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otwarcie w  1951 roku Powszechnego 
Domu Towarowego „Neptun” (dziś 
w  jego miejscu stoi Centrum Biurowe 
Neptun), jednego z „kultowych” miejsc 
na mentalnej mapie chyba każdego 
starszego mieszkańca Trójmiasta. Przez 
cały okres PRL-u  był to największy 
dom towarowy w Gdańsku, utwierdza-
jący pozycję Wrzeszcza jako dzielnicy 
handlowej. 
A o tej stanowiło bogactwo reprezento-
wanych branż. W szczytowym momen-
cie działały tu m.in. sklepy: Arged 
z artykułami AGD, Chemia z – a jakże 
– artykułami chemicznymi i przemysło-
wymi, Dom Książki, sportowy Maraton, 
kilka sklepów odzieżowych ze słynną 
Modą Polską na czele, sklepy obuwni-
cze, apteki, delikatesy, jubiler, sklepy 
z galanterią skórzaną, artykułami zie-
larskimi czy hydraulicznymi, Składnica 
Harcerska ze sklepem modelarskim, 
sklep Cepelii, a także Baltona i Pewex, 
oferujące – za dolary – artykuły impor-
towane z krajów kapitalistycznych. 
Aleja Grunwaldzka była więc ulicą han-
dlowo-usługową, wieczorami rozświe-
tlaną pomysłowymi neonami wabiącymi 

klientów. Co prawda z zaopatrzeniem 
– jak to w  tzw. realnym socjalizmie – 
bywało różnie, jednak faktem jest, że 
na zakupy przyjeżdżano tu z  całego 
Trójmiasta i okolic.

KAPITALISTYCZNA PROWIZORKA

Zmiana ustroju polityczno-gospodar-
czego po roku 1989 na chwilę wypchnęła 
handel znów na ulicę. Niczym w pierw-
szym okresie powojennym znów zapano-
wała spontaniczność – po dekadach ogra-
niczeń, Polacy rzucili się do kupowania 
i sprzedawania. Nic dziwnego zatem, że 
w różnych miejscach dzielnicy jak grzyby 
po deszczu wyrastały większe i mniejsze 
ryneczki, na których handlowano czasem 
prosto z bagażnika samochodu.
Bardziej ambitni kupcy rozpoczęli 
epokę dosyć trwałej prowizorki. I tak na 
tyłach kamienic stojących przy dawnym 
wrzeszczańskim rynku postawiono kilka-
dziesiąt pawilonów, nazywanych żarto-
bliwie Manhattanem (dały one początek 
zbudowanemu w kolejnej dekadzie cen-
trum handlowemu o tej samej nazwie). 
Nieopodal, w budynku dawnej zajezdni 
powstało Centrum Handlowe „Sukces” 

JAROSŁAW WASIELE WSKI  – badacz i popularyzator historii Gdańska, współautor m.in. 
serii albumów Wrzeszcz na dawnej pocztówce, publikuje na portalu Trójmiasto.pl oraz 
w czasopiśmie 30 dni, pisze także bloga: jarekwasielewski.pl/zwrzeszcza
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Centrum Handlowe Manhattan przy dawnym 
wrzeszczańskim rynku kontynuuje tradycje tego miejsca 
sięgające wiele wieków wstecz (fot. Jarosław Wasielewski).

oraz dobudowane obok „Sukces-Bis” 
(obecnie na ich miejscu stoją wieżowce 
Quattro Towers). Natomiast przy skrzy-
żowaniu al. Grunwaldzkiej z  ul. Do 
Studzienki postawiono naprędce Dom 
Handlowy „Jantar”. Nowe, prywatne już 
sklepy urządzały się także w lokalach zwol-
nionych przez sklepy państwowe, stop-
niowo prywatyzowane bądź upadające. 

NOWA FORMA, STARA TREŚĆ

Pierwsza dekada XXI wieku wyssała 
handel z  głównej ulicy Wrzeszcza. 
Zgodnie ze światowym trendem sklepy 
zaczęły masowo przenosić się do budo-
wanych specjalnie w tym celu galerii han-
dlowych: wspomnianego Manhattanu, 
Galerii Bałtyckiej, a w ostatnich latach 
także Centrum Metropolia. I wydawało 
się, że tak już zostanie. 
Jak pokazał jednak ostatni rok, w cza-
sach zarazy taki skoncentrowany model 
handlowania ma poważne ograniczenia. 
Powrót do spontanicznego handlu pod 
chmurką zapewne nam nie grozi, ale kto 
wie, może wkrótce sklepy wyprowadzą 
się z molochów z powrotem na partery 
budynków przy al. Grunwaldzkiej, przy-
wracając im życie?
Jedno jest pewne: cokolwiek przynie-
sie przyszłość, Wrzeszcz pozostanie 
handlowy.
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OBLICZA WRZESZCZA

Oddanie do użytku w 2007 
roku Galerii Bałtyckiej 
potwierdziło mocno 
zakorzenione tradycje 
handlowe dzielnicy 

Oddany do użytku w 1994 roku Dom 
Handlowy „Jantar” przy skrzyżowaniu 
ul. Do Studzienki z al. Grunwaldzką 
– pamiątka po pionierskich czasach 
kapitalizmu w Gdańsku (fot. Jarosław 
Wasielewski).

Do wrzeszczańskich sklepów przy 
głównej ulicy ściągali chętnie także 
mieszkańcy innych części szybko rozwi-
jającego się Gdańska. Do ich dyspozycji 
w okresie międzywojennym – poza zwy-
czajowymi piekarniami, cukierniami, 
sklepami kolonialnymi, mięsnymi czy 
tymi z  alkoholem – były m.in.: sklep 
tytoniowy, nasienniczy i  kwiaciarnia, 
rybny, z  zabawkami, z czapkami, tek-
stylny i z galanterią skórzaną, z wyro-
bami gumowymi i  wyposażeniem 
łazienek, z  artykułami żelaznymi, 
a także księgarnia, papierniczy, jubiler, 
perfumeria oraz kilka aptek. A najdo-
stojniejszym przybytkiem w tym prze-
bogatym towarzystwie był działający 
przy wrzeszczańskim rynku elegancki 
Dom Handlowy Nathana Sternfelda 
(Kaufhaus Nathan Sternfeld). 

CENTRUM HANDLOWE GRUNWALDZKA

Wiosna 1945 roku przyniosła historycz-
nemu śródmieściu Gdańska zagładę. 

Życie odradzało się przede wszystkim 
we Wrzeszczu – początkowo samorzut-
nie, spontanicznie. Ściągający ze wszyst-
kich stron przedwojennej Polski nowi 
mieszkańcy handlowali na skwerkach 

i placach, ci zamożniejsi zaś wznosili 
naprędce wzdłuż częściowo zburzonej 
wschodniej pierzei al. Grunwaldzkiej 
parterowe i piętrowe domy, w których 
lokowali prywatne sklepiki (wkrótce 
przy poszerzaniu ulicy wyburzone). 
Praktycznie w każdym budynku przy al. 
Grunwaldzkiej – czy to ocalałym, czy 
zbudowanym od podstaw – parter prze-
znaczano na sklepy. Po krótkiej wojen-
nej zawierusze ucywilizowany handel 
wracał do dzielnicy – chociaż w odmie-
nionych warunkach politycznych 
i gospodarczych. Akcentowało ten fakt 
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