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Gdaƒsk 
Wyrastajàcy nad miastem ceglany masyw gotyckiej Bazyliki 
Mariackiej, D∏ugi Targ - jeden z najpi´kniejszych rynków 
Europy, otoczony szeregiem bogatych fasad renesansowych 
kamienic z królujàcym w centrum posàgiem Neptuna, stary 
Êredniowieczny ˚uraw drzemiàcy u brzegu Mot∏awy – to 
popularne symbole Gdaƒska. Tysiàcletni gród nadba∏tycki, 
ojczyzna Heweliusza, Fahrenheita, Schopenhauera, Grassa 
i Wa∏´sy s∏ynie wÊród najwi´kszych turystycznych atrakcji. 
Gdaƒsk zaskakuje mnogoÊcià zabytków architektury 
mieszczaƒskiej, sakralnej, militarnej i portowej, dziedzictwem 
stu wieków fascynujàcej kultury i burzliwej historii, a tak˝e 
wyjàtkowà atmosferà miejsca, gdzie przesz∏oÊç i wspó∏czesnoÊç 
w doskona∏ej harmonii tworzà niepowtarzalny pejza˝. 



Brama Wy˝ynna

Brama Wy˝ynna (1)
Bogato rzeêbione XVI-wieczne kamienne wrota Gdaƒska 
stanowi∏y poczàtek Traktu Królewskiego. Przybywajàcych 
wielmo˝ów oprócz wiwatujàcych gdaƒszczan wita∏y herby 
Polski, Gdaƒska i Prus Królewskich oraz inskrypcja pouczajàca, 
i˝ ”SprawiedliwoÊç i pobo˝noÊç to dwie podstawy wszelkich 
królestw”.

Przedbramie ul. D∏ugiej (2)
Gotycko-renesansowy Zespó∏ Przedbramia, niegdyÊ element 
Êredniowiecznych fortyfikacji miasta, to wznoszàce si´ ku 
przestrodze: Katownia, miejsce publicznych kaêni i Wie˝a 
Wi´zienna z pozosta∏oÊciami pr´gierza, która w okresie  
XVII-XIX wieku mieÊci∏a wi´zienie miejskie. Historyczne 
wn´trza wie˝y kryjà skarby „gdaƒskiego z∏ota” – cenne zbiory 
jedynego w Polsce Muzeum Bursztynu.

Trakt Królewski
Gdaƒsk wielokrotnie mia∏ honor goÊciç polskich  

monarchów: 8 lipca 1552 r. zawita∏ doƒ król 
Zygmunt August wraz z dwutysi´cznym  
orszakiem; 1 sierpnia 1677 r. do miasta 
uroczyÊcie wjecha∏ król Jan III Sobieski  

z ˝onà Marysieƒkà i synem Jakubem.
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Wielka Zbrojownia

Wielka Zbrojownia (3)
Wyrastajàcy nieopodal imponujàcy dekoracyjny gmach arsena∏u 
jest najznakomitszym przyk∏adem manieryzmu niderlandzkiego  
w Gdaƒsku. Bogato zdobione dwie równorz´dne fasady, 
od strony Targu W´glowego i od ul. Tkackiej, zachwycajà 
kompozycjà i ornamentykà. NiegdyÊ dostojne wn´trza pe∏ne 
by∏y dzia∏, kul armatnich, wszelakiej broni. DziÊ na wy˝szych 
kondygnacjach mieÊci si´ Akademia Sztuk Pi´knych.

Wielka Zbrojownia
Stojàca przed Wielkà Zbrojownià studzienka  

s∏u˝àca do wyciàgania kul z podziemi  
zbrojowni, zosta∏a zaprojektowana w formie 

antycznej Êwiàtynki krytej kopu∏à.
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Z∏ota Brama (5)
Wzniesiony na poczàtku XVII wieku wspania∏y ∏uk triumfalny  
o dwóch kondygnacjach kolumn wiód∏ na reprezentacyjnà ulic´ 
D∏ugà. Wje˝d˝a∏y przezeƒ ongiÊ do Gdaƒska orszaki królewskie. 
Szczyty bramy wieƒczà kamienne figury symbolizujàce wartoÊci 
cenione przez gdaƒszczan od wieków: pokój, wolnoÊç,  
bogactwo, s∏aw´, zgod´, sprawiedliwoÊç, pobo˝noÊç  
i roztropnoÊç. Ulic´ D∏ugà zamieszkiwa∏y zamo˝ne, wp∏ywowe 
rody gdaƒskie. Dzisiejszy popularny deptak prowadzi wzd∏u˝ 
patrycjuszowskich kamienic o imponujàcych fasadach 
przeÊcigajàcych si´ bogactwem form i oryginalnoÊcià wystroju.

Dwór Bractwa Êw. Jerzego (4)
Najstarsze w Êredniowiecznym Gdaƒsku Bractwo 
„kurkowe” Êw. Jerzego poczàtkowo spotyka∏o 
si´ w Dworze Artusa. Jego w∏asny póênogotycki 
Dwór (tzw. Strzelnic´) w modnym wówczas  
w mieÊcie stylu flamandzkim wzniesiono obok 
Z∏otej Bramy w latach 1487-1494.
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Dom Uphagena

Dom Uphagena (6)
Mieszczàca si´ przy ul. D∏ugiej rokokowo-klasycystyczna 
kamienica by∏a niegdyÊ siedzibà znamienitego rajcy miejskie-
go i ∏awnika J. Uphagena. Obecnie mieÊci Muzeum Wn´trz 
Mieszczaƒskich, w którym podziwiaç mo˝na pe∏en przepychu 
wystrój i bogate dawne wyposa˝enie kamienicy mieszczaƒskiej. 
Spacer po odtworzonych z pietyzmem wn´trzach sieni, 
wielkiej i ma∏ej jadalni, pokoju muzycznego, kuchni przenosi 
zwiedzajàcych w czasy z koƒca XVIII wieku.

Dom Uphagena
1 listopada 1911 r. w wydzier˝awionym  

od rodziny dawnym domu Johanna Uphagena przy 
ul. D∏ugiej 12 zosta∏o otwarte Muzeum Wn´trz 

Mieszczaƒskich. Do 1945 r. dzia∏a∏o jako oddzia∏ 
Muzeum Miejskiego. 
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Ratusz G∏ównego Miasta (7)
Niegdysiejsza siedziba w∏adz zamo˝nego, pot´˝nego Gdaƒska, 
poczàtkami si´gajàca koƒca XIII wieku i wielokrotnie prze-
budowywana, swà architekturà i wystrojem wn´trz w stylu 
manieryzmu niderlandzkiego godnie reprezentowa∏a bogactwo  
i pozycj´ miasta. Najbardziej okaza∏a – Wielka Sala Rady,  
zwana równie˝ Salà Czerwonà, uwa˝ana jest za jedno z naj-
pi´kniejszych nowo˝ytnych wn´trz ratuszowych. Jej strop zdo-
bi 25 obrazów autorstwa Izaaka van den Blocke’a o wymowie 
symbolicznej. Najs∏ynniejsze z nich to „Apoteoza Gdaƒska”.  
Z ratuszowej wie˝y sp∏ywa na miasto muzyka dzwonów jednego 
z gdaƒskich carillonów, repliki XVII-wiecznego instrumentu. 
Obecnie w zabytkowych murach mieÊci si´ Muzeum Historyczne 
Miasta Gdaƒska.

Ratusz Głównego Miasta
3 paêdziernika 1556 r. wie˝a i wn´trze Ratusza 
G∏ównego Miasta zosta∏y zniszczone w wyniku 

po˝aru. Po odbudowie Ratusz otrzyma∏ wn´trza  
w stylu renesansowym, a w 1561 r. he∏m, 

zwieƒczony posàgiem króla Zygmunta II Augusta. 
Na wie˝y umieszczony zosta∏ nowy zegar i z∏o˝ony 

z 14 dzwonów carillon.
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Fontanna Neptuna

Fontanna Neptuna (8)
Stojàca na D∏ugim Targu XVII-wieczna Fontanna Neptuna 
jest symbolem zwiàzku Gdaƒska z morzem i urokliwà ozdobà 
najpi´kniejszego miejskiego rynku. Wed∏ug jednej z gdaƒskich 
legend to w∏aÊnie Neptun przyczyni∏ si´ do powstania s∏ynnej 
gdaƒskiej nalewki Goldwasser. Oburzony, i˝ do fontanny 
wrzucane sà monety, uderzy∏ trójz´bem w wod´ i rozbi∏ z∏oto 
w drobne p∏atki, które odtàd zdobià swym blaskiem wspania∏y 
zio∏owy likier.

Fontanna Neptuna
9 paêdziernika 1633 r. po raz pierwszy urucho-
miona zosta∏a fontanna z rzeêbà Neptuna pod 
Dworem Artusa. Dzia∏a∏a od wiosny do jesieni  
w ustalone przez Rad´ Miejskà dni i godziny. 
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Dwór Artusa

Dwór Artusa (9)
Nawiàzujàca do idei legendarnego Okràg∏ego Sto∏u rycerzy 
króla Artura reprezentacyjna siedziba bractw kupieckich 
(tzw. ∏aw), zamo˝nego patrycjatu i rzemieÊlników stanowi∏a 
wa˝ny oÊrodek ˝ycia towarzyskiego i handlowego dawnego 
Gdaƒska. Zgromadzeniom gdaƒszczan patronowa∏y imponujàce 
gdaƒskie lwy dzier˝àce herb miasta, opiekun kupców Merkury, 
personifikacje SprawiedliwoÊci i Si∏y oraz hojna Fortuna. 
Wystrój wn´trza Dworu wzbogacajà liczne malowid∏a, modele 
okr´tów, boazerie, zbroje oraz najwi´kszy (ponad 10 m) 
renesansowy piec Êwiata, ozdobiony kaflami, na których 
przedstawiono portrety wybitnych ówczesnych w∏adców 
europejskich, herby oraz personifikacje cnót i planet. 

Dwór Artusa
23 listopada 1742 r. w Dworze 

Artusa powsta∏a gie∏da zbo˝owa, 
istniejàca tam do 1920 r.



Nowy Dom ¸awy (10)
W sàsiedztwie Dworu Artusa wznosi si´ Nowy Dom ¸awy,  
którego wn´trza – tzw. Sieƒ Gdaƒska to reprezentacyjny  
barokowy salon patrycjuszowski bogaty w dzie∏a gdaƒskiego  
i holenderskiego rzemios∏a. Z okna Nowego Domu ¸awy 
codziennie o godzinie 13.00 wyglàda Êliczna panna Hedwiga 
– gdaƒska XVII-wieczna mieszczka uwi´ziona tam przez wuja, 
bohaterka starego romansu „Panienka z okienka”, napisanego  
w 1891 r. przez Jadwig´ ¸uszczewskà (Deotym´). W powieÊci 
rozczytywa∏y si´ kolejne pokolenia Polaków, by potem, podczas 
pobytu w Gdaƒsku, wypatrywaç uwiecznionego na jej kartach 
domu, okienka, a w nim - Êlicznej panny.

Nowy Dom ¸awy
16 listopada 1901 r. na parterze Nowego Domu 

¸awy przy D∏ugim Targu 43 otwarto wystaw´ zwanà 
„Sieƒ Gdaƒska”. Ekspozycja sk∏ada∏a si´ z ponad 
dwustu eksponatów ofiarowanych przez Lessera 

Gie∏dziƒskiego. 
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Z∏ota Kamienica

Z∏ota Kamienica (11)
Równie znany, jeden z najpi´kniejszych budynków gdaƒskich 
stoi na D∏ugim Targu. Zosta∏ wzniesiony dla burmistrza Jana 
Speymanna, bogatego kupca i Êwiat∏ego mecenasa sztuk oraz 
jego ˝ony Judyty z Bahrów. Powsta∏ na poczàtku XVII wieku 
wed∏ug projektu Abrahama van den Blocke’a. Legenda g∏osi, 
˝e czasem po korytarzach kamieniczki snuje si´ duch pi´knej 
Judyty Speymann szepczàcej: „Czyƒ sprawiedliwie, nikogo si´ 
nie l´kaj”.

Złota Kamienica
Zamówione we W∏oszech i wiezione drogà 
morskà do Gdaƒska dekoracje rzeêbiarskie fasady 
Z∏otej Kamienicy zaton´∏y razem ze statkiem. 
Ich miejsce zaj´∏y ozdoby przeznaczone na tylnà 
elewacj´.

11



Zielona brama

Zielona Brama (12)
Zbudowana w stylu manierystycznym w latach 1568-1571 przez 
Regniera z Amsterdamu i Hansa Kramera z Drezna Zielona 
Brama przeznaczona by∏a na siedzib´ monarchów wizytujàcych 
miasto. Swojà reprezentacyjnà funkcj´ pe∏ni∏a tylko raz.  
W 1646 roku zatrzyma∏a si´ tu Maria Ludwika Gonzaga  
w drodze z Francji na Êlub z W∏adys∏awem IV. Obecnie, jako 
jeden z obiektów Muzeum Narodowego, jest miejscem wielu 
wystaw. MieÊci si´ tu tak˝e biuro laureata pokojowej Nagrody 
Nobla, pierwszego prezydenta III Rzeczpospolitej Polskiej, 
Lecha Wa∏´sy.  

Zielona Brama
Zanim wzniesiono reprezentacyjnà Zielonà Bram´, sta∏a w tym miejscu 
najstarsza gdaƒska Brama Kogi. 17 wrzeÊnia 1880 r. w murach Zielonej 
Bramy zainaugurowa∏o dzia∏alnoÊç Zachodniopruskie Muzeum  
Prowincjonalne. 
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KoÊció∏ NMP

KoÊció∏ NajÊwi´tszej Marii Panny (13)
Wznoszona przez ponad pó∏tora wieku Bazylika Mariacka jest 
najwi´kszà ceglanà Êwiàtynià w Europie. Jej gotyckie wn´trza 
o wyjàtkowo pi´knym kryszta∏owym sklepieniu kryjà wiele 
doskona∏ych dzie∏ sztuki Êredniowiecznej i barokowej, m.in. 
przebogaty o∏tarz g∏ówny mistrza Micha∏a Schwarza  
z Augsburga, wzruszajàcà kamiennà Piet´ z roku ok. 1410, 
kopi´ tryptyku Hansa Memlinga „Sàd Ostateczny”, s∏ynny zegar 
astronomiczny. Doskona∏a akustyka surowych, ascetycznych 
murów koÊcio∏a podkreÊla pi´kne brzmienie wspania∏ych baro-
kowych organów. Z galeryjki imponujàcej 82-metrowej wie˝y 
dzwonnej, której charakterystyczna sylweta o p∏askim dachu 
dumnie wznosi si´ nad Gdaƒskiem, roztacza si´ wspania∏y 
widok na panoram´ miasta. Wiedzie do niej blisko 400 stopni. 
Obok, w cieniu Bazyliki, wyrasta, ufundowana przez polskiego 
króla Jana III Sobieskiego, barokowa Kaplica Królewska (14)  
o oryginalnej fasadzie i charakterystycznych trzech kopu∏kach. 

KoÊció∏ Mariacki
28 lipca 1502 r. zakoƒczono trwajàcà od 1343 roku budow´ koÊcio∏a Mariackiego 

w Gdaƒsku. Jednà z jego osobliwoÊci jest wspania∏y zegar astronomiczny 
wykonany w latach 1464-1470 przez Hansa Düringera. Pokazuje godziny, dni, 

daty Êwiàt ruchomych i fazy ksi´˝yca. W po∏udnie pojawiajà si´ w nim Trzej 
Królowie, Aposto∏owie oraz postaci Adama i Ewy, a tak˝e Âmierci.
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Ulica Mariacka

Ulica Mariacka
Zaciszna uliczka od wieków przyciàgajàca artystów, urzeka 
romantyzmem. Zau∏ek, prowadzàcy od koÊcio∏a Mariackiego do 
D∏ugiego Pobrze˝a, zamkni´ty Êredniowiecznà Bramà Mariackà 
jest wspania∏ym przyk∏adem dawnej zabudowy gdaƒskiej  
z charakterystycznymi przedpro˝ami i wàskimi, bogato dekoro-
wanymi fasadami kamienic, nale˝àcych niegdyÊ do zamo˝nych 
kupców i z∏otników. DziÊ na Mariackiej królujà warsztaty jubi-
lerskie oraz galerie z unikatowà bi˝uterià z bursztynu. Gdaƒsk 
kultywuje wielowiekowe tradycje Êwiatowej stolicy bursztynu. 

Ulica Mariacka
Urokliwa ulica Mariacka 
niejednokrotnie bywa∏a  

plenerem filmowym.  
Tu m.in. nakr´cono „lubeckie”  

sceny „Buddenbroków”  
wg Tomasza Manna.
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KoÊció∏ Êw. Miko∏aja

KoÊció∏ Êw. Miko∏aja (15)
Najstarszy gdaƒski koÊció∏, którego korzenie si´gajà  
XII wieku, zrzàdzeniem losu jako jedyny przetrwa∏ nie 
zniszczony wojenne zawieruchy. Trójnawowa gotycka Êwiàtynia 
zachwyca oryginalnym, wyjàtkowo bogatym wystrojem 
z XVII w. oraz póênobarokowym, wysokiej klasy prospektem 
organowym. Od wieków koÊció∏ znajduje si´ we w∏adaniu 
Zakonu Dominikanów, których sprowadzi∏ do Gdaƒska 
ksià˝´ Âwi´tope∏k. W 1260 r. papie˝ Aleksander IV udzieli∏ 
Dominikanom przywileju odpustowego, który zapoczàtkowa∏ 
tradycj´ odbywajàcego si´ po dziÊ dzieƒ Jarmarku  
Êw. Dominika – najbardziej popularnej gdaƒskiej imprezy, 
znanej w ca∏ej Europie.

KoÊció∏ Êw. Miko∏aja
10 paêdziernika 1813 r. w wyniku ataku pocisków 

rosyjskich armat sp∏onà∏ klasztor dominikaƒski 
przy koÊciele Êw. Miko∏aja. Ruiny rozebrano, 

nast´pnie zamieniono na plac musztry, a potem 
plac targowy (Plac Dominikaƒski).
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KoÊció∏ Êw. Katarzyny

KoÊció∏ Êw. Katarzyny (16)
Poczàtki najstarszego koÊcio∏a parafialnego Starego Miasta 
si´gajà XIII w. Jego wn´trza zdobià malowid∏a p´dzla Antona 
Möllera i Izaaka van den Blocke’a. Tutaj te˝ znajduje si´ epita-
fium i p∏yta nagrobna s∏ynnego astronoma Jana Heweliusza.  
Na 76-metrowej wie˝y koÊcielnej zamontowany jest carillon, 
replika XVI-wiecznego instrumentu. Zdobiàcy wie˝´ pi´kny 
he∏m projektu Jakuba van den Blocke’a, zwany „koronà miasta”, 
ju˝ z oddali przykuwa wzrok. Obok koÊcio∏a Êw. Katarzyny swo-
je sanktuarium ma równie˝ inna Êwi´ta; pochodzàcy z prze∏omu 
XIV i XV w. koÊció∏ Êw. Brygidy (17) wszed∏ do historii  
w sierpniu 1980 r. podczas strajków robotniczych jako schro-
nienie i miejsce spotkaƒ opozycji antykomunistycznej. Obecnie 
wznoszony jest tu wspania∏y bursztynowy o∏tarz. Przemierzajàc 
szlak gdaƒskich koÊcio∏ów gotyckich warto równie˝ odwiedziç: 
koÊció∏ Êw. Jana (18), koÊció∏ Êw. El˝biety (19), koÊció∏ Êw. 
Józefa (20), koÊció∏ Êw. Piotra i Paw∏a (21) oraz franciszkaƒski 
trójnawowy koÊció∏ Êw. Trójcy (22) z pi´knymi szczytnicami.

KoÊció∏ Êw. Katarzyny
30 listopada 1738 r. na wie˝y koÊcio∏a Êw. Kata-
rzyny uruchomiony zosta∏ wykonany w Holandii 
carillon z 37 dzwonami. Sp∏onà∏ 3 lipca 1905 r. 
W 1989 r. „powróci∏” w postaci repliki. Grywajà 
naƒ wirtuozi z ca∏ej Europy podczas corocznego 
Gdaƒskiego Festiwalu Carillonowego.
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Muzeum Narodowe (23)
Cz´Êciowo przebudowane wn´trza przylegajàcego do koÊcio∏a 
Êw. Trójcy dawnego gotyckiego klasztoru Franciszkanów kryjà 
zbiory Dzia∏u Sztuki Dawnej muzeum: malarstwo flamandzkie, 
polskie i gdaƒskie, meble gdaƒskie i pó∏nocnoeuropejskie, 
wyroby ceramiczne, z∏otnicze, cynowe i kowalstwa 
artystycznego. Bez wàtpienia najbardziej znanym eksponatem 
muzeum jest s∏ynny tryptyk Hansa Memlinga „Sàd Ostateczny” 
uznawany za najwspanialsze dzie∏o artysty, zrabowany 
i podarowany w XV wieku koÊcio∏owi Mariackiemu przez 
gdaƒskiego kapra, kapitana Paula Benecke. Zbiory muzeum 
podziwiaç mo˝na równie˝ w Pa∏acu Opatów i Spichlerzu 
Opackim w Oliwie.

Muzeum Narodowe
S∏ynne meble gdaƒskie od dawien dawna Êciàga∏y do miasta rzesze klientów. Ich twórcy, 

nawiàzujàc do najlepszych wzorów meblarstwa niderlandzkiego, wypracowali w∏asny 
„gdaƒski styl”. PrzeÊcigali si´ w swym kunszcie. Z najlepszych gatunków drewna gdaƒscy 

stolarze wykonywali sto∏y, biurka, ∏o˝a, szafy i szafki zegarowe, kredensy, ca∏e bogato 
zdobione gabinety, sienie kamieniczek z pi´knymi, kr´tymi schodami. Niejeden taki 
mebel by∏ ozdobà królewskich dworów. Kolekcj´ mebli gdaƒskich posiada w swoich 

zbiorach Dzia∏ Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego.

23



Ratusz Starego Miasta (24)
Malownicza, filigranowa niemal, ceglana budowla 
zwieƒczona strzelistà wie˝yczkà jest wspania∏ym, najbardziej 
niderlandzkim przyk∏adem manieryzmu w architekturze miasta. 
Przypomina o gdaƒskim fenomenie historycznym: istnieniu 
ongiÊ dwóch odr´bnych oÊrodków w∏adzy miejskiej i w zwiàzku 
z tym ratuszy: Starego i G∏ównego Miasta. W∏aÊnie w Ratuszu 
Staromiejskim zasiada∏ ∏awnik, póêniej rajca, znany astronom  
i piwowar Jan Heweliusz, którego pomnik zdobi sàsiedni 
skwer. Oprócz interesujàcych wn´trz obiektu, wspania∏ego 
XVII-wiecznego stropu z alegorycznymi malowid∏ami, 
pi´knych kr´conych schodów, zwraca uwag´ kamienny portal 
g∏ówny zdobiony personifikacjami wykrzywionych w grymasie 
przywar i uÊmiechni´tych cnót. Obecnie w ratuszu mieÊci si´ 
Nadba∏tyckie Centrum Kultury Gdaƒsk.

Ratusz Staromiejski
Pierwszy ratusz Starego 

Miasta istnia∏ ju˝ w 1382 r.  
Obecny powsta∏ w tym  

samym miejscu  
w latach 1587–1595.

24



Wielki M∏yn

Wielki M∏yn (25)
Wyjàtkowy obiekt Êredniowiecznej architektury technicz-
nej o charakterystycznym ogromnym dwuspadzistym dachu, 
wzniesiony na Starym MieÊcie na kanale Raduni, by∏ najwi´kszà 
inwestycjà przemys∏owà ówczesnej Europy. Pe∏ni∏ funkcje 
m∏yna, spichlerza i piekarni. DziÊ w jego gotyckich wn´trzach, 
gdzie obejrzeç jeszcze mo˝na wielkie ko∏a m∏yƒskie, znajduje 
si´ centrum handlowe.

Wielki M∏yn
Przecinajàcy Stare Miasto Kana∏ Raduni by∏ 

êród∏em energii wykorzystywanej ju˝  
w Êredniowieczu na potrzeby przemys∏u.  

Na wysepce w jego rozwidleniu stanà∏
w 1350 r. najwi´kszy obiekt przemys∏owy 

Êredniowiecznej Europy - Wielki M∏yn.
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Wielki M∏yn ˚uraw

˚uraw (26)
Po∏o˝ony nad Mot∏awà najbardziej charakterystyczny zabytek, 
jednoznacznie kojarzàcy si´ z Gdaƒskiem to najwi´kszy dêwig 
portowy Êredniowiecznej Europy, u˝ywany do prze∏adunku  
i stawiania masztów na statkach, a zarazem brama miejska  
o nietypowej architekturze. W jego wn´trzu znajduje si´ 
zrekonstruowany i czynny mechanizm nap´dowy - ogromne 
drewniane ko∏o, poruszane ongiÊ si∏à ludzkich nóg. Obecnie 
majestatyczny ˚uraw, jako wspania∏y przyk∏ad historycznej 
budowli portowej, stanowi doskona∏à opraw´ dla ekspozycji 
bogatych zbiorów Centralnego Muzeum Morskiego (27), którego 
siedzibà sà tak˝e zabytkowe spichlerze po∏o˝one naprzeciw 
– po drugiej stronie Mot∏awy na Wyspie O∏owianka.

˚uraw
Drewniana konstrukcja olbrzymich b´bnów 

˚urawia nap´dzana si∏à robotników 
umo˝liwia∏a uniesienie za pomocà górnego 
dêwigu ci´˝aru do dwóch ton na wysokoÊç 
27 m. Dolny dêwig wraz z górnym podnosi∏ 
czterotonowy ∏adunek na wysokoÊç 11 m.
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Latarnia 
Morska

Latarnia Morska (28)
Równie „morskim” akcentem gdaƒskim jest latarnia w Nowym 
Porcie. Jedna z najpi´kniejszych latarƒ Morza Ba∏tyckiego, 
pochodzàca z koƒca XIX wieku, by∏a jednoczeÊnie wie˝à  
pilotów i mieÊci∏a niezwyk∏y wówczas instrument: kul´ czasu.  
DziÊ w jej wn´trzu podziwiaç mo˝na historyczne urzàdzenia 
optyczne i wystaw´ latarnictwa morskiego, a ze szczytu 
– rozleg∏à panoram´ Zatoki Gdaƒskiej i portu, a tak˝e jej 
wiekowà „siostr´”: Wie˝´ Latarni´ Twierdzy Wis∏oujÊcie.

Latarnia Morska
Latarnia Morska mieÊci odrestaurowany 

instrument z XIX wieku: kul´ czasu.  
Jej podniesienie i spadek w ka˝de po∏udnie 

pozwala∏ kapitanom statków na dok∏adne 
nastawienie chronometrów. 
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Twierdza Wis∏oujÊcie

Twierdza Wis∏oujÊcie (29)
Poczàtki tego jednego z najwi´kszych na Êwiecie zachowanych 
zabytków architektury militarnej si´gajà XV wieku. Wielokrot-
nie rozbudowywana, pot´˝na strategiczna fortyfikacja strzeg∏a 
przez wieki wrót Rzeczpospolitej. Jest bezcennà pamiàtkà 
morskich dziejów Polski. Stàd w∏aÊnie w 1627 roku wyp∏yn´∏a 
polska flota na zwyci´skà bitw´ ze Szwedami pod Oliwà. 
Przyp∏ywajàce okr´ty wita∏y wystrza∏y armatnie z bastionu  
i powiewajàca nad twierdzà karmazynowa flaga z bia∏ym or∏em.

Twierdza WisłoujÊcie
Zaczàtkiem Twierdzy Wis∏oujÊcie by∏a 

drewniana stra˝nica wzniesiona  
u ujÊcia Wis∏y przez Krzy˝aków w la-

tach 1379-1382. Twierdza powstawa∏a 
etapami: najpierw w 1482 r. wznie-

siono okràg∏à Wie˝´ Latarni´ s∏u˝àcà 
jako latarnia morska.
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Grodzisko

Grodzisko (30)
Równie wa˝nà rol´ w dziejach miasta odgrywa∏ ten unikatowy  
zespó∏ obiektów architektury militarnej. Historia fortu 
po∏o˝onego na terenie Parku Kulturowego Fortyfikacji Miej-
skich Twierdza Gdaƒsk si´ga XVII wieku. Wià˝e si´ ze s∏ynnym 
obl´˝eniem Gdaƒska przez wojska rosyjskie w XVIII wieku, 
zakoƒczonym spektakularnym pokonaniem najeêdêcy oraz  
z atakiem wojsk napoleoƒskich pod wodzà marsza∏ka Lefebvre 
w 1807 r. Sam cesarz Bonaparte uwa˝ajàc, i˝ „Gdaƒsk jest 
kluczem do wszystkiego”, przyczyni∏ si´ do modernizacji fortu 
i budowy pot´˝nej kazamatowej baterii artylerii – tzw. Redity 
Napoleoƒskiej.

Krzy˝ Milenijny (31)
Na Bastionie Jerozolimskim Fortu Grodzisko wzniesiono  
widoczny nad Gdaƒskiem ju˝ z morza ogromny krzy˝,  

Grodzisko
Na terenie Grodziska działa  

nowoczesny oÊrodek prezentacji nauki  
i techniki – Centrum Hewelianum.
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Krzy˝ Milenijny

który upami´tnia jubileusz 2000 lat chrzeÊcijaƒstwa,  
tysiàclecia wielkiego chrztu gdaƒszczan przez Êw. Wojciecha  
i milenium miasta, którego uroczyste obchody przypad∏y  
na rok 1997.

Cmentarz Nieistniejàcych  
Cmentarzy (32)
Wyjàtkowy w swojej wymowie i interesujàcy w formie pomnik 
upami´tnia nieistniejàce ju˝ w Gdaƒsku miejsca pochówku,  
zniszczone przez burzliwe dzieje i zawieruchy wojenne. Wznie-
siono go w ho∏dzie wszystkim bezimiennym wielu wyznaƒ  
i narodowoÊci, którzy w Gdaƒsku ˝yli i umarli. Ta niespotyka-
na, poruszajàca nekropolia symbolicznie nawiàzuje do planu 
Êwiàtyni, którà tworzà ˝ywe drzewa, kamienne kolumny na 
kszta∏t p´kajàcych martwych pni, granitowa p∏yta o∏tarza 
ofiarnego wsparta na szczàtkach starych nagrobków.

Cmentarz Nieistniejàcych Cmentarzy
Przez wieki Gdaƒsk by∏ swoistà republikà mieszczaƒskà, 

z∏o˝onym tyglem etnicznym, miejscem zgodnie i twórczo 
koegzystujàcych kultur, religii i j´zyków. Mieszkali tu Pola-
cy, Niemcy, Holendrzy, Szkoci, ˚ydzi, Anglicy; protestanci, 

katolicy, ˚ydzi, hugenoci, mennonici. By∏ miastem tolerancyj-
nym i otwartym, umiej´tnie wkomponowujàcym ró˝norodne 

odmiennoÊci we w∏asny, niepowtarzalny krajobraz. Cmentarz 
Nieistniejacych Cmentarzy jest ponadczasowym znakiem  

trwania i szacunku dzisiejszego pokolenia dla tych, którzy  
w przesz∏oÊci tworzyli spo∏ecznoÊç Gdaƒska.
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Budynek Poczty Polskiej (33)
Dawny lazaret wojskowy z 1844 r., który od 1925 r. stanowi∏  
siedzib´ polskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wolnym MieÊcie 
Gdaƒsku, przeszed∏ do historii w zwiàzku z tragicznymi  
wydarzeniami obrony Poczty Polskiej we wrzeÊniu 1939 r.  
DziÊ w budynku znajduje si´ Muzeum Poczty Polskiej groma-
dzàce eksponaty obrazujàce histori´ poczty w Gdaƒsku na 
przestrzeni wieków, dzieje techniki telekomunikacji i doku-
menty upami´tniajàce bohaterstwo pocztowców. Nieopodal 
wzniesiono pe∏en ekspresji i dynamiki Pomnik Obroƒców Poczty 
Polskiej (34). Innym miejscem poÊwi´conym równie˝ i ich mar-
tyrologii jest Cmentarz na Zaspie i znajdujàcy si´ tam Pomnik 
Ofiar Faszyzmu.

Pomnik Obroƒców Poczty Polskiej (34)
Pomnik Obroƒców Poczty Polskiej sugestywnie przed-
stawia rannego pocztowca nad rozrzuconà przesy∏kà, 

przekazujàcego karabin bogini zwyci´stwa Nike.
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Pomnik Obroƒców Westerplatte (35)
To w Gdaƒsku 1 wrzeÊnia 1939 roku o godz. 4.45 strza∏ami 
z pancernika Schlezwig-Holstein rozpocz´∏a si´ II wojna 
Êwiatowa. Bohaterska, bezprzyk∏adna walka 182-osobowej 
za∏ogi stra˝nicy Westerplatte pod dowództwem mjr. Henryka 
Sucharskiego sta∏a si´ symbolem polskiego oporu wobec  
hitlerowskiego najeêdêcy. Wzniesiony w ho∏dzie obroƒcom 
Gdaƒska kamienny monument, wyrastajàcy z wielkiego zielone-
go kopca u wejÊcia do portu, przypomina miecz wbity w ziemi´ 
r´kojeÊcià. Pami´tne wydarzenia dokumentuje ekspozycja  
w pobliskiej Wartowni nr 1. W przyszłoÊci muzeum pola bitwy 
na Westerplatte b´dzie cz´Êcià nowoczesnego Muzeum II Woj-
ny Âwiatowej, które powstanie w sàsiedztwie Pl. Obroƒców 
Poczty Polskiej. Prezentowaç b´dzie tragiczne losy Polski 
w okresie 1939-1945 na szerokim tle europejskim. Kontynuacja 
narracji muzeum znajdzie swoje miejsce w Europejskim Centrum 
SolidarnoÊci, którego budynek zostanie wzniesiony na terenach 
postoczniowych.

Pomnik Obroƒców  
Westerplatte

Dowodzàcy wojskami niemieckimi uwa˝ali 
zdobycie Westerplatte za proste zadanie. 

Tymczasem garstka polskich ˝o∏nierzy 
broni∏a wytrwale tego skrawka làdu  

przez 7 dni, czym wzbudzi∏a  
szacunek wroga, który z honorami  

przyjà∏ kapitulujàcego dowódc´  
mjr. Henryka Sucharskiego.
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Pomnik Poleg∏ych Stoczniowców (36)
Majestatyczne trzy krzy˝e z kotwicami – symbolami nadziei 
- upami´tniajà krwawe ofiary strajków robotniczych Grudnia 
1970 r. ˚àdanie zgody na postawienie u bram stoczni pomni-
ka by∏o jednym z najwa˝niejszych postulatów strajkujàcych 
stoczniowców gdaƒskich w Sierpniu 1980 r. Krzy˝e, wykonane 
przez samych stoczniowców ze stali nierdzewnej, majà 42 m 
wysokoÊci i wa˝à prawie 140 ton. U stóp pomnika sk∏adajà 
kwiaty wszystkie oficjalne delegacje odwiedzajàce Gdaƒsk.

Pomnik Poleg∏ych  
Stoczniowców

W latach osiemdziesiàtych XX w. 
przed Pomnikiem Poleg∏ych  

Stoczniowców odbywa∏y si´ demon-
stracje cz∏onków „SolidarnoÊci”,  

brutalnie rozp´dzane przez milicj´.
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Wystawa „Drogi do WolnoÊci”

Wystawa „Drogi do WolnoÊci” (37)
Fascynujàca multimedialna wystawa „Drogi do WolnoÊci”  
w podziemiach budynku Komisji Krajowej NSZZ „SolidarnoÊç”,  
w pobli˝u Pomnika Poleg∏ych Stoczniowców, prezentuje  
burzliwe historyczne wydarzenia ostatnich trzech dekad  
– walki Polaków o wolnoÊç i sprawiedliwoÊç. Znajdujà si´ tam 
m.in. s∏ynne Tablice z 21 postulatami z Sierpnia’80 napisanymi 
r´cznie na dwóch drewnianych p∏ytach sklejkowych.  
Decyzjà UNESCO wpisane zosta∏y na list´ „Pami´ç Âwiata”  
jako dokument o wyjàtkowych wartoÊciach spo∏ecznych  
i humanistycznych, majàcy znaczàcy wp∏yw na histori´ Europy.
Fragmenty historycznego Muru Berliƒskiego i stoczniowego, 
który pokonał ongiÊ Lech Wał´sa, przypominajà, jaki był 
poczàtek drogi do wolnoÊci w naszej cz´Êci Europy. 

Wystawa „Drogi do WolnoÊci”
16 paêdziernika 2003 r. Tablice  

z 21 postulatami, spisane podczas strajku 
w Stoczni Gdaƒskiej, zosta∏y wpisane  

na List´ UNESCO „Pami´ç Âwiata”.
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Katedra Oliwska

Katedra Oliwska (38)
Oliwa – zaciszna, urokliwa gdaƒska dzielnica, malowniczo 
wtulona w leÊne ost´py Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, 
by∏a opiewana przez s∏ynnego podró˝nika Aleksandra von Hum-
boldta jako trzecie najpi´kniejsze miejsce na Êwiecie. Wyró˝nia 
jà wspania∏y pocysterski park zaprojektowany przez mistrza 
architektury ogrodowej – Andre La Notre. Powsta∏y w XVIII  
i na poczàtku XIX wieku sk∏ada si´ z ogrodu francuskiego 
i parku angielskiego. Podziwiaç tu mo˝na opisywanà przez 
J.I.Kraszewskiego alej´ grabowà oraz za∏o˝one w 1920 r. alpi-
narium, oran˝eri´, grot´ i kaskad´. Spacer wÊród wynios∏ych 
starych drzew, rzadko spotykanych cennych gatunków roÊlin 
prowadzi ku Katedrze Oliwskiej. Wzniesiona jako Êwiàtynia 
cysterska w XIII w. gotycka trzynawowa sklepiona bazylika, 
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Katedra Oliwska

zbudowana na rzucie ∏aciƒskiego krzy˝a, mierzy 107 m i jest 
najd∏u˝szym koÊcio∏em w Polsce. W pi´knych wn´trzach kryje 
wiele skarbów sztuki: barokowy o∏tarz g∏ówny i 20 o∏tarzy 
bocznych, rokokowà kazalnic´, wspania∏e stalle, renesansowe 
portrety licznych dobroczyƒców klasztoru Cystersów. Ozdobà 
katedry jest s∏ynny rokokowy prospekt organowy mistrza Jana 
Wulfa i Fryderyka Rudolfa Dalitza, instrument o niespotykanym 
brzmieniu ze swojego rodzaju efektem echa. OsobliwoÊcià orga-
nów sà ruchome dekoracje – gwiazdy, tràby i dzwonki anio∏ów 
w∏àczane w trakcie gry.

Pa∏ac Opatów (39)
Pa∏ac Opatów w Oliwie jest siedzibà Oddzia∏u 

Sztuki Wspó∏czesnej Muzeum Narodowego.  
Sta∏a Galeria Polska prezentuje zbiory 

dokumentujàce sztuk´ polskà po 1945 roku. 
Obecnie w ekspozycji znajduje si´ oko∏o 300 

prac najwybitniejszych artystów polskich.
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Wydarzenia kulturalne

Wybrane sta∏e wydarzenia kulturalne:

Gdaƒskie Lato Muzyczne (lipiec-sierpieƒ) 
Cykl koncertów muzyki klasycznej z udzia∏em Êwiatowych gwiazd  
w pi´knej scenerii amfiteatru nad Mot∏awà.

Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Katedrze Oliwskiej 
(lipiec-sierpieƒ) 
Dawne i premierowe hity muzyki organowej w wykonaniu Êwiatowych 
wirtuozów.

Mi´dzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA 
(po∏owa lipca) 
Wielkie i ma∏e prezentacje teatralne w zabytkowej scenerii gdaƒskich 
zau∏ków. 

Mi´dzynarodowy Zlot ˚eglarski “Baltic Sail” (po∏owa lipca) 
Barwne Êwi´to ˝agli w historycznym sercu Gdaƒska: regaty, parady 
˝aglowców i festiwal szantowy.

Festiwal „Solidarity of Arts” (sierpieƒ) 
Osadzony w tradycji wolnoÊciowej Gdaƒska festiwal nowoczesnych  
prezentacji artystycznych odwołujàcy si´ do uniwersalnego sensu 
sztuki ponad wszelkimi granicami i podziałami.



Gdaƒski Festiwal Carillonowy (pierwsza po∏owa sierpnia) 
Przeglàd dzie∏ bogatej literatury muzycznej na carillon od kompozycji 
barokowych po wspó∏czesne. 

Festiwal Szekspirowski (pierwsza po∏owa sierpnia) 
Mi´dzynarodowy przeglàd najciekawszych inscenizacji niezrównanych 
dramatów Mistrza ze Stratfordu. 

Jarmark Êw. Dominika (pierwsze trzy tygodnie sierpnia) 
Pe∏na rozmachu popularna fiesta po gdaƒsku, korzeniami si´gajàca 
XIII wieku, z bogatym programem imprez kulturalnych.

Mi´dzynarodowy Festiwal Mozartowski „Mozartiana” 
(druga połowa sierpnia) 
Jedyny w Polsce festiwal prezentujàcy zarówno dzieła Mistrza, jak  
i utwory inspirowane jego muzykà w stylowych wn´trzach Katedry 
Oliwskiej i Pałacu Opatów oraz w plenerach zabytkowego Parku 
Oliwskiego.

All About Freedom Festival (paêdziernik) 
Interdyscyplinarny festiwal, którego celem jest prowokowanie  
do rozmowy na temat ró˝nych wymiarów i granic wolnoÊci. Film, 
muzyka, teatr, debaty – wszystko o wolnoÊci. 

Kalendarz imprez oraz baza turystyczna:



1  Brama Wy˝ynna

2  Przedbramie ul. D∏ugiej

3  Wielka Zbrojownia

4  Dwór Bractwa  
 Êw. Jerzego

5  Z∏ota Brama

6  Dom Uphagena

7  Ratusz G∏ównego  
 Miasta 

8  Fontanna Neptuna

9  Dwór Artusa

10  Nowy Dom ¸awy

11  Z∏ota Kamienica

12  Zielona Brama

13  KoÊció∏ Mariacki

14  Kaplica Królewska

15  KoÊció∏ Êw. Miko∏aja

16  KoÊció∏ Êw. Katarzyny

17  KoÊció∏ Êw. Brygidy

18  KoÊció∏ Êw. Jana

19  KoÊció∏ Êw. El˝biety

20  KoÊció∏ Êw. Józefa

21  KoÊció∏ Êw. Piotra  
 i Paw∏a

22  KoÊció∏ Êw. Trójcy

23  Muzeum Narodowe

24  Ratusz Starego Miasta

25  Wielki M∏yn

26  ˚uraw

27  Centralne Muzeum 
 Morskie

28  Latarnia Morska

29  Twierdza Wis∏oujÊcie

30  Grodzisko

31  Krzy˝ Milenijny

32  Cmentarz  
 Nieistniejàcych  
 Cmentarzy

33  Muzeum Poczty  
 Polskiej

34  Pomnik Obroƒców  
 Poczty Polskiej

35  Pomnik Obroƒców  
 Westerplatte

36  Pomnik Poleg∏ych  
 Stoczniowców

37  Wystawa  
 „Drogi do WolnoÊci”

38  Katedra Oliwska

39  Pa∏ac Opatów

Gdaƒsk - centrum



38 39 28

6

36

37

32

1

2 4

3

5

15

22

24
25

30

31

16

17
20

23 21

19

Oliwa Nowy Port



34

29

7

8

9
10 11

12

13 14

15

27

17

18

26

35

33

Westerplatte



∫

Karta Turysty Gdaƒsk-Sopot-Gdynia-Plus to bezpłatne wejÊcia do muzeów i ZOO,  
bilet na całà komunikacj´ miejskà oraz 200 rabatów  
(hotele, restauracje, spa, kultura, imprezy, zakupy).

Im wi´cej zwiedzasz, tym wi´cej oszcz´dzasz.  
www.gdansk4u.pl/karta

Gdansk4uMOBILE to bezpłatna aplikacja mobilna na iPhone’a oraz platform´ Android.  
Zawiera komplet informacji o mieÊcie - mapy, opisy zabytków, aktualnoÊci, atrakcje,  

noclegi, restauracje, puby, mp3, funkcj´ wytyczania trasy i inne.  
www.gdansk4u.pl/mobile

Instytucje kultury: 
Muzeum Historyczne Miasta 
Gdaƒska: 
www.mhmg.gda.pl 
Ratusz Głównego Miasta  
ul. Długa 47, tel. 48 58 76 79 100
Muzeum Bursztynu – Zespół  
Przedbramia ulicy Długiej,  
Targ W´glowy, tel. 48 58 301 47 33
Dwór Artusa  
ul. Długi Targ 43/44, 
tel. 48 58 76 79 180
Muzeum Wn´trz Mieszczaƒskich  
– Dom Uphagena, ul. Długa 12,  
tel. 48 58 301 23 71
Muzeum Zegarów Wie˝owych  
– wie˝a koÊcioła Êw. Katarzyny 
ul. Wielkie Młyny, tel. 48 58 305 64 92
Muzeum Poczty Polskiej w Gdaƒsku  
ul. Obroƒców Poczty Polskiej 1/2, 
tel. 48 58 301 76 11
Muzeum Narodowe: 
www.muzeum.narodowe.gda.pl 
Oddział Sztuki Dawnej, 
ul. Toruƒska 1, tel. 48 58 301 70 61
Oddział Sztuki Nowoczesnej – Pałac 
Opatów, ul. Cystersów 18, 
tel. 48 58 552 12 71
Oddział Etnografii – Spichlerz Opacki, 
ul. Cystersów 19, tel. 48 58 552 41 39
Centralne Muzeum Morskie: 
www.cmm.pl 
ul. Ołowianka 9-13, 
tel. 48 58 301 86 11/12
˚uraw 
ul. Szeroka 67/68, tel. 48 58 301 53 11
Muzeum Archeologiczne 
www.archeologia.pl 
ul. Mariacka 25/26,  
tel. 48 58 32 22 100
Wystawa „Drogi do WolnoÊci” 
podziemia budynku Komisji Krajowej 
NSZZ „SolidarnoÊç” 
ul. Wały Piastowskie 24, 
tel. 48 58 308 44 28
Latarnia Morska Gdaƒsk - Nowy Port 
www.latarnia.gda.pl 
ul. Przemysłowa 6a 
tel. 48 58 760 16 42
Paƒstwowa Opera Bałtycka 
www.operabaltycka.pl 
al. Zwyci´stwa 15, 
tel. 48 58 763 49 12/13
Polska Filharmonia Bałtycka 
www.filharmonia.gda.pl 
ul. Ołowianka 1, tel. 48 58 320 62 50
Paƒstwowy Teatr Wybrze˝e 
www.teatrwybrzeze.pl 
ul. Targ W´glowy 1, tel. 48 58 301 70 21
Miejski Teatr Lalki Miniatura 
Gdaƒsk-Wrzeszcz, al. Grunwaldzka 16, 
tel. 48 58 341 94 83 
Teatr LeÊny 
Gdaƒsk-Wrzeszcz, ul. JaÊkowa Dolina, 
okolice Gaju Gutenberga

Nadbałtyckie Centrum  
Kultury Gdaƒsk 
www.nck.org.pl 
Ratusz Staromiejski, ul. Korzenna 33/35, 
tel. 48 58 301 10 51 
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAèNIA 
www.laznia.pl 
ul. Jaskółcza 1, tel. 48 58 305 40 50
Gdaƒska Galeria Miejska: 
www.ggm.gda.pl 
Gdaƒska Galeria Miejska 1 
ul. Piwna 27/29, tel. 48 58 682 00 93
Gdaƒska Galeria Güntera Grassa 
ul. Szeroka 34/35, 36, 37, Grobla I 1/2 
tel. 48 58 304 98 54 
Instytut Sztuki WYSPA  
ul. Doki 1/145 B, tel. 48 58 320 44 46  
www.wyspa.art.pl
Klub ˚AK 
www.klubzak.com.pl 
Gdaƒsk-Wrzeszcz,  
ul. Grunwaldzka 195/197, 
tel. 48 58 344 05 73
Informacja turystyczna: 
Gdaƒskie Centrum Informacji  
Turystycznej 
ul. Długi Targ 28/29  
tel. 48 58 301 43 55, 683 54 85 
e-mail: gcit@gdansk4u.pl 
www: www.gdansk4u.pl
Punkt PTTK Oddział Gdaƒsk 
ul. Długa 45 
tel. 48 58 301 91 51, 301 13 43 
e-mail: it@pttk-gdansk.pl 
www: www.pttk-gdansk.pl
Punkt Informacji Turystycznej  
w tunelu PKP 
ul. Podwale Grodzkie 0/15, 0/16 
tel. 48 58 721 32 88 
e-mail: itpkp@gdansk4u.pl
Punkt IT GOT - Lotnisko  
im. Lecha Wał´sy, ul. Słowackiego 200 
tel. 48 58 348 13 68 
e-mail: lotnisko@gdansk4u.pl
Produkty turystyczne: 
Karta Turysty  
“Gdaƒsk - Sopot - Gdynia - Plus”  
Karta Turysty oferuje bezpłatny bilet 
na komunikacj´ miejskà na terenie całego 
Trójmiasta, bezpłatne wejÊcia do muzeów, 
zni˝ki i rabaty w hotelach, restauracjach, 
pubach, klubach, teatrach, galeriach, 
wypo˝yczalniach sprz´tu wodnego,  
Aquaparku. Dost´pna w punktach  
IT Gdaƒska i Gdyni

Audioguide Gdaƒsk - 24 audycje;  
najciekawsze miejsca i zabytki Gdaƒska, 
historia miasta; wersja polska, angielska  
i niemiecka. Dost´pne w Gdaƒskim  
Centrum Informacji Turystycznej,  
ul. Długi Targ 28/29

wi´cej informacji: www.gdansk4u.pl
Zintegrowany System Ratowniczy: 112 
Stra˝ Po˝arna 998 
Policja 997 
Pogotowie Ratunkowe 999 
Stra˝ Miejska 986



∫

Wydawca: Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta
Urzàd Miejski w Gdaƒsku 
Ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdaƒsk
Tel. (+48 58) 323 71 00

e-mail: bppm@gdansk.gda.pl 

Zdj´cia: S. Składanowski, M. ˚ak, A. Firynowicz, K. Gollnau,  
W. W´grzyn, D. Kula, S.J. Michalak, Kosycarz Foto Press,  

archiwum BPPM UM w Gdaƒsku. 

Wydawca dzi´kuje Panu S.J. Michalakowi, Panu L. Myrcie, Muzeum 
Historycznemu Miasta Gdaƒska, Muzeum Narodowemu w Gdaƒsku,  

Fundacji Centrum SolidarnoÊci, Bibliotece Gdaƒskiej PAN oraz Wydawnictwu 
TESSA Sp. z o.o. za udost´pnienie materiałów i zdj´ç do publikacji. 

Karta Turysty Gdaƒsk-Sopot-Gdynia-Plus to bezpłatne wejÊcia do muzeów i ZOO,  
bilet na całà komunikacj´ miejskà oraz 200 rabatów  
(hotele, restauracje, spa, kultura, imprezy, zakupy).

Im wi´cej zwiedzasz, tym wi´cej oszcz´dzasz.  
www.gdansk4u.pl/karta

Gdansk4uMOBILE to bezpłatna aplikacja mobilna na iPhone’a oraz platform´ Android.  
Zawiera komplet informacji o mieÊcie - mapy, opisy zabytków, aktualnoÊci, atrakcje,  

noclegi, restauracje, puby, mp3, funkcj´ wytyczania trasy i inne.  
www.gdansk4u.pl/mobile




