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Biskupia Górka czeka na odkrycie – zapraszamy na spacer po tym niezwy-
kłym terenie, który ma własną barwną i miejscami tajemniczą przeszłość

Biskupia Górka to część Śródmieścia Gdańska, położona blisko głównych tras ko-
munikacyjnych miasta. Obecnie trochę zapomniana, ale każdy z nas może ją odkryć na 
różne sposoby. Można podążać śladami znanych osób związanych z tym miejscem lub 
wsłuchać się w opowieści XIX-wiecznych czynszowych kamieniczek. Dumna redita 
koszarowa odsłoni swoje tajemnice miłośniczkom i miłośnikom historii wojennych, 
a o historii sztuki sakralnej opowiedzą mury okolicznych kościołów. Biskupia Górka 
jest miejscem, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.

Wzniesienie, które dziś nazywamy Biskupią Górką, w XIII wieku było rozle-
głą przedmiejską wsią, zwaną Górką. Swoim zasięgiem Biskupia Górka obejmowała 
znacznie większy teren niż obecnie. Książę pomorski Świętopełk przekazał ją bisku-
pom włocławskim, sprawującym władzę kościelną nad Pomorzem Gdańskim. W XIV 
wieku na szczycie wzgórza zbudowano dwór, który stał się siedzibą biskupów. Gościł 
w nim przyszły król Anglii Henryk IV, ucztując i polując w okolicznych lasach. Obok 
ceglanego okazałego grodu biskupów stała murowana kapliczka. Pomiędzy obecnymi 
ulicami Dokerów i Pohulanka znajdowały się dwa folwarki, które należały do dworu.

Niemal od początku istnienia tereny dzisiejszej Biskupiej Górki i okolic były waż-
nym zapleczem rolniczym, a potem rzemieślniczym Gdańska. Prawdopodobnie Krzy-
żacy założyli tu w XIV wieku pierwsze cegielnie. Z czasem rejon Biskupiej Górki, 
Zaroślaka i Piaskowni (okolice obecnej ulicy ks. Rogaczewskiego) stał się ośrodkiem 
konkurencyjnym dla gdańskiego rzemiosła. Tu, wśród gęstej zabudowy, rozwijały się 
skórnictwo, browarnictwo, kramarstwo, garncarstwo. Na słonecznych stokach Zarośla-
ka hodowano chmiel i winorośle. 

Wzgórze Biskupiej Górki nie było miejscem łatwym do zamieszkania. Z powodu 
strategicznego położenia względem miasta stanowiło doskonałe miejsce dla atakują-
cych wojsk. Z tego względu zabudowę wzgórza często niszczono. Czyniły to wojska sił 
atakujących lub – zapobiegawczo – sami gdańszczanie.

Mimo że Biskupia Górka i okolice należały do najbiedniejszych w Gdańsku, były 
bardzo gęsto zasiedlone. Na początku I wojny światowej mieszkało tu 6600 osób 
w �14 budynkach. Najwięcej było wśród nich rzemieślników i robotników. 

W 1919 roku na mocy traktatu wersalskiego utworzono Wolne Miasto Gdańsk, 
wojsko zaś musiało opuścić wszystkie obiekty militarne. Na obszarze fortyfikacji na 
Biskupiej Górce utworzono tereny rekreacyjne, boiska, place sportowe, natomiast 
w rawelinach wybudowano osiedla mieszkaniowe: Kolonia Postęp, Kolonia Przyszłość, 
Kolonia Studentów, a także nieistniejącą już dziś Słoneczną Dolinę.

Do dzisiaj przy ulicach: Zaroślak, Na Stoku, Biskupia, Salwator, Menonitów zacho-
wały się budynki z przełomu XIX i XX wieku – nie uległy zniszczeniom wojennym, 
a ich styl oddaje charakter miejskiej zabudowy dawnego Gdańska. Interesujące deta-
le architektoniczne, pozostałości po gazowym oświetleniu ulic, oryginalna stolarka 
okienna, unikatowe klatki schodowe przedwojennych kamienic – to wszystko sprawia, 
że spacer po wyjątkowych uliczkach Biskupiej Górki staje się podróżą w czasie. 

Życie na Biskupiej Górce w okresie Wolnego Miasta Gdańska opisuje Brunon Zwarra, 
znany gdański pisarz, który w latach 1919–19�9 mieszkał w tej części Gdańska. 

Na naszej ulicy [Bischofsgasse, obecnie ulica Na Stoku] było w tamtych cza-
sach bardzo spokojnie. Od czasu do czasu odzywał się jakiś gramofon, lecz naj-
częściej słychać było nas dzieciaków pogwizdujących różne popularne melodie 
szlagierów i pieśni, na przykład o kochanym Augustynie. Codziennie pojawiał się 
mniej więcej o tej samej porze beczkowóz z mlekiem. Siedzący na koźle woźnica 
dzwonił po zatrzymaniu wozu sporym mosiężnym dzwonkiem i wkrótce zbierało 
się wokół umieszczonego na końcu beczki kranu sporo klientów. Mleczarz powoli 
i ostrożnie wlewał mleko do garnków i baniek, a zainkasowane pieniądze kładł 
do przewieszonej torby. [...] Z tamtych dni pamiętam również ukazujących się 
regularnie pod wieczór pracowników gazowni, którzy prowadząc rower nieśli na 
plecach składaną drabinkę, po której dostawali się do szklanego klosza, pod któ-
rym zapalali lampy gazowe.

Brunon Zwarra, „Wspomnienia gdańskiego bówki”, 
Wydawnictwo „Marpress”, Gdańsk �01�, t. I, s. 14–15.

Róg ulic Biskupiej i Na Stoku
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Proponowana trasa zwiedzania Biskupiej Górki

Zbór pomenonicki, ul. Menonitów 2
U podnóża Biskupiej Górki znajduje się klasycystyczny budynek sakralny wpi-

sany do rejestru zabytków Gdańska. Jest to największy zachowany obiekt pomenonicki 
w Europie, do 1945 roku siedziba zboru menonitów w Gdańsku.

Menonici byli znani z prostego stylu życia i przestrzegania surowych zasad. W ra-
mach tego wyznania zabraniano służby wojskowej, obejmowania urzędów oraz skła-
dania przysiąg. Na przedmieściach Gdańska menonici osiedlili się już w latach 50. 
XVI wieku. W 19�7 roku gdańska kongregacja liczyła 1150 menonitów. W czasie 
II wojny światowej budynek zboru uległ poważnym uszkodzeniom. Obecnie stanowi 
on własność zboru gdańskiego Kościoła Zielonoświątkowego, który także prowadzi na 
Biskupiej Górce Fundację „Życie i Pasja”, działającą aktywnie między innymi na rzecz 
mieszkańców i mieszkanek tej części Gdańska. 

Kiedy chodziłem do szkoły, mijałem go co dzień. Choć powstał prawie sto lat 
wcześniej, wyglądał na nowszy od otaczającej go zabudowy z przełomu XIX i XX 
wieku. Częściowo była to prawda, bo w czasie wojny i krótko po niej budynek zo-
stał doszczętnie zdewastowany, a po wojnie nowi właściciele mocno się natrudzili, 
by go odremontować. 

Stoi wśród drzew, na skraju skarpy, nad Kanałem Raduni. To była spora atrak-
cja – iść do szkoły właśnie tamtędy. Czasem nadkładałem drogi i ryzykując ze-
ślizgnięcie się ze stoku, obchodziłem budynek. W tamtych czasach zbór stanowił 
atrakcję dla lokalnej dzieciarni. Trochę tajemniczy, trochę obcy – pewnie dlate-
go przyciągał. Pamiętam, jak w czasie stanu wojennego rozdawano tam paczki 
z „darów” i co odważniejsi koledzy załapywali się na zachodnie rarytasy. Teraz też 
budynek żyje i prowadzi się w nim działalność religijną i społeczną.

Sylwester Gigoń, lokalny przewodnik po Biskupiej Górce

Kanał Raduni
Kanał Raduni jest wpisany do rejestru zabytków. Obecny stan wałów i zabezpie-

czeń brzegowych kanału to wynik prac, które wykonano po powodzi w �001 roku. Wał 
wzdłuż kanału jest atrakcyjną trasą spacerową i rowerową. 

Zbudowany przez zakon krzyżacki w XIV wieku, jest wybitnym dziełem śred-
niowiecznej inżynierii i techniki. Ma długość 13,5 km i spadek 0,05%. Powstał 
w celu zaopatrzenia ówczesnego Gdańska i okolic w wodę pitną, był też źródłem 
energii dla wielu młynów, kuźni czy tartaków. Wodę wykorzystywano również do 
zasilania miejskich fos oraz do odprowadzania ścieków.

Kanał Raduni na przestrzeni 700 lat istnienia miał wielki wpływ na życie mia-
sta i mieszkańców. Mimo że utracił swoje znaczenie przemysłowe, to jednak wpi-
sał się na trwałe w historię. Warto mu się przyjrzeć bliżej, wyobrazić sobie świat, 
który odszedł do lamusa: mnogość mostków i kładek przerzuconych nad kanałem 
w okolicy Petershagen (dzisiejszego Zaroślaka) oraz mieszkańców z okolicznych 
domów i wyniosłych kamienic, spędzających czas na balkonach i w przydomo-
wych ogródkach. Gwar i śmiech dzieciarni, sąsiedzkie rozmowy, biesiady, niekiedy 
nawet kłótnie.

A może przejść się na drugą stronę kamienno-ceglanym mostem (nie wiadomo 
czemu zwanym „Napoleońskim”) i przyjrzeć się dzisiejszym, nieco zaniedbanym, 
czekającym na lepsze czasy i rewitalizację ulicom Zaroślaka i fortyfikacjom Bisku-
piej Górki? Może odkryjemy nieznane jeszcze miejsce spoczynku zapomnianego 
lekarza i astronoma Nataniela Wolfa?

Czasy i ludzie się zmieniają – ale Kanał Raduni płynie i będzie płynął dalej, 
będąc niemym świadkiem toczących się obok niego historii i życia naszego miasta.

 Beata Dolna, lokalna przewodniczka po Biskupiej Górce

Kościół pomenonicki,
w tle wieża byłego schroniska

Kanał Raduni
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Aleja lipowa, była nekropo-
lia Salvator, ul. Na Stoku

W tym miejscu znajdował się 
cmentarz, należący do kościoła 
św. Zbawiciela. Przewodniki z XIX 
wieku zachęcały do odwiedzenia 
tego miejsca ze względu na uni-
katowe zdobione nagrobki za-
możnych gdańszczan. Tu spoczęli 
między innymi: Jakob Kabrun 
(1759–1814), Krzysztof Celestyn 
Mrongowiusz (1764–1855), Wil-
helm August Stryowski (18�4–
1917), Clara Stryowska z domu 
Baedeker (1857–19�8).

Nekropolia przez 400 lat była 
miejscem pochówku parafian koś-
cioła św. Zbawiciela, kościołów 
św. Jana oraz św. Katarzyny, a tak-
że Najświętszej Marii Panny, jak 
również menonitów.

Żadna z mogił nie zachowała 
się po likwidacji cmentarza w la-
tach 60. XX wieku. Obecnie mieści 
się tu szkoła podstawowa. 

Zaroślak
Obszar Zaroślaka (Petersha-

gen, Piotrowe Zagrody, Peterszawa) 
został nadany mieszczanom gdań-
skim przez wielkiego mistrza zakonu 
krzyżackiego w XIV wieku. Podczas 
budowy systemu fortyfikacyjnego 
w połowie XVII wieku powstała Bra-
ma Peterszawska. Broniła ona wjaz-
du do miasta od strony Oruni. 

W trakcie oprowadzania po 
Biskupiej Górce tak staram się 
ułożyć harmonogram zwiedza-
nia, żeby w czasie spaceru wzdłuż 
Kanału Raduni ostatnim punk-
tem, na który zwracam uwa-
gę, była „tajemnicza budowla” 
w kształcie wieży – przypomina-
jąca pozostałości po dawnych for-
tyfikacjach czy też ruiny zamczy-
ska. Wcześniej, zanim dotrzemy 
do wieży, podczas spacerowania 
wzdłuż kanału i zachwycania się 
okazami drzew rosnących na te-
renie nieistniejącego już cmentarza Salvator warto zatrzymać się na chwilę przy 
uroczych kamienicach pamiętających przełom XIX i XX wieku – by zastanowić 
się nad przyczyną nietypowego umieszczenia drzwi wejściowych do budynków, 
często powyżej linii okien na parterze. Wiele razy przystajemy na mostku nad Ka-
nałem Raduni, z którego widać tajemniczą betonową budowlę – to dolne wejście 
do podziemnego korytarza, który łączył niegdyś koszary na Biskupiej Górce z fosą 
otaczającą Stare Przedmieście.

Gdy docieramy w końcu do zbiegu ulic Zaroślak i Trakt św. Wojciecha, zawsze 
pytam spacerowiczów o architektoniczną pozostałość, tylko trochę przypomina-
jącą fragment wieży – element jakiego budynku mogła stanowić? Niewiele osób 
ma świadomość, że jest to pozostałość po świątyni pod wezwaniem św. Zbawicie-
la (St. Salvators Kirche), która służyła wiernym w latach 1695–1945. W kościele, 
do którego uczęszczali mieszkańcy z dzielnicy znanej do końca II wojny światowej 
po nazwą Petershagen (Piotrowe Zagrody), zachwycano się dźwiękami organów 
wykonanych w latach 1737–1738 w warsztacie Andreasa Hildebrandta. Od 1881 
roku ołtarz główny kościoła św. Zbawiciela zdobił obraz „Jezus błogosławi dzieci” 
Wilhelma A. Stryowskiego, malarza urodzonego na Zaroślaku, który wraz z żoną 
Clarą Stryowski-Baedeker mieszkał przy ulicy Zaroślak. Zachęcam do zapoznania 
się z fragmentem jego twórczości, który jest prezentowany nieopodal – w Muzeum 
Narodowym przy ulicy Toruńskiej.

Zaroślak kryje jeszcze wiele ciekawostek i tajemnic.
Szymon Drążek, lokalny przewodnik po Biskupiej Górce

Aleje drzew, jedyne wspomnienie po starej nekropolii

Ze zwiedzającymi zawsze zatrzymuję się przy alejkach byłej nekropolii na Bi-
skupiej Górce. Zwracam uwagę na tablicę inskrypcyjną, umieszczoną na płocie 
okalającym boisko szkolne. Podczas „Streetwaves 2012” trzech artystów związa-
nych z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku – Krzysztof Polkowski, Jacek Korna-
cki i Jacek Zdybel – przypomniało projektem artystyczno-kulturowym „St. Salva-
tor Kirchhof ” o starej gdańskiej nekropolii, która powstała tu już na początku XVII 
wieku, a została bezpowrotnie zniszczona po zakończeniu II wojny światowej. 
Tablica z napisem „Jacob Kabrun” upamiętnia nie tylko tę ważną dla Gdańska 
postać, ale też całą nekropolię, na której spoczęli także Wilhelm August Stryow-
ski, konserwator, muzealnik, współtwórca gdańskiego Muzeum Miejskiego, prze-
kształconego później w Muzeum Narodowe – pochowany obok swoich rodziców 
– oraz jego żona Clara Stryowska z domu Baedeker, doktor medycyny, reforma-
torka strojów kobiecych, współautorka książki o szkodliwym wpływie i skutkach 
noszenia gorsetu. Krewna twórcy przewodników zwanych bedekerami. 

Moim życzeniem, jako przewodniczki, jest, by stanął w tym miejscu obelisk 
przypominający, że było to miejsce pochówku wielu znakomitych gdańszczan.

Krystyna Bazylko, lokalna przewodniczka po Biskupiej Górce

Kamienica przy ul. Zaroślak 8
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Fragment wieży
kościoła św. Zbawiciela,
ul. Zaroślak 18

Ewangelicki kościół św. 
Zbawiciela w stylu barokowym 
z częściowo murowaną wieżą 
zwieńczoną hełmem z latarnią 
powstał w tym miejscu pod 
koniec XVII wieku. Na wieży 
kościelnej znajdował się zegar, 
a budynek był stalową kon-
strukcją szkieletową. Jego bu-
downiczym był Bartel Ranisch. 
W latach 1807–181� budynek 
służył Francuzom jako ma-
gazyn prochu strzelniczego. 
Podczas remontów nadano 
kościołowi cechy neogotyckie. 
Kościół spłonął w 1945 roku. 
Pozostał jedynie fragment wie-
ży – do drugiej kondygnacji. 

Schronisko im. Pawła
Beneke, ul. Biskupia 23

Budowę schroniska dla mło-
dzieży Niemcy rozpoczęli w 19�8 
roku i od początku zakładano, 
że będzie to unikatowa budowla 
w Europie. Budynek o powierzch-
ni �000 metrów kwadratowych 
oddano do użytku na początku 
1940 roku. Do jego budowy użyto 
1,5 miliona na miejscu wykona-
nych cegieł. Schronisko posiadało 
��8 pomieszczeń i 500 łóżek. Sam 
taras od strony ulicy Biskupiej 
zajął powierzchnię 1�00 metrów 
kwadratowych, został przyozdo-
biony kamiennymi rzygaczami 
i prezentuje się równie monu-
mentalnie, jak �5-metrowa wieża 
przy obiekcie. Umieszczono na 
niej zegar, którego mechanizm, 
wybijając godziny, uruchamiał 

�� dzwony kuranta oraz figury okrętów, które poruszając się na metalowych obręczach, 
inscenizowały zwycięstwo okrętu dowodzonego przez gdańskiego żeglarza Pawła Be-
neke nad okrętem z Brugii. 

W budynku do dziś zachował się oryginalny prawie trzymetrowej wysokości piec 
kaflowy. Na jego kaflach przedstawiono 101 rysunków związanych z obronnością 
Gdańska. Obecnie budynek byłego schroniska jest siedzibą Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Gdańsku i jest niedostępny dla zwiedzających. 

Schronisko im. Pawła Beneke – mój ulubiony obiekt na Biskupiej Górce 
– piękny i monumentalny, wszystko, o czym opowiadam, to świetność i wielkość 
Gdańska, jego przywiązanie do morza, piękno dopracowane w każdym szczególe. 
Projekt schroniska młodzieżowego miał zachwycać i robi to. Szkoda, że jest tak 
bardzo osłonięty przez drzewa i nie wszystkie szczegóły można dokładnie pokazać 
zwiedzającym. Bardzo lubię pokazywać potężną rzeźbę Neptuna na narożniku 
budynku, ręcznie rzeźbione rzygacze, opowiadać o pięknym ręcznie malowanym 
piecu kaflowym znajdującym się wewnątrz oraz o rzeźbionych drzwiach w sta-
rym stylu i klamkach okiennych w kształcie rybek. Marzy mi się udostępnienie dla 
zwiedzających placu widokowego i wieży – panorama jest zachwycająca!

Magdalena Kamrowska, lokalna przewodniczka po Biskupiej Górce

Fragment wieży kościoła św. Zbawiciela na Zaroślaku

Wieża byłego schroniska z herbem Gdańska

Postać Neptuna na skraju budynku dawnego schroniska
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Redita koszarowa, ul. Biskupia 24
W skład tej tworzonej od początku XIX wieku murowanej klasycystycznej za-

budowy wchodziły: koszary na planie trapezu, budynek oficerski, wartownie, mur 
obronny z dwiema bramami ze zwodzonymi mostami i niewielkimi suchymi fosami. 
Dodatkowo zabudowę koszarową uzupełniały cztery remizy na wałach i przejścia mię-
dzy wałami, prochownia i laboratorium amunicyjne, a także poterna, czyli podziem-
na klatka schodowa, umożliwiająca przedostanie się od koszar do fosy wewnętrznego 
frontu bastionowego przy Bastionie Wiebego na Starym Przedmieściu (dzisiejszy rejon 
ulicy Okopowej).

Koszary były samodzielną organizacją, z własnym dostępem do wody, kuchnią, 
pralnią garnizonową, magazynami, budynkami ogrzewanymi ciepłym powietrzem.

Po rozpoczęciu II wojny światowej przetrzymywano tu obrońców Poczty Polskiej 
i Westerplatte, a także jeńców wojennych z innych krajów.

Redita koszarowa jest wpisana do rejestru zabytków.

Odremontowane koszary, obecnie siedziba Gdańskiej Wyższej Szkoły Huma-
nistycznej, wszystkim je odwiedzającym bardzo się podobają. Po obejrzeniu w ka-
ponierze zdjęć obrazujących zniszczenia zwiedzający refleksyjnie zauważają, ile 
trzeba było wkładu pracy i trudu tu włożyć, a głównie pieniędzy, aby doprowadzić 
koszary do obecnego stanu.

Po zejściu zagadkową klatką schodową do oświetlonego korytarza zatrzymu-
ją się i robią miny świadczące o wielkim zdziwieniu, oniemieniu czy zachwycie. 
Dzieci krzyczą: „Wow!”.

Zwracam uwagę na estetyczne zdobienia na zewnątrz budynku oraz sklepie-
nia, jakich się nie stosuje w obiektach wojskowych. Fotografują...

Boleją nad stanem budynku oficerskiego i rozpadającą się bramą. Oglądają 
zachowane krążki po zwodzonym moście, robią zdjęcia. Są zdziwieni, że tyle cie-
kawych, owianych tajemnicą, różnorodnych zabytków jest na Biskupiej Górce. I że 
tyle informacji mogą uzyskać od lokalnych przewodników. 

Alicja Łaniewska, lokalna przewodniczka po Biskupiej Górce

Dawny budynek oficerski, ulica Biskupia 24a

Fortyfikacje na Biskupiej Górce
W XVII wieku z inicjatywy Zygmunta III Wazy rozpoczęto budowę regularnych 

fortyfikacji, które otoczyły wzgórze, czyniąc je prawie niemożliwym do zdobycia. 
Z ziemi transportowanej z Biskupiej Górki skorzystano przy wzmacnianiu jednego 
z bastionów na Starym Przedmieściu, a unikatową na skalę europejską kolejkę linową 
do transportu ziemi skonstruował pochodzący z Holandii menonita Adam Wiebe. 
1�0 drewnianych kubełków z piaskiem przesuwało się na okrętowych linach wzdłuż 
słupów, dzięki kieratowi czterech koni poruszających poziome koło na masywnym 
palu. Na każdym słupie siedział robotnik, przesuwający nadjeżdżające kubełki. W ten 
sposób w szybkim czasie umocniono bastion, który na cześć Wiebego nazwano jego 
imieniem. 

Do końca XIX wieku modernizowano militarne obiekty na Biskupiej Górce, 
dostosowując je do aktualnych sposobów prowadzenia działań wojennych, sprzę-
tu, metod obrony i ataku. Z dzieła koronowego do dzisiaj zachowały się bastiony: 
Zbawiciela, Pośredni i Ostroróg oraz mniejszy bastion Czujność. Trudno dziś sa-
modzielnie odszukać zarys tej ziemnej fortyfikacji w gęstwinie drzew, które obrosły 
wzgórze. Nadal pozostały wyraźnie zaznaczone fosy suche poprowadzone wokół 
bastionów. 

Pomieszczenia redity koszarowej starannie odnowione przez Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną
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Podziemna klatka schodowa

Mimo że dla większości gdańszczan nazwa Zaroślak obecnie kojarzy się tylko 
z ulicą, to jednak dla ludzi zamieszkujących Biskupią Górkę i Peterszawę niewi-
doczna granica pomiędzy tymi osadami istnieje i jest wyczuwalna – to trwa od 
siedmiu wieków.

Jest jednak takie miejsce, jeden element systemu obwarowań nowożytnych 
– jednego z trzech największych wyróżników Gdańska na mapie Europy – które 
na pewno pomoże w połączeniu tych dwóch osad, a przez to w ich zbliżeniu do 
Gdańska. Tym elementem jest poterna. Niedostępne dla gdańszczan, tajemnicze 
przejście pomiędzy reditą na Biskupiej Górce a… i to jest ta tajemnica! Dokąd 
tak naprawdę prowadziła poterna? Czy, tak jak dzisiaj, tylko do betonowej bu-
dowli przy Zaroślaku? Czy paręnaście metrów dalej, poprzez mostek nad najstar-
szą zachowaną w Gdańsku (może w Polsce, a nawet w Europie) XIV-wieczną 
konstrukcją hydrotechniczną – Kanałem Raduni, do również niedostępnej klatki 
z wyjściem nad torami kolejowymi, czyli „fosą” otaczającą jeszcze w XIX wieku 
Stare i Główne Miasto oraz Przedmieście Staromiejskie? A może, jak niektórzy 
opowiadają, poterna ta prowadziła pod ziemią aż do Bastionu św. Gertrudy, tak 
by można było się przedostać za główne mury Gdańska? Może miała służyć tylko 
dla bezpiecznego przemieszczania się pod ostrzałem żołnierzy stacjonujących na 
terenie redity dla wsparcia jednej z głównych dróg wejścia do miasta na Zaroślaku, 
bramie Peterszawskiej (Petershagen Tor)? 

Mariusz Maleszewski, lokalny przewodnik po Biskupiej Górce

Brama redity koszarowej – w głebi poterna

Dostępne są niektóre muro-
wane części fortyfikacji pruskich 
z końca XIX wieku, ale bez wygod-
nego obuwia raczej nie należy się 
tam wybierać. Bastiony Zbawicie-
la, Pośredni i Ostroróg są na tere-
nie, który znajduje się w trwałym 
zarządzie Komendy Wojewódzkiej 
Policji, a stanowi własność Skarbu 
Państwa.

Warsztaty artyleryjskie Bastionu Pośredniego na Biskupiej Górce

Klatka schodowa warsztatów artyleryjskich Fragment bramy redity koszarowej

8



14 15

Aleja Armii Krajowej

Pohulanka

Pohulanka

Na Stoku

N
a Stoku

Kolonia Przyszłość

Kolonia Przyszłość

Kolonia Przyszłość

Kolonia Postęp

Pohulanka

Lubuska

Zielonogórska

Stoczniowców

Stoczniowców

Zar
ośla

k

Ka
zn

od
zi

ej
sk

a
BiskupiaBisk

upia

B
is

ku
p

ia

Aleja
 A

rm
ii K

ra
jo

wej
Biskupia

Ka
zn

od
zi

ej
sk

a

Dokerów

Dokerów

Sp
ad

zi
st

a

Ko
lo

ni
a 

St
ud

en
tó

w

Ko
lo

ni
a 

St
ud

en
tó

w

Kolonia Studentów

Po
hu

la
nk

a

Pohulanka

Menonitów

Biskupia

Za
ro

śl
ak

Salwator

15

6 10

13

7 8

5
4

1

11
Dworzec Główny

2
3

12

14

Zapraszamy do poznania tajemnic 
Biskupiej Górki  w trakcie spacerów 
projektu  „Lokalni Przewodnicy 
i Przewodniczki  na Biskupiej Górce”.  

Szczegółowe informacje:
Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, 
Punkt Informacji Kulturalnej
ul. Długi Targ 39/40
tel.: 58 301 2016
e-mail: punkt@ikm.gda.pl
pon.- pt., godz. 10.00-18.00
sob.- niedz., godz. 12.00-16.00

INFO

Orunia

Łostowice

Proponowana trasa zwiedzania Biskupiej Górki

1. Zbór pomenonicki
2. Kanał Raduni
3. Aleja lipowa, była nekropolia Salvator
4. Zaroślak
5. Fragment wieży kościoła św. Zbawiciela
6. Schronisko im. Pawła Beneke
7. Redita koszarowa
8. Podziemna klatka schodowa
9. Pohulanka 1946
10. Panorama Gdańska z Biskupiej Górki 
11. Piaskownia
12. Kościół Chrystusa Króla
13. 14.15. Dzieło Koronowe na Biskupiej Górce
13. Bastion Zbawiciela
14. Bastion Pośredni
14. Bastion Ostroróg 
Siedziba Stowarzyszenia WAGA
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Pohulanka 1946
4 lipca 1946 roku na placu 

przy dolnym odcinku ulicy Pohu-
lanka wykonano wyrok przez powie-
szenie na jedenastu osobach z załogi 
obozu koncentracyjnego Stutthof. 
Datę i godzinę egzekucji ówczesne 
władze podały do publicznej wiado-
mości. Szacuje się, że tamtego dnia 
u podnóża Biskupiej Górki zebrało 
się ponad 150 tysięcy ludzi. 

W tym miejscu pragnę zwró-
cić uwagę na starożytną zasadę 
longanimitas. Oznacza ona my-
ślenie w długiej perspektywie, 
którego skutki będą odczuwal-
ne nawet niekiedy w dalekiej 
przyszłości. Takie myślenie daje 
szansę obu stronom, aby osiąg-
nąć konstruktywne pojednanie. 
A  przecież o to chodzi w re-
lacjach pomiędzy dwoma na-
rodami. Taki sposób myślenia 
uwidacznia się wyraziście na 

niwie naszych kontaktów i rozlicznych wspólnych przedsięwzięć z sąsiadami zza 
Odry i Nysy Łużyckiej.

Krąg kultury śródziemnomorskiej, z której niewątpliwie się wywodzimy, cha-
rakteryzuje się także bardzo istotną cnotą etyczną, której na imię hilaritas. Ozna-
cza ona pogodę ducha i otwartość na pozytywne spotkanie z innymi ludźmi, na-
rodami czy społeczeństwami. Hilaritas powinna być obecna w każdym naprawdę 
wielkim dokonaniu duchowym i intelektualnym. Dlatego też warto spojrzeć z tej 
perspektywy na wydarzenia na Pohulance i pozostawić je w smutnej zadumie, ale 
także konstruktywnej refleksji na drodze do lepszego poznania i pojednania. 

Antoni Polakowski, lokalny przewodnik po Biskupiej Górce

Panorama Gdańska z Biskupiej Górki
Wzgórze morenowe Biskupiej Górki wznosi się na wysokości 60,8 m n.p.m. Ma-

lowniczy widok na Gdańsk od wielu wieków przyciągał rysowników, malarzy, rytow-
ników, fotografów. Najstarsza znana panorama z tego miejsca pochodzi z końca XVI 
wieku, a jej autorem był prawdopodobnie Antoni Möller. Wielu znanych artystów na 
przestrzeni wieków przedstawiało niezwykłą panoramę miasta z tego miejsca, między 
innymi: Piotr Willer, Aegidius Dickmann, Johann Carl Schultz czy Gustav Schönleber. 

Dziś, gdy drzewa porosły zbocza Biskupiej Górki, trudno podziwiać niezwykły wi-
dok portowego miasta. Przemyślane uregulowanie kurtyny drzew pozwoliłoby prze-
trwać wiekowej tradycji. 

Widok z Biskupiej Górki na leżące w dole miasto nieraz zapiera dech w pier-
siach. Warto znaleźć kilka miejsc na Biskupiej Górce, z których roztacza się piękna 
i – w zależności od pór roku – urozmaicona kolorystycznie panorama miasta. 
Można obserwować dachy gdańskich kamienic rozjaśnione porannym słońcem, 
rozedrgane powietrze unoszące się nad Starym Miastem w upalne dni albo zmie-
niające się fasady kamieniczek w świetle zachodzącego słońca.

Będąc w części północno-wschodniej, dochodzimy do punktu widokowego 
znajdującego się w drodze do rzeźby Neptuna, prowadzącej za budynkiem przy 
ulicy Biskupiej 22. Widać stąd doskonale Główne i Stare Miasto. Na pierwszy 
plan wysuwa się kościół św. Trójcy, dalej monumentalna wieża Bazyliki Maria-
ckiej i Ratusz Głównego Miasta. W oddali, trochę na prawo, widzimy kościół św. 
Katarzyny z charakterystyczną wieżą z pięćdziesięcioma dzwonami carillonu. 
Wytrwali dostrzegą też Żuraw Gdański i kilka pozostałych charakterystycznych 
zabytków Gdańska, a także żurawie stoczniowe, będące obecnie pozostałością hi-
storyczną byłej Stoczni Gdańskiej.

Warto czasami przejść się na obrzeża Biskupiej Górki, aby móc podziwiać te 
niezapomniane widoki na znajdujący się w oddali Gdańsk. 

Serdecznie zapraszam na wspólne spacery po Biskupiej Górce.
Joanna Lewandowska, lokalna przewodniczka po Biskupiej Górce

Przejście z ulicy Biskupiej na Pohulankę

Średniowieczny kamień graniczny z dwukrzyżem, zwany „Kamieniem Czarownicy”,
niesłusznie jest uważany za pamiątkę wydarzenia Pohulanka 1946

Jedyny dostępny przez cały rok widok panoramy Gdańska ze szczytu ulicy Biskupiej
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Piaskownia
Początki terenu dzisiejszej ulicy ks. Rogaczewskiego i Górki sięgają XIV wie-

ku. Piaskownia przylegała do Biskupiej Górki, jej granicę zaś stanowiła ulica Czarne 
Morze. Nazwa Piaskownia wzięła się od rozległego żwirowiska, które tam się znajdo-
wało. Po jego zamknięciu obszar był stopniowo zabudowywany, a po wzniesieniu sy-
stemu fortyfikacji w XVII wieku pobliski bastion nazwano Piaskowym. Na majdanie 
bastionu funkcjonował targ dla kupców z przedmiejskich włości kościelnych. Posiad-
łości Piaskowni należały w większości do zamożnych kupców i rzemieślników gdań-
skich. W okresie Wolnego Miasta Gdańska rejon dzisiejszej ulicy ks. Rogaczewskiego 

i Górki (przedwojenna Królicza Górka) 
zamieszkiwany był w głównej mierze 
przez Polonię gdańską.

Na terenie Piaskowni istniały, mię-
dzy innymi: fabryka czekolady, Szpital 
Miejski, hurtownia kawy, a także siedzi-
ba gdańskiego oddziału Polskiego Czer-
wonego Krzyża z poradnią dla matki 
z dzieckiem, powstałe dzięki staraniom 
Janiny Wybickiej, działaczki polonijnej. 

Kościół Chrystusa Króla,
ul. ks. Rogaczewskiego 55

Przy dzisiejszej ulicy ks. Rogaczew-
skiego powstał w latach �0. XX wieku 
kościół Polonii gdańskiej pod wezwa-
niem Chrystusa Króla, zbudowany ze 
składek polskich gdańszczan i gdańszcza-
nek. Uczęszczali do niego także miesz-
kańcy i mieszkanki Biskupiej Górki. Koś-
ciół powstał w miejscu zlikwidowanego 
Bastionu Piaskowego, którego fragment 
pozostał do dziś przy budynku kościo-
ła. W piwnicach kościoła odbywały się 
próby polskiej Orkiestry Symfonicznej, 
a także spotkania Stowarzyszenia Mło-
dzieży Polskiej czy Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży Żeńskiej. 

Ulice Biskupiej Górki

Ulica Biskupia
Przy ulicy Biskupiej znajdował się rzeźnik, była tu firma specjalizująca się w budo-

wie dachów, sklep kolonialny oraz kawiarnia Café Bischofshöhe (Biskupie Wzgórze) 
Franciszka Orlińskiego (Biskupia ��), gdzie organizowane były polskie opłatki, bale 
„domowe” i „przewrotne”, kiedy to panie prosiły panów do tańca. 

Ulica Biskupia jest miejscem niezwykłym ze względu na swoją autentyczną 
zabudowę, pochodzącą z przełomu XIX i XX wieku. Biskupia to wąskie klatki 
schodowe, efektowne elewacje kamienic w stylach historyzujących i wciąż zdo-
biący jezdnię bruk. Liczne niemieckie napisy przypominają o wielokulturowym 
charakterze miasta, w którym jeszcze przed 70 laty większość mieszkańców posłu-
giwała się tym językiem. Tajemnicza nazwa restauracji „Zum Schwarzen Meer”, 
która znajdowała się w budynku z numerem 4, wiąże się z nieodległym małym 
wyrobiskiem gliny, w którym zbierająca się woda miała czarny kolor. Mieszkańcy 
w związku z tym chętnie chwalili się, że tylko z ich miejsca zamieszkania widać 
dwa morza: Bałtyckie i Czarne. Pośród starych szyldów znajdziemy punkt sprze-
daży mleka, perfumerię, w której dostać można było chociażby mydło, wiemy, 
gdzie sprzedawano lemoniadę – choć napis ten zniknął na krótko przed powsta-
niem na Biskupiej Górce zdjęć do filmu „Wałęsa”. Na tym nie koniec, gdyż zabudo-
wania ulicy „zagrały” jeszcze „Walecie pikowym” czy „Do widzenia, do jutra”. Za-
angażowanie członkiń Klubu Seniora i Seniorki działającego przy Stowarzyszeniu 
WAGA doprowadziło do powstania krótkiego współczesnego filmu odzwierciadla-
jącego charakter tego miejsca i zdobycia głównej nagrody w konkursie „Filmujemy 
Gdańsk!”, a przede wszystkim do zwrócenia uwagi na tę zapomnianą część gdań-
skiego Śródmieścia.

Ryszard Kopittke, lokalny przewodnik po Biskupiej Górce. 

Ulica Górka

Biskupia 4. Kiedyś restauracja „Czarne Morze”, obecnie siedziba Stowarzyszenia WAGAKościół pw. Chrystusa Króla
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 Ulica Na Stoku
Ulica ta widoczna jest już 

na mapach z XVI wieku. Zanim 
ostatecznie ukształtował się układ 
komunikacyjny Biskupiej Górki, 
ulica Na Stoku parokrotnie zmie-
niała nazwę – poprzez początkową 
przynależność do ulicy Schwarzes 
Meer, późniejsze posiadanie sa-
modzielnej nazwy Bischofsgasse, 
Grenadiergasse, aż po nazwę Na 
Stoku. Przy ulicy tej znajdował się 
cmentarz Zbawiciela, zwany daw-
niej cmentarzem Salvator, a także 
magiel, skład kolonialny, krawiec, 
sklep z pieczywem.

Ulica Na Stoku jest płyn-
nym przedłużeniem ulicy Zaro-
ślak. Kamienice dziewiętnasto-
wieczne, te po prawej stronie, 
ul. Zaroślak 1, przed mostkiem 
prowadzącym na południe od 
poterny – posiadają oryginal-
ne oszklenie i część wyposaże-
nia sieni. Na chodniku jedyna 
w okolicy zachowana przed-
wojenna pokrywa studzienki 

kanalizacyjnej. Po lewej naprzeciwko (ul. Zaroślak 2) ciekawostka – mała zardze-
wiała tabliczka – oznaczenie budynku, ślad, że był ubezpieczony od pożaru... na 
początku XIX wieku. We wcześniejszym budynku był na parterze lokal usługowy. 
Zostały schody prowadzące do… okna, bo witryna już nie istnieje; wcześniej widać 
zarys fundamentów składziku. Idąc dalej, widzimy wejście do poterny „bronione” 
przez „dzikie” piwnice. Dalej, już przy ulicy Na Stoku, po prawej stronie sklep 
z artykułami samochodowymi – powojenny. Na rogu budynku metalowa zgięta 
szyna jeszcze dziś broni tego rogu przed rozpędzonymi na zakręcie wozami... tylko 
wozów już nie ma. Po przeciwnej stronie, ulica Na Stoku 35, napisy świadczące 
o tym, że była tu piekarnia-cukiernia. Została ładna stolarka okienna i wygrze-
wające się w słońcu koty. Nic dziwnego, do piekarni przylegał minispichlerz zbo-
żowy, więc pewnie i myszy był tu dostatek. Nie wierzycie Państwo? Istniał jeszcze 
około 30 lat temu. Po przeciwnej znów stronie, przy ulicy Na Stoku 41, w górze, 
dwa balkony z ładnie giętymi metalowymi barierkami, tak pięknie wykonane. 
A w głębi uliczki widać mostek. Ach, wiele ich tu było przed wojną... taka mała 
Wenecja. Każda brama wychodząca na Radunię miała własny! Stąd drzwi zawie-
szone kilka metrów nad poziomem gruntu, piękne, a smutne. No nic, wracamy 

na ulicę Na Stoku. Po lewej kolejny sklepik, ale niestety, budynek wyraźnie popę-
kany. Do niego, równolegle, tuli się kolejny... Ładny! Jednak zawilgocony, pachnie 
pleśnią nawet na zewnątrz. Wojna zniszczyła melioracje – źródło bogatej Górki 
– i budynki cierpią nieznośnie. Klatki schodowe tego budynku ukazują jeszcze 
gięte metalowe barierki przy schodach – ładne! Za domem – rząd „komórek”. To 
dawne... ubikacje. Ale po czym my idziemy? Chodnik po lewej stronie. Toż to płyty 
granitowe jak przy Długiej! Cała ulica była nimi wyłożona, dopóki na ulicy Dłu-
giej nie zlikwidowano tramwajów i bruku... To między innymi stąd te piękne pły-
ty powędrowały na Długą. Spójrzmy teraz w stronę Raduni. Szkoła. Plac zabaw, 
boisko, dzieci grają w piłkę. Wśród drzew ustawionych w alejki. Starych drzew. 
Ptaki śpiewają, po prawej jakieś schodki. 20 lat temu był tu jeszcze półokrągły ka-
mień granitowy, z osieroconym zawiasem. Tak, to była resztka bramy cmentarnej. 
Śladu po niej nie ma. Za szkołą dom. Za nim schodki i gięta stara balustrada, już 
niepewnie się trzyma, prowadziła w głąb podwórza, do domów biedoty na Salwa-
torze. A naprzeciw, to jest po lewej... Pałacyk! Jedyny tutaj. Za nim czynszówka. 
W „pałacyku” mieszkali „państwo”, którzy mieli farbiarnie w jej podwórzu, dzia-
łali do końca wojny, później lokal przejął właściciel sklepu „po schodkach” przed 
skrzyżowaniem z ulicą Biskupią. Pan, z którego dzieci się śmiały, że Niemiec, bo 
po polsku nie umiał, a on Danziger był, leży na cmentarzu Nowy Salvator. Za 
„pałacykiem” trzeba spojrzeć jeszcze bardziej w górę – taras na dachu! Przedwo-
jenny. Fantazja... Za to po prawej stronie ulicy niepozorna klatka schodowa, ale 
czysta, odmalowana i z oryginalnymi giętymi drewnianymi elementami. Każdy 
dom inny... No i tutaj, ulica Na Stoku 30, ostatnie już na ulicy dzwonki do drzwi 
„ciągane”, na drut. Jeszcze są.

Maria Smolińska-Bylańska, lokalna przewodniczka po Biskupiej Górce

Ulica Na Stoku
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Ulica Salwator
Krótka uliczka, która wydaje się chować pomiędzy ulicami Biskupią i Na Stoku. 

Nazwę wzięła od leżącego obok nieistniejącego cmentarza Zbawiciela. Zabudowana 
była niskimi domkami czynszowymi z wąskimi korytarzykami i małymi okienkami. 
Wynajmowali w nich pokoje biedniejsi mieszkańcy.

Ulica Menonitów
Krótka, cicha uliczka, przy której znajdują się budynki dawnego zboru menoni-

ckiego, domu kaznodziei oraz przytułku prowadzonego przez menonitów. Obecnie 
w dawnym zborze mieści się zbór gdańskiego Kościoła Zielonoświątkowego. Do 1945 
roku uliczka rozdzielała posesję zboru menonickiego i kościoła apostolsko-katolickie-
go. Budynek kościoła apostolsko-katolickiego stał przy południowym krańcu nieistnie-
jącej dziś ulicy Czarne Morze od 1859 roku. Należał do grupy wyznaniowej powstałej 
w 184� roku w Niemczech, zwanej również kościołem niemiecko-katolickim. Został 
zniszczony w 1945 roku.

Ulica Stawki
Uliczka już dziś nie istnieje. W jej miejscu przebiega fragment ulicy Armii Kra-

jowej, wybudowanej w latach 80. XX wieku. Do 1945 roku ulica nazywała się Schwa-
rzes Meer (Czarne Morze). Prawdopodobnie pomiędzy nią a dzisiejszą ulicą Biskupią 
znajdowało się wyrobisko gliny ze zbierającą się w nim ciemną wodą, od którego ulica 
wzięła nazwę. Założenie komunikacyjne ulicy widoczne jest już na mapach z XV wie-
ku. Początkowo nazywana była Doliną Róż, gdyż wzdłuż niej rosły licznie krzewy ró-
żane. W XIX i XX wieku mieściły się przy niej szpital diakonis ewangelickich, kościół 
apostolsko-katolicki, szkoła powszechna, a także domy agenturalno-komisowe, sklep 
z materiałami piśmienniczymi. Mieszkała tu Urszula Mroczkiewicz, główna lekarka 
przedszkoli i szkół polskich w Wolnym Mieście Gdańsku. W 19�9 roku w niemieckim 
sierocińcu przy ulicy Schwarzes Meer umieszczano dzieci aresztowanych działaczy Po-
lonii gdańskiej, między innymi Łucji i Witolda Nełkowskich.

Tajemnice Biskupiej Górki

Biskupia Górka kryje wiele tajemnic. Oprowadzając, ujawniam trzy z nich:
Nataniel Mateusz Wolf był lekarzem, astronomem, który w XVIII wieku zbu-

dował przy bastionie Ostroróg obserwatorium astronomiczne zwane Dostrzegal-
nią Gwiazd. Jego życzeniem było, by w 100 lat po jego śmierci, w roku 1884, ot-
warto trumnę z jego zwłokami. Sam przygotował tajemniczy roztwór, w którym 
umieszczono jego ciało po śmierci. Działania wojenne w 1813 roku tak bardzo 
zniszczyły zarówno obserwatorium, jak i miejsce pochówku, że kiedy w 1869 roku 
otwarto trumnę, niewiele już pozostało z ciała lekarza. Dziś nie wiadomo, gdzie 
dokładnie znajdował się grób Nataniela Mateusza Wolfa.

Na rogu budynku Schroniska im. Pawła Beneke widnieje unikatowa postać 
Neptuna otoczona morskimi zwierzętami. Na pierwszych fotografiach po otwar-
ciu schroniska nie widać tej rzeźby. Kto i kiedy ją wykonał – oto kolejna zagadka 
do rozwiązania. 

Wciąż nie jest znane dokładne miejsce w obiektach koszarowych, gdzie prze-
trzymywano część obrońców Poczty Polskiej i Westerplatte oraz innych więźniów 
wojennych na terenie Biskupiej Górki. Wiadomo, że tutaj odbył się sąd polowy 
nad pocztowcami, w trakcie którego wydano na nich wyroki śmierci. Pocztowcy 
odwołali się i spędzili tu niemal miesiąc, zanim wykonano na nich bezprawny 
wyrok śmierci przez rozstrzelanie.

Grażyna Knitter, lokalna przewodniczka po Biskupiej Górce

Pozostałość po latarni na rogu ulic Salwator i Biskupia
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Przyroda na Biskupiej Górce

Biskupia Górka to dawniej piękna 
puszcza, dająca początek wspaniałym 
pomorskim lasom mieszanym. Obecnie 
tylko w kilku miejscach można ozna-
czyć płaty buczyny pomorskiej. Pozo-
stałość to roślinność ruderalna rosnąca 
na terenach przekształconych przez 
człowieka. Wiosną spotkamy tu „ucie-
kinierów” z przydomowych ogródków. 
Rosną tutaj: piękny niebieski żmijowiec 
zwyczajny, złoć żółta, łopiany, dąbrów-
ka rozłogowa, cebulica, konwalie, fiołki, 
a nawet chrzan pospolity. Z ciekawo-
stek: w Kanale Raduni w czerwcu za-
kwita gromadnie łączeń baldaszkowy. 
Ozdobą naszego wzgórza jest potężna, 
rosnąca obok kortów tenisowych, topo-
la osika (w pierśnicy 450 cm). Nie jest 

oznaczona jako pomnik przyrody, chociaż warto byłoby. Inna ciekawostka to po-
zostałości po dawnej puszczy – pięć lub sześć gatunków klonów z siedemnastu 
występujących w Polsce. Zapraszam na wycieczkę, która pozwoli nam popatrzeć 
nie tylko na historię, ale także pod nogi. 

Stanisław Biskup, lokalny przewodnik po Biskupiej Górce

Na Biskupiej Górce działają:

• Stowarzyszenie WAGA, ul. Biskupia 4
• Fundacja „Życie i Pasja”, ul. Biskupia 6
• Fundacja „Rodzinny Gdańsk”, ul. Biskupia �1
• Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, ul. Biskupia �4b
• Szkoła Podstawowa nr �1 im. kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta, ul. Na Stoku 4�

Więcej informacji o przeszłości i teraźniejszości Biskupiej Górki na:
www.biskupiagorka.pl

W broszurze wykorzystano materiały z wykładów przygotowanych do projektu 
„Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki na Biskupiej Górce” autorstwa: Magdaleny 
Staręgi, Dominiki Ikonnikow, Klaudiusza Grabowskiego, Anny Perz, Aleksandra 
Masłowskiego, Wojciecha Ostrowskiego.
Korzystano także z „Encyklopedii Gdańskiej”, Fundacja Gdańska �01�.

Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, użycie 
niekomercyjne, bez utworów zależnych �.0 Polska.

Fotografie: Wojciech Ostrowski
Autorki broszury: Grażyna Knitter, Dominika Ikonnikow 
Konsultacja: Krystyna Ejsmont, Barbara Sroka
Redakcja: Ewa Baniecka
Opracowanie typograficzne: Marek Rudowski

Ulica Biskupia 28



�6

Patroni medialni

Organizatorzy

Opis tajemnic Biskupiej Górki
1.Schronisko Młodzieżowe im. Pawła Beneke  - Schronisko otrzymało 
imię Pawła Beneke – piętnastowiecznego gdańskiego żeglarza i kapra, który 
w 1473 roku zdobył dla Gdańska „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga. 
Obecnie obraz ten znajduje się w Muzeum Narodowym w Gdańsku. 
Wybudowane w latach 1938–1940 według projektu Hansa Riecherta, było 
wówczas jednym z największych schronisk młodzieżowych na świecie.
W skład kompleksu zabudowań wchodzi wieża o wysokości 25 metrów, 
gdzie znajdował się niegdyś zegar z carillonem i mechanizmem, dzięki 
któremu odgrywana była scena potyczki żaglowców. W scenie tej 
zwycięstwo odnosi załoga okrętu „Piotr z Gdańska” dowodzonego przez 
Benekego.
Jeden z narożników budynku zdobi duża rzeźba Neptuna. Obecnie budynek 
ten użytkuje Komenda Wojewódzka Policji.

2.Zespół Reduty Biskupiej Górki (koszary; budynek oficerski; wartownie 
zachodnia i wschodnia, mur obronny z bramami, podziemna klatka          
schodowa) – wpisany do rejestru zabytków, zbudowany w latach 1828–1833 
dla wojska pruskiego, z wykorzystaniem niezrealizowanych projektów      
francuskich z okresu 1807–1813. Wystrój architektoniczny koszar został 
zatwierdzony przez nadwornego architekta króla Prus, Karla Friedricha 
Schinkla. Obiekt otacza sucha fosa, dostęp do wnętrza zapewniały dawniej 
dwa mosty zwodzone przed bramami. 
W koszarach internowano kilkuset żołnierzy polskich po powstaniu listopadowym.
W 1939 roku przetrzymywano tu obrońców Westerplatte i Poczty Polskiej 
oraz niektórych przedstawicieli Polonii gdańskiej.
Obecnie obiekt jest siedzibą Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej.

3.Podziemna klatka schodowa – należy do zespołu Reduty Biskupiej 
Górki; ułatwiała komunikację z fortyfikacjami osłaniającymi Gdańsk od 
strony południowej. Obecnie nieczynna.

4, 5, 6.Dzieło Koronowe na Biskupiej Górce – zespół trzech ziemnych 
bastionów z XVII wieku  (dodatkowo wzmocniony małym Bastionem 
Vigilance przy bastionie Ostroróg). W II połowie XIX wieku te umocnienia 
uzupełniono licznymi sklepionymi schronami podziemnymi, magazynami
broni i amunicji, poternami, chodnikami, budowano laboratoria, windy 
amunicyjne itp.:  
4.Bastion Zbawiciela.5.Bastion Pośredni.
6.Bastion Ostroróg – w latach 1780–1813 w Bastionie Ostroróg 
znajdowało się obserwatorium astronomiczne Nataniela Mateusza Wolfa 
„Dostrzegalnia Gwiazd”.

7.Wieża Kościoła Zbawiciela – zabytek - jedyna zachowana pozostałość 
po kościele ewangelickim Zbawiciela (Salwatora), zbudowanym w 1695 
roku na Zaroślaku przez miejskiego budowniczego Bartela Ranischa, 
zburzonym w 1945 roku. 

8.Kościół Mennonitów – zabytek; zbudowany w latach 1818–1819, jest 
największą zachowaną budowlą pomennonicką na obszarze Europy 
Wschodniej. Mennonici zaczęli osiedlać się u podnóża Biskupiej Górki 
pod koniec XVII wieku, a opuścili Gdańsk po II wojnie światowej.
Obecnie świątynia należy do zboru Kościoła Zielonoświątkowego.

9.Kościół Chrystusa Króla –  wybudowany w latach 1931–1932 dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu ks. Franciszka Rogaczewskiego oraz pracy        
i składkom Polonii gdańskiej. 

10.Pohulanka 1946 – miejsce publicznej egzekucji 11 członków załogi 
obozu koncentracyjnego Stutthof. 

11.Kanał Raduni – wraz z groblami i urządzeniami technicznymi 
wpisany do rejestru zabytków; sztuczny przekop Raduni o długości 13,5 km.
Zbudowany w latach 1348–1356, jest wybitnym średniowiecznym 
dziełem inżynierskim, które miało ogromne znaczenie gospodarcze. 
Wodę z kanału czerpano do picia i do celów przemysłowych,        
uruchamiano nią koła urządzeń produkcyjnych oraz zasilano fosę zamku 
krzyżackiego. Swój początek ma w Pruszczu Gdańskim, a uchodzi do 
Motławy.
Zapraszamy do poznania tajemnic Biskupiej Górki w ramach trzeciej edycji 
projektu „Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki na Biskupiej Górce”, przygotowanego
przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku i Stowarzyszenie „WAGA” .
Zapraszamy na spacery z Lokalnymi Przewodnikami i Przewodniczkami         
po Biskupiej Górce. Szczegółowe informacje oraz zapisy od czerwca 2014 r.:
Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Punkt Informacji Kulturalnej
ul. Długi Targ 39/40
tel.: 58 301 20 16
e-mail: punkt@ikm.gda.pl
pon.-pt., godz. 10.00 - 18.00
sob.-niedz., godz. 12.00 – 16.00
www.ikm.gda.pl/LokalniPrzewodnicy
Zwiedzanie z Lokalnymi Przewodnikami jest bezpłatne!
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Mapa 
tajemnic 
Biskupiej 
Górki

Dofinansowano ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra" 

Partnerzy

Szczegóły:

www.ikm.gda.pl/Lokalni Przewodnicy
www.facebook.com/LokalniPrzewodnicyIPrzewodniczkiNaBiskupiejGorce

Biskupia Góra

Przewodnicy i przewodniczki po Biskupiej Górce

Krystyna Bazylko, Stanisław Biskup, Beata Dolna, Szymon Drążek, Sylwester Gigoń, 
Magdalena Kamrowska, Grażyna Knitter, Ryszard Kopittke, Joanna Lewandowska, 
Alicja Łaniewska, Mariusz Maleszewski, Antoni Polakowski, Maria Smolińska-Bylańska          

Instytut Kultury Miejskiej i Stowarzyszenie WAGA zapraszają na spacery z lokalnymi 
przewodnikami i przewodniczkami, którzy oprowadzą Państwa po Biskupiej Górce. 

Szczegółowe informacje i zapisy na spacery z lokalnymi przewodnikami 
i przewodniczkami:
Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Punkt Informacji Kulturalnej
ul. Długi Targ �9/40
tel.: 58 �01 �016 
e-mail: punkt@ikm.gda.pl 
pon.–pt., godz. 10.00–18.00 
sob.–niedz., godz. 1�.00–16.00

Zwiedzanie z lokalnymi przewodnikami i przewodniczkami jest bezpłatne!
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