
t;,,Drłlkał$itł,.,:
, - ps ka.'"";,

Kamienica, która wyróżnia się
spośród innych domów na Trak.
cie św. Wojciecha. Znajdziemy ją

od nr. 57. Fasadę budynku zdo-
bią duże posągi mitycznych bo-
giń. Widać, że dawniej nie
mieszkał tu byle kto... Przed
wojną znajdowala się tu polska
drukarnia Jana Kwiatkowskiego.
Tu wychodzila m.in. ,,Gazeta
Gdańska",,,Dziennik Gdański",
,,Straż Gdańska" czy ,,Rocznik
Gdański ".

SSSO#S,,i",,łl$#' KSJ*rfi W!{f11,: KSH.{_$tfi

' \ś,i
_lg.l

-Ji-rlil{ /,ib/ ip1
J",l_}ś

Kolejna pamiąt-
ka po ,,przemy-
slowym" okre-
sie Oruni. Wy-
soki komin z
czenłonej ce-
gly, ledwo wi-
doczny na
szczycie bu-
dynku napis
świadczący o
dawnym prze-
znaczeniu, po

wojnie dalej u

Kratza prano,
nikt jednak o starych wlaścicielach zakładu nie myślal. Znajdowal się tu
państwowy zaklad pralniczy ,,Śnieżka". Teraz budynek stoi zdewastowa-
ny i pusty.

Zadziorny koziol lika na samyTn
szczycie budynku, W maleńkim
domku nie znajdziemy już jednak
szynkarza i podchmielonych bie-
siadników. Dziś karczma pelni
funkcję zwyklego mieszkania.
W polowie XlX wieku jej właści-
cielem byl Gerard Zimmerman, a
w okresie międzywojennym ku-
piec Ernst Hoenig. Wtedy też
karczma zamienila się w niewiel-
ki sklepik z artykulami kolonial-
nymi.

piotr Mazurek
gdański przewodnik PTTK

- Niegdyś Orunia, największa wieś w Pru-
sach, karczmami stała. Ostatnie z nich wy-
burzono całkiem niedawno. Te sto.jące przy
T?akcie św, Wojciecha wtopiĘ się w krajo-

braz ulicy, dziś to zwykłe komunalne domy.W dzielnicy jednak za-
chowało się sporo zabytkowych obiektów,W czasie dzisiejszego

spaceru opowiadatty o paru z nich.W czasie kolejnych lvycieczek
na pewno jeszcze na Orunię wrócimy, bo warto odkrywać ją wciąż
na nowo. By zobaczyć dzelnicę innq niż wszystkie, wystarczy tylko

zjechać z Traktu św. Wojciecha.
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d[' Urząd Stanu Cywilnego

(ul. Gościnna 1)

6, Pralnia i farbiarnia firmy Krau l
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Dziś budynek pelni rolę
komisariatu policji, Może
to i odpowiednie miejsce
dla stróżów prawa?
Wszak jedna z plasko-
rzeźb na fasadzie budyn-
ku przedstawia Temidę?
widać, że zbudowana z
czenłonej cegly budowla
niegdyś byla bogato zdo-
biona. Świadczą o tym
m.in. puste miejsca po
herbach na przedniej
ścianie komisariatu. Parę
starych elementów za-
chowalo się także we-
wnątrz, m.in. stiuki.

firunia
Drukarnia Gdańska

(Trakt św. Wojciecha)

Gospoda pod ,,Kolorowym Kozlem"
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8udynek z roku 1 800. Przy-
pomina miniaturkę domu
podcieniowego,,jaki możemy
znaleźć tuż przy wjeździe
do pruszcza. Jest kuźnia
przykladem budownictwa
szachuIcowego, zwanego
popularnie,,pruskim mu-
rem". Niegdyś na Oruni po-
wstawaio dużo drobnych
zakladów przemyslowych.
Byla w dzielnicy i papow-
nia, i smolarnia, i kaszar-
nia. Były także wytwórnia
skrzyń i fabryka wyrobów
chemicznych produkująca
kwas solny, sól glauberską,
czyli siarczan sodu oraz
czarną farbę wyrabianą z
palonej kości sloniowej.


