
SUBIEKTYWNY PRZEWODNIK  
PO DOLNYM MIEŚCIE W GDAŃSKU

OPOWIADACZE HISTORII  to wędrówka po intrygującej historii ludzi 
i miejsc osadzonych w przestrzeni Dolnego Miasta w Gdańsku pro-
wadzona przez jego mieszkańców i miłośników. To opowieść o dziel-
nicowym królu, gigantycznym szczupaku oraz mrocznym wnętrzu 
baru „Pod Kotwicą“. To wreszcie odkrywanie Dolnego Miasta na nowo 
i poszukiwanie haków tramwajowych, aniołków i rozruszników serca. 
Wszystko w ramach walki o świadomość obywatelską, odbudowę toż-
samości lokalnej i szeroką promocję wyjątkowego, choć zaniedbanego 
dziedzictwa kulturowego naszej dzielnicy.

Projekt „Opowiadacze Historii: ścieżki żywej pamięci“ dostarczył wielu 
informacji i wrażeń. Były tematyczne spotkania dyskusyjne, wycieczki, 
wywiady, szkolenia i warszaty. Ich efektem jest subiektywny przewod-
nik, który oddajemy z satysfakcją w Państwa ręce.

Dolne Miasto jest piękne! Trzeba tylko chcieć to zobaczyć,  
zrozumieć i chronić.

www.facebook.com/opowiadaczehistorii

1. ŁĄKOWA CZYLI  
 WIERZBOWA  
Ich bin, wie schon so oft, in 
Gedanken, durch die Niederstadt 
getrottelt. Die Weidengasse war 
für mich die Heimat, in No.4 
geboren und dann in No 48 au-
fgewachsen. In der Vorkriegszeit 
war die Niederstadt eines der 
schönsten Viertel von Danzig. Mit 
der herrlichen Allee und den alten 
Bäumen. Auch die Häuser waren 
imposant und ich kann mich 
immer wieder an alles erinnern. 

Felicity
Często wracam myślami do 
Dolnego Miasta. Łąkowa była 
dla mnie ojczyzną. Urodziłam 
się w budynku przy Łąkowej 4 
i dorastałam przy Łąkowej 48. 
Przed wojną Dolne Miasto było 
jedną z najpiękniejszych dzielnic 
Gdańska. Ze wspaniałą aleją 
i wiekowymi drzewami. Także ka-
mienice były imponujące. Wciąż 
to wszystko dobrze pamiętam.

Felicity

2. POGOŃ ZA ŚWINKĄ
Drzwi do komórki były uchylone, 
tam była taka buchta i świnka 
wyskoczyła. Ja z grupą moich 
kolegów i koleżanek goniliśmy za 
nią po podwórku, wokół budyn-
ków przy Szuwary i aż do tego 
wieżowca na Kamiennej Grobli. 
Tam były drzwi na klatkę scho-
dową otwarte i świnka wbiegła 
na te schodki. Złapała ją dopiero 
moja mama i pod pachą zaniosła 
do domu. Wracaliśmy wszyscy jak 
na pochodzie pierwszo majo-
wym. Moja mama a za nią cała 
gromada dzieci... Było bardzo 
głośno i wesoło.

Danuta Płuzińska

8. WYŚCIGI KOLUCHÓW
Robiło się małe statki ze styro-
pianu, łapało koluchy i wbijało 
kolcami grzbietowymi w dno 
statku. Później puszczało na 
wodę i robiło wyścigi, który dalej 
popłynie. Zestaw mały sadysta. 
Teraz to ja wiem, że to be, ale 
wtedy byliśmy dziećmi. 

Dariusz Słowikowski

10. OPŁYW MOTŁAWY
Tu spacerowałem jeszcze z mamą 
świętej pamięci, z przyjaciółmi 
i dziećmi… Ale kiedyś spacero-
wałem tam ścieżynką, która była 
wśród wspaniałego terenu połą-
kowego. Gdzie miałem bodziszki, 
i niebieskie, i nawet białe. Gdzie 
miałem setki gatunków łąkowych 
i szuwarowych tak jakby to była 
żuławska łąka. 

Michał Buliński

19. JASKÓŁCZA
Żołnierze wracali z poligonu lub 
łaźni Jaskółczą, potem Szuwary 
lub skręcali na Dolną i szli dalej 
Łąkową. Myśmy zawsze przy 
łaźni ich atakowali i prosili o łuski. 
Często dostawaliśmy zamiast 
cukierków takie małe kostki kawy, 
które później z dumą żuliśmy. Ale 
po tą kawę to chodziliśmy  już 
pod okna stołówki lub kotłowni. 
No i oczywiście za każdym razem 
jak przychodziliśmy z kolegami 
to pytali, który ma starszą siostrę 
i żeby przyprowadzić.

Zbigniew Wolak

27. KAMIENNA ŚLUZA
Podnosząc grodzę tej śluzy moż-
na było w ciągu kilku dni spowo-
dować powódź, która dotykała 
Żuław w promieniu kilkunastu 
kilometrów. To stanowiło skutecz-
ne zabezpieczenie dla miasta, 
bo człowiek przez te bagno mógł 
jeszcze przejść, ale armaty już nie 
dało się przeciągnąć. Z tej formy 
obrony korzystano wielokrotnie, 
również podczas ostatniej wojny. 
I to spowodowało, że Dolne 
Miasto wygląda tak jak wygląda. 
Gdyby Gdańsk zdobywany był od 
wschodu to dzielnica ta  
zostałaby zniszczona.

Jakub Szczepański

28. WIDOK NA OPŁYW MOTŁAWY
Szczególnie cenne z przyrodniczego, ale i historycznego, punktu 
widzenia, były przerywane pasy zarośli głogowych nad Opływem 
Motławy. Część z nich to rozrośnięte okazy posadzone około sto lat 
temu przez artylerię pruską, jako obowiązkowy element fortyfikacji. 
Były to wyznaczone szczegółową instrukcją dwa równoległe, strzy-
żone żywopłoty, o wysokości i szerokości 2 m, utworzone wyłącz-
nie z krzewów głogów. Dzięki gęstemu rozrastaniu się ciernistych 
krzewów, takie niewinne z pozoru żywopłoty, są nie do sforsowania 
dla nieprzygotowanego człowieka. Po likwidacji garnizonu pruskie-
go, gdy zaprzestano utrzymywania żywopłotów, krzewy rozrosły się, 
część z nich zginęła, ale część dotrwała do naszych czasów.

Michał Buliński

29. ZIELONA
Mieszkał tu rudy, nad wyraz 
nadpobudliwy kot o imieniu 
Kalasanty. Potrafił rzucić się 
niespodziewanie z pazurami 
człowiekowi na szyję. Szalał 
po klatkach schodowych lub 
chodził po wysoko zawieszonych 
gzymsach sąsiadujących ze 
sobą kamienic. Kiedyś zabrany 
na wakacje zwiał i był podobno 
widziany na ołtarzu kościelnym. 
Z Zielonej później też zwiał, ale 
tym razem już się nie znalazł. Nie 
zdziwiłbym się jednak, gdyby 
wciąż kręcił się w pobliżu lub czaił 
na swoje kolejne ofiary.

Marek Z. Barański

30. NOWA MOTŁAWA
Tu złowiłem szczupaka, który 
miał 1,17 m długości i ważył 
9,30 kg. Walczyłem z nim 20 mi-
nut. Pod koniec jeszcze wyhaczył 
się i musiałem go rękoma łapać. 
Zaprosiliśmy z żoną znajomych 
na ucztę. Dziesięć osób się  
nim najadło.

Mirosław Choiński
Szczupak do wanny, a on do szpi-
tala. Całą rękę, którą włożył mu 
do pyska, miał poharataną i szwy 
musieli mu zakładać.  
To był olbrzym. 

Dariusz Słowikowski

21. OGÓRKI NA  
 NOWEJ MOTŁAWIE
Między Chmielną a Motławą 
mieszkało dwóch braciszków 
o nazwisku Ogórek. Szli przez ka-
nał po krze. Nauczyciele wybiegli 
im pomagać, a potem pogonić 
do pokoju nauczycielskiego. „Co 
wyście tam robili?” „Bo myśmy 
szli po prostu do szkoły, żeby było 
prędzej”. A ja mówię „Moje Dro-
gie, a wiecie, że za kilka dni jest 
Boże Narodzenie? Że mamusia 
będzie ubierała choinkę? I jakby 
znalazła dwa mokre ogórki i cho-
re, a w dodatku może i nieżywe 
pod tą choinką?”. No i całe  
grono w śmiech.

Jadwiga Rudnicka

22. OGRÓDEK J 
 ORDANOWSKI
Zawsze zadbany był ten ogródek. 
Tutaj panowie z zajezdni robili 
huśtawki, piaskownicę. No tak było 
fajnie. I ławeczki były… Można było 
posiedzieć. Tam bardzo dużo czasu 
spędziłam z moimi dziećmi. I z okazji 
Dnia Dziecka orkiestra przychodziła 
wojskowa i tam grali. To tam dzieci  
się bawiły, skakały.

Urszula Kubicz
Sekrety były to swoiste małe 
dzieła… Dołek wykopany w ziemi 
wyłożony kawałkami koloro-
wych szmatek, papierków, zdjęć, 
koralików, kwiatków przykrytych 
kawałkiem szkła i przysypanych 
ziemią. Takie miejsca były powierza-
ne przyjaciółkom, które czasami się 
kłóciły i zdradzały innym te sekretne 
miejsca… I wtedy nie było już ta-
jemnicy i przyjaźni. Potem wszystko 
wracało do normy.

Elżbieta Woroniecka

26. ŚPIEWAJĄCE DRZEWA
Były takie dwa zagajniki z wierzb. 
W tym miejscu na rogu. One wy-
rosły same, dziko. Oj, jak pięknie 
tam ptaki śpiewały. Ja okno mia-
łam otwarte nawet w nocy. To tak 
pięknie śpiewały, słowik i kos.  Jak 
wszystko wycięli to  
już przestali.

Anna Pyśk

11. ŚWIŃSKIE ŁĄKI
Ludzie przyjechały tutaj ze 
wschodu. Tu pchali przecież po 
wojnie wszystko. Konie, krowy, 
świnie mieli. Tu na tych wałach 
pasło się to wszystko. Tu, gdzie 
dom stał taki, jest jeszcze znak 
na ścianie… Tam krowy i świnie 
w mieszkaniach trzymali, pil-
nowali ich. Rano to koguty pieli 
w domu, gdakali kury. 

Wanda Żukowska

16. “HOLENDERSKIE”   
 KANAŁY
Na Dolnym Mieście było zielono i było 
mokro. Mówiło się przecież, że jest to 
gdański Amsterdam. Wszystkie duże, 
główne ulice miały po środku kanały 
odwadniające, więc rzeczywiście 
można było mieć wrażenie, że jest 
się trochę w Holandii. Piękne miejsce 
i nadal takie jest, mimo że kanałów 
już nie ma. 

Aleksander Masłowski

17. JARZĘBOWA ALEJKA
Zielono było.  Drzewa pięknie 
kwitły, jarzębiny… Były alejki, 
były ławeczki. Można było usiąść. 
Marzyłam, że jak alejkę będą 
robić i kwiatki sadzić, to ja będę 
przy kwiatkach robić, bo kocham 
kwiaty. To są tylko wspomnienia, 
marzenia… Ja po prostu nie wiem 
jak się wyrazić, bo naprawdę było 
pięknie. To była piękna ulica. 

Danuta Byra

3. PRZEDSZKOLE  
 MUSZELKA 
Kiedyś w kameralnym gronie 
rozmawialiśmy o Dolnym Mieście. 
Tematem była woda – woda na 
Dolnym Mieście. Uświadomiłem 
sobie, że chodziłem do przedszko-
la Muszelka, a te grupy, do któ-
rych chodziłem od najmłodszego 
do najstarszego, to były Żabki, 
Rybki, Pingwiny i Żeglarze.

Jacek Górski

5. POMPA I KWIETNY TARG 

Na tej alejce, wokół pompy 
i studni, kwitło życie towarzyskie 
dzielnicy. Tam moja córka zaro-
biła swoje pierwsze pieniądze. Ja 
zresztą też. Tam grzyby sprzeda-
wali, truskawki. Panie z działek do 
dziś przynoszą tam kwiaty, owoce 
i jakieś tam warzywa.

Danuta Płuzińska

7. BASTION KRÓLIK
Była taka wielka powódź, która 
zalała Olszynkę. Nie było wa-
runków do mieszkania i dziadek 
dostał informację, że jest to jedno 
jedyne mieszkanie na Łąkowej, 
więc jeżeli by się udało to można 
by je zająć. No i faktycznie! Bab-
cia posadziła na sankach moją 
mamę i cały swój dobytek przez 
ten kanał skuty lodem na Łąkową 
przewiozła.

Jacek Górski

Koordynacja Projektu: M.Z. Barański, Koncepcja: M.Z. Barański, J. Gajewicz, J. 
Górski, D. Płuzińska, J. Płuzińska, A. Sarnowska, D. Słowikowski, E. Woroniecka, 
Projekt graficzny, obróbka i skład: J. Herman, Konsultacje: M. Chełstowska, 
M. Buliński, A. Masłowski, G. Sulikowski, J. Szczepański, Wywiady: J. Gajewicz, J. 
Górski, D. Płuzińska, E. Woroniecka, J. Zorn, Fotografie: M.Z. Barański (MZB), A. 
Borowski (AB), J. Braun (JB), M. Buliński (MB), I. Burda (IMB), M. Chełstowska (MC), 
G. Chwist (GC),  J. Dąbrowski (JD), J. Gajewicz (JG1), J. Górski (JG2), T. Jensen (TJ), 
B. Jesionowski (BJ). R. M. Jurkowski (RMJ), Z. Kosycarz (ZK), D. Kubicz (DK), M. 
Marks (MM), W. Nowicki (WN), D. Płuzińska (DP), J. Płuzińska (JP,), B. Płuziński (BP), 
J. Rudnicka (JR), A. Sarnowska (AS), D. Słowikowski (DS), J. Tarnacki (JT), E. Szulc 
(ES), Z. Wolak (ZW), E. Woroniecka (EW), M. Wójcik (MW), W. Żukowska (WŻ) oraz 
Pracownie Konserwacji Zabytków (PKZ) i Urząd Miejski w Gdańsku (UMG).

W przewodniku wykorzystano materiały z: wywiadów indywidualnych (A. 
Awsiej, T. Bryk, D. Byra, K. A. Degutis, J. Górski, J. Krus, D. Kubicz, J. Janowska, 
D. Płuzińska, A. Pyśk, J. Rudnicka, F. Szmaglik, J. Świędziewska, Z. Wolak, E. 
Woroniecka, W. Żukowska), spotkań dyskusyjnych i wycieczek z udziałem 
gości specjalnych (T. Błyskosz, M. Buliński, M. Bumblis, W. Charkin, J. Głomb, 
M. Kosycarz, M. Krzemiński, T. Keslinka, A. Masłowski, B. Peltz, T. Piotrowski, J. 
Semków, M. Stąporek, G. Sulikowski, J. Szczepański, J. Tarnacki, W. Wojnowska), 
szkolenia Żywa Pamięć (P. Wołkowiński), warsztatów VJ Dolne Miasto (S. 
Gałuszka, R.M. Jurkowski), kwerend archiwalnych (J. Górski, E. Woroniecka) oraz 
konta projektowego na Facebooku (E. Szulc).

Dziękujemy Gimnazjum Nr 9, Kolonii Artystów oraz Królewskiej Fabryce 
Karabinów za udostępnienie pomieszczeń w trakcie trwania prac nad 
przewodnikiem. Dziękujemy także Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej oraz 
wszystkim innym instytucjom i osobom, które przyczyniły się do powstania 
niniejszego opracowania.

Opowieści o Dolnym Mieście zostały zainicjowane w 2010 przez członków 
Partnerstwa Dolne Miasto Otwarte: M.Z. Barańskiego, Ł. Darskiego, J. Śnieżko-
Misterek i P. Wołkowińskiego. Stanowią część programu rewitalizacji Dolnego 
Miasta w Gdańsku.

Kontakt: opowiadaczehistorii@gmail.com

Opowiadacze Historii: ścieżki żywej pamięci

PRZYRODA Nieznana

Projekt „Opowiadacze Historii: ścieżki żywej pamięci” dofinansowany jest przez 
Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra oraz 
przez Gminę Miasta Gdańska w ramach programu rewitalizacji Dolne Miasto 
Otwarte.
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1. ŁĄKOWA CZYLI  
 WIERZBOWA
Główna ulica Dolnego Miasta, 
rozcięta po wojnie przez “trasę 
W-Z”. Nazwę zawdzięcza powo-
jennej pomyłce, w wyniku której 
Wierzbową nazwano Łąkową i na 
odwrót. W przeszłości jej części 
nazywano: Gęsią, Łąbędzią, Trzci-
nową i Lipową. 

2. POGOŃ ZA ŚWINKĄ
Podwórka były miejscem inte-
gracji rodzinno-sąsiedzkiej. Tu 
wyprawiano wesela, spożywano 
wspólnie posiłki, bawiono się na 
placu zabaw oraz hodowano, 
w zbitych z desek komórkach, 
kury, indyki, gęsi, gołębie i świnie. 

6. KRÓLIKARNIA
Nazwa skopiowana z planu 
Warszawy w wyniku skojarzenia 
z Bastionem Królik, ku któremu 
prowadzi. Kiedyś nazywana Bo-
cianią, przez pewien czas Placem 
Tragarzy, w końcu przyjęła imię 
kupca von Kolkowa – znanego 
filantropa. Po wojnie krótko 
poświęcona twórcy Esperanto – 
Ludwikowi Zamenhofowi.

10. OPŁYW MOTŁAWY
Dawna, pierwotnie podwójna, 
fosa miejska integralnie związana 
z pierścieniem fortyfikacji nowo-
żytnych. Przestrzeń niezwykle 
atrakcyjna i przyjazna dla kaja-
karzy, którzy odkrywają miasto 
z poziomu wody.

7. BASTION KRÓLIK
Po wojnie nazwany Bastionem 
Dzik. Jeden z ciągu nowożytnych 
bastionów, które otaczały całe 
historyczne centrum Gdańska 
i w znacznej części zostały zni-
welowane w związku z rozbu-
dową miasta. Dziś zachowane 
wyłącznie na odcinku Starego 
Przedmieścia, Dolnego Miasta 
i Olszynki. 

11. ŚWIŃSKIE ŁĄKI
Dolne Miasto powstało na tzw. 
Świńskich Łąkach, stanowiących 
miejsce wypasu trzód i stad nale-
żących do mieszczan gdańskich. 
Taki obraz wrócił na chwilę po 
wojnie, gdy dzielnicę zasiedlili lu-
dzie częściowo wyrwani z obsza-
rów wiejskich i przyzwyczajeni 
do innej kultury życia.

8. WYŚCIGI KOLUCHÓW
Opływ Motławy przypomi-
na miejscami żuławską rzekę 
z charakterystyczną dla niej florą 
i fauną. To tu gniazdują i żerują 
łyski, bytują szczupaki, sandacze 
i sumy oraz rosną grążele żółte 
i grzybienie białe. Pływające 
wyspy tworzy rukiew wodna, a na 
brzegach króluje arcydzięgiel.

12. DŻUMA NA WIOSENNEJ 

Ulica zlikwidowana w wyniku 
rozbudowy zajezdni tramwa-
jowej. Po tym jak skrócono jej 
pierwotną nazwę Pestilenzgasse 
do formy Lenzgasse przestała 
straszyć epidemią dżumy, dla 
chorych na którą zbudowano 
pobliskie Domy Zarazy.

9. BASTION MIŚ
Na majdanie bastionu kryją się 
budynki fabryki Hydroster zaad-
aptowanej na pracownie arty-
styczne. Tam znajdował się Klub 
Festiwalowy Narracje 2011, gdzie 
koncertom towarzyszył zapach 
szklarniowych pomidorów w ra-
mach instalacji Floraindustrie.

13. KURZA 
Ulica zwana początkowo „Trzecią 
mostową“ (pierwsza i druga 
Mostowa to dzisiejsza Toruń-
ska), prowadząca ku Bastionowi 
Wyskok. Później funkcjonowała 
po nazwą „Hünerberg“, co znaczy 
tyle co „Kurza Góra“.

3. PRZEDSZKOLE MUSZELKA
Po wojnie na Dolnym Mieście poja-
wiła się nowa, bezkompromisowa 
zabudowa w postaci wysokich blo-
ków mieszkalnych oraz obiektów 
usługowych i użyteczności publicz-
nej. Wznoszono ją często według 
katalogowych projektów czego 
przykładem jest m.in. przedszkole 
przy ul. Szuwary.

4. SZUWARY
Dawniej ulica z dwoma jezdnia-
mi rozdzielonym pasem zieleni, 
czym przypominała Łąkową. 
Nazywana również Kurzą i Kaczą. 
Dziś jedynym elementem jej 
przedwojennej pierzei jest naroż-
ny budynek przy Dolnej 10A. Tak 
jak i w przypadku wielu innych 
kamienic pozbawiono go po woj-
nie detalu architektonicznego. 

5. POMPA I KWIETNY TARG
W różnych miejscach Dolnego 
Miasta do niedawna jeszcze 
usytuowane były ręczne pompy. 
Jedna z nich znajdowała się na 
Dolnej, gdzie do dziś handluje się 
kwiatami i warzywami pochodzą-
cymi z ogródków na Olszynce.

14. WRÓBLA
Ulica czasami mylona z bardziej 
sławną Łąkową, której nazwa 
często używana jest jako okre-
ślanie całej dzielnicy. Podobnie 
jak pozostałe główne ulice miała 
niegdyś kanał pośrodku, po obu 
stronach którego obowiązywały 
odmienne nazwy ulicy —  
Wróba i Kocia. 

18. KANDYDAT NA POMNIK 
PRZYRODY
Najpiękniejszy w Gdańsku, 
potężny jesion o obwodzie 
pnia ponad 4 m usytuowany na 
dziedzińcu Królewskiej Fabryki 
Karabinów przy Łąkowej 35/38. 
Za towarzyszy ma mury dawnej 
fabryki, nieczynną pompę ręczną 
i wspomnienie produkowanych 
w tym miejscu najpierw karabi-
nów, a później futer. 

22. OGRÓDEK JORDANOWSKI
Dawny teren zieleni przezna-
czony dla dzieci i młodzieży, 
powstały w miejscu, gdzie 
przed wojenną stały kamienice 
i oficyny. Jego nazwa pochodzi 
od nazwiska lekarza Henryka Jor-
dana, pomysłodawcy i założyciela 
pierwszego tego typu ogrodu 
w Krakowie.

26. ŚPIEWAJĄCE DRZEWA 
Wzdłuż Opływu Motławy ciągną 
się pasami wierzby i zarośla gło-
gowe. Te ostatnie to rozrośnięte 
okazy posadzone jeszcze przez 
artylerię pruską jako obowiąz-
kowy, trudny do sforsowania 
element fortyfikacji. Kiedyś 
stanowiły popularne miejsce  
ptasich koncertów. 

27. KAMIENNA ŚLUZA 
Obiekt hydrotechniczny stano-
wiący element nowożytnych 
fortyfikacji i pozwalający na 
regulację stanu wody w fosach. 
Wyposażony w lunety zwane 
Świńskimi Głowami oraz grodzie, 
naprowadzające wody Motławy, 
na których szczycie znajdują się 
wieżyczki czyli Cztery Dziewice 
uniemożliwiające przejście po 
grodziach wrogich żołnierzy.

28. WIDOK NA  
 OPŁYW MOTŁAWY
Dolne Miasto usytuowane jest 
w obrębie Żuław. Zostało późno 
włączone w obręb miasta w mo-
mencie wybudowania pierścienia 
fortyfikacji typu holenderskiego.  
Podobne, monumentalne zało-
żenia obronne miało każde duże 
miasto europejskie.

29. ZIELONA
Kameralna ulica, której nazwa 
odbija się dziś jedynie w kolorze 
niesamowitego pieca kaflowe-
go znajdującego się w jednym 
z mieszkań. Być może zieleń 
zagości kiedyś w postaci donic 
z kwiatami na elewacjach, w ok-
nach mieszkańców.

30. NOWA MOTŁAWA 

Wody Nowej Motławy kryją 
w sobie wiele niespodzianek, za-
czynając od wielkich okazów ryb 
słodkowodnych poprzez cenne 
dla archeologów artefakty, aż do 
zatopionych w różnych miejscach 
rowerów, motocykli a nawet 
samochodów. 

23. SOWA Z PRZYOKOPOWEJ
Przyroda była inspiracją dla wielu 
artystów projektujących detale 
architektoniczne budynków Dol-
nego Miasta. Często spotykane są 
motywy roślinne i zwierzęce, co 
potwierdza m.in. portal kamie-
nicy przy Przyokopowej 2 – ulicy 
kiedyś zwanej Żurawią.

24. POLNA
Przed wojną patronem ulicy był 
bardzo zasłużony nadburmistrz 
Gdańska Joachim Heinrich von 
Weickhmann, który przyczynił 
się m.in. do zagospodarowania 
wolnych terenów na  
Dolnym Mieście.

25. WIERZBOWA
Mała i stosunkowo późno 
powstałą uliczka, która stała się 
bohaterką powojennej zamiany 
niemieckich nazw ulic z Łąkowej 
na Wierzbową i z Wierzbowej  
na Łąkową. 

19. JASKÓŁCZA 
Początkowo ulicę dzielił płyną-
cy środkiem kanał. Po jednej 
jego stronie nazywała się ona 
Jaskółczą, a po drugiej Kiepską, 
choć niektórzy upierają się, że 
chodziło o Czyżykową. Wzdłuż 
niej maszerowali z piosenką na 
ustach żołnierze na kąpiel do 
łażni miejskiej.

20. MIŁORZĄB jAPOŃSKI
Mało kto zdaje sobie sprawę, że 
na boisku SP 65, przy Kamiennej 
Grobli rośnie drzewo występujące 
pierwotnie wyłącznie w Chinach. 
Jest to miłorząb dwuklapkowy 
lub japoński, będący gatunkiem 
ozdobnym i jednocześnie rośliną 
leczniczą o charakterystycznym 
kształcie liści.

21. OGÓRKI NA  
 NOWEJ MOTŁAWIE 
Wyspa Spicrzów była terenem ma-
gazynowym portu na Motławie. 
Wykształciła się w pełni, gdy od 
jej wschodniej storny wykopano 
rów obronny, który następnie 
poszerzeno do rozmiarów żeglow-
nego kanału zwanego dziś Nową 
Motławą. Zniszczona w ostatnich 
dniach wojny, wciąż niedobudo-
wana stanowi dziś  co raz bardziej 
atrakcyjny teren inwestycyjny. 

15. SZCZYGLA 
Dzisiejsza Szczygla to dawna 
Mała Jaskółcza. To tu i przy 
pobliskiej ulicy Reduta Wyskok 
zobaczyć można jeszcze resztki 
ciekawej zabudowy z czasów za-
nim na Dolnym Mieście pojawiły 
się wielopiętrowe kamienice. 

16. “HOLENDERSKIE” KANAŁY
Dolne Miasto przecięte było 
układem kanałów, których zada-
niem było odprowadzenie wody 
z nisko położonego terenu. Woda 
wypompowywana była za pomo-
cą wiatraków usytuowanych na 
bastionach. O istnieniu kanałów 
wciąż świadczy układ szerokich 
ulic z charakterystycznym, we-
wnętrznym pasem zieleni. 

17. JARZĘBOWA ALEJKA
Szpalery jarzębów szwedzkich 
w osi Łąkowej od początku 
swojego istnienia stanowiły 
wdzięczny temat dla fotografów 
i popularne miejsce odpoczyn-
ku. Odtworzone po wojnie, dziś 
znów są przerzedzone w wyniku 
niekontrolowanego parkowania. 
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