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Pod względem liczby ludności Przeróbka to jedna z najmniejszych dzielnic Gdańska – zamieszkuje 

ją nieco ponad 4 000 osób, a liczba ta z roku na rok maleje. Jeszcze 10 lat temu mieszkało tu prawie 

5 000 osób. Jednak biorąc pod uwagę jej powierzchnię, dzielnica wcale nie należy do małych. Jej 

obszar obejmuje rozległe tereny przemysłowo-składowe, niezwykle ważny w historii polskiej i 

powszechnej półwysep Westerplatte oraz unikatowy zabytek, najstarszą nadmorską budowlę 

obronną Polski, Twierdzę Wisłoujście. Zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest w południowej 

części dzielnicy i to właśnie ten obszar zapisał się w świadomości gdańszczan jako Przeróbka. 

Oddzielone terenami przemysłowymi Westerplatte i Wisłoujście w powszechnym odczuciu nie są 

składowymi dzielnicy. Ponieważ działania festiwalu NARRACJE 2021 skupią się na rejonie 

mieszkalnym dzielnicy, większa część niniejszego opracowania poświęcona będzie temu właśnie 

obszarowi. 

Przeróbka to nieduża dzielnica robotnicza – nie ma tu znaczących instytucji, kościoła czy nawet 

parku. Zabudowa jest jednak stosunkowo różnorodna: znajdziemy tu zarówno nieduże domy 

otoczone ogrodami, jak i ceglane kamienice czy nawet 10-piętrowe wieżowce. Jej historię można 

streścić w jednym zdaniu: do XX wieku znajdowały się tu łąki, na których flisacy suszyli – 

„przerabiali” – zboże sprzedawane w Gdańsku, następnie zaś tutejsza nieduża osada zamieniła się w 

dzielnicę robotniczą, której kształt i rytm życia wyznaczały Zakłady Taboru Kolejowego.   

Przeróbka jest jedną ze wschodnich dzielnic miasta. Obszary te charakteryzują się stosunkowo 

niskimi wskaźnikami zadowolenia mieszkańców. Niższy standard życia spowodowany jest kilkoma 

czynnikami – wśród najważniejszych znajdują się niskie poczucie bezpieczeństwa związane z 

wyższą przestępczością, zdecydowanie słabiej rozwinięta infrastruktura usługowo-handlowa oraz 

kulturalna, jakość zabudowy mieszkaniowej, niedostateczne skomunikowane z resztą miasta (co 

ostatnio uległo znacznej poprawie dzięki budowie tunelu pod Martwą Wisłą), zdecydowanie słabszy 

dostęp do opieki medycznej i szkolnictwa szczebla średniego i wyższego (we wschodnich 

dzielnicach nie ma szpitala, siedziby uczelni wyższej czy chociażby liceum ogólnokształcącego). 

Wschodnia cześć miasta jest zdominowana przez funkcje przemysłowo-portowe, co znacząco 

wpływa na jakość życia mieszkańców takich dzielnic jak Przeróbka, Rudniki, Stogi, Krakowiec czy 

Górki Zachodnie. Pomimo nadmorskiego położenia, niekorzystny układ wiatrów spycha 

zanieczyszczenia produkowane przez zakłady przemysłowe w kierunku lądu, dlatego od lat Gdańsk 

i najbliższa okolica ma jeden z najwyższych wskaźników zachorowań na nowotwory. 



 

 

Położenie  
 

Geograficzne położenie dzielnicy jest niezwykle ciekawe, gdyż zajmuje ona zachodnią część 

Wyspy Portowej. Wyspa Portowa jest drugą – po Wyspie Sobieszewskiej – największą wyspą 

Gdańska. Powstała w 1840 roku, kiedy to spiętrzone przez zator lodowy wody Wisły przebiły nowe 

ujście do Zatoki Gdańskiej, odcinając od pozostałej części Mierzei Wiślanej obszar dzisiejszej 

Wyspy Portowej. Nowe ujście Wisły otrzymało miano Wisły Śmiałej, zaś stare koryto nazwano 

Martwą Wisłą. Ze względu na stałą groźbę powodzi w 1895 roku głównym ujściem rzeki stał się 

Przekop Wisły, sztuczne ujście wykonane pomiędzy Świbnem i Mikoszewem.  

Obecne dzielnice – Przeróbka, Stogi, Krakowiec i Górki Zachodnie – wyrosły z dawnych osad 

położonych na tym terenie. Charakterystyczne jest zróżnicowanie funkcji, jakie ulokowane zostały 

na terenie Wyspy: funkcje portowe spełnia tutejszy Port Północny – najnowocześniejsza cześć 

gdańskiego portu, celom przemysłowym służą znajdujące się tu m.in. Rafineria Gdańska czy 

Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory”, stoczniowym zaś produkujące tu statki 

Stocznia Wisła i Stocznia im. Josepha Conrada. Dzięki plażom otoczonym lasami Wyspa jest także 

miejscem rekreacji i wypoczynku. Uważane przez wielu gdańszczan za najpiękniejsze w mieście 

kąpielisko Stogi oferuje usługi licznych ośrodków wypoczynkowych i campingów. Dodatkowo 

Wyspa jest ośrodkiem sportów wodnych, swoją siedzibę ma tu m.in. Narodowe Centrum 

Żeglarstwa. 

Ze względu na swoje położenie Przeróbka jest bardzo dobrze wyodrębnioną dzielnicą. 

Gdańszczanie nie mają problemu ze wskazaniem jej granic – przynajmniej jeśli chodzi o jej część 

mieszkalną, która położona jest w zakolu Martwej Wisły. Od południa i zachodu granicą dzielnicy 

jest rzeka, od wschodu zaś ulica Henryka Sucharskiego (droga krajowa nr 87 będąca fragmentem 

trasy Europejskiej E 75 łączącej północ z południem kontynentu – droga biegnie przez takie 

państwa jak Norwegia, Finlandia, Czechy, Słowacja, Węgry, Serbia, Macedonia Północna, Grecja), 

za którą ciągnie się pas ogródków działkowych i Stocznia im. Josepha Conrada – tereny te 

oddzielają Przeróbkę od Stogów, największej dzielnicy na Wyspie Portowej (jednocześnie jest to 

największa dzielnica mieszkaniowa na wschód od Śródmieścia). Od północy część mieszkaniowa 

Przeróbki graniczy zaś z terenami przemysłowo-portowymi ciągnącymi się aż do Twierdzy 

Wisłoujście i dalej do Westerplatte i Portu Północnego.  

 



 

 

Części składowe dzielnicy 

 

Przeróbka Mieszkaniowa  

Południowa, mieszkalna część dzielnicy położona jest w zakolu Martwej Wisły. Na Przeróbkę 

składa się zaledwie 10 ulic: Lenartowicza, Sienna, Siennicka, Bajki, Przetoczna, Dickensa, 

Brzechwy, Andersena, Pastoriusza i Kryniczna. To typowo robotnicza dzielnica. Zabudowa 

mieszkaniowa sąsiaduje z dużym kompleksem Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, w 

których niegdyś pracowała większość mieszkańców okolicznych domów.  

 

Sączki  

Sączki to teren dawnych łąk ciągnących się pomiędzy Wisłoujściem i Przeróbką a Stogami. 

Znajdują się tu tereny przemysłowe, nieużytki oraz ogródki działkowe. Nazwa pochodzi od 

założonych tu w 1871 roku pól irygacyjnych, na które trafiały ścieki miejskie z przepompowni na 

Ołowiance. Nieczystości filtrowane były poprzez pokłady piasku używanego następnie do 

użyźniania powstałych obok pól uprawnych, na których hodowano zboże, jarzyny, owoce oraz 

szparagi. Pole irygacyjne działało w tym miejscu także po II wojnie światowej. W latach 60. i 70. 

było przeciążone – nadmiar przepompowywanych nieczystości ściekał z jego powierzchni. Problem 

został rozwiązany po wybudowaniu oczyszczalni Wschód na Rudnikach.    

 

Wisłoujście  

Obszar ten kojarzy się ze starą twierdzą, której początki sięgają średniowiecza.  

 

 



 

 

 

Stopniowo wokół twierdzy wyrosła osada – dla mieszkańców i żołnierzy zbudowano kościół i 

założono cmentarz. Po przyłączeniu do miasta w 1914 roku wieś stała się dzielnicą Gdańska. 

Tutejsza świątynia św. Olafa ucierpiała w czasie ostatniej wojny i nie została odbudowana.  

 

 
 

Po wojnie w tej odległej dzielnicy mieszkało około 1 500 osób, zbudowano tu szkołę podstawową, 

pawilon handlowy oraz ośrodek zdrowia. Mieszkańcy Wisłoujścia długo nie cieszyli się z poprawy 

jakości życia. W latach 1970-71 dzielnica została zlikwidowana, mieszkańców wysiedlono (w 

znacznej części na Stogi), większość budynków wyburzono (przetrwał budynek szkoły), a teren 

dzielnicy zajął powiększający się Siarkopol. Pozostał niezwykły zabytek – najstarsza twierdza na 

polskim wybrzeżu. Jej wieża do 1758 roku służyła nie tylko jako punkt obserwacyjny, ale także 

jako latarnia morska. Stale oddalający się brzeg morski sprawił jednak, że z czasem straciła swoją 

funkcję. W XIX wieku służyła jako więzienie. Obecnie znana jest jako ostoja nietoperzy.  

 

 



 

 

 

 

Westerplatte 

To półwysep stworzony przez niosący tony piasku, żwiru i kamieni nurt Wisły. W XIX wieku 

urządzono tu kąpielisko morskie z pięknym parkiem kuracyjnym, łazienkami, domem kuracyjnym 

i molo.  

 

 
 

Goście zatrzymujący się w eleganckich pensjonatach korzystali z pijalni wód, restauracji, kortów 

tenisowych i innych atrakcji.  

 



 

 

Kres sielance przyniósł okres międzywojnia. Po utworzeniu Wolnego Miasta Gdańsk kurort 

kąpielowy zlikwidowano, a teren półwyspu zajęła Wojskowa Składnica Tranzytowa zarządzana 

przez polskie wojsko. 1 września 1939 roku atakiem niemieckich sił na polską składnicę rozpoczęła 

się II wojna światowa. Po wojnie, w celu upamiętnienia bohaterskiej obrony Westerplatte, teren 

przetworzono w nastrojowy park pamięci, zagospodarowując pozostałości zrujnowanych koszar i 

stawiając monument na końcu wyznaczonej ścieżki. Projekt założenia wyłoniono w ramach 

konkursu – zwyciężyła koncepcja Adama Haupta (projekt przestrzenny) oraz Franciszka Duszeńki 

(pomnik). Pomnik został odsłonięty w 1966 roku.   

 

 
 

 

 



 

 

Historia i zabudowa  
 

Tereny obecnej Przeróbki zajmowały łąki, na których po trwającej tygodniami żegludze flisacy 

„przerabiali”, czyli suszyli, przesiewali i oczyszczali zboża zebrane z polskich pól. Na podłożu 

rozrzucano suchą słomę, na niej zaś rozkładano płótna, na które szuflami przesypywano zboże 

suszące się na słońcu i wietrze. Tarcie w czasie przesypywania polerowało ziarno, nadając mu blask 

i podnosząc jego wartość. W zależności od jakości zboża, poziomu jego zabrudzenia i zawilgocenia 

operacja trwała od 3 dni do nawet kilku tygodni. Teren nazywano więc Przerabką bądź Przerapką. Z 

czasem powstała druga nazwa, Troyl, która pochodziła od trelu – liny którą flisacy przeciągali 

tratwy i łodzie.  

W dawnym Gdańsku, którego mieszkańcy byli głównie niemieckojęzyczni, polscy flisacy stanowili 

barwną grupę. Podczas spływów łąki Przeróbki ożywały: flisacy budowali tu prowizoryczne domy, 

a w chwilach wolnych od pracy wspólnie bawili się, grali na skrzypcach i tańczyli przy ogniskach. 

Tak opisywała ich Kathe Schirmacher: Wielu flisaków, którzy przypływali na swych tratwach 

mieszkało w Przeróbce, nad Wisłą przy drodze na Stogi. Zbudowali sobie w tym miejscu obozowisko 

jak Indianie […] Wieczorem tańczyli i śpiewali. Z czasem miejsce zboża zajęło drewno. Łąki 

Przeróbki okazały się za małe dla ogromnych ilości tego surowca, dlatego drewno suszono na 

długim odcinku brzegu wiślanego, także po przeciwległej jego stronie. Na zdjęciu lotniczym 

widoczne są składy drewna przy obecnej ulicy Litewskiej, na drugim brzegu Martwej Wisły widać 

zabudowania Przeróbki. 

 

 
 



 

 

Nieduża osada nad Martwą Wisłą powstała w XVIII wieku, składała się z kilku zagród. Pod koniec 

XIX wieku żyło tu niemal 400 mieszkańców. Śladem po niej jest nieregularna forma zabudowy nad 

Wisłą u wylotu ulicy Siennej, którą ciągnął się główny szlak prowadzący na wschód od Gdańska w 

kierunku Mierzei Wiślanej. 

Przełomowy dla dziejów Przeróbki był rok 1907, kiedy włączono ją w granice Gdańska – od tej 

pory w dzielnicy systematycznie wznoszono kolejne domy dla robotników. W 1912 roku ruszyła 

budowa Głównych Warsztatów Kolejowych Gdańsk „Troyl”. Budynki warsztatów rozmieszczono 

na obszarze 30 hektarów, wśród nich znalazły się dwie największe hale przemysłowe na Pomorzu 

Gdańskim. Budynki otrzymały efektowną i spójną oprawę architektoniczną. Po stoczniach, zakłady 

kolejowe były największym pracodawcą w Gdańsku. 

 
 

Obok zakładów zaczęto budować domy dla pracowników. Przeróbkę z początku XX wieku Günter 

Grass opisał w swojej najsłynniejszej powieści „Blaszany bębenek” – tu wraz z rodziną mieszkał 

dziadek Oscara, głównego bohatera powieści: W zimie, kiedy rzeki były skute lodem i flisacy cienko 

przędli, siedział spokojnie na Przeróbce, gdzie mieszkali tylko flisacy, sztauerzy i robotnicy ze 

stoczni i doglądał małej Agnieszki… 

 



 

 

W 1912 roku oddano także do użytku Most Siennicki, największy most zwodzony w Gdańsku. 

Wcześniej od strony Gdańska na Przeróbkę można się było dostać jedynie z pomocą promu 

kursującego przy owianej legendą Gęsiej Karczmie, zajeździe w którym gościli król Jan III 

Sobieski i car Piotr I.  

 

 
 

W czasie I wojny światowej na Przeróbce utworzono obóz jeniecki dla żołnierzy rosyjskich, w 

którym przebywało od 4 do 15 tysięcy osób. Jeńcy pracowali głównie w stoczniach, zakładach 

zbrojeniowych, przy przeładunkach w porcie, w browarach, a także kopali rowy pod instalacje 

sanitarne i wodociągowe. W obozie wydawano nawet czasopismo zatytułowane „Trojlskaja 

Gazieta”. Obóz rozwiązano w lipcu 1919 roku. Na zdjęciu wizytacja obozu przez komitet 

Czerwonego Krzyża. 

 

 
W 1927 roku uruchomiono połączenie tramwajowe – trasa wiodła z centrum miasta przez Most 



 

 

Siennicki i Przeróbkę na Stogi i znajdującego się tam kąpieliska. W okresie Wolnego Miasta 

powstawały również nowe budynki mieszkalne. Do najciekawszych należy modernistyczny, 

zbudowany na łuku ulicy, dom przy Krynicznej. We wschodniej części dzielnicy powstał obóz 

przejściowy dla emigrantów, głównie Żydów udających się ze wschodu na daleki zachód, do 

Ameryki. Baraki służące w czasie wojny jako obóz dla więźniów przymusowych, a po wojnie jako 

mieszkania komunalne o najniższym standardzie zostały rozebrane kilka lat temu, wraz z budową 

nowego mostu kolejowego.  

 
 

W czasie II wojny światowej na terenie Przeróbki powstały obozy pracy – podobozy obozu 

koncentracyjnego w Stutthof. Więźniów wykorzystywano do pracy w zakładach kolejowych oraz w 

stoczni.  

Po wojnie Gdańsk ponownie znalazł się w granicach Polski. Nazwę dzielnicy spolszczono do formy  

Trojan, a urzędnicy próbowali wprowadzić też nowe określenie – Zawiśle. Ostatecznie jednak 

zdecydowano się wrócić do starej flisackiej nazwy. Z dwóch wariantów, Przeróbka i Przerabka, 

Ministerstwo Administracji Publicznej zatwierdziło pierwszy. Zakłady kolejowe uruchomiono już w 

1945 roku. Odbudowano zniszczone domy i budynki. Ciekawą pamiątka po tych czasach jest 

zachowany na budynku przy ulicy Bajki 13 napis w języku rosyjskim „Min niet...” oraz schron 

zlokalizowany w okolicy pętli tramwajowej, gdzie po wojnie hodowano pieczarki. 

 
Według wspomnień mieszkańców, powojenna Przeróbka bardziej przypominała wieś lub odległe 



 

 

przedmieście niż dzielnicę dużego miasta – domy otoczone były rozległymi sadami, ogrodami i 

podwórzami, na których hodowano zwierzęta.  

 
 

Z czasem jednak ogrody likwidowano i w ich miejscu budowano kolejne domy. W latach 50. przy 

ulicy Lenartowicza powstały 2-piętrowe domy, których spadziste dachy dobrze nawiązywały do 

zabudowy z okresu Wolnego Miasta.  

 

 



 

 

W 1960 roku zbudowano tu szkołę podstawową – wcześniej dzieci z Przeróbki chodziły przez Most 

Siennicki do SP nr 6 położonej w Śródmieściu. Szkoła Podstawowa nr 61 była bodaj pierwszym 

nowoczesnym budynkiem Przeróbki. Klasyczną tysiąclatkę z płaskim dachem zbudowano na 

wschodnim skraju dzielnicy. W pierwszej połowie lat 60. powstała przychodnia oraz usytuowane 

bliżej Wisły osiedle interwencyjne, czyli osiedle budynków zbudowanych w taniej technologii 

umożliwiające kwaterunek osób z licznych wtedy w Gdańsku domów znajdujących się w 

opłakanym stanie technicznym.  

Rytm życia dzielnicy wyznaczał główny pracodawca, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. 

Syrena umieszczona na wieżyczce budynku dyrekcji obwieszczała porę rozpoczęcia pracy, 

śniadania, kolejnych zmian oraz zakończenia pracy (dzwoniono o 6.00, 6.40, 9.00, 9.15, 14.00 i 

22.00). Przedsiębiorstwo zatrudniało kilka tysięcy pracowników, również spoza dzielnicy.  

 

 
Głównymi miejscami rozrywki dla mieszkańców dzielnicy było Kino Zorza (obecnie w budynku 

znajduje się sklep z farbami) oraz klub Sezam zlokalizowany w budynku stołówki przy bramie 

głównej ZNTK (na zdjęciu wejście do klubu w 1969 roku). 

 



 

 

  
Wnętrze klubu Sezam: 

 
Duże zmiany przyniosły lata 70. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” zbudowała bloki i 

wieżowce, które diametralnie zmieniły wygląd stosunkowo zielonej dzielnicy. ZNTK zbudowały w 

tym czasie nowoczesny biurowiec widoczny już na wjeździe do dzielnicy oraz – niestety –  

przebudowały budynek stołówki zakładowej z klubem Sezam stojący przy głównej bramie do 

zakładów.  

 



 

 

 
 

W latach 70. i 80. miejscami rozrywki były kawiarnia Kamena ulokowana w samym sercu 

dzielnicy, a następnie również Stara Karczma Gdańska znajdująca się w pobliżu Martwej Wisły. 

Lata 90. i związane z nimi przemiany gospodarcze doprowadziły do dużego bezrobocia. Coraz 

gorzej wyglądały ulice dzielnicy. Pod koniec tysiąclecia ruszyły prace nad budową nowoczesnej 

drogi prowadzącej do portu – na jej potrzeby zbudowany został Most III Tysiąclecia im. Jana Pawła 

II, który po Moście Siennickim stał się drugą możliwością dojazdu do dzielnicy i, co ważne, 

odciążył Most Siennicki i mieszkalną część Przeróbki od bardzo uciążliwego ruchu tranzytowego.   

Modernizację głównych ulic Przeróbki przyniósł XXI wiek: dokonano przebudowy torowiska, 

powstały nowe przystanki w tzw. typie wiedeńskim. Odnowiono część domów, wykonując 

termoizolację i malując elewacje pastelowymi barwami. Powstał nowy most kolejowy, niestety w 

2016 roku rozebrano stary most, którego konstrukcja była unikatowa ze względu na obrotowe 

środkowe przęsło umożliwiające, po jego przesunięciu, wpłynięcie do portu większym jednostkom.  

 



 

 

 
 



 

 

Ważniejsze obiekty 

 

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego  

Kompleks złożony z kilkunastu obiektów zaczęto wznosić w 1912 roku. Początkowo należał do 

kolei niemieckich, a w okresie Wolnego Miasta przekazany został międzynarodowej spółce, w 

której kapitał brytyjski i francuski stanowił po 30%, a polski i gdański po 20% udziałów. 

Montowano tu parowozy, naprawiano wagony i lokomotywy. W czasie wojny przedsiębiorstwo 

przejęte przez koleje Rzeszy prowadziło produkcję również na potrzeby przemysłu wojennego 

(kadłuby torpedowców). Po wojnie odbudowano zniszczone budynki, a same zakłady uruchomiono 

już w 1945 roku. Dalej naprawiano tu zniszczony tabor kolejowy, poza tym produkowano także 

autobusy i pługi śnieżne. To właśnie zakłady na Przeróbce przystosowały do potrzeb lokalnej 

Szybkiej Kolei Miejskiej wagony berlińskiego S-bahnu, które przekazane zostały w ramach 

reparacji wojennych. Po 1990 roku ZNTK przeszły restrukturyzację: znacznie zmniejszono 

zatrudnienie, a ponieważ na potrzeby zakładu, który od 2001 roku funkcjonuje pod nazwą Zakłady 

Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego Sp. z o.o. wystarczy jedna hala, pozostałe budynki 

sprzedano lub wydzierżawiono.  

W 2002 roku kompleks eklektycznej zabudowy przemysłowej zakładu został wpisany do rejestru 

zabytków; wpis obejmuje hale napraw wagonów, hale napraw lokomotyw, kuźnie miedzi i 

mosiądzu, kuźnię obręczarnię z resorownią, kotłownię, wieżę ciśnień, warsztaty szkolne, portiernię, 

budynek dyrekcji, stołówkę i sklep, mur z bramami i kioskiem. Niestety wpis pojawił się zbyt 

późno, by uratować wszystkie obiekty, szczególnie szkoda oryginalnej siedziby zakładowej 

stołówki, gdzie znajdował się klub Sezam – budynek został przebudowany w latach 70. 

Przebudowano również budynek łaźni. 

 

Na zdjęciu od lewej budynek stołówki, brama główna, budynek dyrekcji, w głębi łaźnia: 

 
 

 



 

 

 



 

 

Hala napraw lokomotyw: 

 
 

Hala napraw wagonów: 

 
 



 

 

 

Detal z kuźni miedzi i mosiądzu – imbryk: 

 
 

Wieża ciśnień i kotłownia: 

 
 

 



 

 

Kotłownia obecnie: 

 

 
 

Detal z budynku łaźni zakładowej – tryton dmący w muszlę w otoczeniu koników morskich: 

 
 



 

 

 

Pocztówka przedstawiająca znajdujący się przy bramie głównej budynek mieszczący restaurację 

oraz stołówkę dla pracowników; po wojnie zlokalizowano tu młodzieżowy klub Sezam, niestety 

budynek został w latach 70. przebudowany: 

 

 
 

Obecnie w budynku znajduje się sklep i mieszkania: 

 



 

 

 
 

Detal z warsztatów szkolnych: 

 

 
 

 

Osiedle interwencyjne  

W 1960 roku władze miasta postanowiły rozwiązać palący problem braku mieszkań. W starych 

dzielnicach miasta, w bardzo ciężkich warunkach, żyło kilka tysięcy osób. Do Prezydium Miejskiej 

Rady Narodowej złożono 12 000 podań o nowe mieszkanie. Wiele budynków groziło zawaleniem, 

mieszkania pozbawione były wszelkich udogodnień. Ratunkiem dla osób najpilniej potrzebujących 

meldunku miały być tzw. osiedla interwencyjne, zwane też awaryjnymi. Projekt wznoszonych w 

taniej i szybkiej technologii budynków opracowali gdańscy architekci. Pierwsze osiedle powstało w 

zachodniej części Stogów, z czasem zostało znacznie rozbudowane. Wznoszono tu budynki 

parterowe oraz 1- i 2-piętrowe o prostej barakowej formie. Ich wyposażenie obejmowało prąd i 



 

 

wodę, każdy mieszkaniec miał do dyspozycji ogródek, w którym mógł hodować warzywa i żywy 

inwentarz. Osiedla miały powstać w kilku dzielnicach Gdańska. Ostatecznie zbudowano je tylko na 

Stogach i Przeróbce. Odpowiedzialność za zmagania z wielkimi brakami w obszarze budownictwa 

mieszkaniowego przeszła z barków władz miejskich na spółdzielnie mieszkaniowe, a 

eksperymentalną technologię zastąpiła tzw. wielka płyta. Osiedla interwencyjne były krytykowane 

za swój wygląd – monotonne, przypominające baraki zabudowania. Wykorzystanie w nich tanich, 

nowych technologii, np. mat trzcinowych, z których stawiano ściany, sprawiło, że w Polsce 

pojawiały się opinie, jakoby w Gdańsku budowało się obiekty mieszkalne poniżej standardów.  

 

 
 

 



 

 

 
Zakład karny  

Zakład karny powstał w 1970 roku w porozumieniu z Polskimi Kolejami Państwowymi. PKP miało 

udostępnić teren i budynki oraz znaleźć zajęcie dla osadzonych. Pod koniec XX wieku PKP chciało 

odzyskać teren jednak w 2000 roku doszło do porozumienia i obiekt przeszedł pod zarząd służb 

więziennych. Porozumienie umożliwiło gruntowny remont obiektu. Zakład przeznaczony jest dla 

skazanych młodocianych i dorosłych odbywających karę po raz pierwszy. Ma 7 oddziałów: 5 typu 

półotwartego, 2 typu otwartego. 

 
 



 

 

 



 

 

Pomniki  
Na terenie dzielnicy znajdują się 2 pomniki. 

 

„W hołdzie poległym za wolność” 

Pomnik znajduje się na skwerze przy Moście Siennickim. Monument w formie głazu narzutowego 

upamiętnia więźniów filii obozu koncentracyjnego Stutthof na Przeróbce. Z inicjatywą wzniesienia 

pomnika wyszło koło ZBoWiD Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego. Odsłonięty został w 

1978 roku.  

 
Napis na tablicy upamiętnia więźniów obozu, którzy w bardzo ciężkich warunkach pracowali 

niewolniczo dla III Rzeszy: W HOŁDZIE POLEGŁYM ZA WOLNOŚC, TU NA PRZERÓBCE W 

LATACH 1941-45 ZNAJDOWAŁA SIĘ FILIA OBOZU KONCENTRACYJNEGO STUTTHOF 

ORAZ OBÓZ JEŃCÓW WOJENNYCH KOALICJI ANTY HITLEROWSKIEJ. W WYNIKU 

CIĘŻKIEJ I WYNISZCZAJACEJ PRACY ORAZ NIELUDZKIEGO TRAKTOWANIA ZGINĘŁO 

WIELU WIĘŹNIÓW I JEŃCÓW. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI KOŁO ZBoWiD ZNTK GDAŃSK 

WRZESIEŃ 1978. 

 



 

 

„Byliśmy, jesteśmy, będziemy” 

Drugi pomnik powstał także z inicjatywy koła ZBoWiD tutejszych Zakładów Naprawczych Taboru 

Kolejowego. Ustawiono go na terenie samych zakładów, odsłonięty został w 1985 roku. 

On również posiada formę głazu narzutowego.  

 

 
 

 



 

 

Fontanna  

Ozdobą skweru znajdującego się w pobliżu Mostu Siennickiego (dokładnie przed biurowcem 

ZNTK) od końca lat 70. była fontanna autorstwa znanego gdańskiego rzeźbiarza Zygfryda 

Korpalskiego. Fontanna miała formę dwóch zwróconych do siebie muszli o amorficznych, 

mięsistych skorupach. Niektórzy mieszkańcy Przeróbki dopatrywali się tu ławicy ryb, inni zaś 

określali obiekt jako płuca kolejarza z ZNTK. Fontanna została kilka lat temu zdemontowana, 

pozostał po niej jedynie postument. Fontanna nie znajduje się obecnie w prowadzonej przez 

Gdańskie Wody ewidencji tego typu obiektów, należy zatem przypuszczać, że nie wróci na swoje 

miejsce. 
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