
Smutna historia gdańskich pomnikow
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Pomnik Poleglych Marynarzy jest jednym z najmniej
ZnanYCh W GdańSkU. Fot,Adam,warżawa

jora zu Dohna, grobowiec
astronoma Mateusza wo]fa
czy fontanna von wintera
to tylko niektóre monu-
menĘ które zniknęly z ma-
py Gdańska. Lista tych, któ-
rzy przyczynili się do ich
zgladzenia j est dluga. Prym
jednak wiodą wojska ra-
dzieckie i komuniści.

Jednym z najstarszych
i najbardziej znanym gdań-
skim monumentem jest po-
mnik Neptuna - króIa
mórz. A to za sprawą miej-
sca, w którym stoi. Na
gdańskiej Starówce, naj-
bardziej uczęszczanym
szlaku turystycznlłn mia-
sta. Jego autorem jest Ad-
rian de vries,

- Tak figurę jak i ka-
mienne misy wykonal
zgodnie z zalożeniami re-
nesansu - mówi Piotr Ma-
zurek, gdański przewodnik
i milośnik miasta, - Niewie-
le brakowalo, a po drugiej
wojnie światowej byśmy go
utracili. Niemry przed za-
kończeniem wojny w roku
1944, figurę rozebraji
i ukryli poza Gdańskiem.
Natomiast misę i obudowę
zabezpieczono konstrukcj ą
drewnianą, która dzięki te-
mu przetrwala w dob4rm
stanie najazd wojsk ra-
dzieckich. Samego Neptuna
odnaleziono po wojnie
w jednym z kościołów
w okolicach Gdańska.

Neptun przetrwal. Mniej
szczęścia miał pomnik ce-
sarza Wilheima I, autorstwa
profesora Brómela.
Umieszczony był na splan-
towanych wałach miejskich
przed Bramą Wyżl,nną. Mo -Harcerze zastąpili Daniela Gralatha, Fot Adam'Warżawa



Grodzisko - pomnik Poleglych Żolnierzy Rosyjskich.
F'ot. Adam waźawa

numentalna figura cesarza
na koniu stala w miejscu,
gdzie dzisiaj przebiega uli-
ca. Czternastometrowy po-
stument ulegl zniszczeniu
podczas dzialań wojen-
nych. To czego nie udalo się
dokonać pociskom arfyle-
rgskim dokończyli żolnie-
rze radzieccy

- Moja mama byla
świadkiem rozstrzeliwania
przez wojsko pomnika -

wspomina Piotr Mazurek. -

To czego nie udalo się
zniszczyć kulami karabi-
nów wysadzili w powietrze
granatami.

Tego czego nie zniszcry-
iy wojska radzieckie do-
kończyly ówczesne wladze
ludowe. Taki los spotkał
między inn}.ryni pomnik po-
leglych żolnierry pruskich.
Ko]umna z pruskim orłem
na zwieńczeniu znajdowata
się przy bastionie św Kata-
rrqy, w okolicach dworca
PKP Pomnik szczęś}iwie
przetrwai wojnę, rozebrany
zostal natomiast w latach



cy rozstrzel ali c
1946-47. Po wojnie zostala
także zniszczona fontanna
von wintera, ufundowana
przez gdańszczan z okazji
przeprowadzenia kanaliza-
cji miasta w roku 1854, Po-
święcona zostala ówczesne-
mu burmistrzowi miasta
von Winterowi . Znajdow ała
się na Targu Maślanym,
miejscu, gdzie przed la§
sprzedawano maslo. Targ
Maślany znajduje się przed
Technikum Przemysłu Spo-
fficzego w Gdańsku. Nie
ma jednak śladu po fontan-
nie. Zniszczona została po
wojnie. Szczęścia nie miał
także pomnik oficerów ma-
jora zu Dohna, którzy pole,
gli podczas oblężenia
Gdańska w roku 1811,
Krryż, z kartuszem herbo-
Wm z nazwiskami pole-
glych, znajdowal się na Dę-
bowej Górze przy dzisiej-
szej uiicy Niepolomnickiej.
ró8 u]. Swiętokrzyskiej.
Przetrwał dzialania wojen-
ne. W latach 70. zrllszczyli
go wandale. Rtrzbirymi że-
Iiwnymi fragtl.entami krąv-
ża zaopiekowal się podobno
jeden z mieszkańców Uje-
ściska.

Jeszcze wcześniej, bo
w iatach 30. ubieglego wie-
ku zniszczony został po-
mnik-grobowiec astronoma
i matemafyka gdańskiego
Mateusza Wolfa. Znajdowal
się on na Biskupiej Górce.
Obecnie nie ma po nim śIa-
du. Nie wiadomo nawet do-
kladnie w któr5łn miejscu
stal. Jednym z najmniej
znanych gdańskich monu-

mentóW który przetrwal
dzialania wojenne jest po-
mnik poleglych mar;marz5ł
Upamiętnia on wTbuch na
parowcu na początku XX
wieku. Ciągle obejrzeć moż-
na 80 na cmentarzu Garni-
zonowym, przy Bramie
Oliwskiej.

- MaIo osób w ogóle wie
o jego istnieniu - mówi
Piotr Mazurek. - Wie]u trak-
tuje go jako grobowiec,
a w rzeczywistości jest to
pomnik.

kilkaset metrów od
cmentarza znajduje się inny
z pomników upamiętniają-
rych ważne gdańskie wyda-
rzenie. A dokładnie osobę
miązaną z fym miastem.
Prry aL. Zwycięstwa, na
Trakcie Końskim stoi glaz.
Przed wojną upamiętnial on
Daniela Gralatha, fundatora
wielkiej alei z Gdańska do
Wrzeszcza, Obecnie jest to
pomnik poświęcony harce-
rzom gdańskim poleglym
podczas II wojny światowej.

- Warto przyrłrócić pier-
wotne przeznaczenie glazu
- twierdzi Piotr Mazurek. -

Pomnik harcerzy można by
natomiast ustawić przy Do-
mu Harcerza, które w natu-
ralny sposób kojarzy się
z nimi.

Wyżej wymienione mo-
numenty to tylko fragment
gdańskiej historii. W okre-
sie międzywojennym bylo
ich w Gdańsku okolo 60.
Niestery wiele z nich nie
przetrwalo wladzy iudowej.
A szkoda...

(dybleś)

Neptun mógi po wojnie nie wrócić na DlugiTarg.
Ukryli go Niemcy. Ale na szczęście odnalazl się w
kościele poza Gdańskiem. Fot Adamwarżawa


