (...) A ile było w baszcie żab? Same ropuchy. Mój Boże, było fajnie. 
Na łzy się zbiera. Szkoda, żal zapomnieć, naprawdę smutno. (...) Był miły, ni to 
chłodny, ni to ciepły wieczór. Stałem pod basztą i zobaczyłem nagle ogon komety. 
I ta kometa tak mi utkwiła w pamięci na zawsze – zwiastun innego, twardszego 
życia. (...) Warto, naprawdę warto powrócić w myślach do tych zasmarkanych 
chwil. Jest wtedy tak przyjemnie – nie odczuwa się współczesności, okrutnej jak 
wiatr, zdradliwej, pysznej, nieprzystępnej dla wielu z tych, którzy uwierzyli, że 
wiek ten najwcześniejszy – jest piękny, najpiękniejszy... uwierzyli i teraz trudno 
pogodzić się ze światem, który nie jest już młodością...

Podczas II wojny światowej zniszczony został dach i część murów 
baszty, a wnętrze zostało wypalone. W 1947 roku całości zniszczeń 
dopełniło przewrócenie się cienkiej ściany północnej. Basztę wy-
remontowano rok później. W 1955 roku huragan w dużym stopniu 
zniszczył pokrycie dachowe. W 1984 roku niszczejący zabytek 
kupił Klub Wysokogórski Trójmiasto. W ciągu prawie półtora roku 
przeprowadzono całkowitą renowację obiektu. Podczas remontu 
na ścianach pod wieloma warstwami tynku odkryto fragmenty 
ściennych malowideł z XVI wieku. Za pierwotny wystrój wnętrza 
przestrzeni klubowej odpowiedzialna była zakochana w Tatrach, 
samodzielna taterniczka, a jednocześnie artystka plastyk, Joanna 
Katarzyna Jankowiak.
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Koszary Wiebego, Unimor, 
Urząd Marszałkowski4
Koszary zbudowane w połowie XIX wieku otrzymały swoją nazwę 
od nazwy pobliskiego bastionu Wiebego. Kiedy Adam Wiebe – ho-
lenderski inżynier wodny i fortyfikator – podwyższył w XVII wieku 
bastion o nadszaniec, wcześniejsze nazwy Górka i Przedmiejski 
zostały zastąpione nową nazwą pochodzącą od jego nazwiska. Był 
to pierwszy tak duży obiekt koszarowy w Śródmieściu. Pobudowa-
ny w kwartale ulic Rzeźnicka/Wilcza/Żabi Kruk/Augustyńskiego 
służył większości jednostek pruskiej piechoty i grenadierów.
///// Po demilitaryzacji w murach koszar działały m.in. rewir policji, 
sąd kupiecki, gdańska izba adwokacka. schronisko dla młodzieży 
oraz urzędy: statystyczny, poradniczy w sprawach zawodowych, 
zatrudnienia, pomocy społecznej, dobroczynności oraz do walki 
z lichwą.

Po wojnie był to teren koszarowy. Stacjonowała tu piechota oraz 
oddziały zmotoryzowane. Zajmowały jednak tylko część dawnych 
budynków, ponieważ pozostałe uległy zniszczeniu w czasie wojny, 
a ich odbudowaniem zajęto się dopiero w latach 50. W styczniu 1953 
roku powstał 5. Batalion Budowlany należący do Marynarki Wo-
jennej. Dowództwo i cztery kompanie tego batalionu miały swoją 
siedzibę właśnie w koszarach na ulicy Rzeźnickiej. Ostatnia, piąta 
kompania stacjonowała na Oksywiu. Poborowi do tego batalionu 
rekrutowani byli głównie z Górnego Śląska oraz województwa 
rzeszowskiego.
///// W 1957 roku w dawnych koszarach Marynarki Wojennej 
zaczęły działać Gdańskie Zakłady Radiowe T-18, przemianowane 
w 1972 roku na Gdańskie Zakłady Elektroniczne Unimor. Czarno-
-białe odbiorniki telewizyjne takie jak Neptun, Belweder, Pegaz, 
Fala, Fregata czy Zefir produkowano w Unimorze do 1989. Od 1982 
roku rozpoczęto też produkcję telewizorów kolorowych, na bazie 
własnych opracowań. Już w 1958 roku przystąpiono do opracowa-
nia i produkcji profesjonalnych urządzeń radiokomunikacji mor-
skiej i łączności lotniczej oraz podjęto produkcję urządzeń łączności 
do zastosowań specjalnych. Jesienią 1994 roku przedsiębiorstwo 
przekształciło się w spółkę akcyjną Gdańskie Zakłady Elektroniczne 
UNIMOR S.A. Na początku 1997 roku Zakład Urządzeń Profesjo-
nalnych – jedna z trzech firm zależnych – został przekształcony 
w spółkę UNIMOR Radiocom Sp. z o.o., działającą do chwili obecnej 
na rynku wysokiej klasy urządzeń łączności lotniczej i morskiej 
dla Sił Zbrojnych oraz radiokomunikacji lotniczej cywilnej. 
///// Dzisiaj w murach koszar działają m.in. Urząd Marszałkowski 
oraz Urząd Skarbowy.
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?  
W czasie mojej młodości nikt nie nazywał tego budynku koszarami. 
Był to po prostu Unimor. Zakład produkujący telewizory i czego 
większość nie wiedziała, sprzęt telekomunikacyjny dla statków 
morskich i powietrznych. Unimor, a co za tym idzie koszary, miałem 
okazję poznać od podszewki, gdy w 1977 roku jako nastolatek, po 
skończeniu szkoły podstawowej, podjąłem dalszą naukę w Liceum 
Zawodowym Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. W szkole, 
która mieściła się na ulicy Dolna Brama, niedaleko Unimoru, a obok 
Bramy Nizinnej. Elektronika była i jest moją pasją, więc rodzice nie 
mieli problemu, do jakiej szkoły posłać syna. Dodatkowo było to 
niedaleko Dolnego Miasta, gdzie mieszkałem.
///// Przez cztery lata praktycznej nauki zawodu miałem możliwość 
poznania zakamarków Unimoru. Część zabytkowa, w której mieści-
ła się dyrekcja, dział kadr oraz inne jednostki tej na owe czasy dużej 
i dobrze prosperującej firmy, była chętnie odwiedzana w czasie let-
nich upałów. Grube, ceglane mury stanowiły doskonałą izolację od 
gorących promieni słońca. Na pierwszym piętrze były dodatkowo 
gabloty ze wszystkimi produkowanymi odbiornikami telewizyjnymi. 
Często się im przyglądałem i podziwiałem, jak z czasem zmieniał 
się kształt zewnętrzny telewizorów, ich wielkość i wyposażenie.
///// Po przeciwnej stronie działała m.in. wypożyczalnia sprzętu 
pomiarowego i testowego, nadajnik, biura konstrukcyjne i to, co 
wzbudzało największe emocje – bufet. Źródło zaopatrzenia w różne 
deficytowe na owe czasy towary. Przy odrobinie szczęścia można 
tam było kupić papierosy (również bez kartek), herbatę, kawę 
i cukierki – artykuły, które dziś nie wzbudzają emocji ani szybszego 
bicia serca. 

Czasy szkoły szybko minęły. Po zdaniu matury w 1981 roku, dzięki 
rekomendacji nauczyciela przedmiotów zawodowych, nadarzyła 
się okazja zatrudnienia w „moim” Unimorze. Nie była to praca 
na taśmie telewizyjnej, lecz w dziale produkcji specjalnej, gdzie 
dzięki wspaniałym ludziom z „surowego materiału” udało się 
stworzyć obowiązkowego pracownika, dobrego kolegę i niezłego 
fachowca (mam nadzieję). Szkoła pokazała kierunek, wbiła do 
głowy teorię i nakreśliła ogólne zarysy zawodu. Dopiero praca pod 
okiem fachowców w domowej atmosferze i lata doświadczenia 
ukształtowały charakter młodego człowieka. Najtrudniejsze były 
chyba lata stanu wojennego. Napięcie i niepewność jutra, gdy woj-
sko wróciło do koszar, na szczęście na dość krótki czas. Pamiętam 
ten poniedziałek, gdy przy wejściu stali uzbrojeni żołnierze, a na 
dziedzińcu transportery opancerzone SKOT. Drobiazgowe kontrole, 
czy ty to jesteś ty, czy nie wnosisz ulotek, nie stanowiły większego 
problemu, do kontroli byliśmy przyzwyczajeni, były zawsze – lecz 
tylko przy wyjściu i szukano zupełnie czego innego.
///// W Unimorze przepracowałem na różnych stanowiskach, od 
zestrajacza urządzeń elektronicznych po brygadzistę i technologa, 
17 lat, dodając do tego 3 lata praktyk szkolnych. Daje to 20 pięknych 
i często trudnych lat, w koszarach, w których niczym w wojsku 
ukształtował się mój charakter.

Piotr StoJałowSki

mieszkaniec i opowiadacz historii Dolnego Miasta
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Przystań Żabi Kruk5
?  
Budynek przystani jest przedwojenny. Kilkanaście lat temu przy-
jechał do nas gość z Niemiec, który opowiadał, że w tym miejscu 
prowadził przed wojną przystań damskiego klubu wioślarskiego. 
Sam budynek, pomimo że jest drewniany, nie został zniszczony 
w czasie wojny. W 1947 roku nowy klub założyła w tym miejscu 
seniorka – pani Maria Czarnowska z mężem. Teraz udzielają się jej 
dzieci i kolejne – trzecie i czwarte pokolenia też. Klub wielokrotnie 
zmieniał nazwę. Najpierw był to Huragan podlegający pod Polski 
Związek Kajakowy, potem Klub Kajakowy Gdańsk PTTK. W 1956 
roku klub przyjął nazwę od ulicy Żabi Kruk, a następnie w 1992 roku 
założyliśmy stowarzyszenie Żabi Kruk. Cały czas działają tutaj ci 
sami ludzie. Można więc powiedzieć, że tradycję podtrzymujemy 
od czasów działania Klubu Kajakowego Huragan. 
///// Ten starszy pan na zdjęciu to jest Paweł Chudacz. To on wła-
śnie opiekował się tym klubem po wojnie. Przystań nosi jego imię.

PrzeMek SiuDeM

z przystani Żabi kruk

?  
Nasza przystań była z nami od zawsze, przychodziłem tu z kumpla-
mi na ryby, posiedzieć, popatrzeć na wodę. Nawet swoje przyjęcie 
z okazji Pierwszej Komunii miałem na przystani. Przez wiele lat 
w tej zatoczce spoczywało kilka wraków statków, usunięto je 
dość niedawno. Jako małym chłopakom marzyło się nam – „mie-
liśmy zajawkę” – że kiedyś podpłyniemy do nich kajakiem lub 
zanurkujemy, żeby pozwiedzać te wraki. No, nie udało się, nie 
zdążyliśmy. Szkoda.

GrzeGorz chińcza

mieszkaniec Starego Przedmieścia

Zadanie rewitalizacyjne: Animacje społeczności lokalnej w prze-
strzeni dzielnicy w ramach integracji mieszkańców
Działania związane z zagospodarowaniem terenu lub tworzeniem 
instalacji artystycznych w przestrzeni lub innych trwałych efektów 
kierowanych do mieszkańców rewitalizowanego obszaru. Dotyczyć 
one mogą np. wspólnego sadzenia kwiatów lub konstruowania mebli, 
które posłużą zagospodarowaniu lokalnej przestrzeni. Zadanie będzie 
realizowane przez lokalne i ponadlokalne organizacje pozarządowe. 
///// Animacja będzie się odbywać na wspólnej przestrzeni podwór-
kowej w dwóch podwórkach na terenie rewitalizowanego obszaru.
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Plac Wałowy6
?  
Nieregularny miejski zieleniec otoczony jest wyjątkowo cieka-
wymi budynkami. Z jednej strony znajdują się dawne koszary, od 
zachodu Mała Zbrojownia, po przeciwnej stronie ciąg domów 
mieszkalnych. Pod numerami 2 oraz 10 zachowały się tradycyjne 
domy wielorodzinne, rozpoznawalne po zadziwiająco dużej ilości 
drzwi wejściowych występujących parami. Mieszkania na parte-
rze mają własne wejścia, a każdemu z nich towarzyszy wejście 
prowadzące na piętro. Dawniej budynki tego typu były często 
spotykane, dziś są już rzadkością.
///// Część fasad przypomina kamienice znane nam z Głównego 
Miasta, ale tutejsze nie są tak smukłe i wysokie. Budynek pod 
numerem 5 to urocza, miniaturowa kamieniczka. Zdziwimy się, 
oglądając ją dokładniej, ma bowiem wyjątkowo malutkie po-
dwórko-studnię. Z kolei kamienica pod numerem 10 ma bardziej 
reprezentacyjną fasadę. Dolna część budynku pokryta jest tzw. 
boniowaniem – żłobieniami w tynku z daleka przypominający-
mi okładzinę kamienną. Każda kondygnacja ma inną dekorację 
nad oknami. Najbogatszą na pierwszym piętrze. Warto zwrócić 
uwagę na ozdobny kartusz z datą 1889. Sąsiadujący budynek 
nr 11 ma datę 1892. Tu także część fasady ozdobiona została 
boniowaniem. Ciekawostką jest napis informujący, że mieścił 
się tu sklep kolonialny.
///// W kamienicy nr 13 od lat nikt już nie mieszka. Zabezpieczo-
ne otwory okienne ozdobiono cytatem z twórczości Stanisławy 
Przybyszewskiej.

izaBela SzePSka

lokalna przewodniczka

Początkowo teren, na którym usytuowany jest plac Wałowy, na-
zywano terenem „przed Bramą Nową”. Potem zmienił nazwę na 
„przy Bramie Nizinnej”. Żołnierze wykorzystywali go jako plac do 
musztry i ćwiczeń. Dlatego jego pierwsza nazwa to plac Ćwiczeń. 
Kiedy składowano na nim amunicję i elementy artyleryjskie, zaist-
niał jako Kugelgarten, czyli ogród kul. Aktualną nazwę otrzymał 
w 1805 roku i pochodzi ona od położonych w pobliżu wałów. Pod 
koniec XIX wieku plac Wałowy wrócił pod zarząd miasta i został 
przekształcony w teren spacerowo-parkowy. Wytyczono ścieżki 
łączące centralne punkty dookoła placu, postawiono ławeczki i ga-
zowe latarnie, posadzono kwiaty, zainstalowano fontannę zasilaną 
wodą z Kanału Raduni. Jedna z wytyczonych przez plac ścieżek pro-
wadziła na południe prosto do drzwi urzędu pożyczkowego, czyli 
miejskiego lombardu zbudowanego w latach 1867–1868. Instytucja 
ta udzielała pożyczek pod zastaw, uczciwie wyceniając za pośred-
nictwem taksatorów oddane do lombardu przedmioty. Od frontu 
znajdowała się pałacowa część biurowa, a na zapleczu powierzchnie 
magazynowe. Jeżeli skierujemy wzrok na każdą z bocznych ścian, 
to na samym szczycie dostrzeżemy herb Gdańska. Po wojnie w tym 
budynku działała jedna z placówek Gdańskich Zakładów Graficz-
nych, a potem składnica księgarska i Dom Książki.
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?  
Tutaj, na tym łuku z tyłu budynku drukarni, gdańszczanie posadzili 
lipy. A na tych wysokich lipach były przepiękne budki dla ptaków. 
Każda budka nazywała się po niemiecku. Jak przyszło lato, to 
te lipy przepięknie pachniały i wszyscy mieli okna dookoła po-
otwierane. Ale kiedy z NRD sprowadzili maszyny do tej drukarni, 
ciężkie (chyba po 12 ton każda), to aby wnieść je do środka, musieli 
te lipy wyciąć. 

Jurek nowak

mieszkaniec Starego Przedmieścia

Zadanie rewitalizacyjne: Zagospodarowanie terenu placu Wałowego 
wraz z przebudową dróg i infrastruktury podziemnej
•	 przebudowa	dróg	w	kwartale	ulic:	Pod	Zrębem,	plac	Wałowy,	Dolna	
Brama	oraz	fragment	ulic:	Augustyńskiego	i	Żabi	Kruk;

•	 budowa	miejsc	postojowych;
•	 budowa	i	przebudowa	infrastruktury	podziemnej;
•	 przebudowa	ciągów	pieszych;
•	 budowa/modernizacja	oświetlenia	i	monitoringu	wizyjnego;
•	 rewaloryzacja	zieleni	i	urządzenie	małej	architektury;
•	 odtworzenie	i	modernizacja	zdegradowanej	fontanny;
•	 stworzenie	elementów	umożliwiających	organizację	wystaw	ple-
nerowych,	instalacji	artystycznych;

•	modernizacja	placu	zabaw.
Zagospodarowanie terenu będzie wynikało z konkursu architek-
toniczno-urbanistycznego, którego rozstrzygnięcie przewiduje się 
jeszcze w 2018 roku.

Mała Zbrojownia 7Dziś Mała Zbrojownia – nazwana tak w celu odróżnienia od wcze-
śniejszej i znacznie okazalszej Wielkiej Zbrojowni – nie cieszy się 
wielkim zainteresowaniem turystów. Mimo to – przez swój mili-
tarny charakter oraz fakt, że to jedna z nielicznych budowli tego 
typu w kraju – jest jednym z najciekawszych budynków Gdańska. 
Monumentalna, surowa bryła doskonale oddaje jej historyczne 
zastosowanie. Powstała w latach 1643–1645 według projektu Je-
rzego Strakowskiego, syna Jana Strakowskiego znanego z projektu 
pobliskiej Bramy Nizinnej. Jej główną funkcją było przechowywa-
nie broni oraz amunicji i prochu na potrzeby potencjalnej obrony 
południowo-zachodniej części fortyfikacji miejskich. Usytuowano 
ją przy zachodnim ciągu fortyfikacji bastionowych. Od tej stro-
ny przylegała do wału kurtyny między bastionami św. Gertru-
dy i Wiebego. Budowla posiada dwie kondygnacje różniące się 
wówczas przeznaczeniem. Niższa była pozbawiona podziałów na 
pomieszczenia i służyła do przechowywania m.in. armat i lawet 
do nich. W wyższej przechowywano broń lekką, a także dekoracje 
wykorzystywane podczas królewskich wizyt w Gdańsku. 
///// W 1833 roku obiekt częściowo przebudowano. Podwyższono 
otwory bramne od strony placu Wałowego i nakryto je dachami 
pulpitowymi. W południowo-wschodniej części budynku urządzo-
no izby mieszkalne, a następnie w 1886 roku po zachodniej stronie 
budowli wzniesiono laboratorium forteczne, funkcjonalnie powią-
zane ze zbrojownią. W 1945 roku w wyniku działań wojennych zo-
stała w dużym stopniu zniszczona – pozostały z niej jedynie mury 
obwodowe wraz ze szczęśliwie ocalałą dekoracją kamieniarską. 
W 1956 roku przystąpiono do odbudowy, powracając do pierwotnej 
formy elewacji wschodniej. Odbudowano szczyty, ale bez dekora-
cyjnych zwieńczeń. Nie odtworzono wnętrz obiektu, stropy i dachy 
wykonano zaś w konstrukcji żelbetowej. Budynek został przejęty 
przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Gdańsk–
Gdynia i zaadaptowany na halę garażową. Od 1993 roku użytkuje 
go Wydział Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

?  
To było po wojnie zburzone, zbombardowane, całkowicie spalone. 
Kupa gruzów. Tylko boczne ściany stały. Dachu nie było. I my jako 
dzieciaki na tych gruzach po wojnie w karty graliśmy.

Pan alFreD

mieszkaniec Starego Przedmieścia
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Brama Nizinna 8
Znajdująca się na zachodnim krańcu historycznego gdańskiego 
Śródmieścia, a konkretnie we fragmencie zwanym Starym Przed-
mieściem, Brama Nizinna jest niewątpliwie jedną z najciekawszych 
i najstarszych budowli dzielnicy. Jest też jednym z ciekawszych 
obiektów tego typu w rejonie Gdańska. To jedna z dwóch, obok Bra-
my Długich Ogrodów, zachowanych bram w ciągu fortyfikacji typu 
holenderskiego wybudowanych w latach 1623–1638. W tamtych 
czasach Rzeczpospolita Obojga Narodów, w skład której wchodziło 
miasto, była zagrożona wojnami. Gdańsk doskonale o tym wie-
dział i zdawał sobie sprawę z konieczności rozbudowy fortyfikacji. 
Pierwotnie bramy miały zostać wykonane przez twórców ciągu 
fortyfikacyjnego, wyłonionych w konkursie, do którego stanęło 
dwóch architektów – związany z Gdańskiem Jan Strakowski oraz 
przybyły z Holandii Cornelius van den Bosch. I to właśnie projekt 
Boscha został wybrany, ponieważ był tańszy i zakładał objęcie 
okręgiem dużo większego terenu niż w przypadku konkurencyj-
nego planu. Plany fortyfikacji opracowano w latach 1619–1621, zaś 
na przyspieszenie prac poważny wpływ miała wznowiona wojna 
w Inflantach. Niemniej, mimo wygranej Holendra, to właśnie Stra-
kowskiemu powierzono zaprojektowanie trzech bram.
///// Już w 1626 roku w kurtynie między bastionem św. Gertrudy 
a bastionem Żubr wzniesiono Bramę Nizinną, do której w latach 
1649–1650 dodano raweliny wzmacniające jej obronne znaczenie. 
Jako że większość ataków na miasto następowała od strony zachod-
niej, zaś strona południowa była dodatkowo chroniona za pomocą 
śluzy kamiennej, mogącej zalać przylegające od południa tereny, 
brama nie miała okazji sprawdzić się w boju. W ten sposób została 
uchroniona przed zniszczeniem na przestrzeni dziejów, choć jej 
konstrukcja jest wciąż narażona na mikrowstrząsy powodowane 
przez ruch drogowy odbywający się przez nią.
///// Jeśli chodzi o samą konstrukcję, jest to budowla ceglana, której 
południowa strona, wybiegająca w stronę Olszynki, oblicowana 
jest kamiennymi blokami. Środkową część południowej elewacji 
zaakcentowano czterema pilastrami wspierającymi belkowanie 
i profilowany gzyms, a z kamienia stworzono liczne elementy 
dekoracyjne, takie jak np. ozdobny portal od strony miasta. Po obu 
stronach nakrytego ceglanym sklepieniem kolebkowym głów-
nego tunelu dla przejazdu kołowego znajdują się przejścia dla 
pieszych. Nad samą bramą znajduje się wartownia posiadająca okna 
i zdobienia w stylu renesansowym, zwłaszcza od strony pół-
nocnej. Tam też, po dwóch stronach od wylotu bramy, znajdują 

Jeśli chodzi o samą konstrukcję, to Mała Zbrojownia została zbu-
dowana z cegły, w tym z pochodzącej z rozebranych murów cegły 
gotyckiej. Założona na planie prostokąta masywna bryła jest na-
kryta czterema wysokimi dachami dwuspadowymi – dwoma rów-
noległymi, ciągnącymi się wzdłuż budowli, i dwoma krótkimi, usy-
tuowanymi poprzecznie. Wszystkie elewacje tej ceglanej budowli 
posiadają oszczędne kamienne zdobienia. Wśród nich wyróżnia 
się umieszczona pośrodku elewacji wschodniej kamienna tablica 
z 1645 roku przedstawiająca ujęty w bogate barokowe obramienie 
herb Gdańska. 

?  
W latach 1972–1973 pracowałam w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie 
Komunikacyjnym Gdańsk–Gdynia na wydziale taksówek bagażo-
wych, który znajdował się na terenie Małej Zbrojowni przy placu 
Wałowym. W tym czasie nikt nie interesował się jej wartościami 
historycznymi, posadzki były zabrudzone smarami, a mury 
przesiąknięte spalinami. Obecnie odrestaurowany herb Gdańska 
był buroszary jak cała budowla.

Maria ryBińSka

mieszkanka i opowiadaczka historii Dolnego Miasta
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się kazamaty przykryte skośnym dachem. Na bramie od strony 
Olszynki można zobaczyć herb Gdańska oraz datę 1626. Boczne 
części elewacji uformowane są jako ukośne mury oporowe z ka-
miennych bloków. 
///// W 2016 roku zrealizowano projekt renowacji bramy. Wyko-
nano wówczas izolację poziomą i pionową ścian wraz z osuszeniem 
murów, a także usunięto szkodliwe cementowe spoiny. W najbliż-
szym czasie planowana jest inwestycja objazdu Bramy Nizinnej 
zakładająca wyłącznie ruch pieszy przez bramę.

?  
Tutaj na początku lat 70. rozpocząłem adaptację bramy z grupą 
kolegów z naszej dzielnicy. Się umówiliśmy, że zrobimy sobie taki 
klub. Mieliśmy dwa duże pomieszczenia. Była scena – chłopaki 
grały na gitarach. Robiliśmy wieczorki taneczne. A u góry był 
kącik młodych krótkofalowców i osób interesujących się spra-
wami radiowymi. Z Unimoru dostawaliśmy części. Można było tu 
majsterkować i robić schematy urządzeń elektronicznych. 

rySzarD BarańSki

mieszkaniec Starego Przedmieścia

?  
Zimową porą odbyły się pierwsze imprezy w małej salce odwachu, 
a na wiosnę ruszyły pierwsze skromne prace remontowe. Przeży-
liśmy blisko roczną zawieruchę wielkiej budowy, nie przerywając 
jednak ani na chwilę naszych imprez. Brama Nizinna i najbliższa 
okolica niewiarygodnie wypiękniały. Kolejne imprezy plenerowe 

– Noc Muzeów i Dni Sąsiadów – przyciągnęły do nas tłumy gości. 
Gdańszczanie po raz pierwszy po trzystu latach mogli wejść do 
środka i zwiedzić wielkiej urody zabytek.

anDrzeJ DęBiec

klub Morza zejman

?  
Zaglądając do wnętrza bramy, można znaleźć na murach dawne 
napisy wyryte prawdopodobnie przez strażników lub żołnierzy. 
W grudniu 1960 roku podczas renowacji odkryto ślad po poziomie 
wody z 1829 roku. Kreska znajdowała się na zewnętrznej ścianie 
bramy przy wejściu do miasta po jej lewej stronie (na zachodnim 
filarze) i miała wyrytą datę 12 IV 1829 roku. W 1965 roku okolicz-
na młodzież przy wsparciu dorosłych postanowiła przekształcić 
Bramę Nizinną w klubokawiarnię. Przez kolejne lata odbywały się 
tu spotkania młodych modelarzy, fotografów, miłośników krót-
kofalarstwa, sportów oraz muzyki. 1 stycznia 1978 roku do Bramy 
Nizinnej przeniesiono siedzibę Zakładów Artystycznych ZPAP Art, 
która produkowała stylizowane meble gdańskie, wykonywała liczne 
prace konserwatorskie oraz prowadziła działalność handlową m.in. 
w Salonie Sztuki Współczesnej w Zbrojowni. W 1983 roku przestrze-
nie te zajęło Przedsiębiorstwo Państwowe Sztuka Polska. Potem 
ponownie trafiły do ZPAP-u. Przez jakiś czas działała tu Akademia 
Multimedialna – szkoła z kursami plastycznymi. W 2006 roku brama 
przeszła pod opiekę Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (obec-
nie Muzeum Gdańska), a od 2015 roku działa tu Klub Morza Zejman.

Jacek GórSki

mieszkaniec i opowiadacz historii Dolnego Miasta, lokalny przewodnik
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Bastiony i fosa9 Fortyfikacje miały to do siebie, że wraz z rozwojem artylerii musiały 
być modernizowane. Gdańszczanie uświadomili sobie koniecz-
ność wprowadzenia zmian w istniejącym wokół miasta systemie 
umocnień w 1577 roku po oblężeniu przez wojska króla Stefana 
Batorego. Wprawdzie wojska królewskie nie zdobyły miasta, ale 
mimo to postanowiono przebudować fortyfikacje zgodnie z naj-
lepszymi ówczesnymi wzorami. 
///// Początkowo nawiązano współpracę z włoskimi specjalistami 
pochodzącymi z Piemontu. Kilkanaście lat później sprowadzono 
budowniczych niderlandzkich. Powstały na przełomie XVI/XVII 
wieku bastion św. Gertrudy (w portalu wejściowym widnieje data 
1607) został wzniesiony zgodnie z tzw. nowowłoskim sposobem 
budowania umocnień. Nazwa tego bastionu może dziwić z uwagi 
na to, że Gdańsk był już wówczas w znacznej mierze protestancki. 
Pochodzi ona od znajdującego się dawniej w pobliżu szpitala św. 
Gertrudy. Wewnątrz bastionu znajdują się kazamaty, sklepione 
schrony przykryte warstwą ziemi. Podczas II wojny światowej 
w czasie nalotów chronili się tutaj okoliczni mieszkańcy. Po wojnie 
mieściły się tam magazyny firm Dagoma oraz Unimor. Obecnie 
pełnią rolę składnicy konserwatorskiej.

?  
Jako dziecko chętnie chodziłam nad kanał. Pewnego dnia wpadłam 
na pomysł, żeby samej spróbować złowić jakąś rybę. Chciałam 
pomóc mojej przybranej babci, ponieważ była bieda. Ułamałam 
kij, przywiązałam nitkę, którą wcześniej zabrałam z domu i na 
końcu uwiązałam robaka. Tak wyposażona poszłam zarzucić 
wędkę. Widziałam, jak robią to wędkarze, więc tak samo z wielkim 
zamachem zarzuciłam moją wędkę. Cieszyłam się, kiedy ryba zbli-
żyła się do robaka, ale nie przewidziałam, że bez haczyka odgryzie 
robaka i odpłynie. Największy ubaw miał mój tata, który widział 
dokładnie całą scenę z drugiej strony kanału. Po powrocie do domu 
opowiadał babci, jak się uśmiał, obserwując swoją małą wędkarkę 
i jej minę, kiedy najedzona ryba odpłynęła sobie w siną dal.

róŻa kaSPerSka

mieszkanka i opowiadaczka historii Dolnego Miasta

Łatwo się domyślić, że fortyfikacje nowowłoskie były bardzo dro-
gie i skomplikowane w budowie. Pozostałą część postanowiono 
tworzyć zgodnie z zasadami staroholenderskimi, w których umoc-
nienia bastionowe były głównie ziemne. W tym podejściu dużą rolę 
odgrywały sztuczne przeszkody wodne, dlatego stosowane było 
głównie na podmokłych terenach nizinnych. Ciąg bastionów (św. 
Gertrudy, Żubr, Wilk, Wyskok, Miś, Królik i bastion Ogrodowy) 
otoczony jest fosą. Pierwotnie jej wygląd był bardziej skompli-
kowany, ponieważ istniały fosa wewnętrzna i zewnętrzna, które 
odgrodzono linią dodatkowego wału (tzw. płaszcza). 
///// Po wojnie zamiast historycznie uwarunkowanego pojęcia fosa 
zaczęto stosować dla tego zbiornika wodnego nazwę Opływ Mo-
tławy. Nie jest ona jednak poprawna! Prawdziwy Opływ Motławy 
to jedynie samo zakończenie obiegającego śródmieścia Gdańska 
cieku wodnego, tuż przed jego ujściem do Martwej Wisły. 
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Zadanie rewitalizacyjne: Zagospodarowanie terenu Opływu Mo-
tławy wraz z bastionami
•	 oczyszczenie	i	uporządkowanie	terenu	na	bastionach;
•	 przebudowa	promenady	pieszo-rowerowej,	stworzenie	ścieżki	
dydaktycznej;

•	 utworzenie	punktu	widokowego	na	Bastionie	Żubr;
•	 oświetlenie	i	monitoring	terenu;
•	 wyposażenie	w	elementy	małej	architektury.

Kamienna Śluza 10

?  
Moje pokolenie nazywało ją Kręconą. Dzisiaj wiem, że owa gór-
ka nazywa się inaczej – bastion Tur/Żubr (Babi Dół). Swobodnie 
przemieszczaliśmy się po dzielnicy i wymyślaliśmy coraz to nowe 
zabawy. Latem były to podchody (nie tylko po piwnicach i podwór-
kach), wojny (czterej pancerni i Kloss), zabawy w Indian i kowbojów 
(czasy Winnetou), zdobywanie okolicznych drzew i kąpiele w „ka-
nale”, jak to się wtedy nazywało. Odważniejsi chłopcy zaliczali 

„głębokie” w okolicy śluzy, skacząc z przejeżdżającego pociągu 
towarowego lub z wrót śluzy. Innym zajęciem były eksploracje 

„bunkra” pod Kręconą i poszukiwanie połączenia tegoż bunkra 
z resztą miasta. Straszenie się, że ktoś tam kiedyś zabłądził i za-
ginął, podsycało tylko ciekawość. Zima była atrakcyjniejsza dla 
amatorów mocnych wrażeń. Zjazd na sankach z samego szczytu 
góry Kręconej należał do nie lada wyczynów. Chłopcy śmigali 
odważnie, ale i niektórym dziewczynkom też się parę razy udało 
zjechać bez szwanku (w tym i mnie). Zamarznięta fosa wokół 
Kręconej stanowiła atrakcję dla umiejących jeździć na łyżwach. 
Chociaż trzeba było uważać, bo nurt bystrzejszy i lód cieńszy. 
Byliśmy dziećmi kreatywnymi, ale o dużym instynkcie samoza-
chowawczym. I dlatego jest teraz co wspominać…

elŻBieta woroniecka

mieszkanka i opowiadaczka historii Dolnego Miasta, 
lokalna przewodniczka

W XVI wieku Gdańsk był miastem bardzo bogatym i niezależnym. 
W związku z tym był także łakomym kąskiem dla okolicznych nacji. 
Trwała wojna ze Szwecją od północy i z Rosją od wschodu. Wło-
darze miasta postanowili zadbać o zapewnienie bezpieczeństwa 
Gdańskowi. Około 1600 roku na specjalne zaproszenie Rady Miasta 
pojawili się Jan Battista z Vercelli i Hieronim Ferrery – eksperci 
od fortyfikacji pochodzący z Włoch. Pooglądali okolicę i wskazali 
wszystkie słabe punkty obronne. Wysłano zatem w delegację 
Jana Strakowskiego, pełniącego wówczas funkcję architekta i bu-
downiczego miejskiego, który w krajach niderlandzkich znalazł 
podobne warunki do naszych gdańskich. Kiedy wrócił, przedstawił 
swój pomysł na budowę fortyfikacji. Ówczesne władze wybrały 
jednak plan nie rodzimego architekta, lecz (jak uznano) tańsze 
i lepsze rozwiązanie Adriana Olbrantsa i Wilhelma Jensena Ben-
ninga, dwóch fortyfikatorów holenderskich z Zachodniej Fryzji. 
W 1618 roku wybuch wojny (zwanej trzydziestoletnią) przyśpieszył 
decyzję o budowie umocnień. 
///// Kamienna Śluza, pełniąca kluczową rolę w zabezpieczeniu 
przed wrogiem i przed zalaniem miasta. Malownicza i… po prostu 
piękna. Jest to absolutna perełka, jedyna w Europie, a chciałoby się 
powiedzieć – i w świecie. W czasie budowy fortyfikacji wyglądała 
trochę inaczej, ale ostateczna postać (taka, jaka częściowo prze-
trwała do dzisiaj) śluzy jest zasługą Jeana Charpentiera, gdańskiego 
fortyfikatora, który w latach 1710–1711 trochę ją przebudował.
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Najbardziej charakterystycznym (i malowniczym) elementem 
śluzy są kamienne wieżyczki, nazwane Dziewicami ze względu 
na swoją niedostępność, ponieważ były połączone ze sobą stoż-
kowatymi grodzami. Grodze, zwane też lunetami, były ogromnym 
utrudnieniem dla potencjalnego wroga, przejście po nich, nie będąc 
zauważonym, graniczyło z cudem. Zakończone były dwiema wy-
sepkami, nazywanymi Świńskimi Głowami, stanowiącymi punkty 
wczesnego ostrzegania. Śluza była zaopatrzona również w cztery 
pary wrót regulujących poziom wody w fosach. W zależności od 
zapotrzebowania mogły one zabezpieczyć miasto przed powodzią 
lub spowodować zalanie terenów Żuław, aby uchronić je przed ata-
kiem wroga. Szwedzi zresztą kilkakrotnie zbliżali się od tej strony 
do Gdańska. Zalane Żuławy zatrzymywały atak, bo można było po 
podmokłym terenie podpłynąć lub podejść, ale o ciągnięciu armat 
nie było mowy. Swobodne przepłynięcie bez dodatkowych zabie-
gów typu składanie masztów ułatwiał statkom zwodzony most.
///// Obok śluzy stał młyn rezerwowy mający źródło zasilania 
w postaci Motławy. Miał być wykorzystany w chwili, kiedy wróg, 
docierając do miasta i odcinając dopływ Raduni, zablokuje młyny 
działające wewnątrz miasta. Uszkodzony pod koniec II wojny 
światowej, wiele lat czekał na odbudowę, tak jak i cały obiekt. 
W najbliższym czasie planowana jest kompleksowa modernizacja 
zabytkowej Kamiennej Śluzy wraz z przebudową młyna.

?  
Tutaj było moje ulubione miejsce do wędkowania przy tych wro-
tach. Po lewej stronie przy murku pięknie brały okonie.

zBiGniew wolak

mieszkaniec Dolnego Miasta 

Kolonia Abegga, Caritas 11
Każdy z nas potrafi wymienić różnego rodzaju funda-
cje, ale taka jak ta najprawdopodobniej nie przyjdzie 
nam na myśl. Zajmowała się głównie budowaniem do-
mów dla biedniejszych mieszkańców miasta. Powsta-
ła w 1870 roku dzięki testamentowi Heinricha Bur-
charda Abegga. Pierwszą kolonię domów zbudowała 
w latach 1874–1876 na Dolnym Mieście przy obecnej 
ulicy Dobrej (dawniej Feldweg, a od 1878 roku Abegg- 
-Gasse). Forma domów budowanych przez fundację 
była wzorowana na rozwiązaniach angielskich. Każ-
dą kolonię projektowano inaczej. Powstał zarówno 
zespół domów szeregowych, domy bliźniacze, jak 
i budynki mieszczące do czterech lokali. Mieszkania 
miały sień, kuchnię i nie mniej niż dwa pokoje. Loka-
torzy mieli do dyspozycji ogródki. Z dolnomiejskiego 
zespołu zachował się tylko jeden dom. Został wyre-
montowany i w 2014 roku przekazany Caritasowi. 
Mieści on teraz świetlicę im. bł. Alicji Kotowskiej. Jest 
to ceglany, nieotynkowany, piętrowy dom z podda-
szem. W czasach Fundacji Abegga były w nim dwa 
mieszkania. 

?  
Tu, jak się Dobra kończyła, to stał po wojnie taki budynek. Myśmy na 
niego Belweder mówili. I w 1945 roku powiesili na nim tabliczkę 
– do rozbiórki. I ta tabliczka chyba tam 70 lat wisiała. A budynek 
jak stał, tak stoi.

Piotr akSnowicz

mieszkaniec Dolnego Miasta 

Zadanie rewitalizacyjne: Przebudowa i modernizacja dróg i infra-
struktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu
•	 Przebudowa	ulic	w	kwartałach:	Przyokopowej,	Polnej	i	Wierzbowej	
oraz	Chłodnej,	Sempołowskiej	i	Królikarnia;

•	 przebudowa	infrastruktury	drogowej;
•	 rewaloryzacja	zieleni	oraz	urządzenie	elementów	małej	architektury;
•	 budowa	i	przebudowa	infrastruktury	podziemnej	w	ramach	kon-
tynuacji	inwestycji	wykonanej	w	latach	2014–2015;

•	 budowa	monitoringu	wizyjnego;
•	modernizacja	lub	budowa	oświetlenia.
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Zajezdnia12 Na terenie, na którym obecnie znajdują się budynki zajezdni tram-
wajowej, w czasie powstawania Dolnego Miasta, czyli w 1637 roku 
stały Domy Zarazy. Usytuowane przy ostatnim rowie, na uboczu, 
przetrwały prawie 200 lat. W tym rejonie w latach 70. XIX wieku 
miały być zbudowane kamienice czynszowe, a obok budować miała 
domy Fundacja Abegga. Niestety przekroczyła koszty przygotowa-
nia gruntu pod zabudowę i odsprzedała grunt firmie zajmującej się 
tramwajami. Ten słabo zurbanizowany teren idealnie się nadawał 
do postawienia zajezdni tramwaju konnego. Danzinger Strassen–
Eisenbahn w 1885 roku zbudował przy ulicy Wiosennej (Lenzgasse) 
dwa pierwsze budynki zajezdni z halą postojową dla 12 wagonów, 
stajnię dla 70 koni (w ostatnim boksie mieścił się wodopój), z kiera-
tem końskim, kuźnią i warsztatem. Działały dwie linie tramwajowe 
– „czerwona” przez ulicę Łąkową, „biała” przez Toruńską. 
///// W 1894 roku na posiedzeniu Rady Miasta wpłynął wniosek 
o przekształcenie gdańskiej sieci tramwajowej z napędu końskiego 
na elektryczny. Zadanie zlecono firmie Allgemeine Elektricitats-
-Gesellschaft (AEG), która przez następne dwa lata rozbudowywała 
linię trakcyjną. Za czasów tramwajów konnych zajezdnia na Dol-
nym Mieście była jedną z kilku równorzędnych zajezdni, natomiast 
za czasów AEG stała się centrum. Tramwaje wówczas składały się 
z dwóch rodzajów wagonów – doczepianych, które mogły stacjo-
nować w różnych zajezdniach i silnikowych, które musiały na noc 
zjeżdżać na Dolne Miasto. Część budynków, np. budynek stajni, po 
przeprowadzeniu elektryfikacji linii została pozbawiona swojej 
pierwotnej funkcji i zaadaptowano je do nowych potrzeb. Zloka-
lizowano w nich pomieszczenia socjalne – jadalnię, szatnię z umy-
walnią, trzypokojowe mieszkanie inspektora oraz magazyny. Przez 
następne lata modernizowano i rozbudowywano zajezdnię, dodając 
nowe pomieszczenia i rozwiązania techniczne. 

?  
Ja i moja przyjaciółka Zosia miałyśmy po kilkanaście lat – może 
12-13. Po szkole zawsze bawiłyśmy się razem. Lubiłyśmy chodzić 
nad kanał. Jadłyśmy głóg, zbierałyśmy kasztany. Pewnego razu na 
wale, pod kasztanowcem, który kilka lat temu powaliła wichura, 
nazbierałyśmy kasztanów. Wracałyśmy do domu koło zajezdni 
ulicą Zieloną. Zatrzymałyśmy się przy płocie, którym była otoczona 
zajezdnia, i Zosia zaczęła wrzucać za siatkę kasztany. Śmiałyśmy 
się, że może wyrośnie z nich drzewo. Jakie było nasze zdziwienie, 
kiedy następnego roku w tym miejscu, za siatką, zobaczyłyśmy 
mały kasztanowiec. Wyrósł na piękne, okazałe drzewo. Ma ponad 
40 lat! Jest dużo wyższy niż budynek zajezdni tramwajowej. Teraz 
dzieci swobodnie zbierają pod nim kasztany.

anna nawrocka-Morze

mieszkanka i opowiadaczka historii Dolnego Miasta,
lokalna przewodniczka

Podczas II wojny światowej zajezdnia straciła dachy w obu halach. 
W 1946 roku przywrócono ją częściowo do eksploatacji. Jedenaście 
lat później rozebrano pozostałości po ulicy Wiosennej, która bardzo 
ucierpiała w trakcie działań wojennych. W jej miejscu wybudowa-
no pętlę i przebudowano tory wjazdowe do hal zajezdni. W 1959 
roku przebudowano ulicę Hucisko i ciąg ulic Okopowej i Podwala 
Przedmiejskiego. W efekcie tej przebudowy linia Łąkowa kierunek 
Długa przez Długie Ogrody (Elbląska) została zlikwidowana. W 1999 
roku podczas generalnego remontu ulicy Podwale Przedmiejskie 
zjazd w kierunku ulicy Łąkowej został odcięty od głównej sieci 
komunikacyjnej. Tramwaje, będące doskonałym środkiem ko-
munikacji i stanowiące nieodłączny element krajobrazu Dolnego 
Miasta, znikły bezpowrotnie. Ponad stuletnia zajezdnia tramwa-
jowa przeszła do historii.

Zadanie rewitalizacyjne: Modernizacja i adaptacja lokalu przy 
ulicy Radnej 3/2 w Gdańsku 
Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi około 100 metrów kwa-
dratowych. Zadanie przewiduje przeprowadzenie ogólnych prac 
adaptacyjno-remontowych i wyposażeniowych lokalu w celu wy-
korzystania go na potrzeby prowadzenia zróżnicowanej działalności 
społecznej, skoncentrowanej na programie wsparcia rodzin. W lokalu 
mieścić się będą sale do terapii indywidualnej, grupowej oraz kuch-
nia terapeutyczna. Obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych za sprawą nowego wejścia do lokalu od strony 
podwórza wraz z podnośnikiem.
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Łąkowa13 Jeden z trzech najdłuższych kanałów odprowadzających wodę 
z terenu Dolnego Miasta płynął dokładnie w tym miejscu, gdzie 
teraz biegnie ulica Łąkowa. A tam, gdzie znajduje się środkowa 
alejka, było akurat najgłębsze jego miejsce. Ulice biegnące po obu 
brzegach miały swoje osobne nazwy. Co więcej swoje osobne nazwy 
miały też te same brzegi, ale rozdzielone kanałami poprzecznymi. 
Na ówczesnych mapach można wzdłuż kanału znaleźć m.in. takie 
ulice jak Ruska, Trzcinowa, Lipowa, Gęsia, Łabędzia i Wierzbowa. 
I właśnie ta ostatnia nazwa ulicy (Weidengasse), czyli Wierzbowa, 
stała się w drugiej dekadzie XIX wieku jedyną nazwą obowiązującą 
na całej długości. Tak było do końca II wojny światowej. W latach 
1945–1946 podczas przydzielania ulicom polskich nazw błędnie 
przetłumaczono niemiecką nazwę i Wierzbowa stała się Łąkową. 
W tym samym czasie innej ulicy na Dolnym Mieście, która przez 
wiele lat nazywała się Wiesengasse, czyli Łąkowa, przypisano 
nazwę Wierzbowa. Dzisiaj nikt już chyba nie myśli o powrocie 
do przedwojennego nazewnictwa.
///// Idąc wzdłuż ulicy Łąkowej, można napotkać wiele budynków 
pamiętających jeszcze czasy, gdy Dolne Miasto zwane było dzielnicą 
żołnierzy, dzielnicą fabryk lub też dzielnicą ogrodów. Współcze-
sna siedziba Akademii Muzycznej znajduje się w budynku, który 
pełnił funkcję pierwszych koszar na Dolnym Mieście. Tuż obok 
swój zakład fotograficzny miał Fritz Krause. Stojąca na rogu duża 
czerwona kamienica to dzieło Johanna Friedricha Henkenhafa 
(twórcy m.in. hotelu Victoria w Amsterdamie). Kolejnym charak-
terystycznym budynkiem jest dawna siedziba Danziger Tabak 
Monopol, pobudowana na jednej z działek należących wcześniej 
do Królewskiej Fabryki Karabinów. Zachowane do dzisiaj budynki 
KFK wciąż przypominają swoją militarną historię. Z daleka widać 
już charakterystyczne neogotyckie zwieńczenie wieży kościoła 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, który wcze-
śniej pełnił rolę przyszpitalnej kaplicy. Na rogu stoi najstarszy 
zachowany budynek na Dolnym Mieście – Dworek Uphagena. Po 
jednej stronie ulicy pozostawiono tory tramwajowe – znak tego, 
że kiedyś faktycznie kursowały tędy tramwaje.

Zadanie rewitalizacyjne: Modernizacja i remonty elementów bu-
dynków mieszkalnych stanowiących własność wspólnot mieszka-
niowych oraz własność Gminy Miasta Gdańska wraz z otoczeniem 
Remontom elementów wspólnych budynków będą podlegały 42 bu-
dynki mieszkalne, w tym wokół 12 budynków zostanie zagospoda-
rowany teren. Zakres prac będzie zależał od aktualnych potrzeb 
konkretnych	budynków	i	może	zawierać:
•	 wykonanie	izolacji	poziomej	i	pionowej	ścian	fundamentowych;
•	 prace	konserwatorskie	przy	elewacji	budynku,	wymiana	stolarki	
okiennej	i	drzwiowej	części	wspólnych;

•	 remonty	klatek	schodowych	i	dachów;	
•	 przebudowa	wejść	do	budynków	i	zagospodarowanie	otoczenia.

?  
Na tej środkowej alejce, kiedy rosły tu gęste drzewa i padało, 
można się było pod nimi schować i osłonić przed deszczem. Te 
drzewa pięknie kwitły. Trawa się zieleniła. Można było się prze-
spacerować albo zatrzymać i usiąść na ławeczce. I odpocząć. Ja 
miałam kiedyś takie marzenie, że jak będą robić coś przy tej alejce 
i będą kwiatki sadzić, to ja będę przy tych kwiatkach pomagać, 
bo ja kocham kwiaty.

Danuta Byra

mieszkanka Dolnego Miasta
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Dworek Uphagena, 
szpital14
W 1800 roku, kiedy Dolne Miasto poprzecinane było kanałami 
pełnymi wody, pochodzącej z osuszanego obszaru tej najmłodszej 
dzielnicy Śródmieścia, pewna bogata i znamienita rodzina gdańska 
pochodzenia holenderskiego postanowiła uciec latem od smro-
dliwego, zatłoczonego i hałaśliwego Głównego Miasta. U zbiegu 
ówczesnych ulic Weidengasse i Schleusengasse (współczesne Łą-
kowa i Kieturakisa, wcześniej Śluza) wybudowała sobie letnią rezy-
dencję w miejscu odległym od ówczesnego centrum, wśród zieleni 
i ciszy, miejscu idealnym na letni wypoczynek, bezpiecznym, bo 
chronionym przez system fortyfikacji, i do tego pełnym uroku. Ród 
Uphagenów, bo to o nich mowa, zamieszkał w tym dwukondygna-
cyjnym, klasycystycznym budyneczku i mieszkał tam do 1852 roku, 
kiedy to wdowa po Johannie Uphagenie sprzedała ten dom za 4300 
talarów kupcowi drzewnemu, Kuhnowi. Dworek zakupiono z prze-
znaczeniem na szpital katolicki w czasie panującej w mieście epide-
mii cholery. Wnętrze przystosowano do przyjmowania pacjentów. 
Wstępnie postawiono w nim 24 łóżka, a do opieki nad chorymi 
sprowadzono z Trewiru siostry boromeuszki. Przełożoną była sio-
stra Xawiera Hoefer, o której mówiono, że jest osobą bardzo ener-
giczną i nieumiejącą ustać w miejscu. Oficjalne otwarcie nastąpiło 
19 marca 1853 roku. Szpitalik był zbyt mały dla szesnastotysięcznej 
wspólnoty, więc siostry wraz ze swoją siostrą przełożoną rozpo-
częły jego rozbudowę o nowe skrzydło wzdłuż ówczesnej ulicy 
Śluza. Ta część szpitala była potem jeszcze trzykrotnie powiększa-
na o kolejne segmenty. Rozbudowujący się szpital nie mógł obyć się 
bez kaplicy dla chorych i opiekujących się nimi sióstr.
///// Obecnie szpital i dworek mają już nowego właściciela. Czeka 
je remont z przeznaczeniem na przestrzenie hotelowe.

?  
Pracowałam w tym szpitalu ponad 20 lat. Na rentgenie. Pracownia 
rentgenowska była na pierwszym piętrze przy windzie. Na dole 
w suterenie była izba przyjęć, wyżej urologia. Za urologią była dru-
ga winda i po drugiej stronie były oddziały wewnętrzne. A jeszcze 
wyżej chirurgia. Na trzecim piętrze natomiast robili gastroskopię 
i inne badania. Na parterze była też apteka przyszpitalna. Przy-
gotowywali w niej leki tylko dla szpitala na podstawie zamówień 
składanych przez oddziałowe. Szpital miał własną kuchnię, pralnię, 
kiosk z gazetami oraz kilka mieszkań dla pielęgniarek. Raz po-
jawiło się tu kilka kobiet mówiących po niemiecku. Robiły sobie 
zdjęcia. Podobno przed wojną tutaj pracowały. I wspominały „jak 
byłyśmy młode, to mieszkałyśmy właśnie tutaj na terenie szpitala”.

anna Pyśk

mieszkanka Dolnego Miasta

?  
Wszyscy z mojego pokolenia znali szpital na Łąkowej. Był swojego 
rodzaju atrakcją na Dolnym Mieście. Kiedy przyjeżdżała karetka, 
dzieciarnia z okolicy zbiegała się, ciekawa kogo i dlaczego przy-
wieźli. Pamiętam pewien lipcowy dzień w 1969 roku. Moje dwie 
koleżanki, Ania i Grażyna (zwana nie wiedzieć czemu Gośką), no 
i ja, siedziałyśmy na murku ogrodzenia szpitalnego na ulicy Śluza 
(późniejsza Kieturakisa). Czekałyśmy na wiadomości o stanie 
zdrowia aktora Bogumiła Kobieli, przywiezionego tego dnia do 
naszego szpitala. Aktor uległ wypadkowi samochodowemu, przy-
wieziono go w stanie ciężkim i był operowany przez wspomnianego 
profesora Kieturakisa. Siedziałyśmy kilka godzin i czekałyśmy. 
W tamtych czasach nie było wielu rozrywek i każdy film w telewizji 
był wydarzeniem, więc znałyśmy go ze szklanego ekranu i bardzo 
lubiłyśmy. Kiedy dowiedziałyśmy się, że zmarł, pobiegłyśmy do 
domu, by się podzielić z rodzicami tą smutną wiadomością. Moja 
mama mi nie uwierzyła. W tym momencie rozpoczął się dziennik 
telewizyjny i pierwszą, najważniejszą wiadomością tego dnia 
była śmierć wspaniałego aktora w jednym z gdańskich szpitali. 

elŻBieta woroniecka

mieszkanka i opowiadaczka historii Dolnego Miasta, 
lokalna przewodniczka
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Kościół15 Powstanie kościoła na Dolnym Mieście wiąże się z powstaniem 
szpitala Mariackiego przy ulicy Śluza (Schleusengasse). Szpital, któ-
rego przeznaczeniem było udzielanie pomocy katolikom, powstał 
początkowo w dworku, którego historię opisano już wcześniej. 
Do opieki nad chorymi zostały zaproszone siostry boromeuszki, 
które przybyły z Trewiru jesienią 1852 roku. W jednej z sal dworku 
siostry zaaranżowały tymczasową kaplicę i 14 listopada tego sa-
mego roku odprawiono tam pierwszą mszę. Później postanowiono 
rozbudować kaplicę na potrzeby chorych. W tym przedsięwzięciu 
ogromną rolę odegrała Felicitas Tietz, protestantka nawrócona 
na wiarę katolicką. Przemierzała ona Europę w poszukiwaniu 
środków na budowę kościoła. Pochodzący z rzymskich katakumb 
kamień, który otrzymała od papieża Piusa IX, został wmurowany 
26 sierpnia 1857 roku jako kamień węgielny pod budowę nowej 
kaplicy przyszpitalnej pod wezwaniem Niepokalanego Serca Marii. 
Kaplica, zaprojektowana przez Juliusza Augusta Lichta, zbudowa-
na została w latach 1857–1860, a poświęcona 4 lutego 1862 roku. 
Oprócz chorych do kaplicy uczęszczała okoliczna katolicka ludność, 
ponieważ stała się ona filią kościoła św. Mikołaja. Mimo słabego 
zdrowia Felicitas dalej niestrudzenie pozyskiwała fundusze na 
rozbudowę kaplicy. Dzięki temu w 1894 roku ją przebudowano. 
Konsekracji dokonał biskup chełmiński Leo Radner 20 grudnia 1894 
roku. Warto wspomnieć, że kościół zawdzięcza Felicitas Tietz także 
monstrancję wykonaną przez cesarskiego jubilera, a ozdobioną 
kamieniami pochodzącymi z biżuterii ofiarowanej Felicitas przez 
cesarzową Wiktorię Augustę. Obecnie monstrancję można oglądać 
w kościele przy ulicy Łąkowej, dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
obecnego ks. proboszcza Piotra Dobka.

?  
Mieliśmy wspaniałego proboszcza. Bardzo pomógł mojej rodzinie. 
Jak przychodziłem na lekcję religii, to mówił „Roman, przyjdź 
z siatką do zakrystii”. I mi tam naładował – mąkę, olej, kuku-
rydzę zmieloną. A kilka razy dał taki mały kartonik, chyba ze 
smalcem. Jakie to było smaczne. Podobny do wojskowego, tak 
ostro przyprawiony.

roMan kurzęPa

mieszkaniec Dolnego Miasta

 

Charakterystyczny 

kształt kościoła 

Niepokalanego 

Poczęcia 

Najświętszej Marii 

Panny. Stylem 

neogotyckim 

nawiązuje do 

gotyku angielskiego



36 37

Łaźnia16 Łaźnia miejska na Dolnym Mieście powstała na początku XX wieku. 
Obiekt zbudowany został w stylu neoromańskim, stanowiącym na-
wiązanie do średniowiecznego stylu romańskiego. Świadczy o tym 
kwadratowa, zwarta bryła budynku, oszczędność dekoracji i za-
stosowanie charakterystycznych elementów architektonicznych, 
takich jak np. półkoliście u góry zamknięte okna, biforia i triforia, 
czyli podwójne lub potrójne okna podzielone pośrodku kolumienką, 
dekoracje z ozdobnych pasów w postaci fryzów arkadowych pod 
dachem oraz z motywem w kształcie stylizowanego liścia palmy 
o wachlarzowo ułożonych płatkach, a także glazurowana cegła.
///// Łaźnia jest położona w sąsiedztwie szkoły, również zbudo-
wanej w stylu neoromańskim. Jej obecność w tym miejscu nie jest 
przypadkowa. Dzieci przychodziły do łaźni nie tylko się wykąpać, 
ale miały tu również lekcje wychowania fizycznego, ponieważ 
w łaźni znajdowała się sala gimnastyczna. Do budynku prowadziły 
trzy oddzielne wejścia przeznaczone dla użytkowników: dla kobiet, 
mężczyzn i dzieci. Zabieg ten zastosowano po to, aby podnieść im 
komfort korzystania z obiektu. We wnętrzu znajdowało się 36 
pryszniców dla uczniów i 72 kabiny do przebierania, 22 natryski 
i 8 wanien dla mężczyzn oraz 6 pryszniców i 8 wanien dla kobiet. 
///// Łaźnia na Dolnym Mieście zachowała swoją funkcję do lat 
70. XX wieku. Obecnie mieści się tutaj Centrum Sztuki Współcze-
snej. Warto dodać, że w innej dzielnicy Gdańska, Nowym Porcie, 
zbudowano podobne założenie, które dzisiaj także pełni funkcję 
centrum kultury i sztuki.

?  
Wspólnie z kolegą Mirkiem Naguszewskim należeliśmy do sta-
rego klubu Gedania. Ćwiczyliśmy na strychu w Łaźni. Mieliśmy 
wspaniałego trenera – nazywał się Rekowski. On nas od młodych 
dzieciaków uczył. Najpierw trenowali starsi zawodnicy, a kiedy 
oni kończyli, to nas młodych na godzinkę wpuszczał na salę i po-
zwalał trenować. Tu było więcej znanych bokserów w dzielnicy. 
W mojej klatce na drugim piętrze wspomniany Mirek Naguszewski. 
W drugim domu, też na drugim piętrze, mieszkał Jurek Bobrowski. 
Na Szczyglej był Jurek Kulesza – to on mnie właśnie pierwszy raz 
zaprowadził do klubu i rozpoczął wspólne działanie. A dalej na tej 
samej ulicy za Kuleszą jeszcze Zieliński mieszkał. To była nasza 
młodzieńcza kadra.

roMan kurzęPa

mieszkaniec Dolnego Miasta

?  
Łaźnia, miejsce magiczne i atrakcyjne. Większość mieszkańców 
Dolnego nie miała łazienek. Myliśmy się w miskach i wanienkach. 
Wyjście do łaźni to było coś, jakby wyprawa do kina. Jako nasto-
latki chodziłyśmy z koleżankami do naszej łaźni. Można było – za 
niewielką kwotę – we dwie wynająć kabinę prysznicową. Ale już 
bilet do wanny kosztował prawie dwa razy więcej. Kabiny miały 
ściany pomalowane ciemnozieloną farbą olejną, która łuszczyła się 
i wyglądało to nieciekawie. Pomieszczenie z wielką wanną, około 
2 metry, to był luksus! Światło wpadające przez okno, dużo miejsca 
do położenia swoich ubrań, krzesełko. To było coś. Wanna pełna 
wody to dziś zwyczajna rzecz, ale dla dzieciaków, które w domu 
tego nie miały, to był raj!
///// Na parterze mieściła się łaźnia parowa. W piątki dla panów, 
a w soboty dla pań. Również i tam byłyśmy z koleżankami na sau-
nie. Ławeczki dwupiętrowe, wszędzie gęsta para i panie, które biły 
się witkami brzozowymi po plecach. Zawsze się zastanawiałam, 
czy one w ten sposób wyganiają z siebie grzechy... No, ale to już 
inna historia.

Danuta PłuzińSka

mieszkanka i opowiadaczka historii Dolnego Miasta,
lokalna przewodniczka
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Królewska Fabryka 
Karabinów17
Najprawdopodobniej najstarszym znanym obiektem przemysło-
wym na Dolnym Mieście była rafineria cukru, działająca tutaj już 
w pierwszych latach XIX wieku. Kilka dekad później w tym samym 
miejscu zaczęła funkcjonować prywatna montownia karabinów, 
która 1 lutego 1853 roku przeszła na własność państwa pruskiego 
i zaczęła oficjalnie funkcjonować pod nazwą Królewskiej Fabryki 
Karabinów dokładnie 2 miesiące później.
///// W 1914 roku KFK zajmowała 30 tysięcy metrów kwadrato-
wych powierzchni, zatrudniała 800 osób i produkowała około 
180 karabinów dziennie. W połowie I wojny światowej ta sama 
fabryka miała już 60 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, 
zatrudniała 6500 osób i produkowała 2500 karabinów dziennie. Do 
końca I wojny światowej jej tereny sięgały od ulicy Królikarnia do 
kościoła przy ulicy Łąkowej. 
///// W związku z demilitaryzacją Wolnego Miasta w 1920 roku 
zlikwidowano fabrykę, pozbawiając ją parku maszynowego, su-
rowców i rozwiązań technicznych. W pozostawionych i wynaj-
mowanych budynkach swoją działalność prowadziły dziesiątki 
mniejszych lub większych firm rzemieślniczych, produkcyjnych 
i usługowych. Po II wojnie światowej część z nich przeszła na 
własność państwa polskiego i jako przedsiębiorstwa państwowe 
działała tutaj do przełomu lat 80. i 90. Były to: Gdańska Fabryka 
Obrabiarek (późniejszy Hydroster), Gdańskie Zakłady Futrzarskie 
oraz Gdańskie Zakłady Papiernicze. 
///// Obecnie część budynków wykorzystywana jest przez różne 
firmy produkcyjne lub usługowe. Pozostała stoi nieużywana.

?  
Latem 2016 roku przed startem kolejnego sezonu Lokalnych Prze-
wodników i Przewodniczek po Dolnym Mieście postanowiłem 
sprawdzić, ile firm działało przed wojną w budynkach KFK po 
demilitaryzacji. Okazało się, że było ich prawie 70. Można się było 
w tym miejscu zaopatrzyć w artykuły spożywcze typu woda mi-
neralna, soki owocowe, herbata, margaryna, makaron, czekolada, 
konserwy, sardynki i piwo. Oraz takie produkty przemysłowe jak 
liczniki gazowe, reflektory samochodowe, futra, obuwie, grze-
bienie, guziki, papierosy, liczydła, lornetki, mikroskopy, koperty, 
papier pakowy, tektura, maszyny drukarskie, środki czyszczące, 
świece ozdobne, sieci rybackie, żyletki, sprężyny, sztuczne kwiaty 
czy też meble.

Jacek GórSki

mieszkaniec i opowiadacz historii Dolnego Miasta, lokalny przewodnik

?  
Pracowałem tutaj od 1955 do 1967 roku. Zaczynałem od produkcji, 
a skończyłem jako zastępca dyrektora do spraw technicznych. 
Tutaj też poznałem moją żonę.
///// W 1957 roku robiono powszechną inwentaryzację. Były takie 
plany, aby zaadaptować teren szpitala i zakładów papierniczych 
w celu rozbudowania zakładów futrzarskich. Powstały już nawet 
projekty hal, plany ustawienia maszyn, szacowane wielkości pro-
dukcji. Przez dwa miesiące pracowaliśmy nad tym dzień w dzień. 
Zawieźliśmy to wszystko do jednostki nadrzędnej w Łodzi i… osta-
tecznie wszystko wzięło w łeb.

BoGDan kęSka 

były pracownik dawnych zakładów Futrzarskich
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Danziger Tabak Monopol, 
WPHW, LPP18
Towarzystwo Akcyjne Monopol Gdański 1 lipca 1927 roku prze-
jęło obowiązek gospodarki tytoniowej w całym Wolnym Mieście 
Gdańsku. I zamiast wykupić poszczególne, wcześniej prywatne 
przedsiębiorstwa rozproszone po całym Gdańsku i produkować 
w nich wyroby tytoniowe, postanowiło je zlikwidować i scentra-
lizować całą pracę fachową, biurową i administracyjną w jednym 
gmachu. Wynikało to z pobudek praktycznych i oszczędnościo-
wych. W tym celu przerobiono część hal dawnej Królewskiej Fa-
bryki Karabinów według planów architektonicznych Wilhelma 
Köstera i Adolpha Bielefeldta. Gmach składał się z trzech pięter. 
W ofercie firmy były papierosy, cygara, cygaretki, tytoń do żucia 
oraz tabaka. Tytoń do produkcji papierosów sprowadzano m.in. 
z Egiptu, Macedonii i Turcji.
///// Po wojnie obszerny budynek wykorzystywany był przez kilka 
przedsiębiorstw handlowych, m.in. przez Wojewódzkie Przed-
siębiorstwo Handlu Odzieżą, Wojewódzką Hurtownię Tekstylną 
i Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Techniczno-Odzieżowe. 9 czerw-
ca 1976 roku w tym miejscu powstało Wojewódzkie Przedsiębior-
stwo Handlu Wewnętrznego w Gdańsku (WPHW). 
///// Od 1995 roku miejsce to związane jest z LPP.

 
„Gazeta Gdańska” – „echo Gdańskie” nr 244 z 1928 roku

Nasamprzód pokazano nam oddział sprzedaży wyrobów gotowych, położony tuż 
przy głównem wejściu obok przestrzennego holu, w którym śmiało czekać może na 
odprawę po kilkaset osób naraz. Potem olbrzymie, przestronne składnice tytoniu: 
jasne, wietrzne, suche i tak wzorowo urządzone jakby dla fabrykacji cukierków. 
Na pierwszym piętrze [hale] przeznaczone dla wyrobu tytoniów fajkowych z urzą-
dzeniami do sortowania tytoniu, odpylania, przyparzenia i suszenia. (...) Dalej jest 
fabrykacja cygar dokonana przeważnie ręcznie przez kilkaset robotnic, siedzących 
w śnieżnej bieli przy warsztatach, stołach, maszynach i skrzyniach. Najciekawsza 
w całej fabryce, to maszynerja do robienia papierosów. Maszyny te to prawdziwe 
cuda techniki. Kilka tysięcy sztuk papierosów wychodzi co chwila z maszyny. 
(...) Ciekawą jest oczywiście również fabrykacja tytoniu do żucia, a nawet sama 
składnica dla sortowania gotowych produktów dołączona do fabrykacji skrzynek, 
kartonów itp. Całość kierowana jest przez biuro wielkie, nowoczesne, pierwszo-
rzędnie urządzone, w którem administracja cicho, lecz sprawnie dokonuje swego 
dzieła, podziału, sprzedaży, kupna, wypłaty dla robotników itp.
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?  
Pod koniec lat 70., gdy byłam małym dzieckiem, mocno mnie 
zastanawiał kształt tego budynku. Nie pasował do niczego, co 
było na Dolnym Mieście. Gdy weszłyśmy z mamą do środka, oczom 
moim ukazały się półki wypełnione po brzegi najprzeróżniejszymi 
towarami, kolorowo opakowanymi, o pięknych wzorach i kształ-
tach. To był sklep Pewex. W przeszklonych ladach leżały paczki 
gum Donald i to nie pojedynczo, a pakowane po 10 sztuk! Toż to 
był rarytas nieznany mi ze zwykłego sklepu. Ludzie przyjeżdżali 
z różnych części miasta, by zrobić tutaj zakupy za dewizy lub bony. 
W drugiej połowie lat 80. na jednym z pięter mieścił się pierwszy 
second hand, a na innym mała hurtownia obuwnicza. Od frontu 
w dawnym Peweksie był już duży sklep odzieżowy. Latem można 
w nim było kupić wyśmienitej jakości płaszcze zimowe damskie 
i męskie, w rozmiarach S lub XXL, ale za to zimą dostępne były 
włoskiej produkcji, w przepięknych barwach... stroje kąpielowe 
damskie dwuczęściowe, w cenie 5 tysięcy złotych. Sklep coraz 
bardziej świecił pustkami, aż w końcu go zamknięto. W 1996 roku 
rozpoczął tu swoją działalność sklep z panelami podłogowymi. 
Działał dość prężnie, a klienci przyjeżdżali z całego miasta. 
///// Kiedy prowadzę spacer po Dolnym, zapraszam spacerowiczów, 
by stanęli na schodach prowadzących do wnętrza budynku i rzucili 
okiem na wyjątkową panoramę. Z tego miejsca rozpościera się 
widok na całą ulicę Łąkową od koszar aż po zajezdnię tramwajową. 
Można podziwiać urok alejki, która jest „kręgosłupem” naszej 
dzielnicy i głównym traktem komunikacyjnym.

Danuta PłuzińSka

mieszkanka i opowiadaczka historii Dolnego Miasta,
lokalna przewodniczka

Zadanie rewitalizacyjne: Adaptacja budynku przy ul. Królikarnia 
13 w Gdańsku wraz z zagospodarowaniem terenu 
Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi około 400 metrów kwadra-
towych. Przeprowadzone zostaną prace adaptacyjno-remontowe 
obiektu	wraz	z	wyposażeniem	lokalu:
•	 remont	pomieszczeń	budynku	w	celu	dostosowania	do	nowych	

potrzeb prowadzenia działalności społecznej wraz z montażem 
wyposażenia;

•	 wyposażenie	obiektu	w	windę;
•	 zagospodarowanie	terenu	w	sąsiedztwie	budynku	wraz	z	instalacją	
małej	architektury;	

•	 urządzenie	terenu	pod	ogród	społeczny.

?  
Rewitalizacja jest procesem wieloletnim i złożonym. Jej najbardziej widoczne 
efekty to wyremontowane budynki i zmodernizowane ulice, ale nie mniej 
istotne jest wsparcie osób zamieszkujących dany obszar. Rewitalizacja ma 
niewielkie szanse powodzenia bez udziału mieszkańców. Przykład Dolnego 
Miasta znakomicie pokazuje, jak działania rewitalizacyjne mogą wyzwolić 
nową energię drzemiącą w lokalnej społeczności i stać się początkiem trwałej 
poprawy. Jej potwierdzeniem jest rosnące zainteresowanie gdańszczan, arty-
stów i inwestorów tą częścią miasta. 
///// Z myślą o mieszkańcach, we współpracy z organizacjami funkcjonują-
cymi w dzielnicy, powstaną dwa nowe, w pełni wyposażone lokale społeczne, 
oferujące wsparcie dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, znajdujących się w trud-
nych sytuacjach życiowych. W najbliższym czasie ruszy inicjatywa aktywizacji 
mieszkańców w postaci działań mających na celu zagospodarowanie wspól-
nego podwórka. Jej efektem będzie integracja przy wspólnych pracach 
w plenerze i stworzenie lepszych warunków do spędzania czasu wolnego. 
Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie bastionów powstanie specjalne miej-
sce na lokalne wydarzenia plenerowe, z małą sceną oraz ogrodem społecznym, 
gdzie wspólnie można będzie uprawiać ulubione warzywa i kwiaty.

Paweł aDaMowicz 

Prezydent Miasta Gdańska

? 
Trwający od 2009 roku proces rewitalizacji na Dolnym Mieście w Gdańsku na 
nowo odkrył urok tej części Śródmieścia zarówno dla mieszkańców, jak i tu-
rystów odwiedzających nasze miasto. Sukces pierwszego etapu rewitalizacji 
zachęcił nas do kontynuacji tego procesu oraz objęcia działaniami również 
Starego Przedmieścia w Gdańsku. Dzięki temu blask odzyskają kolejne prze-
strzenie publiczne takie jak park na placu Wałowym i tereny rekreacyjne na 
bastionach. Wyremontowane zostaną kolejne drogi i budynki mieszkalne, 
co podniesie jakość i bezpieczeństwo tej cennej historycznie przestrzeni 
Gdańska. Wierzę, że inwestycje wpłyną korzystnie na rozwój sytuacji gospo-
darczej i społecznej w dzielnicy, szczególnie że zostały zaplanowane wspólnie 
z użytkownikami i mieszkańcami Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia 
podczas konsultacji. Miejsce to z pewnością stanie się niebawem atrakcyjnym 
punktem zamieszkania na mapie Gdańska, zarówno ze względu na walory 
historyczne, przyrodnicze, jak i lokalizacyjne.

wieSław BielawSki 
zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
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1 Lastadia, Targ Maślany
2 Gimnazjum Polskie, CKUMiE
3 Baszta Biała
4 Koszary Wiebego, Unimor, Urząd Marszałkowski
5 Przystań Żabi Kruk
6 Plac Wałowy
7 Mała Zbrojownia
8 Brama Nizinna
9 Bastiony i fosa
10 Kamienna Śluza
11 Kolonia Abegga, Caritas
12 Zajezdnia
13  Łąkowa
14  Dworek Uphagena, szpital
15 Kościół
16 Łaźnia
17  Królewska Fabryka Karabinów
18 Danziger Tabak Monopol, WPHW, LPP

Urządzenie przestrzeni publicznej i terenów rekreacyjnych
A Plac Wałowy
B Opływ Motławy wraz z bastionami

Remont	i	adaptacja	lokali	na	ul.	Radnej	3/2	i	na	ul.	Królikarnia	13 
do prowadzenia działań społecznych

Przebudowa	ulic:
C Chłodnej,	Sempołowskiej	i	Królikarni
D Przykopowej, Wierzbowej i Polnej

Obszar rewitalizacji Dolnego Miasta i placu Wałowego 
wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku
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Zapraszamy do poznania nieznanego Dolnego Miasta 
w trakcie spacerów z Lokalnymi Przewodnikami 
i Przewodniczkami
 
ikm.gda.pl/lokalniprzewodnicy
#lokalniprzewodnicy

 opowiadaczehistorii 
www.opowiadaczehistorii.pl

zwiedzanie z lokalnymi Przewodnikami jest bezpłatne!

Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki po Dolnym Mieście:
Marek Baran, Szymon Drążek, Jacek Górski, Liliana Kalita, 
Ryszard Kopittke, Joanna Lewandowska, Alicja Łaniewska, 
Andrzej Ługin, Anna Nawrocka-Morze, Danuta Płuzińska,  
Antoni Polakowski, Dariusz Słowikowski, Izabela Szepska, 
Anna Wesołowska-Owczarska, Elżbieta Woroniecka, Sebastian Wójcik 

opracowano na podstawie:

•	subiektywnych	przewodników	po	Dolnym	Mieście:	Miejsca prawie zapomniane, 

Ludzie stąd i Przyroda (komplet z 2012) oraz Plac Wałowy i okolice, Dolne Miasto z kajaka 

i Dzielnica fabrycznych kominów (komplet z 2017),

•	książki	Historia Dolnego Miasta do 1945 roku aleksandra Masłowskiego (2016),

•	wspomnień	mieszkańców	zebranych	w	ramach	bieżącej	działalności	Opowiadaczy	

historii od 2011 roku do chwili obecnej,

•	regularnych	kwerend	bibliotecznych	Opowiadaczy	Historii.

Podziękowanie za pomoc w zebraniu i redakcji materiałów mieszkańcom dolnego 

Miasta i okolic placu wałowego, którzy podzielili się z nami swoimi wspomnieniami 

i zdjęciami oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego przewodnika.
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