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OBLICZA WRZESZCZA

W ZES Z C Z
Jarosław Wasielewski

WIELU RELIGII

Na pierwszy rzut oka we Wrzeszczu trudno dopatrzyć się
kulturowej czy religijnej różnorodności. A tymczasem nie tylko
przetrwały tu pamiątki po dawnym bogatym życiu duchowym,
ale także dziś ma się ono całkiem nieźle.

Co oczywiste, Wrzeszcz posiada przede
wszystkim pamiątki duchowości i obrzędowości chrześcijańskiej. Po dokonanej
w XVI wieku reformacji niemieckojęzyczna, dominująca w Gdańsku ludność, przeszła w większości na luteranizm, natomiast ludność zamieszkująca
podmiejskie osady, w dużej mierze słowiańska, została wierna katolicyzmowi.
Takimi osadami były m.in. dawne
podgdańskie wsie Wrzeszcz i Strzyża.
„URANIA”

I to właśnie dla tej ludności, na co dzień
pracującej w działających tu młynach,
tartakach czy kuźniach, powstała najstarsza zachowana do dziś pamiątka
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po życiu religijnym poprzednich pokoleń. Mowa o śladzie po pochodzącym
z XVIII wieku cmentarzu „Urania”,
zlokalizowanym na dawnym skraju
wsi. Gdy następnym razem wybierzecie się na zakupy do Galerii Bałtyckiej
czy sąsiedniego Lidla, zwróćcie uwagę
na niewielki skwerek przy tym ostatnim
– stoi na nim wiodący donikąd szpaler
starych drzew, będący pozostałością po
dawnej cmentarnej alejce.
I INNE CMENTARZE

Od końca lat 60. XIX wieku cmentarze
zaczęto także urządzać wzdłuż Wielkiej
Alei, czyli dzisiejszej al. Zwycięstwa.
Grzebano tu paraﬁan licznych kościołów
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historycznego śródmieścia. W 1896 roku
przy ul. Towarowej, na tyłach dzisiejszej Opery Bałtyckiej, własny cmentarz
otrzymali także wrzeszczańscy luteranie. Położone pośród wiekowych lip
nekropolie zlikwidowano pod koniec
lat 60. ubiegłego wieku; osobom nieznającym historii miasta dziś trudno
domyślić się, cóż takiego znajdowało się
w miejscu obecnych zieleńców. Ale inny
wrzeszczański cmentarz przetrwał do
dziś – na utworzonej w okresie międzywojennym nekropolii na Srebrzysku spoczywa wielu zasłużonych powojennych
mieszkańców naszego miasta.
LANDMARKI DZIELNICY

Intensywnie zabudowywany pod koniec
XIX wieku Wrzeszcz szybko zyskiwał
nowych mieszkańców i na ich potrzeby
zbudowano kościoły: w 1899 roku ewangelicki Lutherkirche (kościół garnizonowy św. Apostołów Piotra i Pawła)
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Panoramę Wrzeszcza
z wieżami kościelnymi
dziś dominuje już
wyższa zabudowa
(fot. Jarosław
Wasielewski)

Zwrócona tyłem do ul. Partyzantów synagoga
z 1927 roku (fot. Jarosław Wasielewski)

przy dzisiejszej ul. Sobótki, w 1911
roku – katolicki Herz-Jesu-Kirche (kościół
Najświętszego Serca Jezusowego)
przy dzisiejszej ul. ks. Józefa ZatorPrzytockiego, zaś w roku 1916 – ewangelicki Christuskirche (kościół pw. św.
Andrzeja Boboli) przy dzisiejszej ul.
Adama Mickiewicza. Wszystkie trzy,
chętnie uwieczniane na przedwojennych pocztówkach, zachowały się do
dziś, stanowiąc ikony naszej dzielnicy –
zwłaszcza ten ostatni, będący jedynym
neobarokowym kościołem w Gdańsku.
Do jeszcze całkiem niedawna – bo do
końca lat 50. ubiegłego wieku – wieże
tych trzech kościołów dominowały
w panoramie Wrzeszcza.
POLSKI KOŚCIÓŁ W UJEŻDŻALNI

Lata Wolnego Miasta Gdańska,
czyli okres międzywojenny, przyniósł
powstanie osobnej świątyni dla polskich katolików. Tworzyli oni w mieście
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Zbudowane przed I wojną światową kościoły
Wrzeszcza na przedwojennych pocztówkach.
Ze zbiorów Krzysztofa Gryndera.

widoczną mniejszość, szacowaną na
nie więcej niż 10 procent. W 1925 roku
w dawnej ujeżdżalni koni w popruskim
kompleksie koszar telegraﬁstów przy
dzisiejszej al. Legionów powstał kościół
pw. św. Stanisława. Jego paraﬁa była
wręcz osobną instytucją w sercu
zamieszkanej w dużym stopniu przez
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gdańską Polonię części Wrzeszcza –
w sąsiedztwie działały zresztą także
polski klub sportowy „Gedania” oraz
Polski Dom Akademicki „Bratniak”.
Wielokrotnie modernizowany kościół
swoje pierwotne przeznaczenie zdradza jedynie wtajemniczonym w historię mieszkańcom.
29

OBLICZA WRZESZCZA

GARNIZON.PL

Kościół pw. Świętego Krzyża.
Ze zbiorów Krzysztofa Gryndera.

Widok ze stoku Góry Szubienicznej na budynek
Cerkwi św. Mikołaja, urządzonej w dawnym
budynku krematorium miejskiego
(fot. Jarosław Wasielewski)

KIRKUT I SYNAGOGA

MNOGOŚĆ KAPLIC

Okres Wolnego Miasta przyniósł
Wrzeszczowi także istny wysyp pomniejszych obiektów o przeznaczeniu sakralnym, najczęściej kaplic. I tak w 1930
roku niemieckojęzycznym katolikom
oddano Marienkapelle przy skrzyżowaniu dzisiejszej al. gen. Józefa
Hallera z ul. Adama Mickiewicza (dziś
kościół pw. Św. Krzyża), w 1932 roku
w budynku na rogu al. Zwycięstwa
i ul. Marii Skłodowskiej-Curie urządzono kaplicę nazywaną Christ-KönigKirche, w 1933 roku zaś przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Jana Matejki
i Jaśkowa Dolina otwarto Lutherhaus
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– dom spotkań i kaplicę dla paraﬁan
wspomnianego wcześniej kościoła przy
ul. Sobótki. W 1938 roku z kolei, przy
dzisiejszej ul. Karola Szymanowskiego
utworzono niepozorny, ewangelicki
Pauluskirche.
Po wojnie, wraz z wysiedleniem ludności niemieckojęzycznej, kościoły protestanckie przekształcono w świątynie
katolickie lub – w przypadku dwóch
mniejszych obiektów – urządzono
w nich… kina. Jedynym zbudowanym
od podstaw powojennym kościołem we
Wrzeszczu jest oddany w 1985 roku
kościół Matki Boskiej Częstochowskiej
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie.
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Najpóźniej pod koniec XVII wieku we
Wrzeszczu zamieszkali Żydzi, którzy
z czasem postawili we wsi drewnianą
synagogę, a na północnym zboczu
wzgórza morenowego otaczającego
od południowego zachodu Wrzeszcz,
przy krańcu dzisiejszej ul. Romualda
Traugutta, założyli cmentarz. Synagogę
podczas oblężenia Gdańska w 1813 roku
spalili Rosjanie, cmentarz zaś został zlikwidowany w roku 1946. Jedynym czytelnym znakiem obecności starozakonnych w naszej dzielnicy pozostaje oddana
w 1927 roku synagoga – modernistyczny
budynek bez tradycyjnej kopuły, stojący
tyłem do ul. Partyzantów. Podczas drugiej wojny światowej zamieniony na
magazyn, szczęśliwie przetrwał wojnę
i do końca ubiegłego wieku mieścił szkołę
muzyczną. Działalność odradzającej się
gminy żydowskiej powróciła do obiektu
przed ponad trzema dekadami, a on sam
przed 12 laty odzyskał funkcje sakralne.
CERKIEW W NEOGOTYCKIM
KREMATORIUM

Niewiele wiadomo o wyznawcach prawosławia w przedwojennym Wrzeszczu,
wiadomo natomiast, że pierwsza kaplica
dla obrządku wschodniego po zakończeniu II wojny światowej powstała jeszcze
w 1946 roku w prywatnym mieszkaniu
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Zbór Adwentystów Dnia Siódmego w Jaśkowej
Dolinie (fot. Jarosław Wasielewski)

na parterze kamienicy przy ul. Henryka
Sienkiewicza 8. Stworzyli ją przesiedleńcy z Kresów. W 1953 roku utworzona przez nich paraﬁa otrzymała na
potrzeby kultu budynek dawnego miejskiego krematorium z 1914 roku przy ul.
Romualda Traugutta. Obiekt w latach
90. ubiegłego wieku został zaadaptowany na Cerkiew św. Mikołaja.
Na wzgórzu za kompleksem zachowały
się nagrobki z nowszej części bezwyznaniowego cmentarza krematoryjnego
– ważny ślad obecności w przedwojennym Gdańsku również bezwyznaniowców, agnostyków i ateistów. W latach 30.
XX wieku prawie 20 procent wszystkich
zmarłych chowano w ten sposób.
POWOJENNI PROTESTANCI

F OT. SA N D R A S K W I E R AW S KA

Przesiedlenie niemieckich mieszkańców Gdańska za Odrę po roku 1945
wcale nie oznaczało, że wszyscy protestanci wyjechali, ani że nie było ich
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wśród nowej, polskiej ludności, która
napłynęła do miasta. W pierwszych
powojennych latach w naszej dzielnicy
działał kościół ewangelicko-augsburski,
zaś w prywatnych mieszkaniach przy
ul. Partyzantów i Romualda Traugutta
spotykali się zielonoświątkowcy. Od
wielu lat przy ul. Jaśkowa Dolina działają Adwentyści Dnia Siódmego, którzy
w 2010 roku poświęcili duży, lecz prosty w formie zbór. We Wrzeszczu swą
siedzibę ma także Paraﬁa Ewangelicka

wyznania Metodystycznego w Gdańsku,
Sopocie i Gdyni; Kaplica Emanuela mieści się w przedwojennej kamienicy przy
ul. Władysława Pniewskiego 8. Z kolei
w Dolnym Wrzeszczu działa II Kościół
Chrześcijan Baptystów w Gdańsku,
który od niedawna na wolnej działce
przy ul. Konrada Leczkowa wznosi
własny zbór.
Jak więc widzicie, Wrzeszcz był i jest
religijnie różnorodny – i pewnie taki
będzie także w przyszłości.

fot. Andrzej Otrębski

A MECZET?
Meczet im. Dżamaluddina
Al-Afganiego, stojący przy
ul. Abrahama i mylnie
nazywany przez niektórych
„meczetem na Strzyży”,
leży w dzielnicy VII Dwór.
Stylizowany na orientalny
budynek oddano do użytku
w 1990 roku; służy jako
miejsce spotkań i modlitw
dla całej trójmiejskiej społeczności muzułmańskiej,
w tym dla przybywających

zza granicy studentów.

– 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
JA RO SŁAW WASI E LEWS KI
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