
Htstona lnllcu rclrordow
El zed wojną Żabi Kruk wyglądał
Fj"t łoiriu ogarnej. Z kolei
Lastadia to pierwsze w Gdańsku
tereny stoczniowe. Doclpdzi do tego
jeszcze kolejka linowa z Biskupiej
Gólki" Takie było kiedyś Stałe
Przedmieśeie Gdańska.

Stare Przcdnlie(cic lnl już p1,1wie

700 lat, Histolia dzielnicy zaczęła się
nad Motławą, tłm, gdzie dziś przebic-
ga ulica Lastadia. Lastaclia to lllięcizy-
nartldtlwe. hanzeatyckie okleślen ic tc-
renów, na kt(lrych ładowano, remon-
towano i budowantl statki. Na pewno
w Gdańsku odbyrvało się to już
w l36 I r. potwierclzają ttl clokunlen-
ty. Sttlcznie na l-asladii zniknęł1,
w XVIII w. Szltutnicy ze Starego
Przednlieścia zdąży}i jednłk zrvoclo-
wać wielc .icdnt;stelt.
W XVI w. zreirlizowiili chyba naj-

trudniejsze zamćlwienie - zbuclowlrli

serię okrętów dla angielskiego króla
Henryka VIII.
Gdy nad Motławą poiawili się szkut,

nicy. w Wilczym Gaju zagościli rzeź-
nicy. Dlategtl ulica Wilczy Caj 200
lat p(lźniej zlnicniIa nazwę na Rzeź-
nie ką. Tlrnl ptlrł stal; lil\Ąy nlię\llc. jilt-
ki i sklepy. Po Wilczym Gaju przy
szła pora na Ropusze Bagno. To nie-
miccka wersja nazwy Zabi Kruk,
Mklclszajest ulica Kocurki. którą wy-
tyczono clopier tl w l 427 r. PoteItl po-
szłtl szybkcl: 'ftlrtrńsl<a. św. Ccrtrrrcly
i |<olcjnc ulicc ptljawiały sięjcdna 1lrl
dlugiej.
Dzielnica rozwijała się w zawfotnynl

tclnpie. Księgi gfllntowe z l40_5 r. wy-
mierriają 181 posesji. 2_5 lat późnie|
ie ll liczbu wzruslr do ]5(). lt zulnicrz-
kiwało jc już 2 tys. ludzi. Swilj na.jlc1l-
szy okrcs Stare Plzedmieścic (zwarrc
cltl XX w. Nowynl PrzecllnicścicIli)
przcżywlrlo przetl lI r,vtl jrlą świaltlwą
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- było tam wtecly _5 17 buclynków i 8
tl s. ltticszklńe,iw. Ą lł tl ln czusie pa-

dały ktllcjne rekorcly.
W XVI w. okazaltl się. żc gotyckic

l1,1tl l,y obronne Itl iasta llic spcln ilLią.jttż
swtlic.i funkc.ji. W Gclańsku zapadła
decyz,.ja o budtlwie nowoczesnych lilr
tyfikacji i bastionólv. lnwestycja ob-
jęła tłkżc Starc Przctllnieście. W tcj
bttcltlwie ()gf()Illy Lrtlzilrl lniał Wiebe
Adallts.
'Iil tllr r,vlladł lrlt 1ltlrrrysl..jltk tl1llrlścić

t11llls|)()1,1 piasliLr i z.icllli ,l. t3iskLrpiej
(jtlrki. W l(l:1.1 l,. sktltlstt,uował i zbtr-
dtltvał 1licl,wszi1 Illr świe cie kolejkę ii-
n()wą llll poclptlrlrclr, lrtóra dostal,cza-
ła z rldległości pralvie _500 n} nlatefiał
1ltltrzcbny do l,eal i zac,I i przeclsięwzię-
t,ilt-
\rł iltlrlwt,i rlltrt 1, lri;;,: l ri1,,,i.llll i l l t, l

żc się prlclrwalić tlrkżc kości(lł św.
'l'rri jcy. Spol,o splcndtlru dtlstalczyli
llttl llrltcia zakonni. Plzykościclny

klasztor i sarna świątynia należały do
największych zespołów franciszkań-
skich w Europie.
Grnach k]asztoru jesl zlesztą szczę-

śliwynl miejscenr. Opuszczone przez
franciszlianów miejsce zajęło wkrót-
ce słynne Girnnazjurn Akadernickie,
Uczęs,zczał clo niego sanl Jan Hewe-
liusz.
Absolwenci tej szkoły cieszyli się

wyj ątkowymi przywilejani. Zagra-

niczne uniwersytety przyjmowały ich
od razu na trzeci rok studiór.v - bez
żadnych egzarninów.
Dzi( Stlrc Plzctllnicseic jtsl leż

w pewnym sensie dzielnicą studencką.
Na miejscu starycli kanrienic przy ul.
Kładki stanął kilkunastopiętrowy Ńa-
clemik, Niestety, zasłania widok z Bi-
skupiej Górki na Głriwne Miasto.
A znawcy twierclzą. że to na.jpiękniej-
sza gdańska panoramźi. a
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