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Zapraszamy na pasjonującą przechadzkę Dlugimi Ogrodami

UIlca partaczy
ragment miasta,
który odżl,wa.
Nowe kamieni-
ce, dumnie
blyszczące
gdzieni egdzi eitr szklem i chro-

mem - dla iednvch rrarodiajednych parodia
,,gdańskiego" stylu dla in-
nych ciekawe nawiązanie
do tradycji - wnoszą w ulicę
świeży powiew. Ulica po
dtugim okresie stagnacji ki-
pi od przechodniów i samo-
chodórł Z gdańskim prze-
wodnikiem piotrem Mazur-
kiem przemierzamy Dlugie
Ogrody,

przez setki lat za siedli-
sko ulicę obierali sobie rze-
mieśInicy handlarze. Część
z nich nazywano ,,partacza-
mi". Nazwa nie pochodzila
jednak od jakości wykony-
wanej przez nich pracy.
Rzemieśinicy owi wykony-
waii po prostu swoją pracę

nielegalnie. Aż do XIX wie-
ku w każdą środę i niedzie-
lę rozkwital na Dlugich
Ogrodach handel,

W wieku XVII zasadzono
tam szpalery drzew. W cie-
niu środkowego rzędu zie-
leni przekupnie rozkladali
stragany w czasie Jarmarku
św. Dominika,

Także tu lubili niegdyś
wypoczvwać zamozrll
mieszczanie i patrycjusze.

Zycie ulicy koncentrowa-
lo się glównie przy kościele
św. Barbary. Tam gromadzili
się żebracy Ten fragment
miasta wielokrotnie też tra-
wily pożary. Ostatnią pożogę
wywolali w 1,945 roku żol-
nierze radzieccy.

By odnaleźć ślady zprze-
szlości zapuszczamy się w
boczne ulice. Przechodzimy
przez cieszącą się zlą slawą
ulicę Seredyńskiego. Tu
mieścila się przed wojną

polska Szkola Handlowa i
Wyższa Szkola Handlowa,
którą opiekowata się Gdań-
ska Macierz Szkolna.

Idziemy w kierunku uiicy
Na Stępce. Dochodzimy do
budynku, który przyciąga
wzrok nietypową architek-
turą. To ślad po historii naj-
nowszej. W latach 80, mie-
ścilo się w nim kino Piast.

Przed blokiem z nume-
rem 26 znajdziemy plac na
którym rośnie jedno drze-
wo. W miejscu tym przgd
wojną stal Wilhelms The-
ater, teatrzyk varidtćs, gdzie
można bylo się podobno
calkiem nieźle zabawić. Ja-
ko popularne miejsce roz-
rl,wki wymienialy go
wszystkie dobre, przedwo-
jenne przewodniki po
Gdańsku.

(mart)

U.lica Długie Ogrody, czasy obecne. By znaleźć ślady z przeszlości trzeba się trochę na-
chodzić.



3. Palac Namiestnika
Nazwijmy go też ,,Rezydencją Miniszchów". Gdy w 1807 roku
Napoleon zdobyl Gdańsk wtadze miasta potraktowaly go jako
zdobywcę i uzurpatora, Przybyciu cesarza do miasta nie towarzy-
szyła feta ani bicie w dzwony. Nie wzniesiono luku triumfalnego,
nikt nie wital go jak zwycięzcy.
By znaleźć ślad po tamtych czasach musimy idąc lewą stroną uli,
cy w stronę Bramy Żulawskie,j, na wysokości posesji z numerem
BB/89 zapuścic się w boczną uliczkę. Znajdziemy tam spory trag-
ment ceglanego muru przypominający brarnę, To jedyna pozosla-
lość po palacu cesarskiego namiestnika, Tu za czasów napoleoń-
skich mieścita się komenda miasta, W roku 'l810 zawital do

09lądając bramę zapamiętajmy nazwisko jej
twórcy, polskiego architekta, budowniczego i

fortyfikatora, Jana Strakowskiego, Spod jego rę-
ki oprócz pobliskiej Bramy Nizinnej wyszły tak-
że fortyf ikacje Wisloujścia.
Budowla powstala w roku 'l628 i stanowila je-
den z ciągów zniwelowanych ponad sto lat te-
rnu dawnych walów obronnych miasta. Niegdyś
byla bardziej bogato zdobiona. Twrcą wystroju
kamieniarskiego bramy byl Herman Knust. Do

czasów dzisiejszych zachował się ulid-
niejący na bramie herb
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Niegdyś uczyly się w nie| wylącznie przed-
stawicielki plci pięknej. Na początku wieku
uważano ją za wzorcowy przyklad placówki

edu kacyjnej.
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ilZanim za|rzymy do
jego wnętrza przy-
patrzmy się naj-
pienv plytom
chodnikowym
od strony uliry
Te bliżej kościo-
la mają ciem-
niejsze zabar-
wienie. w ten

sposób ozna-
czono po-

wierzchnię nie-
istniejącej dziś
jednej z naw
świątyni. Nie od-

}'oi. M łmiński budowano je.j po
zniszczeniach wojennych. Także we wnętrzu z wyjątkiem paru .l

figurek nie odnajdziemy oryginalnych elementów wyposażenia.
0glądając kościól zwróćmy uwa9ę na wielkie witraże autorstlva
Barbary Massalskiej stworzone w latach 'l 972-1 975.
Niegdyś przy świątyni istniat przytulek. Do pobliskiego szpitala trafiali
glównie chorzy flisacy i żeglarze. Figurkę świętej możemy dostrzec na
najbliższym budynku przy kościele,Wbrew dawnej plotce w kościele ni-
gdy nie przechowywano relikwii, glowy św. Barbary
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W latach 1841-1946 w budynku mieścil się

,' szpital dla kobiet. Dziś szkola ma jak nalbar-" dziej koedukacyjny charakter i nosi nr 4. Patro-
nem podstawówki jest Kazimierz Jagiellończyk.

Szkołę znajdziemy skręcając z Dlugich Ogrodów w
ulicę Łąkową. Gdybyśmy znaleźli się tam przed
wojną idąc w kierunku sżkoly nie moglibyśmy po-
minąć slynnego gdańskiego zakladu fotograficzne-
go FotoLux,
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Zmierzając ku Dlugim Ogrodom zatrzyma}-
my się najpierw przy Stągwiach mlecznych. To ro-
dzaj dwubasztowe.j bramy srzegące,i niegdyś Wyspy Spi-
chrzóW.stągwie pochodzą zlat1517-1519. Budowa tej bramy
nigdy nie zostala zakończona. Nazwa wzięla się od podobień-
stwa baszty do olbrzymie.j 5tą9wi na mleko. Wymiary owej stą-
gwi w metrach, podajemy wysokość, średnicę i grubość murów:
28-13-4. Ozdobą bramy są trzy znajdu.jące się na nie.| herby:
polski, Gdańska i prus królewskich. w xlx wieku w basztach
mieścily się magazyny. Na początku lat 30, XX wieku chciano
stągwie rozebrać ze względów komunikaryjnych. Na szczęście
urbaniści wpadli na inne pomysly rozwiązania ówczesnvch pro-
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gdański pIz*\,ńJOdnik, miiośnik mialta

- Zachęcam do godzinnego oderwania się od
codzienności i przespacerowania się Długimi
Ogrodami.W czasie godzinnej Wcieczki po-

znamy miejsca, które tętniły życiem od czasów
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