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Jak środek Gdaflska

Profesor Jerry Samp wskazuje na ul. św. Ducha punkt, któty stanowił prawdopodobnie historyczny środek miasta
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Nlt ntzic wiqt, wiadomo tyle. że cen-
lrlllly pLlllkl starcg<l Cdańska leży pod
aslirllolll, 1ltlśl,txlku ulicy. Alc jakicgtr
Gdańskir: lcgtl w gl,itnicllch śl,ctllritl-
wiet,zllycll llltlttiw czy 1xizlricisze gtl.

llu z nas wie, gdzie jest środek
IGdańsłaz Jeżeli nawet ktoś się
nad tym zastanawiał, myślal zapew-
ne o jakimś iednym punkcie w cen-
trum stalówki. Ale nie takie to plo
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llu z nas wie, gdzie jest srodek
lGdańska? Jeżeli nawet ktoś się
nad tym zastanawial, myślał zapew-
ne o jakimś jednym punkcie w cen-
trum starówki, Ale nie takie to pto-
ste. Gdańsk, jak plzystalo na metro-
polię o starym rodowodzie, tna dwa
środki.

Picrwszy zna.jclujc się ,,od zawszc" na

.jezdni ul. św. Ducha. niezbyt ruchlirł,ej.
alc jednej z najważnie.jszych na Cłów,
nyln Mieście. Jstniał tu szpital św. Du-
cha, i ful od niego Lrliczka wzięła swtlją
nazwę. Było to jcszcze pl,zed tynl. jlrk

Krzyż,,l-cy przenicśJi szpilal na rćlg 'Iłl-

biasza i Grobii IV.

Legendy wokół środka

Niegdyś. tld s[rony Molławil iTargLi
Drzcwnegcl zalnykały trlicę ślv. Du
cha rlrvie bralny, a gdzieś polniędzy
nil,ni istniał Targ Chlebow1,, na któ
t-vm micszkłńcy niasta zaopatrywali
się w pieczywo. Przcz całe wieki
nlieszkali przy nie.j sławni _o,clańszcza
nic. Tutaj żył legcndarny kapitan Pa
weł Bcneke. dzięki ktćlremu do Cclali-
ska trafił ,.Sąd Ostateczlly" Melllin-
ga Tu lnieszkal Lw(lrca zegżlla astf()

tlomicznegtl w Bazylice Maliackiej
- Hans Duringel,. i staly clonly Stra
kowskich, Arciszewskich, Schopen,
lraucrów i Chtldowieckich" Dorny
spltlnęli ptltl konict, tlstlttlliLj rłilirl1.
Dzisiaj niektóre odbudowiinrl, lccz ptl
przeciwnej stronie ulic_y zostały tylko
przedproża i pitlwadzące donikąd
schrldy.
Przcsiadu.ią na nich konsunlenci tl

llich win, Nie r,vicrizą. źc: sicclzą w hi
sttlryczni,In śl,tlt]kLi tiljlsIlr Przyzna,
.ią, że ta wiedza clil niczego ilrl nie jes{

ptlttzebnl. (),,ś1,oclku" nicr,viele |eż
rn i,,Jzie li i,lzce lrorlllir, Nil lz, z5 re ie .

plzctt wał till r.v pamięci przcrllvtl jcn-
nych gdlrńszczlrn.

Cdy.ietlclr z nich oprrlwlclzał mnic

1lt| ..\\Ą{)ilIl" CJlln.ku. |itlil,r 71p:tllli1,-

tał z dzieciństwa, zapewniał, żc na
skrzyżowaniu r_rl. św. Ducha z ul. Kro-
wią tkwił w bruku duż.y, płaski kamień
z z,alartą inskrypcją - opowiada prol.
Jel,zy Samp, lristoryk z Uniwersytetu
Gdańskiego. - Leżat pośrodktL .iezdni,
krok oil nIici)cx. _udzie dzisilrj jcsl stu-

dzien ka burzowa. plzykryia u,spółczes-
ną. metalową płytą. Wszyscy wokolo
wiedzieli, że to środck nrias|a.

Asfalt skrył płzeszłość

Nie nlożna było tego sprawclzić, bo
stary brtlk przedwojcllne_j tLlicy pokry-
wa clzisiaj aslalt Na szczęście. l(ilka
Ju później prof'esor znalazł zd.jęcie ka-
mieniir rv niellieckiej ptlblikacji
- prawdopodotln ie jeclync jaltie istnie-
je. Zamieśi:ił je na swoich łamach
,,Dłnziger llarrskaiender" wydany
w Niemczech w ]9tJli L.

,T t

- Autol,potwieldza, ;ie śrrlclck Cdań,
ska zniLjclLtje się na św. Ducha, lecz
lriccrl tlalcj rriź Lo zlrpalłlir;tał lrr(ti rtlz-
1,1ltiwca Karnień tcn leży, jego zda-
nie m. 1ll,zy tal<icj sanlcj sttrtlzience, ty-
lr, że Iolrlźrlncj u llit,t,rl irlnynl lnicj
scLr: w poblizu dolllu ccchtL t,zemitlsl

i karnienicy J<lanny Sclhopenhaucr"'la
kicdonl1, staly przy skl,zyżtlrvlllitt z tll
Pl,zqdzllniczą, W tL,.| prlhliklr.,ii:q nil-
wct 1,1ulllery sąsicdllich karnienic: 83
i 8,1, ajc nicstety tlicwicle nltnl to da-

ic. pl ln ierł ltz \^ \nl ;l\'7L'\l l: l n t t l tlel':tej;t

nie z,gltJzlt się z prz.cdwtlcnną.

Na razie więc wiaclorło tyle. że cen-
tllrlny punkt starego Cclańsklr łcz-y pod
aslzLltenl, pośl,rlclku tllicy ALe jakiego
Cdańska: tcgtl w glaniclrch średllio-
rł iccznlt,h lntll,rirł cz1 l)l)/llici5lcrU.
z,nacz,llic większcgo !niasta. l(tóre ota-
czały potężnc bastiony'/ Czy Ltl rntlżli
lve. żeby jego nlicszkańcy specjalnie go
szukali'] l kiedy ttl się llogkl wydarzyć'l
Zcllniem prof. Salnpa rntigl to być waż-
ny punkt śrcdniclwiecz-nego miasta. ale
byna| m nicj niewyznaczony przcz. (lw-

czesnych m icl,niczych.

- To lacze.j sprlrwa lradycji. Jeżeli nie
lna logiczllcgtl Llzaslrclnienia dla ćzegoś,
co istnicjc. ltlcizie zwykle odlvołuią się
clo mitu.
Zllanlt jr:st tylkcl ictlna o1lowieść. kt(l-

lil lcj \pl,J\\} Jilt)u/). ltlc prl pirl'ł:uc
llie barclzo tviadtlllo. kiecly powstała,

;lo wtórc zas nlityczn], śroile k .już
rv nie.j istnic.jc Ptlclobno rlie,udyś dwa
kupicckic rlldy z uJ. św. Dtrcillr l<lóci-
ły się tl to. czyj krlrln z,nlLjdtrje się
w cent.ralIlyll punkcic glrlclu. Każcly
z nich chciał się l,cklalrrować jako (en,

który w nim hanillLrje i żaden nie
chciał ustąpic.
Pollieważ dochotlziłtl tltl arval..tLLr i rę-

koczynów. zlliccierpJiwione rvłaclze
Gdańskł prlstlrnowiły rzecz wy.j aśnić.
Zlr(rudnil1 lrrlniq perldctóri. .t t,i ptl
serii skonlpIiktlwanych obliczeń wy-
tllLli wltrlk. kt,ir1 pllgrlłizil ztrltśni,l
llc stllIll). |rrl rlkltzlt]tr rię. że llie nla
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To prawdopodobnie jeclyne zachowane zdjęcie, na któryrn obok studzienki kanalizacyjnej widać kamień oznaczający Środek
miasta, Pod koniec lat 80, zamieścil je na swoich lamach ,,Danziger Hauskalencjer"
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śnolnx CzAsOw śwrnrnoścI

W 2 pobwie XVI w. nieszkało w Gdańsku około 40 tysięcy tudzi. Na Głównym Mie-
ścic, Stal,yll Mieścic i Stalyrrr Przeclmieściu stało 4080 nlieszkalnych dornów - jedno-
rodzinycli i rviclornieszkłniowyoh ,,czynszówek". Prawdopodobnie zabudowa (lwczes-

nycłl dzielllic nlicszkaniowych osiągngła apogeuln zagęszczenia. Wąskie uIiczki Głćlw,
nego Mjasta bicgnące clo portu na Motła,wie zamknjęte byly branrami worlrryni.
Większość, tych ulic zapewne wyglądała podobnic jak clzisiejsza ulica Mal,iacka. W go-
tyckiej glównie zabudowie ce]ltrum tlominowały wieże Bazyliki Mariackiej i Ratusz-a
Cł(llvnego Miasta ośrodka władzy nriejskiego kornplcksu, Srotielt miasta znajdował
się wledy nl ui. rw. Ducha.
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racji ani uparty sprzedawca tkanin, ani
też jego krewki adwersarz -handlarz
zbożem. Srodek Gdańska Ieżał poś-
rodku ulicy, naprzeciwko ich domów.
Obaj kupcyjakoś się z tym pogodzi-
li. a czas ostudził dawne emocje i to
tak bardzo, że większość współczes-
nych mieszkańców miasta nic o nich
nie wie.

Mamy nowy śtodek

Sprawa ożyła dopiero dwa lata temu,
kiedy geodeci z gclańskiego magistratu
wyznaczyli nowy środek miasta, któIe
nrzez wieki rrlielnkrntnie qie rnzroqłn

śnoorx)
UlvlowNY

Bogumił Koczot
pr4,pomina, źe

vwnaczony przez
geodetów nowy

środek Gdańska
należy traktować
bardzo umownie.

Wielu moźe być
rozczarowanych, że
środek znajduje się

w mało
eksponowanym
i nieatraknvinvm

Jakoś

punkt ten

0ZnaCZymy
@

PAWEŁ Anłuowrcz
prez,ydent Gdańska

f rwają dyskusje w u.a$zie miasta nad
l tym. jak oznaczyć środek Gdanska- i

to zarówno ten historyczny, jŃ i wspóŁ
czesny. Bo w ogóle oznaczyć trzeba.
W tym roku może być problem z reali-
zaclątego zamian ze względu na wydat-
ki związane z usuwaniem skutków powo-
dzi, Ale nie sądz ę, żeby r ealizacja pĄek-
tu, który zostanie wyłoniony, była aż tak
kosz.towna, żeby nie udało się tego zro-
bić w przyszłym roku. Inicjatywajestbar-
dztl cickawa, Ęm baldzicj liczyłbym na

opinie na ten temat i propozycje miesz-
kańców Gdńska zamieszczone w ,,Ga-
zccie Morskie.j".

RyszARD Gnuoł
wiceprczydent Cdańska

i| :lł

Maria Piekarska cieszy się, że mieszka w środku miasta, Przyznaje jednak, ze jestto miejsce niebezpieczne

Nawet Niemcy przyjadą

l)zisiaj na daw.ny cmcntarz lepie.i się
1,1ic 1,1,tpusr,czltć.7,aclnych nagrobkrlw.itlż
chylrir nic witlirć, ir w chłszczach - wc-
dług rniejscclwych - lnoże nas spotkać
.jLrkaś nieprzyjern ność.

-'l,tllrllltiw tilIll tr()cllę. slr/ykirwok i ptll-
lLlcztlllycl t btl tclck - przcsl rz.cga właści-
ciclka rnałr:gtl sznatlcerkil, kltirir wyszłlr
tlil s|)ilccr z ;lolrlżonych wyżc.j bloków.
- Napadli tu niejednego człowieka.
Nl schodach leź.jest niebezpiecznie.

W lirrirkllch ptldohno czają się zło-
llrir,li:rgzlii i rrlrll'rlrrl:tilt lrrrr"hki r r:łk fl
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zIlrlźctll Slrlrlt,li (irl;llls|,;t li,zltl ;llls
l(xl|,ll llIi(,v llill)l./eci\\l\() it ll rllllttlltt
()lllLj l,rl;lc1,.jlrkrls się z t,\ lll l)()!()(|,,i
li" a czas 0sLLI(lził tia,,vllc clttcic:ic i to
lltlr llltrtlztl żc rviqkszrlśt' r,isllrllt,ztls
ll\,( l] l)lic zl\illictltt tttiltstlt llic () lli(,ll
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Mamy nowy środek
Spl,1rwa ożyłlr clopiero dwa ]ata tenlLl.

kied1" _eeodeci l gdlńskiogo Inxgistratu
wyznaczvIi noW); 519,1.k lliasta. którc
przez lł,ieki rvielokrotnie się rozl,tlsłtl.
l-cŻr, orl nł małe.i. sttomei tlliczcc Stl-
lotlworskie.j Po l<tlcich łhac:h llltlżna
plzciść ()d tl]. KafiLlskic.i.do bl<)ków, któ-
lc sk)ją na Sucbilninic. Zcby ułatwić ich
Inicszkirńc()n] pokonywanie tego tlud-
nego ()dci nka. spółclz.iel nia wltbudowa-
łł r(lwntlJcglc clrl uliczki rviclkie beto-
nowe schtlcl1, Centrlrlny ptrnkr wspćlł
1,7e\nc!(, Gdansklr leŻ1 nlr hctrlltic. nlr

skrlriu za1,ośli.

Najbliż.ej tego nriejscl nlieszl(a Ma
ria Piekarska, Iokatorkł palLer()wego
dolnku przy lll- Starodworskiei 6. Pl
lti Piekllrskl lt prrlrł;rtlu illt :ię tlrll
w ]956 r.

ulyllrvvll l
RrlgLttlli1 Ktltlzr lt

l)r/y| X)l llll ]i l,,/()
wylllLlCLO|ry |n1(:1

geodetÓW nowy
środek Gc]ańska
tlilIezy traktowac
bardzo tlmownie,

Wie|u może byó

rozczarowanych, Że
środek znĄduje się

w mało
eksponowanym
i nieatrakoyjnym

rejonie miasta

W tych zlu,oś|ltch byl kiedyś ewan-
gclicki clnelll_arz - wsptlnlina. Kł-
ltlicnnc grtlbv ijtały tamjeszcze w la
tactl 7(). Płmiętlrm. jak sąsiadka cho-
dzillr rł tctly ltlr lllngilq .u,,je s,, nlgź:t.

F !,rt{ liulm;j|*ł;it",l[
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l )ztsl;ti tllt t|:ttł lt1, clllctlllll z lcllit,j sir,

l l l(, ./, l| )l l\./( zllt' /l ttll tl,t l l llllgl ( )|l|\( )\Ą itlź

fi minltl walclrtiw krajtlbrlrztr. Ale cieszy
! się, że nlieszka w środku lniasta i li-

§ ,,. 3 ;ii,,?;:tcl, 
ż,c cclś dobrcgtl l Lcgo WY-

- Tylko czy uda się go tak urządzić.
żeby spodobał się przyjczdllynl? Tcn
sLary cl}lentarz lrzeba by upol,ządkować,
postawić jakieś ławeczki - myśli głoś-
ll(l, Wlctl1 ttl nllłet Nieme1 prz1 jcż
dżrlib1, go oglądać. a

ltl. Nl()ly /()slillllc \\,\,l()lll()Il)- l!_\lil ill till\

litlszltlwllt. źclly llic rrtIlrłrl się tc!1() zr()

hić rv llrzJ,szlt,ltl ltlkLr lltit,jlrlywlt jcsl lrar

tlzrl cic1,1ttvlt, 
'|'yllr birltizicj liczyIllylrr lllr

opillie lllt L(,lI lell]ill i plrlprlzltje tniesz
klt licrirł, (ltll t irsklt zlt lłr jcsl czllnc ll, ..(la
u ct ic N4rll skicj''

RYSZAlłD Gnurrł
ll it t,llt l,:llllttt ( itluti:kt

| | /icllr. rtlzie .je:t ,rtldck Gtllrńsk:L I

VV Prty Stltrrtllrł6l,s(ię1. h1 lenl tlm
nawct.jakicś dwlr ]aLa telntl. Myślę. że
IIltlŻl|:l ]r\ !t) (l,/|llIe,/}e. lrlc nic.jcst.'lll
pcrł,icn jak, Mtlźc 1,1ilsta,"vić, obc]isk al
bo kalnicń'],ILlż dlrł,nrl tl tym myśJcliś,
nly, lLlc.iakrlś kl ,.LlgrzęzJo". TyJkil się
lnartlvię. czy ucla się gtl wl,prrllntlrł,ać.
splłlł,ić. że będą (łlrr zaulądaci gdań-
szczanie i ttLryści. 'lb lnlrkl uczęszcza-
ne rnie.jsce. niewiele ostib by.je odwie-
clzakl.,. 'l'en śroclek nlrleźałoby wyzna-
czyć w jlkilllś innyn. bardziej el<spo-

nowan}nl. Nlożc by gcodcci inaczcj do
tego podeszli. inne nlcttldy zźlslosowlt-
li'] Już Kartuska wydaje rni się lepsza.

BOGUMIŁ KOCZOT
d.l rckt tlr Wrd j u l t t (i totl clj i tJ iVI

f lrk r.ł5 zllue zlrliiln1 (ri,dck'l \l perł llrl
J llic nir ..,,hlhil tnrlil". Nlrjpicnv pt,l;1-

czyl iśmy nltjbardziej cldlcgłe punkty nlia-
sta, w przybliżeniLr wzdłuż południków
i równoleżnikćlw getlgl-1rlicznych. Punkt
A na gttrnicy Zatoki Gdańskiej z A' na

Oruni. tltltz punkt B na Matarni z B' na

Wyspic Sobicsze wskicj. Kiedy dwic pnl
stc się przccięły. wvtyczyliśmy dJa
..\^'l||l,,cnieniJ" w} nikLr krl]ejlrą: z pun_

ktu C w Now,vm Polcie do C' pod Cheł,
merl- W Len spostib powstał Lrqkąt. Wyz-
naczyliśnry w terenie jego śrtxlek i oka
złło się. że środek wspólczesnego Cdań-
ska znajduje się na bettlncxvym c:htlclni

l<u. lączącyrn kolcjne stopnie schoclów.
które prowadzą od u l. Kanusk iej, lł zdłuż
Starcx,lworskicj na Suchanino. Rzecz jas-
na należy tnktować _[tl umownie. a

ł , W'l,rr"ra.n podobntl czają się zło-l l ,. dziejaszki i wyrywają toróńti z rąt
,,, przeehtltlz:leych ktllrict. Jt,tlcn nietl;trł -

llo JrUtul,hl)\Ą,:ll slill,)/i! pillliil. ktti|lr nie

I e ht]iJłl l,)l,hy w} l)tlst,ic z rllk. Plni l'ic-

'. 
, kltl,skl lllusiała naweI wzyrvłć pogcl-

} ' ttlwic Nie blrclzo iei się tu ptidoba

A kiecly Llucltlwali tc schcldy do blok(lw
nlr Suchaninic. zna]cź]i llln(lstwo luc]z-
kich czaszck. Zhicrir]i jc jlrcyś rllkld,t i

ludzie. chyba sLLldenci Akadenlii Mc
dvcznej do swoich badail.
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