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7 najpiękniejszych zabytków
w Bazylice Mariackiej w Gdańsku
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Cześć Przyjaciele!

Mam przyjemność wraz z Visit Gdańsk, zaprosić Was, mieszkańców Gdańska,                           
do zwiedzania własnego miasta. Jestem pewien, że poznacie miasto na nowo         
i stanie się ono atrakcyjniejsze.

Znając lepiej Gdańsk, poznacie lepiej siebie. Zostań turystą w swoim mieście!

Zachęcam do zaopatrzenia się w Kartę Mieszkańca. Dzięki niej, wiele z opisanych 
miejsc, zwiedzicie za darmo, bądź uzyskacie zniżkę.

Przygotowałem dla Was osiem artykułów, w których zapoznam Was z ciekawymi
zabytkami, miejscami, atrakcjami Gdańska. Zaczynamy dzisiaj, zaś każdy kolejny
artykuł będę publikował co dwa tygodnie.

Na pierwszy ogień wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju, przepiękna
i monumentalna - Bazylika Mariacka. Zajrzyjcie do jej przestronnego wnętrza,
gdyż jest jednym z tych miejsc w Gdańsku, gdzie spotkacie największe
nagromadzenie dzieł sztuki i zabytków.

W niniejszym artykule, przedstawiłem i opisałem 7 najpiękniejszych dzieł                                        
sztuki/zabytków w Bazylice Mariackiej.

Zapraszam do lektury!
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1. Zegar
Astronomiczny

Gdański zegar astronomiczny został
zbudowany w latach 1464-1470 
przez mistrza Hansa Duringera
z Torunia. Był wówczas największy 
na świecie (14 metrów wysokości)! 
Stając przed tym ponad 500-letnim
dziełem, zobaczycie, że zegar dzieli
się na trzy kondygnacje. Dolna,
kalendarium, środkowa, planetarium
i najwyżej - teatr figur. Każdego dnia 
w południe, na dwóch półkolistych
platformach, przechodzą apostołowie
i ewangeliści, a Adam i Ewa, wydzwa-
niają godziny.

Od 1553 roku aż do II Wojny Świa-
towej, zegar astronomiczny popadł w 
zapomnienie. Pod koniec wojny zo-
stał rozebrany i przetransportowany
na Żuławy. Dzisiejszy zegar astro-
nomiczny (obudowa) posiada 70 % 
części oryginalnych. Brawa należą 
się doc. Andrzejowi Januszajtisowi,
który kierował powstałym w 1983 
roku Społecznym Zespołem Odbu-
dowy Zegara. W 1990 roku po raz 
pierwszy po 437 latach przerwy,
zegar ponownie ruszył.
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2. Ołtarz Główny

Ołtarz główny w Bazylice Mariackiej, został wykonany w latach 1511-1517
przez Mistrza Michała z Augsburga i jego warsztat. Ustawiony na predelli
(podstawa nastawy ołtarzowej) posiada trzy pary skrzydeł. W szafie głównej 
obejrzycie Koronację Marii. Możecie przejść również za ołtarzem.
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3. Pieta

Pieta - postać Marii, trzymającej
na kolanach zmarłego Jezusa - stoi 
w Kaplicy Św. Rajnolda. Została
wyrzeźbiona ok. 1390 roku przez 
nieznanego artystę. Rzeźba ma 
niecałe 1,5 metra wysokości
i prezentuje styl gotyku międzyna-
rodowego.
Niesamowitym jest fakt, że mo-
żemy stanąć oko w oko z dziełem, 
wykonanym ponad 600 lat temu!

4. Malowidło w Kaplicy 
Św. Jerzego

Kaplica Św. Jerzego, kryje przepięk-
ne malowidła ścienne. Pierwsze
z nich to późnogotyckie malowi-
dło z 1500 roku, przedstawiające
gęsto zabudowane miasto z boga-
tymi kamienicami, bramami, basz-
tami i mostem zwodzonym nad 
fosą. Co ciekawe, podczas prac 
konserwatorskich, odkryto pod 
nim jeszcze starsze malowidło 
z 1400 roku! Wówczas, młodszą 
polichromię, zdjęto i przesunięto 
poniżej starszego dzieła. Starsze 
malowidło, ukazuje rzekę i wzgórze, 
do tego zamek, z którego okien wy-
gląda królewska para. Moi Drodzy,
macie na wyciągnięcie ręki malowi-
dło ścienne sprzed ponad 600 lat.
To jak „dotykanie” dawnego
Gdańska.



5. Tablica Dziesięciorga 
Przykazań

Tablica Dziesięciorga Przykazań w Bazylice Mariackiej w Gdańsku to dzieło
nieznanego mistrza. Wykonana w latach 1480-1490, podzielona jest na 10
kwater, w której pokazano po dwie sceny dotyczące dekalogu. Każdej scenie
pokazującej trzymanie się zasad dekalogu, towarzyszy anioł, zaś każdej,
w której dekalog został złamany, diabeł. Świetnie zobrazowane
przestawienie dekalogu.

6. Nagrobek Bahrów

Wykonany z marmurów i alabastrów nagrobek Szymona i Judyty Bahrów,
wykonał w latach 1614-1620 Abraham van den Blocke. Zleceniodawcą
był zięć Bahrów - Johann Speymann (burmistrz Gdańska). Nagrobek
przedstawia tumbę z klęczącymi na niej i modlącymi się małżonkami. Mimo,
że to nagrobek, jest po prostu piękny. Właśnie tak upamiętniano niegdyś
gdańszczan.

5. Tablica Jałmużnicza

Ostatnim z dzieł w Bazylice Mariackiej,
które pragnę pokazać, jest Tablica Jałmuż-
nicza. Wykonana przez Antoniego Mollera 
w 1607 roku. Składa się z trzech części,
które przedstawiają - dolna: inskrypcje
z wersetami z Pisma Świętego i wierz,
zachęcając do ofiarności dla biednych, 
centralna: alegorię wiary, zaś wieńczy ją
Sąd Ostateczny.



Kilka (ważnych) słów na koniec

Co ważne! Będąc w Bazylice Mariackiej, możecie skorzystać z Karty Mieszkańca 
i wejść (raz w roku) za darmo na wieżę. Po oglądaniu z bliska śladów po dawnym 
Gdańsku, warto jest spojrzeć na ten współczesny.



7 ciekawostek o Gdańskim
Ogrodzie Zoologicznym

9

W niniejszym artykule, opisałem 7 ciekawostek o Gdańskim Ogrodzie Zoolo-
gicznym. Zachęcam Was moi Drodzy do ponownego, głębszego poznania ZOO,            
do spojrzenia na ten przepięknie położony ogród oczami turysty. To z wielu 
względów piękne miejsce i warto je odwiedzić po lekturze ciekawostek z nim 
związanych.

Oto 7 ciekawostek/faktów o Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku Oliwie!



1. Powierzchnia
i frekwencja

Powierzchnia Ogrodu Zoologicznego w Oliwie to, w zależności od źródła -
od 124 do 136 ha. Nawet jeśli przyjmiemy 124 ha terenów, jest to największe
pod tym względem ZOO w Polsce. Co ciekawe, Gdański Ogród Zoologiczny,
posiada mnóstwo terenów, które nie są zagospodarowane. Chociażby
obszary leśne między ulicami Karwieńską i Spacerową.

Frekwencja w Oliwskim ZOO już w latach 80-tych poprzedniego stulecia
osiągnęła około 400 tysięcy odwiedzających! Obecnie już od kilku ładnych
lat frekwencja oscyluje między 425 a 486 tysięcy gości. Wyjątkiem był 
rok 2020, kiedy ZOO było przez pewien czas zamknięte i bramę ogrodu
przekroczyło 369 tysięcy osób.



2. Młyn Wodny

Spacerując po ZOO, wyobraźcie sobie, że nie ma wybiegów i zwierząt, a cały
teren jest dziewiczy. Górki, polany, woda i zieleń. Przepływający przez
obszar ogrodu Potok Rynarzewski, wykorzystywano długo przed istnieniem
ZOO. Reliktem jest Młyn Wodny z XIX wieku. Co ciekawe, wewnątrz działa
restauracja.

3. Sanatorium
Strauchmule

W centralnym miejscu Ogrodu Zoologicznego stoi śliczny, szachulcowy budynek.
Obiekt jest starszy niż sam ogród, bowiem na początku XX wieku, mieściło się
w nim Sanatorium Strauchmule. Kuracje przechodziły tutaj osoby cierpiące
na reumatyzm i choroby górnych dróg oddechowych. Budynek sanatorium
przertwał wojnę i w 1954 roku został zagospodarowany przez dyrekcję ZOO.
Co ciekawe, obszar ten nazywany był osadą „Leśny Młyn”, która w 1926
roku została włączona w obszar Gdańska.

4. Zwierzęta

Na ten moment Gdański Ogród 
Zoologiczny może poszczycić się
liczbą 823 zwierząt, reprezentu-
jących 162 gatunki. ZOO słynie
z hodowli kondorów wielkich,
są słynne w Gdańsku, trzymają-
ce herb miasta lwy, które mają
do dyspozycji duży na 2 h wybieg. 
Wśród zwierząt są unikaty, takie 
jak: oryksy szablorogie (nie żyją już 
w naturze), hipopotamy karłowate, 
antylopy bongo, żyrafy Rothschilda, 
gepardy czy jedyne w Polsce anoa.



5. Położenie
i ukształtowanie terenu

ZOO w Oliwie jest wyjątkowo położone w dolinie nad Potokiem Rynarzewskim
w otoczeniu morenowych, porośniętych lasem wzgórz. Różnice wysokości
i wielkość ogrodu, pozwoliły na urządzenie naprawdę wielkich wybiegów
dla zwierząt. Żyrafy, lwy, gepard, wielbłądy czy słonie mogą czuć się swobodnie
i naturalnie. Spacerując po ogrodzie, sami się przekonacie, iż zwierzęta
przechadzają się na tle wspaniałych, naturalnych krajobrazów. 

6. Historia ZOO
ZOO zostało założone 1 maja 1954 roku. Duża część ogrodu powstała w czynie
społecznym! Mieszkańcy przynosili zwierzęta, budowali drogi, wybiegi, zaś
dzięki temu, że Gdańsk to miasto portowe, udało się pozyskać pierwsze
egzotyczne zwierzaki. W 1957 roku ZOO posiadało już niemal 300 zwierząt
w 81 gatunkach i było odwiedzane przez 250 tysięcy gości. Co ciekawe, w latach
80-tych Oliwski ogród zoologiczny, zamieszkiwany był przez nosorożca
białego, niedźwiedzia polarnego czy lemury katta, a frekwencja była niemal taka,
jak obecnie. Historia gdańskiego ZOO pokazuje, że gdyby nie mieszkańcy
Gdańska i okolic, nic by z tego nie wyszło. Warto zatem odwiedzać to wyjątkowe
miejsce

rep. zdj. ze zbiorów gdańskiego ZOO



7. A ponadto

Ponadto pragnę wspomnieć o kilku innych ciekawostkach i faktach. Otóż w ZOO
jest tzw. „Małe ZOO”, z którego korzystają głównie dzieci, na terenie ogrodu
znajdziecie lwa „Heveliona”, przejdziecie mostem linowym ponad dolinką
i Potokiem Rynarzewskim, skorzystacie z Parku Linowego oraz tzw. Juraparku 
bądź odwiedzicie „Ogród Matyldy” i zobaczycie ponad 80 roślin jadalnych.
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Kilka (ważnych) słów na koniec
Co ważne! Wybierając się do ZOO, możecie skorzystać z Karty Mieszkańca i wejść
(raz w roku) za darmo. To świetna okazja by poznać tę część Oliwy i połączyć
spacer, podglądanie życia dzikich zwierząt i oglądanie pięknych krajobrazów.

Dziękuję Wam za lekturę artykułu i już nie mogę się doczekać, kiedy pokażę Wam 
inne ciekawe miejsca.

Odkrywajcie Gdańsk, pokazujcie innym i cieszcie się tym! Pozdrawiam, Cześć!
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W niniejszym artykule, opisałem i pokazałem miejsce WYJĄTKOWE - to fort  
Grodzisko, nazywany również fortem Góry Gradowej. Zabiorę Was za
pośrednictwem bloga na parkowe ścieżki z widokiem na miasto, obejrzycie
najstarszy pomnik w Gdańsku, poznacie fortyfikacje, w którym umieszczono
wyjątkowe centrum edukacyjne.

Odkąd zacząłem interesować się Gdańskiem, Fort Grodzisko był jednym z dwóch
miejsc, które odwiedzałem najcześciej. Miałem (i mam nadal) tak ułożoną trasę,
by zobaczyć różne oblicza tego wyjątkowego miejsca.

Tajemnicze zakątki fortu Góry Gradowej,
czyli pomysł na dzień w Gdańsku



Jakie różne oblicza? 

Wędrując po „fortach” poznacie i poczujecie historię Gdańska, z drugiej
zaś strony, obejrzycie panoramę miasta. Możecie odpocząć na jednej
z ławek wśród zieleni, mając bardzo blisko tętniący życiem gród nad Motławą.

Fort Grodzisko, położony jest na morenowym wzgórzu w zachodniej części
Śródmieścia. Z tego względu, spacer po tym terenie jest niezwykle urozmaicony.
Możecie spacerować tutaj kilka razy, za każdym zwracając uwagę na coś innego.

Przede wszystkim, to fortyfikacje rozsiane na terenie wzgórz. Pierwsze
zbudowano już w XVII wieku, natomiast wszystkie ceglane budynki, oglądane 
dzisiaj, to XIX wiek. Reduta Napoleońska z początku dziewiętnastego stulecia, 
Majdan fortu i położone obok Koszary Schronowe, Wozownia Artyleryjska,  
bądź schrony. Do tego kaponiery - północna, środkowa i południowa. Fortyfikacje 
zlokalizowane są na różnych wysokościach i w nietuzinkowych miejscach,
które zachęcam, byście poznali.

Obiekty poforteczne pełnią różne funkcje, aczkolwiek dominuje centrum nauki
„Hevelianum”. Interaktywnych, niezwykle ciekawych wystaw, nie zlokalizowano
w nowoczesnych budynku, a w XIX-wiecznych schronach, kaponierze
południowej bądź koszarach schronowych. Warto jest zapoznać się
z ofertą „Hevelianum”, tym bardziej, że z kartą mieszkańca raz w roku możecie
zobaczyć wystawy za darmo. Jeśli zaś jesteście spoza Gdańska - mam dobrą
wiadomość! Idąc wzdłuż wysokiego i niskiego czoła kurkowego, zobaczycie
schrony i remizy, które mieszczą darmową wystawę „Wehikuł czasu - człowiek
i pocisk”. Również zupełnie darmowo, dostaniecie się do Baterii Moździerzy,
gdzie za pomocą gestów nauczycie się obsługiwać armatę i moździerz.
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Słynna i znana każdemu Góra
Gradowa to jeden z piękniejszych
widoków na miasto. Jak na dłoni
Stocznia, Stare i Główne Miasto
z robiącymi wrażenie kościelnymi
wieżami, dalej widoczne Żuławy.
Jednakże jest jeszcze kilka miejsc
na terenie „Grodziska”, skąd świetnie
widać miasto. Schrony na niskim
czole kurkowym, Bastion Naubauera
lub zimą okolica Reduty Napoleońskiej
(spójrz na mapę). Jako mieszkańcy
Gdańska mamy niezwykłą możliwość!
Usiąść na trawce z TAKIM widokiem.

Fort Grodzisko zajmuje około 27 ha powierzchni, z czego większą część park. 
Poczynając od tzw. „mokrej fosy” gdzie działa fontanna, zaś wokół biegnie 
ścieżka, poprzez Bastion Neubauera, gdzie jest ogród różany i widok na Kościół 
(Św. Katarzyny), po część parku wzdłuż ulicy Dąbrowskiego.

Kilka (ważnych) słów na koniec
Co ważne! Pamiętajcie o możliwości zwiedzania Gdańska z kartą mieszkańca.
Spacer parkiem wśród zieleni, XIX-wieczne fortyfikacje, GENIALNE widoki
na miasto i wyjątkowe centrum nauki „Hevelianum”.

Dziękuję Wam za lekturę artykułu i już nie mogę się doczekać, kiedy pokażę
Wam inne ciekawe miejsca.

Odkrywajcie Gdańsk, pokazujcie innym i cieszcie się tym! Pozdrawiam, Cześć!
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Stocznia Cesarska - 7 miejsc i atrakcji,
które warto zobaczyć

W niniejszym artykule, opisałem i pokazałem miejsce WYJĄTKOWE -
Stocznie Cesarską! To właśnie wizja zabudowy terenu Młodego Miasta na tyle mnie
zainteresowała, że od kilkunastu lat przyglądam się mojemu miastu z taką
wnikliwością.

Być może Ty będziesz następny?

Tereny ulokowane nad Martwą Wisłą, przyciągają coraz więcej osób i trudno się 
dziwić. Na obszarze od ul. Jana z Kolna do ujścia Motławy, znajdziecie klimat, 
którego próżno szukać w głębi Polski.

Dzięki temu miejscu Gdańsk jest WYJĄTKOWY.

Gdzie bowiem napijecie się piwa przy stoczniowym doku? Zabawicie się w klubie 
umieszczonym w dawnej stoczniowej hali? Wejdziecie na żuraw, by podziwiać 
panoramę Gdańska z tej nietypowej perspektywy?

Zapraszam na przegląd SIEDMIU miejsc i atrakcji, które znajdziecie na ogólnodo-
stępnych terenach stoczniowych.
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1. 100cznia i ulica Elektryków

100cznia składa się z kilkunastu kontenerów, gdzie można poleżeć na le-
żakach i napić się piwa w industrialnym otoczeniu. Niedawno otworzo-
no nową przestrzeń scrapYard tuż obok stoczniowego doku, gdzie od-
bywają się przeróżne imprezy. Impreza w takim miejscu to jest to!

Ulica Elektryków jest na tyle znana, że chyba nie muszę jej przedstawiać. Zda-
je się, że przebija popularnością największe Sopockie imprezownie, co kiedyś 
było nie do pomyślenia. Przestrzenie imprezowe to sama ulica Elektryków, jak 
również W4 (przestrzeń gastronomiczna) oraz Plener33. Do tego kilka klubów.

2. Żuraw M3

Przy ulicy Wyposażeniowców, tuż obok mostu pontonowego prowadzą-
cego na Wyspę Ostrów, stoi jeden ze stoczniowych żurawi. Żuraw M3 
jest jednak wyjątkowy, bowiem od ponad roku robi za punkt widokowy.

To dość nietypowy punkt widokowy, pozwalający oglądać miasto z per-
spektywy Stoczni Cesarskiej. Napisałem już artykuł o tym co widać z góry.



Ulica Narzędziowców położona na
terenie Stoczni Cesarskiej, jest jed-
nym z tych miejsc, gdzie można po-
czuć jej wyjątkowy klimat. Przy pie-
rzei starych, ceglanych hal, można 
dojść wprost nad przystań jachtową. 

Zobaczycie tutaj również kilka punk-
tów na Szlaku Stoczni Cesarskiej. 

Budynek Dyrekcji Stoczni został zbudowany w XIX wieku i stanowi piękny przy-
kład architektury na terenach stoczniowych. Obecnie wyremontowany, mieści 
biura. Z kolei w Sali BHP podpisano porozumienie między Międzyzakładowym 
Komitetem Strajkowym a rządem PRL.

Jako mieszkańcy Gdańska doceniajmy budynki, które są świadkami najnowszej 
historii.

3. Ulica Narzędziowców
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4. Dyrekcja Stoczni i Sala BHP

Rejs Galarem rozpoczyna się przy pochylni tuż obok Mariny Cesarskiej.
To niezwykła i wspaniała możliwość oglądania Gdańska z perspektywy wody.
Jest możliwość,  zobaczyć zachód słońca na tle stoczniowych żurawi - to jedyna
w swoim rodzaju atrakcja. 

Przy Marinie Cesarskiej można zjeść i się napić, z kolei z drugiej strony możecie 
zobaczyć „Rozbitków”, czyli rzeźby autorstwa Czesława Podleśnego.

5. Rejs Galarem i Marina Cesarska



6. Mleczny Piotr i bulwar

XIX-wieczny budynek Stoczni Cesarskiej, którego nazwa „Mleczny Piotr” wzięła 
się od karczmy Milchpeter, która funkcjonowała tutaj od XVII wieku. Obecnie we 
wnętrzu znajduje się galeria sztuki WL4 Mleczny Piotr. 

Tuż obok ma swój koniec nabrzeże i bulwar nad Motławą, którym dojdziecie na 
Główne Miasto. Bądź odwrotnie, jeśli chcecie tutaj dojść, możecie skorzystać 
właśnie z nabrzeża przy ulicy Wiosny Ludów.

7. Plac Solidarności
i Europejskie Centrum Solidarności

Ostatnim miejscem, które polecam odwiedzić w tej okolicy jest Europejskie
Centrum Solidarności i Plac Solidarności. Miejsce konieczne do zobaczenia
jeśli chcecie poznać powojenną historię Polski, związaną z Solidarnością.
Dodatkowo wnętrze ECS-u robi wrażenie przestronnością i zielenią. Ponadto,
za darmo możecie wejść na dach i podziwiać widok na stoczniowe tereny. 

Plac Solidarności kojarzymy głów-
nie z charakterystycznymi wysoki-
mi na 42 metry trzema krzyżami. 
Pomnik Poległych Stoczniowców 
postawiony w 1980 roku, upa-
miętnia ofiary Grudnia 1970 roku. 
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Kilka (ważnych) słów na koniec.

Co ważne! Pamiętajcie o możliwości zwiedzania Gdańska z kartą mieszkańca.
Do Europejskiego Centrum Solidarności, raz w roku, z kartą mieszkańca,
wejdziecie ZA DARMO. 

Chcąc poznać swoje miasto, warto byście odwiedzili wymienione wyżej miejsca.
Wówczas łatwiej poczuć i zrozumieć w jakim mieście żyjemy. 

Dziękuję Wam za lekturę artykułu i już nie mogę się doczekać, kiedy pokażę
Wam inne ciekawe miejsca.

Odkrywajcie Gdańsk, pokazujcie innym i cieszcie się tym! Pozdrawiam, Cześć!
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Oliwskie dolinki na rowerze i wyjątkowy
zabytek techniki

W niniejszym artykule, opisałem i pokazałem miejsce WYJATKOWE - leśną
odsłonę Oliwy. Andrzej Januszajtis powiedział kiedyś, że Gdańsk to wiele
małych światów, zaklętych w wielkim Gdańsku. Tymi małymi światami są
Gdańskie dzielnice. Wyjątkową pozycję zajmuje zatopiona w zieleni Oliwa. 

Oliwa to bez dwóch zdań dzielnica wyjątkowa. Miejsce na mapie Gdańska,
które zwiedza się tak samo często jak Główne Miasto, Westerplatte czy
piękne piaszczyste plaże.

Każdy zna Park Oliwski, wspaniałą Katedrę Oliwską lub widok ze wzgórza
Pachołek. To CUDOWNE miejsca, jednak dzisiaj chciałbym Was zabrać nieco
dalej.

Proponuje wsiąść na rower i odkryć leśną odsłonę Oliwy! Doliny, polany, punkty 
widokowe, potok Oliwski, śliczne pejzaże namalowane przez morenowe wzgórza. 
Z siodełka roweru jeszcze lepiej chłonie się krajobrazy, a odpoczynek na trawie 
smakuje szczególnie.

Moi Drodzy, nie musimy jechać daleko za miasto, by móc spędzić piękny czas
na świeżym powietrzu. Wybierzcie się oliwskich lasów na rowerze, a ja
podpowiem, które trasy są najciekawsze.



Dolina Radości - najpiękniejsza widoki!

Dolinę Radości polecam przejechać, poczynając od Złotej Karczmy.
Dzięki temu, będziecie jechali z górki, na spokojnie oddychając lasem
i podziwiając najpiękniejsze widoki. Na samym początku jest to zwykła leśna
droga, dalej już wylana asfaltem Droga Matarniana, która przechodzi 
w  ul. Bytowską.

Świetnie zjeżdża się tędy bez zatrzymywania, na szybko podziwiając okolicę,
jednak rekomenduję Wam kilka miejsc po drodze zobaczyć.

W tym celu polecam na wysokości “Rybakówki” jechać Młyńską Drogą, która 
wiedzie równolegle do ulicy Bytowskiej. Z jednej strony las, obok polanki, stawy, 
potok i widok na zalesione morenowe wzgórza. Warto sobie tutaj usiąść i być 
wdzięcznym za takie krajobrazy na północy Polski.

Nieco dalej zobaczycie dwa zbiorniki retencyjne. Pierwszy położony
w przepięknej okolicy, tuż obok hotelu i XVII-wiecznego
Dworu Schwabego. Drugi zbiornik przylega do wyjątkowego zabytku
techniki – Kuźni Wodnej. To jedyny do dzisiaj zachowany tego typu zabytek
z XVI wieku. Został postawiony po obu stronach Potoku Oliwskiego,
którego spiętrzone wody napędzały koła i wprawiały w ruch ćwierćtonowe
młoty.
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Z Osowej do Oliwy - trzy możliwości

Pierwsza możliwość to wjechanie do lasu w okolicy Węzła Owczarnia
i udanie się tzw. Białą Drogą oraz Długą Doliną. To świetny wybór, bowiem
jazda rowerem na tym odcinku to prawdziwy RAJ. Wyjeżdżając
w Dolinie Rynarzewskiej ma się wrażenie, że śmigamy nie po Gdańsku,
a np. Bielsku-Białej.

Możecie również pojechać Doliną Świeżej Wody i Doliną Ewy, wyjeżdżając
na ulicę Kościerską, mijając po drodze kolejne pełne natury krajobrazy.

Trzecia opcja to trasa biegnąca na południe ulicą Owczarnia, następnie na wschód 
Gliniastą Drogą i Drogą Marnych Mostów. Na końcu zobaczyć szeroką zieloną 
polanę – to miejsce doskonałe na odpoczynek i piknik.

Kilka (ważnych) słów na koniec

To tyle jeśli chodzi o moje dzisiejsze propozycje. Jeśli nigdy nie jeździliście
rowerem po Oliwskich lasach – polecam z całego serca!

Gdańsk ma tę CUDOWNE położenie, że z jednej strony możemy spacerować
kilometrami plażą, z drugiej zaś, wjeżdżać lub zjeżdżać rowerem dolinkami
między morenowymi wzgórzami.

Co ważne! Pamiętajcie o możliwości zwiedzania Gdańska z kartą mieszkańca.
Nawet w Oliwskim lesie jest przydatna.

Odkrywajcie Gdańsk, pokazujcie innym i cieszcie się tym! Pozdrawiam, Cześć!
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Ciekawostki w nowym Muzeum Bursztynu

W niniejszym artykule, opisałem i pokazałem miejsce WYJĄTKOWE
- nowe Muzeum Bursztynu! Niemal 1000 bursztynowych eksponatów
od niedawna mieści się w nowej siedzibie, a jest nią Wielki Młyn.

Myśląc Gdańsk, myśli się o bursztynie, myśląc o bursztynach, myśli się
o Gdańsku. Pragnę pokazać Wam choć trochę nowego Muzeum Bursztynu
i tym samym zachęcić do zwiedzania własnego miasta.

Z aktywną kartą mieszkańca macie raz w roku bezpłatny wstęp m.in. do
Muzeum Bursztynu.

Bursztyn, tak bardzo kojarzący się z Gdańskiem, z jego długimi i szerokimi plażami,
stał się inspiracją dla projektantów jednej z ikon Gdańska - stadionu piłkarskiego.
Nazwę „amber” posiada również jeden z gdańskich hoteli, siedziba
Międzynarodowych Targów Gdańskich - „Amber Expo” oraz koło widokowe
„Amber Sky”.



Nie mogę nie wspomnieć o słynnej uliczce Mariackiej. Ta magiczna
przestrzeń między Bramą Mariacką a Bazyliką Mariacką, skrywa mnóstwo sklepów
jubilerskich z bursztynem w roli głównej.

Zatem skoro bursztyn - to właśnie tutaj, w Gdańsku! Jako mieszkańcy miasta, 
powinniśmy poznać Muzeum Bursztynu. Zapraszam serdecznie.

Idąc w kierunku nowego Muzeum Bursztynu, oglądamy interesujący budynek. 
Jest wielki, ma dwuspadowy dach i mieści się na wyspie otoczonej wodami
Kanału Raduni - to Wielki Młyn. Wielki Młyn został zbudowany około 1350 roku
i był największym młynem w średniowiecznej Europie. Przez stulecia napędzany
przez Kanał Raduni, służył do mielenia mąki. Zwiedzając nową siedzibę Muzeum
Bursztynu, zachęcam do zajrzenia do sali, gdzie zobaczycie makietę Wielkiego
Młyna i przeczytacie o jego historii. Dobrze wiedzieć, do czego służył budynek,
w którym się znajdujemy.

Wystawa stała Muzeum Bursztynu mieści się na pierwszym i drugim piętrze,
natomiast już przy kasach biletowych zobaczycie coś NIESAMOWITEGO!
To jeden ze wspanialszych eksponatów - największa na świecie bryła
bursztynu. Waży 68 kg i pochodzi z indonezyjskiej wyspy Sumatra.
Umiejscowienie tak unikalnego i wielkiego bursztynu na samym początku
zwiedzania, w mojej opinii, podkręca emocje i sprawia, że chcemy zobaczyć
więcej.
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Będąc we wnętrzu Wielkiego Młyna, zwróćcie uwagę na jego nowy elegancki 
wystrój. Czarna posadzka i inne elementy, kontrastują z czerwienią cegieł oraz 
białym światłem. To niesamowite tło dla „Bałtyckiego Złota”.

Na pierwszym piętrze dowiecie się więcej o historii bursztynu, skąd on się bierze 
i jakie może przybierać formy. Oglądając kolejne bryły bursztynów możemy być 
pewni, że kształtów i kolorów jest nieskończona ilość.

Ogromne wrażenie robią inkluzje (czyli ciało obce, które zostało zatopione
w bursztynie) owadów bądź małych zwierząt. W Muzeum Bursztynu w Gdańsku 
zobaczycie inkluzję jaszczurki w bryłce bursztynu, datowanej na około 40 mln lat! 
Co więcej, jest również inkluzja gekona i pająka ptasznika.
Co ciekawe, inkluzja z jaszczurką została znaleziona na plaży na Stogach.

Badania nad bursztynem były prowadzone od bardzo dawna. Jedną z postaci,
o której dowiemy się w muzeum jest Otto Helm (1826-1902). Pan Helm był
aptekarzem, ale prowadził również badania nad bursztynem bałtyckim.
Był autorem wielu prac z zakresu chemicznych i fizycznych właściwości
bursztynu. Jego kolekcja 5 tysięcy sztuk bursztynów trafiła po jego śmierci
do Muzeum Prowincji Zachodniopruskiej w Gdańsku.

Muzeum, działające w latach 1880-1945 w Zielonej Bramie, miało drugą co do 
wielkości w świecie kolekcję bursztynów.
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Na drugim piętrze muzeum znajdziecie część artystyczną. Jak wykorzystywano 
bursztyn dawniej i jakie zastosowanie ma dzisiaj np. w sztuce?

Jednym z najciekawszym eksponatów jest bursztynowy zestaw szachów
wykonany w latach 1690-1700 w Gdańsku.

Warto dodać, że w 1758 roku zakupił je szkocki lord George Murray. Do 2015
roku znajdowały się na zamku Blair, kiedy to za 2,4 mln zł. kupiło je Muzeum
Gdańska. Inny jakże ciekawy eksponat to bursztynowa gitara, która została
wykonana z około 2,5 kg „Złota Bałtyku” przez Walentego Rybaka. Pan Rybak
jest muzykiem i zarazem bursztynnikiem, nie dziwi zatem jego wspaniałe
dzieło. Co ciekawe, to prawdziwa gitara i można na niej zagrać. Zwiedzanie
Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie robi wrażenie, a eksponatów jest
cała masa. Sam niewątpliwie jeszcze tutaj wrócę.

Tymczasem zachęcam Was Przyjaciele do odwiedzania nowej siedziby Muzeum 
Bursztynu.

Co ważne! Pamiętajcie o możliwości zwiedzania Muzeum Bursztynu 
 Kartą Mieszkańca.

Dziękuję Wam za lekturę artykułu i już nie mogę się doczekać, kiedy pokażę
Wam inne ciekawe miejsca.

Odkrywajcie Gdańsk, pokazujcie innym i cieszcie się tym! Pozdrawiam, Cześć!

Kilka (ważnych) słów na koniec
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7 faktów o Heweliuszu, zegary wieżowe
i najlepszy punkt widokowy

W niniejszym artykule opowiem o Kościele Św. Katarzyny i znajdującym
się w jego wieży Muzeum Nauki Gdańskiej. Dowiecie się więcej o astronomie
Janie Heweliuszu, zobaczycie moim zdaniem najlepszy widok na Gdańsk
oraz zegar z najdłuższym wahadłem na świecie!

Kościół Świętej Katarzyny kryje jeszcze więcej ciekawostek. Uważam, że każdy 
mieszkaniec Gdańska powinien tutaj zajrzeć.

Zapraszam do lektury!

Kościół Św. Katarzyny, którego początki sięgają XIII wieku, zna każdy
mieszkaniec miasta. Wieża „Katarzynki” z przepięknym hełmem z 1634 roku
autorstwa Jacoba Van Den Blocka, stanowi bardzo ważny punkt w panoramie 
miasta. Znajdująca się na Starym Mieście świątynia, kryje wiele ciekawostek.
A ich odkrywanie może być niemałą gratką dla każdego, kto chciałby poczuć
się jak turysta w swoim mieście.
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Właśnie tutaj zobaczycie zegar z najdłuższym wahadłem na świecie - mierzy
ono 31,22 metra. Ponadto warte uwagi są oryginalny zegar kolebnikowy,
mechanizmy datowane na XV wiek bądź XVIII, XIX i XX-wieczne zegary
Żuławskie.

W sali, w której możecie podziwiać kolorowe, śliczne tarcze zegarów Żuławskich,
znajdziecie również tablice z informacjami o Janie Heweliuszu. Żyjący w latach
1611-1687 astronom, parał się WIELOMA aktywnościami. Był m.in. wydawcą,
posiadającym własną oficynę wydawniczą założoną w 1662 roku, ponadto
autorem 20 dzieł astronomicznych, udzielał się na łamach europejskich czasopism,
odkrył i wyodrębnił 9 konstelacji z czego jedną nazwał „Tarcza Sobieskiego”.
Co ciekawe, Heweliusz był administratorem parafii w Kościele Św. Katarzyny,
ławnikiem i rajcą na Starym Mieście w Gdańsku, właścicielem najlepiej na ów
czas wyposażonego obserwatorium w Europie, które mieściło się na dachach
należących do niego kamienic przy ulicy Korzennej. To wciąż nie koniec! Jan
Heweliusz był również zegarmistrzem, który zajmował się konstruowaniem
zegarów słonecznych oraz zegara wahadłowego, podróżnikiem, który w latach
1631-1634 odwiedził Londyn i Paryż oraz grafikiem, wykonującym własnoręcznie 
ilustracje do dzieł naukowych (wykonał m.in. 60 rycin różnych faz Księżyca).

Wnętrze kościoła jest miejscem
licznych, jakże interesujących zabytków,
jednak najważniejszym z perspektywy
nauki jest miejsce pochówku Jana
Heweliusza. Płyta nagrobna z 1659 roku
znajduje się w prezbiterium. Co ciekawe,
asronom zmarł dopiero w 1687 roku,
zatem już 18 lat przed śmiercią zamówił
płytę nagrobną z marmuru belgijskiego.

Wędrując chodnikiem i mijając Kościół
Św. Katarzyny, być może zwróciliście
uwagę na niepozorne wejście na prawo 
od głównego wejścia pod wieżą. Zaraz
za drzwiami (trzeba poczekać na zielo-
ne światło), czeka Was pokonanie 66
schodów, po czym znajdziecie się
w świecie zegarów wieżowych. Klimat 
nie do podrobienia! Mechanizmy wydają
charakterystyczne dźwięki, które
przerywają ogólnie panującą ciszę. 
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Kulminacją wizyty w Kościele Św. Katarzyny jest położony 50 metrów nad
ziemią punkt widokowy. W mojej ocenie dający najciekawsze widoki spośród
wszystkich takich miejsc w mieście. Bardzo podoba mi się spojrzenie wzdłuż
ulicy Rajskiej, za którą obok Zieleniaka mamy wiadukt Błędnik oraz początek
Wielkiej Alei. To jednak nie wszystko! Na pierwszym planie powojenna
zabudowa Starego Miasta, dalej zaś w lewej Góra Gradowa, na wprost
w oddali Wrzeszcz i Oliwa i z prawej Stocznia. Przepiękny jest widok
na Kanał Raduni i Wielki Młyn, Ratusz Staromiejski i Dworzec Główny,
zaś dalej położone na wzgórzach Suchanino i Morena. Niewątpliwie widok,
który imponuje najbardziej, to spojrzenie z tej perspektywy na Główne Miasto!
Morze dziesiątek lub setek szczytów kamieniczek, pośród których niczym
wielki statek płynie Bazylika Mariacka. Poza największym ceglanym kościołem
na świecie, uwagę przykuwa Baszta Jacek, Hala Targowa, Kościół Św. Mikołaja
oraz Kościół Św. Jana. Z kolei spoglądając na wschód, zobaczycie Martwą Wisłę,
tereny portowe i oczywiście morze. Polecam odszukać więcej znanych budynków
w Gdańsku patrząc z wieży Kościoła Św. Katarzyny. 

To dla mnie wielce INSPIRUJĄCA postać.
A jeśli pomyślę, że mieszkam w tym
samym Gdańsku w którym mieszkał
Heweliusz, mogę chodzić jego śladami
i odwiedzać miejsca, w których żył
i tworzył oraz zobaczyć jego miejsce
pochówku, czuje się fantastycznie.
Zachęcam i Was do zainteresowania się 
Janem Heweliuszem.

W wyższej partii wieży kościoła,
zobaczycie carillon składający się z 50-ciu
dzwonów. Tradycja tego instrumentu
w tym miejscu sięga XVI wieku.
Obecny carillon, odbudowany w latach
1989-1998 jest największym w Polsce
i w Europie Środkowej. Co ciekawe,
Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, 
które posiada takowe instrumenty
muzyczne.
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Kilka (ważnych) słów na koniec.

Co ważne! Pamiętajcie o tym, że z aktywną kartą mieszkańca zwiedzicie Muzeum 
Nauki Gdańskiej raz w roku za darmo. 

Dziękuję Wam za lekturę artykułu i już nie mogę się doczekać, kiedy pokażę Wam 
inne ciekawe miejsca.

Odkrywajcie Gdańsk, pokazujcie innym i cieszcie się tym! Pozdrawiam, Cześć!
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Poznaj lepiej gdański stadion
- 7 faktów/ciekawostek

W niniejszym artykule pokażę Wam gdański stadion. Zajmiemy się przeróżnymi
faktami i ciekawostkami, które kryje ten przepiękny obiekt, a uwierzcie, jest tego 
co nie miara. 

Uważany za jeden z ładniejszych w Europie stadionów piłkarskich, został
zbudowany w latach 2008-2011 z myślą o rozgrywkach EURO 2012, które
odbywały się w Polsce i na Ukrainie. Przez 10 lat tyle wrósł w miejski
krajobraz, że ciężko jest sobie wyobrazić Gdańsk bez „bursztynka”. 

Zapraszam do lektury i ciekawostek!



1. Muzeum Lechii Gdańsk

Jedno z dwóch w Polsce muzeów przedstawiających historię klubu piłkarskiego. 
Dowiecie się w nim masy faktów i ciekawostek o Lechii jako klubie piłkarskim, 
zawodnikach i sukcesach, ale również o innych sekcjach. Lechia miała około 30 
sekcji, a jej zawodnicy zdobywali medale nawet na olimpiadzie. Co ciekawe, klub
Biało-Zielone Ladies Gdańsk (rugby) od 11 lat nieprzerwanie jest mistrzem
Polski kobiet. Inną ciekawostką i eksponatem jest dokładnie to samo ubranie,
które miał na sobie trener Piotr Stokowiec w czasie finału wygranego
w Warszawie z Jagiellonią Białystok Pucharu Polski. Ciężko jest wszystko
wypisać, dlatego zachęcam, by za 5 zł zwiedzić Muzeum Lechii Gdańsk
i poznać lepiej swoje miasto.

2. Punkt widokowy

Widok z górnej części trybuny
niebieskiej robi WRAŻENIE!
Stoimy 30 metrów ponad
murawą, mogąc zaobserwować
całą przestrzeń stadionu.
W dole murawa, dookoła
trybuny oraz dach stadionu,
zbudowany z 82 wręgów po 66
ton każdy. Jak dach się trzyma
wiedzą tylko Ci, którzy go
projektowali oraz dzielni
pracownicy, budujący stadion.
Nawet jeśli nie interesuje Was
piłka nożna, warto wejść, usiąść
na krzesełku i popatrzeć.

To jedna z form zwiedzania stadionu, która dostępna jest raz w roku za darmo
w ramach karty mieszkańca. Po zakupie biletu (koszt 15 zł) w kasie stadionu
(wejście od strony Marynarki Polskiej), należy skierować się do wejścia na 
stadion numer 9-10. Wówczas przykładając bilet do czytnika, wchodzimy
przez obrotowe drzwi. Niestety na górę trzeba udać się schodami.



3. Zwiedzanie z przewodnikiem

Zwiedzanie stadionu z przewodnikiem jest drugą formą oglądania obiektu,
która dostępna jest raz w roku za darmo w ramach karty mieszkańca.
Przewodnik oprowadza po przeróżnych zakątkach stadionu, pokazuje gdzie
są szatnie piłkarzy, kapliczka, tunel którym piłkarze wychodzą na mecz,
a nawet czasami można wyjść na murawę i pokopać piłkę. Warto skorzystać,
gdyż dowiecie się wiele więcej na temat stadionu i poznacie go od podszewki.

4. Stadion w liczbach

Gdański stadion to ogrom liczb, statystyk i porównań do innych obiektów
w mieście. Położony około 2 km od morskiego brzegu stadion, mieści 41 620
kibiców, był budowany 3 lata, ma wymiary 236 x 203 x 45 metrów. Jego
elewacja ma 4,5 ha powierzchni, a składa się na nią 17 000 płytek
z poliwęglanu komorowego.

5. Architektura i wygląd

Właśnie ze względu na swój charakterystyczny wygląd gdański stadion przez 
wielu uważany jest na najładniejszy w Polsce i jeden z ładniejszych w Europie.
Elewacja stadionu pokryta jest płytkami z poliwęglanu (17 tysięcy sztuk!)
w sześciu odcieniach bursztynu. Szczególnie w słońcu stadion wygląda
znakomicie, odbijając promienie, staje się wielką bryłą bursztynu.
Nawiązanie do morza jest również w środku, bowiem kształt trybun ma
przypominać fale.



6. Skąd widać stadion?

Stadion w Gdańsku jest na tyle dużym
i przyciągającym wzrok obiektem,
że widać go z wielu miejsc w mieście.
Na przykład z Wroniej Góry, Pachołka,
bloków przy ulicy Ostroroga, z dachu
byłej siedziby TVP lub wieży Bazyliki
Mariackiej. Bursztynowa elewacja
wpisała się w panoramę miasta,
a Gdańsk bez stadionu nie byłby tym
samym miastem.

7. Stadion początkiem
zmian na Letnicy

Budowa stadionu była początkiem
zmian, jakie dokonały się w pobliżu.
Przede wszystkim dokonano rewitalizacji
Letnicy, zbudowano nową siedzibę
Międzynarodowych Targów Gdańskich
bądź tunel pod Martwą Wisłą.
To niesamowite jak bardzo zmieniła
się Letnica.

Kilka (ważnych) słów
na koniec

Co ważne! Pamiętajcie o tym, że
z aktywną kartą mieszkańca zwiedzicie
stadion raz w roku za darmo. 

Odkrywajcie Gdańsk, pokazujcie innym
i cieszcie się tym! Pozdrawiam, Cześć!



www.visitgdansk.com


