
Baszta Dominikańska – nieistniejąca już baszta, znajdująca się w Głównym Mieście w Gdańsku. 

Historia (Wikipedia) 

Zbudowana została w XVI wieku. Znajdowała się w północnej linii umocnień Głównego Miasta. Była okrągłą, trzypiętrową budowlą. Posiadała na szczycie 
ganek strzelecki z pięcioma dużymi oknami od strony fosy oraz dwie strzelnice na najniższym poziomie, do ostrzału z flanki atakujących mury. 

Sąsiadowała od zachodu z Basztą Jacek - wysoką wieżą obserwacyjną, a od wschodu z potężną Basztą Klasztorną. 

Nazywana była przez Gdańszczan z niemieckiego "Kiek en den kök" - "spójrz do kuchni", ponieważ mówiono że z najwyższego piętra baszty można było 
obserwować przygotowania w kuchni pobliskiego Klasztoru Dominikanów. 

Spłonęła w 1807 roku, w trakcie oblężenia Gdańska. Następnie została 'zaadaptowana' przez roślinność, przez co została nazwana "Blumentopf" - kwietnik, 
donica. Rozebrana została w roku 1897. Obecnie jedynym śladem istnienia Baszty Dominikańskiej jest obrys baszty (zaznaczony ciemniejszą kostką) na 
parkingu przed Halą Targową. 

Nazwa Kiek in de Kök  to w staronimieckim nazwa używana dla wież, głównie będących częścią fortyfikacji miejskich. Nazwa bierze się z możliwości 
zaglądania przez załogę wieży, do kuchni blisko stojących budynków czy budowli. W historii miast hanzeatyckich, i Zakonu Krzyżackiego, również wieże poza 
terenem dawnych Niemiec tak nazywano – jak na przykład w Gdańsku, czy Tallinie. 

Obecnie jedynym śladem istnienia Baszty Dominikańskiej jest obrys baszty, zaznaczony ciemniejszą kostką na parkingu przed Halą Targową. 
 

[Była nazywana też Rik en de Rök (?), a przed zniszczeniem w XIX w. również Donica. AT] 

 

Baszta Klasztorna – nieistniejąca już baszta, znajdująca się na Głównym Mieście w Gdańsku. 

Historia (Wikipedia) 

Zbudowana została w XVI wieku. Znajdowała się w północnej linii fortyfikacji Głównego Miasta, pomiędzy Basztą Katowską, a Basztą Dominikańską. Pełniła 
funkcję gdaniska pobliskiego Klasztoru Dominikanów. 

Była prostokątną budowlą z kilkoma strzelnicami oraz przepustem odprowadzającym nieczystości do miejskiej fosy. Zniszczona została, wraz z klasztorem, w 
1813 roku przez wojska rosyjsko-pruskie. 

Obecnie jedynym świadectwem istnienia baszty, jest jej obrys na parkingu przed Halą Targową, która została zbudowana na miejscu klasztoru. 

 

 

[Wynika z tego, ze pan pokazywał nam miejsce Dominikańskiej niezbyt precyzyjnie, a Klasztorną po drugiej stronie ulicy Lawendowej, bliżej Katowskiej, a 
poza tym – poza linią murów obronnych, a to były baszty w linii fortyfikacji. AT] 
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 Wieża Jacek 

 

 Baszta Dominikańska 

Baszta Klasztorna 

 Linia muru obronnego 

Ul. Lawendowa 

Obrys Baszt Dominikańskiej i  Klasztornej przy Hali 

Targowej – zaznaczony ciemniejszą kostką na terenie 

parkingu pomiędzy Halą Targową a szeregiem obiektów 

handlowych, od strony ulicy Podwale Staromiejskie 



                 

  

Plan „sztokholmski” z około 1600 roku Plan Gdańska z roku 1520 – obie baszty to nr-y 7 i 8 

Na obu planach ich autorzy uwidocznili obie baszty. Na planie z 1520 chyba bardziej realna jest lokalizacja Baszty Klasztornej – „z grubsza” licuje się ze 
wschodnią linią muru zabudowań klasztornych i kościoła, przy ulicy Lawendowej. Na obu planach ich autorzy przedstawili też basztę Katowską, kolejną w 
szeregu: Wieża Jacek - Baszta Dominikańska - Baszta Klasztorna - Baszta Katowska. 



 

Baszta Dominikańska, „Donica”, w 1894 roku 



Baszta Katowska (www.markus.gda.pl – polecam stronę p. Mariana Chomickiego!) 

Spacerując ulicą Podwale Staromiejskie, wzdłuż północnej kurtyny średniowiecznych umocnień Gdańska, trudno nie dostrzec sporej wyrwy znajdującej się w 
ceglanym murze, zasłoniętej prowizoryczną drewnianą konstrukcją. Dokładnie w tym miejscu, w linii pierwotnego, niskiego (zaledwie 2,5 wysokości) muru, 
w II połowie XIV wieku wzniesiono niewielką budowlę obronną. Była to baszta zbudowana na planie prostokąta, wysunięta o 4 metry poza lico muru, 
jednocześnie otwarta od strony miasta. Mniej więcej 40 lat później, po uzyskaniu zgody wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego - Winrycha von Kniprode - 
gdańszczanie podwyższyli swoje gotyckie umocnienia. Co najmniej w 1389 roku, gruntownej przebudowie została poddana również nasza bohaterka. 
Nadbudowana do wysokości "piątej kondygnacji", została wyposażona w nowe strzelnice o zbieżnych ościeżach oraz wzbogacona o rozbudowany labirynt 
drewnianych podestów, pozwalający obrońcom swobodnie przemieszczać się z piętra na piętro i prowadzić skuteczny ostrzał nieprzyjaciela. Kluczowym 
momentem w dziejach opisywanej budowli był rok 1484, kiedy w jej pobliżu zamieszkał miejski kat. Zgodnie z gdańską tradycją, ta bezimienna dotąd baszta, 
od profesji nowego lokatora, otrzymała nazwę - Baszta Katowska. Ulokowanie miejskiego egzekutora na ówczesnych obrzeżach Gdańska, z dala od ludzi, 
wpisywało się w ogólną praktykę stosowaną przez większość europejskich miast. Spowodowane to było ogromną niechęcią, wręcz odrazą, jaką "krwawego 
mistrza" darzyły społeczeństwa zarówno średniowiecznej jak i nowożytnej Europy. Każda osoba, którą kat dotknął (nawet niechcący), uważana była za 
"nieczystą" i "zbrukaną" i bezpowrotnie traciła dobre imię. 
W połowie XVI wieku nastąpiła kolejna wielka przebudowa Baszty Katowskiej, związana z przystosowaniem jej do pełnienia nowych zadań. Po 
zamontowaniu czterospadowego kalenicowego dachu oraz dobudowaniu brakującej ściany od strony miasta, w jej wnętrzu urządzono salę przesłuchań dla 
podejrzanych o przestępstwa kryminalne i pierwszą w Gdańsku - Izbę Tortur. Kilkadziesiąt lat później (po 1604 roku) obie "izby" przeniesione zostały do 
Katowni, gdzie odtąd " krwawy mistrz" pełnił swoją codzienną służbę. Kres działalności gdańskiego kata nadszedł wraz z zajęciem miasta przez króla 
pruskiego, a ostatnia wzmianka o nim pochodzi z 1807 roku, kiedy dożywając swoich dni jako emeryt, nadal mieszkał "podle księży dominikanów", czyli w 
okolicy kościoła św. Mikołaja. 

 

 

 

Mury obronne Średniowiecznego Głównego Miasta, to ciekawy temat, trochę przeglądam różne źródła poszukując informacji. To co wyżej, to pierwsze 
„ustalenia”.  Andrzej Tersa 

http://www.markus.gda.pl/

