Oliwskie
impresje
z notatnika lokalnego przewodnika

Wstęp
Zapraszamy Państwa na spacer po Oliwie. Tym razem nie
do katedry, Pałacu Opatów czy po parku Oliwskim, ale
zaułkami i uliczkami, trochę na przekór temu, co zwykło
się uważać tutaj za najpiękniejsze i najcenniejsze. Chcemy zatrzymać wzrok na mansardowych dachach domów
przy ulicy Obrońców Westerplatte, zajrzeć do piwnicy
przy ulicy Kaprów czy w podwórka domów przy Opata
Rybińskiego i Liczmańskiego. Dzięki opowieściom o miejscach i dawnych mieszkańcach spróbujemy odtworzyć
ich codzienność, pokazać, jak spędzali wolny czas, co
ich fascynowało. Opowiemy o mieszkańcach z różnych
epok. Zatrzymamy się przed budynkami związanymi
z losem oliwskich Kaszubów i przypomnimy nie tylko
Antoniego Abrahama z ulicy Czyżewskiego, ale również
rodzinę Maciejewskich i Tejkowskich z Kaprów oraz
Alfa Liczmańskiego i członków jego drużyny harcerskiej.
Przewijać się będą anegdoty o stosunkach sąsiedzkich
między Polakami i Niemcami w Oliwie, ale też opowieści
o represjach zakończone wysiedleniami, aresztowaniami i śmiercią Polaków w pierwszych miesiącach wojny.
Opowiemy o tych, którzy projektowali willowe osiedla
i potem je zamieszkiwali, jak Kurt Arnheim, o artystach
Reinholdzie Bahlu, Irenie Jarockiej czy profesorach Wyższej Szkoły Technicznej – Alfredzie Kalähne i jego żonie
Anni. Nasze opowieści niejednokrotnie będą podkreślały
wyjątkowość Oliwy. Pomimo administracyjnej przynależności do Gdańska od 1926 roku zachowała swoją
odrębność. Panorama lesistych wzgórz, bliskość morza,
willowy charakter osiedli, gdzie każda ulica jest aleją,
a każdy dom otoczony ogrodem, to wszystko pozostaje
długo w pamięci i zachęca do kolejnego spotkania.
II
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1. Spacer aleją
Grunwaldzką
z Małgorzatą
Madeńską
Aleja Grunwaldzka (dawniej podzielona na odcinki Pommersche Straße, Danziger Straße, Zoppoter Straße) to
część głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta i drogi
wojewódzkiej. Bita droga łącząca Gdańsk z Oliwą została zbudowana w 1822 roku. Przebiega przez Wrzeszcz,
Strzyżę i Oliwę, jej przedłużeniem jest al. Niepodległości
w Sopocie. W 1934 roku uzyskała nazwę Adolf-Hitler-Straße. Przyjęto wówczas nową numerację, która utrzymana została po wojnie do dzisiaj (łącznie dochodzi do
numeru 960). Oto kilka wybranych obiektów.
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Przed wojną mieściła się tu restauracja Zum Artus Hof, był też sklep kolonialny.
U zbiegu al. Grunwaldzkiej i ul. Poczty Polskiej w 1950 roku pojawił się pierwszy w Gdańsku bar mleczny Biały Zdrój, a w 1955 roku przed budynkiem
stanęła pierwsza w Oliwie oszklona budka telefoniczna. W notatce prasowej
pisano: „O tym, że rachuby na frekwencję nie są bezpodstawne, świadczy
napływ konsumentów już w pierwszych godzinach po otwarciu baru. Między
klientami widzimy kilku uczniów V Ogólnokształcącego Gimnazjum, starszą
panią – emerytkę, pracownice sklepowe, które, korzystając z przerwy obiadowej, wpadły tu na gorący posiłek, robotników zatrudnionych przy pobliskiej
budowie. Skończyły się już dla nich czasy „taskania” blaszanek z wystygłą
kawą. Za 16 zł mogą tu wypić szklankę gorącego mleka, za 17 złotych spożyć
bułkę z masłem. Jacyś przyjezdni państwo z ciężkimi walizami w rękach
z zadowoleniem zajmują miejsca na wysokich stołkach, zamawiając gorące
kakao – uniknęli poważnego wydatku, jaki pociągnęłoby za sobą normalne
„śniadanko” w restauracji”. Bar został zamknięty po 67 latach działalności.

Budynek ten to słynny, powstały w 1915 roku, hotel Niemiecki Dwór (Deutscherhof). Posiadał centralne ogrzewanie i ciepłą wodę dla gości mieszkających
w 33 pokojach. Jego właścicielem do 1945 roku był Martin Knaak. W swojej
luksusowo wyposażonej kawiarni Moscatte wynajmował pomieszczenia
również oliwskim organizacjom polonijnym, które urządzały tu różnego
rodzaju spotkania, zebrania, a nawet zorganizowały zabawę sylwestrową. Po
II wojnie światowej w budynku funkcjonowały różne urzędy. Najbardziej zapamiętany został jako obiekt mieszczący przez kilkanaście lat specjalistyczną
przychodnię. Dziś po rozbiórce i odrestaurowaniu dawnego budynku stanął
tu hotel sieci Hampton by Hilton oferujący gościom 101 pokoi.
Jeszcze niedawno był tu szereg parterowych domków z pierwszej połowy
XIX wieku. Po ich rozbiórce stanął sklep sieci Lidl.
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 Na miejscu dawnego nowoczesnego hotelu Deutscher Hof
stoi dziś strzelisty Hampton by
Hilton.
 Między kamieniczkami przy
al. Grunwaldzkiej nadal stoi
kapliczka z XVIII wieku, a Matka
Boska i św. Jan Niepomucen
niezmiennie przyglądają się
przechodniom.

Przed domem znajduje się przydrożna kapliczka z XVIII wieku z figurami
Matki Boskiej i św. Jana Nepomucena, pamiątka pielgrzymek z gdańskiego
Sztolcembergu (Chełmu) do Wejherowa. Po drugiej stronie ulicy stał od 1660
roku szpitalik św. Łazarza, rozebrany pod budowę drugiej jezdni w 1963 roku.
Znikła też fontanna przy wylocie ul. Opata Rybińskiego, przed narożnikiem
parku. Dziś przebiega tu jezdnia.
Jest jedną z najefektowniejszych kamienic, a pochodzi z 1899 roku. Na parterze
znajdował się lokal Cigarett & Tabake należący do Rudolfa Klatta. Obecnie
jeden z lokali nieprzerwanie od 1946 roku zajmuje zakład fotograficzny.
Mieścił się tu cesarski urząd pocztowy, zlikwidowany przed 1923 rokiem.
Następnie w jego miejscu powstało kino Union Lichtspiele. W przyziemiu
budynku działała też restauracja Ratskeller (Restauracja w Piwnicy). Powstała
najprawdopodobniej w latach 20. XX wieku. Po wojnie pojawił się tu bar Piekiełko, a później ręczna centrala telefoniczna przeniesiona około 1963 roku
na ul. Husa. Po centrali urządzono w tym miejscu placówkę pocztową czynną
do 1980, 1981 roku.
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była zelektryfikowana. Po I wojnie światowej przez krótki czas mieścił się tu
areszt gminny. Po II wojnie światowej przez lata była tu zajezdnia WPKGG
i baza transmisyjna TV, w tym czasie dokonano również podziału hali parteru
na mniejsze pomieszczenia. W latach 80. XX wieku powstały tu mieszkania
dla pracowników ZKM, następnie przekształcone w mieszkania komunalne.

Po drugiej stronie ulicy:

 Grunwaldzka 523 to dawny
cesarski urząd pocztowy.
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Obecnie, w nowym budynku, znajduje się tu restauracja McDonald’s. Dawny
budynek nie istnieje. Został najprawdopodobniej celowo spalony w 1945 roku
– wcześniej była tu siedziba oddziału NSDAP Oliwa-Wschód. W latach 20.
XX wieku mieściła się tu kawiarnia Linden-Cafe, a od 1937 roku w miejscu
kawiarni miało siedzibę oliwskie wydawnictwo Olivaer Zeitung. Antoni
Leszczyński wspomina: „Zabrano mnie jako pierwszego z Polaków w Oliwie.
Zapewne dlatego, że mieszkałem tuż nad siedzibą Ortsgruppe NSDAP i z okazji naszych świąt narodowych wywieszałem długą polską flagę narodową.
Często miałem z tego powodu scysje z partyjniakami”.

Znajdował się tu młyn VI (oficjalnie nosił trzy imiona – jak klasyczny arystokrata – Fryderyk Wilhelm Georg), w którym działały kolejno kuźnia żelaza,
olejarnia, tartak i młyn zbożowy czynny jeszcze do 1945 roku. W sąsiedztwie
zachował się parterowy budynek z połowy XIX wieku. Przez wiele lat jego
właścicielem była rodzina Czachowskich. Georg Czachowski od 1874 roku był
w Oliwie sołtysem, a od 1880 roku wójtem. Za jego czasów powstał w Oliwie
pierwszy chodnik, wybrukowano też kilka ulic.
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Pod tym adresem stoi Jodłowa Willa, z języka niemieckiego Dom Jodeł. Nazwa
związana jest z jej funkcją – istniała tu niegdyś szkółka iglaków. Wybudowana została w latach 1898–1910. Początkowo właścicielem domu i parceli był
bogaty rzeźnik gdański Henryk Fromm. W latach 20. XX wieku dobudowano
ogród zimowy w postaci rotundy. Willa zbudowana została w stylu architektury wczesnosecesyjnej o bardzo ciekawych zdobieniach nad drzwiami
i oknami. Na uwagę zasługuje również wiele autentycznych elementów
wyposażenia. W latach 1939–45 na zapleczu działała wytwórnia likierów.
Pod koniec wojny mieściło się tu schronisko dla emerytów, po wyzwoleniu
Oliwy dom zajęły wojska sowieckie.
To adres dawnej zajezdni tramwajowej, obecnie kompleks budynków stanowiący zabytek architektury przemysłowej. Zachowały się obiekty zajezdni tramwajów elektrycznych zbudowane około 1910 roku. Do naszych
czasów nie dotrwały stojące tu poprzednio budynki zajezdni tramwajów
konnych oraz dwie duże, parterowe, drewniane stajnie, posadowione nad
stawem przy młynie V. Dawne budynki powstały w 1873 roku do obsługi
pierwszej w Gdańsku linii tramwaju konnego prowadzącej z Targu Siennego. Na piętrze były pomieszczenia socjalne. W 1874 roku, po likwidacji linii
tramwajowej, w budynku zajezdni znalazła się fabryka mydła. Wskutek
uruchomienia w 1908 roku komunikacji tramwajowej z Oliwy do Jelitkowa
ponownie zaadaptowano budynek na zajezdnię, tym razem linia tramwajowa

 Dawniej Młyn VI, widok od
strony parku. Do dziś zachowały
się w sąsiedztwie zabudowania
z połowy XIX wieku.
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Drewniany ozdobny budynek powstał w 1900 roku. Willa od początku istnienia nosiła nazwę Lindenhof – Lipowy Dwór. Po wojnie przez 5 lat działał tu
oddział straży pożarnej, a przez rok budynek służył jako siedziba Zrzeszenia
Kaszubskiego.

 Drewniany budynek z zachowanymi ozdobami, dawniej
siedziba straży pożarnej i przez
chwilę Zrzeszenia Kaszubskiego.
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W okolicy dzisiejszej pętli tramwajowej stały jednopiętrowe budynki. W jednym z nich znajdował się zakład kowalski.

Po wojnie lokal w tej kamienicy przejął Paweł Pettke, który ze swojej poprzedniej piekarni, mieszczącej się na Siedlcach, aż do końca sierpnia 1939
roku codziennie dostarczał konnym wozem, później ciężarówką, wypieki
polskim żołnierzom na Westerplatte. Obecnie piekarnia Eskimos sprzedaje
tu świeże pieczywo oraz smaczne lody.

 Grunwaldzka 504, Piekarnia
– Cukiernia Eskimos.
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2. Spacer
ulicą Kaprów
z Grażyną
Niemyjską
Pierwotnie ulica nazywała się Delbrückstraße. Powstała
jako droga łączącą Pelonken (ul. Polanki) z dworcem oliwskim. Pierwsze zabudowania wzniesiono tu około 1890
roku. W 1928 roku, po wybudowaniu przez spółkę DOM
willowych domów w części zachodniej (naprzeciwko
skweru im. I. Jarockiej), ulicę podzielono na Foersterstraße (Żeromskiego) i Gneisenaustraße (Kaprów). Spacer
zaczynamy od strony ul. Wita Stwosza, przy skwerze im.
Ireny Jarockiej.
Jest to najpiękniejszy bzowy zakątek w Oliwie, ma
jednak mroczną przeszłość. Tutaj w 2013 roku doszło do
morderstwa. Uduszono młodą dziewczynę, a podejrzanym był jej narzeczony. Niewielki park długo pozostawał
bezimienny. Latem 2018 roku otrzymał patrona, znaną
piosenkarkę Irenę Jarocką. Mieszkała niedaleko stąd
przy ul. Słonecznej. Na pewno korzystała z wesołego
miasteczka, które rozbijało się tutaj w latach 60., oferując
dzieciom karuzele, krzywe lustra, strzelnicę i huśtawki.
Przechodzimy przez ul. Wita Stwosza i udajemy się
na prawą stronę ul. Kaprów. Za budynkiem lecznicy dla
zwierząt rozpoczynają się zabudowania przypisane do
tej ulicy. Są to wolnostojące, wielorodzinne wille otoczone zielenią, zapewne pozostałą po dawnych ogrodach. Wzdłuż ulicy ciągnie się szpaler lip, systematycznie
przycinanych, co daje bardzo przyjemne wrażenie ładu,
harmonii z przyrodą i piękna.

7

W kamienicy numer 7 już po II wojnie mieszkał wybitny architekt prof. Jerzy
Stankiewicz, który pochodził z Wilna i stał się niekwestionowanym autorytetem w zakresie architektury i urbanistyki Gdańska i Pomorza Wschodniego.
p od
n um er e m

Dzisiaj znajduje się tu Zakład Higieny Weterynaryjnej. Budynek został bardzo
zniszczony podczas wojny i odbudowany w 1954 roku na potrzeby Zakładu.
Znajdują się tu laboratoria diagnozujące choroby zakaźne, wykonuje się
badania GMO.
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Kamienica zbudowana została około 1911 roku. Znajdowała się tutaj, zapewne
w wysokiej suterenie, rozlewnia piwa i wody Henricha Wirtha. Około 1914
roku właściciel przeniósł ją do budynku przy Kwietnej 39, być może z uwagi
na lepszy dostęp do wody.
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 Kaprów 9,
niegdyś
w suterenie
mieściła się
rozlewnia
wody i piwa.
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Tutaj, na piętrze, od 1927 roku mieszkała rodzina Antoniego Maciejewskiego.
Antoni z żoną Teresą (z domu Dworakowską) i dziećmi Alfonsem i Jadwigą byli
energicznymi działaczami Polonii Wolnego Miasta Gdańska i ożywili uśpioną
dotąd Oliwę. Antoni, zawodowo związany z koleją, należał do uprzywilejowanej warstwy kolejarzy, był maszynistą, a później naczelnikiem parowozowni. Silnie agitował wśród kolejarzy, zachęcając do udziału w imprezach
Towarzystwa Ludowego „Jedność”, a także do wspierania Gminy Polskiej,
której był prezesem.
W 1930 roku dzięki staraniom Gminy Polskiej powstało w Oliwie Towarzystwo Polek, spóźnione w stosunku do innych gdańskich dzielnic. Tutaj
aktywnie pracowała Teresa Maciejewska. Ich dzieci uczyły się w polskich
szkołach: Alfons w Gimnazjum Polskim Macierzy Szkolnej, a Jadwiga najpierw
w szkole senackiej, potem w Gimnazjum Polskim. Była też aktywną harcerką.
Tuż przed wojną podjęła studia medyczne w Poznaniu. Wszystko zmieniło
się latem 1939 roku. Antoni, aresztowany i więziony, został rozstrzelany
w Stutthofie, a żonę z córką Niemcy wywieźli do obozu w Toruniu i Potulicach.
Ich dom zajął SS Obersturmführer Artur Wilke z rodziną.
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 Kaprów 7, dom wybitnego
architekta profesora Jerzego
Stankiewicza.

Jakiś czas po wojnie parter budynku zajmował zakład fryzjerski Maria, a na
piętrze, pod nr. 4, mieszkał z rodziną wyjątkowy człowiek – Franciszek Mamuszka. Początkowo pracował jako nauczyciel i zajmował się również opieką
nad dziećmi kaszubskimi z przedwojennego Wolnego Miasta. W 1951 roku
został kierownikiem Działu Naukowo-Oświatowego w Muzeum Pomorskim
w Gdańsku, z którym był związany do końca pracy zawodowej. W ramach
pasji krajoznawczej wiele działał społecznie, zabiegając o upamiętnianie
wybitnych postaci czy wydarzeń oraz działając na rzecz ratowania zabytków. Opublikował setki artykułów, przewodników, folderów, monografii
historycznych, opracowywał mapy i plany miast. Współpracował z prof.
Jerzym Stankiewiczem.
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Po tej samej stronie ul. Kaprów znajduje się budynek nr 13 owiany złą sławą.
Wybudowany w 1902 roku stał się w kwietniu 1945 roku siedzibą Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Oliwie. W sąsiednich posesjach
umieszczone zostały Milicja Obywatelska oraz NKWD. Placówka w Oliwie
działała do 1950 roku, potem dom przekazano na cele mieszkaniowe. Do
dzisiaj w piwnicy zachowały się ślady obecności bezpieki. Pomieszczenie
pełniło funkcję aresztu. Na ścianach widać ryte napisy. Na drzwiach od strony
wewnętrznej znajduje się wiele inskrypcji wykonanych ołówkiem. Szefami
tej placówki byli Bronisław Lesik (kwiecień 1945) i Michał Szachterski.
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 W piwnicy budynku nr 13
widać na ścianach ryte napisy
aresztantów z lat 40.
Fot. Krzysztof Filip IPN
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Przed wojną mieszkali tu kupcy, nauczyciel, wdowy, rentierzy oraz Herbert
Wilken, jeden z pierwszych esesmanów – miał wśród esesmanów najniższy
numer 416. Jego losy po 1939 roku są nieznane.

Po drugiej stronie, między ulicami St. Wąsowicza i J. Husa
znajdują się kamienice nr 4, 5 i 6.
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Kiedy stoimy przed narożną kamienicą nr 16, naszą uwagę przykuwa bogato
zdobiony portal. Nad drzwiami widać płaskorzeźbę przedstawiającą dwa orły,
między którymi umieszczono symbole masońskie: cyrkiel i węgielnicę. Na
górze napis: 1890, najpewniej data budowy tej kamienicy. Według mieszkańców na parterze znajdowała się przed wojną loża masońska. Być może chodzi
tu o lożę Zum Stern im Osten (Pod Gwiazdą Wschodu).

Kamienica nr 4 słynęła w latach 20. i 30. ze sklepu, w którym można było
zakupić artykuły kolonialne i delikatesowe oraz mleko i jego przetwory. Na
piętrze znajdował się pokój z balkonem, gdzie można było przysiąść i zjeść
lody. Po wojnie tradycję handlową kontynuował sklep monopolowy, a dziś
znajduje się tu apteka i sklep warzywny.
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Pod numerem 5 działała piekarnia i cukiernia, gdzie podawano kawę. Jej
właścicielem w latach 30. był Willi Krüger.
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 Wejście do kamienicy nr 16.
 Kamienice na ul. Kaprów
zachwycają nowymi fasadami,
Kaprów 17.

W tej kamienicy mieszkał do 1928 roku znany przedsiębiorca Hermann Johann Paucksch z rodziną. Pochodził z Landsbergu (Gorzowa Wielkopolskiego)
i był dyrektorem znanej tamtejszej firmy H.Paucksch AG produkującej kotły
parowe i silniki. W latach 20. firma przeżywała kryzys i rodzina sprzedała
swoje udziały. Hermann Paucksch zamieszkał w Oliwie, ale kiedy w 1928
roku zmarła jego żona Marie Luise (z domu Simon), wyjechał i ostatnie lata
spędził u córek w Unna w Westfalii.
Dochodzimy do końca ul. Kaprów. Jeszcze tylko krótkie spojrzenie na nowo
wybudowany dom nr 3. Zajmuje dużą działkę, przed wojną wykorzystaną na
ogród i dom pod nr. 2 rozebrany w latach 70. Była to własność rodziny Tejkowskich, którzy aktywnie działali w organizacjach polonijnych. Mówiono
o nich „klub starych kawalerów”, bo tylko dwóch z pięciu synów Anastazego
i Kazimiery się ożeniło. Życie każdego z nich zasługuje na pamięć, ale najbardziej sensacyjne przeżycia stały się udziałem najmłodszego – Mieczysława.
Przed wojną działał w harcerstwie, w Klubie Sportowym Gedania i Tajnej
Organizacji Wojskowej Polonia, za co otrzymał od Niemców wyrok śmierci.
Udało mu się dwukrotnie uciec z transportu. Ukrywał się w Warszawie
i działał w strukturach Armii Krajowej. Po wojnie szczęśliwie wrócił do
rodziny w Oliwie.
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Kończymy nasz spacer na małym skwerze przy zbiegu ulic Kaprów i Obrońców Westerplatte. Czas na odpoczynek.
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3. Spacer
ulicą Opata Jacka
Rybińskiego
z Ewą Oslislok
Ul. Opata Jacka Rybińskiego i stanowiąca jej przedłużenie ul. Stary Rynek Oliwski to główna oś komunikacyjna Oliwy, przebiegająca ze wschodu na zachód, łącząca
aleję Grunwaldzką z ul. Spacerową i dalej z obwodnicą
Trójmiasta.
Na całej długości ul. Opata Rybińskiego biegnie wzdłuż
południowej granicy parku Oliwskiego. Nawiązywała do
tego przedwojenna nazwa ulicy – Am Schlossgarten (Przy
Ogrodzie Pałacowym). Po wojnie ulicę nazwano Armii
Radzieckiej, a w 1991 roku nazwę tę zmieniono na obecną
– Opata Jacka Rybińskiego, honorując w ten sposób człowieka wielce dla Oliwy zasłużonego. To właśnie opatowi
Rybińskiemu Oliwa zawdzięcza słynne organy, rokokowy Pałac Opatów i piękny ogród w stylu francuskim ze
wspaniałą osią widokową, zwaną Drogą do wieczności.
Ul. Opata Jacka Rybińskiego zabudowana jest tylko po
stronie południowej i tą właśnie stroną wyruszymy na
spacer, w kierunku skrzyżowania z ulicą Polanki.

12
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pętla
t r a mwajowa
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Na początku ulicy, przy skrzyżowaniu z al. Grunwaldzką, znajduje się pętla
tramwajowa, która dla większości mieszkańców Trójmiasta istnieje w tym
miejscu „od zawsze”. Przedwojenne zdjęcia tego miejsca pokazują jednak
zupełnie inny widok. Jest na nich zadbany skwer z fontanną (od strony parkowej) i niewielki dom ze spadzistym dachem. To budynek szpitala św. Łazarza wybudowany w połowie XVII wieku za czasów opata Kęsowskiego
na potrzeby osób chorych i ubogich. Za czasów opata Rybińskiego budynek
został przebudowany, przetrwał w prawie niezmienionym stanie i nadal
pełnił swoją funkcję do początku lat 60. XX wieku (300 lat!). Nie dotrwał
jednak, niestety, do naszych czasów. Został rozebrany w 1963 roku, ponieważ
kolidował z przebiegiem nowej jezdni poszerzanej wówczas al. Grunwaldzkiej.
Teren, na którym znajdował się szpital, zajmuje obecnie jezdnia al. Grunwaldzkiej w kierunku Gdańska i część pętli tramwajowej, rozbudowanej po
rozbiórce budynku.
Pętla tramwajowa na początku ul. Rybińskiego wybudowana została
dopiero po wojnie, w 1948 roku. Wcześniej linia tramwajowa z Oliwy w kierunku Gdańska, uruchomiona w 1901 roku (linia nr 2), miała swój początek
w miejscu obecnego placu Inwalidów Wojennych, naprzeciwko głównego
wejścia do parku Oliwskiego. Druga linia tramwajowa, łącząca Oliwę z Jelitkowem, uruchomiona w 1908 roku (linia nr 10), zaczynała się na Starym
Rynku Oliwskim przed Domem Zarazy, a jej trasa biegła wzdłuż ulicy noszącej
obecnie imię Jacka Rybińskiego. Po wybudowaniu nowej pętli tramwajowej
tory tramwajowe na odcinku od Domu Zarazy do skrzyżowania z al. Grunwaldzką zostały zlikwidowane.

W budynku nr 9 od blisko 20 lat działa filia nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej, ale szeroki taras przed wejściem zdradza, że pierwotne
przeznaczenie tego budynku było inne. Podobnie jak większość zabudowy
przy ul. Rybińskiego pochodzi z przełomu XIX i XX wieku, kiedy Oliwa stawała
się coraz modniejszą miejscowością letniskową i uzdrowiskową (Luftkurort
Oliva), a na potrzeby przybywających coraz liczniej gości powstawały hotele
i pensjonaty, a także restauracje i kawiarnie.
Kilka takich obiektów powstało również przy ul. Opata Rybińskiego, a niektóre z nich pełniły swoją pierwotną funkcję również w okresie powojennym.
Tak było m.in. w przypadku budynku nr 9, w którym przed wojną znajdował
się hotel i restauracja, początkowo pod nazwą Hotel Assmus, a następnie
Schloss Hotel. W latach 1919–27 właścicielem budynku i mieszczących się
w nim hotelu i restauracji był Polak, Józef Galicki, który udostępniał lokal
na zebrania polskich organizacji działających w Wolnym Mieście Gdańsku.
Po wojnie na parterze budynku mieściła się również restauracja, która początkowo nosiła nazwę Bałtyk, a później Oliwska. Po zamknięciu restauracji
i remoncie lokalu przeniosła się tutaj w 2000 roku biblioteka, która wcześniej
mieściła się przy ul. Obrońców Westerplatte.
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 Ważne
miejsce
na mapie
Oliwy – pętla
tramwajowa.

 Biblioteka Oliwska od blisko
20 lat ma swoją siedzibę w pięknym budynku z końca XIX wieku.
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Zapewne tylko starsi mieszkańcy Oliwy pamiętają, że działało tu kino, które
mieściło się przy ul. Rybińskiego pod numerem 11. Jedynymi pozostałymi po
nim śladami są charakterystyczne dwuskrzydłowe drzwi pomiędzy budynkami nr 11 i 12 oraz szeroki pas blachy nad nimi, na którym kiedyś znajdował się neon z nazwą kina. Działało w tym miejscu już przed wojną i nosiło
nazwę Roxy. Po wojnie funkcjonowało w tym samym miejscu do 1988 roku,
początkowo pod nazwą Polonia, a od 1952 roku jako kino Delfin. W latach
powojennych dodatkową „atrakcją” w trakcie seansów filmowych był odgłos
tramwajów przejeżdżających tuż za budynkiem kina, ponieważ po likwidacji
przystanku końcowego przy placu Inwalidów Wojennych tory tramwajowe
w kierunku nowej pętli poprowadzono na zapleczu budynków położonych
przy ulicach Opata Rybińskiego i Obrońców Westerplatte. Do dawnego kina
nawiązuje nazwa i wystrój kawiarni mieszczącej się w budynku pod numerem
17 (Kafe Delfin). Jego klimat przypominają kinowe fotele i stare akcesoria
(projektory, szpule z taśmami).

Naprzeciwko głównej bramy parku Oliwskiego znajduje się niewielki parking
i skwer, noszący nazwę placu Inwalidów Wojennych. Powstał w miejscu
zniszczonych podczas wojny kamienic (nr 13, 14 i 15) oraz końcowego przystanku przedwojennej linii tramwajowej nr 2 Gdańsk–Oliwa. Stojąc przy placu
Inwalidów, warto zwrócić uwagę na sąsiadujące z nim budynki.

pl ac
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 W tym
budynku
przez wiele lat
funkcjonowało kino.

Oprócz wspomnianej już kawiarni Delfin mieści się tu jeden z najstarszych
zakładów fotograficznych w Oliwie, Foto Rembrandt, działający w tym miejscu
nieprzerwanie od 1949 roku i obecnie prowadzony przez syna pierwszego
właściciela.

p od
n um er e m

17
L

 Przed
obiektywem
fotografa z Foto
Rembrandt
stawały
i stają kolejne
pokolenia.
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Budynek z szerokim tarasem od strony ulicy to – podobnie jak ten, w którym
mieści się biblioteka – obiekt wybudowany z myślą o gościach odwiedzających Luftkurort Oliva. Przed wojną była tu elegancka cukiernia i kawiarnia
początkowo pod nazwą Przy Królewskim Ogrodzie (Conditoreiund Café
Zum Königlichen Garten), a następnie znana jako kawiarnia Oskara Kocka
(Conditoreiund Café Oskar Kock). Po wojnie w lokalu po dawnej cukierni
kontynuowano działalność gastronomiczną. W pierwszym okresie działała tutaj restauracja Savoy, potem był to Kameleon, następnie Kamel, a od
2011 roku restauracja Classic.

pa ł ac opatów
i o gród
f r a nc usk i

Nawet idąc południową, zabudowaną stroną ul. Rybińskiego, nie sposób pominąć widoku, który otwiera się po „parkowej” stronie ulicy, na wysokości
budynków nr 21/22. W miejscu, gdzie kończy się zachowany odcinek muru
opactwa, otwiera się wspaniały widok na najbardziej reprezentacyjną część
parku Oliwskiego – południową fasadę rokokowego skrzydła Pałacu Opatów,
parter ogrodowy w stylu francuskim z charakterystycznymi, strzyżonymi
w kształcie stożków cisami oraz zachodnią część Stawu Łabędziowego (na
pierwszym planie). To właśnie dzieła, które pozostawił po sobie opat Jacek
Rybiński i najpiękniejsza wizytówka jego rządów w opactwie.
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Ostatni budynek przy ulicy Rybińskiego, przy skrzyżowaniu z ulicą Polanki,
ma nr 25 i od 2017 roku nosi dumną nazwę Oliwski Ratusz Kultury. Nazwa
obiektu nie jest przypadkowa, bo nawiązuje do funkcji, którą budynek pełnił
w przeszłości. W latach 1910–1913 mieściła się tutaj siedziba władz Oliwy,
czyli ratusz, który potem został przeniesiony do budynku nr 24. Wcześniej,
przed rokiem 1910, funkcję oliwskiego ratusza pełnił dawny budynek bramny
opactwa cystersów, zwany od początków XVIII wieku Domem Zarazy.
Budynek pod nr 25 wybudowany został w latach 90. XIX wieku. Przed
II wojną światową na parterze funkcjonowało kilka sklepów. Najdłużej, bo od
około 1914 roku, sklep z towarami kolonialnymi, później w latach 20. sklep
filialny słynącej ze znakomitych wyrobów fabryki czekolady Georg Friedrich
Mix, a w latach 30. otwarto sklep z wyrobami mleczarskimi oraz piekarnię.
Z okresu powojennego w pamięci mieszkańców Oliwy pozostała działająca
w tym miejscu księgarnia Róża oraz sklep rybny. W latach 2015–2017 będący
w bardzo złym stanie technicznym budynek został gruntownie wyremontowany przez Fundację Wspólnota Gdańska. Obecnie pod szyldem Oliwski
Ratusz Kultury działa tu galeria sztuki, sala koncertowa, restauracja Tu Można Marzyć oraz hostel. Tutaj też zaczynają się wszystkie oliwskie spacery
prowadzone przez Lokalnych Przewodników.
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 Pałac Opatów – charakterystyczny
punkt oliwskiego krajobrazu.
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4. Spacer ulicą
Obrońców
Westerplatte
z Ryszardem
Kopittke
Oliwskie ulice jako pierwsze w Gdańsku otrzymały polskie nazwy, jeszcze w kwietniu 1945 roku. Przed wojną
była to ulica Georgstraße. Etymologia nazwy nie jest
jasna, choć mówi się, że niejaki Georg był właścicielem pierwszego domu postawionego przy brukowanej
przecznicy.
Część zabudowy została zniszczona w czasie wojny.
W rękopisie z lat 40. Jerzy Sawicki wspominał pogorzelisko przy ulicy Obrońców Westerplatte 1, 2, 40 i 41. Ulicę
tworzą okazałe domy wielorodzinne, które zamieszkiwane były głównie przez osoby zamożne lub zajmujące
wyższe rangą stanowiska: urzędników, kupców, lekarzy,
nauczycieli. Mieszkania były wynajmowane, właściciele
rzadko zamieszkiwali posiadane nieruchomości.
p od
n um er e m
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2, 3, 4
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Właścicielem domu 5 w 1927 roku został kupiec Franz Laurer, po nim stolarz Emil Schilaski. Odnaleźć można także reklamę z lat 30., która zaprasza
do pralni pani Schaedel. Do korzystania z punktu zachęcano „codzienną
dostawą i odbiorem, punktualną obsługą i dbaniem o ubrania”. Po wojnie
w wykazie pojawia się pielęgniarka Henryka Meżdżenek. Działał tutaj też
dom noclegowy PCK.
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Niezwykły
urok
ul. Obrońców
Westerplatte
nie przemija.
 Ul. Obrońców Westerplatte około
1905 roku. Fot.
ze zbiorów
Piotra
Leżyńskiego.

W domu Grunwaldzka nr 506 i Obrońców Westerplatte 1 mieścił się zakład
kowalski mistrza o nazwisku Pokolm. W warsztacie odbywać można było
praktyki kowalskie, trwające trzy i pół roku.

 Ul. Obrońców Westerplatte
w 2019 roku.

Właścicielem budynków 2, 3 oraz 4 w pierwszych latach XX wieku był Johannes Beck. W latach 20. dwójka przeszła na własność kupca Israela Dziedzica
i jego syna Izaaka. Według książki telefonicznej panowie handlowali rybami,
prowadząc spółkę Herzel Dziedzic i syn.
W latach 20. kamienica przeszła w ręce rodziny kupieckiej Bolt – Maxa, a w latach 30. jego żony Idy. Mieszkali tu głównie nauczyciele czy makler Ficht. Po
wojnie miała tu siedzibę mydlarnia Stanisława Wichrowskiego.
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Początkowo budynek należał do Gdańskiej Spółki Tramwajów Elektrycznych.
Mieszkał tu Walter Hildebrandt, niemiecki sekretarz administracji Wysokiego Komisarza Ligi Narodów. W 1920 roku został sekretarzem generalnym
ds. negocjacji gdańsko-polskich, a w 1921 roku szefem biura handlu zagranicznego. Był komisarzem ds. cen Wolnego Miasta Gdańska oraz szefem
departamentu ds. zatrudnienia i rozwoju przemysłowego Senackiego Wydziału Ekonomii i Pracy.
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Zamieszkiwała tu rodzina Kubatzkich. W kwietniu 1939 roku, w dzienniku
„Danziger Neueste Nachrichten”, pojawił się nekrolog Bernharda Kubatzkiego. Był on zastępcą dyrektora szkoły. Zmarł w wieku 75 lat, 24 kwietnia.
27 kwietnia miał się odbyć pogrzeb, z uroczystością w katedrze i pochówkiem
na oliwskim cmentarzu.
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 Charakterystyczne
dla oliwskiej
architektury
elementy
drewniane.
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Dom nr 16 powstał w 1890 roku i należał do rodziny Lange. O swoich przodkach opowiadała Danuta Sandomirska: „Rodzina od strony mamy od dziesięcioleci związana była z Oliwą. Tam pod koniec XIX wieku mój dziadek
Franciszek Lange wybudował dom, gdzie w 1934 roku przyszłam na świat.
Dziadek był człowiekiem majętnym. Niektórzy mówili o nim „polski król
Oliwy”. Miał swój własny warsztat malarski, choć najbardziej znany był ze
złoceń, które wykonywał. Na zapleczu budynku znajdował się warsztat, biura
i pomieszczenia dla uczniów. W 1903 roku odnowił dawny ołtarz główny
w katedrze oliwskiej”.

Pierwszym właścicielem tej kamienicy był rzeźnik Frommann, mieszkał
w Śródmieściu, kolejnym Julius Kahlert, mechanik samochodowy. Oprócz
napraw zajmował się także sprzedażą aut i rowerów. Mieszkali tu: ortopeda,
fryzjer, szewc, inspektor miejski, swój sklep kolonialny miał podobno pan
Frankenstein.
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Kamienica należała do rodziny Grunwald. Paul był kupcem, prowadził sklep
kolonialny. Wcześniej, koło 1916 roku, sklep kolonialny miał tu Otto Dieck,
reklamował się sprzedażą win i konserw oraz Gertruda Kuhl, która w ofercie
miała czekoladę, konfitury, keksy, ale także przybory szkolne i śpiewniki.
Wiemy również, że 11 maja 1932 roku miała się odbyć licytacja przymusowa
mieszczącej się tu cukierni i kawiarni Richter, z mieszkaniem. Opisywana
była w „Gazecie Bydgoskiej” jako „nowo urządzona, z własnym zakładem
piekarskim, centralnym ogrzewaniem i parkietem”.
Ten budynek przez cały czas był w rękach rodziny Dieck z Monachium. Koło
roku 1916 mieszkał tutaj artysta, malarz i grafik, Reinhold Bahl. Urodził się
4 marca 1869 roku w Gdańsku. Uczył się m.in. w berlińskiej Akademii Sztuk
Pięknych, potem we Frankfurcie i Dreźnie. W latach 1898–1934 nauczał przedmiotów artystycznych w Rzemieślniczej Szkole Dokształcającej w Gdańsku.
Malował sceny z ulic miasta, widoki portu gdańskiego. Stosował chłodny
i wyciszony koloryt. Zaginął w nieznanych okolicznościach w drodze z Oliwy
na Siedlce w ostatnich dniach zdobywania Gdańska, w 1945 roku.
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Kamienica miała paru właścicieli. Pierwszym był fotograf Hoppe, potem
kapitan korwet Herman Schulz. Mieszkał tu też chirurg Hans Haeser. Dyżury weekendowe prowadziła, według „Gazety Gdańskiej” z 1938 roku,
dr Senf-Brouerowa. 17 listopada 1946 roku w lokalu na parterze zorganizowano uroczystość poświęcenia sztandaru Stronnictwa Ludowego. Z tej okazji
odbyła się też zabawa taneczna.
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Budynki miały jednego właściciela, rzeźnika Sommera. Według Franciszka
Mamuszki zostały wzniesione z gotyckich cegieł rozbiórkowych.

 Pod numerem 24 mieszkał niegdyś
Reinhold Bahl
(1869–1945),
malarz
działający
w pierwszych
latach XX wieku. W latach
1920–1945 malował liczne
pejzaże miejskie z okolicy
Oliwy, eksperymentując
w obrazach
z nasyceniem
światła związanego z porą
dnia.
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Pod numerem 35 mieściła się grupa NSDAP dla fragmentu Oliwy.
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 Domy przy ul. Obrońców Westerplatte nr 38–39 z zachowaną
ornamentyką.

Tu działała kawiarnia Cafe Weiss (potem także jako restauracja). Właścicielką
budynku i szynku była Luiza Weiss. Według wspomnień Władysława Janury
w kamienicy stacjonował również Komendant Wojenny Armii Radzieckiej:
„Zwróciliśmy się do niego o zgodę na rozpoczęcie prac przy odbudowie Miasta
Oliwa. Komendant przyjął nas z radością. Chwilowo odstąpił nam werandę
przy gmachu zajmowanym przez nich. Było to pierwsze prowizoryczne biuro
Urzędu Miejskiego, z którego rozpoczęliśmy prace nad odbudową miasta”.
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5. Spacer ulicą Alfa
Liczmańskiego
z Grażyną Niemyjską
Spacer ul. Alfa Liczmańskiego najlepiej zacząć od początku, czyli wyobrażenia sobie tej części miasta około
1905 roku. Właśnie wytyczono ulice: Jahnstaße (Liczmańskiego), Waldstraße (Leśna), Ottostraße (Słoneczna),
wzdłuż których powstają okazałe trzykondygnacyjne
wille, oddzielone od ulic szpalerem młodych lip, a całość sprawia wrażenie, jakbyśmy znaleźli się w kurorcie.
„Każdy dom miał kute ogrodzenie, z takimi fantazyjnymi
szpicami na górze (...) i wszędzie przelewały się przez nie
kaskady różnobarwnych pnących róż; w ogrodach rosły
przepiękne krzewy ozdobne o różnobarwnych liściach
białych, żółtych, prążkowanych, nakrapianych. Oliwa
była jednym wielkim ogrodem” (Jacek Dehnel, Lala).
Zamieszkali tu kupcy, urzędnicy, drobni przedsiębiorcy, studenci, nauczyciele, emeryci. Wokół rozbrzmiewała niemiecka mowa, ale w zaciszu domowym mogły
się toczyć również rozmowy w języku polskim. Kogo
moglibyśmy spotkać na Jahnstraße w czasach Wolnego
Miasta Gdańska? Na przykład w niedzielny poranek
idących w stronę kościoła Pojednania przy Waldstraße
5 ewangelików lub katolików podążających dalej do kościoła pocysterskiego. Z kolei miłośników tenisa i gier
zespołowych przyciągał budynek Turnhalle – miejskiej
sali gimnastycznej z kortem tenisowym przy Jahnstraße 24–25. Z ogłoszeń w „Gazecie Gdańskiej” wiemy, że
odbywały się tam również zajęcia sportowe polskiego
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.
26

 Ul. Alfa
Liczmańskiego około 1913
roku. Fot. ze
zbiorów Piotra
Leżyńskiego.

Właścicielami większości parceli w rejonie Jahnstraße byli dwaj przedsiębiorcy: Otto Karpinski i Paul Tadda. Otto z rodziną mieszkał przy Jahnstraße
w kamienicy pod nr. 1. Tutaj też na poddaszu znalazła schronienie przybyła
z Powiśla rodzina Betlejewskich. Bronisława Betlejewska brała aktywny
udział w działalności polskiego chóru Lutnia.
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Być może Bronisława Betlejewska spotykała się z Marią Borzestowską mieszkającą w kamienicy nr 5. W jej mieszkaniu przechowywano przez pewien
czas polskie książki należące do Towarzystwa Jedność.

p od
n um er e m
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 Pięknie
zachowane
kamienice
przy ul. Alfa
Liczmańskiego w cieniu
wysokich
drzew.
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Najbardziej aktywnym wśród Polaków był oczywiście Alf Liczmański, który
po ślubie z Janiną Nełkowską w 1930 roku zamieszkał na piętrze w kamienicy
pod nr. 7. Uczył w tym czasie stenografii, kaligrafii i pisma ozdobnego w Polskiej Szkole Handlowej przy Długich Ogrodach. Jego pasją było harcerstwo.
Już w 1920 roku założył pierwszą w dziejach Gdańska drużynę harcerską
im. Zygmunta Augusta. W zgodzie z zasadami skautingu propagował wśród
młodzieży uprawianie sportu i turystykę oraz wartości patriotyczne. Kiedy
został mianowany komendantem Gdańskiej Chorągwi Harcerzy, jego aktywność jeszcze wzrosła. Tuż przed wybuchem II wojny starał się zorganizować
ze swoich podkomendnych ochotniczy harcerski oddział wojskowy.

W kamienicy pod nr. 8 mieszkało małżeństwo Kalähne – Alfred i Anni. On był
znanym i szanowanym profesorem Wyższej Szkoły Technicznej, specjalistą
od akustyki i optyki, ona wyjątkowo charyzmatyczną działaczką ruchu na
rzecz kobiet oraz posłanką polityczną do Volkstagu z ramienia Niemieckiej
Narodowej Partii Ludowej przez cztery kolejne kadencje. Konserwatywno-narodowe poglądy nie uchroniły ich od szykan ze strony NSDAP. W 1935 roku
Alfred został zmuszony do przejścia na wcześniejszą emeryturę, a rodzina
przeniosła się do kamienicy pod nr. 16, której stali się właścicielami. Dzisiaj
znajduje się tam przedszkole. Kamienica nie ma ozdobnego szczytu – hełmu,
za to niedaleko można zobaczyć oryginalne ogrodzenie z kutego żelaza.

3
M
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n um er e m
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Jednym z najstarszych domów przy Jahnstraße jest wybudowany około 1911
roku dom nr 3. Kilka lat później kupił go Paul Szameitat przybyły z rodziną
z Kilonii. Część mieszkań wynajmowano, a wśród najemców na parterze
zamieszkał Wolfgang Federau z żoną Elizabeth Anger oraz córką Renatą
i synem Berntem. Federau był ciekawą postacią – urzędnikiem policyjnym,
który z wielką pasją zajmował się literaturą. Pisał opowiadania, wiersze,
słuchowiska radiowe, sztuki teatralne.
Wolfgang Federau znał i zapewne często spotykał sąsiada spod nr. 6, znanego
gdańskiego historyka Ericha Keysera. Obaj zaangażowani byli w działalność
naukową i społeczną na rzecz powrotu Gdańska do Rzeszy. 19 marca 1928
roku pisarz został zaproszony na uroczyste otwarcie Państwowego Muzeum
Regionalnego Historii Gdańska w Pałacu Opatów. W jednej z sal eksponowano
książki tutejszych literatów i nie zabrakło również jego książek.
Erich Keyser był autorem tej wystawy i kierował muzeum aż do 1945
roku. Prowadził bogatą działalność naukową i edukacyjną. Jego prace przepojone były ideologią nazistowską, przekonywały o niemieckich korzeniach
Gdańska i Pomorza, miały antypolski charakter.

8
L

 W kamienicach
przy ul. Alfa
Liczmańskiego mieszkali
ludzie różnych
narodowości.

 Postać patrona ulicy upamiętnia także tablica umieszczona na
kamienicy, w której mieszkał.

p od
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p od
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Czasy II wojny upłynęły na Jahnstraße dość spokojnie. Przybyły nowe domy
w kwadracie Słoneczna–Liczmańskiego–Podhalańska–Świerkowa, powstało
kilka domów fińskich. W niektórych rodzinach opłakiwano poległych na
frontach lub zaginionych, ale dopiero marzec 1945 roku przyniósł koniec
tego mieszczańskiego spokojnego świata. W obliczu zbliżającego się frontu
większość mieszkańców Jahnstraße uciekła na zachód. Same kamienice nie
ucierpiały, ale pozostałych mieszkańców wysiedlono i przez kilka miesięcy
stacjonowało tam wojsko radzieckie. Po odejściu Rosjan, szabrowników
i wysiedleniu Niemców zamieszkali tutaj nowi lokatorzy – Polacy z różnych
zakątków kraju i rozpoczęli nowe, niełatwe życie.
A dawni mieszkańcy? Alf Liczmański został aresztowany i znalazł się
w obozie Stutthof, gdzie zginął w marcu 1940 roku zastrzelony w podobozie
w Grenzwoldzie (Graniczna Wieś). Po wojnie jego żona Janina i córka Regina
powróciły do swego mieszkania i jeszcze przez wiele lat tutaj żyły. Dzisiaj
pamięć bohaterskiego harcmistrza upamiętnia tablica na froncie budynku.
Wolfgang Federau osiadł w Lubece. Był redaktorem naczelnym „Unser
Danzig” i wkrótce zmarł, w 1950 roku. Jego syn Bernt Federau odziedziczył
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artystyczny talent po ojcu, bo po wojnie już jako obywatel Niemiec okazał
się znakomitym fotografikiem. Jego prace wystawiano w różnych galeriach
i nagradzano.
Erich Keyser zamieszkał w Marburgu, gdzie został współorganizatorem
i pierwszym dyrektorem Instytutu Herdera. To ważna placówka naukowa
– ośrodek badań historycznych nad Europą Środkową i Wschodnią, który
posiada wiele cennych źródeł związanych z Gdańskiem.
Małżeństwo Kalähne musiało uciec z Gdańska i przenieść się do Szlezwiku-Holsztynu, gdzie Alfred Kalähne zmarł po krótkim czasie. Jego żona była
długo aktywna w organizacjach kobiecych oraz w Lidze Gdańskiej skupiającej
wysiedlonych mieszkańców Wolnego Miasta Gdańska. Zmarła w 1957 roku,
być może ciągle tęskniąc za Gdańskiem.
Magia Oliwy i jej uliczek trwa nadal. Pamięć o dawnych mieszkańcach
zanika, to naturalny proces, ale spoiwem niech będzie liryka wiersza Wolfganga Federau:
Wieczne miasto Gdańsk.
I nie umarło! Nie zatonęło,
nie zginął ślad tych wież i bram.
Ze zgliszcz, z pożogi się dźwignęło
Z popiołów powstał feniks sam.
Trwa ciągle w myślach niewzruszenie
tych wszystkich, co kochali je.
Otulą mnie tęsknoty cienie
I miasto w serce zamkną me.

6. Spacer ulicą
Leśną z Teresą
Polonis-Furmann
Od skrzyżowania ulic Stary Rynek Oliwski i Cystersów
bierze swój początek ulica Leśna, dawniej nosząca nazwę
Waldstraße. Jest to ulica ślepa, biegnąca aż do ściany
lasu, zabudowana licznymi willami głównie z początku
XX wieku.
 Ul. Leśna
około 1921
roku. Fot. ze
zbiorów Piotra
Leżyńskiego.

 Alfa Liczmańskiego 16.

 Ul. Leśna
około 1907
roku. Fot. ze
zbiorów Piotra
Leżyńskiego.
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W kamienicy pod numerem 3, w latach 1935–1942, mieściła się siedziba firmy
Wilhelm Boetzel Osmolit – handel drewnem. Firma Wilhelm Boetzel zaistniała na rynku najprawdopodobniej jeszcze przed 1931 rokiem. Jej pierwszą
oliwską siedzibą był VII Dwór znajdujący się przy ul. Polanki, który stał na
końcu obecnej ul. Chełmońskiego (zniszczony w marcu 1945 roku). Numer
telefonu 45–139 przejął Boetzel od Jana i Rudolfa Bötzel zajmujących się rolnictwem. Następnie pomiędzy rokiem 1935 a 1937 Wilhelm Boetzel przeniósł
swą działalność i numer telefonu 45–139 na ul. Leśną, gdzie zamieszkał do
co najmniej 1942 roku. W podwórku kamienicy nr 3, w oficynie, mieściło się
zaplecze firmy oraz warsztat konserwacji i rewitalizacji starych mebli. Pomiędzy rokiem 1938 a 1940 firma Osmolit Wilhelma Boetzela przeniosła swą
działalność na ul. Adolf-Hitler-Straße nr 469/471 (obecnie al. Grunwaldzka
– Federal-MogulBimet S.A.).

 Ślady starej Oliwy spotyka się
na każdym kroku.
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Najokazalszym i ważnym obiektem ulicy jest neogotycki ewangelicki kościół Pojednania. Został zbudowany w latach 1913–1920 według planów prof.
Carla Webera z Politechniki Gdańskiej i zaliczany jest do najbardziej udanych
architektonicznie obiektów sakralnych z okresu zaboru pruskiego na Pomorzu Gdańskim. Kościół posiada harmonijnie rozczłonkowane przyporami
i otworami okien fasady i smukłą, o wyważonych proporcjach wieżę (wys.
65,75 m), którą wieńczy strzelisty hełm. Po zakończeniu II wojny światowej
2 lipca 1945 roku kościół został przekazany przez biskupa Carla Marię Spletta oo. cystersom i został konsekrowany na kościół Matki Bożej Królowej
Korony Polskiej jako kościół pomocniczy parafii katedralnej. Od 1 lipca 1988
roku jest również kościołem parafialnym. Najcenniejszym zabytkiem, jaki
spotkamy w kościele, jest pełniący rolę obrazu w ołtarzu głównym feretron, który został sprezentowany oo. cystersom przez biskupa Carla Marię
Spletta w 1945 roku. Feretron był noszony przez niemieckich pielgrzymów
na Kalwarię Wejherowską.

p od
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5/6
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 Wieża kościoła Matki
Bożej Królowej Korony Polskiej
w Oliwie. Wysokość wieży wraz
z hełmem to 73 metry.
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W kamienicy numer 9 mieszkał od 1946 do 1999 roku malarz Zdzisław Kałędkiewicz zwany samotnikiem z Oliwy (31 sierpnia 1913 – 6 marca 2005). Był on
artystą wszechstronnym: aforystą, filozofem, historykiem sztuki, pedagogiem,
malarzem, rysownikiem, poetą, współtwórcą środowiska artystycznego
Wybrzeża po 1945 roku. Oliwa była częstym motywem i inspiracją dla artysty. Prace Zdzisława Kałędkiewicza znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum
Narodowego w Gdańsku, Warszawie i Szczecinie, w muzeach w Bydgoszczy,
Słupsku, Toruniu, Koszalinie, Częstochowie i Rzeszowie oraz zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. Artysta spoczywa na cmentarzu w Oliwie. Zdzisław
Kałędkiewicz był bardziej znany jako malarz, ale nie należy zapominać, że
był również poetą i autorem wielu aforyzmów, które kryją w sobie mądrość
i niecodzienny kunszt literacki artysty. Warto przytoczyć kilka z nich:

 Dawna
siedziba jednego z wielu
oliwskich
zakładów
fotograficznych.

„Prawda jest gorzka, jak każde lekarstwo”,
„Bóg ukazuje się tylko prorokom – wierni muszą im zaufać”,
„Na ludzi niezastąpionych czeka tłum zastępców”,
„Prawda to coś, co nie istnieje, ale bez czego nie można żyć”,
„Ludzie muszą się wypróżniać. Stąd to nieznośne gadulstwo”.
 Mieszkający w tym
domu samotnik z Oliwy
Zdzisław
Kałędkiewicz
był artystą
wszechstronnym – malarzem, poetą,
aforystą.

Na rogu ulic Alfa Liczmańskiego i Leśnej, pod numerem 12, stoi okazała willa
zaprojektowana w latach 1907–1913 przez Kurta Arnheima mieszkającego
w Oliwie, przy ulicy Asnyka 1 w latach 1916–1942. Był on autorem wielu
projektów domów i budynków użyteczności publicznej w Oliwie.
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12
L

 Willa zaprojektowana
przez Kurta
Arnheima
w doskonałym stanie
cieszy oczy
przechodniów swymi
krągłościami.
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W budynku nr 10 mieścił się zakład fotograficzny Franza Kurella założony około 1900 roku. Piotr Leżyński wymienia go wśród oliwskich wydawców, którzy
„mieli bardzo duży wpływ na ilość wydanych pocztówek przedstawiających
Oliwę. Wydawali głównie w latach 1900–1925 (Fritz Feldner, Walter Müller,
Gelinscy, Bernhard Voss, Paul Lemanczyk, Hermann Langkowski). W latach
1923–1930 wraz z wydawnictwem Orveda wydawał Carl Lange. Około 1930
roku pojawili się nowi wydawcy. Później zdarzały się najprawdopodobniej
wydania jednostkowe”.
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7. Spacer ulicą
Słoneczną
z Krzysztofem
Rześniowieckim
Dzisiejsza ulica Słoneczna jest niewielką ulicą biegnącą od
Kwietnej ku lesistemu wzgórzu przez Alfa Liczmańskiego (Jahnstraße) i Podhalańską (przed wojną Bergstraße).
Wzdłuż ulicy stoi obecnie kilkanaście budynków, których
numeracja od nr 1 do 15 biegnie rosnąco od Kwietnej do
Kilara, by tam zawrócić i zmierzać ku Kwietnej. Przed
wojną ul. Słoneczna nazywała się Ottostraße na cześć
wielce zasłużonego dla Oliwy Otto Karpińskiego, który
był właścicielem dwóch kamienic (nr 8 i 9) na tej ulicy,
sam zaś mieszkał przy ul. Liczmańskiego 1.

 Ul. Słoneczna około 1918
roku. Pocztówka ze zbiorów
Piotra Leżyńskiego.
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Z opowiadań mieszkańców oraz księgi adresowej wiadomo, że przed wojną w budynku mieścił się sklep kolonialny prowadzony przez pana Paula
Pettke.

p od
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Na skrzyżowaniu Słonecznej z Alfa Liczmańskiego, w domu wielorodzinnym,
zamieszkiwał pan Pietkiewicz, który był krawcem i przyjechał z rodziną do
Gdańska w 1956 roku z okolic Mińska (Białoruś). Po wojnie na posesji czwórki
był duży lej po bombie.

p od
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Na drugim piętrze od 1947 roku mieszkała rodzina państwa Jarockich, których córka stała się znaną wokalistką. Irena Jarocka mieszkała na Słonecznej
i chodziła do stojącego nieopodal V Liceum. Udzielała się wokalnie już w czasach szkolnych. W tym samym budynku znajdował się przed wojną zaciszny
pensjonat Ritter, zachwalany w jednym z ogłoszeń w lokalnej prasie jako
przyjazny kuracjuszom, całoroczny, położony w otoczeniu lasu.
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 W kamienicy pod
numerem 6
dorastała
znana piosenkarka Irena
Jarocka.

Tu mieściła się po wojnie Spółdzielnia Architektoniczno-Budowlana Architektura prowadzona przez inżyniera Mikołaja Majżuka, absolwenta Politechniki
Warszawskiej z 1934 roku.
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Na podstawie spisu administracyjnego wiemy, że od 1939 roku działał
tu Parafialny Dom Opieki dla Wdów (Kirchengemeinde Altenheim). Oliwska gmina ewangelicka wynajęła budynek, w którym siostry diakonisy opiekowały się chorymi i samotnymi matkami. Wyciąg z ksiąg podaje
również, że pod tym adresem mieszkała Emma Splett (Diakonisse), być
może krewna ostatniego przed wojną biskupa gdańskiego C. M. Spletta.

p od
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Budynek numer 9 usytuowany jest już po drugiej stronie ulicy, zawracamy
zatem i kierujemy się znowu w kierunku ul. Kwietnej i Pachołka.

 Ul. Słoneczna z Pachołkiem w tle.

p od
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Ten dom, obecnie murowany, a do 1945 roku głównie drewniany, podobnie
jak dom pod numerem 14 był zbudowany w 1940 roku dla rodzin oficerów
Wehrmachtu. Na jego posesji sadzono obowiązkowo świerki i brzozy jako
drzewa równoważące się biologicznie. W marcu 1945 roku dom został trafiony
pociskiem radzieckich dział i był tak poważnie uszkodzony, że odbudowano
go jako murowany.

p od
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Tak jak nr 13 wybudowany w 1940 roku. Na fotografiach z pocztówek z lat 20.
XX wieku widać w tym miejscu pustą parcelę, równą, trawiastą łąkę.

p od
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Budynek zbudowany w 1910 roku, istotny historycznie. Mieszkał tu działacz
polonijnego Towarzystwa Ludowego Jedność Hipolit Płuszkiewicz. Urzędnicy
niemieccy pisali: Pluzkiewic Hipolyt, rodzina pochodziła z Torunia. Istnieje
wzmianka, że w tym domu władze pruskie przeprowadziły brutalną rewizję
i aresztowały szesnastoletniego syna Hipolita.

13
M

14
M
15
M
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Z ulicą Słoneczną wiąże się (topograficznie) historia toru saneczkowego. Tor
powstał w latach 1910–1921, razem z Promenadą Kuracyjną, oświetleniem
i nagłośnieniem, kiedy oliwskim burmistrzem był Fritz Twistel. Liczył około
550 metrów długości. Zaczynał się na szczycie Wächterberg (105 m n.p.m.),
dzisiejszej Wiechy, a kończył na wysokości ul. Leśnej obok oliwskiego kurhauzu. Okazałe domy kończą się prawie na linii lasu, który wyraźnym wzgórzem
wspina się w kierunku niewidocznych stąd dawnych, oliwskich dworów.

8. Spacer ulicą
Kwietną z Michałem
Ślubowskim
Ulica Kwietna jest jedną z najstarszych uliczek Oliwy.
Swój bieg zaczyna przy Starym Rynku Oliwskim, wije się
w górę, wzdłuż potoku Oliwskiego, a kończy przy zabytkowej kuźni wodnej w głębi lasu. Spacer po Kwietnej oraz
podziwianie jej zabudowy jest podróżą do bogatej historii
dzielnicy. Przed 1945 rokiem ulica Kwietna nosiła różne
nazwy. Od Starego Rynku do Świerkowej nazywała się
Rossengaße. W 1926 roku, kiedy Oliwa stała się dzielnicą
Gdańska, musiała zmienić nazwę, bo w Gdańsku była już
ulica Różana. Nowa nazwa brzmiała: Olivaer Rossengaße.
Oliwska Różana. Natomiast odcinek leśny, od Świerkowej
do Bytowskiej, nazywany był Drogą (Ścieżką) Filozofów.
Idąc od Rynku, po lewej stronie widzimy kamienice z charakterystycznymi dla Oliwy drewnianymi werandami,
które powstały na przełomie XIX i XX wieku. Zamieszkiwali je Niemcy, Kaszubi i Polacy – księgi adresowe
wymieniają Lehmannów i Heckendorfów obok Mińkowskich czy Urbańskich, kaszubskich Wichertów czy
Labudów.
 Ul. Kwietna,
widok na
pensjonat
około 1902
roku. Fot. ze
zbiorów Piotra
Leżyńskiego.
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 Kesselkaule – obecne Zaklęsy (droga Marty – MarthaWeg – na pocztówce chyba pomyłkowo HertaWeg), około 1911 roku. Fot. ze zbiorów
Piotra Leżyńskiego. W głębi prócz ogródków działkowych znajdują
się obecnie trzy domy: nr 13 a, 13 c i 14 c, przynależne do ul. Kwietnej.

p od
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34, 35
i 38

M

 Między
Domkami
Młynarzy
mieszka duch
Kwietnej.
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Po chwili uwagę przechodnia przykuwają inne budynki po drugiej strony
jezdni. Niskie i długie, wyróżniają się na tle sąsiednich kamienic. Kwietna 34,
35 i 38 to parterowe domki robotnicze, z których najstarsze pochodzą nawet
z pierwszej połowy XIX wieku – zdradza je od razu widoczna konstrukcja
szkieletowa. Pierwotnie domki były przeznaczone dla pracowników okolicznych młynów, dlatego nieprzypadkowo znajdują się zaraz przy Potoku.
Nisko położone okna i duże dachy nasuwają skojarzenia z domami wiejskimi.
Młynarze i ich rodziny mieszkali tu do lat 80. XIX wieku. Później, ze względu
na zakończenie działalności młynów, okoliczni mieszkańcy zajęli się innymi
formami pracy fizycznej. Spisy z początku XX wieku często podają nazwy
zawodów mieszkańców. Znajdujemy tutaj cieślę, czeladników stolarskich,
robotników czy ślusarzy.

Dochodząc do skrzyżowania Kwietnej ze Słoneczną, po prawej stronie można
zauważyć krótką odnogę ulicy. Przy niej, pod numerem 27, widać pozostałość
XVIII-wiecznego dworku. Chociaż budynek został przebudowany w 1880 roku,
zachowały się rokokowe słupki.

p od
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Powracamy na główny nurt ulicy i idąc dalej, mijamy skrzyżowanie Kwietnej
oraz Świerkowej, a naszym oczom ukazuje się wyjątkowy budynek, nazywany
Zameczkiem Mormonów (Kwietna 23). Zabytkowa willa została zbudowana
w 1875 roku na miejscu młyna XI. Zleceniodawcą był niejaki Józef Napromski,
który otworzył tu pierwszy w Oliwie pensjonat z prawdziwego zdarzenia.
Nowoczesny, działający przez cały rok, przyciągający nietypową klientelę
– zaglądali tu często pisarze, poeci, artyści, malarze, rzeźbiarze, ludzie wolnych
zawodów, z coraz to innymi żonami. Na pytania personelu odpowiadali, że są
mormonami i ich religia pozwala na wielożeństwo. Pensjonat prosperował
wyjątkowo dobrze do śmierci właściciela (1900 rok). W późniejszych czasach
funkcjonowała tu Szkoła Baletnic, o której możemy poczytać w powieści
Güntera Grassa Psie lata. W okresie Wolnego Miasta budynek był własnością Gustawa Bomkego, dyrektora magdeburskiego banku, zaś po wojnie
Zameczek został podzielony na mieszkania komunalne. Eklektyczna willa
miesza w swojej bryle liczne architektoniczne nawiązania, mniej lub bardziej
udane – ostre łuki i blanki sąsiadują z drewnianymi werandami i wieżyczką.
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 Zameczek
Mormonów,
najstarszy
budynek
w okolicy.

Ostatni obiekt na Kwietnej jest w zasadzie pierwszym budynkiem ulicy Bytowskiej i najstarszym budynkiem w okolicy. Zabytkowa kuźnia wodna z XVI
wieku jest reliktem po gęstej sieci zakładów przemysłowych oplatających
Oliwę i jej okolicę. Oprócz młynów przy potoku Oliwskim funkcjonowały
tartaki, potażownie, smolarnie czy właśnie kuźnie. Ta przy Kwietnej została wymieniona już w 1597 roku przy okazji sprzedaży budynku przez Jana
Klinghamera; znane są też nazwiska kolejnych dzierżawców. Niemal cały
wiek, od 1628 do 1733 roku, kuźnia znajdowała się w rękach jednej rodziny
Remus. Produkcja żelaza była bardzo dochodowym zajęciem, a kuźnia była
czynna aż do 1947 roku. W latach 50. przeszła na własność Muzeum Techniki

kuźnia
wodna

L
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NOT w Warszawie i dopiero od niedawna jest własnością miasta. Przez lata
w kuźni można było zobaczyć specjalne pokazy kucia żelaza, prowadzone
przez Lecha Trawickiego.
Ulica Kwietna jest wyjątkową oliwską uliczką. Łączy serce Oliwy – Stary
Rynek Oliwski – z tym, co od zawsze jest charakterystyczną cechą tej okolicy, czyli zielenią lasów i dolin otaczających dzielnicę. Znajdują się przy niej
zarówno XIX-wieczne wille, jak i robotnicze domki – a wszystko sąsiaduje
ze starym dworkiem i Zameczkiem Mormonów. Mimo tak zróżnicowanej
zabudowy wszystko się ze sobą harmonijnie łączy symboliczną niebieską
wstążką potoku Oliwskiego.
 Kwietna 29.

 Usługi
rzemieślnicze to na
ul. Kwietnej
teraźniejszość
i historia.

9. Spacer ulicą Stary
Rynek z Małgorzatą
Madeńską
Ulica Stary Rynek przed wojną nosiła nazwę Am Markt,
a po wojnie pl. I Armii Polskiej i ul. Armii Polskiej. Od
1840 roku odbywały się tu jarmarki, na których handlowano końmi, bydłem i produktami wiejskimi. Handel
w tym miejscu trwał do lat 50. XX wieku. Potem przeniósł się na ul. Polanki. Już pod koniec XIX wieku Stary
Rynek stawał się ruchliwą ulicą z własnym przystankiem
tramwajowym przy Domu Zarazy. Początkowo (1873 r.)
kursował tramwaj konny, później elektryczny łączący
Wrzeszcz z Oliwą, a po przyłączeniu do Oliwy Jelitkowa
gmina uruchomiła w 1908 roku nową linię tramwajową
łączącą oliwski Rynek z kąpieliskiem w Jelitkowie. Trasa
ta była bardzo popularna. Po wojnie linię przywrócono
już 8 maja 1946 roku.
Jedna część ulicy ma charakter zabudowy wiejskiej,
druga miejskiej. Stary Rynek z jednej strony wchodzi
w ulicę Spacerową. Obie łączy nadal czynny młyn dawnego opactwa cysterskiego. Z drugiej strony Stary Rynek
styka się z ul. Opata Jacka Rybińskiego.
 Stary Rynek
Oliwski około
1906 roku.
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Budynek z czerwonej cegły z elementami zdobniczymi. W księdze adresowej
gminy Oliwa z 1916 roku widnieje nazwisko Fritz Seikowski, które powtarza
się aż do 1925 roku, ale już w 1937 roku zapis brzmi Fritz Seikner. Właściciel
prowadził w kamienicy piekarnię oferującą na życzenie klienta dostawę do
domu.
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Dom z pierwszej połowy XIX wieku, parterowy, „pięterko” ze szczytem
klasycystycznym. W budynku wiele lat przed wojną i zaraz po wojnie sprzedawano wyroby wędliniarskie.
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 Ceglany ornament, Stary
Rynek 1.
 Granitowy słupek przedprożowy pamiętający rok 1739, tu
pod adresem Stary Rynek 3 można dotknąć historii.
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Wcześniej w tym miejscu stała drewniana karczma. Obecny budynek pochodzi prawdopodobnie z połowy XIX wieku. Mieścił się w nim hotel Olivaer
Hof (Oliwski Dwór) prowadzony w XIX wieku przez rodzinę Hintzmannów.
Właściciel proponował swoim gościom doskonały obiad, śniadanie „w cenie
łóżka”, kręgielnię oraz ogród. Goście do 1945 roku chętnie wpadali tu na piwo
i golonkę. Przed domem stoi granitowy słupek przedprożowy z 1739 roku.
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Budynek pochodzi prawdopodobnie z XVIII wieku, a przebudowany został
w połowie XIX wieku, w ścianie zachodniej drobna cegła tzw. holenderka.
Księgi adresowe podają, że właścicielem budynków 4 i 5 w latach 1916–39
był Julius Lewandowski oferujący klientom szycie i sprzedaż konfekcji oraz
usługi szewskie. Obecnie od kilkunastu lat mieści się tu sklep z artykułami
gospodarstwa domowego.
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 Na rogu ulic
Stary Rynek
i Leśnej.
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Przed wojną znajdowały się tu drogerie i perfumerie. Julius Heimann oferował
konfekcję damską, męską i dziecięcą.

Swego czasu Otto Neumann zapraszał tu na kawę, herbatę, artykuły kolonialne oraz czekoladowy keks i rozmaite owoce. Budowę tego piętrowego
domu w 1598 roku rozpoczął mieszczanin gdański Georg Ochs. Dom został
przebudowany w drugiej połowie XIX wieku. Niegdyś budynek posiadał
mansardowy dach. Znajdował się tu dawny zajazd usytuowany naprzeciw
głównego wjazdu na teren klasztoru, stąd zwany Przed Klasztorem, a później
Wielką Karczmą (Tabernaante Monasterium). Był to dom zajezdny z miejscem
dla koni. Gospoda obsługiwała podróżnych podążających starym traktem
łączącym Pomorze Zachodnie z Gdańskiem. Była też miejscem rekreacji
wsi Oliwa i okolicznych osad. Właściciel miał nakaz sprzedaży piwa produkowanego przez oliwskich cystersów. W latach 1916–1942 znajdowała się
tu restauracja i sklep kolonialny, oferowano również węgiel, koks, brykiet
i drewno. W 1946 roku w budynku mieściły się bar i piwiarnia. Obecnie, po
przebudowie, działa tu luksusowy pensjonat Stara Karczma.
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 Pokaźny
budynek pod
numerem 7 ze
sklepami
na parterze,
gdzie i dziś
można kupić
narzędzia czy
brykiet, a także zaopatrzyć
się w rozmaite
trunki.

Jest to piętrowy budynek o konstrukcji szkieletowej pochodzący z połowy
XIX wieku. Przed wojną mieściła się w nim świetlica Gminy Polskiej Związku
Polaków, stowarzyszeń polonijnych działających na terenie Wolnego Miasta
Gdańska. Wspomnieniem tego miejsca jest pamiątkowa tablica Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego. Jednym z lokatorów był Władysław Piotrowski,
mieszkał tam już od 1916 roku. Nazwisko to podają również książki adresowe
z okresu wojny i z 1946 roku. Ze wspomnień Jerzego Piotrowskiego dowiadujemy się, że przed wojną był dyżurnym ruchu na nastawni DA Dworca
Głównego w Gdańsku położonej niedaleko stoczni. Został aresztowany już 24
sierpnia 1939 roku. W więzieniu spotkał się z przywiezionymi później, bitymi
polskimi pocztowcami. Więziony był w budynku policji gdańskiej, w więzieniu
na Kurkowej, w obozie w Nowym Porcie i w Stutthofie. Po wojnie mieszkał
w Oliwie. Z innych wspomnień wiemy, że „troskliwie prowadzona była działalność biblioteczna oliwskiej komórki Towarzystwa Czytelni Ludowych.
Wypożyczalnia przez jakiś czas znajdowała się w 1926 roku w mieszkaniu
piekarza Aleksandra Bratke przy rynku 8”. Marta Bratke należała do zarządu
Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia.
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Przedwojenne księgi adresowe oraz reklamy zachęcają do zakupów mięsa
i wędlin. Co ciekawe, po wojnie właściciel już o polskim nazwisku zajmuje
się tą samą branżą.

 Detal
okienny, dom
nr 9.

nr 3 w Oliwie. Do budynku przylgnęła nazwa Dom Zarazy nawiązująca do
epidemii dżumy szalejącej w całej okolicy w 1709 roku. Zakonnicy zamknęli
wtedy mury klasztorne, a służąc oliwskiej ludności udostępnili znajdującą
się na piętrze kaplicę św. Bernarda. Opiekę nad wiernymi spełniał początkowo proboszcz kościoła św. Jakuba, a po jego śmierci dziewięciu kolejnych
zakonników. Od tego momentu kaplicę nazywano Kaplicą Zarazy, a budynek
Domem Zarazy. Obecnie mieszczą się tu pomieszczenia mieszkalne oraz siedziba Stowarzyszenia Stara Oliwa. Tu prawdopodobnie nadal można się
zarazić, ale tym razem entuzjazmem pani Danuty Rolke-Poczman, ponieważ
to miejsce tętni życiem kulturalnym.
 Widok na katedrę od strony
ul. Stary Rynek przez główną
bramę wjazdową do opactwa.
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Budynek z drugiej połowy XIX wieku, w fasadzie widoczne gotyckie cegły
porozbiórkowe. Przed wojną w jednym z lokali wyrywano oraz leczono zęby.
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Przed wojną przez długi czas mieściła się tu filia Gdańskiego Banku Akcyjnego, mieszkanie w tej kamienicy zajmował jej dyrektor. W jednym z lokali
przez jakiś czas działała kawiarnia Cafe Garten. Po wojnie znajdowała się tu
hurtownia kosmetyczno-farmaceutyczna.
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Budynek ten to główna i reprezentacyjna brama wjazdowa na teren opactwa
cysterskiego (Magna Porta). Przypuszczalnie przed tą bramą witano dostojnych gości, w tym królów polskich. Pochodzi z XIV wieku, w jej murach
znaleźć można układ cegieł z tego okresu (wątek wendyjski nazywany też
słowiańskim – wozówka, wozówka, główka). Od 1804 roku budynek stał się
siedzibą wójta. Przebudowano w tym okresie wnętrza na potrzeby administracji, utworzono również areszt. Umieszczone na ścianach dwa zegary
słoneczne miały wskazywać czas robót polnych nakazanych przez wójta.
W 1910 roku (po przeniesieniu administracji Oliwy do nowego lokalu) został
przeznaczony na pomieszczenia mieszkalne. Poza mieszkaniami przed wojną i w czasie wojny mieściła się tu miejska przychodnia gruźlicza. W 1945
roku budynek częściowo spłonął. W 1963 roku, po generalnym remoncie,
zaadaptowany został na siedzibę Administracji Budynków Mieszkalnych
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W budynku znajdowała się Kasa Oszczędności (Sparkasse). W 1874 roku
Oliwa otrzymała prawa miejskie i stała się gminą miejską. W 1921 roku burmistrzem Oliwy został Herbert Creutzburg. Wraz z Arturem Raube, posłem
do Volkstagu, prowadząc ryzykowne transakcje handlowe, doprowadził do
ruiny oliwską Kasę Oszczędnościową (straty wyniosły 400 tys. guldenów).
Straty pokryło miasto Gdańsk, wykupiło długi Oliwy, ale od 1 lipca 1926 roku,
na mocy decyzji rady gminy, Oliwa stała się dzielnicą tego miasta.
Podczas wojny mieścił się tu oddział pocztowy (pod patronatem NSDAP).
Z relacji pierwszego naczelnika dowiadujemy się, że po wojnie urząd pocztowy Gdańsk 5 otwarto już kilkanaście dni po wyzwoleniu. Zaadaptowano w tym celu pomieszczenia (początkowo jedno) po przedwojennej Kasie
Oszczędnościowej, dla której sejf wyprodukowała berlińska firma S.J. Arnheim
(Solomon Joel Arnheim) – istnieje tam nadal. Naczelnik Apolinary Andrzejewski wspomina: „Ponieważ oprócz lady bankowej i ławy nie było w nowo
uzyskanym lokalu innego umeblowania, organizowano przez 2 dni biurka,
szafy, krzesła itd., by przystosować urząd do podjęcia czynności służbowych.
W międzyczasie naprawiono prowizorycznie dach budynku, sprowadzono
i uruchomiono przez fachowca wodociągi, co. i kanalizację. Niemiec ślusarz
naprawił zamki, stolarz drzwi, futryny i ramy okienne. Własnym przemysłem
oszklono okna Urzędu. 20 kobiet dostarczonych przez Wydział Pracy Zarządu Miejskiego uporządkowało lokal, który stał się gotowy do rozpoczęcia
pracy zawodowej pocztowców. W dniu 23 kwietnia 1945 roku umieszczono
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na zewnątrz budynku prymitywnie wykonane godło państwa i wywieszono
polską flagę, a w dniu 24 kwietnia 1945 nastąpiło oficjalne otwarcie Urzędu”.
W kronice pocztowej zapisano, że przesyłki, z powodu braku skrzynek
pocztowych, doręczano osobiście, że na 12 tys. mieszkańców 9 tys. stanowili
Niemcy, a także to, że 16 marca 1946 roku o godzinie 13 nieznani sprawcy
z rewolwerami w ręku dokonali napadu rabunkowego na urząd, terroryzując
pracowników oraz klientów. Zabrali z kasy urzędu 10724,58 zł. Przeprowadzone śledztwo nie przyniosło rezultatów.
W części mieszkalnej budynku zamieszkiwał Marek Tomaszewski, pianista, współtwórca duetu fortepianowego Marek i Wacek. Uczęszczał do
V LO w Oliwie.
p od
n um er e m
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Budynek jest obecnie niższy o jedną kondygnację. We wspomnieniach Jerzego Sawickiego czytamy: „Zima 1945/46 była bardzo mroźna. Ogromne
ograniczenie w poborze energii elektrycznej powodowało, że prace domowe
wykonywałem przy świetle domowej lampy-karbidówki. Posługiwałem się
porządną lampą, kupioną w Warszawie podczas wojny. Nowoczesny palnik,
dający dwa przeciwstawne strumienie gazu, tworzył duży płomień. Karbid
kupowałem w sklepie przy Starym Rynku Oliwskim 19. Tam także nabywałem
spirytus denaturowany, który zużywałem w małym prymusiku. Dzięki temu
mogłem pracować do późnych godzin nocnych.
We wspomnianym wyżej domu działał też sklep papierniczy Edwin Witt,
gdzie zaopatrywałem się w materiały do ćwiczeń z przedmiotu rysunek
techniczny. Kupiłem tam arkusz brystolu kreślarskiego znakomitej firmy
Scholleshammer oraz buteleczkę czarnego tuszu kreślarskiego wyprodukowanego przez gdańską firmę Pelikan”.
Dziś funkcjonuje w tym miejscu Kocia Kawiarnia, w której można napić
się kawy, oczywiście pobawić z kotami, a nawet któregoś zaadoptować.

10. Spacer ulicą
Czyżewskiego
z Katarzyną
Maliszewską
Od średniowiecza była to droga prowadząca do kościoła
parafialnego w Oliwie. Patronem ulicy jest przedwojenny
działacz polonijny Józef Czyżewski. Poprzednia nazwa
ulicy Ludolphinerweg pochodziła od nazwy usytuowanego przy tym dukcie dworku Ludolfiny i obowiązywała
do 1945 roku.
 Ul. Czyżewskiego,
Ludolfina
około 1938
roku. Fot. ze
zbiorów Piotra
Leżyńskiego.

 Budynek pocztowy.

 Ul. Czyżewskiego,
około 1935
roku. Fot. ze
zbiorów Piotra
Leżyńskiego.
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Budynek został zniszczony podczas działań wojennych. Wśród mieszkańców przedwojennej kamienicy można znaleźć przedsiębiorców, jest też
doktor teologii i filozofii oraz członek NSDAP dla terenu Oliwy. Przez wiele
lat mieściła się tu kawiarnia Kon-Tiki z grającą szafą, a z bocznego okienka
można było z ulicy kupić lody. Właścicielką kawiarni była pani Mieczysława
Piasecka, która znana jest również jako malarka, autorka ponad 400 obrazów.
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Posiadłość należała do śpiewaka operowego i browarnika Carla Dawida Ackermanna, który nazwał ją na cześć Dorothei Ludolphiny Bachmann, swojej
trzeciej żony, sopranistki poślubionej w 1782 roku. Spadkobierczynią dworku
została jej bratanica. Od 1877 roku właścicielem posesji był Philip Braune
i jego rodzina, a od 1922 roku Robert/Felix von Kolkow. W latach 30. posiadłość należała do ewangelickich diakonisek. Po wojnie, w 1957 roku, została
przejęta na własność Skarbu Państwa. Składa się z dworu, oficyny i budynków
gospodarczych, pokrytych dwuspadowym dachem. Przy wjeździe na posesję
dobudowano parterowy pawilonik z czterospadowym dachem.

 Ul. Czyżewskiego,
Ludolfina 2019.
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W nieistniejącym dziś domu pod tym numerem mieszkał Bruno Groenkowski
(Groening). Urodził się w Oliwie w 1906 roku, pochodził z katolickiej polsko-niemieckiej rodziny. Po wojnie osiadł w Niemczech i tam, w 1948 roku,
ujawnił umiejętności uzdrowicielskie. Od 1979 roku istnieje Koło Przyjaciół
Bruno Groeninga, pielęgnujące tradycje jego uzdrowicielskich metod.
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Niegdyś budynek należał do Johanna Doschazx. To od niego w 1928 roku
zakupiła go Gdańska Macierz Szkolna z przeznaczeniem na polską ochronkę.
Adaptacji budynku dokonał architekt Czesław Światłowski. Do 1939 roku
polską ochronkę prowadziły siostry dominikanki. Obecnie mieści się tu
przedszkole.
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W latach 1909–1920 mieszkał tu kaszubski działacz społeczny Antoni Abraham. Jako agent sprzedaży maszyn do szycia i rowerów Singera i Neidlingera
jeździł po Kaszubach i, korzystając z okazji, kolportował polskie książki i prasę.
Organizował także doroczne pielgrzymki Kaszubów z Oliwy na Kalwarię
Wejherowską. Przechowywał w swoim domu biblioteczkę Towarzystwa
Ludowego Jedność, powstałego z inicjatywy patrona ulicy. W części budynku
mieścił się również pensjonat Marty Krzyżewskiej – miejsce zebrań towarzystwa. Budynek został rozebrany w 1978 roku.
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Od ul. Czyżewskiego prowadzą na cmentarz cztery zabytkowe bramy, które
kiedyś były wejściem na cztery odrębne cmentarze. Idąc od ulicy Opackiej,
mijamy po kolei: pierwszą bramę z kutych płaskowników prowadzącą na
cmentarz ewangelicki z 1920 roku, na którym wytyczono mały, zachowany do
naszych czasów, placyk z fontanną, drugą bramę, ceglano-kutą, prowadzącą
na stary cmentarz katolicki z 1832 roku, który powstał po przejęciu kościoła
św. Jakuba przez ewangelików. Znajduje się tu zabytkowa kaplica cmentarna
z 1909 roku, zaprojektowana przez Wilhelma Singera. Trzecia brama, kuta,
wiodła na stary cmentarz ewangelicki z 1835 roku, a czwarta, ceglano-kuta,
prowadziła na cmentarz katolicki założony w 1920 roku po zapełnieniu
się starego cmentarza katolickiego. Istniało również oddzielne wejście na
(obecnie nieistniejący) cmentarz komunalny z 1921 roku przeznaczony dla
bezwyznaniowców i wyznawców innej religii.
Po wojnie zlikwidowano ogrodzenia pomiędzy pięcioma nekropoliami
i wprowadzono nową numerację kwater. W latach 60. wyłączono cmentarz
komunalny, który służy obecnie jako parking. W 1985 roku cmentarz wraz
z kaplicą oraz wymagającymi obecnie pilnej renowacji bramami i ogrodzeniem
został wpisany do rejestru zabytków.
Na oliwskim cmentarzu jest pochowanych wiele osób znaczących dla historii, nauki, kultury i sztuki Pomorza przed i po 1945 roku, m.in. nauczyciele:
Maria Landmann, Franz Halba, kolejarz zamordowany w Szymankowie w 1939
roku – Roman Grubba, uczestnik powstania styczniowego – Antoni Pikarski,
proboszczowie: Mikołaj Kryn, Magnus Bruski, malarz – Stanisław Chlebowski, działaczki/e Polonii Gdańskiej: Helena Jankowiak, Irena Wieczorkiewicz,
Zygmunt Moczyński, Jakub Strongowski, pisarz, autor m.in. Wspomnień
gdańskiego bówki Brunon Zwarra, felietonista Fritz Jaenicke. Ponadto spoczęli
tu: Franciszek Mamuszka, Jan Kilarski, Jerzy Stankiewicz, Kazimierz Kopecki,
Marian Osiński, Zdzisław Kałędkiewicz, Zbigniew Kosycarz.
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Zapraszamy do poznania Oliwy w trakcie spacerów
z Lokalnymi Przewodnikami i Przewodniczkami.
ikm.gda.pl/lokalniprzewodnicy
#lokalniprzewodnicy
ratuszkultury
www.wspolnotagdanska.pl

Zwiedzanie z Lokalnymi Przewodnikami jest bezpłatne!

Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki po Oliwie:
Katarzyna Maliszewska, Grażyna Niemyjska, Katarzyna Tarnowska,
Krzysztof Rześniowiecki, Teresa Polonis-Furmann, Dariusz Radochoński,
Michał Ślubowski, Ewa Oslislok, Izabela Szepska, Małgorzata Madeńska

Opracowano na podstawie:
• Oliwa. Dzieje i zabytki, Franciszek Mamuszka, Jerzy Stankiewicz, 1959
• Kaszubi oliwscy, Franciszek Mamuszka, 1980
• Oliwa. Okruchy z dziejów, zabytki, Franciszek Mamuszka,1985
• Oliwa, lata czterdzieste, Jerzy Sawicki, 2009
• Gdańskie dwory i pałace, Jerzy Samp, 1998
• Oliwa, Adam Kromer, 2007
• Bedeker gdański, Mieczysław Orłowicz, 1921
• W kręgu Polonii gdańskiej, Gabriela Danielewicz, 1996
• Mapa terroru. Śladami zbrodni komunistycznych w województwie gdańskim
(1945–1956)
• „30 Dni”  6/2015
• Danziger Allgemeine Zeitung 8’1908
• Danziger Zeitung 7’1908
• Olivaer Nachrichten 10’1907, 04.08’1908
• www.gedanopedia.pl, www.dawnaoliwa.pl
• materiałów własnych Lokalnych Przewodników
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