Orunia
Przewodnik

Orunia jest dzielnicą Gdańska od 1933 roku, ale historia tego
miejsca sięga niemal okresu powstania miasta. Położona jest
pomiędzy wzgórzami morenowym a żyznymi polderami gdańskich Żuław. Początkowo znajdowała się tu osada będąca ważnym przystankiem na kupieckim szlaku wiodącym do grodu
nad Motławą. Przez stulecia bogata wieś zamieszkana przez
rzemieślników i rolników stanowiła spiżarnię miasta. Od XVII
wieku zamożne gdańskie rody budowały tu swoje letnie posiadłości. Z biegiem czasu Orunia przekształciła się w duże
robotnicze przedmieście.
///// Mimo zniszczeń, które wielokrotnie dotykały dzielnicę na
przestrzeni wieków, do naszych czasów przetrwało wiele pamiątek jej bogatej historii. Dzięki nim Orunia ma niepowtarzalny
klimat. Można tu spotkać ciekawą architekturę z przełomu XIX
i XX wieku – bogate w unikatowe detale kamienice i skromne
budynki z cegły lub muru pruskiego, małą podcieniową kuźnię
z około 1800 roku, przedwojenny słup ogłoszeniowy czy ukryty pod ziemią rezerwuar wody. W wielu miejscach niemieckie
napisy na ścianach zapraszają do nieistniejących już sklepów.
Czasem ślady przeszłości są niewielkie, więc warto być uważnym, choćby po to, aby na kościele św. Jana Bosko dostrzec
metalowe rozety, czyli haki podtrzymujące trakcję, pozostałe
po niedziałającej już linii tramwajowej.
///// Oprócz walorów historycznych Orunia ma także doskonałe
przestrzenie do aktywnego wypoczynku – bogate ukształtowanie terenu, miejsca widokowe, duże obszary zielone z różnorodną szatą roślinną. To wszystko sprawia, że mieszkańcy
dzielnicy są z nią mocno związani emocjonalnie.
///// Zapraszamy na spacer po Oruni – pięknym miejscu, które
dla wielu wciąż pozostaje nieodkryte.
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Hoene to jedno
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Orunia jest jednym z czterech obszarów objętych programem rewitalizacji. W ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa
Pomorskiego na lata 2014–2020 zostaną zrealizowane następujące
inwestycje i zadania społeczne:
• Remont i adaptacja dawnego ratusza przy ulicy Gościnnej 1 na cele
społeczne;
• Rewaloryzacja Oruńskiego Rynku wraz z przebudową układu drogowego i infrastrukturą techniczną;
• Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych;
• Modernizacja i przebudowa elementów budynków mieszkalnych
wraz z otoczeniem – około 30 budynków wspólnot i spółdzielni
mieszkaniowych oraz budynków komunalnych;
• Animację społeczności lokalnej w przestrzeni dzielnicy w ramach
integracji mieszkańców;
• Zapewnienie i przygotowanie bazy lokalowej na potrzeby realizacji
zadań z zakresu usług społecznych;
• Realizacja usług społecznych o charakterze profilaktycznym realizowanych metodą pracy podwórkowej;
• Rozszerzenie działalności istniejącej placówki wsparcia dziennego.
///// Wszystkie powyższe inwestycje będą realizowane w latach
2018–2023, a ich podstawę stanowią liczne działania społeczne uzupełniane inwestycjami w infrastrukturę służącą mieszkańcom. Na
terenie dzielnicy prowadzone będą zajęcia dla młodzieży, seniorów,
osób bezrobotnych oraz liczne inicjatywy wspierające integrację
lokalnej społeczności. Właśnie lokalna społeczność Oruni jest najważniejszym beneficjentem projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”,
a jej wzmocnienie jest głównym założeniem procesu rewitalizacji.
///// Działania o charakterze inwestycyjnym obejmują przede wszystkim renowacje i rewaloryzacje zaniedbanych przestrzeni publicznych
oraz budynków wraz z zapewnieniem bazy lokalowej dla działań
społecznych stanowiących podstawę i istotę rewitalizacji.
///// Całkowita wartość projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”
to 22 747 401,99 złotych.
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Oruński Rynek,
kościół św. Jana Bosko,
kuźnia, lapidarium
Oruński Rynek to potoczna nazwa przestrzeni usytuowanej wzdłuż
ulicy Gościnnej będącej nieformalnym centrum Oruni. W różnych
okresach historii mieściły się tu ważne dla dzielnicy obiekty takie
jak kościół, cmentarz, kuźnia, urząd stanu cywilnego, restauracje,
zajazdy, sklepy, poczta i pętla tramwajowa. Nie wszystkie przetrwały do naszych czasów. Kilka utraciło dawny blask i zmieniło
funkcję. Po niektórych pozostały jedynie drobne ślady, dostrzegalne tylko dla uważnych obserwatorów.
///// Nad okolicą góruje kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa
i św. Jana Bosko, który dawniej był przez mieszkańców zwany
małym kościółkiem. Pierwotnie była to świątynia ewangelicka
pod wezwaniem św. Jerzego. Budowę kościoła zakończono w 1823
roku. Stanął na miejscu świątyni spalonej wraz z resztą okolicznych budynków 3 września 1813 roku. Mieszkańcy Oruni kilka lat
starali się o jej odbudowę. Bardzo zaangażowany w te działania
był bogaty kupiec i armator Friedrich August Hoene. Aby zdobyć
potrzebne środki, zwrócono się o pomoc do króla Prus Wilhelma III,
który wsparł fundusz odbudowy świątyni. Projekt neogotyckiego
kościoła powstał w pracowni berlińskiego architekta Karla Friedricha Schinkla. Budynek ma 43-metrową wieżę, na której szczycie
znajduje się krzyż osadzony na pozłacanej metalowej kuli. W jej
wnętrzu budowniczowie świątyni ukryli kapsułę czasu, w której
umieszczono dokumenty, monety i plany budowy obiektu.

///// 6 czerwca 1945 roku katolicką odtąd świątynię wraz domem
parafialnym przy ulicy Gościnnej 14 przejęli księża salezjanie.
Głównym polem działalności zakonu, założonego przez św. Jana
Bosko, jest praca z młodzieżą, zwłaszcza ubogą i zagrożoną wykluczeniem. W domu parafialnym utworzono prężnie działające
oratorium z salą teatralną, gdzie odbywały się także pokazy filmów.
///// Pierwotny wystrój świątyni nie zachował się w całości. Neogotycki drewniany ołtarz z obrazem przedstawiającym Chrystusa
wśród dzieci w 1982 roku zastąpiono metaloplastycznymi płaskorzeźbami autorstwa oruńskiego twórcy Wawrzyńca Sampa. Przedstawiają one świętych bliskich zakonowi salezjanów. Zdemontowano drewnianą ambonę z symbolami czterech ewangelistów
i boczne ołtarze. Zachowało się natomiast oryginalne gwiaździste
sklepienie stworzone przez oruńskiego cieślę Johanna Christopha
Halbrittera. Jest to tak zwane sklepienie pozorne – wyglądem
przypomina sklepienia gotyckich świątyń, ale zostało wykonane
z drewna i dla dekoracji pokryto je warstwą tynku ze zdobieniami.
O ewangelickiej przeszłości świątyni przypominają drewniane
balkony. Można też podziwiać odnaleziony na strychu zabytkowy
żyrandol pochodzący z 1851 roku. Jak głosi napis wyryty na lampie,
był to dar wdowy Wetzke.
///// W dawnym oratorium w 2010 roku Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej utworzyła Dom Sąsiedzki Gościnna Przystań.

?
Od 2017 roku organy w kościele św. Jana Bosko przechodzą gruntowny remont. Renowacja obejmuje zarówno szafę organową,
jak i sam instrument zbudowany w 1912 roku przez elbląską firmę
Wittek. Najstarsze elementy prospektu pochodzą z XVIII wieku.
Zostały przeniesione na Orunię z kościoła św. Rocha (zlokalizowanego przy Lazarecie w pobliżu Bramy Oliwskiej). Ich twórcą był
znany gdański organmistrz Andreas Hildebrandt. W XIX wieku
przebudowy organów dokonał Christian Ephraim Arendt.


Pozłacana kula
na szczycie

Krzysztof Ostaszewski

wieży kościoła

lokalny przewodnik

św. Jana Bosko
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Przy ulicy Gościnnej 10 znajduje się najstarszy zabytek w okolicy – niewielka kuźnia z muru pruskiego. Budynek ma charakterystyczny dla budownictwa na Żuławach wysunięty do przodu
podcień wsparty na trzech drewnianych filarach. Budowla jest
najmniejszym obiektem tego typu na Pomorzu. To jedyna zachowana do dzisiaj kuźnia na Oruni. Kiedyś w dzielnicy funkcjonowało ich kilka.
///// Przez wiele lat mieszkał tu i pracował kowal Bronisław Bruski. Po zamknięciu kuźni na początku lat sześćdziesiątych XX
wieku budynek niszczał przez kilka dekad. W 2012 roku został
odrestaurowany dzięki staraniom Gdańskiej Fundacji Innowacji
Społecznej. Obecnie mieści się tu kawiarnia Kuźnia, która działa
jako przedsiębiorstwo społeczne. W bogatym menu lokalu można
znaleźć wiele pysznych napojów i deserów. Za kawiarnią od maja
2016 roku działa warsztat kowalski Remigiusza Bystrka. Można
go odwiedzać i przyglądać się ciężkiej pracy mistrza.
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Fragment
niemieckiego
napisu na
przedwojennym
słupie
ogłoszeniowym

Nieopodal znajduje się przedwojenny słup ogłoszeniowy. W górnej
części dostrzec można fragmenty niemieckich napisów.
///// Idąc dalej, natrafimy na niski murek – pozostałość po płocie
nieistniejącego obecnie cmentarza ewangelickiego pod wezwaniem św. Jerzego. Po nekropolii zachowało się również kilka lip,
które obecnie prowadzą do ośrodka zdrowia wybudowanego na
początku lat sześćdziesiątych XX wieku.
///// Przy ulicy Gościnnej 6 znajduje się eklektyczny budynek
o charakterze willowym. Powstał około 1910 roku i należał do bogatej wdowy Olgi Peters. Od wielu lat działa tu filia Poczty Polskiej
nr 9. We fryzie zdobiącym fasadę odnaleźć można nawiązania do
rolniczego charakteru Oruni – płaskorzeźby przedstawiają zboża,
winorośl i kwiaty.
///// Pod numerem 4 stoi budynek z około 1900 roku. Pierwotnie
była tu elegancka kawiarnia prowadzona przez Annę Marię i Christiana Kirschbergerów. Za budynkiem, w stronę torów kolejowych,
rozciągał się obszerny ogród, ze stylowymi meblami, wytyczonymi
wśród krzewów alejkami, różanymi pergolami, fontanną i stawem,
po którym można było pływać łódką. Dużym zainteresowaniem
cieszyło się również istniejące tu minizoo z papugami. Po wojnie w budynku mieściła się restauracja Swoboda prowadzona
przez pana Leona Biegańskiego. W 1954 roku swoją działalność
rozpoczęła tu Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, która od
1967 roku nosi imię Henryka Wieniawskiego. Budynek został
przebudowany i nie możemy oglądać go w pierwotnej formie.
Zachowało się natomiast oryginalne metalowe ogrodzenie oraz
balustrada balkonu.
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Założone przeze mnie Lapidarium Oruńskie to zbiór kamiennych
zabytków Oruni. Odsłonięte zostało 5 listopada 2008 roku przez
Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza i prof. Andrzeja
Januszajtisa. Tablica informacyjna przedstawia poszczególne
eksponaty wraz ze stosownym opisem w języku polskim, angielskim i niemieckim. Wszystkie związane są z historią naszej
dzielnicy. Początkiem lapidarium był kamień graniczny, który
stał na mojej posesji. Następne obiekty znajdowałem lub odkupywałem z rąk prywatnych i tak w ciągu paru lat powstało bardzo
ważne miejsce związane z dziejami Oruni. Najstarszy zabytek
pochodzi z epoki średniowiecza, to kamień graniczny stawiany
na granicach posiadłości ze znakiem właściciela, tzw. gmerkiem,
w postaci podwójnego krzyża. Wielką ciekawostką jest istnienie
tego znaku również w części podziemnej, tzw. podwójne zabezpieczenie. Ciekawy jest też kamień przedprożowy z 1701 roku
stojący niegdyś w zapomnianym miejscu parku Schopenhauera.
Cieszy mnie, że lapidarium jest coraz częściej odwiedzane przez
wycieczki i indywidualnych turystów. W momencie rewitalizacji
oruńskiej starówki zbiór przekażę na rzecz Oruni pod warunkiem
umieszczenia go w eksponowanym miejscu.

?
Kamienica Borzechowskich znajduje się na rogu ulicy Gościnnej
i Traktu św. Wojciecha. Przyciąga uwagę odrestaurowaną fasadą. W centralnej części osłaniającej dach tralkowej dekoracji
umieszczono datę budowy kamienicy i nazwisko właściciela:
1892 A. Borzechowski. Na parterze budynku znajduje się sklep.
Wchodząc do niego, można przez chwilę odnieść wrażenie, że
przenieśliśmy się w czasie, a to wszystko za sprawą oryginalnych,
dobrze zachowanych ceramicznych płytek firmy Villeroy & Boch,
które zdobią ściany całego wnętrza. Secesyjne płytki o motywach geometrycznych i roślinnych, a także elementy drewniane
we wnętrzu i stiukowe dekoracje na suficie tworzą niezwykły
charakter tego miejsca. Przestrzeń z pewnością zasługuje na to,
aby w pełni odzyskać swój dawny blask. Dawniej w tym miejscu
był sklep mięsny, jego zaplecze stanowiły zachowane do dziś
głębokie piwnice.

Krzysztof Kosik

mieszkaniec Oruni, założyciel Lapidarium Oruńskiego
Oryginalne
dekoracje
z końca
XIX wieku

Przy ulicy Gościnnej 5 znajduje się kamienica z 1920 roku. Jej
szczyt zdobi płaskorzeźba leżącego lwa. Dawniej była pokryta
złotą farbą i od jej koloru działająca w budynku restauracja wzięła
nazwę Pod złotym lwem. Na piętrze budynku były pokoje hotelowe.
Później obiekt wielokrotnie zmieniał funkcje. Niestety w latach
sześćdziesiątych XX wieku zlikwidowano eleganckie metalowe
balkony, które nadawały budynkowi duży urok.
///// Najnowszym obiektem w okolicy Oruńskiego Rynku jest
pomnik Inki, czyli Danuty Siedzikówny, sanitariuszki AK zamordowanej przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w 1946
roku. Został uroczyście odsłonięty 30 sierpnia 2015 roku. Autorem
rzeźby jest Andrzej Renes.

Anna Wesołowska-Owczarska

lokalna przewodniczka

Program rewitalizacji przewiduje przeprowadzenie kompleksowej
przebudowy i rewaloryzacji przestrzeni Oruńskiego Rynku wraz
z infrastrukturą podziemną, nawierzchnią ulic, zagospodarowaniem
zieleni i małą architekturą.
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Tramwaje



Historia gdańskich tramwajów sięga lat siedemdziesiątych XIX
wieku. Powstała wtedy pierwsza linia tramwaju konnego prowadzącego do Oliwy. Kolejne połączenie zaproponowano na południe,
w kierunku Oruni. Linię uruchomiono 26 czerwca 1878 roku. Była
to druga trasa tramwajowa, która powstała w mieście. W latach
dziewięćdziesiątych zajezdnie znajdowały się we Wrzeszczu, na
Siedlcach oraz na Oruni i mogły pomieścić 26 wozów, a w stajniach
22 konie. Oruńska baza znajdowała się przy dzisiejszym Trakcie
św. Wojciecha, w miejscu hotelu Zatoka. W drugiej połowie lat
dziewięćdziesiątych XIX wieku wszystkie linie tramwaju konnego
zostały zelektryfikowane. Jako pierwsze oddano do eksploatacji
linie do Oruni i Siedlec. Inauguracyjny przejazd odbył się 12 sierpnia 1896 roku. Od 1 maja 1914 roku do likwidacji trasy 9 marca
1972 roku mieszkańców Oruni obsługiwała linia 6. Trasa szóstki
rozpoczynała się przy dzisiejszej ulicy Bogusławskiego, a po drodze znajdowały się cztery mijanki. To właśnie poruszanie się po
jednym torze oraz poszerzanie obecnego Traktu doprowadziło do
zamknięcia trasy. Co pozostało po dawnych tramwajach? Przedwojenne rozety, czyli haki podtrzymujące trakcję, spotykane na wielu
gdańskich ulicach. Można je odnaleźć na kościele św. Jana Bosko,
Drukarni Gdańskiej oraz przy Trakcie św. Wojciecha 24 i 78. Na
Gościnnej wśród drzew można odszukać resztki dawnego peronu.
Tramwaje pozostały też w pamięci oruniaków. Wspominana jest
jazda „na winogrono” – taką figurę tworzyła grupa pasażerów.
Jeden łapał się drugiego i niczym wielka kiść jechało towarzystwo przez miasto. Upowszechniło się powiedzenie „piszczysz
jak szóstka na zakręcie”, gdyż wagony na zakręcie przy kościele
na Gościnnej charakterystycznie zgrzytały. Często wspominany
jest też „wesoły konduktor” – Antoni Turzyński, który przystanki
zapowiadał humorystycznymi komunikatami.
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Oruński Rynek

Rozety, na których

na pocztówce

umocowana była

z początku

trakcja tramwaju

XX wieku.
Ze zbiorów
Sławomira Roloffa
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Ratusz
Oruński


Świadectwo ślubu


Płaskorzeźby

Gertrudy i Brunona

z fasady

Rawalskich wydane

Ratusza

w oruńskim urzędzie

Oruńskiego

stanu cywilnego

?

10 czerwca

Budynek urzędu stanu cywilnego, zwany Ratuszem Oruńskim,
położony jest przy ulicy Gościnnej 1 i pochodzi z drugiej połowy XIX
wieku. Reprezentuje styl neogotycki, który nawiązywał formalnie
do stylu gotyckiego z okresu średniowiecza. Obiekt zbudowany jest
z czerwonej cegły i posiada charakterystyczne dla gotyku formy
architektoniczne, np. wieńczące szczyt fasady wieżyczki-sterczyny,
pionowe elementy dekoracyjne, które podkreślają strzelistość całej
budowli.
///// Ornamenty na fasadzie budynku nawiązują do różnych stylów
– w duchu secesji są na przykład motywy liści kasztanowca oraz
winnej latorośli i kiści winogron, które zdobią łuki ponad oknami
parteru. Nad oknami pierwszego piętra znajdują się dwie płaskorzeźby przedstawiające postacie kobiece, to pochodzące z mitologii
greckiej boginie Temida i Demeter. Temida jest uosobieniem sprawiedliwości, prawa i wiecznego porządku. Przedstawiona jest ze
swoimi atrybutami: w jednej ręce trzyma wagę, która oznacza
bezstronność w osądach, a w drugiej miecz – znak władzy i sprawiedliwości. Umieszczenie postaci bogini sprawiedliwości na
elewacji jest związane z funkcją, jaką ten budynek pełnił, zapadały
tu ważne dla dzielnicy decyzje. Na drugiej płaskorzeźbie znajduje
się Demeter, bogini przyrody, płodności ziemi, urodzaju, łanów zbóż
i rolnictwa. Demeter była matką Kory (Persefony) porwanej przez
Hadesa, z tą historią wiązano zmienność pór roku. Bogini w jednej
dłoni trzyma sierp i bukiet kłosów zboża, a w drugiej księgę. Postać
Demeter odnosi się do rolniczego charakteru Oruni. Innymi wartymi uwagi i dobrze zachowanymi elementami metaloplastycznymi
są balustrada umieszczonego nad wejściem balkonu i maszt na flagę, znajdujący się na wysokości okien drugiego piętra. Pod trzema
oknami pierwszego piętra znajdują się dekoracje w stylu art déco.
///// Funkcja budynku zmieniała się przez lata. Mieścił się tutaj
urząd stanu cywilnego, siedziba milicji oraz inne instytucje.

1933 roku, ze
zbiorów Anity
Charlotty Alot

Anna Wesołowska-Owczarska

lokalna przewodniczka

Remont dawnego oruńskiego ratusza zaadoptuje ten budynek na potrzeby Mediateki, siedziby Rady Dzielnicy Orunia–św. Wojciech–Lipce
oraz dla działań społecznych i kulturalnych. Renowacja budynku
sprawi, że odzyska swój dawny blask i na powrót stanie się jednym
z najważniejszych punktów na mapie dzielnicy.
10

11

4

Żeliwiak
Droga brukowana obsadzona szpalerem lip, w poprzek wysoka
drewniana brama zasłaniająca widok Fabryki Konstrukcji Żelaznych.
Dziś po zakładzie Christiana Kirschbergera pozostał niszczejący
budynek biurowy i ściana starej hali. W kuźni, montażowni, ślusarni
i maszynowni pracowało około 200 osób. Do ich dyspozycji były
piece, a także maszyna parowa. Założona w 1905 roku fabryka
przyjmowała zlecenia od pruskiej armii i kolejarzy. Największe
zmiany przyszły jednak z końcem II wojny światowej. Fabryka Konstrukcji Żelaznych stała się Zakładem Odlewania Żeliwa „Zamek”,
a produkcję zakończono w latach osiemdziesiątych. Pamiątką po
starym żeliwiaku są semafory, zwrotnice, konstrukcje dworców,
np. w Oliwie, czy studzienki kanalizacyjne z charakterystycznym
podpisem „Zamek”.

Nieistniejący
cmentarz
Pamiątkowa tablica pomiędzy peronem kolejowym a Gościnną
przypomina o istnieniu w tym miejscu cmentarza parafialnego.
Nekropolię św. Jerzego założono w połowie XVI wieku. Później
powiększono ją o część za torami kolejowymi. Cmentarz działał do
połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Został tu pochowany
dziadek Artura Schopenhauera – Andreas Schopenhauer. Większość
nagrobków została zniszczona. Niektóre do lat dziewięćdziesiątych służyły za płyty chodnikowe i obramowania piaskownic. Po
cmentarzu została podmurówka, stare aleje lipowe, płyta nagrobna
w oruńskim lapidarium oraz domek grabarza – wciśnięty między
bloki dom z adresem Przyjemna 7.


Neogotycki
szczyt budynku
biurowego
dawnego
Żeliwiaka





Domek

Fragment

grabarza

starego
nagrobka
odnaleziony
w murku przy
ul. Podmiejskiej
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Ulica Urocza
i okolice
Budynki mieszkalne powstające w okresie międzywojennym cechowało uproszczenie formy i odrzucenie dekoracyjności, pojawiły się
osiedla domów podobnych do siebie. Zrezygnowano ze stosowania
ozdób zaczerpniętych z wcześniejszych epok. Uznano, że piękno
tkwi w prostocie. Nacisk położony został na to, by mieszkania były
dobrze doświetlone i przewietrzone. Na ile takie podejście było
nowatorskie, możemy sobie uświadomić, wchodząc na podwórka wcześniejszych domów, gdzie zachowały się oficyny. Wiele
dziewiętnastowiecznych mieszkań było ciemnych, wilgotnych
i pozbawionych dostępu do kanalizacji.
///// Na sposób budowania w okresie międzywojennym miała
też wpływ powstała na przełomie XIX i XX wieku koncepcja miasta-ogrodu, zgodnie z którą zabudowa powinna być niska i mieć
znaczny udział terenów zielonych. Zalecała ona budowę osiedli na
terenach rolniczych, gdzie ziemia była tańsza.
///// Ulica Urocza dobrze obrazuje ówczesny sposób budowania.
Każdy dom otoczony jest zielenią. Mieszkania mają na tyle duże
okna, że część lokatorów zdecydowała się wymienić je na mniejsze. Dekoracja jest bardzo oszczędna. Po bokach drzwi wejściowych wykorzystano żłobkowanie w tynku. Charakterystyczne jest
podkreślanie materiału, który został wykorzystany (w dawnych
kamienicach tynk często imitował kamień).
///// Nowością jest to, że znajdujące się od strony ulicy okna klatek
schodowych nie zostały umieszczone w linii okien lokali mieszkalnych. Bez trudu znajdziemy na Oruni przykłady wcześniejszych
budynków, w których stropy klatek schodowych wypadają w połowie doświetlających je okien.

?
W przejściu podziemnym przy ulicy Junackiej od 2015 roku znajduje się mural namalowany przez Annę Taut w ramach projektu
„Zrozumieć Sierpień”. Artystka ozdobiła tunel mozaiką inspirowaną przedmiotami przyniesionymi jej przez mieszkańców oraz
ciekawymi dla niej fragmentami oruńskiej architektury. Na pracy
można znaleźć między innymi: zdjęcia rodzinne, dywan, pamiątki
ślubne, kafle ze sklepu warzywniczego czy zabytkowe drzwi z budynku do wyburzenia… Dzięki temu muralowi nieprzyjazna dotąd
przestrzeń zyskała bardziej przyjazny charakter.
Aleksandra Abakanowicz

lokalna przewodniczka


Dekoracyjne
żłobkowanie
tynku przy
wejściu do
jednego
z budynków przy
ul. Uroczej

Oryginalne
dekoracje
domów z ulic
Uroczej,
Smoleńskiej
i Grabowej

Program rewitalizacji obejmuje przeprowadzanie rewaloryzacji istniejącego obecnie pomiędzy ulicami Junacką a Związkową skweru
wraz z modernizacją małej architektury, kompleksowym zagospodarowaniem całości przestrzeni i rekultywacją istniejącej tam zieleni.
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Ulica Żuławska
Tereny wokół ulicy Żuławskiej to tzw. Dolnik (Niederfeld), zwane
były dawniej „warzywnikiem Gdańska”. Przeważała tu uprawa
owoców i warzyw przeznaczonych na sprzedaż w pobliskim
mieście.
///// W tym rejonie dokonano licznych odkryć archeologicznych.
W 1900 roku znaleziono skarb w postaci monet srebrnych z X-XI
wieku. W latach 1933 i 1934 podczas prac melioracyjnych odkryto trzy słowiańskie łodzie (obecnie znajdujące się w Muzeum
Archeologicznym w Gdańsku i Narodowym Muzeum Morskim).
Poza znanymi odkryciami archeologicznymi wiele przedmiotów
pochodzących z czasów starożytnych, średniowiecznych i nowożytnych odnaleźli okoliczni mieszkańcy. Były to nie tylko monety,
ale także antyczna zapinka do spinania szat (tzw. fibula). Duża liczba
ciekawych znalezisk sprawiła, że miejsce uznano za główny trakt
biegnący w stronę Gdańska, tzw. drogę kupców – Via Mercatorum.
///// W XIX wieku rejon ulicy Żuławskiej uważano za miejsce
zapewniające dobre efekty w leczeniu chorób płuc.
///// Charakter obecnej zabudowy w dużej mierze wskazuje na
dawny rolniczy charakter tego miejsca. Niestety zburzono dawną
karczmę, która mieściła się pod numerem 29.

Budynek przedszkola pod numerem 108 to wybudowana w 1928
roku ze składek oruńskiej Polonii Ochronka Macierzy Szkolnej.
Prowadzona była przez siostry dominikanki. Odbywały się tu spotkania organizacji polonijnych – odczyty, zebrania, próby chóru Lira
oraz przedstawienia teatralne. Na piętrze mieściło się mieszkanie
kierownika Szkoły Macierzy Romana Tuszyńskiego.
///// Żyzne poldery ulicy Żuławskiej to tereny depresyjne wymagające stosowania systemów melioracyjnych, których utrzymanie
dawniej spoczywało na oruńskich gospodarzach. Pod koniec II wojny
światowej wszystkie umocnienia i wały przeciwpowodziowe zostały
zniszczone. Pola zostały zalane wodami Wisły i Motławy. Woda
dochodziła do domów. W związku z dużym zapotrzebowaniem na
żywność dla mieszkańców zrujnowanego miasta teren wymagał
szybkiego osuszenia. W 1945 roku powstał Komitet Odwodnienia
Oruni, na którego czele stanął Stanisław Błęcki. Po kilku miesiącach
zmagania się z brakiem środków i niezbędnych elementów udało
się zbudować pompę. 2 czerwca 1946 roku minister Eugeniusz
Kwiatkowski uroczyście uruchomił urządzenie w obecności wielu
mieszkańców i oficjeli.

?
Do ważnych inwestycji budowlanych Polskiej Macierzy Szkolnej
w Wolnym Mieście Gdańsku należy zaliczyć budowę w latach
1928–1929 ochronki w Oruni, uznawanej za modelowe rozwiązanie
architektoniczne. Inwestycję zrealizowano według projektu architekta Czesława Świałkowskiego, a prace przy ochronce wykonała
Spółka Akcyjna Budowlana. Obiekt wzniesiono ze składek między
innymi oruńskiej Polonii, pod przewodnictwem małżeństwa Jana
i Małgorzaty Kwiatkowskich.
Ryszard Kopittke

lokalny przewodnik
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Dom kultury
– obecnie Stacja Orunia
W XVIII wieku w tym miejscu znajdował się dwór i posiadłość
zamożnego gdańskiego kupca Andreasa Schopenhauera, dziadka
słynnego filozofa. W 1845 roku powstała tu luksusowa restauracja,
którą po wybudowaniu na Oruni linii kolejowej w 1852 roku zaczęto nazywać Zur Ostbahn. Za budynkiem, w ogrodzie ocalałym
po dawnej rezydencji, stały stoliki i działała fontanna.

Restauracja
Zur Ostbahn
na pocztówce
z początku
XX wieku.
Ze zbiorów
fotopolska.eu

?
Od wielu lat mieszkam w budynku przy ulicy Żuławskiej 19. Pochodzi on z przełomu XIX i XX wieku. Został dobudowany do
powstałego w 1857 roku skromnego, piętrowego domu o konstrukcji szkieletowej. W obu połączonych budynkach do 1918
roku mieścił się Johannishof, czyli zakład poprawczy dla chłopców. Oprócz resocjalizacji wychowankowie placówki otrzymywali
elementarną edukację i przygotowanie do zawodu. W 1946 roku
w obiekcie rozpoczęło działalność trzyletnie Liceum Wodno-Melioracyjne zwane Melioratką. Kiedy rozpoczynałem pracę w tej
szkole we wrześniu 1980 roku, w moim obecnym mieszkaniu była
sala lekcyjna – pracownia geodezji. W 1982 roku dzięki działaniom
solidarności nauczycielskiej ówczesny dyrektor szkoły Jan Lewandowski wyraził zgodę na adaptację sal lekcyjnych na parterze
i pierwszym piętrze na mieszkania dla nauczycieli. W trakcie
remontu na strychu znalazłem piękną drewnianą tablicę z datami
i nazwiskami darczyńców dawnego zakładu poprawczego.

W latach pięćdziesiątych XX wieku w obiekcie pozostałym po
restauracji zaczął funkcjonować Miejski Dom Kultury. Już wtedy,
poza zajęciami stałymi, organizowano tu przeróżne imprezy, w tym
walki bokserskie, potańcówki i oruńskie dożynki. W budynku do
1962 roku działało kino Jutrzenka. Przez lata swoje miejsce miała tu
również filia Biblioteki Miejskiej nr 3, którą zamknięto w 2001 roku.
///// Oruński dom kultury mocno wrósł w krajobraz dzielnicy.
Kolejne pokolenia mieszkańców na tutejszych zajęciach rozwijały
swoje talenty i pasje. Trudno zliczyć organizowane przez instytucję
różnorodne wydarzenia kulturalne – koncerty, spektakle, wykłady,
wystawy, spotkania, pokazy filmowe. W budynku działa, założony
w 1972 roku, Zespół Pieśni i Tańca Gdańsk oraz Teatr Gdańskiego
Archipelagu Kultury.
///// Za obiektem znajduje się niewielki park Schopenhauera,
w którym nadal widoczne są fragmenty dawnej alei lipowej i pojedyncze egzemplarze starodrzewu pozostałe po posiadłości rodziny filozofa. Najbardziej okazała biała topola ma w obwodzie
pnia ponad cztery metry.

Jan Sapielak

lokalny przewodnik


Tablica z nazwiskami
darczyńców dawnego
Johannishofu
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W latach 1995–2005 w placówce organizowana była Wystawa
Psów Nierasowych, która cieszyła się wielką popularnością wśród
oruńskich burków i ich właścicieli. Pieski rywalizowały ze sobą
w kilku kategoriach: na najpiękniejszy ogon, najsympatyczniejszą mordkę, największą mieszankę ras. W jednej z konkurencji
oceniano podobieństwo do właściciela.
///// Oruński dom kultury od początku działalności był mocno
związany z muzyką. Występowały tu między innymi Czerwone Gitary, Kult, Raz Dwa Trzy, Dikanda, Lao Che, Bester Quartet,
Hunter, Trebunie Tutki.
///// Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku Yach Paszkiewicz nakręcił w budynku fragmenty kilku teledysków: Polska zespołu Kult, Kryminał grupy Oczi Cziorne i Głowy Lenina Elektrycznych Gitar. Uwieczniony w ostatnim wideoklipie fortepian Carla
Bechsteina z 1911 roku służy placówce do dzisiaj. Nieopodal domu
kultury powstał początek klipu Karnawał zespołu Voo Voo.
///// Tragicznie na kartach historii placówki zapisał się 9 lipca
2001 roku. Podczas powodzi, która nawiedziła Orunię, budynek
tak mocno ucierpiał, że instytucji groziła likwidacja. Tylko dzięki
wsparciu wielu osób dobrej woli udało się zebrać gigantyczne
fundusze potrzebne na gruntowny remont. Jedną z najbardziej
spektakularnych akcji pomocy był koncert znanego australijskiego zespołu INXS, który odbył się w sopockiej Operze Leśnej
26 sierpnia 2001 roku.

Po długotrwałym remoncie budynek został ponownie otwarty
12 kwietnia 2002 roku pod nową nazwą Dworek Artura, która miała przypominać związki tego miejsca z rodziną Schopenhauerów.
W ramach wydarzenia odbył się wernisaż wystawy Orunia przed
i po katastrofie, prezentującej zbiory z archiwum prof. Jerzego
Sampa – przedwojenne zdjęcia Oruni oraz fotografie dzielnicy wykonane zaraz po zalaniu jej przez powódź.
///// Od kwietnia 2016 roku placówka nosi nazwę Stacja Orunia.

Zdjęcia ze
spektaklu
Ohra, Ora,
Orana,
z archiwum
Gdańskiego
Archipelagu
Kultury



?

Dom kultury

Przez ostatnie lata działania oruńskiego domu kultury mocno
skupiały się na dzielnicy, jej historii i potencjale. W 2014 roku
realizowaliśmy projekt „Historie po oruńsku”, w ramach którego
wspólnie z mieszkańcami zbieraliśmy historie z dzielnicy. Na ich
podstawie powstał spektakl wyreżyserowany przez Ritę Jankowską ‹Ohra, Ora, Orana›. Aktorami byli sami mieszkańcy dzielnicy,
którzy wcześniej wzięli udział w kilkumiesięcznych warsztatach
teatralnych. Premiera spektaklu odbyła się w przestrzeni dzielnicy
28 listopada 2014 roku. Mimo 5 stopni mrozu podążało za nami
prawie 200 osób.
///// Od 2015 roku w ramach przypominania związków Oruni
z rodziną Artura Schopenhauera organizujemy kolejne rocznice
urodzin filozofa, w trakcie których przybliżamy jego twórczość.
Od września 2016 realizujemy projekt „ZDolna Orunia”, który
ma na celu stworzenie okazji do spotkań, wymiany doświadczeń
i wzajemnych inspiracji mieszkańców. Naszymi działaniami chcemy promować dzielnicę i ciekawych oruniaków z pasją.

i nieistniejący
budynek straży
pożarnej
w trakcie
powodzi

Aleksandra Abakanowicz

lokalna przewodniczka, pracownica Stacji Orunia GAK
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Trakt św. Wojciecha
Główny trakt prowadzący przez Orunię wielokrotnie zmieniał
swoją nazwę. Znajduje się tu wiele kamienic z ciekawymi detalami.
Warto wrócić uwagę na kilka obiektów.
///// Najważniejszym z nich jest budynek Drukarni Gdańskiej (pod
numerem 57), największego polskiego przedsiębiorstwa działającego w Wolnym Mieście Gdańsku. Drukarnia przeniosła się tam
w grudniu 1920 roku. Wcześniej budynek należał do kupca Eugena
Bromberga, który prowadził w oficynie składnicę sodu. Do zawodu
kupca nawiązują detale umieszczone na budynku frontowym: petasos – podróżny kapelusz ze skrzydłami boga Hermesa i kaduceusz
– laska opleciona wężami. Z handlem i przemysłem kojarzą się
również dwie figury umieszczone w niszach. Drukarnia w latach
1920–1925 zatrudniała 80 pracowników. Drukowano tutaj „Gazetę
Gdańską”, dziennik „Baltische Presse” oraz broszury, rozkłady
jazdy Kolei Państwowych i Portu. W latach trzydziestych będąca
w trudnej sytuacji finansowej drukarnia miała zostać zlikwidowana,
ówczesny dyrektor Jan Kwiatkowski obcinał swoją pensję, by móc
utrzymać 30 pracowników.
///// Pod numerem 89 znajdziemy najstarszy zakład fryzjerski
w Gdańsku. Założony w 1926 roku przez Franciszka Scharmacha
z oryginalnym wyposażeniem działa do dzisiaj.

?

fasada budynku

Zakład fryzjerski przy Trakcie św. Wojciecha 89 założył mój dziadek Franciszek Scharmach w 1926 roku. To najstarszy działający
zakład w Gdańsku. Mój tata Gerard przejął go w 1978 roku. Fryzjerstwo było naszym rodzinnym zawodem. Tata i jego siostra
Renata uczyli się fachu od dziadka. Kiedy tata przejął zakład,
zapisał się do cechu i wkrótce został jego cenionym członkiem.
Zarówno dziadek, jak i tata wyszkolili wielu gdańskich fryzjerów.
W latach pięćdziesiątych dziadek był jednym z pierwszych fryzjerów, którzy wprowadzali modne wówczas trwałe. W tym celu
sprowadzał specjalistyczne urządzenia z Zachodu.
///// Sam nie jestem fryzjerem, ale ze względu na wielki sentyment do tego miejsca nadal prowadzę rodzinny zakład. Do
dnia dzisiejszego zachowało się oryginalne wyposażenie działu
męskiego w pierwszym pomieszczeniu. Dziadek zamówił je przed
wojną w Starogardzie Gdańskim. Drugie pomieszczenie, przeznaczone dla kobiet, zostało unowocześnione. Bardzo żałuję, że
ze względu na wymogi Sanepidu musiałem zlikwidować część
starego wyposażenia.
///// Najstarsi klienci często wspominają specjalny fotelik – drewnianego konika – do strzyżenia dzieci. Niestety nie wiadomo, co
się z nim stało.

dawnej

Marcin Scharmach

Drukarni

mieszkaniec Oruni, właściciel zakładu fryzjerskiego


Oryginalny
wystrój zakładu
fryzjerskiego


Bogato
zdobiona

Gdańskiej
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Spacerując po Oruni, w wielu miejscach można odnaleźć stare
napisy świadczące o nieistniejących już sklepach czy zakładach
usługowych. Dzięki nim można sobie wyobrażać, jak kiedyś wyglądało życie codzienne mieszkańców dzielnicy. Na budynku przy
Trakcie św. Wojciecha 57 jest oryginalny, przedwojenny napis
„Drukarnia Gdańska”, przypominający o ważnym dla gdańskiej
Polonii i Oruni zakładzie.

Orunia – dzielnica Gdańska, miasta, które od wieków znane było
nie tylko ze wspaniałej architektury, ale również z bogatego we
wzornictwo kowalstwa. Właśnie na Oruni w wielu miejscach
zachowały się jeszcze znakomite prace kowali z dawnych lat.
Spacerując po uliczkach tej niegdyś urzekającej dzielnicy, możemy
napotkać przepiękne fragmenty starych ogrodzeń i nadświetli,
a również rzadko już spotykane elementy jak maszty flagowe.
Podnosząc głowę do góry, zauważymy kute balkony oraz elementy drobnej architektury, do której zaliczamy ankry i ozdobne
wiatrowskazy.
///// Chcąc poczuć klimat starego Gdańska, warto odwiedzić
jedną z najstarszych dzielnic, jaką jest Orunia.

Aleksandra Abakanowicz

lokalna przewodniczka


Fasada budynku

20 października 1962 roku otwarto ostatnie zbudowane w Gdańsku
od podstaw kino państwowe. Działało na Oruni w miejscu obecnej
stacji paliwowej. Gdański Kosmos oferował 440 miejsc. Należał do
kin drugiej kategorii, można tu było obejrzeć filmy, które schodziły
z ekranu. Budynek rozebrano w 1998 roku.
///// Kamienica 58 jest ostatnią pozostałością po Państwowej
Pralni i Farbiarni Chemicznej „Śnieżka”, utworzonej w 1900 roku
przez Maxa Kratza.
///// Okazały secesyjny budynek z 1912 roku zajmuje numer 201.
Według pierwotnych planów willa miała otrzymać taras, którego
nie zrealizowano. Niemieckie napisy na fasadzie przypominają
o istnieniu w narożniku sklepu kolonialnego.

Remigiusz Bystrek

kowal



przy ul. Trakt

Pięknie kute

?

św. Wojciecha 201

balkony

Z biletami to było tak, dobrze pamiętam, bo do kina się chodziło. To
były czasy, kiedy telewizji jeszcze nie było, tylko radio. Śledziliśmy
repertuar w gazecie. Pieniądze się zawsze skądś wykombinowało.
A to mama dała, butelki się sprzedało... Filmy grali tylko w sobotę
i niedzielę. Bilety kupowaliśmy rano, w niedzielę. Jeden z kolegów
urywał się z kościoła i szedł po bilety. Wszystko w tajemnicy przed
rodzicami. Można było też kupić je tuż przed seansem u konika. Ale to dużo drożej było. Wtedy bardzo przestrzegali wieku.
Sprawdzali dokumenty czy karty. Krawat się zakładało, żeby
poważniej wyglądać.

budynku
przy ul. Trakt
św. Wojciecha

Stanisław Kujawski

Partnerami programu rewitalizacji są wspólnoty mieszkaniowe położone m.in. przy ulicy Trakt św. Wojciecha, które w ramach swoich
działań realizować będą remonty elewacji. Dodatkowo w okolicach
skrzyżowania z ulicą Rejtana wyremontowane zostaną części wspólne
dziewięciu komunalnych budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem podwórek oraz działaniami społecznymi dla lokalnej
społeczności.
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Ulica Sandomierska

11

Kanał Raduni

Dzisiejsza ulica Sandomierska składa się w zasadzie z trzech przedwojennych ulic. Już w XVIII wieku cała okolica zwana była Bielnikiem Boltego, gdzie niejaki Marten Bolte miał bielić płótna. Odcinek
do torów kolejowych nazwany był Boltengasse, natomiast odcinek
za torami w kierunku Równej – Boltengang. Dalszy fragment w kierunku Bramy Nizinnej już pod koniec XIX wieku nosił nazwę Neuer
Weg (Nowa Droga). Stojąca przy nim ryglowa willa (Sandomierska
40) wraz z okolicznymi działkami należała do wytwórni wyrobów
pasmanteryjnych Fritza Leidela. W miejscu dzisiejszego marketu
działała fabryka Daimon produkująca latarki i ogniwa elektryczne,
chociaż w czasie wojny słynęła bardziej z części do okrętów podwodnych.
///// Z kolei pod numerem 12, już we współczesnych czasach, mieszkała Grażyna Wolszczak. W tej dzielnicy spędziła pierwsze dziesięć
lat życia.
///// Kamienicę, w której mieszkaliśmy, tylko podwórko dzieliło od
torów. Mam takie wspominki, że jak się nudziłam, siadałam w oknie
i machałam do ludzi, którzy przejeżdżali pociągiem, niektórzy nawet
odmachiwali. Orunia... Wtedy była to zakazana dzielnica. Ludzie
współczuli moim rodzicom, że muszą tam mieszkać. Ja tego nie dostrzegałam. Całe moje dzieciństwo ograniczało się do dwóch łysych
podwórek, w kwartale ulicy Sandomierskiej. Nie było piaskownicy,
graliśmy w chowanego, berka.
///// Znanej aktorce Orunia i ulica Sandomierska słusznie kojarzy
się z pociągami. Ulica zabudowana była głównie domami dla pracowników kolei. Charakterystyczny jest też neogotycki budynek
nastawni kolejowej. Dzisiaj o ulicy Sandomierskiej mówi się głównie
z powodu zamkniętego przejazdu kolejowego. Co ciekawe właśnie
ten szlaban pojawił się w filmie Medium Jacka Koprowicza z 1985
roku. Prawdopodobnie jest to jedyny film, który kręcono na Oruni.

Kanał Raduni ma początek między Pruszczem Gdańskim a Juszkowem. Od zachodu opiera się o naturalne zbocze, natomiast strona
wschodnia to nasyp wysokości 4–5 metrów. Zbudowano go, by
doprowadzić czystą wodę do miasta, umożliwić budowę młynów
i nawodnić fosy. Powstał w połowie XIV wieku. Raz do roku za pomocą śluz i jazów był zamykany, aby umożliwić oczyszczenie dna.
Wybierano piasek oraz resztki organiczne, dzięki czemu mógł prawidłowo funkcjonować. Możliwość odcięcia wody w Kanale była
wykorzystywana w przypadku wojny i oblężenia miasta.
///// Dawniej wiele budynków przy Kanale miało własne mostki
przerzucone nad nim. Dziś jedynie na Biskupiej Górze pozostał po
tym ślad w postaci drzwi w niektórych kamienicach, które umieszczono absurdalnie wysoko nad poziomem gruntu. Kiedyś były to
wyjścia na mosty. W latach 2011–14 Kanał został przebudowany.
W 1900 roku nad Kanałem zbudowano zakład pralniczo-farbiarski
Maxa Kraatza. Po wojnie nosił nazwę Państwowa Pralnia i Farbiarnia Chemiczna nr 1, a później Zakład Usług Pralniczych „Śnieżka”.
Zburzono go w 2004 roku. Zachował się jedynie dawny budynek
administracyjny pełniący obecnie funkcję mieszkalną.


Ul. Sandomierska
w trakcie
przejazdu pociągu
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Archiwalny
widok Kanału
Raduni
z mostu przy
ul. Podmiejskiej,
ze zbiorów
PAN Biblioteka
Gdańska

Na Oruni zamieszkałam w 1999 roku na
osiedlu przy ulicy Diamentowej, przy historycznym Kanale Raduni. Widok z okna
był mało ciekawy. Patrzyłam na jakieś
stare, opuszczone budynki. Od sąsiadów
dowiedziałam się, że były to pozostałości po zakładzie pralniczym „Śnieżka”.
Dopiero później odkryłam, że budynki
mają długą, ciekawą historię. Powstały
w 1900 roku. Mieścił się w nich największy
zakład pralniczo-farbiarski w przedwojennym Gdańsku. Ich właścicielem był Max
Kraatz. No cóż, historii się nie wybiera.
Przyzwyczaiłam się do smutnego widoku
za oknem. W międzyczasie wyjechałam
na kilka dni i jakież było moje zdziwienie,
gdy po powrocie zobaczyłam z okna piękną panoramę Żuław. Rozebrano budynki
starej pralni. Pozostał tylko żółty budynek
biurowy z charakterystycznym wykuszem
i ręcznie kutymi detalami balkonu w stylu
art déco.





Lucyna Korytowska

Archiwalne

Ul. Tadeusza

lokalna przewodniczka

zdjęcie z wnętrza

Rejtana

pralni Kraatza.

w trakcie

Ze zbiorów Anity

powodzi

?
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Ulica Podmiejska
i Małomiejska

?

Podmiejska i Małomiejska to szlak prowadzący w kierunku Łostowic, nic więc dziwnego, że przed wojną ulice te nosiły nazwy
Schönfelder Brücke (Most Łostowicki) i Schönfelderweg (Łostowicka). W latach siedemdziesiątych planowano tutaj ulicę Nowomiejską, która byłaby obwodnicą południową dla projektowanych wtedy nowych osiedli. Kolejny plan zakładał całkowite zniwelowanie
zabudowy Oruńskiego Przedmieścia i przeprowadzenie tędy nitki
Szybkiej Kolei Miejskiej. Ruch planowano przez trzykondygnacyjny węzeł. Dzięki kosztowności całej inwestycji do dzisiaj możemy
oglądać tutaj chaty w konstrukcji ryglowej, kamienice z przełomu
XIX i XX wieku oraz budownictwo z okresu Wolnego Miasta, charakteryzujące się prostą ceglaną bryłą bez zdobień. Stare szyldy na
fasadach przypominają o niemieckości tych terenów. Wiemy, że na
Podmiejskiej 8 mieścił się zakład fryzjerski, na Podmiejskiej 17 zakład szewski prowadził August Lewandowski. Na uwagę zasługuje
gmach Katolickiej Szkoły Powszechnej oraz modernistyczna bryła
szkoły tysiąclatki, którą oddano do użytku 1 lutego 1960 roku.

Charlotty Alot

9 lipca 2001 roku na skutek wielogodzinnych intensywnych opadów deszczu doszło
do tragicznej dla Oruni powodzi. Wał Kanału Raduni został przerwany w kilku
miejscach. Dzielnica i mieszkańcy ponieśli
dotkliwe straty. Wiele domów nie nadawało się do remontu i zniknęły z dzielnicy.
Aleksandra Abakanowicz

lokalna przewodniczka


Pozostałości
niemieckiego napisu
po przedwojennym
zakładzie fryzjerskim
z ul. Podmiejskiej 8
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Widok na
ul. Podmiejską od
strony Małomiejskiej
niewiele się zmienił
od początku
XX wieku. Ze
zbiorów PAN
Biblioteka Gdańska
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Park Oruński
im. Emilii Hoene
W miarę upływu czasu wśród gdańskich bogaczy coraz mniej było
armatorów, a coraz więcej właścicieli nieruchomości położonych
w okolicy miasta. Inwestowanie w okręty wiązało się z dużym ryzykiem. Posiadanie podmiejskiej posiadłości nie tylko było opłacalne
w sensie materialnym, ale też mogło rozsławić właściciela. Poza
tym latem przebywanie w gęsto zabudowanym i pozbawionym
kanalizacji mieście było uciążliwe. Ci, którzy mogli sobie na to
pozwolić, budowali podmiejskie rezydencje, by w nich spędzać
czas wolny od pracy.
///// W miejscu, gdzie dziś znajduje się park Oruński już w XVI
wieku znajdował się jakiś nietypowy budynek, określany zwykle
jako dwór myśliwski. Od XVII wieku historia tego miejsca jest
lepiej znana. Właścicielami byli rajcy, burmistrzowie, kupcy. Park
zmieniał swój wygląd zgodnie z panującą modą. Był czas, gdy
na gości czekały „żarty wodne” – polegały na tym, że stanąwszy
w nieodpowiednim miejscu, uruchamiało się ukrytą fontannę,
która oblewała wodą. Ozdobą parku były rzadkie gatunki ptaków
i roślin. Dawni pamiętnikarze zwracali uwagę na rozległość parku,
jego urozmaicenie i wspaniałe punkty widokowe. W XVIII wieku
powstał tu ogród botaniczny ze szklarnią, w której rosły ananasy,
rośliny cytrusowe i kawa. Znajdujący się w parku dwór często gościł
znamienite osoby. Wszystko to uległo zniszczeniu w 1813 roku.
///// W 1814 roku park wraz z pozostałościami dworu nabył radca
handlowy Friedrich August Hoene. Za jego czasów powstała aleja
czterdziestu lip, posadzono buki czerwonolistne i odbudowano dwór.
Jest to dwukondygnacyjny budynek mający czterospadowy dach
z lukarnami. Portal wejściowy zdobią kolumny toskańskie. Wewnątrz zachowały się dwa kominki z XIX wieku oraz drewniana
klatka schodowa.

Bardzo ciekawym zabytkiem w parku jest dawna lodownia znajdująca się na zboczu Góry Pięciu Braci. Jest to podziemne pomieszczenie wybudowane z kamieni, w którym dawniej przechowywano lód. Wejście wymurowane zostało drobną, szarożółtą cegłą,
tzw. holenderką. Tego typu budowle w dawnych czasach pełniły
rolę lodówek. Z reguły miały poziomy korytarz z podwójnymi
drzwiami, którym można się było dostać do środka. Przechowywany wewnątrz lód polewany był gorącą wodą, aby zapobiec zbyt
szybkiemu roztopieniu. W dawnych podręcznikach budowania
wskazywano, że posiadanie własnych zapasów lodu mogło uratować życie, ponieważ w przypadku wysokiej gorączki stosowano
zimne okłady.
///// Park obecnie nosi imię Emilii Hoene – ostatniej prywatnej
właścicielki posiadłości, która w 1917 zapisała ją miastu.
///// Po wojnie park był rewaloryzowany w latach siedemdziesiątych. Umieszczono w nim wówczas rzeźby Alfonsa Łosowskiego.
Ostatnia rewaloryzacja miała miejsce w 2017 roku.


Aleja
czterdziestu
lip powstała
na początku
XIX wieku


Dawny
dworek
rodziny

?

Hoene

Po wojnie park był ogrodzony i zamykany
na noc o 22.00. Ale to nie przeszkadzało
chłopcom, którzy przechodzili wieczorami
przez płot i zrywali róże dla dziewcząt.
Teresa Panasiuk

dawna mieszkanka Oruni
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Wielorodzinny
dom przy
ul. Nowiny 55

Ulica Nowiny
Ulica pomiędzy Kanałem Raduni a wzgórzami morenowymi dawniej nazywała się Neue Welt, co można przetłumaczyć jako Nowy
Świat.
///// Dziś spacerując tędy, dostrzegamy, że dawniej dominowały tu
skromne domy wielorodzinne. Poznamy je po zadziwiająco dużej
ilości drzwi. Mieszkania na parterze mają własne wejścia, a osobne drzwi prowadzą na piętro. Warto zwrócić uwagę na dom pod
numerem 55. Dawniej budynki tego typu powstawały w różnych
dzielnicach, do naszych czasów niewiele z nich się zachowało.
///// Większość domów wielorodzinnych jest dekorowana jedynie
skromnymi fryzami ceglanymi. Na budynku pod numerem 36 fryz
ma formę arkadową.
///// Na uwagę zasługuje dom mieszkalny nr 9, w którym początkowo mieściła się kaplica katolicka pod wezwaniem św. Józefa. Został
zbudowany przez proboszcza kościoła św. Ignacego ks. Franciszka
Behrendota. W sąsiednim budynku pod numerem 7 mieściła się
dawniej ochronka.

W szkieletowym domu nr 61 znajdowała się dawna siedziba pierwszej w Polsce prywatnej telewizji Sky Orunia, która została założona w 1989 roku przez Zbigniewa Klewiado. Początkowo „piracka”
stacja cieszyła się dużą popularnością. Działalność telewizji zalegalizowano w 1992 roku. Sky Orunia przestała nadawać w 1995 roku.
///// Po wojnie mieszkania przy ulicy Nowiny Państwowy Urząd
Repatriacyjny przydzielił osobom pochodzącym z Wileńszczyzny.
Przez pewien czas kultywowano tu tradycje pochodzące z tamtych
stron.


?

W budynku przy

To były czasy kaset wideo. Jak ktoś miał jakiś nowy film, to zanosił do stacji i wtedy mogli go oglądać wszyscy sąsiedzi. Później
stacja miała swoje własne programy. Organizowali też imprezy
plenerowe, na których nagrywali reportaże. Cieszyły się dużą
popularnością, bo ludzie szukali w nich siebie i znajomych.

ul. Nowiny 61
powstała telewizja
Sky Orunia

Zbigniew Petrak

mieszkaniec Oruni





Dawna

Arkadowa

?

kaplica przy

dekoracja

ul. Nowiny 9,

budynku przy

obecnie dom

ul. Nowiny 36

Spotkanie z telewizją Sky Orunia to była dla mnie dość niezwykła
przygoda w życiu. Pracowałam tam w 1993 roku. Grupa zapaleńców znająca telewizję... z telewizji postanawia robić... telewizję
lokalną. I to im się właściwie udaje. O poziomie i jakości nie będę
się wypowiadać, bo to chyba nie było w tym wszystkim najistotniejsze; najważniejsza była energia, zaangażowanie, odwaga,
poczucie humoru i fantazja Zbigniewa Klewiado oraz ludzi, których
potrafił skupić wokół siebie. Niezapomniane przeżycie.

mieszkalny

Monika Jarząbek

dawna dziennikarka Sky Orunia, obecnie kierowniczka Stacji Orunia GAK
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Wnętrze zbiornika
Stara Orunia. Fot.
Grzegorz Mehring/
www.gdansk.pl

?

Zbiornik Stara Orunia

Orunia to miejsce niepowtarzalne, gdzie dziedzictwo historyczne spotyka
się z wyjątkową lokalną społecznością. To miejsce, które leży w najbliższym
sąsiedztwie ścisłego centrum Gdańska, lecz mimo to wydaje się nieco odległe.
Natomiast zdecydowanie posiada atuty, które zasługują na wyeksponowanie.
Jednym z ważniejszych jest park Oruński, który po rewaloryzacji cieszy nie
tylko orunian, ale przyciąga także gdańszczan z innych części miasta. Chciałbym, aby ten proces poprawy był kontynuowany, żeby Orunia się rozwijała,
zapewniając mieszkańcom coraz lepsze warunki życia, a dzielnicy zmianę wizerunku w oczach gdańszczan i turystów. Właśnie z tego powodu Orunia
została objęta przewidzianym na lata 2017–2023 projektem rewitalizacji, który przewiduje zarówno inwestycje w infrastrukturę, jak i działania integrujące
lokalną społeczność oraz wspierające osoby najbardziej potrzebujące. Jestem
przekonany, że dzięki rewitalizacji i przy zaangażowaniu mieszkańców Orunia
stanie się miejscem, w którym warto mieszkać i które odzyska swój blask, zachowując unikalną tożsamość.

Dziś trudno nam sobie wyobrazić, że były czasy, gdy znaczna część
gdańszczan korzystała do celów spożywczych z wody pochodzącej
z Kanału Raduni lub fosy miejskiej. W drugiej połowie XIX wieku
zwrócono uwagę na związek pomiędzy brakiem dostępu do czystej wody a wysoką śmiertelnością w czasie epidemii. Z inicjatywy
burmistrza Leopolda von Wintera w latach 1863–1865 opracowano
projekt wodociągów i kanalizacji. Autorem był pochodzący spod
Malborka, wykształcony w Berlinie inżynier Eduard Friedrich
Wiebe. Zgodnie z jego projektem zdecydowano się na budowę drenażowego ujęcia wody w Pręgowie i skierowanie jej grawitacyjnie
rurociągiem do zbiornika wybudowanego na Oruni. Skąd dalej woda
była doprowadzana do miasta.
///// Budowę zbiornika ukończono w 1869 roku. Jest to budowla ceglana, jednokomorowa o podstawie w kształcie kwadratu, którego
boki mają 39,23 metra. Kubatura wynosi 6965 metrów sześciennych,
w tym objętość wody w zbiorniku około 5000 m sześciennych.
///// Zbiornik został wyłączony z eksploatacji i stał się jednym
z największych na terenie Gdańska zimowisk nietoperzy. Zimuje ich
w tym miejscu ponad czterysta. Są to nocek rudy, nocek Natterera
oraz bardzo rzadki nocek duży.
///// Budowla została wyremontowana i ma zostać udostępniona do
zwiedzania w ramach Gdańskiego Szlaku Wodociągowego. Podobnie jak na terenie innego gdańskiego zimowiska nietoperzy – Twierdzy Wisłoujście – zwiedzanie nie będzie możliwe zimą.

Paweł Adamowicz

Prezydent Miasta Gdańska

?
Orunia to dzielnica Gdańska, która jak żadna inna zasługuje na realizację działań skierowanych do lokalnej społeczności, poprawiających jakość
życia i jakość przestrzeni. W ramach programu rewitalizacji powstanie tu
infrastruktura przystosowana do realizacji celów społecznych oraz zostaną
przeprowadzone remonty przestrzeni publicznych, podwórek i budynków
mieszkalnych - zarówno komunalnych jak i w partnerstwie ze wspólnotami
i spółdzielniami mieszkaniowymi.
///// Rewitalizacja jest procesem złożonym i wieloletnim. Jej najbardziej widoczne efekty to wyremontowane budynki czy zmodernizowane przestrzenie,
ale najważniejsze jest wsparcie w obszarze społecznym. Proces rewitalizacji
ma niewielkie szanse powodzenia bez aktywnego udziału mieszkańców. Jestem przekonany, że dotychczasowe i zaplanowane działania wyzwolą kolejne
inicjatywy, których z czasem będzie przybywać, a dzięki wspólnemu wysiłkowi
Orunia zyska nową jakość, przy jednoczesnym zachowaniu wyjątkowego, cenionego przez nas wszystkich charakteru.
Wiesław Bielawski

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

34

35

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Oruński Rynek, kościół św. Jana Bosko,
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Remont i adaptacja dawnego ratusza na cele społeczne
Kompleksowe zagospodarowanie
lokalnych przestrzeni publicznych
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Animacje społeczności lokalnej w przestrzeni dzielnicy
w ramach integracji mieszkańców
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