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ATRAKCJE TRÓJMIASTA
NAJPIĘKNIEJSZE BUDOWLE
Bazylika Mariacka
Największa na świecie świątynia zbudowana
z cegły, mogąca pomieścić aż 20 tys. osób.
Równocześnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Gdańska.

Katedra oliwska
Katedra znana w całej Europie za sprawą
koncertów organowych. Dzięki nawie o długości ponad 100 m jest jednym z najdłuższych kościołów na świecie.

Dwór Artusa
Siedziba Muzeum Historycznego w Gdańsku z bogato zdobioną fasadą. Wewnątrz
na szczególną uwagę zasługuje piec Georga Stelznera.

Pałac Opatów
Siedziba Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku z bogatą
kolekcją malarstwa polskiego XIX i XX w.

Europejskie Centrum Solidarności
Otwarte w 2014 r. jako forum dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, a także
miejsce upowszechniające dziedzictwo
„Solidarności”.
Grand Hotel
Turystyczna wizytówka Sopotu zaprojektowana przez Richarda Kohnke i Otto Kloeppela. W secesyjnym gmachu nocowali
m.in. Fidel Castro, Greta Garbo i Jan Kiepura.
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Zakład Balneologiczny
Obiekt wpisany do rejestru zabytków powstał w 1903 r. Zdobią go liczne rzeźby i witraże. Zaprojektowany przez Paula Puchmüllera i Heinricha Dunkela.
Złota Kamienica
Manierystyczna fasada zaprojektowana przez
Abrahama van den Blockego sprawiła, że
budynek określa się mianem najpiękniejszej kamienicy Gdańska.

Poleć książkę

CIEKAWOSTKI ARCHITEKTONICZNE
Bursztynowy Stadion
Stadion Energa Gdańsk użytkowany przez
klub piłkarski Lechia Gdańsk. Ukończony
w 2011 r. obiekt o poliwęglanowej fasadzie
mieniącej się sześcioma odcieniami.
Droga Królewska
Reprezentacyjne ulice Gdańska: Długa i Długi
Targ. Obfitują w architektoniczne perełki: od
Bramy Wyżynnej, przez dom Uphagena, Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa, Złotą
Kamienicę, aż do Bramy Zielonej.
Gdańska Hala Targowa
Zabytkowy gmach o wysokości 15 m przy
placu Dominikańskim, zaprojektowany przez
Kurta Fehlhabera.

Wielki Młyn
Wzniesiony przez Krzyżaków w połowie
XIV w. obiekt uchodzi za największy tego
typu w średniowiecznej Europie.
Sea Towers
Kompleks dwóch wieżowców powstały
w centrum Gdyni. Znajduje się na 12. miejscu pod względem wysokości polskich wieżowców.
Teatr Muzyczny im. Danuty Badaszkowej
Oryginalna bryła autorstwa Józefa Chmiela
i Daniela Olędzkiego jest równocześnie
drugą co do wielkości sceną w Polsce.

Krzywy Domek
Wybudowany na podstawie rysunku Jana
Marcina Szancera obiekt uznano za jeden
z najdziwniejszych budynków świata.
Łazienki Południowe
Jedna z wizytówek Sopotu powstała według projektu Paula Puchmüllera, a inspirowana jest dawną architekturą skandynawską.
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Młode Miasto i Stare Miasto

Pierwsza trasa wycieczkowa rozpoczy‑
na się w części Gdańska zwanej Mło‑
dym Miastem, przy pomniku Poległych
Stoczniowców i bramie Stoczni Gdań‑
skiej. Następnie skierujemy się w stro‑
nę zabytkowego Dworca Głównego
i zwiedzimy atrakcje położone „za tora‑
mi”, w rejonie Góry Gradowej. W dalszej
części spaceru zobaczymy zabytki Sta‑
rego Miasta skupione w okolicy Kanału
Raduni. Trasa ma swój finał przy Muzeum
Poczty Polskiej z pomnikiem Obrońców
Poczty Polskiej.

plac solidarności

milicję. Ważnym elementem placu jest
słynna Brama Nr 2 Stoczni Gdańskiej. To
właśnie przy niej rozwijał się ruch NSZZ
„Solidarność”, a w sierpniu 1980 r. doszło
do protestu stoczniowców. W mszy świę‑
tej odprawianej tu przez ks. Henryka Jan‑
kowskiego uczestniczyło kilkanaście
tysięcy osób.

Europejskie
Centrum Solidarności
Tuż obok mieści się Europejskie Centrum
Solidarności będące przestrzenią sprzy‑
jającą budowie społeczeństwa obywa‑
telskiego, miejscem spotkań, a zarazem

Plac Solidarności z widocznym z dale‑
ka pomnikiem Poległych Stoczniowców
znajduje się w gdańskiej dzielnicy Śród‑
mieście, w jej części zwanej Młodym Mia‑
stem. Wznoszą się przy nim pamiątko‑
we tablice z nazwiskami ofiar Grudnia
1970 r., przypominające o buncie robot‑
ników stłumionym przez komunistyczną

▼▼Pomnik Poległych Stoczniowców

i Europejskie Centrum
Solidarności
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plac Solidarności – Dworzec Główny – Park Kultury i Rekreacji Grodzisko
(Góra Gradowa) – kościół św. Elżbiety – Dom Opatów Pelplińskich –
Ratusz Staromiejski – Wielki Młyn – Muzeum Zegarów Wieżowych –
kościół św. Katarzyny – kościół św. Brygidy – plac Obrońców Poczty Polskiej

70

GDAŃSK

ośrodkiem upowszechniającym dzie‑
dzictwo Solidarności w Polsce i innych
krajach. Konkurs architektoniczny na
centrum o powierzchni blisko 25 500 m2
wygrała pracownia Fort z Gdańska. Głów‑
nymi architektami projektu byli Wojciech
Targowski, Piotr Mazur, Paweł Czarzasty
i Antoni Taraszkiewicz.

Pomnik Poległych
Stoczniowców
Tragiczny finał protestu przeciw wła‑
dzy komunistycznej z 1970 r. wielu oso‑
bom przyniósł aresztowanie lub śmierć.
Strajkujący domagali się m.in. upamięt‑
nienia ofiar. Dzięki ich determinacji
w 1980 r. na pl. Solidarności odsłonięto
pomnik Poległych Stoczniowców, naj‑
ważniejsze miejsce pamięci w Gdańsku.
Trzy krzyże z kotwicami, wznoszące się
na wysokość 42 m, zaprojektowali Bog‑
dan Pietruszka, Wiesław Szydlak, Wojciech
Mokwiński i Jacek Krenz. Symbolizują one
trzech pierwszych robotników zabitych
przez milicję i Ludowe Wojsko Polskie.

Kup książkę

Dolną część pomnika ozdobiono scenami
z życia stoczniowców i fragmentem wier‑
sza Czesława Miłosza Który skrzywdziłeś.

Stocznia Gdańska
Historyczne centrum przełomowych
wydarzeń z 2. poł. XX w., czyli Stocznia Gdańska, to zarazem jedna z naj‑
większych polskich stoczni. Powstała
po II wojnie światowej na terenie zakła‑
du Schichaua. W trakcie długoletniej
działalności zakładu stoczniowcy zbu‑
dowali w niej ponad tysiąc statków róż‑
nych kategorii (żaglowce, kontenerow‑
ce i statki pasażerskie).
Początki budownictwa morskie‑
go w tym miejscu sięgają lat 70. XV w.
W 1945 r. powstało Zjednoczenie Stoczni
Gdańskich, które dwa lata później zosta‑
ło oficjalnie przekształcone w Stocz‑
nię Gdańską. Już w 1948 r. odbyło się
w niej wodowanie pierwszego ukoń‑
czonego po wojnie statku – SS „Sołd‑
ka”. Wielkim sukcesem okazała się przy‑
padająca na połowę lat 50. budowa

Poleć książkę
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drobnicowców, dzięki której stocznia
zyskała sławę na międzynarodowych
rynkach żeglugowych. Ze względu na złe
warunki pracy w 1958 r. doszło do pierw‑
szego strajku robotników. Eskalacja
napięcia doprowadziła do pamiętnego
grudnia 1970 r., gdy uzbrojone oddziały
wojska i milicji zaatakowały strajkujących

Kup książkę

stoczniowców. Dziesięć lat później strajk
okupacyjny w obronie Anny Walentyno‑
wicz przeszedł w ogólnopolski sprzeciw
społeczeństwa wobec władzy komuni‑
stycznej. Powołano wtedy ruch społecz‑
ny „Solidarność”, a 31 sierpnia Lech Wałę‑
sa podpisał porozumienie z wicepremie‑
rem Mieczysławem Jagielskim.

Poleć książkę
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dworca głównego
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Dworzec Główny
Kierujemy się w stronę gmachu Dworca Głównego. Został on wzniesiony
w 1900 r., a jego architektura nawiązu‑
je do wzorów renesansowych. Wysoka
na 50 m wieża z tarczą zegarową peł‑
niła początkowo funkcję wieży ciśnień.
Dworzec był na swoje czasy niezwykle
nowoczesny – posiadał zadaszone pero‑
ny, przestronną halę recepcyjną z kasa‑
mi, urząd telegraficzny i komisariat poli‑
cji. Zbudowany z cegły i piaskowca, stał
się reprezentacyjnym budynkiem Gdań‑
ska i podniósł atrakcyjność tej części
miasta. Obecnie stacja łączy pięć linii
kolejowych oraz linię SKM‑u. Jest wypo‑
sażona w pięć peronów oraz semafo‑
ry świetlne. Obiekt został połączony
z dworcem autobusowym przejściem
podziemnym.

Grodzisko
Nieopodal, na szczycie Góry Gradowej
znajduje się kompleks fortyfikacji miej‑
skich Grodzisko. Po rozbudowie tere‑
nu, mającej miejsce w XVII w., usypano
na nim wały obronne wraz z bastionami
i fosą (projekt Jana i Jerzego Strakow‑
skich zakładał połączenie wałów ziem‑
nych z zabudową murowaną). Ukoń‑
czono wówczas dzieło rogowe i bastion
Jerozolimski. Powstały węzeł obronny

▼▼Dworzec Główny
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okazał się ratunkiem podczas oblęże‑
nia przez Szwedów. Na początku XIX w.,
gdy zwierzchnictwo nad Gdańskiem
objęły Prusy, dokonano gruntownego
remontu obwarowań. Po wkroczeniu
do Gdańska armii napoleońskiej forty‑
fikacje przykuły uwagę samego cesa‑
rza Francji. Nakazał on modernizację
obiektu, która została przeprowadzo‑
na pod okiem gen. Haxo. Pod koniec
XIX w. miejsce zaczęło nabierać charak‑
teru rekreacyjnego – nieopodal powsta‑
ły strzelnica i boisko do gry w krykieta.
Dziś urządzono tu Park Kultury i Wypo‑
czynku, na terenie którego znajduje się
m.in. Centrum Hewelianum.

Centrum Hewelianum
Na terenie Fortu Góry Gradowej działa
Centrum Hewelianum ul. Gradowa 6;
www.hewelianum.pl, będące nowocze‑
snym centrum nauki. Jednostka łączy
w sobie dbałość o dziedzictwo narodowe
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▲▼Grodzisko, Krzyż Milenijny

z równoczesnym naciskiem na nowinki
techniczne i naukę. Do stałych ekspozy‑
cji należą m.in.: „Energia, niebo i Słońce”,
„Wehikuł czasu – człowiek i pocisk”, „Wehi‑
kuł czasu – zabawy z historią” oraz „Labo‑
ratorium pana Kleksa”.
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▲▼Cmentarz Nieistniejących Cmentarzy

Cmentarz
Nieistniejących Cmentarzy
U podnóża Góry Gradowej znajduje się
cmentarz Nieistniejących Cmentarzy,
powstały w 2002 r. i poświęcony pamięci
zmarłych różnych wyznań i narodowo‑
ści, których miejsca pochówku zostały
zniszczone podczas wojny. Co roku pod‑
czas Święta Zmarłych duchowni odma‑
wiają na nim modlitwę ekumeniczną.
Centralne miejsce zajmuje odsłonięty
w 2002 r. pomnik autorstwa Hanny Kli‑
mentowskiej i Jacka Krenza z fragmen‑
tem wiersza Maschy Kaléko: „…tym, co
imion nie mają”. Założenie cmentarne
wraz z drzewostanem ma przypomi‑
nać świątynię. Granitowe kolumny ota‑
czające monument przywodzą na myśl
umierające drzewa.

stare miasto
Kościół św. Elżbiety Węgierskiej
Przy ulicy Elżbietańskiej 1 wznosi się
gmach ceglanego kościoła św. Elżbiety
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Punkty widokowe
Gdańska
Najlepszym miejscem widokowym
w Gdańsku jest Góra Gradowa (46 m
n.p.m.) położona niedaleko centrum,
na terenie Grodziska. Z jej charakte‑
rystycznego szczytu z Krzyżem Mile‑
nijnym rozpościera się wspaniały
widok na panoramę miasta. Zoba‑
czyć można stąd Stocznię Gdań‑
ską, bazylikę Mariacką, ratusz i Dwo‑
rzec Główny.
By obejrzeć Westerplatte i Martwe
Ujście Wisły, należy udać się do zlo‑
kalizowanej w Nowym Porcie latarni morskiej.
Kolejnym gdańskim miejscem obser‑
wacyjnym jest Pachołek, wzgórze
wznoszące się w Lasach Oliwskich.
Z odnowionej wieży można rzu‑
cić okiem na nadmorskie dzielni‑
ce i znajdujące się nieopodal tere‑
ny Trójmiejskiego Parku Krajobra‑
zowego.
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Węgierskiej. Gotycka świątynia, funkcjo‑
nująca początkowo przy szpitalu, zosta‑
ła ukończona na początku XV w. Kościół
zaopatrzono w gwiaździste sklepienia.
W czasach reformacji z kościoła znik‑
nęło sześć XV‑wiecznych ołtarzy, poja‑
wiły się nowe organy, balkony dla wier‑
nych oraz nowe prezbiterium. W marcu
1945 r. Sowieci podpalili świątynię – całe
wyposażenie kościoła spłonęło. Po woj‑
nie do odbudowy przystąpili pallotyni.
Odbudowana świątynia jest kościołem
rektorskim. W prezbiterium znajdują się
relikwiarze św. Wincentego Pallottiego
i św. Faustyny Kowalskiej.

Dom Opatów Pelplińskich
Następnie trasa prowadzi na ul. Bielań‑
ską 5, gdzie znajduje się Dom Opatów
Pelplińskich. Kamienica zbudowana
w 1612 r. (prawdopodobnie przez Abra‑
hama van den Blockego) wznosi się nad
kanałem Raduni. W 2. poł. XVII w. nale‑
żała do opactwa cystersów w Pelplinie,

a po likwidacji klasztoru służyła za zajazd.
Jako jedna z nielicznych nie ucierpia‑
ła wskutek działań wojennych. Ceglany
budynek reprezentuje nurt niderlandz‑
kiego manieryzmu, o czym świadczy
m.in. wykorzystanie ornamentu oku‑
ciowego. Od 1912 r. dach ozdabia rzeź‑
ba wzlatującego orła, a w zabytkowym
wnętrzu można podziwiać płaskorzeź‑
bę ze sceną biblijną Zuzanna i starcy.
W Domu Opatów Pelplińskich mieści się
dziś Instytut Historii Sztuki UG.

Ratusz Starego Miasta
Pobliski Ratusz Starego Miasta wybu‑
dowano w XVI w. również w duchu
niderlandzkiego manieryzmu. Przez wie‑
le lat budynek był centrum życia poli‑
tycznego, gospodarczego i towarzy‑
skiego. Pracował w nim słynny astronom
Jan Heweliusz, którego pomnik znajdu‑
je się obecnie na placu przed ratuszem.
Ceglaną elewację obiektu wieńczą dwa
równoległe dachy z ośmioboczną wieżą.

▼▼Ratusz Starego Miasta
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Stare Przedmieście

GDAŃSK

Victoriaschule – kościół św. Trójcy i Muzeum Narodowe –
kościół św.św. Piotra i Pawła – baszta Pod Zrębem – Biała Baszta –
Mała Zbrojownia – bastion św. Gertrudy – Brama Nizinna – bastion Żubr –
śluza Kamienna – Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

Trzeci spacer po Gdańsku pozwoli nam
zwiedzić południową część Śródmieścia.
Do najciekawszych obiektów należy tu
kościół św. Trójcy wraz z przyległym do
niego dawnym klasztorem franciszkań‑
skim, dziś mieszczącym Oddział Sztuki
Dawnej Muzeum Narodowego, a także
wspaniały gotycki kościół św.św. Piotra
i Pawła. Wycieczkę zakończymy w Dol‑
nym Mieście, gdzie wszyscy miłośni‑
cy sztuki powinni odwiedzić prężnie
działające Centrum Sztuki Współcze‑
snej Łaźnia.
Stare Przedmieście od północy grani‑
czy z Głównym Miastem, od południa
z dzielnicą Orunia, na wschodzie z Wyspą

Spichrzów, a na zachodzie z Zaroślakiem.
Od momentu budowy fortyfikacji pod
Opływem Motławy w XIV w. Stare Przed‑
mieście znajduje się w granicach admi‑
nistracyjnych Gdańska.

Victoriaschule
Przy ulicy Kładki znajduje się Victoriaschule – miejsce kaźni Polaków we wrze‑
śniu 1939 r., obecnie siedziba Między‑
uczelnianego Wydziału Biotechnologii
Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskie‑
go Uniwersytetu Medycznego.
Budynek wzniesiono pod koniec
XIX w. w stylu neorenesansowym. Pier‑
wotnie była to szkoła średnia dla dziew‑
cząt, która swą nazwę zawdzięczała matce

▲▲Kościół św. Trójcy
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cesarza Wilhelma II, cesarzowej Wiktorii.
Wraz z wybuchem II wojny światowej Vic‑
toriaschule stała się miejscem przejścio‑
wego więzienia dla Polaków zamieszka‑
łych w Gdańsku (około 3000 aresztantów
między 1 a 15 września 1939 r.).

GDAŃSK

Kościół św. Trójcy
Dalej kierujemy się w stronę charaktery‑
stycznego gmachu kościoła św. Trójcy przy ul. św. Trójcy 4. Znakiem rozpo‑
znawczym świątyni jest potrójny dach
ze schodkowymi szczytami. Kaplica św.
Anny do dziś zachwyca sklepieniem
gwiaździsto‑sieciowym i XVII‑wiecznym
ołtarzem. Pozostałe zabytki to m.in. ławy
prezbiterialne, krucyfiks z 1500 r. oraz
zbiór nowożytnych rzeźb i obrazów.
Siedziba zakonu franciszkanów zosta‑
ła wzniesiona w tym miejscu na począt‑
ku XV w., a w 1480 r. dobudowano do niej
kaplicę św. Anny. Na życzenie króla Kazi‑
mierza Jagiellończyka miały się w niej
odbywać nabożeństwa w języku pol‑
skim. Reformacja doprowadziła do upad‑
ku życia zakonnego, zabudowania prze‑
kazano protestanckiej Radzie Miejskiej.
Kościołem zarządzały zgromadzenia
luterańskie i kalwińskie, podczas gdy
na terenie klasztoru utworzono Gimna‑
zjum Akademickie. W XVII w. wzniesiono
ryglówkę (dom kazalnicowy), a ostatnim
kaznodzieją był pastor Krzysztof Mrongo‑
vius. Budynek klasztoru od 2. poł. XVIII w.
był siedzibą Muzeum Miejskiego. Fran‑
ciszkanie odzyskali utraconą nierucho‑
mość dopiero po II wojnie światowej.

▲▲Muzeum Narodowe

ul. Toruńska 1; V i IX wt.–nd. 10.00–
17.00, VI–VIII wt.–śr. i pt.–nd. 10.00–17.00,
czw. 12.00–19.00, X–IV wt.–pt. 9.00–16.00,
sb.–nd. 10.00–17.00; bilet normalny 10 zł,
ulgowy 6 zł; www.mng.gda.pl. W gma‑
chu głównym znajduje się Oddział Sztuki Dawnej.
Bogate zbiory zawdzięcza istnieją‑
cym wcześniej w regionie Muzeum Miej‑
skiemu i Muzeum Rzemiosł Artystycz‑
nych. Najważniejszym eksponatem jest
XV‑wieczny tryptyk Hansa Memlinga
Sąd Ostateczny. Znajdują się tu również
bogate zbiory ceramiki europejskiej,
dawnego gdańskiego złotnictwa i malar‑
stwa oraz sztuki flamandzkiej i holen‑
derskiej. Pozostałe oddziały Muzeum
Narodowego to: Pałac Opatów, spichlerz
Opacki, Brama Zielona, Gdańska Galeria
Fotografii, Muzeum Hymnu Narodowe‑
go w Będominie i Muzeum Tradycji Szla‑
checkiej w Waplewie Wielkim.

Muzeum Narodowe
Tuż obok, w późnogotyckim klaszto‑
rze franciszkańskim zaaranżowanym
na placówkę wystawienniczą, mieści
się siedziba Muzeum Narodowego
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Kościół św.św. Piotra i Pawła
Dalej kierujemy się na ul. Żabi Kruk w stro‑
nę kościoła św.św. Piotra i Pawła. Jest
on jednym z największych kościołów
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gotyckich w Gdańsku. Od końca II wojny
światowej służy rzymskim i ormiańskim
katolikom (wcześniej przez ponad 300 lat
był świątynią kalwińską). Wewnątrz warto
zwrócić uwagę na kaplicę Uphagenów
z końca XVIII w. z epitafium. Wrażenie
robi również kolekcja żyrandoli z XVII w.

GDAŃSK

Baszty, bastiony, bramy
Po skierowaniu się na południe ulicą
Żabi Kruk dochodzimy do baszty Pod
Zrębem (nazywanej również basztą Atu‑
tową). Baszta ta powstała pod koniec
XV w. jako umocnienie średniowiecz‑
nych gdańskich fortyfikacji. Wieża była
zaopatrzona w nadwieszony ganek strze‑
lecki, a po utracie znaczenia obronnego
pełniła funkcję magazynu wojskowego.
Dziś ogrodzona i zabezpieczona przed
zawaleniem, czasy świetności dawno
ma już za sobą.
W bliskim sąsiedztwie znajduje się
zabytkowa baszta Biała. Wybudowano
ją z cegły w połowie XV w., otynkowa‑
no i pomalowano na biało, stąd nazwa

obiektu. Należy do średniowiecznych
fortyfikacji, które przyłączono do miasta
w XIV w. Stanowi również jedyną zacho‑
waną część Bramy Nowej, zbudowa‑
nej w 1460 r. podczas wojny trzynastolet‑
niej. Po osłabieniu obronnego charakteru
wieży (spowodowanego budową forty‑
fikacji ziemnych w XVI w.) władze miej‑
skie przeznaczyły ją na magazyn pro‑
chowy. Podczas II wojny światowej basz‑
ta Biała została poważne uszkodzona.
W 1981 r. wykupił ją (mający tu obec‑
nie swoją siedzibę) Klub Wysokogórski
Trójmiasto. Podczas restauracji budyn‑
ku w jego wnętrzach odkryto zabytko‑
we malowidła ścienne.
Przy placu Wałowym 15 mieści się
Mała Zbrojownia. W trakcie rozbudowy
gdańskich fortyfikacji w XVII w. okazało
się, że arsenał już nie spełnia swojej funk‑
cji (zwłaszcza ze względu na dużą odle‑
głość od najważniejszych obiektów woj‑
skowych). Za najbardziej korzystną loka‑
lizację uznano okolice dzisiejszego pla‑
cu Wałowego, gdzie w latach 1643–45

▲▲Mała Zbrojownia
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▲▲Baszta Biała

▲▲Baszta Pod Zrębem

wzniesiono Małą Zbrojownię projektu
Jerzego Strakowskiego. Budynek miał
służyć za magazyn ciężkich dział i moź‑
dzierzy dla sąsiadujących umocnień.
W przypominającym spichlerz obiek‑
cie gromadzono żelazne i spiżowe działa
(hala na parterze) oraz pistolety i strzelby
(piętro). Na ścianie zewnętrznej zacho‑
wał się piękny detal ozdobny przedsta‑
wiający herb Gdańska. Mała Zbrojow‑
nia jest dziś siedzibą Wydziału Rzeźby
gdańskiej ASP.
Dalej dochodzimy do bastionu
św. Gertrudy. To jedyny tego typu obiekt
zachowany w oryginalnym kształcie.
Zbudowany został w XVII w. i jest bastio‑
nem typu nowowłoskiego. Wyposa‑
żony był w stanowiska obserwacyjne
i artyleryjskie. Od zewnątrz opływała
go podwójna fosa. Od 1920 r., po stra‑
cie znaczenia militarnego, bastion słu‑
ży mieszkańcom Gdańska do celów
rekreacyjnych.
Do bastionu przylega Brama Nizinna, jedna z nowożytnych bram miejskich
Gdańska. Została wzniesiona w 1626 r.

przez Jana Strakowskiego i umożliwi‑
ła wjazd do miasta od strony południo‑
wej. Zbudowana z cegły, z wytłoczonym
rokiem budowy i herbem Gdańska. War‑
to zwrócić uwagę na wartownię wzno‑
szącą się nad bramą z wieńczącymi ją
schodkowymi attykami. Brama zosta‑
ła umiejscowiona między bastionem
św. Gertrudy a bastionem Żubr.
Bastion Żubr jest jednym z czter‑
nastu podobnych bastionów powsta‑
łych na terenie Gdańska w XVII w. Wraz
z bastionem św. Gertrudy bronił Bramy
Nizinnej, a wraz z bastionem Wilk ochra‑
niał Kamienną Śluzę (urządzenia hydro‑
techniczne).
Zabytkowy hydrotechniczny element
fortyfikacji gdańskich – śluza Kamienna, znajduje się w miejscu przecięcia
się Motławy z dawną fosą (Opływ Motła‑
wy) umocnień miejskich. Powstała już
na początku XVII w. Celem jej wznie‑
sienia była przede wszystkim regulacja
stanu wody w fosach oraz umożliwie‑
nia działalności młyna wybudowane‑
go w pobliżu. Boki budowli mają 43 m
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▲▲Bastion św. Gertrudy

i 27 m. Pomiędzy dwoma murami opo‑
rowymi znajduje się trzeci mur dzielą‑
cy śluzę na część wschodnią – otwartą
i zachodnią – sklepioną. Wcześniej nad
śluzą znajdował się most zwodzony, któ‑
ry jednak został zastąpiony mostem sta‑
łym w połowie XIX w. Śluza została wypo‑
sażona w dwie lunety zwane Świńskimi
Głowami, pomiędzy którymi rozciągają
się kamienne grodzie. Na ich końcach
znajdują się cztery wieżyczki zwane Czte‑
rema Dziewicami. Miały one uniemożli‑
wiać przedostanie się wrogich żołnie‑
rzy po grodziach. Na początku XVIII w.
przebudowę i renowację obiektu prze‑
prowadził Jan Charpentier.

Centrum Sztuki
Współczesnej Łaźnia
Nieopodal znajduje się Centrum Sztuki
Współczesnej Łaźnia ul. Jaskółcza 1;
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wt.–śr. i pt.–nd. 12.00–18.00, czw. 12.00–
20.00; bilet normalny 7 zł, ulgowy 5 zł;
www.laznia.pl. We wnętrzach dawnej
łaźni miejskiej mieści się najbardziej zna‑
na instytucja wystawiennicza w Trójmie‑
ście. W 1992 r. pierwsze ekspozycje zor‑
ganizowali w niej studenci ASP i gdań‑
ska scena artystyczna, a w 1998 r. powo‑
łano Centrum Sztuki Współczesnej Łaź‑
nia. Do głównych celów placówki nale‑
ży promocja sztuki współczesnej, reali‑
zowana poprzez liczne wystawy i działa‑
nia edukacyjne. Cyklicznie odbywają się
tu projekty: Cities On the Edge – współ‑
praca kulturalna z miastami usytuowa‑
nymi na geograficznej „krawędzi”, Art &
Science Meeting – cykl wystaw i spo‑
tkań z pogranicza nauki i sztuki, Inkuba‑
tor – prezentujący sztukę młodą, Paraki‑
no – łączące sztuki plastyczne z filmem
oraz Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska.
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Travelbook to Twój niezastąpiony towarzysz podróży. Wskaże Ci
najważniejsze atrakcje, podpowie, czego szukać poza głównymi
szlakami, i wprowadzi w świat miejscowych obyczajów. Znajdziesz
w nim opisy najciekawszych regionów i miast, a sprawdzone
informacje praktyczne umożliwią staranne zaplanowanie podróży.

Trójmiasto
to jedyna w swoim rodzaju konurbacja złożona z dostojnego
tysiącletniego Gdańska, uzdrowiskowego kurortu Sopotu
i liczącej mniej niż 100 lat miejskiej historii, młodej, portowej Gdyni.
Metropolia, oparta z jednej strony o Zatokę Gdańską, z drugiej
o zalesione wzniesienia Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego,
olśniewa zabytkami kilku epok, wielokulturowym dziedzictwem,
łączącym rodzimy polski ryt kaszubski z historycznymi wpływami
krzyżackimi i pruskimi, oraz bogatą i żywą kulturą miejską.
Zapraszamy na Pomorze Gdańskie!
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