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status tego miejsca, ale mimo to jak naj-
bardziej jest to park. Co więcej, jest to 
jeden z pierwszych na świecie miejskich 
parków publicznych!
Jeszcze w latach 1832-37 na wzgórzach 
leżących po obu stronach Jaśkowej 

Nadchodzący czas wiosennych spacerów to doskonała okazja, by poeksplorować mniej oczywiste 
zakamarki Wrzeszcza. Zbaczając z wydeptanych ścieżek, warto przyjrzeć się kilku skarbom dzielnicy – 
miejscom niepozornym, często zaniedbanym, ale nie mniej przez to cennym.

Co prawda Wrzeszcz to nie Rzym ani 
Praga, jednak to wcale nie oznacza, 
że brakuje w nim skarbów – obiektów 
wyjątkowych, drogocennych, a niekiedy 
ukrytych. Co zaskakujące, największymi 
z nich są dwie zielone perły.

PRAWIE DWUSTULETNI PARK MIEJSKI

Wielu przyjezdnych – ale nie tylko, bo 
pogląd ten popularny jest także wśród 
miejscowych – uważa Park Jaśkowej 
Doliny we Wrzeszczu za las komu-
nalny. Faktycznie, formalnie taki jest 
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WRZESZCZA

OBLICZA WRZESZCZA

Park Jaśkowej 
Doliny na 
kolorowanej 
pocztówce 
z początku XX 
wieku (zbiory 
Krzysztofa 
Gryndera)
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Doliny powstało ponad 51-hektarowe 
założenie wykorzystujące naturalnie 
urozmaicone ukształtowanie terenu. 
Poza licznymi nasadzeniami, w parku 
utworzono ścieżki spacerowe, zadbano 
o małą architekturę oraz punkty wido-
kowe na Wrzeszcz, Oliwę czy Zatokę 
Gdańską. W  krótkim czasie park 
„obrósł” bogatą infrastrukturą rozryw-
kowo-gastronomiczną, stając się popu-
larnym miejscem wycieczek mieszkań-
ców naszego miasta i jego okolic.
Po zakończeniu II wojny światowej 
i przejęciu Gdańska przez Polskę, nie-
gdyś pielęgnowaną zieleń pozostawiono 
samej sobie. Zdziczały park utracił więc 
dużą część pierwotnych walorów krajo-
brazowych. Jednak w ostatnich latach, 
m.in. za sprawą starań lokalnej społecz-
ności, część z nich odzyskuje – np. czę-
ściowo odtwarzane są widoki na miasto, 
które przecież od czasów przedwojen-
nych znacznie wybujało.

Z NIETUZINKOWĄ ARCHITEKTURĄ

Jednak Park Jaśkowej Doliny to nie 
tylko wiekowa zieleń, ale także malow-
niczo położona, fantazyjna zabudowa. 
Stojące przy głównej ulicy lub nieco bar-
dziej w głębi okazałe wille i kamienice 

stawiali sobie dawni gdańscy milione-
rzy i  przedstawiciele ówczesnych elit. 
Mimo że w międzyczasie zaciszna ulica 
przemieniła się w  szeroką, ruchliwą 
arterię komunikacyjną, architektura 
ta – stopniowo odnawiana – cieszy oko 
także dziś, również niewtajemniczonego 
przechodnia.
Podczas wiosennego spaceru w tamtej 
okolicy zwróćcie szczególną uwagę na 
rosnący w  centralnej części dawnej 

Festynowej Łąki – czyli miejsca, w któ-
rym niegdyś urządzano obchody Nocy 
Świętojańskiej, a  dziś jest parking – 
tzw. Dąb Zwycięstwa (na wysokości 
numeru 39). W  niniejszym numerze 
magazynu „Garnizon” (cykl „Śladami 
Historii”, s. 16) szerzej pisze na jego 
temat dr Jan Daniluk.

LOKALNE POLA ELIZEJSKIE

Podobnie jak Parku, również geneza Alei 
Zwycięstwa znana jest nielicznym miesz-
kańcom. Wydawałoby się, że to zwykła 
dwukilometrowa „przelotówka”, łącząca 
historyczne śródmieście Gdańska 
z Wrzeszczem i dzielnicami północnymi, 
a  tymczasem to nasz kolejny przyku-
rzony skarb. Wielka Aleja – bo tak nazy-
wała się do 1945 roku – będąca przede 
wszystkim czterorzędową aleją lipową, 
to unikatowy zabytek w skali kraju.
Powstała w latach 1768–1770 za sprawą 
gdańskiego burmistrza i  uczonego 

Okazały dziś tzw. Dąb Zwycięstwa 
zasadzono na dawnej Festynowej Łące 
w Parku Jaśkowej Doliny w 1863 roku  
(fot. Jarosław Wasielewski)

Aleja Zwycięstwa na 
pocztówce z I połowy XX wieku  
(zbiory Krzysztofa Gryndera)
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Daniela Gralatha I  (1708-1767) i  jego 
żony, Dorothei Juliany (1718–1788). 
Sprowadzono wówczas 1416 lip holen-
derskich i obsadzono nimi historyczną, 
ale fatalnie rozjeżdżoną, główną drogę 
łączącą Gdańsk z Oliwą, przy okazji ją 
modernizując. W  XIX wieku Wielką 
Aleję uważano za najdłuższą i najoka-
zalszą w całych Niemczech!
Z  czasem wybrukowana i  okresowo 
modernizowana, nasza aleja – już jako 
część rozwijającego się miasta – do 
połowy XX wieku przetrwała w bardzo 
dobrym stanie. Cieszyła się niesłabnącą 
popularnością wśród spacerowiczów, 
którzy do dyspozycji mieli nawet kilka 
kawiarni i restauracji, skupionych mniej 
więcej w połowie jej długości. Podobnie 
jak Park Jaśkowej Doliny, aleję często 
uwieczniano na pocztówkach.

Zaszkodziło jej dopiero ostatnie półwie-
cze. Po pierwsze: w latach PRL-u znisz-
czone, chore czy grożące wywróceniem 
drzewa zupełnie zaniedbywano lub 
wymieniano niekoniecznie na holen-
derskie lipy. Po drugie: przeprowadzone 
w  latach 70. XX wieku poszerzenie 
i modernizacja alei oraz upowszechnie-
nie prywatnego transportu samocho-
dowego, zwłaszcza w ostatnich trzech 
dekadach, doprowadziły m.in. do znacz-
nego zniszczenia zielonego zabytku. Co 
prawda przeprowadzone kilka lat temu 
badania ujawniły, że aż ok. 300 z 617 
drzew pochodzi z oryginalnych nasa-
dzeń oraz uzupełnień poczynionych 
zaraz po okresie napoleońskim (1770-
1815), jednak większość drzew znajduje 
się w ostatnim stadium zamierania, a aż 
około 500 kwalifikuje do usunięcia... Na 

szczęście władze miasta w końcu doce-
niły ten umierający skarb, dzięki czemu 
w najbliższych latach aleja ma odzyskać 
dawny blask, m.in. dzięki uzupełnie-
niom ubytków w  szpalerach lip. Przy 
okazji między drzewami przywrócony 
zostanie ruch pieszy.
Spacerując wzdłuż Wielkiej Alei, zwróć-
cie uwagę na głaz narzutowy postawiony 
na zieleńcu przy wylocie ul. Mariana 
Smoluchowskiego. To pomnik wspo-
mnianego Daniela Gralatha, szcze-
gólnie efektownie prezentujący się po 
zmroku, gdy włączona jest iluminacja.

DWORY, DWORKI I PARKI

Czy poza wyjątkową zielenią Wrzeszcz 
ma także inne cenne obiekty? 
Oczywiście, chociaż większość z nich to 
nie tyle jego skarby, co „zaledwie” ikony 
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Dwór Uphagenów przy al. Grunwaldzkiej 
(fot. Jarosław Wasielewski)
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(przyjrzymy im się w jednym z kolejnych 
numerów magazynu „Garnizon”). Do 
kategorii skarbów zaliczyć możemy za 
to na pewno budynki pamiętające czasy, 
nim Wrzeszcz stał się dzielnicą miasta.
Jak zapewne pamiętacie, współcze-
sny Wrzeszcz powstał z  połączenia 
kilkunastu wsi, folwarków i majątków 
ziemskich. Przy okazji intensywnej 
urbanizacji tego terenu na przełomie 
XIX i XX wieku wiele oryginalnych, 
wiejskich obiektów wyburzono – na 
szczęście jednak nie wszystkie. Do dziś 
zachowały się niektóre dawne dworki, 
wzniesione przez właścicieli poszcze-
gólnych podmiejskich posiadłości. 
Niekiedy towarzyszą im pozostałości 
dawnych założeń parkowych.
Jeśli chcecie wyruszyć na wiosenny 
spacer ich śladem, to Wasza trasa 
powinna prowadzić przez kolejno: wie-
lokrotnie przebudowywany i  zaada-
ptowany na przedszkole dawny dwór 
Królewskiej Doliny wraz z resztkami 
założonego jeszcze w   XVII wieku 

JAROSŁAW WASIELEWSKI – 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

kwaterowego ogrodu tarasowego 
z elementami ogrodu holenderskiego 
(ul. Do Studzienki 36); pochodzący 
z połowy XVIII wieku, sprywatyzo-
wany i niszczejący zespół dworsko-par-
kowy Świętej Studzienki (ul. Romualda 
Traugutta 94); klasycystyczny, kilku-
krotnie przebudowany budynek daw-
nego dworu Uphagenów (zwanego 
Monplaisir), postawiony ponad dwie-
ście lat temu na ruinach poprzed-
niego obiektu (al. Grunwaldzka 5); 

pochodzący z  końca XVIII wieku 
dwór Srebrniki (ul. Srebrniki 1), w któ-
rym swego czasu bywał Joseph von 
Eichendorff (1788-1857), czołowy poeta, 
prozaik i  eseista doby niemieckiego 
romantyzmu; wzniesiony w 1763 roku 
dwór Kuźniczki (ul. Wajdeloty 13) wraz ze 
skrawkiem okazałego niegdyś parku (Park 
Kuźniczki); i wreszcie dwór właścicieli wsi 
Nowe Szkoty (ul. Konrada Leczkowa 21) 
– chociaż akurat ten budynek to całko-
wita rekonstrukcja z lat 90. XX wieku.
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Dwór Srebrniki  
(fot. Jarosław Wasielewski)

Dwór Kuźniczki przy ul. Wajdeloty 
(fot. Jarosław Wasielewski)
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Niszczejący od kilku dekad Dwór 
Świętej Studzienki przy końcu  
ul. Romualda Traugutta  
(fot. Jarosław Wasielewski)


