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Wstęp
Warto spacerować i przyglądać się starej Oliwie, dlatego 
proponujemy kolejne trasy zwiedzania uroczych uliczek na-
szej dzielnicy. Będzie to też podróż w czasie, bo przywołamy 
najważniejsze wydarzenia z przeszłości kształtujące obraz 
współczesnej Oliwy. Dzięki nim Oliwa szybko nadrabiała 
zaległości cywilizacyjne, aby na przełomie XIX i XX wieku 
z prowincjonalnej osady stać się coraz sławniejszym kuror-
tem i wymarzonym miejscem do zamieszkania. W naszych 
opowieściach często będą się przewijać refleksje dotyczące 
wpływu, jaki na rozwój Oliwy miało pojawienie się komu-
nikacji kolejowej i tramwajowej. Jest to godne podkreślenia 
tym bardziej, że 1 lipca 2020 roku obchodziliśmy 150. rocznicę 
inauguracji połączenia kolejowego z Gdańskiem i Koszalinem. 

Spacery po proponowanych trasach przypomną też o urbani-
zacyjnym boomie budowlanym z początku istnienia Wolnego 
Miasta Gdańska. To wtedy powstawały nowoczesne osiedla 
mieszkaniowe, jak te przy dzisiejszych ulicach Derdowskiego 

– Husa – Drzymały – Kręckiego – Wąsowicza – Miraua reali-
zujące ideę miasta-ogrodu. Wspominać będziemy przedwo-
jennych mieszkańców Oliwy, polsko- i niemieckojęzycznych, 
z nadzieją, że odsłanianie przeszłości pozwoli nam lepiej po-
czuć ducha miejsca.

„Ludzie, z którymi dzielimy przestrzeń (nawet w innym cza-
sie), stają się kimś więcej niż poprzednikami – są sąsiadami 
w czasie” – te słowa Olgi Tokarczuk oddają złożoność naszych 
relacji z poprzednimi mieszkańcami Oliwy, uświadamiając, że 
poniemieckie rzeczy, kamienice czy ludzkie historie splatają 
się z losami polskich spadkobierców i nie wolno odwracać się 
do nich plecami.
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1. Spacer  
z Ewą Oslislok: 
dworzec i okolice 

W 2020 roku przypadła 150. rocznica wydarzenia, które 
miało znaczący wpływ na rozwój Oliwy. 1 lipca 1870 roku 
uruchomiono połączenie kolejowe między Gdańskiem 
i Koszalinem. Był to ostatni odcinek wielkiej inwestycji 
komunikacyjnej, tzw. Kolei Tylnopomorskiej, łączącej 
Gdańsk z Berlinem. Początkowo pociągi kursowały na 
odcinku pomiędzy Gdańskiem a Sopotem, a od 1 września 
na całej trasie do Koszalina i dalej do Berlina.

Pomiędzy Gdańskiem a Sopotem pociąg zatrzymywał się również na stacjach 
we Wrzeszczu i Oliwie. Dzięki połączeniu kolejowemu podróż z Oliwy do 
Gdańska trwała tylko koło 20 min. Rosnący ruch pasażerski, szczególnie 
na trasie pomiędzy Gdańskiem i Sopotem, spowodował, że jednotorowa 
początkowo linia w krótkim czasie stała się niewystarczająca i w roku 1888 
wybudowano drugi tor, przeznaczony głównie dla ruchu podmiejskiego. 

Dogodne połączenie ze światem, a także malownicze położenie wśród 
zalesionych wzgórz sprawiło, że pod koniec XIX wieku Oliwa stała się atrak-
cyjnym miejscem zamieszkania dla zamożnych emerytów, a także ludzi 
wolnych zawodów czy pracujących w Gdańsku urzędników. Osiedlała się tu 
również ludność kaszubska z okolicznych miejscowości, szukająca zatrudnie-
nia w Gdańsku. Liczba ludności Oliwy, która w 1868 roku wynosiła ok. 2000, 
wzrosła w 1881 do ok. 3900, a w roku 1900 osiągnęła ok. 6500. 

Władze Oliwy wykorzystały fakt dobrego skomunikowania oraz walorów 
klimatycznych miejscowości do wypromowania jej jako miejsca wypoczynku 
i kuracji, zalecanej zwłaszcza w chorobach układu oddechowego. Liczne hotele, 
pensjonaty i restauracje powstawały w centrum (przy ulicach Rybińskiego 
i Stary Rynek Oliwski) i w zachodniej części miejscowości, gdzie wytyczono 
nowe ulice (obecne Liczmańskiego, Leśna, Podhalańska i Słoneczna), a także 
w malowniczej dolinie Leśnego Młyna (dawny Strauchmulle, obecny budynek 
dyrekcji zoo). Dla gości, przybywających do Oliwy zarówno latem, jak i zimą, 
przygotowano wiele udogodnień, które miały uczynić pobyt jeszcze bardziej 
atrakcyjnym (więcej na ten temat w opisie ulicy Podhalańskiej).
We wschodniej i południowo-wschodniej części Oliwy, na terenach położo-
nych w sąsiedztwie linii kolejowej, rozwinęła się z czasem strefa przemysłowa, 

gdzie od końca XIX wieku zaczęły powstawać nowe zakłady, z których wiele 
kontynuowało działalność po II wojnie światowej. Jednym z pierwszych była 
Fabryka Mydła i Sody Bruno Toercklera (obecnie Gdańskie Zakłady Organika 
Fregata), uruchomiona w roku 1895. W latach 20. XX wieku na terenach po-
łożonych przy linii kolejowej powstały m.in. fabryka środków spożywczych 
Dr. Oetker, Fabryka Farb i Lakierów DAOL (po wojnie Polifarb) i Fabryka 
Czekolady Anglas (po wojnie Bałtyk). 

W bezpośrednim sąsiedztwie dworca wytyczono nowy kwartał ulic, za-
budowywanych sukcesywnie od końca XIX wieku. Jako pierwsza, pod koniec 
XIX wieku, powstała ulica nosząca obecnie nazwę Poczty Gdańskiej, łącząca 
dworzec z dawną Szosą Gdańską (obecnie aleją Grunwaldzką). Ulicę wyty-
czono w miejscu istniejącej wcześniej polnej drogi prowadzącej z dworca do 
centrum miejscowości. Na początku XX wieku (w latach 1904–1908) zostały 
wyznaczone pozostałe ulice w tym rejonie: ulica Hołdu Pruskiego (dawniej 
Schefflerstrasse), równoległa do alei Grunwaldzkiej, oraz ulica Ceynowy 
(dawniej Elisenstrasse) i ulica Majkowskiego (dawniej Dultzstrasse), prze-
biegające prostopadle do alei Grunwaldzkiej. 

Teren przed budynkiem dworca nosi nazwę placu Dworcowego (dawniej 
Bahnhofsvorplatz). Dworzec w Oliwie wybudowany został na podstawie 
typowego projektu, tak jak pozostałe obiekty na trasie nowej linii kolejowej 
(identyczne dworce powstały m.in. we Wrzeszczu i Sopocie). Był to piętrowy 
budynek z parterowymi skrzydłami i pokrytym papą dwuspadowym dachem. 
Ozdobę fasady stanowiła drewniana, ażurowa „koronka” pod szczytem dachu, 
otaczająca łukiem dworcowy zegar, nawiązująca do typowego dla miejscowości  

 
Widok na 
Oliwę z Pa-
chołka, lata 
30. XX w., ze 
zbiorów Piotra 
Leżyńskiego.
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uzdrowiskowych stylu szwajcarskiego. Na parterze budynku znajdowały 
się kasy, przechowalnia bagażu, bufet oraz poczekalnia dla pasażerów III 
i IV klasy, w skrzydle północnym poczekalnia dla pasażerów I i II klasy oraz 
toalety, a w skrzydle południowym pomieszczenia służbowe (biuro inspek-
tora/zawiadowcy stacji, poczta i telegraf). Na piętrze znajdowały się miesz-
kania służbowe pracowników. Na początku XX wieku wydłużono północne 
skrzydło budynku i w tym kształcie bryła obiektu zachowała się do czasów 
współczesnych, z tą tylko różnicą, że po wojnie został otynkowany.

W latach 2011–2014 przeprowadzono remont dworca, odnowiono wów-
czas m.in. elewację i pomieszczenia poczekalni. Planowany jest kolejny etap 
modernizacji, który będzie obejmować dostosowanie do obowiązujących 
obecnie standardów, a także zagospodarowanie przestrzeni wokół dworca. 
Jeśli ten plan zostanie zrealizowany, to zarówno oliwski dworzec, jak i zanie-
dbany obecnie plac Dworcowy mają szansę stać się prawdziwą wizytówką 
tej zabytkowej, zielonej dzielnicy.

 
Dworzec, 
niegdyś 
na piętrze 
budynku znaj-
dowały się 
mieszkania 
służbowe.

 
Dworzec detal, 
do dziś fasadę 
budynku 
dworca zdobi 
drewniana, 
ażurowa 

„koronka”.

 
Dworzec  
w Oliwie, 
peron.
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2.   
Spacer  
ulicą Dickmana 
z Michałem 
Ślubowskim

Współcześnie ulica Arenda Dickmana nosi imię admi-
rała polskiej floty, który wsławił się w historii Gdańska 
i Rzeczypospolitej słynnym zwycięstwem w bitwie pod 
Oliwą w 1627 roku. Bitwa pod Oliwą została upamięt-
niona w nazwie sąsiedniej uliczki. Gdy rozgrywała się 
ta batalia, na terenie dzisiejszej ulicy Dickmana rósł 
las i rozciągały się łąki, a nieopodal przebiegał trakt 
łączący wieś Jelitkowo z Oliwą. Stan taki przetrwał aż 
do początku XX wieku. Dzisiejsza zabudowa okolicy 
jest owocem zjawisk charakterystycznych dla tamtego 
okresu: dynamicznego rozwoju Oliwy, głodu mieszkań 
i rozrostu zakładów przemysłowych. Ulica znajduje się 
w części dzielnicy, do której przylgnęła nazwa Gospód-
ka. Mając za plecami ruchliwą arterię alei Grunwaldz-
kiej, wchodzimy w uroczą uliczkę pełną starej zabudowy. 
Spacer najlepiej zacząć od dwóch budynków, które no-
minalnie należą do alei Grunwaldzkiej. Numeracja na 
ulicy Dickmana biegnie okrężnie (tak jak przed wojną), 
dlatego bezpośrednio naprzeciwko numeru 1 znajduje 
się ostatni budynek oznaczony numerem 23. 

Budynek przy Grunwaldzkiej 549 jest piękną willą, podobną do wielu budyn-
ków wzniesionych w czasach, kiedy Oliwa szczyciła się mianem kurortu. Willa 
ma odnowioną elewację, którą od strony zachodniej zdobi zachowany kartusz, 
a w południowym narożniku strzelistości całej bryły nadaje wieżyczka.

Budynek naprzeciwko, nominalnie aleja Grunwaldzka 547, to również oka-
zała willa, jednak nie doczekała się jeszcze remontu. Podobnie jak sąsiadka 
posiada wieżyczkę w południowym narożniku, ale większe wrażenie robi 
narożnik północny, zwieńczony sporą kopułą. Przed wojną znajdował się 
tutaj dom handlowy.

Kolejne dwa budynki są oznaczone numerami 1 oraz 23. 

a l eja 
gru n wa l dz k a

549
M

a l eja 
gru n wa l dz k a

547
L

n r

1
L

To kolejna willa z wykuszem w południowym narożniku, w którym zachowały 
się ciekawe okna ze strzelistymi łukami. Dzięki przedwojennym księgom 
adresowym wiemy, że do mieszkańców willi należeli m.in. państwo Pfeiffer 
(Richard, kominiarz, oraz Hildegarda, pracownica biurowa), Wilhelm Muller 
(cieśla), państwo Radtke (August, woźny, oraz Emilia, krawcowa) i Bernhard 
Plenikowski (murarz). W późniejszych latach pojawiają się państwo Miko-
łajczykowie. Jak widać, również tutaj, jak w wielu innych budynkach Oliwy, 
mieszały się rodziny polskie, niemieckie oraz kaszubskie.

 
Początek ulicy 
Dickmana, 
mając za 
plecami ru-
chliwą arterię, 
wchodzimy 
w uroczą i ci-
chą uliczkę.
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Budynek naprzeciwko jedynki jest już przykładem innej architektury. Nie 
jest to willa, a trzypiętrowy budynek wielorodzinny nakryty mansardowym 
dachem. Warto zwrócić uwagę na zachowaną stolarkę drzwi oraz oryginalną 
tabliczkę z numerem 22, gdzie strzałka wskazuje kierunek, w którym biegnie 
numeracja. 

Kolejny budynek po lewej stronie to ulica Dickmana 2. Mieszkał tu Ksawery 
Nalewajko, urzędnik kolejowy. Warto wspomnieć, że tory przebiegają bardzo 
blisko ulicy Dickmana. Linia została poprowadzona ze Szczecina do Gdańska 
w latach 60. XIX wieku i miała znaczny wpływ na rozwój Oliwy. W 1870 roku 
otwarto dworzec kolejowy, który zachował się do dzisiaj. Na odnowionej 
elewacji południowej znajduje się dekoracyjny kartusz z datą 1907. 

Idąc dalej, dochodzimy do ostatniego budynku przed skrzyżowaniem, na któ-
rym znajduje się numer 21. To prosty budynek na planie prostokąta, nakryty 
dwuspadowym dachem. Jedynym elementem dekoracyjnym jest ceglany 
portal wejściowy, w którym zastosowano prosty modernistyczny ornament 
dekoracyjny. Więcej tego typu budynków zobaczymy, gdy dojdziemy do sa-
mego skrzyżowania – zarówno po lewej (numery 3, 4 oraz 5), jak i po prawej 
stronie (numery 20, 19 i 18). Całość była jednym osiedlem mieszkaniowym. 
Tego typu konstrukcje powstały w odpowiedzi na rosnący głód mieszkań 
w latach 20. i 30., często powstawały przy zakładach produkcyjnych. Po-
dobne budynki w Oliwie można znaleźć m.in. w okolicach ulic Stanisława 
Wąsowicza oraz Jana Husa. 

Skręcając na skrzyżowaniu w lewo i mijając budynki 3, 4 oraz 5, dojdziemy 
do brył, które reprezentują najnowszy rozdział w historii tej okolicy. Budyn-
ki przy Dickmana 6 oraz 10 to bloki wielorodzinne. Podobnie jak sąsiednia 
Żabianka również te budynki powstały w drugiej połowie XX wieku w odpo-
wiedzi na dynamiczny rozwój całej aglomeracji. W rejonie Gospódki prężnie 
działała Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani, jednak w przeciwieństwie 
do klasycznych bloków z wielkiej płyty późniejsze budynki przy Dickmana 
6 oraz 10 są niższe oraz nakryte dachem, przez co nie dominują najbliższego 
otoczenia. 

n r

22/23
M

n r

2
L

n r

21
L

 
Dickmana 
22/23, warto 
zwrócić uwa-
gę na zacho-
waną stolarkę 
drzwi w tym 
prostym wie-
lorodzinnym 
budynku.

 
Dickmana 23, 
klatka scho-
dowa z za-
chowanymi 
drewnianymi 
elementami.

 
Dickmana 2, 
pięknie odno-
wiona willa 
z ozdobnym 
kartuszem.
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Dochodząc do ulicy Bitwy Oliwskiej, powinniśmy zawrócić, aby przyjrzeć 
się najważniejszemu zespołowi budynków przy tej ulicy – zakładom dok-
tora Oetkera. To właśnie dzięki nim powstał fragment ulicy ciągnący się od 
Pomorskiej do Bitwy Oliwskiej, a całość (łącznie z fragmentem biegnącym 
prostopadle do ulicy Grunwaldzkiej) otrzymała nazwę Oetkerstrasse – ulica 
Oetkera. Doktor August Oetker urodził się w 1862 roku w Obernkirchen 
w Dolnej Saksonii. Przez długi czas pracował jako aptekarz, jednocześnie 
studiując w Berlinie. W 1889 roku poślubił swoją żonę Caroline, a już dwa lata 
później znalazł się w Bielefeld, gdzie nabył aptekę i piekarnię. Tam w 1893 
roku opracował recepturę proszku do pieczenia Backin, który szturmem 
zdobył kuchnie niemieckich gospodyń dlatego, że był pakowany właśnie do 
użytku domowego, a nie w hurtowych ilościach. Do Backina szybko dołączyły 
inne produkty oraz cała machina marketingowa, w ramach której powstały 
m.in. broszury z przepisami. W 1922 roku, już po śmierci Augusta Oetkera, 
kiedy firmą zarządzał Fritz Behringer i Richard Kaselowsky (syn Augusta, 
Rudolf August, był jeszcze niepełnoletni), otworzono pierwszą polską filię 
zakładu właśnie w Gdańsku Oliwie. Była to część wielkiej ekspansji firmy 
do wielu zakątków Europy i świata. 

W Oliwie rozpoczęto produkcję licznych sztandarowych produktów 
Oetkera – proszku Backin, aromatów, olejków, cukrów aromatyzowanych, 
żelatyny Regina („mielona, jakości srebro” jak informował napis na opakowa-
niu), galaretek, budyni i dziesiątek innych przydatnych w kuchni specyfików. 
Jednocześnie wciąż bardzo istotną częścią działalności zakładu było druko-
wanie broszur i pocztówek reklamowych. Wiele z tych, które powstawały 

w Oliwie, stworzono w języku polskim, np. „Światłe głowy posługują się 
jedynie ogólnie uznanemi przepisami Dra Oetkera”. Na pierwszej stronie 
tej publikacji znajduje się słynny symbol firmy (sylwetka damskiej głowy) 
i podpis: „Dr. A. Oetker, Oliwa, pod Gdańskiem”. We wstępie zachwala się 
produkt: „Zaletą Dra Oetkera proszku do pieczenia Backin jest także możność 
zaoszczędzenia na jajach. Pół paczki proszku Backin zastąpi pianę z 3-4 jaj. 
Każde pieczywo przyrządzone z proszkiem Backin jest nadzwyczaj strawne 
i smaczne”. Z oliwskiego zakładu w świat wędrowały znane również nam 
gadżety reklamowe z logiem firmy. 

Do dzisiaj zachowała się przedwojenna bryła zakładu produkcyjnego, 
do którego doszły budynki i hale z późniejszego okresu. Podczas II wojny 
światowej budynek ucierpiał (podobnie jak jego wyposażenie), ale docenio-
no jego potencjał. Całość została znacjonalizowana, a nazwę zmieniono na 
Fabrykę Środków Odżywczych (od 1960 roku Gdańskie Zakłady Środków 
Odżywczych). W okolicznych domach zakwaterowano pracowników nowej-

-starej fabryki. Po upadku komunizmu, na samym początku lat 90., zakłady 
zostały sprywatyzowane oraz przejęte przez firmę Oetker, prowadzoną 
przez potomków doktora Augusta Oetkera. Firma prężnie działa do dzisiaj. 

 
Dickmana, 
fabryka  
dr. Oetkera, 
lata 30. XX w., 
ze zbiorów 
Piotra 
Leżyńskiego.

 
Dickmana, 
pocztówka 
reklamowa,  
lata 30. XX w.,  
ze zbiorów 
Piotra 
Leżyńskiego.
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Według wspomnień okolicznych mieszkańców dla ulicy charakterystyczny 
był zapach wanilii. 

Pani Małgorzata Romanowska-Szczepanik, która wzięła udział w pro-
jekcie Skarby Oliwian, koordynowanym przez Magdalenę Majchrzakowską, 
tak wspomina swoją młodość w cieniu fabryki: „Małżeństwo moich rodziców 
było bardzo dobre, trwało 28 lat. Romantyczne i zaskakujące było ich pierwsze 
spotkanie i zapoznanie się w pociągu wiozącym pracowników kieleckiego 
Społem do Gdańska jesienią 1945 roku. Zostali tu sprowadzeni w celu urucho-
mienia zniszczonej w czasie działań wojennych fabryki Dr. Oetkera w Oliwie. 
Wszyscy pracownicy dostali mieszkania tuż obok fabryki, na ulicy Dickmana. 
Wśród pracowników zawiązało się kilka małżeństw, w tym moich rodziców. 
W 1946 roku rodzice wzięli ślub w rodzinnym mieście, w Kielcach, lecz dalsze 
życie związali nadal z „naszą fabryką”, z ulicą Dickmana i Oliwą. W Oliwie 
urodziła się moja siostra i ja. (...) Wiosną 1951 roku, w nocy, z okien naszego 
mieszkania na drugim piętrze mój tato zauważył ogień w portierni fabryki. 
Natychmiast tam pobiegł, wybił szybę i przez okno dostał się do środka. Pło-
nęła tablica z bezpiecznikami. Wówczas tato gołymi rękami i tym, co miał na 
sobie, ugasił płomienie, nie zważając na ból, oparzenia i skaleczenia. Uratował 
zakład przed spłonięciem. W uznaniu tego czynu, na wniosek dyrekcji, tato 
otrzymał w lipcu 1951 roku Srebrny Krzyż Zasługi oraz został skierowany 
na naukę do 3-letniego Technikum Przemysłu Spożywczego w Gdańsku”.

Co prawda dzisiaj zapach wanilii nie jest już tak wyczuwalny, ale warto 
przejść się ulicą Dickmana, aby doświadczyć nie tylko najstarszej historii 
Oliwy, ale również tej związanej z przemysłem. 

3. Spacer  
ulicą Podhalańską  
z Grażyną 
Niemyjską

Od końca XIX wieku w Gdańsku panuje moda na Oliwę. 
Miejscowość jest coraz częściej odwiedzana nie tylko 
ze względu na historyczne pamiątki po cystersach, ale 
też piękno natury i mikroklimat. Popularne staje się od-
krywanie nowych tras spacerowych. Oddana do użytku 
około 1904 roku Pelonker Promenade ułatwia spacery 
w stronę wzniesienia Wächterberg (Wiecha) i wzgórz 
na południe od ulicy Polanki. Towarzystwo Upiększania 
i Rozwijania Oliwy zabiega, aby na tym wzgórzu powstał 
kolejny pawilon widokowy. Wszystko wskazuje na to, że 
obok Sopotu powstaje nowy atrakcyjny kurort!

 
Dickmana, 
warto przejść 
się tą ulicą, 
aby doświad-
czyć historii 
dzielnicy.
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Ulica Podhalańska (dawniej Bergstrasse) znajdowała się w centrum ruchu 
kuracyjnego. Wytyczona jeszcze pod koniec XIX wieku, wybrukowana i ska-
nalizowana na początku XX wieku, przebiegała wzdłuż ściany lasu i była 
świetnym punktem wypadowym na okoliczne wzgórza, urodą dorównujące 
Pachołkowi. Około 1904 roku na skrzyżowaniu z ulicą Leśną, pod numerem 5, 
przy ulicy Podhalańskiej zbudowano malowniczy dom kuracyjny – Kurhaus 
Sommer. Tutaj w eleganckich i nowoczesnych pomieszczeniach turyści znaj-
dowali odpoczynek, dobrą kuchnię i rozrywkę oraz możliwość uprawiania 
sportów letnich i zimowych. Nazwa pensjonatu pochodziła od pierwszego 
właściciela Wilhelma Sommera. Potem podnajemcą został August Wermter, 
ale najdłużej hotel pozostawał w posiadaniu Eugena Katta i wtedy zmienił 
nazwę na Kurhaus Oliva. Dom zdrojowy był chętnie odwiedzany przez ku-
racjuszy, głównie z Gdańska, Berlina i Królewca, zwłaszcza przed I wojną 
światową. Oferował noclegi i wyżywienie oraz stałą ofertę kulturalną – dan-
singi, występy zespołów, loterie. Stąd wyprawiano się na piesze wędrówki 
po okolicy, zwłaszcza Promenadą Polanki, czyli oświetloną aleją równoległą 
do ulicy od strony lasu. Trasa prowadziła Drogą Elfów lub Drogą Szarlotty aż 
na Wzgórze Wiecha (112 m n.p.m.). Można było spacerować urokliwą Drogą 
Marty do Wzgórza Trzech Panów (122 m n.p.m.) i dalej Groblą Szwedzką do 
Złotej Karczmy. Trakt spacerowy przez Dolinę Zaklęsy i Drogą Filozofów 
prowadził do Doliny Radości. Zimą kuracjusze korzystali z toru saneczkowego. 
Popularnością cieszył się też pobliski kort tenisowy przy ulicy Liczmańskiego. 
Budynek Kurhausu został przebudowany pod koniec lat 20. XX wieku. Niestety 
w marcu 1945 roku spłonął i został rozebrany. Dzisiejszy budynek w niczym 
nie przypomina swojego poprzednika.
 Spacer rozpoczynamy od skrzyżowania z ulicą Polanki i idziemy 
w górę ulicy Podhalańskiej w kierunku zachodnim. Mijamy najstarsze ka-
mienice pod numerem 1, 4, 6 i 7.  

Bergstrasse 5 
(Podhalańska), 
Kurhaus około 
1905 r., ze 
zbiorów Piotra 
Leżyńskiego.
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Okazała malownicza kamienica z mansardowym dachem jest cofnięta od ulicy, 
aby wyeksponować duży kwietny dziedziniec, który niestety nie zachował 
się do dzisiaj. Należała do Adolfa Kirscha, rentiera. Luksusowe i nowoczesne 
mieszkania cieszyły się dużym zainteresowaniem urzędników wyższego 
szczebla i profesorów. Mieszkali tu m.in. Georg Bürgele, poseł do Volkstagu 
z ramienia DNVP (Niemieckiej Narodowej Partii Ludowej), Carl Theodor 
Gade, emerytowany dyrektor Szkoły Conradinum z rodziną, Erich Keyser, 
największa indywidualność w środowisku gdańskich historyków, kierownik 
Muzeum Historii Gdańska w Pałacu Opatów, działacz nazistowski, po wojnie 
dyrektor Instytutu Herdera w Marburgu, czy Justin Kleinwächter z rodziną, 
profesor w Wyższej Szkole Technicznej w Gdańsku, wybitny specjalista 
od budowy samolotów, zmarły tragicznie w sierpniu 1945 roku. Jego żona 
z siedmiorgiem dzieci wyjechała do Niemiec. Jeden z synów, również Justin 
Kleinwächter, urodzony w 1941 roku w Oliwie, został kapłanem i działał na 
misjach w Brazylii, zakładając szkoły zawodowe. Niestety zginął tragicznie 
podczas skoku spadochronowego w pobliżu São Paulo. Jest patronem szkoły 
gimnazjalnej w Greven koło Münster.

n r

1
M

Kamienica została zbudowana pod koniec XIX wie-
ku w stylu typowym dla oliwskich domów wieloro-
dzinnych. Jest to piętrowy budynek ze spadzistym 
dachem, dużą drewnianą werandą i drewnianymi 
ozdobami w okapie dachu. Mieszkali tu głównie 
rzemieślnicy i wynajmowano pokoje dla kuracju-
szy. Od 1928 roku należała do kupca Paula Müllera 
z Kwietnej 41, właściciela dobrze prosperującej 
fabryki wody mineralnej. Teren wokół kamienicy 
do lat 30. pozostawał niezabudowany i wykorzy-
stywany był jako ogród, co podkreślało kuracyjny 
charakter okolicy.
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Podhalańska 1, 
kamienica 
z końca 
XIX w. bogata 
w drewniane 
ozdoby.

 
Podhalań-
ska 4, okazała 
malownicza 
kamienica 
z mansardo-
wym dachem.
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Jest to dwukondygnacyjny budynek z mansardowym dachem, wieżą i drew-
nianymi werandami. Kamienica zbudowana została trochę później niż nr 4, 
prawdopodobnie około 1908 roku. Wynajmowano tu pokoje dla kuracjuszy. 
Od połowy lat 20. XX wieku należała do właściciela fabryki z Łodzi F. Cygana. 
Mieszkał tu Otto Hennke, ważny urzędnik policyjny, kierownik oliwskiego 
posterunku policji. W 1920 roku zasiadał jako poseł w Volkstagu z ramienia 
DDP (Niemieckiej Partii Demokratycznej), a od 1925 roku był szefem wydziału 
w komendzie głównej policji w Gdańsku. Zamieszkał wówczas we własnym 
domu przy ulicy Derdowskiego.

Dwukondygnacyjna kamienica ze stolarką okienną w stylu art deco od wy-
budowania do 1942 roku była w posiadaniu emerytowanego komisarza 
policji Johanna Schwedowskiego. Również tutaj wynajmowano pokoje dla 
kuracjuszy. Stali mieszkańcy w większości należeli do klasy średniej, byli to 
rentierzy, nauczyciele, urzędnicy miejscy, kupcy.

Kamienica należała najpierw do oliwskiego rentiera Ottona Karpinskiego, 
właściciela kilkunastu działek i kamienic w Oliwie. Później sprzedał ją kupcowi 
Kurtowi Wallatowi. Również tutaj były pokoje dla kuracjuszy. Mieszkanie 
wynajmował tu w czasie II wojny m.in. Friedrich Flörke, profesor zwyczajny 
w Wyższej Szkole Technicznej w Gdańsku specjalizujący się w kolejnictwie 
oraz budowie okrętów. W latach 1935–1937 pełnił funkcję dziekana Wydziału 
Budownictwa na tej uczelni.

Prosta dwukondygnacyjna kamienica, która należała na przełomie lat 30. i 40. 
ubiegłego wieku do Hildegard Reuter, współwłaścicielki firmy handlującej 
węglem, zamieszkałej w Sopocie. Mieszkania wynajmowali tutaj pracownicy 
kolei, urzędnik bankowy, wdowy. W sezonie oferowano pokoje dla kuracju-
szy. Po wojnie mieszkał tu Eugeniusz Brach, nauczyciel i dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego nr 5, potem kierownik Szkoły Baletowej w Gdańsku.

Kamienica zburzona bezprawnie jesienią 2019 roku z uwagi na zły stan tech-
niczny. Z przedwojennych mieszkańców na uwagę zasługuje Witold Kledzik, 
działacz polonijny pracujący w Biurze Personalnym DOKP w Gdańsku. Wy-
najmował tu mieszkanie tuż przed swoim małżeństwem i przeniesieniem 
się do Wrzeszcza. Witold Kledzik należał do wielu organizacji polonijnych 
w Wolnym Mieście Gdańsku: w Związku Polaków był kierownikiem sekcji 
fotograficznej, w Macierzy Szkolnej pełnił rolę pilota, przewodnika i męża 
zaufania. W konspiracyjnej Polskiej Tajnej Organizacji Wojskowej był za-
stępcą komendanta kompanii Gryf w Oliwie. Po wojnie wrócił do Wrzeszcza 
i aktywnie działał w organizacji przewodnictwa turystycznego oraz na rzecz 
popularyzacji zabytków Gdańska.

Idąc dalej lewą stroną ulicy, mijamy skrzyżowanie ulicy Podhalańskiej ze 
Słoneczną. Gdybyśmy skręcili w lewo i weszli w głąb lasu, trafilibyśmy na 
pozostałości toru saneczkowego. Tor powstał około 1922 roku i liczył około 
500 metrów długości. Prowadziły do niego dwie drogi: dłuższa od ulicy Leśnej 
(Droga Elfów) i krótsza, w którą można było wejść od ulicy Słonecznej (Droga 
Szarlotty). Na szczycie Wiechy, gdzie się rozpoczynał, wybudowano nawet 
niewielką drewnianą poczekalnię. Zjazd kończył się na ulicy Świerkowej.

Wracając do ulicy Podhalańskiej, mijamy plac z metalowym kilkumetro-
wym krzyżem. Teren przed II wojną należał do Gminy Ewangelickiej, która 
w pobliżu przy Słonecznej 8 prowadziła Dom Spokojnej Starości dla kobiet. 
Po wojnie przy krzyżu znajdował się jeden z ołtarzy procesji Bożego Ciała. 
Prawdopodobnie postawiono ten krzyż z inicjatywy osób prywatnych, do 
których należy ten teren. Szkoda, że plac systematycznie niszczeje.

Kilka metrów dalej, w górę ulicy po jej lewej stronie, znajduje się po-
wojenny schron obrony przeciwlotniczej. Obecnie pełni funkcję specjalne-
go obszaru ochrony siedlisk nietoperzy Oliwskie Nocki. Zimuje tu połowa 
wszystkich zliczonych w aglomeracji trójmiejskiej osobników nocka dużego 
Myotis myotis.
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Podhalańska, 
wietrzne 
wskazówki 
na dachach 
przypomina-
ją, jak długa 
jest historia 
stojących tu 
domów.
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Po drugiej stronie ulicy Podhalańskiej, między wlotem ulicy Świerkowej 
i Słonecznej, możemy przyjrzeć się zupełnie innym zabudowaniom – są to 
drewniane parterowe domki powstałe na początku lat 40. XX wieku. Jedynie 
jeden z nich, nr 15 c, zbudowano w 1928 roku z czerwonej cegły. Idziemy te-
raz drugą stroną ulicy w kierunku ulicy Polanki. Między ulicami Słoneczną 
a Leśną znajduje się ostatni ciąg zabudowań.

To parterowy ceglany domek, jeden z najstarszych przy tej ulicy. Widzimy 
go już na fotografii z 1903 roku. Księga adresowa z 1931 roku informuje, że 
mieszkał tu Rudolf Erbach, w latach 1927–1945 pracownik Wyższej Szkoły 
Technicznej w Gdańsku. Był wykładowcą teorii i budowy okrętów, kierow-
nikiem katedry. Sławę zawdzięczał temu, że w 1916 roku w stoczni Germania 
w Kilonii nadzorował projekt i budowę pierwszego U-Boota, który miał prze-
łamać brytyjską blokadę morską na Morzu Północnym. Po wojnie mieszkał tu 
Tadeusz Daum, wszechstronnie utalentowany sportowiec związany z klubem 
Włókniarz, wychowawca koszykarzy i łuczników.

Kamienica powstała około 1910 roku. W latach 1936–1938 należała do Karla 
Klebby – właściciela piekarni przy alei Grunwaldzkiej 504. Ale najsłynniejsi 
mieszkańcy pojawili się tutaj po 1945 roku. Z uwagi na ich profesję można 
powiedzieć, że była tu „kolonia artystów”. Pierwszy zamieszkał Władysław 
Lam – malarz, który po wysiedleniu ze Lwowa w 1945 roku dzięki wstawien-
nictwu prof. Stanisława Łukasiewicza wszedł w skład grupy organizującej 
Wydział Architektury na Politechnice Gdańskiej. Jego zadaniem była or-
ganizacja Katedry Rysunku i Rzeźby. Wykładał równolegle w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Sopocie. Jego żona Anna Fiszer również 
zajmowała się malarstwem, a ponadto grafiką, tkaninami, mozaikami. Była 
aktywną postacią kultury Wybrzeża i znakomitą pedagog.

Kazimierz Śramkiewicz, kolejny artysta malarz, w październiku 1945 
roku osiedlił się w Gdańsku i przyjął oferowane przez Władysława Lama 
stanowisko asystenta, a następnie adiunkta w Katedrze Rysunku i Malar-
stwa Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej (1945–1951). Malował 
pejzaże marynistyczne i architektoniczne, obrazy inspirowane muzyką, cykle 
poświęcone portom w Gdańsku i Gdyni. Obecnie w kamienicy mieszka syn 
Kazimierza, Andrzej Śramkiewicz – również malarz, wykładowca w Akade-
mii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W kamienicy mieszkała również Krystyna 
Lewińska, pedagog Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w klasie  
fortepianu.
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To okazała malownicza kamienica z okresu I wojny światowej. Od co najmniej 
1927 do 1939 roku budynek był własnością Landesversicherungsanstalt für 
Angestellte Danzig (LVA, Państwowa Agencja Ubezpieczeń w Gdańsku). W la-
tach 1932–1945 mieszkał tu Werner Panzer, pracownik Staatliches Museum 
für Naturkunde und Vorgeschichte (Państwowe Muzeum Historii Naturalnej 
i Prehistorii w Gdańsku), aktywny członek Towarzystwa Ornitologicznego 
w Niemczech, autor publikacji o lasach w nadleśnictwie Oliwa.

 
Podhalańska 
16, kamienica 
po brzegi 
wypełniona 
artystycz-
nym duchem, 
mieszkali tu 
niegdyś Wła-
dysław Lam, 
Anna Fiszer 
i Kazimierz 
Śramkiewicz.
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Jest to piętrowa, prosta kamienica obecna już w książce adresowej z 1916 roku. 
Właścicielami była rodzina Westphal, potem Carl Hildebrand, a od 1939 roku 
Lebensversicherungsanst Westpreußen, czyli Zachodniopruskie Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie. Mieszkał tu Hellmuth Craetzer, redaktor codziennej 
gazety „Danziger Neueste Nachrichten”, zajmujący się tematyką ekonomiczną 
(handel). Po wojnie krótko mieścił się tutaj Dom Matki i Dziecka (1946).

Zbliżyliśmy się do punktu wyjścia. Jak widać kuracyjny charakter ulicy ustąpił 
tradycyjnemu czynszowemu budownictwu, które wprawdzie zachowało 
malownicze formy, ale coraz rzadziej nastawione było na przyjmowanie 
pensjonariuszy. Znaczące okazały się wydarzenia historyczne. W czasie 
wielkiej wojny inne problemy zdominowały codzienne życie. Potem nastą-
piła zmiana granic i Oliwa znalazła się w obszarze Wolnego Miasta Gdańska, 
aby w 1926 roku ostatecznie utracić swoją niezależność i stać się częścią 
Gdańska. Ulica Bergstrasse zmieniła nazwę na Am Wächterberg, ponieważ 
w Gdańsku była już ulica o tej nazwie. W dalszym ciągu żyło się tu spokojnie 
w harmonii z przyrodą. Dzisiaj to również wymarzone i poszukiwane miejsce 
do zamieszkania. Moda na Oliwę trwa nadal.
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To jedna z najpiękniejszych kamienic i kolejna należąca do Ottona Karpinskie-
go. Otaczał ją piękny ogród, który łączył się z pobliską posesją na Liczmań-
skiego 1, gdzie mieszkał Karpinski. Pod numerem 21 od 1936 roku mieszkał 
jego syn Werner Karpinski, który robił karierę prawniczą i należał do NSDAP. 
Około 1940 roku zmienił nazwisko na Karpen, choć ojciec pozostał przy 
swoim. Dalsze, powojenne losy rodziny są nieznane. Po wojnie mieszkała 
tu rodzina Trappów, bardzo zasłużona dla rozwoju harcerstwa. Ferdynand 
Trapp był wybitnym pedagogiem, komendantem Chorągwi Gdańskiej w la-
tach 1958–1963 oraz komendantem Szczepu Harcerskiego Trzech Srebrnych 
Strzał Hufca Sopot aż do 1975 roku.

 
Podhalańska 20, 
niepowtarzalny 
klimat Oliwy 
mieszka w cie-
niu stuletnich 
kamienic.

 
Podhalańska 21,  
jedna z naj-
piękniejszych 
kamienic na 
tej ulicy nale-
żała niegdyś 
do Ottona 
Karpinskiego.
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4. Spacer  
ulicą Polanki  
z Katarzyną 
Maliszewską

Od średniowiecza prowadziła tu droga z Gdańska do nie-
wielkiej wsi o nazwie Polanki oraz opactwa cysterskiego 
jako trakt pocztowy. Nazwa pochodzi od polan leśnych, 
terenów, których gospodarzem był zakon cystersów. Naj-
starsza wzmianka nazwy Polane pojawia się w 1279 roku.

Spacer ulicą Polanki zaczniemy od strony ulicy Opata Jacka Rybińskiego. 
Przyjrzymy się budynkom po lewej stronie ulicy Polanki od nr 2 do nr 24 oraz 
po prawej od nr 133 do 130. Niektóre z tych domów znajdują się w Gminnej 
Ewidencji Zabytków: 2, 11, 14, 16, 18, 24 oraz 131 i 130.

W 1916 roku J. Jeszewski prowadzi tu sklep Meierei Oliva, gdzie można kupić 
mleko i bitą śmietanę. W 1937 roku pojawiają się delikatesy z towarami kolo-
nialnymi, których właścicielem jest Artur Müller. Po wojnie funkcjonują tu 
Owocarnia Marii Gogół, Sklep Spożywczy Natalii Kierwińskiej i Kwiaciarstwo 
Władysława Gąsiora.
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Ulica Polanki, 
zazwyczaj 
gwarna i ru-
chliwa, miewa 
swoje ciche 
momenty.

 
Polanki 2, dom 
gościł w swo-
ich murach 
niejeden sklep 
z artykułami 
spożywczymi.
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Już około 1926 roku znajdował się tu pensjonat Fremdenheim o nazwie Haus 
Edel, którego właścicielką była Hermine Edel. Pensjonat posiadał 12 łóżek, 
telefon, bieżącą ciepłą i zimną wodę, a już w 1940 roku pani Edel oferuje do-
datkowo dietetyczną kuchnię, pokoje wyposażone są w centralne ogrzewanie. 
Po wojnie znajdował się tu Dzielnicowy Zarząd Budynków Mieszkalnych.

W latach 30. mieściła się tu Olivaer Knopffabrik (fabryka guzików) Daoka. 
Podnajemcą (inhaber) był Kl. Schulz, zaś właścicielem Karl Kaufmann, szklarz. 
Obecnie ma tu siedzibę I Społeczna Szkoła Podstawowa STO, powstała w 1989 
roku jako jedna z pierwszych szkół niepublicznych w Polsce, a pierwsza 
w Trójmieście.

Mieszkał tu Gustaw Tavernier – mistrz budownictwa – w 1916 roku właściciel 
sześciu domów przy ulicy Paulastrasse (obecnej ulicy Witkiewicza). W 1937 
roku posiada już tylko dwa domy: nr 3 i 8. W 1941 roku ostatni dom Taverniera, 
nr 8, przechodzi na własność fotografa Konrada Sommera, zamieszkałego 
w Langfuhr (Wrzeszcz) na Adolf Hitler Strasse 102 (aleja Grunwaldzka).
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Do połowy XIX wieku była to posiadłość Johanna Georga Schondorfa (1810–
1884), który w latach 1836–1881 pełnił funkcję inspektora ogrodu królew-
skiego w Oliwie, zastępując Johanna Saltzmanna. Schondorf interesował 
się aklimatyzacją gatunków z Azji, Ameryki i południowej Europy takich jak 
kasztany jadalne, magnolie, rododendrony, miłorzęby, cyprysy kalifornijskie, 
sosny czarne, tulipanowce i wiele innych. Wyniki swoich badań na temat 
odporności tych roślin w warunkach klimatycznych Pomorza publikował 
w czasopismach. Od 1845 roku był członkiem loży masońskiej Eugenia, po-
dobnie jak Saltzmann. W tymże roku poślubił Minnę Gäbel. Z pierwszego 
małżeństwa miał syna Theodora, lekarza wojskowego.
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Polanki 6, nie-
gdyś działał 
tu pensjonat 
o nazwie Haus 
Edel.

 
Polanki 11, 
w tym budyn-
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Villa pod Kogutkiem z początku XX wieku. W 1916 roku budynek należy do 
wdowy Schondorff. Następnie właścicielami zostają kolejno Otto Friese, rze-
czoznawca, oraz Richard Senftleben, dyrektor Baltisch-Amerikanische Petro-
lum Import GmbH, największej ówcześnie spółki naftowej w Wolnym Mieście 
Gdańsku, oraz poseł do Volkstagu w latach 1928–1933 z ramienia Niemieckiej 
Narodowej Partii Ludowej (DNVP) w III oraz IV kadencji.

Właścicielem budynku w 1927 roku był John Ahlborn ze Straszyna Prędzieszy-
na (Straschin Prangschin). W latach 1931–1934 mieszkał tu Fritz Wadehn – dok-
tor chemii, pracownik zakładów farmaceutycznych. W 1943 zostaje przenie-
siony do Fabryki Farmaceutycznej Lobopharma w Piechowicach (Petersdorf), 
a po przejęciu zakładu przez polskie władze zostaje dyrektorem ds. produkcji.

W budynku z lat 1937–1938 znajdował się ewangelicki dom parafialny (Evan-
gelische Gemeindehaus) oraz urząd pobierający podatek kościelny od człon-
ków kościoła ewangelickiego (Evangelische Kirchensteuerkasse). Podczas wa-
kacji w pokojach na piętrze mieszkali teolodzy ewangeliccy z Uniwersytetu 
w Berlinie. W kwietniu 1945 roku budynek został zajęty przez władze armii 
radzieckiej, tak jak cała okolica. W lipcu 1945 roku sprowadzili się tu cystersi. 
Budynek był zniszczony, nie było dachu od strony zachodniej oraz okien. Po 
zabezpieczeniu już od 1946 roku dom służył cystersom, ale też odbywały się 
tu występy artystyczne, m.in. Ludwika Sempolińskiego z akompaniamentem 
Mieczysława Wróblewskiego, sopranistki Marii Fołtyn czy barytonisty Lecha 
Stachowskiego.

Gmach szkoły wybudowano w 1912 roku. Mieściły się tu dwie szkoły: żeńska, 
od 1913 roku Lyzeum Oliva dla dziewcząt, od 1926 Miejskie Liceum Oliwa 
(Städtisches Lyzeum Oliva), od 1936 Średnia Szkoła dla Dziewcząt (Oberschu-
le für Mädchen Oliva), oraz męska, od 1922 Miejskie Gimnazjum Realne dla 
chłopców (Städtisches Realgymnasium), od 1936 Oberschule für Jungen Oliva, 
od 1940 Hermann Göring Oberschule Oliva.

W 1945 roku dokumentacja szkoły została zniszczona. Budynek ocalał. 
Początkowo mieściła się tu poczta polowa Armii Radzieckiej. Od 19 kwietnia 
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1945 roku zaczyna się organizacja polskiej szkoły jako Państwowe Gimna-
zjum i Liceum, potem V Liceum Ogólnokształcące (od 1946 roku im. Stefana 
Żeromskiego). Organizatorem szkoły był Jan Szwarc/Schwarz, założyciel Pań-
stwowego Pedagogium w Toruniu w 1937 roku, gdańskiego oddziału Polskie-
go Towarzystwa Psychologicznego, biegły psycholog w Sądzie Rejonowym 
w Gdyni, mieszkaniec Oliwy (ul. Noakowskiego 8). Zmarł w 1988 roku, został 
pochowany na cmentarzu oliwskim.

W budynku mieściło się również w latach 1945–1948 Państwowe Peda-
gogium, 2-letnia szkoła kształcąca kadry nauczycielskie, będąca zaczątkiem 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Przez krótki czas znalazła się tu 
również szkoła muzyczna. Absolwentami V LO są m.in. piosenkarka Irena Ja-
rocka (1964), aktorka Zofia Czerwińska (1951), pisarz Jacek Dehnel (1999), nurek 
i kolekcjoner Jerzy Janczukowicz, historyk, oliwski przewodnik lokalny Jacek 
Rześniowiecki, pianista z duetu Marek i Wacek Marek Tomaszewski (1961), 
matematyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, syn Mariana Pelczara 
Andrzej Pelczar (1954), malarz, syn Kazimierza Śramkiewicza Andrzej Śram-
kiewicz (1969), a uczniem był Jarosław Wałęsa – polityk, syn Lecha Wałęsy.
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5. Spacer ulicą 
Derdowskiego  
i przyległymi  
ulicami Kręckiego, 
Miraua i Husa 
z Grażyną 
Niemyjską

Ulica Jarosza Henryka Derdowskiego, dawniej Ja-
gowstrasse, biegnie starą drogą, która łączyła kiedyś 
Dwór I na Polankach z szosą gdańską. Zyskała na znacze-
niu dopiero po I wojnie światowej, kiedy Gdańsk borykał 
się z poważnymi problemami mieszkaniowymi, a przy-
łączenie Oliwy do miasta umożliwiło wykorzystanie 
tych terenów pod zabudowę. Patronem ulicy został Ernst 
Ludwig Jagow, polityk niemiecki, w latach 1905–1919 
nadprezydent prowincji Prusy Zachodnie, do której na-
leżał Gdańsk. Był szanowanym administratorem, który 
sprawnie zarządzał w trudnych czasach I wojny świato-
wej. Dzisiaj patronem ulicy jest Jarosz Henryk Derdowski, 
kaszubski poeta żyjący w drugiej połowie XIX wieku.

Spacer zaczynamy od skrzyżowania ulicy Derdowskiego z ulicą Wita Stwo-
sza. Spod kamienicy nr 25 kierujemy się prawą stroną ulicy Derdowskiego 
w kierunku alei Grunwaldzkiej. Najstarszy budynek przy ulicy Derdowskiego 
to właśnie kamienica nr 25, przyległa do kamienicy przy Wita Stwosza 15, 
zbudowanej w 1901 roku. Obie kamienice stanowiły własność Johannesa 
Lohffa, sekretarza rządowego.

W latach 1935–1942/45 mieściła się tu drukarnia Heinricha Herrmanna, którą 
po II wojnie upaństwowiono. Wydawano tu m.in. „Olivaer Tageblatt” (1935). 
W kamienicy w latach 1926–1930 wynajmował mieszkanie Fritz Wadehn, 
chemik, przyszły pracownik berlińskiej Labofarmy, a po II wojnie Jelenio-
górskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa. Zajmował się najnowszymi 
związkami chemicznymi, organopreparatami pozyskiwanymi z hormonów. 
Wydał kilka prac naukowych, otrzymał dwa niemieckie patenty państwowe. 
W prasie można było natknąć się na sensacyjne wzmianki o jego odkryciach. 
Jak donosił „Ekspress Wieczorny Ilustrowany” z 1933 roku: „Lekarz gdański, 
Fritz Wadehn, wynalazł specjalny eliksir, który produkuje z hormonów zwie-
rzęcych regulujących wzrost. (…) Eliksir jest bardzo skuteczny i wystarczy 
tylko zwykły zastrzyk, aby człowiek mógł dowolnie z karła zamienić się 
w olbrzyma”. Po II wojnie Wadehn został w Polsce i zdobywał patenty na-
ukowe i nagrody, pracując w zakładach jeleniogórskiej Polfy. Zmarł w 1965 
roku i jest pochowany w Cieplicach.

W połowie lat 20. po południowej stronie ulicy Derdowskiego rozpoczęto 
budowę ceglanych parterowych domków jednorodzinnych, z werandami 
i dużymi ogrodami. Budowała je spółdzielnia mieszkaniowa Oliver Geme-
innutzige Eigenheimgenossenschaft e.G.b.H. W lokalnej prasie pisano o tej 
inwestycji pozytywnie. Postulowano, aby tak właśnie budować w Oliwie, 
zachowując jej charakter miasta-ogrodu i niską zabudowę. Opis ten dotyczy 
zabudowy od numeru 19 do 12.
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Dom widnieje w książce adresowej z 1928 roku jako własność Ottona Hen-
nke, znaczącej postaci z okresu Wolnego Miasta Gdańska. Był to ważny 
urzędnik policyjny. Zaczynał karierę w 1911 roku jako kierownik oliwskiego 
posterunku policji. W czasie I wojny zarządzał biurem do spraw żywności. 
W 1920 roku zasiadał jako poseł w Volkstagu z ramienia DDP (Niemieckiej 
Partii Demokratycznej). Do czasu postawienia własnego domu wynajmował 
mieszkanie przy Bergstrasse 6 (ulica Podhalańska). Od 1925 roku był szefem 
wydziału w komendzie głównej policji w Gdańsku. Opuścił Gdańsk z rodziną 
zimą 1945 roku i zmarł w 1949 we Flensburgu (Szlezwig-Holsztyn).
 
Znajduje się w książce adresowej z 1928 roku. Właścicielem jest urzędnik 
podatkowy Georg Fuchs.

Jest w książce adresowej od 1928 roku i należy do rodziny Richter. Richard 
Richter był inżynierem lądowym, ale to jego żona Alma odgrywała znaczą-
cą rolę w Wolnym Mieście Gdańsku. Była pierwszą i jedyną kobietą, która 
zasiadała we władzach Senatu WMG, czyli gdańskim rządzie. Jako senator 
dbała przede wszystkim o opiekę nad młodzieżą i osobami starszymi. Z jej 
inicjatywy oddano do użytku dom dla starszych osób z 96 mieszkaniami przy 
ulicy Posadowskyweg (ulica Kochanowskiego), zaprojektowany przez Paula 
Kadereita. W 1933 roku wraz z dojściem NSDAP do władzy wszystko się 
zmieniło, bo nowe władze nazistowskie odsunęły ją ze stanowiska. Musiała 
się przenieść z rodziną z Wrzeszcza do Oliwy. Tam zamieszkali w małym 
domku z dużym ogrodem przy Jagowstrasse 17 (ulica Derdowskiego) i musieli 
zacząć wszystko od nowa. Alma zajęła się działalnością gospodarczą – pro-
dukowała soki i koncentraty owocowe, które po pewnym czasie przyniosły 
jej spory zysk, zwłaszcza kiedy dostarczała je Wermachtowi. Dotknęła ją 
również wielka tragedia osobista, młodsza z córek zmarła na sepsę. Zakoń-
czenie wojny znowu zmieniło wszystko – została zmuszona do opuszczenia 
Gdańska i osiadła z rodziną najpierw w Saksonii (strefa radziecka), a potem 
w Hagen w Westfalii. Tam została członkiem FDP (Partia Demokratyczna) 
i zaangażowała się w międzynarodowy ruch kobiet. W 1968 roku otrzymała 
Federalny Krzyż Zasługi. Była aktywna społecznie prawie do końca swoich 
dni. Zmarła w wigilię Bożego Narodzenia 1969 roku w Hagen.

Są to jedyne w tym kompleksie domki szeregowe. Pierwszy wpis w książce 
adresowej pochodzi z 1928 roku. Dom należał do Michaela Szobbriesa, któ-
ry był asystentem policyjnym. Sąsiedni, przyległy budynek był własnością 
rodziny Schmidt.

Od 1928 do 1945 roku dom należał do Klary Lange, nauczycielki.

Widnieje w książce adresowej od 1928 roku jako własność Waldemara Dam-
roese, potem Marty Benkmann, która z mężem prowadziła piekarnię.

Znajduje się w książce adresowej od 1931 roku jako własność Maxa Habichta, 
a potem jego spadkobierców.
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Na skrzyżowaniu ulicy Derdowskiego z Grunwaldzką znajdował się pusty 
plac – łąka, na której około 1960 roku postawiono trzy wieżowce, dziesięcio-
piętrowe punktowce wykonane w eksperymentalnej technologii. Nazywano 
ją gdyńską metodą, a jej autorem był inżynier Adam Karwowski. Na miejscu 
budowy wykonywano części ścian w postaci bloków z betonu jamistego, 
czyli zmielonego gruzu i zaprawy cementowej, i od razu montowano. Stoso-
wano tę technologię również w Warszawie przy budowie osiedla Muranów 
i innych miastach.

Przechodzimy na drugą stronę ulicy Derdowskiego. Północna część zabudo-
wy ulicy wraz z przyległymi budynkami przy ulicy Husa, Kręckiego, Drzy-
mały, Wąsowicza i Miraua prezentuje odmienny układ urbanistyczny. O ile 
omawiane wcześniej budynki pod numerami od 12 do 19 można zaliczyć do 
architektury wiejskiej czy przedmiejskiej z uwagi na ich wielkość, kształt 
i osadzenie wśród rozległych ogrodów, to budynki przeciwległe stanowią 
przykład budownictwa typowo miejskiego, wielorodzinnego i moderni-
stycznego. Jest jednak coś, co je łączy. Były to realizacje zgodne z koncepcją 
miasta-ogrodu, której przyświecał cel stworzenia dla przeludnionego Gdańska 
osiedla-sypialni zapewniającego mieszkańcom dostęp do światła i świeżego 
powietrza (własnego ogrodu), do terenów zielonych, a także pozwalającego 
wygodnie i szybko dojechać do pracy nawet w centrum miasta.
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Budowę rozpoczęto w latach 1927–1928 od ulicy Husa i Drzymały. Choć pro-
jektowane według tradycyjnych form, z jednym tylko narożnym moderni-
stycznym akcentem, domy jednorodzinne swoją skalą znacznie przewyższały 
tradycyjną zabudowę. Centralnym punktem osiedla były place zieleni: jeden 
na skrzyżowaniu ulic Derdowskiego i Husa, drugi na skrzyżowaniu ulic 
Drzymały i Husa. Budynki wzdłuż ulic są przeważnie trzykondygnacyjne, 
z dachem dwuspadowym o kalenicy równoległej do ulicy. Przed każdym 
znajdują się przedogródki, a z tyłu są też miejsca na małe ogródki. Wejścia do 
każdego budynku, zwłaszcza przy ulicy Drzymały, posiadają charakterystycz-
ny element: albo świetliki, albo płaskorzeźby figuratywne w stylu art deco 
przypominające snopki, bukiety kwiatów i ptaki. Przy pozostałych ulicach 
wejścia wyróżnione są ceglanym portalem. Całe osiedle rozpościera się na 
przestrzeni około 5,5 ha. Jego budowa trwała od 1927 do 1936 roku według 
projektu Wilhelma Wernera. Dzisiaj to osiedle stanowi jeden z nielicznych 
dobrze zachowanych przykładów budownictwa wielorodzinnego z czasów 
Wolnego Miasta Gdańska. Większość domów na osiedlu należała do spółki 
Werner Wilhelm. Mieszkali tu ludzie różnych zawodów i różnej zamożności: 
od rzemieślników, urzędników policyjnych czy kolejowych po nauczycieli, 

inżynierów i dyrektorów. Byli to przede wszystkim Niemcy, ale spotkać też 
można Polaków, np. pracowników kolei oraz pocztowców. Przy ulicy Husa 15 
mieszkał Jan Ellwardt, ekspedient pocztowy zatrudniony w Poczcie Polskiej 
w Gdańsku. Uczestniczył w obronie budynku 1 września 1939 roku, potem 
został uwięziony przez Niemców i stracony na Zaspie 5 października 1939 
roku. Nr 10 przy ulicy Drzymały zamieszkiwała rodzina Gerczewskich, jeden 
z jej członków – Norbert Gerczewski – należał do polskich organizacji i z tego 
powodu został aresztowany i zastrzelony przez Niemców.

Spośród niemieckich przedwojennych mieszkańców najbardziej rozpo-
znawalny jest chyba malarz Otto Herdemertens spod nr. 6 przy ulicy Husa, 
uważany za najznakomitszego gdańskiego akwarelistę. Na początku 1945 
roku musiał opuścić miasto. Jednym z ostatnich transportów kolejowych 
wyjechał do Lubeki, później osiadł w Hamburgu. Co ciekawe, dożył dwóch 
wystaw w Gdańsku: w 2006 oraz 2008 roku. Przy ulicy Drzymały 3 mieszkał 
pracownik policji Wolfgang Federau, również znany jako pisarz gdański.

Wśród powojennych mieszkańców tego osiedla znalazło się sporo pra-
cowników Politechniki Gdańskiej, trochę artystów, pielęgniarki, lekarze. 
Mroczną sławą okryło się mieszkanie przy ulicy Kręckiego 3, w którym 
znajdowała się pracownia Mieczysława Czychowskiego. Był to niesamowicie 
utalentowany poeta, malarz, rzeźbiarz, ale dzisiaj jest niemal zapomniany. 
W swojej pracowni spędził w osamotnieniu ostatnie miesiące życia. Zmarł 
w 1996 roku. Z tym samym mieszkaniem związane jest morderstwo, którego 
ofiarą był młody poeta Zdzisław Malinowski wynajmujący mieszkanie od 
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Czychowskiego. W nocy z 8 na 9 listopada 1989 roku znaleziono ciało artysty 
z licznymi ranami zadanymi nożem. Do dzisiaj nie udało się odnaleźć sprawcy 
czy sprawców tego morderstwa i nie znaleziono narzędzia zbrodni.

Zachęcam do wejścia w głąb uliczek pełnych spokoju, zieleni i do podzi-
wiania harmonijnego ładu architektonicznego widocznego w doskonałych 
proporcjach i skromnych ozdobach. Warto przy tym pomyśleć o dzisiejszych 
patronach tych ulic: doktorze Kręckim, polskim prawniku, dyrektorze banku 
i aktywnym działaczu polonijnym rozstrzelanym w Stutthofie w 1940 roku, 
o jego siostrzeńcu Stefanie Mirau, który był aktywnym działaczem har-
cerskim w Wolnym Mieście Gdańsku i lekarzem. Mirau zmarł w Stutthofie, 
opiekując się współtowarzyszami niedoli.

Po dojściu do skrzyżowania ulic Derdowskiego i Wita Stwosza przecho-
dzimy na drugą stronę ulicy Stwosza, mijamy trochę kubistyczny budynek 
powojenny, w którym dawno temu mieściła się cukiernia Dorotka. Dzisiaj 
różne inne firmy próbują tu zagościć, ale nie mają szczęścia. Dochodzimy do 
budynku przy Derdowskiego 4.

asystentem u prof. Ottona Kloepella. Od 1927 do 1931 roku pracował w Urzę-
dzie Budownictwa i Ochrony Zabytków WMG, a potem otworzył własną 
działalność zawodową. W Gdańsku był czynny zawodowo przynajmniej do 
1942 roku, a jego ostatnia realizacja to gmach nowej siedziby wydawnictwa 
głównego nazistowskiego dziennika w regionie, czyli „Der Danziger Vorpo-
sten”. Ostatnie lata spędził nieopodal, w domu przy ulicy Grottgera 25, a ta 
willa stała się własnością oddziału gdańskiego stoczni F. Schichaua.

To malownicza willa z gankiem i tarasem na jego szczycie, mansardowym 
dachem, oknami w połaci dachu w kształcie bawolich oczu. Została zbudowana 
w połowie lat 20. XX wieku i początkowo należała do kupca Ernsta Gunthera. 
W książce adresowej z 1931 roku widnieje zapis, że jest już własnością archi-
tekta Viktora Zirkwitza, który mieszkał tu z żoną Antoniną i córką. Zirkwitz 
należał do znanych i aktywnych architektów Wolnego Miasta Gdańska. Stu-
diował architekturę na gdańskiej politechnice, następnie przez cztery lata był 
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Jest to jedna z ostatnich kamienic zbudowanych w drugiej połowie lat 30. 
(1936) w tej części ulicy. Należała do mistrza rzeźnickiego Alfonsa Nowca, 
który potem wrócił do centrum Gdańska na Warzywniczą (Petersiliengasse) 
3/5, a tutaj wynajmował mieszkania. Podobnie jak lokatorów z innych kamie-
nic koniec II wojny zmusił go do ucieczki na zachód. Zabudowania położone 
w stronę ulicy Polanki pochodzą już z czasów powojennych.

Spacer ulicą Derdowskiego dobiegł końca. Odbyliśmy podróż w przestrzeni 
i czasie, spotykając ludzi, z którymi dzielimy tę przestrzeń. Znikły niemiec-
kie napisy, wyrzucono poniemieckie meble. Czy w naszej pamięci pozostało 
miejsce dla przedwojennych mieszkańców?

 
Derdow-
skiego 4, 
malownicza 
willa urzeka 
m.in. dacho-
wymi oknami 
w kształcie 
bawolich oczu.

 
Derdowskie-
go 27, jedna 
z ostatnich 
kamienic 
zbudowanych 
w drugiej 
połowie lat 30. 
XX w.
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6. Spacer  
ulicą Grottgera 
z Katarzyną 
Tarnowską

Ulica Artura Grottgera przed wojną nosiła imię nie-
mieckiego dramaturga i reformatora teatru, Gottholda 
Ephraima Lessinga. Ulica ma numerację obiegową, to 
znaczy, że najniższe numery budynków zaczynają się 
od strony wschodniej, bliżej centrum dzielnicy, biegną 
w kierunku Uniwersytetu Gdańskiego, aby na wysoko-
ści ulicy Bażyńskiego przejść na stronę lasu i wracać do 
Oliwy. Grottgera składa się z dwóch ramion, krótszego, 
najprawdopodobniej wybudowanego w latach II wojny 
światowej, z numerami 40, 41, 42, 43, 1, 1 a, oraz dłuższego 
z resztą numeracji. 

Mieszkała tu Malwina Szczepkowska, pisarka, autorka dramatów i słucho-
wisk, teatrolog, reżyserka teatralna i radiowa. W latach 1948–1953 była 
kierowniczką literacką Teatru Wybrzeże, pod koniec lat 50. kierowała dzia-
łem artystycznym Radia Gdańsk, w latach 60. była zastępczynią redaktora 
naczelnego Radia Gdańsk. O tej niezwykle zasłużonej dla kultury postaci 
przypomina umieszczona na fasadzie pamiątkowa tabliczka.

Pod tym adresem mieszkają państwo Anna i Krzysztof Jakubowscy. Obydwoje 
zajmują się fotografią, mają na swoim koncie wiele wystaw, krajowych i za-
granicznych. Prawdopodobnie poprzedni mieszkaniec tego budynku również 
interesował się fotografią, o czym mogą świadczyć znalezione w piwnicy 
butelki po wywoływaczach. Z ksiąg adresowych dowiadujemy się, że kamie-
nica istniała już w 1916 roku.

Willę zaprojektował inż. arch. Wilhelm Singer. Budynek został wybudowa-
ny w 1923 roku, jego właścicielem był Wilhelm Wauer, dyrektor jednego 
z banków w Wolnym Mieście Gdańsku. Willa zachowała wiele oryginalnych 
elementów. Nowościami, choć idealnie komponującymi się z budynkiem, są 
balkon i wspaniałe daglezje. Rozleglejszy był ogród, który rozciągał się na 
teren zajmowany dziś przez blok 8 a, b. Przed i w czasie II wojny mieszkali 
tu Michael i Margareta Schiller. Ich córka, Melitta Schenk von Stauffenberg, 
była kapitanem lotnictwa, konstruktorką samolotów, pilotką doświadczalną. 
Po nieudanej próbie zabicia Hitlera Melitta jako żona Alexandra von Stauf-
fenberga, brata zamachowca, została aresztowana. Jednak jej zasługi dla 
lotnictwa i kompetencje w testowaniu samolotów były tak duże, że szybko 
opuściła więzienie. Zginęła zestrzelona przez amerykańskiego pilota w 1945 
roku. Więcej o losach niezwykłej pilotki o żydowskich korzeniach można 
przeczytać w książce Clare Mulley Kobiety, które latały dla Hitlera. Rodzice 
Melitty najprawdopodobniej zginęli podczas ostatnich dni walk.
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Po wojnie zamieszkał tu Kazimierz Ślączka, inżynier, podporucznik Legio-
nów Polskich. W 1945 roku został zatrudniony w Zarządzie Miejskim Miasta 
Gdańska, gdzie pełnił funkcję inspektora odbudowy obiektów na Wybrzeżu. 
Na parterze mieścił się tu popularny punkt filatelistyczny, do którego przy-
jeżdżali kolekcjonerzy znaczków z całej Polski.

Studiował w Krakowie historię, od 1934 roku wykładał ten przedmiot w Pol-
skich Szkołach Handlowych Macierzy Szkolnej. Po wojnie zajął się ratowa-
niem, zabezpieczaniem oraz poszukiwaniem księgozbioru biblioteki przy ulicy 
Wałowej, która nosiła wtedy nazwę Biblioteki Miejskiej. Dzięki jego staraniom 
placówka w 1955 roku została przejęta przez Polską Akademię Nauk. Otrzy-
mała wtedy nazwę Biblioteka Gdańska PAN. Postać Mariana Pelczara przypo-
mina stojąca przed gmachem biblioteki ławeczka z rzeźbą siedzącego na niej 
dyrektora, który trzyma w ręku książkę w geście zachęcającym do lektury.

Z historią tego budynku łączy się postać Arthura Greisera. Jego nazwisko 
widnieje w księdze adresowej z lat 1936–1937. Arthur Greiser, weteran I wojny, 
członek organizacji antypolskich w Wolnym Mieście Gdańsku, działacz partii 
nazistowskiej, był ostatnim (od 1934 roku) prezydentem Senatu Wolnego Mia-
sta Gdańska. Od listopada 1939 roku pełnił funkcję namiestnika Kraju Warty. 
Na powierzonym sobie terenie prowadził eksterminację Polaków i Żydów, 
brutalną germanizację oraz przymusowe wysiedlenia. Po wojnie uznany przez 
sąd w Poznaniu za zbrodniarza wojennego został skazany na karę śmierci. Był 
to ostatni publicznie wykonany wyrok pozbawienia życia w Polsce. Egzekucja 
21 lipca 1946 roku zebrała tłum kilkudziesięciu tysięcy osób. Do mieszkańców 
tego budynku należeli też dwaj prezydenci policji, Helmut Proböss (1937–1939) 
i Max Henze (1940–1941). Po ustaniu działań wojennych powstała tu pierwsza 
wypożyczalnia książek w Gdańsku. Otwarcie nastąpiło 22 lipca 1945 roku. Kie-
rowniczką placówki była Maria Schweiger.

Kto czytał Hanemana Stefana Chwina, ten wie, że bohaterowie powieści 
mieszkali pod adresem Grottgera 17. Jak było naprawdę? Do 1945 roku par-
cela była niezabudowana, więc budynek tak szczegółowo opisany na kartach 
książki w rzeczywistości nie istniał. Parcela należała do Dworu III, w którym 
mieścił się sierociniec. Obecnie znajduje się tu nowoczesny obiekt niemający 
nic wspólnego z wymyśloną willą z wieżyczką.

Ten solidny budynek należał do Victora Rembolda, inżyniera budownictwa 
okrętowego, profesora przedwojennej Politechniki Gdańskiej. W latach 
1929–1931 profesor pełnił funkcję senatora Wolnego Miasta Gdańska. Po 
wojnie wykładał na Politechnice w Stuttgarcie. Dziś kolejny mieszkaniec kon-
tynuuje „morskie tradycje” – na furtce zobaczymy naklejkę „Jan Babicz, Naval 
architekt”.

Według ksiąg adresowych z 1942 roku moglibyśmy spotkać pod tym adresem 
Victora Zirkwitza, popularnego architekta. Zaprojektował i zbudował tę willę 
w 1942 roku dla siebie i swojej rodziny. Zirkwitz studiował architekturę na 
Politechnice Gdańskiej, był zatrudniony w Urzędzie Budownictwa i Ochrony 
Zabytków WMG. Jednym z jego dzieł był budynek nazistowskiego dziennika 

„Der Danzinger Vorposten” na ulicy Elżbietańskiej. W 1940 roku wydał pra-
cę doktorską poświęconą historii kościołów wiejskich na terenie Wolnego  

5 kwietnia 1945 roku w Gdańsku pojawiła się Grupa Operacyjna Ministerstwa 
Oświaty, której zadaniem było zorganizowanie szkolnictwa średniego i wyż-
szego oraz zabezpieczenie mienia kultury (zob. Noakowskiego 8). Jednym 
z członków grupy był Jan Kilarski, pedagog, krajoznawca, działacz turystycz-
ny. Doskonale znał gród nad Motławą jeszcze sprzed czasów wojny – w 1937 
roku wydał przewodnik Gdańsk w ramach serii Cuda Polski. Po przybyciu do 
Gdańska w 1945 roku osiedlił się na Grottgera 9. Jego misją było ratowanie 
zabytków. Współpracował z przedwojennym niemieckim konserwatorem, 
Erichem Volmarem, wspólnie poszukiwali na terenie Pomorza ukrytych 
gdańskich skarbów sztuki. Kilarski współorganizował Muzeum Miejskie, póź-
niejsze Muzeum Narodowe, pisał przewodniki po Gdańsku, organizował kur-
sy dla przewodników turystycznych oraz wykłady na politechnice na temat 
historii miasta. Oskarżony przez władze o współpracę z Niemcami podczas 
wojny został uwięziony, a następnie zrehabilitowany, podupadł jednak na 
zdrowiu. Umarł w 1951 roku, został pochowany na cmentarzu w Oliwie.

W tym samym budynku mieszkał syn Jana, Maciej Kilarski, historyk 
i konserwator sztuki. Współpracował przy odgruzowywaniu i odbudowywa-
niu Gdańska, m.in. przy przedprożach i Domu Ławników przy Dworze Artusa. 
Od 1961 roku przez kolejnych 30 lat był kustoszem, a potem kuratorem Mu-
zeum Zamkowego w Malborku. Tworzył grafiki, akwarele, szkice, portrety. 
Spoczywa na cmentarzu w Oliwie.

Do przybyłej w 1945 roku Grupy Operacyjnej należał również Marian 
Pelczar, wieloletni dyrektor Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk.  
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Miasta Gdańska. Nie wiadomo, jak wyglądały powojenne losy architekta. 
Obecnie w willi mieści się siedziba Fundacji Rodzina Nadziei, która opiekuje 
się podopiecznymi z rodzin w trudnej sytuacji życiowej. 

To jedna z najstarszych kamienic, bo z 1916 roku. Należała do rodziny Klinge. 
Spotkalibyśmy tu Friedricha Schillinga, profesora zwyczajnego matematyki 
i geometrii wykreślnej, który w latach 1917–1919 pełnił obowiązki rektora 
ówczesnej Politechniki Gdańskiej. Od końca lat 30. mieszkał pod tym adresem 
Alfred Wittrich, dyrektor zarządzający jednej z oliwskich fabryk. Najpraw-
dopodobniej był związany z fabryką Dr. Oetkera.

Jeżeli zapragnęlibyśmy wybrać się na wycieczkę po Zatoce Gdańskiej, to 
moglibyśmy skorzystać z jednego ze statków, które przygotowała dla nas 
firma Weischsel. Jej dyrektor, Hugo Bucholz, organizował przeprawy pro-
mowe między Gdańskiem, Sopotem, Stogami i Przegaliną. Był właścicielem 
budynku pod numerem 29. Wcześniej willa należała do sędziego rejonowego 
o nazwisku Gottschewski.

7. Spacer 
ulicą Asnyka  
z Teresą  
Polonis-Furmann

Ulica Adama Asnyka, dawniej nosząca nazwę Albert-
strasse, jest cicha i spokojna. Zataczając lekki łuk, łączy 
ulicę Kaprów z ulicą Wita Stwosza. Towarzyszą jej dwa 
rzędy lip. Została zabudowana na początku XX wieku. 
Jak podawała książka adresowa Gminy Oliwa, w 1916 
roku stały już wszystkie budynki od numeru 1 do 9. 
Adam Asnyk jest patronem wielu ulic w kilkudziesię-
ciu polskich miastach. Ten poeta i dramatopisarz nale-
żał do najwybitniejszych twórców epoki pozytywizmu. 
Urodzony w 1838 roku w Kaliszu, pochodził z rodziny 
szlacheckiej o tradycjach patriotycznych. Brał udział 
w powstaniu styczniowym. W roku 1866 uzyskał dok-
torat z filozofii na Uniwersytecie Ruprechta i Karola 
w Heidelbergu. Jako poeta debiutował w 1870 roku na 
łamach dziennika „Kaliszanin”. Udzielał się także ak-
tywnie w życiu społeczno-politycznym, od 1884 roku 
był radnym miejskim w Krakowie, a także posłem do 
galicyjskiego Sejmu Krajowego. Aktywnie uczestniczył 
w sprowadzeniu do Polski prochów Adama Mickiewicza 
w 1890 roku. Jego pasją były podróże i wyprawy wyso-
kogórskie. Był jednym z pierwszych członków Towa-
rzystwa Tatrzańskiego. Zmarł w 1897 roku w Krakowie. 
„Góry i morze – pisał Asnyk 28 maja 1874 roku w liście 
do ojca – to jedyne uniwersalne lekarstwo na wszystkie 
ludzkie dolegliwości. Tam oddychając świeżym, wonnym 
powietrzem, pojąc się widokiem świeżej, a wzniosłej 
natury, można zapomnieć o cierpieniach i troskach”.

Przedwojennym właścicielem tego budynku był Fridrich Schilling junior, dr 
filozofii, profesor wydziału humanistycznego przedwojennej Politechniki 
Gdańskiej. Po wojnie zamieszkał tu Władysław Czerny, architekt, wicepre-
zydent Gdańska w latach 1945–1947. Zajmował się ustalaniem polskich nazw 
ulic, sprawami komunikacji, organizacją kształcenia na Politechnice Gdań-
skiej. Zawdzięczamy mu promowanie odbudowy centrum Gdańska w jego 
historycznej zabudowie. W latach 50. był więziony z powodów politycznych. 
Pochowany jest na cmentarzu Srebrzysko.
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Pierzeja północna ulicy od numeru 1 do 6 zabudowana jest głównie willami 
rodzinnymi, po stronie południowej od numeru 7 do 9 znajdują się natomiast 
kamienice z apartamentami.

W latach 1916–1938 właścicielem willi był Ernst Apelt, naukowiec z tytułem 
nadradcy. Rodzina Apeltów posiadała ten budynek do 1942 roku. 

Pierwszym właścicielem był Franz Pleger, oliwski mistrz murarski (1916–1933), 
po jego śmierci dom odziedziczyła żona Mathilde. Zgodnie z przewodnikiem 
Poznaj Gdańsk z 1949 roku działalnością fryzjerską w tym miejscu zajmował 
się Witold Doręgowski. 

W latach 1916–1942 właścicielką kamienicy – nazywanej od jej imienia Villa 
Hedwig – była wdowa Hedwig Harder, która utrzymywała się z wynajmu 
mieszkań. Średnio mieszkało tu siedmiu lokatorów. 

Pierwszym właścicielem budynku w latach 1916–1927 był człowiek o nazwisku  
Burau, o nim też nic więcej nie wiemy. Jak podaje przewodnik Poznaj Gdańsk 
z 1949 roku osoby zainteresowane odmalowaniem mieszkania mogły zna-
leźć tutaj pomoc Ignacego Strycharczyka prowadzącego firmę zajmującą się 

„malarstwem pokojowym”. 

W latach 1916–1927 budynek należał do rentiera Gerharda Andersa, który 
utrzymywał się ze zgromadzonego kapitału i czynszu od lokatorów. Kolej-
nym właścicielem (1928–1942) był Julius Martins, główny kasjer w wydziale 
finansowym Urzędu Miejskiego w Wolnym Mieście Gdańsku.

Budynek nr 1 spłonął w nieznanych okolicznościach we wrześniu 1945 roku. 
Był to dworek (landhaus), w którym w latach 1916–1942 mieszkał architekt 
Kurt Arnheim, projektant budynków mieszkalnych, zajazdów, leśniczówek, 
domów myśliwskich, szkół itp. Po wojnie w powstałym w tym miejscu nowym 
budynku mieścił się pierwszy w Gdańsku sklep samoobsługowy Powszechnej 
Spółdzielni Spożywców (reklama z 1962 roku). Kurt Arnheim zaprojektował 
wiele budynków w Oliwie, m.in. własny dom przy ulicy Asnyka 1, willę pod 
adresem Wita Stwosza 1, której właścicielem w latach 1925–1942 był kupiec, 
a także pasjonat fotografii Walter Otto Grimme, oraz budynek przy ulicy 
Leśnej 12.

Zgodnie z książką adresową Gminy Oliwa z 1916 roku pierwszym właścicielem 
tego budynku był oliwski mistrz ślusarski o nazwisku Boech (1916–1927). Jak 
z kolei podawał „Dziennik Bałtycki” z 28 lutego 1947 roku 5 lutego tego roku 
otwarto tu punkt kontrolny Ubezpieczalni Społecznej w Oliwie. Mieściła się 
tu również siedziba Związku Esperantystów oddział w Gdańsku (z przewod-
nika z 1949 roku).

Pierwszym właścicielem budynku w latach 1916–1938 był człowiek o nazwisku 
Lenius, o którym nic więcej nie wiemy. Po wojnie właścicielem został dr Józef 
Grzybowski, specjalista od chorób wewnętrznych. W budynku mieścił się 
Punkt Epidemiologiczno-Sanitarny. 
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8. Spacer bajkowymi 
uliczkami  
Kubusia Puchatka,  
Krasnoludków  
oraz Jasia i Małgosi 
z Małgorzatą Madeńską

W roku 1953 przy gdańskich zakładach pracy tworzo-
ne były spółdzielnie realizujące budowę prywatnych 
mieszkań. Na terenie dawnej osady Polanki, na łąkach, 
w 1956 roku powstają skromne domki jednorodzinne. 
Pierwszy z nich zasiedlili Jan i Małgorzata Mroczkowscy, 
potem stanęły kolejne domy, pojawili się kolejni miesz-
kańcy. Samodzielnie decydowali o nazwach swoich ulic. 
Nawiązano więc do wyglądu domów – niskich, przypo-
minających chatkę Baby Jagi – oraz imion pierwszych 
mieszkańców Jana i Małgorzaty. W ten sposób powstała 
nazwa ulicy Jasia i Małgosi. By zachować bajkowy cha-
rakter, kolejne ulice otrzymały nazwy Kubusia Puchat-
ka i Krasnoludków. Domy projektował m.in. Andrzej 
Jagodziński, jeden z mieszkańców powstającego osiedla. 
W latach 60. domki te stały się ulubionym miejscem let-
niego wypoczynku. Tu wynajmowała mieszkania ekipa 
filmowa kręcąca w 1960 roku film Do widzenia, do jutra, 
w wolnych chwilach wyjeżdżająca na plaże półwyspu 
Helskiego, tu przyjeżdżała Beata Tyszkiewicz. Wszystkie 
wizyty należało zapisywać w księgach meldunkowych, 
które posiadał właściciel każdego domu. 

Pierwszym właścicielem w latach 1916–1927 był kupiec o nazwisku Lemke. 
Kolejni właściciele, Josef i Amalie Kuhn, zajmowali się handlem hurtowym 
i detalicznym importowanych win. Dzisiaj można odnaleźć pierwsze numery 
telefonów do mieszkańców i organizacji działających w tym budynku w latach 
30. i 40. – książka telefoniczna z 1937 roku podaje, że do Josefa Kuhna można 
się było dodzwonić na numer 450-90, zaś zgodnie z przewodnikiem Poznaj 
Gdańsk do Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
na numer 513-94.
 
Mieszkania w tych kamienicach były bardzo duże, często czteropokojowe, 
o powierzchni ponad 100 m2. Według mieszkanki kamienicy nr 8, która za-
mieszkała tu w 1953 roku, mieszkania były przydzielane dla dwóch rodzin. 
Wspólnie korzystano z kuchni i łazienki, co często prowadziło do konfliktów. 
Mieszkania należały do gminy Gdańsk i dopiero po ich podziale pojawiła się 
możliwość wykupu. Obecnie większość mieszkań jest wykupiona.

 
Nr 9

n r

9
M

 
Ulica Asnyka 
urzeka ciszą, 
architekturą 
i szpalerem 
pięknych lip.



48 49

Ulica Jasia i Małgosi

Budynek należący od początku do państwa Paradowskich. Pan Stefan był 
piekarzem, który w poniemieckiej piekarni na Wajdeloty we Wrzeszczu 
otworzył pierwszą powojenną gdańską cukiernię. Początkowo wypiekał 
tylko chleb na potrzeby wojska oraz mieszkańców, później zajął się pro-
dukcją ciast. Firmę przejął jego syn Andrzej. Można tam codziennie kupić 
świeże pieczywo wyrabiane ręcznie według starych receptur. Pan Andrzej 
świetnie zna swoich klientów. Cukiernia organizuje święto ulicy Wajdeloty, 
przygotowywała wypieki na spotkanie prezydenta Georga Busha z Lechem 
Wałęsą czy na jubileusz Klubu Żak. Z jej usług korzystali pasażerowie lotniska 
w Rębiechowie, w jednej ze swych powieści wspomniał o niej Stefan Chwin. 

Dom pierwszych mieszkańców osiedla, Jana i Małgorzaty Mroczkowskich.

To dom rodziny Kirjak. Seniorka rodu Lidia Kirjak urodziła się w 1894 roku na 
Syberii. Była jedną z pierwszych kobiet, które otrzymały w Rosji tytuł lekarza 
i w tym zawodzie przepracowała całe życie. Podczas rosyjskiej rewolucji 
zdołała z mężem uciec do Polski. Po wielu latach zamieszkała w Oliwie wraz 
z synem i wnukami.

Pierwszymi mieszkańcami pod numerem 10 byli Kazimierz i Józefa Chomiccy. 
Poznali się w obozie koncentracyjnym w Stutthofie, a po wojnie w 1956 roku, 
pozyskując cegły ze zrujnowanych podczas działań wojennych XIX-wiecznych 
kamienic, rozpoczęli budowę swego domu (obecnie rozebrany). Ich syn Ma-
rek, zanim został znanym przewodnikiem PTTK i pasjonatem Oliwy, poznał 
sąsiadkę Sabinę spod 8, z którą chodził razem do szkoły, a w późniejszych 
latach się ożenił.

Mieszkanką domu jest profesor dr Jadwiga Roszkiewicz, dyplomowana lekarka 
medycyny, specjalistka w zakresie dermatologii i wenerologii, członkini 
Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Ojciec Jadwigi, pan Czar-
nocki, był dyrektorem Spółdzielni Pracy Żeliwiak, wraz z żoną budował ten 
dom. Budynki od numeru 13 do 18 należały do Żeliwiaka z ulicy Bytowskiej, 
były budowane z półproduktów, często ze ścianami wypełnionymi trzciną.

Uliczkę kończy niezabudowany teren po dawnym ogrodnictwie. Posesję 
Polanki 53 w 2000 roku „zamierzał kupić” Jerzy Urban, chcąc w tym miejscu 
wybudować dom z wieżą, aby podglądać znajdującą się po drugiej stronie 
posiadłość Lecha Wałęsy. 

Skręcając w lewo, mijając nowoczesną willę, wchodzimy na ulicę Bernarda 
Milewskiego, działacza społeczno-politycznego. W 1907 roku jako uczeń 
szkoły powszechnej w Kleszczewie był uczestnikiem strajku szkolnego prze-
ciwko wprowadzeniu nauki religii w języku niemieckim. Od początku pobytu 
w Gdańsku (1913) włączył się w działalność polskich organizacji, prowadził 
agitację za przyłączeniem Pomorza do Polski, następnie przeciwko wywozowi 
przez Niemców mienia z ziem, które przypadły Polsce. Był współzałożycielem 
Gdańskiej Macierzy Szkolnej. Podczas II wojny światowej działał w konspiracji 
w Warszawie, jego synowie zginęli w powstaniu warszawskim. Po wojnie 
wrócił do Gdańska, później mieszkał w Sopocie.

Dom należący do dr. inż. Krzysztofa Wąchalskiego, absolwenta Wydziału 
Inżynierii Lądowej i Ochrony Środowiska Politechniki Gdańskiej, znanego 
w Gdańsku konstruktora mostu wantowego na Martwej Wiśle łączącego Port 
Północny z obwodnicą. Jest również autorem i współtwórcą m.in. modernizacji 
wiaduktu nad torami kolejowymi we Wrzeszczu, budowy mostu w Płocku 
i Toruniu. Poprzednim mieszkańcem tej posesji był Wojciech Misiuro, kultowa 
postać polskiej sceny tańca, mim, choreograf Opery Bałtyckiej w Gdańsku 
oraz teatrów Łodzi, Krakowa, Wrocławia i Warszawy, twórca Teatru Ekspresji, 
reżyser telewizyjny, pionier tańca współczesnego.
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Ulica Kubusia Puchatka

Podobnie jak na poprzedniej uliczce trzy budynki stojące w tej części należały 
do Żeliwiaka budującego domy dla swoich pracowników. 

W budynku mieszkał radca handlowy wspomnianej spółdzielni Wacław 
Podbereski, w późniejszych latach (1960–1985) dyrektor Spółdzielczego Biu-
ra Turystycznego Turysta, prowadzący jednocześnie ożywioną działalność 
społeczną. Podczas wojny był żołnierzem AK, członkiem delegatury rządu 
londyńskiego w Wilnie.

Mieszkańcem willi był architekt Andrzej Jagodziński, współautor całego 
osiedla, a także wielu innych budynków mieszkalnych, obiektów sakralnych 
i użyteczności publicznej Gdańska (m.in. Centralnego Muzeum Morskiego, 
rozbudowy Teatru Miniatura i kościoła św. Piotra i Pawła), Sopotu, Gdyni 
i innych miast.

Dom budowany przez Leszka Zaleskiego juniora – architekta, autora wielu 
trójmiejskich realizacji. Był współtwórcą Krzywego Domku i ołtarza papie-
skiego w Sopocie.

Budynek narożny należący do ulicy Bażyńskiego nr 29 to niespotykany 
w latach 60. okrągły dom mieszkalny cieszący się w owych czasach wielkim 
zainteresowaniem mieszkańców i turystów. Należał do Lecha Zaleskiego 
seniora, architekta, wykładowcy i dziekana Politechniki Gdańskiej, autora 
i współautora wielu projektów w Trójmieście i okolicy, m.in. Hal Sportowych 
AWF w Oliwie, Ośrodka Wioślarskiego AZS w Gdańsku, a w Gdyni Dworca 
Morskiego, bulwaru nadmorskiego oraz dworca podmiejskiego.

Ulica Krasnoludków

Nieco oddalona od dwóch poprzednich, również zabudowana domami jedno-
rodzinnymi. Po drugiej stronie ulicy rozciągają się ogródki działkowe, nieco 
dalej obiekty należące do Uniwersytetu Gdańskiego. Ulicę Krasnoludków 
zamykają z jednej strony ulica Wita Stwosza, niemieckiego rzeźbiarza, znane-
go głównie jako autora ołtarza z kościoła Mariackiego w Krakowie, z drugiej 
Władysława Paneckiego, gdańskiego lekarza i działacza mniejszości polskiej, 
posła do Volkstagu w Wolnym Mieście Gdańsku.
 
W tych krótkich uliczkach, w małych domkach mieszkają ciekawe historie. 

Warto się z nimi zapoznać.

n r

14
M

n r

8
M

n r

7
M

 
Okrągły 
dom należał 
niegdyś do 
Lecha Zale-
skiego seniora, 
architekta, 
wykładowcy 
i dziekana 
Politechniki 
Gdańskiej.



52

OLIWA

park 
oliwski

Grunw
aldzka

skm
oliwa

skm
uniwersytet

1. Spacer: dworzec i okolice

2. Spacer ulicą Dickmana

3. Spacer ulicą Podhalańską

4. Spacer ulicą Polanki

5. Spacer ulicą Derdowskiego i przyległymi ulicami:  

Kręckiego, Miraua i Husa

6. Spacer ulicą Grottgera

7. Spacer ulicą Asnyka

8.  Spacer bajkowymi uliczkami Kubusia Puchatka,  

Krasnoludków oraz Jasia i Małgosi

start spacerów

Opata Jacka Rybińskiego

Jana Bażyńskiego

Polanki

8

W
ita Stw

osza
Kołobrzeska

Piastowska

Chłopska
Pomorska

5

3

7

6

2

4

1



Opracowano na podstawie:

• Kaszubi oliwscy, Franciszek Mamuszka, 1980

• Polanki. Podmiejskie rezydencje mieszczan gdańskich,  

Marcin Gawlicki, 2019

• Kobiety, które latały dla Hitlera, Clare Mulley, 2018

• Kolej w Gdańsku w XIX wieku, Henryk Jursz z: ibedeker.pl

• Książki adresowe Gdańska z lat 1897-1899 oraz 1926-1942

• Książka adresowa gminy Oliwa 1916 r.

• Oliwa, Adam Kromer, 2007

• Oliwa, Franciszek Mamuszka, Jerzy Stankiewicz, 1959

• Poczta Polska w Gdańsku: dzieje pewnego niemieckiego 

zabójstwa sądowego, Dieter Schenk, 1995 

• www.gedanopedia.plhttp://www.vlo.gda.pl/absolwent/

historia-szkoly/

• www.edwardmusial.info/pliki/lata_1904_1945.pdf str. 22

• bazhum.muzhp.pl/media//files/Rozprawy_z_Dziejow_

Oswiaty/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty-r2003-t42/

Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty-r2003-t42-s183-199/ 

Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty-r2003-t42-s183-199.pdf

• www.dawnaoliwa.pl/ 

• historia.trojmiasto.pl/90-lat-temu-pusta-kasa-przywiodla-

Oliwe-do-Gdanska-n102908.html

• www.jandaniluk.pl/pl/aktualnosci/159-koscioly-wiejskie-

wmg. 

• www.gdansk.pl/historia/czego-dowiadujemy-sie-z-

gdanskich-biletow,a,133749

• historia.trojmiasto.pl/Migawki-z-historii-Duchowa-bron-

Artura-Greisera-n99244.html

• materiałów własnych Lokalnych Przewodników

Autorzy: Małgorzata Madeńska, Katarzyna Maliszewska, 

Grażyna Niemyjska, Ewa Oslislok, Teresa Polonis-Furmann, 

Michał Ślubowski, Katarzyna Tarnowska serdecznie dziękują 

Magdalenie Majchrzakowskiej za czuwanie nad całością 

projektu, Markowi Chomickiemu za merytoryczną opiekę 

i Piotrowi Leżyńskiemu za bezcenne informacje zgromadzone 

na portalu dawnaoliwa.pl.

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 w 2020 roku:
Katarzyna Maliszewska, Grażyna Niemyjska, Katarzyna Tarnowska, 
Krzysztof Rześniowiecki, Teresa Polonis-Furmann, Dariusz Radochoński, 
Michał Ślubowski, Ewa Oslislok, Małgorzata Madeńska

Koordynacja:  

Magdalena Majchrzakowska, 

Barbara Sroka

Konsultacje merytoryczne: 

Marek Chomicki

Opracowanie graficzne:  

Anita Wasik

Ilustracje:  

Hanna Kmieć

Redakcja i korekta:  

Agnieszka Kochanowska

Zdjęcia:  

Magdalena Majchrzakowska, 

Bartosz Bańka – zdjęcie 

grupowe Lokalnych 

Przewodników 

i Przewodniczek

Wydawca:

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40 

80-830 Gdańsk 

ikm.gda.pl

ISBN  978-83-66003-73-6

Gdańsk 2020

Partner:

Dofinansowano ze środków 

Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu 

Promocji Kultury


