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Witaj, Drogi Czytelniku!

Powracamy do Ciebie z drugim numerem kwartalnika „Garnizon”. Tym 
razem spotykamy się jesienią, świat wokół nas siłą rzeczy nabrał nieco in-
nych barw, jednak w Garnizonie niezmiennie dzieje się dużo ciekawego. 
Na naszej okładce z fantazją i lekkim przymrużeniem oka świętujemy 5-le-
cie Garnizonu Kultury, który swój pierwszy okrągły jubileusz musi prze-
żywać w  okresie w  mało sprzyjającym spotkaniom w  większym gronie. 
Nie tracimy jednak wiary w to, że już niebawem życie kulturalne odżyje ze 
zdwojoną energią i powróci z domów na wielkie salony.
Do drugiego numeru naszego magazynu przygotowaliśmy teksty, które 
z jednej strony mogą być ciekawą i rozwijającą lekturą na długie wieczory, 
a z drugiej zachętą, by także o tej porze roku wciąż odkrywać nietuzinko-
we miejsca, postaci i zjawiska Garnizonu, a także całego Wrzeszcza.
Przedstawiamy Ci zatem Magdę i Mikołaja Batorów, czyli dwie uśmiech-
nięte twarze znanej już wszystkim garnizonowiczom Zakwasowni, podpo-
wiadamy, jak nie oddalając się zbytnio od domu umilić sobie (na różne 
sposoby) jesienne dni w  Garnizonie, opisujemy też, jak powstaje piwo 
z Browaru Vrest, pokazujemy wreszcie, z  jak urokliwego zakątku świata 
sprowadzane są produkty na półki Składu Wina i Lawendy.
W  stałych cyklach dotyczących Wrzeszcza zgłębiamy temat renesansu 
neonów, które po upływie ponad pół wieku znów są w modzie, wybierze-
my się także w nostalgiczną podróż po dawnych kinach, które działały na 
obszarze i w okolicach dzisiejszego Garnizonu.
W naszym kąciku literackim gościmy tym razem Dorotę Karaś. Wybitna 
dziennikarka i reportażystka opowie nam o mniej i bardziej znanych za-
kątkach Wrzeszcza, które odkrywała podczas pracy nad wydaną w  tym 
roku głośną biografią Anny Walentynowicz.
Bardzo chcemy, aby nasz magazyn ułatwiał Ci życie, dlatego w  drugim 
numerze uwzględniliśmy informację o garnizonowych parkingach (po le-
wej) oraz spis wszystkich lokali usługowych, które umieściliśmy na mapce 
na przedostatniej stronie.
Miłego czytania i dużo zdrowia!
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POSTACI

WIĘC JEDZMY 
TO, CO ŻYJE!

PAWEŁ DURKIEWICZ: Zakwasy 
i kiszonki – to raczej nieoczywisty 
pomysł na duży biznes gastrono-
miczny i rozpoznawalną markę spo-
żywczą. Skąd się zatem wziął?
MIKOŁAJ BATOR*: Dla mnie właśnie 
było to coś oczywistego. Zawsze czułem 
potrzebę dzielenia się swoimi autor-
skimi pomysłami na odżywianie. Dania, 
napoje, gotowanie – to zawsze było 
moje hobby, które rozwijałem w swo-
ich podróżach po świecie. Wcześniej 
byłem już zaangażowany w dwa pro-
jekty gastronomiczne – pierwszym była 
restauracja włoska, drugim - naleśni-
karnia. Serwowaliśmy w nich jedzenie 
„dla każdego”, w  karcie były różne 
mięsa, owoce morza. Czułem jed-
nak pewien dysonans, bo nie miałem 
w  sobie poczucia, że to, co sprzedaję 
ludziom, odzwierciedla moje spojrzenie 

na żywność, zdrowie i inne kwestie. Nie 
używaliśmy produktów ekologicznych, 
przetwarzaliśmy surowce, generowali-
śmy dużo śmieci… Te doświadczenia 
z  branży gastronomicznej popchnęły 
mnie w stronę otwarcia własnej działal-
ności, w której wreszcie czułbym się jak 
u siebie.
Na czym więc polega Twoja idea?
MIKOŁAJ: Uważam, że często zapo-
mina się o  absolutnych podstawach. 
Restauracje zawsze powstawały po to, 
by być dla ludzi przyjaznym miejscem 
spotkań, w  którym mogą celebrować 
wspólny posiłek. Ważne jest również, 
by dania były wartościową alternatywą 
dla jedzenia w  domu. Spójrzmy na 
Azję, przefiltrowaną z  okolic typowo 
turystycznych. Tam posiłki spożywa 
się wyłącznie na ulicy – determinuje to 
miejscowa tradycja i kultura, a de facto 

wymaga tego tempo życia i panujący kli-
mat. Typowo domowego jedzenia tam 
po prostu nie ma. Jemy to, co przyrzą-
dzają nam inni i ufamy im co do jakości 
tego, co dostajemy. My chcemy robić 
coś podobnego – serwujemy naszym 
gościom coś, co sami sobie gotujemy 
i spożywamy na co dzień.
Był jakiś przełomowy moment, 
w którym padło hasło „zróbmy to 
sami”?
MIKOŁAJ: Nie da się ukryć, że waż-
nym momentem była dla nas choroba 
nowotworowa Magdy. Postanowiliśmy 
wówczas wspólnie zmienić dietę. 
Wprowadziliśmy do niej dużą ilość 
antyoksydantów i produktów fermen-
towanych, ponieważ to one wspierają 
bakterie, odpowiadające za dodatkowe 
DNA w strukturze organizmu. Człowiek 
jest dosłownie maszyną „na bakterie”, 

JesteśMy 
Tym, C  jEmy,

Od paru miesięcy Garnizon jest jednym z najważniejszych punktów na trójmiej-
skiej mapie miłośników jedzenia wegańskiego, ekologicznego i organicznego. 
Stoi za tym duet Magdy i Mikołaja Batorów, twórców Zakwasowni, popular-
nej marki dystrybuującej kiszonki i inne produkty spożywcze stworzone ze 
składników roślinnych, zgodnie z autorskimi recepturami. Przy ulicy Norwida 
2 prowadzą bistro i sklep, obok których nie sposób przejść bez zaciekawienia.

MAGAZYN
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mamy ich w  sobie około 2 kilogramy 
i musimy z nimi żyć w zgodzie. To one 
w  dużej mierze decydują o  tym, czy 
chudniemy, tyjemy, chorujemy i jak się 
czujemy. Jak możemy o nie dbać? Tylko 
w  jeden sposób. Nie zabijać ich, tylko 
przeciwnie - odżywiać je. A zatem jemy 
to, co zielone, organiczne, fermentowane, 
nieprzetworzone. Słowem: to, co żyje. 
MAGDA BATOR*: Nie da się ukryć, że 
mamy swoją fiksację na punkcie jedze-
nia. To nie fetysz, to nie moda, nie żaden 
przypadek, ani natrętna ideologia. Po 
prostu w zderzeniu z chorobą dotarł do 
nas fakt, że na swoje zdrowie lub jego 
brak zapracowujemy sobie przez lata, 
jedzeniem właśnie. Na co dzień niestety 
o  tym zapominamy i  nie ma w  tym 
nic dziwnego. Nie ma czasu, wolimy 
wygodę, bierzemy to, co nam smakuje. 
To nawyki, ale również genetyka. Mamy 
wrodzone predyspozycje do określonego 
łaknienia – jedni z nas potrzebują więcej 
tłuszczu, inni podążają za cukrem. To 
nami szarpie.
Jakie ma to przełożenie na menu 
waszego bistro i asortyment sklepu?
MIKOŁAJ: Naszą ideą na pewno nie 
jest tworzenie masowego jedzenia dla 
wszystkich. Główne założenie to dla 
nas dawanie świadomym ludziom kom-
pleksowego doświadczenia kulinarnego. 
Pokazujemy, że można zjeść z  umia-
rem, za to smacznie i satysfakcjonująco, 
w oparciu o dobre składniki, pochodzące 
z lokalnych źródeł. Tu dochodzimy do 
kluczowego punktu – nie używamy 
importowanych produktów z  różnych 
stron świata, ponieważ uważamy, że 
każdy z nas jest predysponowany przede 
wszystkim do spożywania wytworów 
regionu, w  którym się urodził. Mam 
tu na myśli jedzenie tradycyjne, czyli 
takie, które przyrządzały nasze babcie 
i prababcie, dożywając często imponują-
cego wieku. A kwintesencją pomorskich 
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POSTACI

tradycji kulinarnych są właśnie kiszonki. 
Zakwasy z buraków, kiszone warzywa, 
ale też nawet kimchi czy kombucha, to 
produkty w gruncie rzeczy podobne do 
tego, czym żywili się kiedyś nasi przod-
kowie, przekazując nam z pokolenia na 
pokolenie określoną florę bakteryjną.
Czyli jeśli jemy w zgodzie z naszym 
gastrycznym dziedzictwem, jeste-
śmy zdrowsi i czujemy się lepiej?
MAGDA: Tak. Wystarczy włączyć tele-
wizję i obejrzeć reklamy, by przekonać 
się, jakie dolegliwości targają dziś na 
co dzień ludźmi. Zgagi, niestrawności, 
wzdęcia. Kiedyś tego typu zjawiska 
praktycznie nie istniały. Oferuje się nam 
na to rozmaite proszki, suplementy diety 
czy terapie. Mało kto zastanawia się nad 
tym, skąd się to bierze i  jakie niesie to 
z  sobą konsekwencje. Moim zdaniem 
łamiemy w  ten sposób pewien pakt 
z  naturą. Zamiast posiłkować się far-
macją, warto spróbować powrócić do 
tradycyjnych metod żywienia. Oprzeć 
dietę na owocach sezonowych i warzy-
wach okopowych. Marchew, burak, 
pietruszka, seler, pasternak – można 
je przyrządzać w  najróżniejszych for-
mach - grillowane, gotowane, surowe, 
na parze, kiszone. Ekscytujemy się przy-
smakami z dalekich stron świata, co nie 
jest niczym nowym. Już od czasów rene-
sansu imponowały nam rzeczy orien-
talne. Ale we wszystkim musi być jakiś 
balans. Dlatego bardzo chcemy pro-
mować odwrotne podejście do żywie-
nia. Przede wszystkim lokalnie, mniej 
kosmopolitycznie, choć nic nie stoi na 
przeszkodzie, by koreańskie danie kim-
chi zrobić z kaszubskich warzyw.
Macie więc poczucie misji polega-
jącej na przekazywaniu pewnej filo-
zofii, a  jednocześnie prowadzicie 
zawsze wymagający biznes gastro-
nomiczny. Jak udaje się to łączyć?
MIKOŁAJ: Może zabrzmi to głupio, ale 
wszystko wynika z energii. Gdy przytu-
lasz swoje dziecko i życzysz mu miłego 
dnia, to dajesz mu odrobinę swojej 

energii, motywację, intencję. Tworzy 
się pewne proroctwo, które się spełnia. 
Podobnie jest w biznesie. Tu tworzysz 
zawsze pewien łańcuch, przez który 
przepuszczasz strumień energii, ciężko 
pracując, wyrażając głośno swoje inten-
cje, określając je i  dotrzymując pew-
nych zasad. Gdy konwersja energii na 
działanie firmy przebiega płynnie, poja-
wia się efekt i pieniądze. Wszechświat 
nagradza cię za to, że robisz coś dobrze, 
w zgodzie ze sobą. Pewnie, to wszystko 
trąci metafizyką, ale taka jest prawda. 
Mówię w oparciu o swój własny przy-
kład – odkąd w  karierze zawodowej 
robię to, co lubię, z  czym się utożsa-
miam i czemu poświęciłem się w 100 
procentach, zaczęło mi wychodzić. Nie 
jestem w ogóle religijny, ale mocno wie-
rzę, że jeśli w życiu zachowam się źle, to 
spotka mnie za to kara, z kolei jeśli włożę 
w coś serce, to w końcu odniosę sukces. 
Od razu dodajmy, że nie definiuję suk-
cesu jako stałego przypływu gotówki na 
konto. To raczej ludzie, którzy przycho-
dzą uścisnąć rękę i mówią: „Stary, zro-
biłeś tu megafajną robotę”.
Kiedy ta megafajna robota się roz-
poczęła? Bistro, sklep, dobrze roz-
poznawana marka. Nie powstało to 
chyba z dnia na dzień?
MIKOŁAJ: Otóż właśnie tak, powstało 
z dnia na dzień. Mniej więcej. Pewnego 
dnia Magda wsiadła po prostu w samo-
chód z  50 zakwasami, pojechała na 
miasto i w ciągu dwóch godzin sprze-
dała wszystkie. Wtedy stwierdziliśmy: 
wchodzimy w to, na całego. Robiliśmy 
wszystko własnoręcznie w  rodzin-
nym gronie. Produkcja odbywała się 
w domowym garażu, z udziałem naszej 
rodziny. Sprzedawaliśmy to potem na 
bazarze, nie do końca zresztą legalnie. 
Gdy zauważyliśmy popyt, sformalizo-
waliśmy nasz biznes, co pozwoliło nam 
otworzyć małą manufakturę. 
MAGDA: Pracowaliśmy naprawdę ciężko, 
bywały okresy, w których spaliśmy po 
kilka godzin na dobę. Napędzały nas 

w tym wszystkim reakcje ludzi, którzy 
przychodzili coraz liczniej i  mówili: 
„chcemy więcej”. Oczywiście nie było 
tak, że cała droga była usłana różami… 
Naprawdę chcecie o tym słuchać? 
Pewnie.
MIKOŁAJ: Ale to są generalnie banały... 
Wiadomo, że mieliśmy momenty 
zwątpienia, pojawiały się problemy 
finansowe, pytania „co dalej”. Na 
żaden biznes nie ma cudownej recepty. 
Uśmiecham się, słuchając przeróżnych 
coachów opowiadających success sto-
ries opartych na superbiznesplanach. 
To wszystko wspaniale sprawdza się 
na poziomie teorii, natomiast jedyny 
sposób na powodzenie, to ruszyć d… 
z  kanapy i  pracować. Nie ma w  tym 
wielkiego romantyzmu ani porywającej 
historii. Rzetelnie pracować i wierzyć 
w to, co się robi. Tylko tyle i aż tyle.
Zakwasownia to marka rodzinna 
w pełnym tego słowa znaczeniu.
MIKOŁAJ: Tak, nie ukrywam, że jednym 
z moich głównych celów przy tworze-
niu Zakwasowni było stworzenie fajnych 
miejsc pracy dla całej rodziny. To dla 
mnie duże zobowiązanie. Jedziemy na 
tym samym wózku, dlatego jako lider 
tego projektu muszę działać dynamicz-
nie i  reagować na takie sytuacje, jak 
choćby koronawirus. Gdy pojawił się 
lockdown, musieliśmy się skonsolidować 
i zadziałać, żeby biznes miał szansę prze-
trwać. Dlatego w dwie doby założyliśmy 
sklep online i mogliśmy dostarczać słoiki 
do klientów w całej Polsce. Tworzymy 
rodzinny kolektyw, choć wiadomo, że 
każdy ma swój charakter i swoje spoj-
rzenie na różne sprawy. Nic na siłę. 
Zdarzyło mi się nawet własną matkę 
zwolnić. Chyba trzy razy.
Jaki wyglądają wasze plany na 
przyszłość?
MIKOŁAJ: Warto mieć marzenia, nato-
miast trzeba być elastycznym. Wszystkie 
plany mogą w  chwilę obrócić się 
w perzynę, co pokazał chociażby tego-
roczny marzec albo to, co zdarzyło się 
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dwa dni temu w Bejrucie (rozmawiali-
śmy po gigantycznej eksplozji w bejruc-
kim porcie – red.). 11 września 2001 
roku byłem w Nowym Jorku, dwa dni 
wcześniej wjechałem na szczyt jednej 
z wież World Trade Centre. Planowałem 
wówczas ciekawą karierę zawodową 
w USA, po czym wszystko się – dosłow-
nie – zawaliło.
MAGDA: Tak czy inaczej – chcemy prze-
kazywać naszą wiedzę i  doświadcze-
nia jak najszerszej grupie odbiorców. 
Wspólnie z Instytutem dr Dąbrowskiej 
organizujemy warsztaty kulinarne. 
Staramy się, aby ludzie wychodzili 
z nich zainspirowani. Angażujemy się, 
kiedy to tylko możliwe, w  działania 
edukacyjne na rzecz promocji zdrowia. 
Edukujemy w galeriach handlowych, na 
bazarach i wszędzie tam, gdzie możemy 
dotrzeć do nowych osób. W pewnym 
momencie pojawił się też pomysł na 
fundację o  nazwie „Stacja Czułość”, 
która ma już siedzibę w naszym bistro 
w  Garnizonie. Jej cel to wsparcie 
i  doradztwo dla kobiet, które choro-
wały lub chorują na nowotwór złośliwy 
piersi. Chcemy być źródłem informa-
cji i  pomocy merytorycznej, a  także 
oferować możliwość konsultacji z oso-
bami o uznanym dorobku medycznym. 
Mamy wiele kontaktów z doskonałymi 
praktykami, psychoonkologami i specja-
listami od profilaktyki antynowotworo-
wej. Na razie są to zamrożone plany, 
gdyż Covid nie pozwala nam jeszcze na 
organizację spotkań, niemniej – zaan-
gażowaliśmy już się w ten temat na tyle, 
że nie ma odwrotu. Jest energia, będzie 
działanie.

* MAGDALENA I  MIKOŁAJ BATOROWIE  od trzech lat prowadzą Zakwasownię – znaną już dobrze, nie tylko na trójmiejskim 
rynku, rodzinną manufakturę, produkującą organiczne i ekologiczne zakwasy, kiszonki oraz dania kuchni roślinnej. Porzucili kariery 
„korporacyjne” na rzecz promowania zdrowia, którego podstawą jest pełnowartościowa, roślinna żywność.
Są także twórcami Bistro Zakwasownia,  w którym goście mogą skosztować eleganckiej, autorskiej kuchni wegańskiej. Od kilku 
miesięcy działa powołana przez Batorów fundacja „Stacja Czułość”,  której misją jest szeroko pojęta emocjonalna opieka nad 
pacjentami onkologicznymi.
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Jak osłodzić sobie szare i deszczowe dni? Odpowiedź jest poniekąd zawarta w pytaniu – słodkościami, 
oczywiście! Całe szczęście, że w Garnizonie za każdym rogiem znaleźć można miejsca oferujące swoim 
gościom pyszne łakocie.

SMAKI GARNIZONU
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SŁODKIE I „WEGE”

Słodycze mają tę niesamowitą moc, 
że naprawdę ciężko jest im się oprzeć, 
zwłaszcza gdy za oknem szaro. Dotyczy 
to też wegan, którzy chyba nie mogli 
zapomnieć o smaku prawdziwego ser-
nika, bo dosyć szybko opracowali prze-
pis na jagielnik i  tofurnik, w  których 
kasza jaglana czy tofu zastępują kla-
syczny twaróg, śmietana została wymie-
niona na „śmietankę” kokosową, a jajka 
przeobraziły się w siemię lniane. Do tego 
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Z KRAINY WILLY’EGO WONKI 

Dziewięć na dziesięć osób mówi, że lubi 
czekoladę. Dziesiąta kłamie. I to chyba 
mogłabym być ja, bo choć za czeko-
ladowymi ciastami nie przepadam, 
to gorącej, gęstej czekolady do picia 
nigdy nie odmówię. Pokusa jest tym 
większa, że w  Garnizonie otworzyła 
się Manufaktura Pitnej Czekolady 
Filiżanka. Czekolada leje się tu stru-
mieniami i  występuje w  każdej moż-
liwej postaci – na ciepło, z  owocami, 
alkoholem, sernikiem, w kawie a nawet 
i na śniadaniowym omlecie. Jeżeli więc 
jesienią złapie Was ochota na „Chwilę 
Przyjemności”, spróbujcie pralinki 
w płynie, czyli połączenia gorącej cze-
kolady i likieru, serwowanego w malut-
kiej filiżaneczce. Na wyjątkową uwagę 
zasługuje fakt, że właścicielka Filiżanki 
ponad dziesięć lat temu samodzielnie 
opracowała wyjątkową i niepowtarzalną 
recepturę. Próbować wszystkich pozycji 
w menu można bez wyrzutów sumienia, 
jako że nauka wciąż udowadnia proz-
drowotne właściwości kakao i  czeko-
lady. Włosi zaobserwowali, że regularne 
spożywanie gorzkiej czekolady może 

redukować stany zapalne powiązane 
z chorobami układu krążenia. Badania 
przeprowadzone przez grupę naukow-
ców z Helsinek wykazały, że czekolada 
pozytywnie wpływa na rozwój płodu, 
a dzieci matek, które jadły w ciąży regu-
larnie ciemną czekoladę, są weselsze 
i bardziej aktywne. Z kolei Japończycy 
opracowali pastę do zębów z ekstraktem 
z łusek kakao, które zawierają substancje 
zapobiegające próchnicy. OK, badania 
badaniami, ale po zjedzeniu czekolady 
czujemy się po prostu szczęśliwsi! I tego 
nie trzeba udowadniać naukowo!
Nie wiem, czy uczeni zbadali kiedyś jak 
podnosi się poziom serotoniny po wypiciu 
gorącej czekolady z gałką lodów wanilio-
wych z Latto Gelato, ale na podstawie 
własnego doświadczenia wiem, że wska-
kuje on na całkowicie nowy poziom. Do 
produkcji tego smakołyku używana jest 
francuska czekolada Valrhona, ceniona 
na świecie za swoje wyjątkowe walory 
smakowe oraz wysoką jakość. Jeżeli zatem 
myśleliście, że Wasza ulubiona lodziarnia 
zw olni tempo wraz z końcem lata, to byli-
ście w dużym błędzie. W jesienno-zimowy 
sezon wchodzi bowiem nowym, słodkim 
krokiem. W  ofercie znajdą się kawy 
z  domowym syropem dyniowym oraz 
latte różane i  lawendowe. Dodatkowo 
pojawią się rurki waflowe ze świeżo 
wypiekanych domowych wafli z  bitą 
śmietaną – idealne do zanurzenia w fili-
żance gorącej czekolady.

U Królika

Zakwasownia

Latto Gelato
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i  smaczny kontrast, bez grama nudy, 
za to z  dużą dozą niepowtarzalności. 
Fani klasycznych smaków mogą skosz-
tować bezy Pavlovej lub sernika nowo-
jorskiego, które zachwycają swą prostą 
formą i  tradycyjnym stylem. Słodkie 
dzieła powstają też w  wyjątkowym 
miejscu, w  którym historia przeplata 
się z nowoczesnością. Elegancka archi-
tektura Willi Komendanta przywodzi 
na myśl tradycję, a  jednocześnie usy-
tuowana jest pośrodku nowoczesnego 
Garnizonu. Takie połączenie sprawia, 
że do UMAMU często się wraca – po 
smak i po klimat miejsca. 
Choć dobre ciasto jesienią jest wartością 
samą w sobie, z dobra książką smakuje 
jakby lepiej. Sztuka Wyboru polega 
w tym wypadku na swoistym book-ca-
ke-pairingu: jaka książka i jakie ciacho? 
Do literatury faktu polecam karpatkę, 
bo to najbardziej autentyczne cia-
sto, do albumów o fotografii wegański 
i  bezglutenowy bananowiec, bo przy 
okazji będzie można pstryknąć zdjęcie 
pięknego ciasta, z  kolei do literatury 
podróżniczej - sernik mango-marakuja, 
bo owoce ze wszech miar egzotyczne. 
A dla seniorek i  seniorów do każdego 
ciasta dowolna kawa gratis!
Co jeszcze dobrze łączy się z cukrem? 
Rowery! Być może połączenie kawiarni 
i serwisu rowerowego w jednym lokalu 
nie jest oczywistą oczywistością, ale 
można powiedzieć, że razem tworzą 
bardzo sprawny tandem – zarówno 
w  zakresie naprawy jednośladów, jak 
i obsługi gości. Po wakacyjnych wojażach 
i przebytych na dwóch kółkach tysiącach 
kilometrów wybierzcie się do Składaka 
i przekażcie swój rower w dobre ręce, 
a sami weźcie w rękę kubek kawy specia-
lity i kawałek ciasta. Na drogę powrotną 
do domu lub kolejną przejażdżkę rowe-
rową zapakujcie słoiczek ze słodkim 
kremem jaglanym o smaku Snickers lub 
kaszę mannę o smaku Rafaello. Gotowi? 
No to w drogę! Do kolejnego słodkiego 
przystanku. 

SMAKI GARNIZONU

Teraz, dzięki słodyczom bez cukru, żel-
kom z pektyną zamiast żelatyny i owsia-
nym ciasteczkom bez glutenu, rodzicie 
nie będą musieli odmawiać swoim pocie-
chom. Lizak z witaminami? Poproszę 
dwa, dla mojego bratanka i bratanicy. 
Po zdrowe alternatywy zajrzyjcie do 
Bulwy, gdzie wszystkie słodkości dobie-
rane są pod kątem czystej etykiety i nie 
zawierają oleju palmowego czy syropu 
glukozowo-fruktozowego. Największym 
powodzeniem cieszą się daktylowe tru-
fle obtaczane w  surowym kakao oraz 
przepyszne świeże ekologiczne daktyle 
z  Izraela. Jest też małe co nieco dla 
wegan - czekolady na bazie mleka koko-
sowego i migdałowego.

SZTUKA, KSIĄŻKA I ROWERY

Zawód cukiernika to nie tylko rzemiosło, 
ale i sztuka. I to często na najwyższym 
światowym poziomie. Dzieła godne 
National Gallery znajdziecie w cukierni 
UMAM, gdzie każde ciastko wygląda 
jak prawdziwe arcydzieło, uczta dla 
oczu i  dla podniebienia! Słodkości 
UMAM powstają według tradycyjnych 
receptur, ale serwowane są w nowocze-
snym, twórczym wydaniu. Przykładem 
jest ciastko z czarną porzeczką i mat-
chą, w  którym specyficzny i  zazwy-
czaj dominujący smak zielonej herbaty 
został zbalansowany kwasowością musu 
z  czarnej porzeczki, tworząc piękny 

obowiązkowo cukier - kokosowy, z brzozy 
czy ze stewii - i  wegesernik gotowy. 
Wzrost popularności trendu zdrowego 
i  roślinnego odżywiania oraz większej 
świadomości na temat jakości spoży-
wanych produktów sprawia, że w wielu 
kartach menu pojawiają się wegańskie 
i  bezglutenowe desery. W  restauracji 
U Królika zjecie wegański tort czekola-
dowy z borówkami oraz bezglutenowy 
torcik bezowy z  kremem daktylowym 
i musem owocowym. Dużym zaskocze-
niem jest tarta gruszkowa z bitą śmietaną 
przygotowaną na bazie wegańskiej emul-
sji z bobu! How cool is that? 
Słynąca z  organicznych produktów 
i roślinnego menu Zakwasownia rów-
nież nie zrezygnowała ze słodkich wypie-
ków i w nowej jesiennej karcie zaprezen-
tuje oryginalny deser z topinamburu ze 
słonym karmelem oraz ciastko wiśniowe 
z czekoladowym ganache i wiśnią mary-
nowaną w koniaku - idealna propozycja 
na dopełnienie spotkania przy kawie, na 
puentę obiadu czy kolacji. Na drugie 
śniadanie czy do pracy polecam droż-
dżówki z sezonowymi owocami, cyna-
monowe zawijanki, ciastka maślane na 
mące orkiszowej i owsiane z cynamo-
nem, które są przygotowane na bazie 
ekologicznych, organicznych produk-
tów. Czekają na was także batony pełne 
prażonych orzechów, pestek dyni, sło-
necznika, osłodzone daktylami i suszoną 
śliwką, które z  powodzeniem mogą 
zastąpić tradycyjne słodycze.
Ucieszą się też najmłodsi. Ilu z  nas 
w dzieciństwie słyszało w sklepie „nie 
kupię ci słodyczy, bo to niezdrowe”? 

UMAM
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owocami – śliwkami i jabłkami. Kruche 
korzenne ciasto i  orkiszowa tarta ze 
śliwkami i migdałami to must have tego 
sezonu. W  pochmurne dni zajrzycie 
też do Manufaktury Mojej Mamy, 
gdzie znajdziecie słonecznie żółty sernik 
z dynią, który swym kolorem przypomni 
Wam, że… wiosna coraz bliżej!

MAŁA FRANCJA W GARNIZONIE 

Dalekie podróże w ostatnim czasie były 
co prawda trochę utrudnione, ale na 
szczęście nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby wybrać się do małej garnizono-
wej Francji, czyli piekarni Bienvenu. 
Maślane i  rozdzielające się na wiele 
warstw croissanty spokojnie mogłyby 
zdobyć gwiazdkę Michelin. By przygo-
tować idealne ciasto francuskie potrzeba 
dużo czasu, miłości, cierpliwości oraz 
składników najwyższej jakości. Starannie 
dobrane masło, mąka z  certyfikatem 
Label Rouge oraz gruboziarnista szara 
sól z  Guérande to podstawa sukcesu. 
Hmm, być może dlatego moje crois-
santy nie wychodziły tak smacznie, bo 
nie miałam francuskiej mąki? Tak czy 
inaczej, ciasto francuskie zostawiam 
w rękach mistrzów, bo robią to dobrze, 
a Wam polecam spróbować wszystkiego 
co wychodzi z pieca - pains au chocolat, 
maślane ciastka sablés, chaussons à la 
pomme, torsades, brioszki i  escargot. 
Nauka języka Moliera w cenie!

ALEKSANDRA STOLARCZYK – zawodowo zajmuje się marketingiem. 
Po godzinach jest influencerką kuchni, specjalizującą się w segmentach 
#wege i #yumyum. Jej ciasta są tak urodziwe, że przy ich konsumpcji 
mieszają się ze sobą łzy żalu i rozkoszy.

SŁODKA PRZEKĄSKA

Spacerując po Garnizonie, w drodze do 
pracy, przedszkola, fryzjera czy kosme-
tyczki zatrzymajcie się w jednej z lokal-
nych piekarnio-cukierni, by nabyć świe-
żutkie, jeszcze cieplutkie i wyjęte prosto 
z pieca słodkie bułeczki – w sam raz na 
drugie śniadanie, czy popołudniowy 
deser. Na kolację w sumie też nie zaszko-
dzi. Jesienią lada w Cukierni Viktoria 
wypełnia się wypiekami z sezonowymi 

Sztuka Wyboru

Bienvenu

Bulwa
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DopiEść ZmYsły,  

Jesienna pogoda nie sprzyja już zbyt często spacerom czy wycieczkom, nie 
oznacza to jednak, że jedyną opcją pozostaje kanapa, koc, gorąca herbata 
i telewizor. W Garnizonie są miejsca, w których nasze poczucie dobrostanu 
wywindują odprężające i rozgrzewające masaże i rytuały spa. Bądźcie pewni, 
że jesteście w dobrych rękach!

O czekoladzie była już mowa na poprzed-
nich stronach, ale oto okazuje się, że jej 
wyjątkowy aromat i właściwości są wyko-
rzystywane nie tylko przez cukierników, 
lecz również przez terapeutów! Instytut 
Urody Por Favor przy ul. Hemara 
zaprasza na rozpieszczający rytuał „cze-
koladowa rozkosz” i trzeba przyznać, że 
już sama nazwa wywołuje pozytywne 
wibracje. Czekoladowy peeling całego 
ciała z  odprężającym masażem na 

ciepłym, czekoladowym oleju, wykonany 
na podgrzanym łóżku to coś, co nawet 
najbardziej ponury dzień może zamienić 
w błogą namiastkę raju. 
Na jesienną chandrę centrum terapeu-
tyczne Holistic przy ul. Słowackiego 
proponuje sprawdzone sposoby medy-
cyny dalekowschodniej. Masaż chiński 
Tui Na wzmacnia organizm, przynosząc 
uczucie odprężenia, lekkości oraz odro-
dzenia sił witalnych. Metoda ta skupia się 

na kręgosłupie, który w Chinach nazy-
wany jest „drzewem życia”. Również 
z punktu widzenia medycyny zachod-
niej jest to kluczowa część naszego ciała. 
W kręgosłupie znajdują się bowiem korze-
nie nerwowe, które łączą cały organizm 
i poszczególne jego części, w tym rów-
nież organy wewnętrzne, z centralnym 
ośrodkiem nerwowym, czyli z mózgiem. 
Masaż ma więc dobroczynny wpływ nie 
tylko na całe ciało, ale i umysł.

GDY ZA OKNEM SZARO

DLA CIAŁA I DUCHA

MAGAZYN

fot. Amber Hammam
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Salon Alicja przy ul. Słonimskiego 
przypomina, że jesień jest okresem, 
w  którym szczególnie powinniśmy 
dbać o  cerę, wobec mniejszej ekspo-
zycji na słońce. W  gabinecie króluje 
obecnie peeling dyniowy ( jak na jesień 
przystało!) marki Dermaquest z bezin-
wazyjną, relaksacyjną procedurą zabie-
gową zakończoną przyjemnym masa-
żem twarzy. Inną propozycją dla ciała 
i ducha jest unikalne połączenie krio-
terapii z endomasażem. Jest to zabieg 
z użyciem zaawansowanych technolo-
gii, zapewniający głęboką regenerację 
i niwelujący oznaki zmęczenia, które 
jesienią częściej nam doskwiera.
W  październiku czy listopadzie tem-
peratura nieuchronnie spada, jednak 
wizyta w  Five Senses Float Spa 
przy ul. Norwida pozwoli nam o tym 
zapomnieć. Masaż gorącymi kamie-
niami rozgrzewa nasze ciało i niweluje 
wszelkie bóle, w  tym pleców. Zabieg 
ten wykonuje się poprzez wykorzy-
stanie kamieni bazaltowych, które na 
bieżąco są wymieniane, a  ich tempe-
ratura wynosi około 60°C. Do masażu 
terapeuci używają dodatkowo ciepłego 
i  naturalnego eliksiru polskiej marki 
Mokosh, którego zapach utrzymuje się 
na skórze jeszcze przez długi czas.
Otwarty niedawno gabinet kosmetologii 

Fix Your Skin przy ul. Szymanowskiego 
oferuje personalizowany zabieg wzboga-
cony dodatkowo o drenaż limfatyczny 
kamieniem Gua Sha z różowego kwarcu. 
Masaż łagodzi napięcie mięśni, wspo-
maga dotlenienie skóry i wpływa pozy-
tywnie na owal twarzy. Regularny masaż 
Gua Sha pomoże zniwelować obrzęki 
i pozwala na dłużej zachować młodość 
skóry ze względu na swoje silne działa-
nie ujędrniające i przeciwzmarszczkowe. 
Wygląda więc na to, że istnieje sposób, by 
jesienią odmłodzić się o kilka… wiosen.
I  wreszcie gratka dla tych, którym 
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zamarzy się relaks z  orientalną nutą. 
W nowym salonie Amber Hammam 
specjalnością będzie rytuał inspiro-
wany bliskowschodnimi technikami spa. 
Wszystko zaczyna się w łaźni parowej, 
gdzie nagrzewamy się w oparach olejków 
eterycznych. Następnie kładziemy się na 
podgrzewane kamienne łoże, po czym 
za pomocą specjalnej rękawicy usuwany 
jest złuszczony naskórek z całego ciała. 
Co istotne, do oczyszczania skóry wyko-
rzystywane są pył i kwas bursztynowy. 
Po tym zabiegu wykonuje się delikatny 
masaż w pianie mydlanej, którą wydo-
bywa się ze specjalnych bawełnianych 
rękawów. Po oczyszczeniu ciała, można 
zażyczyć sobie okładu z glinki Rhassoul 
lub innych leczniczych okładów. Po 
obmyciu i osuszeniu ciała, wykonuje się 
jeszcze masaż z wykorzystaniem olejów 
naturalnych takich jak olej ze słodkich 
migdałów, orzechów makadamia, arga-
nowy oraz oczywiście olejek burszty-
nowy. Oto relaks godny sułtana!

fo
t. 

Fi
ve

 S
en

se
s

fo
t. 

Po
r F

av
or

fot. Amber Hammam



Z BLISKA

PR  WANsjA
– STĄD  
IMPORTUJEMY  
SŁOŃCE

G
A
R
N

IZ
O

N
.P

L

GARNIZON 2 | 202014 MAGAZYN

Skąpane w słońcu gaje oliwkowe. Mieniące się we wszystkich odcieniach 
fioletu pola lawendowe. Rzędy równo pnących się winorośli, uginających 
się pod ciężarem kiści dojrzewających owoców. Niesamowity, pozostający  
w uszach na zawsze śpiew cykad. Oto kwintesencja Prowansji.
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PR  WANsjA

Nasza mała Prowansja to Skład Wina 
i Lawendy przy ul. Norwida, groma-
dzący w butelkach, słoiczkach i flakoni-
kach aromaty, smaki oraz wspomnienia 
wyjątkowych chwil. Na początku lipca 
wybrałam się w podróż, aby na własne 
oczy zobaczyć jak powstają te nietu-
zinkowe produkty, kto je tworzy i jakie 
historie im towarzyszą. W ten jesienny 
czas wybierzcie się zatem ze mną 
w wyjątkowe miejsca, które odwiedzi-
łam, jadąc na południe Francji. 
O  Prowansji napisano już wiele, ale 
myślę, że każdy, kto ją odwiedza, 
zachwyca się nią i  odkrywa po swo-
jemu. Najbliższe jak dotąd memu sercu 
było Aix-en-Provence, ze względu na 
lata studenckie, które tam spędziłam. 
Dopiero tegoroczny wyjazd uświa-
domił mi jednak, jak wiele jest jesz-
cze miejsc do poznania. Ta podróż 
była moim powrotem do przeszłości. 
Czasem ponownego odkrywania miejsc, 
z  innej perspektywy, na spokojnie, bez 

pośpiechu. Delektowałam się chwilą jak 
nigdy dotąd. Francję pokochałam od 
pierwszego wejrzenia i nawet nie jestem 
w stanie powiedzieć, za co dokładnie. 
Uwielbiam w niej wszystko - jedzenie, 
kulturę, niesamowitą scenerię i krajo-
brazy, zmieniające się wraz z każdym 
regionem i porą roku.

Celem mojej wyprawy była winnica 
Château Isolette, z  której pochodzą 
wina w Składzie Wina i Lawendy. 
Château Isolette zlokalizowane jest 
w samym centrum Regionalnego Parku 
Naturalnego Luberon w  Prowansji. 
Nazwa parku, jak również apelacji wina 
pochodzącego z  tego regionu (AOP 
Luberon), bierze nazwę od niewyso-
kiego pasma górskiego. Jeśli pozwolicie 
na drobną egzaltację, to stwierdzam, że 
dotarłam do… raju. Moją 22-godzinną 
podróż wieńczył przejazd polami lawen-
dowymi, tuż przed zachodem słońca, 
przy akompaniamencie śpiewu cykad, 
które są symbolem słonecznego i gorą-
cego lata, które właśnie trwało.
Winnica liczy ponad 45 hektarów 
i położona jest na skraju malowniczej 
trasy, między dwoma maleńkimi mia-
steczkami - Apt i Bonnieux - dokładnie 
w samym sercu Luberon. Wjazd wień-
czy wyboistą polną drogę, u poboczy 
której pną się wieloletnie sosny. Po prze-
kroczeniu bram wzrok przyciąga przede 
wszystkim samo château (fr. zamek) 
w  kolorze ciepłego piasku, lokalnie 
określanym jako „ochrowy”. Winnica 
dostępna jest dla turystów, którzy mogą 
zobaczyć miejsce produkcji wina, a przy 
odrobinie szczęścia trafić na Oliviera, 
winiarza zajmującego się w  Isolette 
produkcją wina od ponad 30 lat, który 
żywo gestykulując chętnie opowiada 
o całym procesie, nie skąpiąc przy tym 

GARNIZON 2 | 2020

Choć geograficznie oraz 
kulturowo nie można 
wyobrazić sobie bardziej 
prowansalskiego regionu,  
to apelacja win AOP Luberon 
zaliczana jest do Doliny 
Rodanu.
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przeurocze miasteczko Roussillon, 
nazywane prowansalskim Kolorado. 
Ten przydomek ma swoje uzasadnie-
nie - widać to od razu po wjeździe do 
miasteczka, gdy naszym oczom uka-
zują się monumentalne skały ochrowe, 
górujące ponad drzewami. Tworzy to 
niesamowity kontrast soczystej zieleni 
i rdzawego, miejscami wręcz miedzia-
nego krajobrazu. To tu znajdują się 
wciąż czynne wyrobiska ochry – natu-
ralnego pigmentu, który osiąga barwę 
od żółtego po brązowy i to dzięki niemu 
typowe prowansalskie domy mają tak 
charakterystyczny, ciepły pomarańczo-
wo-żółtawy odcień i wtapiają się ideal-
nie w otaczający je pejzaż. Zwiedzanie 
miało tu zupełnie inny charakter – 
w tym wyjątkowym roku nie dało się tu 
spotkać wielu turystów, co miało akurat 
same zalety. 
Lourmarin, spokojne i  urokliwe mia-
steczko położone tuż przy południowym 
zboczu masywu Luberon, to kolejne 

Nie sposób nie wspomnieć także o roz-
pościerających się wszędzie wokoło 
polach lawendy, z  których Luberon 
słynie. Od lat przyciągają one rzesze 
akwarelistów, artystów, fotografów 
oraz zwykłych turystów, którzy pragną 
zobaczyć i poczuć unoszącą się wokół, 
intensywną woń fioletowych kwia-
tów. Trafiłam na najlepszy możliwy 
moment. Lawenda kwitnie od połowy 
czerwca, a najwcześniej w połowie lipca 
zaczynają się jej zbiory. Zaprzyjaźniony 
z winnicą od lat miodziarz Lucas wśród 
pól ustawia swoje pasieki, a efekt pracy 
pszczół sprawdzić można, próbując 
miodu dostępnego w  Składzie Wina 
i  Lawendy. Nadchodzące chłodne, 
jesienne dni będą idealnym momen-
tem na duchową teleportację w ciepłe 
miejsce, choćby tylko poprzez herbatkę 
z lawendową słodyczą!
Kolejnym ciekawym punktem na mojej 
turystycznej mapie Prowansji było 
położone 20 minut drogi od Isolette 

zaskakujących ciekawostek. Zachęca też 
do zejścia do piwnicy z winami (caveu), 
która połączone jest z  niewielkim 
muzeum, gdzie zgromadzone zostały 
liczne zdjęcia i  pamiątki, a  także nie-
używane już dziś w produkcji rekwizyty 
związane z uprawą winorośli. Zajeżdżają 
tu także oczywiście lokalni mieszkańcy, 
aby kupić wino bezpośrednio od jednego 
z najlepszych producentów w regionie. 
Dla bardziej ciekawskich turystów wyty-
czone zostały ścieżki, prowadzące do 
różnych parcel, gdzie opisane są upra-
wiane w danym miejscu rodzaje szcze-
pów. Dotrzeć można także do płynącej 
nieopodal rzeki Cavalon. Jest tu kła-
deczka, na której można usiąść i przez 
chwilę oddać się podziwianiu przepięk-
nych wzgórz i jedynego w swoim rodzaju 
zachodu słońca, w kolorze soczyście doj-
rzałej pomarańczy.

We wczesnych wiekach średnich 
ziemie, na których powstanie 
Chateau Isolette, trafiły w 
ręce kościoła, a konkretnie 
stanowiły posiadłości biskupów 
Apt. Zachowały się dokumenty 
z końcówki X wieku dotyczące 
umów na sadzenie nowych 
połaci winnicy.
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wyjątkowe miejsce, szczególnie dla miło-
śników literatury. To właśnie tu znajduje 
się dom oraz grób noblisty Alberta 
Camusa, autora słynnej „Dżumy”. 
Odwiedzając miejsce spoczynku pisa-
rza, znajdujące się na początku jedy-
nego w  miasteczku cmentarza, ude-
rzyła mnie przede wszystkim prostota. 
Ujrzałam zwykłą, nieco wręcz zanie-
dbaną płytę, która wyróżniała się głów-
nie tym, że okalały ją bujnie rosnące, 
kwitnące różową barwą oleandry oraz 
licznie pozostawione przez odwiedza-
jących karteczki napisane w  różnych 
językach. Były to życzenia, refleksyjne 
myśli oraz podziękowania za inspirację. 
Ależ to był niezwykły moment!

Co roku tłumy fotografów oraz 
influencerów z całego świata 
zjeżdżają na lawendowe pola  
w Prowansji. Znalezienie 
przestrzeni do zrobienia zdjęcia 
bywa nie lada wyzwaniem. W tym 
roku jednak było zupełnie inaczej…

Van Gogh, Paul 
Cezanne, Pablo 
Picasso. Od wieków 
Prowansja jest 
ulubionym miejscem 
twórczości wielkich 
artystów.

Pozostając w  nurcie literackim, nie 
wypada nie wspomnieć o  Peterze 
Mayle’u, autorze wielu książek 
o  Prowansji, który zarażał w  nich 
miłością do tego regionu. Do najpo-
pularniejszych należą chociażby „Rok 
w Prowansji”, „Hotel Pastis” i „Dobry 
rok”. Na podstawie tej ostatniej Ridley 
Scott nakręcił słynny film o tym samym 
tytule z  Russelem Crowe i  Marion 
Cotillard w  rolach głównych. Film 
widziałam wielokrotnie, na długo przed 
moją wyprawą w  tę okolicę. Mogę 
zapewnić, że moje wyobrażenia, spotę-
gowane zjawiskowymi kadrami z filmu, 
w pełni pokrywały się z pięknem, któ-
rego doświadczyłam w rzeczywistości.
W  tej podróży najgorsze było to, że 
musiała kiedyś dobiec końca. Całe 
szczęście, że część impresji mogłam 
zabrać ze sobą. W  Składzie Wina 
i  Lawendy dbamy o  to, by Garnizon 
miał swoją czynną przez cały rok amba-
sadę Prowansji. To tu, nawet w środku 
jesiennej słoty, można sprawić sobie 
przyjemną namiastkę lawendowego pola 
i pnącej winorośli. To nie wszystko - już 
niebawem spragnionym pełni prowan-
salskich wrażeń zaoferujemy zorganizo-
wane wyjazdy do naszego château!

GARNIZON 2 | 2020
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Pierwszy raz rozbłysły po październikowej odwilży 1956 roku; zgasły wraz z końcem poprzedniego 
ustroju polityczno-gospodarczego. Trzy dekady później neony wracają do centrum Wrzeszcza.

Wieczorem w  Garnizonie neonem 
zapraszają Pobite gary, Ping pong (ten 
w środku dodatkowo wita po chińsku: 
ni hao), Moje miejsce oraz Progres, cza-
sem świeci także Bazar natury, Stary 
Maneż czy Bistro Słowacki (ten ostatni 
zresztą pojawił się jako pierwszy, jesz-
cze w 2013 roku). Robią to z pewną 

taką nieśmiałością – bo jeszcze nic się 
tam nie rusza, nie mruga, nie pulsuje 
kolorami – ale świecą. Historia zata-
cza koło – neony znów pozwalają się 
wyróżnić, niosąc obietnicę jakości, 
dobrego smaku. A Garnizon jest jed-
nym z głównych ośrodków tego neono-
wego renesansu w Gdańsku.

NEONY SIĘ ZAPALAJĄ

Kolorowe neony, symbol nowoczesności 
i „zachodniego” świata, rozbłysły przy 
al. Grunwaldzkiej, czyli w handlowo-
-usługowym centrum naszego miasta, 
jeszcze w czasach Gomułki, niesłusznie 
dziś kojarzonymi jedynie z  szarzyzną 
i zgrzebnością. Jednak jako że w czasach 

NeoN  Wy
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Trzy spośród opisanych w tekście wrzeszczańskich neonów: Arged, PDT  
i Cristal na pocztówce z lat 60. XX wieku (fot. K. Krassowski | zbiory autora)

gospodarki uspołecznionej i centralnie 
sterowanej reklama nie służyła rywa-
lizowaniu o klienta, to przed neonami 
postawiono inne, ambitniejsze zadanie. 
Miały przede wszystkim zdobić miasto, 
podkreślać jego nowoczesność i dostar-
czać wręcz artystycznych przeżyć. 
Rozpoczęta pod koniec lat 50. „neoni-
zacja” była częścią szerszego programu 
poprawy czystości i  estetyki polskich 
miast, który miał na celu m.in. przycią-
gnięcie turystów zagranicznych wraz 
z ich twardą walutą, tak bardzo pseudo-
komunistycznemu państwu potrzebną.

MORSKA, PDT, CRISTAL, DOM KSIĄŻKI…

Bodaj pierwszym neonem we Wrzeszczu 
był ten zdobiący modną wówczas kawiar-
nię Morska przy al. Grunwaldzkiej (dziś 
działa tam Kolonia Artystów). Szybko 
dołączyły do niego kolejne i już wiosną 
1958 prawie każdy szanujący się sklep 

JAK DZIAŁA TRADYCYJNY NEON?
Wygiętą ręcznie przy pomocy palnika gazo-
wego rurkę szklaną pokrywa się od środka 
proszkiem luminoforowym i wypełnia szla-
chetnym gazem (np. neonem, argonem). Ten 
w kontakcie z prądem elektrycznym świeci. 
Kolory świecenia neonu zależą od składu 
gazu wewnątrz rurki oraz zastosowania 
odpowiedniego luminoforu.

NeoN  Wy
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Cristal, Liliput, Maraska; świeciły neony 
ówczesnych państwowych marek: Arged, 
Chemia, Dom Książki, Maraton, Moda 
Polska, Obuwie Lux; świeciły także neony 
z napisami prozaicznymi, które jednak 
także cieszyły oczy: Apteka, Artykuły deli-
katesowe, Bar mleczny, Delikatesy, Jubiler, 
Zioła; świeciły wreszcie ogromne neony 
dachowe przy kluczowych skrzyżowa-
niach, głoszące ni stąd ni zowąd, że 
Totalizator Sportowy to nowe obiekty spor-
towe albo, że Gdańsk miastem kwiatów.

NEONY SIĘ PSUJĄ

Problemem było jednak to, że neony cią-
gle się psuły. Z reguły część z nich nie 
działała, albo działała od czasu do czasu, 
a w części świeciły się tylko fragmenty, 
tworząc niezamierzenie humorystyczne 
napisy, np. kawiarnia stawała się awa-
rią, a Gdańsk zamiast miastem kwiatów 
okazywał się miastem… katów. Poza tym 
„neonizacja” budziła u części mieszkań-
ców sprzeciw – jednym przeszkadzała 
„kakofonia kolorów” i wzorniczy chaos, 
inni narzekali, że mechanizmy neonów 
głośno buczą. Do tego niekiedy powodo-
wały one zakłócenia w odbiorze telewizji, 
a czasem nawet powodowały pożary. 
Najczęstszym jednak zarzutem formu-
łowanym przez lokalną prasę wobec 
neonów była… zbyt mała ich liczba, 
o wiele mniejsza, niż w innych polskich 
miastach wojewódzkich. Wskazywano 
przy tym także, że gdańskim reklamom 
świetlnym brakuje rozmachu, zwłaszcza 
jeśli chodzi o rozmiary. 
Faktem jest, że miejscowy oddział 
monopolisty w  branży, Państwowego 
Przedsiębiorstwa Usług Reklamowych 
„Reklama” (później Przedsiębiorstwa 
Produkcji i Montażu Urządzeń Rekla-
mowych „Wutech” w Gdańsku), działał 
w spartańskich, na poły chałupniczych 
warunkach i nie nadążał ani z konserwa-
cją istniejących, ani z produkcją nowych 
neonów. Zadania nie ułatwiały charak-
terystyczne dla tamtej epoki kłopoty 
materiałowe i częste tzw. brakoróbstwo.
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wabiąc kolorami, a niekiedy też bawiąc 
pomysłową grafiką. I  tak w  latach 
PRL-u  neony oświetlały oba domy 
handlowe: Powszechny Dom Towarowy 
(PDT) „Neptun” oraz Spółdzielczy Dom 
Handlowy „Sezam”; świecił słoń z pod-
niesioną trąbą, reklamujący loterię; 
świeciły neony „knajpiane”: Akwarium, 

czy punkt usługowy przy głównej ulicy 
posiadał świecący kolorowy szyld – naj-
częściej elewacyjny, czasem semaforowy, 
a z rzadka – wolnostojący.
Neony projektowali zawodowi plastycy, 
co przekładało się na ich wysoką jakość 
– wiele miało w  sobie tyle finezji, że 
bez żadnej przesady można je nazywać 
dziełami sztuki. Po zmroku ożywiały 
one i  ubarwiały centrum Wrzeszcza, 

Wieczorami Garnizon zdobi coraz więcej 
neonów (fot. Jarosław Wasielewski)
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Ale mimo tych zastrzeżeń wrzeszczań-
skie neony wtopiły się w  wieczorno-
-nocny krajobraz dzielnicy. Były regu-
larnie uwieczniane na pocztówkach, 
a dziś są z sympatią wspominane przez 
starszych mieszkańców naszego miasta. 

NEONY GASNĄ

W  1978 roku liczbę neonów w  Trój-
mieście szacowano na około tysiąc. 
Koniec dekady Gierka coraz częściej 
jednak przynosił oszczędnościowe ich 
wyłączanie w  okresie zimowym, co 
znacznie skracało ich żywotność. Lata 
80. z  kolei to początek ich końca – 
załamanie gospodarcze epoki generała 

Jaruzelskiego nie sprzyjało powstawaniu 
nowych instalacji oraz konserwacji czy 
aktualizacji istniejących neonów. Pod 
koniec dekady ulice polskich miast stały 
się ciemne, ponure i nikogo nie dziwił 
widok urwanych kabli czy potłuczonych 
szklanych rurek. Wyjątkiem były neony 
modnych nocnych lokali, które wytrzy-
mały najdłużej.
Po zmianie ustroju w 1989 roku agre-
sywny kapitalizm wygrał z  estetyką. 
Pojawiła się co prawda konkurencja 
w branży reklamowej, ale nie przynio-
sła ona renesansu. Neonów praktycz-
nie nikt już nie chciał – były za drogie, 
zbyt kłopotliwe w utrzymaniu. Zaczęły 

je wypierać krzykliwe w formie i pry-
mitywne technicznie – ale za to o wiele 
tańsze w produkcji – reklamy kaseto-
nowe. Owszem, w latach 90. na ulicach 
polskich miast zrobiło się jasno i kolo-
rowo, ale zarazem zrobiło się brzydko. 
Neony – nieczynne, niekonserwowane, 
zapomniane, kojarzone z  poprzed-
nim ustrojem – stopniowo rozpadały 
się i  znikały z  krajobrazu dzielnicy 
wraz z  remontami elewacji kolejnych 
budynków. 

NEONY WRACAJĄ

Do niedawna, poza zrewitalizowa-
nym przy okazji remontu budynku 
Cristalem, w  centrum Wrzeszcza nie 
świecił ani jeden neon. Ale jako się 
rzekło na początku: wracają niczym 
bociany na wiosnę. Pojawiają się przy 
al. Grunwaldzkiej, w okolicach dworca, 
w Garnizonie. Na tle wizualnego cha-
osu, do którego wszyscy zdążyliśmy 
się już przyzwyczaić, neonowy szyld 
pozwala się wyróżnić, niesie obietnicę 
jakości, dobrego smaku. Zupełnie jak 
sześćdziesiąt lat temu.

Aleja Grunwaldzka na pocztówce z lat 60. XX wieku, widok w kierunku śródmieścia; 
widoczny neon PDT (po lewej), Gdańsk miastem kwiatów (w środku) oraz Delikatesy  
(po prawej) (fot. K. Krassowski | zbiory autora)

JAROSŁAW WASIELEWSKI – badacz i popularyzator historii Gdańska, współautor m.in.  
serii albumów Wrzeszcz na dawnej pocztówce, publikuje na portalu Trójmiasto.pl oraz  
w czasopiśmie 30 dni, pisze także bloga: jarekwasielewski.pl/zwrzeszcza
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Tej jesieni minęło okrągłe 5 lat od rozpoczęcia bezprecedensowego projektu o nazwie 
Garnizon Kultury. I choć jubileusz przychodzi nam świętować w trudnych dla kultury czasach, 
warto powspominać liczne imprezy i barwne wydarzenia, a także z optymizmem spojrzeć  
w kolejne pięciolecie, jakie otwiera się przed nami.

RZUĆ TO WSZYSTKO, CO ZŁE,  
I CHODŹ DO MANEŻU!

10 października 2015 roku. W całym 
Wrzeszczu wielkie poruszenie. Na ten 
dzień zaplanowano wielkie otwarcie 
nowej przestrzeni, łączącej funkcje kul-
turalne, rozrywkowe i gastronomiczne 
na terenie rewitalizowanego obszaru 
dawnych koszar. Zaplanowane atrakcje 
przyciągnęły wielkie tłumy gości.
Swoje podwoje otwierał tego dnia 
m.in. nowy klub muzyczny, utworzony 

w odrestaurowanym budynku dawnej 
ujeżdżalni koni z  czasów Czarnych 
Huzarów. Inaugurację Starego Maneżu, 
bo taką nazwę wybrano dla nowego 
obiektu, uświetnił występ artysty, 
który przeżywał wówczas swoją drugą, 
a może i trzecią młodość. Współpraca 
Zbigniewa Wodeckiego z grupą Mitch 
& Mitch i  wydany album „1976: 
A Space Odyssey” okazały się sensacją 
roku, a  odkurzoną (zrewitalizowaną, 
można by rzec) po 40 latach piosenkę 

„Rzuć to wszystko, co złe” nuciliśmy 
sobie w domach, tramwajach, szkołach 
i biurach.
– Już na sam początek wysoko posta-
wiliśmy sobie poprzeczkę, choćby 
ze względu na dużą liczbę muzyków 
[ponad dwudziestu – red.], jednocze-
śnie występujących podczas pierwszego 
koncertu na nowej scenie. Zależało nam 
jednak, aby muzyczną historię Starego 
Maneżu rozpoczął wykonawca, który 
połączyłby różne pokolenia – wspomina 
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słuchaczy, a nawet jeśli, to odbywające 
się tam wydarzenia nie są zbyt emo-
cjonujące. W  przypadku Garnizonu 
Kultury najwyraźniej zadziałał genius 
loci, ponieważ od pierwszej chwili emo-
cje uczestników imprez były ogromne, 
a  atmosfera gorąca. Inauguracja 
potwierdziła, że wysiłek się opłacił, 
a  Gdańsk zyskał bardzo wartościowy 
i  bez wątpienia potrzebny kompleks 
rekreacyjno-kulturalny” – relacjonował 
wydarzenie portal Trojmiasto.pl.
Wcześniej uroczyście otwarto w Garni-
zonie Kultury Esprit Haus, odrestau-
rowany budynek z końca XIX wieku, 
pierwotnie przeznaczony na kwatery 

W ciągu pięciu lat  
w Starym Maneżu 
odbyło się ponad  
500 wydarzeń. 
Większość to koncerty 
muzyczne, w których 
udział wzięło ok. pół 
miliona widzów. 

Justyna Glazar, Członek Zarządu 
Grupy Inwestycyjnej Hossa. – Muszę 
przyznać, że towarzyszyła nam spora 
trema, chyba dużo większa niż w przy-
padku artystów. 
W ciągu pięciu lat w Starym Maneżu 
odbyło się ponad 500 wydarzeń. Więk-
szość to koncerty muzyczne, w których 
udział wzięło ok. pół miliona widzów. 
Muzyczne życie Starego Maneżu oficjal-
nie rozpoczęły pierwsze takty piosenki 
„Opowiadaj mi tak” z charakterystycz-
nym glissando na trąbce w wykonaniu 
Wodeckiego.
„Istnieją w Trójmieście kluby koncer-
towe, które mimo ciekawej oferty, loka-
lizacji czy atrakcyjności samego miejsca 
nie są w  stanie przyciągnąć do siebie 
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Warsztaty pianistyczne  
z Adamem Makowiczem

Marianne Faithfull, 
na zdj. powyżej afisz 
zapowiadający koncert 
artystki

Koncert Zbigniewa 
Wodeckiego z zespołem 
Mitch&Mitch rozpoczął 
muzyczne życie Starego 
Maneżu.

Fish



dla huzarów pruskiej kawalerii, stacjo-
nującej we wrzeszczańskich koszarach. 
W połowie drugiej dekady wieku XXI 
miała tu na dobre zapanować zupełnie 
inna atmosfera, a to za sprawą oryginal-
nych konceptów, które zostały tu powo-
łane do życia. Swoją działalność rozpo-
częły kultowa już dziś Sztuka Wyboru, 
studio filmowo-fotograficzne WRZE-
pracownia, Kreatywna Cafe, pracownia 
rękodzieła Koty na Płoty, akcelerator 
przedsiębiorczości Clipster oraz Kam-
pus Kreatywny, który to dał początek 
studenckiej społeczności w Garnizonie. 
Dzień inauguracji Esprit Haus stał pod 
znakiem targów sztuki i rękodzieła. „To 
wspaniałe, że ten teren już nie straszy 
i  jest taki piękny, że zachęca do czę-
stych odwiedzin” – powiedziała repor-
terce Trojmiasto.pl jedna z uczestniczek 
imprezy.

NIE TYLKO MATERIA

- Idea, jaka przyświeca Garnizonowi 
Kultury, nie kończy się jedynie na odre-
staurowanych zabudowaniach – pod-
kreśla Justyna Glazar. – Chodzi także, 
a może przede wszystkim, o obecność 
w przestrzeni Garnizonu różnorodnych 
inicjatyw kulturotwórczych, które sta-
ramy się konsekwentnie podejmować 
lub wspierać. Uruchomiliśmy przestrzeń 
dla kultury i  sztuki w  historycznych 
budynkach, ale też sukcesywnie wpro-
wadzamy na teren Garnizonu kolejne 
rzeźby plenerowe, wydajemy publikacje, 
takie jak historyczna monografia „Od 
Czarnych Huzarów do Niebieskich 
Beretów”, a  – ostatnio – podjęliśmy 
się tworzenia ambitnego kwartalnika 
„Garnizon”. Chętnie współtworzymy 
też wydarzenia kulturalne i akcje inte-
grujące społeczność dzielnicy, takie 
jak organizowana co roku z Fundacją 
Palma „Noc Wrzeszcza”. 

Wyjątkowa atmosfera Garnizonu 
Kultury szybko uczyniła z niego jeden 
z najbardziej popularnych miejsc spo-
tkań w Gdańsku. Goście, oprócz kon-
certów, wernisaży czy wydarzeń literac-
kich, niezmiennie chwalą sobie urokliwy 
trawnik otoczony starodrzewem, klima-
tyczne lokale gastronomiczne, spek-
takularne linarium przy rozlewisku 
Strzyży, a także tętniący życiem w każdy 
czwartek i  sobotę Bazar Natury. Od 
czasu wielkiego otwarcia do Garnizonu 
Kultury dołączały kolejne instytucje. 
Otworzyła się m.in. szkoła artystyczna 
Republika Marzeń GSA oraz Studio 
Tańca Artistic, powstało nowe miejsce 
promujące kulturę fizyczną – Klub 
Badmintona Garnizon. Pojawiła się 
też nietypowa przestrzeń tymczasowo 
zaaranżowana w morskich kontenerach, 
w których zadomowiły się nowe kon-
cepty oferujące jakościowe produkty róż-
nej maści, począwszy od rozwijających 

KULTURA WOKÓŁ NAS
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jednak wątpliwości, że to wyjątkowe 
miejsce odżyje, a  jego stali bywalcy 
już teraz z niecierpliwością czekają na 
powrót do normalnego koncertowo-ar-
tystycznego życia.
Warto podkreślić, że Garnizon Kultury 
– podobnie jak całościowo pojmo-
wany projekt Garnizonu – wciąż nie 
jest jeszcze ukończony, a nadchodzące 
5 lat może przynieść kolejne znaczące 
kroki w jego rozwoju. Koncepcja urba-
nistyczna obejmuje dopełnienie corso, 
czyli ciągu pieszego wzdłuż potoku 
Strzyży aż do okolic skrzyżowania 
alei Grunwaldzkiej z  aleją Żołnierzy 
Wyklętych. W planach jest m.in. rewi-
talizacja budynku dawnego kasyna ofi-
cerskiego, w którym funkcjonowało kino 
Zawisza (temat dawnych kin wrzesz-
czańskich poruszamy szerzej na str. 26). 

Do zagospodarowania pozostało jeszcze 
kilka zabytkowych budynków z terenem, 
który łącznie liczy w Garnizonie Kultury 
ponad 12 ha, dając ogromne możliwości 
stworzenia wielu nietuzinkowych pro-
jektów. Mile widziani są nowi partnerzy 
z pomysłami na zapełnienie i ożywienie 
pozostałego obszaru, dlatego jeśli masz, 
Drogi Czytelniku, ciekawą wizję, a jed-
nocześnie czujesz się na siłach, by podjąć 
się wyzwania współtworzenia tej inspi-
rującej przestrzeni, wiedz, że Garnizon 
Kultury na Ciebie czeka!
W  jakich okolicznościach przyjdzie 
nam świętować za 5 lat dekadę istnienia 
Garnizonu Kultury? W obecnym, szalo-
nym świecie ciężko o pewne prognozy, 
można być jednak pewnym, że atrak-
cyjne miejsca spotkań z kulturą zawsze 
będą stanowić wartość samą w sobie.

Jeśli masz, Drogi Czytelniku, ciekawą wizję,  
a jednocześnie czujesz się na siłach, by podjąć się 
wyzwania współtworzenia tej inspirującej przestrzeni, 
wiedz, że Garnizon Kultury na Ciebie czeka!

kreatywność zabawek dla dzieci aż po 
designerskie okulary i ubrania. 
W  efekcie dla wielu osób całodniowe 
wizyty w Garnizonie stały się sprawdzo-
nym pomysłem na przyjemne i rozwija-
jące spędzanie wolnego czasu. Wszystko 
zgodnie z  hasłem, które od początku 
przyświecało Garnizonowi: „Tu trzeba 
być, nie wystarczy bywać”.
- Współtworzymy nowy trend, poka-
zując, że nie tylko instytucje publiczne 
mogą kreować nowe zjawiska kulturalne 
– dodaje Justyna Glazar. – Pozytywny 
odbiór Garnizonu Kultury to dla nas 
wielka satysfakcja i dowód na to, że warto 
realizować ambitne projekty. Naszym 
celem było stworzenie nowego kultural-
nego centrum dzielnicy, miejsca integra-
cji sąsiedzkiej, w którym przy okazji róż-
nych wydarzeń i zajęć, ale i na co dzień, 
mogłyby spotykać się różne pokolenia. 
Daliśmy temu wyraz już od pierwszych 
dni funkcjonowania Garnizonu Kultury, 
przeprowadzając szeroko zakrojoną akcję 
zaproszeń na koncerty, zaadresowaną do 
mieszkańców Wrzeszcza i Strzyży. Dziś, 
sądząc po frekwencji, jaka nam niezmien-
nie dopisuje, można powiedzieć, że idea 
się sprawdziła, a wrzeszczanie czują się 
tu „u siebie”. 

KULTURA MA CIEKAWĄ PRZYSZŁOŚĆ

W 2020 roku pierwszy okrągły jubile-
usz Garnizonu Kultury przypadło nam 
świętować w warunkach trudnych dla 
wszelkiego rodzaju widowisk. Nie ma 
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Zacznijmy jednak od początku. Pierwszy 
pokaz kinowy odbył się w mieście nad 
Motławą 20 października 1896 r. w jed-
nym z  najpopularniejszych i  najwięk-
szych przybytków rozrywki wilhelmiń-
skiego Gdańska –  w Teatrze Wilhelma 
na Długich Ogrodach. Na kino z praw-
dziwego zdarzenia przyszło mieszkań-
com poczekać jeszcze ponad dekadę. 
Dopiero w 1907 r.  otwarto pierwszy 
stały kinoteatr – Passage-Theater w rejo-
nie Targu Węglowego. Do momentu 
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wybuchu I  wojny światowej powstały 
kolejne, choć żywoty większości z nich 
były dość krótkie. Prawdziwy rozwój 
kin gdańskich przypadł dopiero na 
okres międzywojenny. O ile w 1921 r. 
było w mieście jeszcze tylko 6 kinote-
atrów, o tyle ich liczba w szczytowym 
momencie (1939 r.) wyniosła już 19. Co 
z  dzisiejszej perspektywy może nieco 
zaskakiwać, większość kinematografów 
skupiała się do końca II wojny światowej 
w gęsto zaludnionym i zabudowanym 

Śródmieściu, gdzie tętniło życie poli-
tyczne, gospodarcze, a przede wszyst-
kim kulturalne i nocne. 

NAJSTARSZE KINA WE WRZESZCZU

Pierwsze kino w najgwałtowniej rozra-
stającym się przedmieściu, a  więc we 
Wrzeszczu, założono dokładnie przed 
100 laty, w  1920 r. Było to Kunst-
Lichtspiele, które mieściło się przy 
obecnej al. Grunwaldzkiej (wówczas 
Hauptstraße 79).  Posiadało widownię 

GARNIZON 2 | 2020 MAGAZYN

PÓjŚć do KiNa 

Historia kinematografii we Wrzeszczu naznaczona jest najsilniej przez trzy, dzia-
łające w okresie powojennym, kultowe wręcz kina: „Bajka”, „Zawisza” i „Znicz”.  
Dwa z nich funkcjonowały na terenie obecnego osiedla Garnizon.

W DAWNYM WRZESZCZU…

fot. Krzysztof Mystkowski (KFP)
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na 487 widzów, co czyniło je jednym 
z większych w całym mieście. W 1923 
r. pojawiło się drugie kino w dzielnicy 
– Union-Lichtspiele, też przy tej samej 
ulicy (adres: Hauptraße 153). Było zde-
cydowanie mniejsze, oferowało tylko 190 
miejsc. Jednak to otwarty w dzielnicy  
1 września 1924 r. okazały Film-Palast 
zapisał się najsilniej w historii przedwo-
jennego Wrzeszcza. Kino dzierżyło do 
początku lat trzydziestych palmę pierw-
szeństwa, jeśli chodzi o wielkość w całym 
Wolnym Mieście, łączna bowiem liczba 
miejsc, którą mogło zaoferować, wyno-
siła aż 900. Film-Palast uchodził też 
powszechnie za najładniejsze kino 
międzywojennego Gdańska. Ten przy-
bytek znajdował się przy ul. Romana 
Dmowskiego (Bahnohfstraße 18). Gwoli 
ścisłości należy także wspomnieć o nie-
wielkim (170 miejsc) kinoteatrze Park-
Lichtspiele, który otwarty został w 1937 
r. przy al. Grunwaldzkiej (wówczas już 

Adolf-Hitler-Straße 521). Wszystkie 
z wymienionych kin działały niemal do 
końca II wojny światowej. 

NOWE KINA PO 1945 R.

W  rzeczywistości nowego, polskiego 
Gdańska, pierwsze kino otwarto nie 
w  zrujnowanym Śródmieściu, będą-
cym w  istocie nadal jednym wielkim 
gruzowiskiem, lecz w Oliwie, relatyw-
nie najmniej dotkniętej działaniami 
wojennymi. Już 7 lipca 1945 r. zaczęło 
działać kino „Delfin” przy ul. Armii 
Czerwonej 11 (dziś: ul. Opata Jacka 
Rybińskiego). Obecnie w  tym miej-
scu funkcjonuje, nawiązująca nazwą 
i  wystrojem do dawnego kina, znana 
kawiarnia. O ile przed 1945 r. na tere-
nie Gdańska działały niemal wyłącznie 
kina prywatne, o tyle po wojnie zakła-
dano głównie kina państwowe, zakła-
dowe (np. „Kopernik” przy szpitalu 
wojewódzkim, „Wrzos” Komendy MO 

czy „Panorama” Stoczni Gdańskiej) 
i sporadycznie tzw. społeczne („Watra” 
ZHP). Kina liczniej powstawały też na 
przedmieściach i oddalonych niejedno-
krotnie od centrum dzielnicach, w tym 
oczywiście i we Wrzeszczu.

KULTOWA  „BAJKA” 

Słynne kino, które przez dziesięciole-
cia było celem wypraw wielu uczniów 
szkół podstawowych z Wrzeszcza i oko-
licznych dzielnic (choć, rzecz jasna, nie 
tylko), otwarte zostało oficjalnie już 7 
kwietnia 1946 r. Pierwszym filmem 
w repertuarze był polski dramat z 1937 
r. pt.  „Znachor”. Część z  Państwa 
zapewne zna drugą, o wiele późniejszą, 
bo z 1981 r., adaptację filmową powie-
ści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza pod 
takim samym tytułem, którą wyreży-
serował Jerzy Hoffman (wśród odtwór-
ców głównych ról znaleźli się Jerzy 
Bińczycki i Anna Dymna). Kino, które 

Widok remontowanego budynku dawnego kina „Bajka”, 2015 r. 
(fot. Andrzej J. Gojke (KFP))
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fot. Krzysztof Mystkowski (KFP)
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funkcjonowało pod adresem Jaśkowa 
Dolina 14, zostało zamknięte dopiero 
w lutym 2003 r. Przez kolejne lata w jego 
siedzibie działały dyskoteki, a następnie 
(od 2015 r.) salon jednej z ogólnopol-
skich salonów meblowych. Obecnie 
(wrzesień 2020 r.) trwają prace, by otwo-
rzyć w nim sklep spożywczy. Sam budy-
nek, o czym niewiele osób zdaje sobie 
sprawę, powstał jeszcze przed II wojną 
światową, i  pierwotnie był… kaplicą 
i domem zebrań parafii ewangelickiej 
Lutra. Budynek - nazywany zresztą po 
prostu Domem Lutra – został oddany 
uroczyście do użytku w grudniu 1933 r., 
w roku 450-lecia urodzin tego słynnego 
niemieckiego reformatora religijnego.  

EFEMERYCZNA „JAGIENKA”  
ORAZ SEZONOWA „LECHIA”

Z  kronikarskiej powinności należy 
wspomnieć jeszcze o kinie „Jagienka”, 
które bardzo krótko, bo zaledwie 2,5 
roku (od połowy 1961 r. do końca 
1963 r.) istniało na ul. Wajdeloty, gdzie 
w pierwszych powojennych latach funk-
cjonowała jedna z większych w dzielnicy 
sal widowiskowych.  Przez krótki okres 
„Jagienka” działała równolegle z kinem 
letnim „Lechia”, które organizowane 
było sezonowo w latach 1958-1962 na… 
stadionie przy ul. Romualda Traugutta. 

„ZAWISZA” I „ZNICZ”

Pozostałe, stałe kina powojennego 
Wrzeszcza znajdowały się, jak wspo-
mniano już, na terenie obecnego osiedla 
Garnizon. Mniejsze (nieco ponad 200 
miejsc) i oferujące gorsze warunki, było 
wojskowe kino „Garnizonowe”, otwarte 
w czerwcu 1957 r., które po pewnym 
czasie przemianowane zostało na 
kino „Zawisza”. Mieściło się w Klubie 
Garnizonowym, tj. w budynku byłego 
Kasyna Brygady Przybocznej Huzarów.  
Większe i o dłuższej historii było kino 
„Znicz”. Co ciekawe, podobnie, jak 
„Bajka”, zostało ono otwarte w byłym 
obiekcie kultu religijnego. Budynek, do 

Grafika przedstawiająca dawny Dom Lutra, oddany do użytku w grudniu 1933 r.  
(za: „Danziger Neueste Nachrichten”, 21 XII 1933)

Reklama występu rosyjskiego zespołu 
muzycznego i emisji filmu o Afryce w 
największym, przedwojennym kinie we 
Wrzeszczu: Film-Palast (za: „Danziger 
Neueste Nachrichten, 1 IV 1931)

Informacja prasowa informująca  
o otwarciu kina „Capitol” (za: 
„Dziennik Bałtycki, 16 III 1947).
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Wnętrze dawnego kina „Zawisza”, 
przed 2014 r. (fot. J.Weltrowska)
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którego się wprowadziło, był bowiem 
w latach 1937-1945 ewangelicką świąty-
nią św. Pawła. Pierwszym kinem w tym 
miejscu był „Capitol”, który zainaugu-
rował swoją działalność niecały rok po 
„Bajce”, tj. w marcu 1947 r. Wkrótce zbyt 
zachodnio brzmiącą nazwę zastąpiono 
swojskim „Zetempowcem” (z  począt-
kiem października 1950 r.), a następnie 
„Zniczem” (od 19 marca 1957 r.). Kino 
przy ul. Karola Szymanowskiego 12/16 

oferowało blisko 850 miejsc w 1952 r., 
później liczba ta spadła do 712, a dalej 
do 652. „Znicz” był największym kinem 
w Gdańsku w pierwszych latach powo-
jennych, aż do 1953 r., kiedy oddano 
do użytku słynne kino „Leningrad” na 
ul. Długiej (w  latach 1993-2015 kino 
„Neptun”). 

ZMIERZCH STARYCH KIN

W  listopadzie 2000 r. przy al. 
Zwycięstwa 14 rozpoczął działalność 
pierwszy w całym Gdańsku multipleks 
(Multikino). Wkrótce w mieście powstały 

JAN DANILUK – dr historii, pracuje w Hevelianum. Badacz i popularyzator historii 
Gdańska i Sopotu (XIX-XX w.), w szerszej perspektywie zajmuje się także historią 
II wojny światowej oraz Rzeszy Niemieckiej (1933-45). Autor m.in. artykułów 
historycznych na portalu Trojmiasto.pl i współautor publikacji poświęconych historii 
Wrzeszcza. Strona domowa: www.jandaniluk.pl.

Budynek byłego kina „Znicz” użytkowany 
jeszcze jako Zbór Zielonoświątkowy, 2010 r. 
(fot. Andrzej J. Gojke (KFP))

kolejne. Nieremontowane i relatywnie 
małe, stare kina nie wytrzymały konku-
rencji i podzieliły losy kin zakładowych, 
które upadły jeszcze wcześniej, przede 
wszystkim w  pierwszych latach po 
transformacji ustrojowej. Kino „Znicz”, 
podobnie jak „Zawisza”, zostało 
zamknięte w 2002 r., mając lata swojej 
świetności dawno już za sobą. Budynek 
dawnego Klubu Garnizonowego stoi 
rzecz jasna nadal. Budynek „Znicza” 
został wyburzony w 2013 r. Wcześniej, 
po zamknięciu kina, obiekt ponownie 
na krótki czas stał się świątynią – sie-
dzibę miał tu zbór zielonoświątkowców. 

POST SCRIPTUM

Obecnie w dzielnicy działają dwa mul-
tipleksy, a ponadto jedno kino studyjne 
(„Żak”). Dawne wrzeszczańskie kina 
– „Bajka”, „Znicz” i „Zawisza” – poja-
wiają się nadal w wielu wspomnieniach. 
Wielu wrzeszczan i  szerzej, mieszkań-
ców całego Gdańska, obejrzało pierw-
szy raz w życiu film na wielkim ekranie 
właśnie w jednym z nich.
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Nie będzie wielkiej przesady w stwier-
dzeniu, że Gdańsk to miasto, któ-
rego historia nierozerwalnie łączy się 
z piwem. Na poparcie tej tezy wystar-
czy wspomnieć, że w XV–XVI wieku 
działające browary liczono w setkach, 
a  Jan Heweliusz, bodaj najwybitniej-
szy w  dziejach mieszkaniec grodu 
nad  Motławą, swoje astronomiczne 
dociekania finansował właśnie z dzia-
łalności piwowarskiej.

Jak zauważa Jakub Gawron, główny 
piwowar Browaru Vrest, ówczesna 
powszechność spożywania piwa brała 
się w  dużej mierze ze względów… 
sanitarnych.
– Choć trudno w  to dziś uwierzyć, 
piwo było kiedyś po prostu jednym 
z niewielu  napojów, który można było 
na co dzień pić bez obawy o zatrucie 
– tłumaczy. – Nie istniały żadne sta-
cje uzdatniania wody, a piwo, z  racji 

Piwo to w długie jesienne wieczory sprawa wielkiej wagi, choć warzy się ją przez „rz”. 
Dzięki browarowi rzemieślniczemu Vrest, działającemu od pięciu lat w Starym Mane-
żu, mieszkańcy Garnizonu i Wrzeszcza mogą cały rok liczyć na świeże, „sąsiedzkie” 
piwo w pięciu różnych stylach. W piwie  wytwarzanym w Garnizonie piwowarzy sta-
wiają na kreatywność i unikalność receptur, wkładając w to całą energię, jaką daje 
możliwość przywracania dobrego rzemiosła we Wrzeszczu. Dzięki temu, w piwach 
Vrest znajdziecie wszystko to, co powoduje, że Wrzeszcz nabiera rumieńców – energię 
ludzi, klimat miejsc, świeżość, niezobowiązującą zabawę i pozytywne zakręcenie. 

VResT,  
CZYLI 
WRZESZCZ  
Z PIANKĄ

Jak zauważa Jakub 
Gawron, główny 
piwowar Browaru Vrest, 
ówczesna powszechność 
spożywania piwa brała 
się w dużej mierze ze 
względów… sanitarnych.

POZNAJMY SIĘ
G
A
R
N

IZ
O

N
.P

L

Pa
w

eł
 D

ur
ki

ew
ic

z



G
A
R
N

IZ
O

N
.P

L

31

jakościowego i wysmakowanego trunku. 
Tak powstaje tzw. piwo kraftowe (craft – 
ang. rzemiosło).
- To bardzo budujące zjawisko, zwłasz-
cza jeśli mówimy o  regionalności 
i ponownym zbliżeniu w relacji wytwór-
ca-nabywca – ocenia Jakub. – Właśnie 
taka myśl przyświecała nam na początku 
Browaru Vrest.
„Zależało nam, by Garnizon, Wrzeszcz 
i  Strzyża miały miejsce, w  którym 
można napić się piwa warzonego prak-
tycznie na oczach gości, od piwowara, 
który mieszka w najbliższej okolicy.”

VResT,  
CZYLI 
WRZESZCZ  
Z PIANKĄ

„Zależało nam, by Garnizon, 
Wrzeszcz i Strzyża miały miejsce, 
w którym można napić się piwa 
warzonego praktycznie na oczach 
gości, od piwowara, który mieszka 
w najbliższej okolicy.”

specyfiki procesu produkcyjnego, było 
względnie wolne od rozmaitych mikro-
bów. Ceniło się zwłaszcza piwo pocho-
dzące z najbliższej okolicy – liczyła się 
przede wszystkim świeżość, ale i osoba 
znajomego wytwórcy, któremu można 
było ufać. Bywało, że każda dzielnica 
miała po kilka-kilkanaście browarów. 
Były one poniekąd elementem infra-
struktury, i to niezbędnym, niemal tak 
jak oświetlenie ulic.

Dziś wodę z  kranu można pić bez 
obaw, nie oznacza to jednak, że piwo 
straciło na popularności. W  całej 
Polsce, po latach dominacji wielkich 
koncernów piwowarskich, odrodziła 
się moda na  browary rzemieślnicze, 
czyli takie, które zamiast masowej pro-
dukcji stawiają sobie za cel tworzenie 
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I  faktycznie, pierwszą rzeczą, która 
przykuwa uwagę po wejściu do restau-
racyjnej części Starego Maneżu są spo-
rych rozmiarów zbiorniki, służące do 
rzemieślniczej produkcji piwa. To mie-
dziane kadzie i tankofermentory ze stali 
nierdzewnej.
- Sam proces warzenia piwa, czyli przy-
gotowania brzeczki składającej się głów-
nie z wody, słodu i chmielu, zachodzi 
w kadziach i  trwa od 8 do kilkunastu 
godzin, w zależności od rodzaju – opi-
suje Łukasz, młodszy piwowar Browaru 

POZNAJMY SIĘ

W stałej ofercie Browaru Vrest są piwa 
Jasne, Ciemne, Pszeniczne i Pilzner. Do 
tego dochodzi Vrest Niecodzienny, czyli 
piwo sezonowe, pojawiające się w kar-
cie na półtora-dwa miesiące. To gratka 
dla  tych gości, którzy lubią odkrywać 
nowe wrażenia smakowe i aromatyczne. 
- Łącznie jesteśmy w stanie wyproduko-
wać około 900 hektolitrów piwa na rok 
– mówi Łukasz. – Największy udział 
przypada na Vresta Jasnego, który nie-
zmiennie jest najpopularniejszym stylem. 
To lekkie, pijalne, autentyczne piwo, 
ze słodami pilzneńskimi, wiedeńskimi 
i monachijskimi. Piękny, złoty kolor, kla-
rowność – ma wszystko to, czego ocze-
kuje się od piwa. Bardzo popularny jest 
też Vrest Pszeniczny. Do jego produkcji 
używamy specjalnych drożdży, dzięki 
którym uzyskujemy charakterystyczny 
bananowo-goździkowy aromat.
Vrest Niecodzienny, jak przyznają 
piwowarzy, to pole do piwnych 
eksperymentów. 
Prawdziwym hitem okazała się nasza 
propozycja z minionego lata, czyli orzeź-
wiająca Pszeniczna IPA (India Pale Ale). 
W październiku do karty weszła ryżowa 
APA (American Pale Ale), a następny 
w kolejności będzie imperialny wiedeń-
ski lager – mocne, słodowe piwo, idealne 

Vrest 
Niecodzienny, 
jak przyznają 
piwowarzy, to 
pole do piwnych 
eksperymentów. 
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Vrest. – Następnie przychodzi kolej 
na fermentację i  leżakowanie w  tan-
kofermentorach, co zajmuje od 14 
dni w przypadku niektórych piw psze-
nicznych do jednego-dwóch miesięcy 
w przypadku Vresta Jasnego czy innych, 
wymagających więcej cierpliwości sty-
lów. Woda, której używamy, pochodzi 
z ujęcia w Dolinie Radości, z kolei słód 
dociera do nas ze słodowni w niemiec-
kim Kulmbach. Chmiel to już inna 
historia – w zależności od stylu, dobie-
ramy gatunki z całego świata, od chmieli 
polskich po nowozelandzkie.
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na jesienne spotkania. Na początku 
przyszłego roku we Vreście napijemy 
się klasycznego brytyjskiego stouta, 
czyli ciemnego piwa górnej fermentacji 
warzonego z użyciem palonego słodu.
- Niecodzienny najlepiej opisuje hasło 
„Kochaj albo rzuć” – stwierdza Jakub. 
– Na początek każdego roku urządzamy 

spotkanie, podczas którego dyskutujemy 
i planujemy kolejne edycje. Każda z nich 
to nasza autorska receptura. Niektóre 
nasze propozycje od razu spotykają się 
z pozytywnym przyjęciem, ale zdarzało 
nam się też wejść w ślepą uliczkę i tro-
chę przekombinować. Ale taki jest urok 
tych piwnych poszukiwań. Niemniej 

znamy już trochę naszą „publiczność” 
w  Browarze Vrest i  wiemy, co cieszy 
się większym i  mniejszym wzięciem. 
Stawiamy więc raczej na lżejsze i pijalne 
style, idealne do wieczornego czy week-
endowego spotkania, przyjemnych chwil 
w przyjacielskim gronie. Bo o to w tym 
wszystkim przecież chodzi.
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Najczęściej zatrzymywałyśmy się z  bab-
cią przy willi na ulicy Makuszyńskiego. 
Wczepiona w ogrodzenie  nie mogłam ode-
rwać wzroku od rodziny gipsowych krasnali, 
która przycupnęła pod dawno nieprzycina-
nym krzewem. Kilka ulic dalej ganku domu 
strzegła para kamiennych lwów. Byłam 
przekonana, że odprowadzają mnie spojrze-
niem, gdy je mijam.

Gdyby dzielnice miały DNA, Pogodno 
w Szczecinie, na którym się wychowałam, 
byłoby bliźniakiem Wrzeszcza – ze swoimi 
poniemieckimi willami, zdziczałymi ogro-
dami, werandami i wieżyczkami oraz linią 
tramwajową wożącą pasażerów w  kie-
runku wielkomiejskiego śródmieścia.

Do Gdańska przyjechałam w  latach 
dziewięćdziesiątych. Wrzeszcz z  tam-
tego czasu to seria duchologicznych 
polaroidów zapisanych w pamięci: dom 
towarowy Neptun z punktem repasacji 
pończoch, stojąca na ladzie baru mlecz-
nego Syrena porcja leniwych pływająca 
w  jeziorze masła i  lśniące blaty stoli-
ków w dopiero co otwartej restauracji 
McDonald’s.
Starsze warstwy historii odsłoniły się 
przed mną podczas pisania biogra-
fii Anny Walentynowicz. Suwnicowa 
ze Stoczni Gdańskiej większość życia 
mieszkała przy ulicy Grunwaldzkiej 

TU, GDZIE ANNA
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O wrzeszczańskich tropach Anny Walentynowicz pisze Dorota Karaś, 
współautorka (z Markiem Sterlingowem) wydanej w tym roku biografii 
legendarnej działaczki „Solidarności”.
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we Wrzeszczu, tam gdzie dziś stoi jej 
pomnik. Ale moja bohaterka też była 
w tych stronach przybyszem. Zanim się 
zorientowałam, do opowieści wdarły 
się duchy z wcześniejszych czasów: słu-
żącej Gertrudy, niewidomych dzieci, 
proboszcza Wiehnke.

WILLA, NAD KTÓRĄ CIĄŻY FATUM

Ernst Reimer, zamożny przedsiębiorca 
prowadzący interesy w branży stocznio-
wej, i jego żona Katherina, spędzali let-
nie wakacje w willi na ulicy Steffensweg. 
Pod nieobecność gospodarzy położoną 
tuż przy lesie średniej wielkości rezyden-
cją zajmowała się gosposia Gertuda.
Gdańskie wakacje Reimerów skończyły 
się w  roku 1945. Nowa administracja 
podzieliła cenny metraż między nowych 
lokatorów. Tych nie łączyły żadne 
rodzinne więzy, pod jednym dachem 
zamieszkali profesorowie i sprzątaczki. 
Ulica zmieniła nazwę na Batorego.
Pod koniec lat czterdziestych do służ-
bówki pod schodami, którą kilka lat 
wcześniej zajmowała Gertruda, wpro-
wadziła się dwudziestoletnia Anna 
Lubczyk (nazwisko Walentynowicz 
przyjmie dopiero za kilkanaście lat).
Nowa lokatorka willi wcześniej praco-
wała jako służąca, pomagała w gospo-
darstwie, opiekowała się dziećmi, była 
prawą ręką krawcowej, praczką i gospo-
sią w domu wojskowego. Do Gdańska 
przyjechała z Wołynia. Nikogo tutaj nie 
miała. O tym, że jej ojciec i rodzeństwo 
przeżyli wojnę, dowiedziała się dopiero 
pół wieku później.
Pokój w suterenie na Batorego pomógł 
znaleźć Annie Lubczyk ostatni z praco-
dawców, oficer, u którego zajmowała się 
dzieckiem. Za całe umeblowanie służyło 
jej łóżko zasłane poniemiecką pierzyną 
i szafa z lustrem. Życie zaczęło się ukła-
dać: znalazła pracę w stoczni, do sute-
reny wprowadził się narzeczony, w dro-
dze było dziecko, planowali ślub.
Potem szybki krach tych planów: 

ukochany okazał się niewierny, Anna 
po awanturze wyprowadziła się i posta-
nowiła sama wychować dziecko. 
Rozczarowanie było tak bolesne, że 
nigdy nikomu nie zdradziła nazwiska 
niedoszłego męża. O swoim prywatnym 
życiu w ogóle niechętnie opowiadała. 
Syna zobowiązała, że nie będzie szukać 
ojca. Dotrzymał słowa.
Razem z  Markiem Sterlingowem, 
współautorem książki o Walentynowicz, 
pociągaliśmy za różne nitki tej historii. 
Znaleźliśmy córkę oficera, który załatwił 
Annie pokój w suterenie, przeszukaliśmy 
stare książki adresowe, w końcu dotarli-
śmy do obecnej właścicielki kamienicy. 
Nie była zaskoczona, słysząc, że w willi 
rozegrał się miłosny dramat.
Jej zdaniem nad domem ciąży fatum. 
Przez dekady lokatorzy wciąż się kłó-
cili, na strychu zalegają tomy akt po 
sprawach sądowych. W  zagraconej 
służbówce, w  której mieszkały naj-
pierw Gertruda, potem Anna, podczas 
remontu nowa właścicielka znalazła 
szafę, a w niej stos papierów. Między 
nimi dokumenty “Solidarności”. Skąd 
się tutaj wzięły, do kogo należały? Nie 
wiadomo. W  czasie, gdy powstawał 
związek zawodowy, Walentynowicz 
dawno tu już nie mieszkała.
Nowa właścicielka willi na Batorego 
przez przypadek odkryła, że jest spo-
krewniona z Reimerami - rodziną, która 
wybudowała willę. Duchy Wrzeszcza 
najwyraźniej lubią podróże w czasie.

NIEIDEALNY DOM

“W Domu Matki i Dziecka nie jest jesz-
cze idealnie dobrze” - zauważał w roku 
1947 “Dziennik Bałtycki”.
Eufemistyczny tytuł oznacza, że w pla-
cówce, która opiekuje się setką wycho-
wanków (najwięcej jest  pośród nich 
wojennych sierot i nieślubnych dzieci) 
brakuje pieluch, ceratek i  pościeli, 
a słabo działające kaloryfery nie pozwa-
lają na ogrzanie całego budynku. 

Państwowy Dom Matki i Dziecka mie-
ścił się na końcu ulicy Morskiej, potem 
Hibnera, dziś Do Studzienki, a przed 
rokiem 1945 – Heiligenbrunner Weg. 
Do dziś na jednym z budynków z pru-
skiej cegły, pod polskim godłem, prze-
bijają wykute litery: “Kaiser Wilhelm 
Blindenhaus”. Zanim pod dach wpro-
wadziły się powojenne sieroty, mieścił 
się tu zakład dla niewidomych dzieci 
i młodzieży imienia Wilhelma i Augusty, 
ufundowany z okazji pięćdziesięciolecia 
ślubu pary cesarskiej. 
Wybudowana pod koniec XIX wieku 
placówka dobroczynna szczyciła się 
nowoczesnymi rozwiązaniami. Latem 
zajęcia odbywały się w  otaczającym 
zakład parku, wychowankowie upra-
wiali własny ogródek oraz opiekowali 
się zwierzętami. Mogli swobodnie prze-
chadzać się po rozległym parku, dzięki 
czemu ćwiczyli orientację. W  czasie 
niepogody spacerowali po szerokich na 
trzy metry korytarzach budynku, zapla-
nowanych w  ten sposób, by zapewnić 
uczniom przestrzeń. Zakład rozrastał 
się. Po I wojnie światowej przyjmowano 
tu również żołnierzy, którzy stracili 
wzrok po ataku gazów bojowych.
Anna Lubczyk z  dwutygodniowym 
synem Januszem w  Domu Matki 
i  Dziecka zamieszkała jesienią 1952 
roku. Bardzo rzadko o tym wspominała.
Poradniki opieki nad dzieckiem z  lat 
czterdziestych i  pięćdziesiątych nie 
zalecały przesadnie bliskiego kontaktu 
z  niemowlakami: karmić nie częściej 
niż co trzy godziny, trzymać dziecko 
przy piersi nie dłużej niż dwadzieścia 
minut, bo potem się męczy i pod żad-
nym pozorem nie podawać mu mleka 
w nocy. Przytulanie i noszenie na rękach 
powoduje, że maluch staje się płaczliwy 
i rozpuszczony.
Jak wyglądała w praktyce opieka nad 
niemowlętami w Domu Matki i Dziecka 
we Wrzeszczu dowiedzieliśmy się od 
pani Stanisławy, która prawie siedem-
dziesiąt lat temu pracowała tu jako 



pielęgniarka. Wydawała dzieci do kar-
mienia matkom, przewijała, kąpała, 
przebierała niemowlaki.
Dzieci były często owocem gwałtu lub 
kazirodztwa. Zajmował się nimi głów-
nie personel. Matki mieszkały w kilku-
osobowych pokojach na oddzielnym 
piętrze. Mogły się wyspać, nie musiały 
karmić w nocy ani wychodzić na spa-
cery z  wózkiem w  dzień. Dyrekcja 
zakładu uważała kobiety, które tu tra-
fiły, za osoby dość bezradne. Starała się 
im pomóc w uzyskaniu alimentów lub 
zdobyciu pracy.
Anna Lubczyk takiej pomocy nie potrze-
bowała. Jeszcze przed urodzeniem syna 
wysłała list do przewodniczącego Rady 
Państwa Bolesława Bieruta. Poskarżyła 
się w nim, że choć jest cenioną przez 
kierownictwo stoczni przodowniczką 
pracy, nie ma gdzie się podziać z dziec-
kiem, które niedługo się urodzi.
W  sierpniu 1953 roku odebrała klu-
cze do nowego mieszkania. Blok 
w  centralnej części Wrzeszcza nale-
żał do Grunwaldzkiej Dzielnicy 
Mieszkaniowej, zaplanowanej tak, 
by stać się wzorcową przestrzenią 
życiową: z  wygodnymi mieszkaniami, 

przedszkolami, żłobkami, szkołami 
i domami kultury. Z zamierzeń tych, tak 
jak z całego socjalizmu, niewiele wyszło. 
Jednopokojowe mieszkanie z  oknami 
na ulicę Grunwaldzką w  latach 70. 
służyło jako lokal konspiracyjny, 
odwiedzany przez opozycjonistów 
i Służbę Bezpieczeństwa, a po sierpniu 
1980 było przez pewien czas sztabem 
Jacka Kuronia, który nie miał wstępu 
do siedziby “Solidarności”. Anna 
Walentynowicz nie wyprowadziła się 
stąd do końca życia.

LITERACKI GARNIZON

Budowa Grunwaldzkiej Dzielnicy Mieszkaniowej – miejsca,  
w którym Anna Walentynowicz mieszkała od 1953 r. aż do śmierci. 
(fot. Zbigniew Kosycarz (KFP))

Wzniesiony w 2015 r.  
pomnik Anny 
Walentynowicz przy 
ul. Grunwaldzkiej, 
w tle Grunwaldzka 
Dzielnica 
Mieszkaniowa.
(fot. Maciej Kosycarz 
(KFP))
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ŻOŁDACTWO W KOŚCIELE

Tę strzelistą wieżę kościoła zna każdy, 
kto choćby raz przejeżdżał przez 
Wrzeszcz. W kolegiacie pod wezwaniem 
Najświętszego Serca Jezusowego, zbu-
dowanej na początku XX wieku przez 
katolicką mniejszość w  protestanckim 
Gdańsku, ochrzczony został Günter 
Grass. To tutaj Oskar Matzerath, naj-
słynniejsze dziecko Grassa, powiesił na 
figurze Chrystusa swój blaszany bębenek.
Pod łukowatymi sklepieniami kościoła 
chrzest przyjmowała też Anna 
Walentynowicz. Zrobiła to dopiero, 
gdy wychodziła za mąż. Miała wtedy 
35 lat. To kolejna zagadka w jej życiu. 
Dlaczego gorliwa katoliczka tak późno 
się ochrzciła?
Szukaliśmy odpowiedzi na to pytanie 
w kościelnej kronice i księgach parafial-
nych. Znaleźliśmy adnotację o  ślubie 
Anny z Kazimierzem Walentynowiczem, 
ślusarzem ze Stoczni Gdańskiej, który 
odbył się w  1964 roku. Widnieje przy 
niej informacja o chrzcie, który przyjęła 
zaledwie kilka miesięcy wcześniej.
Rozwiązanie zagadki tkwi jednak nie 
w kościelnych archiwach, lecz w prze-
szłości, którą ukrywała Walentynowicz. 
Nie chciała, by ktoś dowiedział się, że 
urodziła się w  biednej, ukraińskiej, 



“Runęło sklepienie w transepcie, runęły 
boczne attyki, przestrzeloną była 
i  zachwianą wieża, dach na kościele 
zdruzgotany i spalony, a obie zakrystie 
wraz z licznymi paramentami i przed-
miotami liturgicznymi zupełnie wypa-
lone. Rozzuchwalone bezkarnością żoł-
dactwo spowodowało pożar i  zupełne 
zniszczenia plebanii wraz ze wszystkimi 
aktami i  księgami biura parafialnego, 
tak, że w  archiwum parafialnym nie 
pozostało nic“- tak opisywał rok 1945 
kościelny kronikarz.
W kolejnych latach życie w parafii też 
nie toczyło się beztrosko. Rok po woj-
nie nieznani sprawcy ukradli z kościoła 
dwa dywany, puszkę na hostię i srebrny 
dzbanuszek. W  1947 roku w  daw-
nych zakładach Siemensa przy ulicy 
Wajdeloty doszło do profanacji – dyrek-
tor fabryki zdjął ze ściany krzyż, a jeden 
z pracowników połamał go i podeptał. 

JAN DANILUK – dr historii, absolwent i pracownik Uniwersytetu Gdańskiego. Badacz i popularyzator historii Gdańska i Sopotu (XIX-
XX w.), w szerszej perspektywie zajmuje się także historią II wojny światowej oraz Rzeszy Niemieckiej (1933-45). Autor m.in. artykułów 
historycznych na portalu Trojmiasto.pl i współautor publikacji poświęconych historii Wrzeszcza. Strona domowa: www.jandaniluk.pl.

DOROTA KARAŚ  – Reportażystka, wieloletnia dziennikarka gdańskiego oddziału 
„Gazety Wyborczej”, współpracuje z „Wysokimi Obcasami” i „Dużym Formatem”. 
Jest autorką książek „Szafa, czajnik, obwodnica. Rozmowy z obcokrajowcami”, 
która opowiada o tym, jak żyje się cudzoziemcom z różnych krajów w Gdańsku, oraz 
„Cybulski. Podwójne salto”, biografii jednego z najwybitniejszych polskich aktorów  
w historii – Zbyszka Cybulskiego. W roku 2020 ukazała się książka „Walentynowicz. 
Anna szuka raju”, biografia legendy „Solidarności” Anny Walentynowicz autorstwa 
Doroty Karaś i Marka Sterlingowa.

Współczesny widok kolegiaty pw. Najświętszego Serca Jezusowego, znanej 
powszechnie jako „kościół na Czarnej”. (fot. Krzysztof Mystkowski (KFP))
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wielodzietnej rodzinie. Do Gdańska 
przyjechała bez żadnych dokumen-
tów. Gdy odtwarzała zagubiony akt 
urodzenia, podała inne imiona rodzi-
ców. Zamiast Nazar i  Priśka - Jan 
i  Aleksandra. Do końca życia powta-
rzała, że jej ojciec i matka zmarli w 1939 
roku, a jedyny brat zaginął po zesłaniu 
na Syberię. Po ponad pół wieku rozłąki 
odnalazło ją rodzeństwo, do dziś żyjące 
na Ukrainie. Po śmierci Walentynowicz 
okazało się też, że jej rodzice byli sztun-
dystami – wierni tego protestanckiego 
kościoła chrzczą się dopiero wtedy, gdy 
są tego świadomi. Dlatego Anna przy-
jęła sakrament dopiero przed ślubem.
Zapiski w  kronice świadczą o  tym, że 
w powojennym Gdańsku zmiana wyzna-
nia wcale nie była taka rzadka. Co roku 
w parafii Najświętszego Serca Jezusowego 
kilka lub kilkanaście osób dokonywało 
aktu konwersji na wiarę katolicką. 
Warto dokładniej przewertować 
kościelną kronikę. Nie tylko dlatego, 
że można w niej znaleźć ślad probosz-
cza Wiehnke, któremu kilkunastoletni 
Günter Grass spowiadał się z  licznych 
grzechów przeciwko czystości.

Kilka miesięcy później złodziej wyniósł 
z kościoła datki z puszki i wota z obrazu 
Matki Boskiej Ostrobramskiej. 
Najczarniejszy był jednak rok 1948. 
Choć zaczął się dobrze: w  czerwcu 
w  święto Bożego Ciała ulicami 
Wrzeszcza przeszła największa z dotych-
czasowych procesji. Wzięło w niej udział 
około 80 tysięcy osób. Miesiąc później 
kronikarz donosił, że proboszcz parafii, 
ksiądz Józef Zator-Przytocki publicznie 
napiętnował z ambony dwóch bigami-
stów i wprowadził się do właśnie wyre-
montowanej plebanii. 
5 września po proboszcza, byłego żołnie-
rza Armii Krajowej, przyszli funkcjona-
riusze Urzędu Bezpieczeństwa. Z więzie-
nia wyszedł sześć i pół roku później.

ROZMOWY NA CMENTARZU

Gdzie, jeśli nie na cmentarzu, wśród 
wielu duchów, zakończyć podróż przez 
Wrzeszcz kilku czasów? Grób Anny 
Walentynowicz znajdziemy na cmen-
tarzu Srebrzysko. Leży obok swojego 
męża, Kazimierza, który zmarł siedem 
lat po ślubie.
Biały krzyż, który stoi nad wspólnym 
grobem, Anna wyspawała w  stoczni. 
Przez wiele lat odwiedzała tu codzien-
nie męża. Opowiadała, co wydarzyło się 
w pracy, jak się czuje i jakie ma kłopoty. 
Przyszła też po sierpniowym strajku, 
powiedzieć, że robotnicy wygrali z wła-
dzą i nie polała się przy tym krew. 
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MARTA I  PAWEŁ MOSIEJKO  – współtwórcy BUDUMI, rodzice trójki 
dzieci, miłośnicy dobrej zabawy, klocków i planszówek. Marta, doktor nauk 
społecznych, psycholog, praktyk HR i wykładowca akademicki. Paweł - praktyk 
zarządzania oraz fan Lego. W BUDUMI stworzyli miejsce przyjazne, 
kreatywne i przyjemne dla każdego. Powstały strefy zabawy, warsztatów, 
pokój Maluszka oraz kawiarnia. Stonowane barwy wnętrza lokalu pozwalają 
odpocząć i skupić się na tym, co w BUDUMI jest najistotniejsze, czyli na 
zabawie. Projektując BUDUMI inspirowali się pedagogiką Montessori oraz 
planem daltońskim, dlatego przestrzeń zabawy w znacznej mierze kształtują jej 
Goście. Dzięki temu każdego dnia wygląda ona trochę inaczej :)

W czasie deszczu dzieci się nudzą… Bawmy się więc z nimi!  
Zabawa odgrywa istotną rolę w rozwoju społecznym, intelektualnym  
i emocjonalnym dziecka. Pozwala mu sprawdzać i konfrontować wła-
sne pomysły i uczy krytycznego myślenia. Wzmacnia też więzi - nie tylko 
między rówieśnikami, wiele wnosi również do relacji rodzica z dziec-
kiem. Pracując na co dzień z dziećmi w BUDUMI, wiemy o tym najlepiej.

Czym się bawić? Choć najmłodsi różnią 
się upodobaniami, zawsze dobrą propo-
zycją są klocki, zwane często zabawką 
doskonałą. Od stuleci są uwielbiane 
przez dzieci w różnym wieku, z naszych 
obserwacji wynika, że często również 
przez te powyżej 18. roku życia :)
Historia klocków zaczęła się dość przy-
padkowo, najprawdopodobniej już w 
średniowieczu. Początkowo były to 
po prostu kamienne lub drewniane 
odłamki powstałe podczas produkcji 
domów, mebli czy pojazdów. Dzieci 
spragnione zabawy chętnie budowały z 
nich własne konstrukcje - często było to 
dla nich pierwsze w życiu zajęcie zwią-
zane z kreatywnością.

Na czym polega ponadczasowy feno-
men klocków? Po pierwsze, są świetnym 
nośnikiem wiedzy. Zabawa klockami 
rozwija wyobraźnię dziecka, sprawność 
manualną, koordynację wzrokową i roz-
budza kreatywność. Doskonale spraw-
dzają się również w nauce matematyki, 
plastyki, ale też programowania, kodo-
wania czy języków obcych! Młodszym 
dzieciom ułatwiają naukę klasyfiko-
wania przedmiotów, rozpoznawania 
kształtów i kolorów, liczenia i nauki 
relacji przestrzennych. Różne systemy 
łączenia klocków zmuszają do niesza-
blonowego podejścia i przezwyciężania 
schematów myślowych. Umożliwiają 
budowanie, pokonywanie przeszkód, 

wspinanie, kołysanie, a także uwielbiane 
przez dzieci turlanie. Klocki często sta-
nowią także tło dla zabawy w odgrywa-
nie ról, testowania umiejętności nego-
cjacyjnych i sprzedażowych. Tak, tak! 
Niejednokrotnie w BUDUMI wyrastały 
nam konkurencyjne dziecięce kawiar-
nie, cukiernie i sklepy z zabawkami…
Klocki są zabawką niezależną od 
wpływu mody czy trendów, dzięki temu 
zabawa wciąga całe rodziny, zachęca-
jąc do wejścia w świat klocków również 
dorosłych. Otwiera dziecko na nawią-
zywanie kontaktów z innymi oraz spra-
wia, że łatwiej jest mu przełamać barierę 
nieśmiałości w zabawie z dziećmi star-
szymi i młodszymi. Wciąga we wspólną 
zabawę dzieci, które dzielą nawet spore 
różnice wiekowe.
„Budujące” właściwości zabawy kloc-
kami wykorzystujemy również pod-
czas warsztatów integracyjnych dla 
grup szkolnych i przedszkolnych. 
Koncentracja na wspólnym celu odsuwa 
na bok niesnaski, mobilizuje i otwiera 
uczestników zabawy, dając niesamo-
wite możliwości dla realizacji działań 
rozwojowych.
Na zewnątrz może być szaro, deszcz 
może lać jak z cebra. Zabawa klockami 
to chwila podróży do innego, koloro-
wego świata fantazji!

ZabAw(K)a

HYDE PARK
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Na przełomie października i  listopada 
znacząco odmieni się życie wielu gar-
nizonowych mięsożerców. Przy ul. 
Norwida, vis-a-vis recepcji biurowca 
Gamma swoją działalność rozpoczną 
bowiem delikatesy mięsne Misiek. 
Oprócz różnego rodzaju mięsiw, wędlin 
i podrobów, kupimy tu m.in. sery, eko-
logiczne przetwory w słoikach, a także 
dania gotowe.
Również przy ulicy Norwida widać 
już wyraźnie, jak prężnie działa optyk 
Hanza. W nietuzinkowo zaaranżowa-
nym salonie znajdziemy szeroki wybór 
okularów korekcyjnych i przeciwsło-
necznych, uzupełniony o  najlepszy 
serwis optyczny i możliwość konsul-
tacji ze specjalistą. Dostępne w lokalu 
oprawki produkowane są z  najwyż-
szej jakości materiałów w rodzinnych 
manufakturach i sprawdzonych euro-
pejskich firmach.

NeoN  Wy

CO NOWEGO W GARNIZONIE?
G
A
R
N

IZ
O

N
.P

L

Nowe szyldy i witryny pojawiają się na dobrze znanych 
nam ulicach. W Garnizonie otwierają się kolejne lokale, 
oferujące nam różnorodne usługi. Spójrzmy, kto już się 
otworzył, a kogo powitamy w kolejnych tygodniach!

Co n Wego 
TUŻ ZA  
ROGIEM?

Tegoroczna jesień to także łaskawy czas 
dla miłośników bukietów, kupaży i garb-
ników. W Garnizonie przybywa bowiem 
sklepów winiarskich. Salon Vininova 
przy ul. Leśmiana 7, jest otwarty już 
od pierwszej połowy października. 
W  nowym lokalu znajdziemy rów-
nież inne alkohole z różnych zakątków 
świata, w tym whisky, rumy i koniaki. 
Na początku grudnia przy ul. Stachury 
6, w sąsiedztwie restauracji Oranżeria, 
swoją działalność rozpocznie z  kolei 
Wine Taste by Kamecki. W sklepie 
dostępne będą od ręki różnorodne winne 
specjały, także te najbardziej wyrafino-
wane, rekomendowane przez winnego 
concierge’a, Piotra Kameckiego - finali-
stę mistrzostw świata sommelierów.
W tej samej, „winnej” okolicy, przy ulicy 
Leśmiana, gości przyjmuje już salon 
kosmetyczny Mani Pedi by Luiza, 
w  którym, jak podpowiada nazwa, 

możemy liczyć na manicure i pedicure, 
czyli profesjonalną pielęgnację paznokci 
wszelkich kończyn.
Jeśli natomiast planujecie remont serca 
domu, czyli kuchni, przydatnym adre-
sem będzie Białoszewskiego 6. Właśnie 
tu od listopada mieścić się będzie NP 
Studio, w którym zespół doświadczonej 
projektantki Natalii Pigulak zaoferuje 
nam pomoc w urządzeniu wymarzonej 
przestrzeni kuchennej.
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Również w  listopadzie pierwszych 
klientów przyjmie długo wyczeki-
wane Amber Hammam przy ul. 
Chrzanowskiego. Inaugurację oriental-
nego centrum spa zapowiadaliśmy już 
w poprzednim, letnim numerze, jednak 
otwarcie opóźniło się. O bliskowschod-
nich rytuałach z użyciem bursztynu wię-
cej piszemy na stronie 13.

Poszerza się również oferta Garnizonu 
w  zakresie szeroko pojętych usług 
doradczych. Przy ul. Słonimskiego od 
września funkcjonuje placówka firmy 
Expander, oferującej pośrednictwo 
finansowe i pomoc w wyborze kredytu. 
Pod koniec października w lokalu przy 
ul. Szymanowskiego 20/U3 swoją dzia-
łalność rozpoczną z kolei Manufaktura 

Kredytów i Biuro Rachunkowe Anny 
Demczuk. W listopadzie swoje podwoje 
planuje otworzyć z kolei biuro nierucho-
mości sieci Metrohouse. 
Lista wszystkich lokali usługowych dzia-
łających na terenie Garnizonu, aktualna 
na dzień 15 października, znajduje się 
na stronie 42.
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G A S T R O N O M I A

 1 GASTRONOMIA 
PROGRES 
EVENT&CONFERENCE 
ul. Słowackiego 17

 2 JAFFA EAT&DRINK 
– restauracja 
izraelska 
ul. Słowackiego 13/4

 3 U KRÓLIKA  
– restauracja 
ul. Słonimskiego 6/U12

 4 LULA FOOD & DRINK 
ul. Norwida 4

 5 MARMOLADA CHLEB  
I KAWA – kawiarnio-
-piekarnia  
z restauracją 
ul. Słonimskiego 5

 6 UMAM - cukiernia  
i kawiarnia 
ul. M. Hemara 1

 7 LIGHTBOX – zdrowa 
dieta z dostawą 
al. Grunwaldzka 186

 8 KREATYWNA CAFE 
- kawiarnia 
ul. Słowackiego 19

 9 SZTUKA WYBORU 
– kawiarnia 
ul. Słowackiego 19

 10 BROWAR VREST 
– browar  
rzemieślniczy, bistro 
ul. Słowackiego 23

 11 PUB BROWAR 
SPÓŁDZIELCZY 
al. Grunwaldzka 190

 12 KUCHARIA - restauracja 
z kuchnią polską 
ul. Słonimskiego 6/U4, 
ul. M. Białoszewskiego 6

 13 ELIKSIR - cocktail 
bar&restaurant 
ul. Hemara 1

 14 PING PONG - kuchnia 
azjatycka 
ul. Słowackiego 21

 15 POBITE GARY 
WRZESZCZ 
ul. Słowackiego 21

 16 COLUMBUS BISTRO  
& CAFÉ 
ul. Norwida 9

 17 MAMI SUSHI  
- sushi bar 
ul. Hemara 3

 18 MOJE MIEJSCE 
- włoska restauracja 
ul. Hemara 23

 19 SKŁADAK - Wino,  
Kawa i Rowery 
ul. Szymanowskiego 18

 20 TAKO GDAŃSK 
– restauracja 
meksykańska 
ul. Słowackiego 13/U1

 21 WŁOSZCZYZNA 
– pizzeria 
ul. Słonimskiego 6

 22 FRANCO HOT DOGS 
– rzemieślnicze hot dogi 
ul. Chrzanowskiego 
11/U9

 23 ORANŻERIA 
- restaurant&cocktail 
ul. Stachury 6

 24 LATTO GELATO 
- lodziarnia 
ul. Białoszewskiego12

 25 ZAKWASOWNIA 
– vegan&organic bistro 
ul. Norwida 2

 26 FILIŻANKA – pijalnia 
czekolady 
ul. Norwida 7 

A R T Y K U ŁY 
S P O Ż Y W C Z E

 27 BULWA - warzywniak 
ul. Norwida 9/U3

 28 GDAŃSKI BAZAR 
NATURY – bazar z 
ekologiczną i 
regionalną żywnością 
ul. Słowackiego 19

 29 ZAKWASOWNIA 
– vegan&organic 
sklep 
ul. Norwida 2

 30 SKŁAD WINA  
I LAWENDY  
– winiarnia, produkty 
prowansalskie 
ul. Norwida 17

 31 ŻABKA 
ul. Słonimskiego 1/62  32 ul. Chrzanowskiego 11 

 33 ul. Hemara 2

 34 BIEDRONKA 
ul. Norwida 15

 35 MANUFAKTURA  
MOJEJ MAMY  
- cukiernia/piekarnia 
ul. Słonimskiego 1

 36 BIENVENU  
– piekarnia francuska 
ul. Chrzanowskiego 
11/1

 37 MIELNIK/VIKTORIA 
- piekarnia/cukiernia 
ul. Norwida 23

 38 VININOVA  
– wina i alkohole 
ul. Leśmiana 7/U16

 39 MISIEK – delikatesy 
mięsne 
Ul. Norwida 9 U1/U2

 40 WINE TASTE  
BY KAMECKI  
– sklep winiarski 
Ul. Stachury 6 

Z D R O W I E

 41 APTEKA 
Szymanowskiego 
ul. Szymanowskiego 14

 42 PRODENT - gabinet 
stomatologiczny 
ul. Słonimskiego 1/65

 43 K&K JAGLAK - salon 
optyczny 
ul. Szymanowskiego 14

 44 INDYWIDUALNA 
SPECJALISTYCZNA 
PRAKTYKA LEKARSKA 
ul. Hemara 3/U5

 45 DENTAL SPA - Klinika 
Stomatologii 
Kosmetycznej 
ul. Szymanowskiego 14

 46 ORTHOPEDICS 
- specjaliści ortopedii 
ul. Szymanowskiego 
14/U8

 47 GABINETY ZDROWIA 
POBŁOCCY 
ul. Słonimskiego 6/9

 48 PRZYCHODNIA 
LEKARSKA NFZ 
SŁONIMSKIEGO 
ul. Słonimskiego 1/63

 49 OPTYK HANZA 
ul. Norwida 23/U1

 50 ORTOPEDIKA 
- Centrum Chirurgii 
Specjalistycznej 
ul. Hemara 17

 51 WIEWIÓR „K” 
- Stomatologia 
Dziecięca i Rodzinna 
ul. Norwida 7/U4

 52 ZDROWY UŚMIECH 
Healthy Smile 
- dentysta 
ul. Słonimskiego 1/69

 53 HOLISTIC TERAPIE 
NATURALNE 
ul. Słowackiego 3

 54 PROBODY CLINIC 
- gabinet fizjoterapii 
ul. Norwida 2

 55 NORD CLINIC 
- centrum pediatrii 
ul. Norwida 3/U2 

U R O D A

 57 PROFESSIONAL 
ACADEMY OF HAIR 
AND BEAUTY  
- salon fryzjerski 
ul. Słonimskiego 1/64

 58 HAIRMATE  
- salon fryzjerski 
ul. Leśmiana 11

 59 DERMIDEA - Centrum 
Medycyny Estetycznej 
i Laseroterapii 
ul. Słonimskiego 2/5

 60 DASHA BEAUTY 
- kosmetologia 
estetyczna&PMU 
ul. Szymanowskiego 14

 61 FRYZJERZY Z 
GARNIZONU 
ul. Białoszewskiego 5

 62 ZAWSZE PIĘKNA 
- salon urody 
ul. Słonimskiego 1/68

 63 MONIKA SOBIERALSKA 
ESTETICA EXPERT & 
PMU - salon 
kosmetyczny 
ul. Norwida 2/U7

 64 SALON ALICJA 
- kosmetologia 

ul. Słonimskiego 6/U10

 65 LOKÓWKA – studio 
fryzjerskie 
ul. Hemara 3

 66 STETSIUK HAIR EXPERT 
- salon fryzjerski 
ul. Chrzanowskiego 11

 67 CZUPRYNKI CZESANIE 
& BRYKANIE  
- fryzjer dla dzieci 
ul. Słonimskiego 6/U1

 68 SKIN LAB - gabinet 
kosmetologii 
ul. Hemara 2

 69 FIVE SENSES  
- float spa 
ul. Norwida 4

 70 EASY BARBERS - męski 
salon fryzjerski 
ul. Białoszewskiego 10

 71 UNIQUE NAILS 
ul. Hemara 2

 72 INSTYTUT URODY  
POR FAVOR 
ul. Hemara 15/U2

 73 SZTORM - Tattoo 
Studio 
ul. Norwida 13/U1

 74 SZTORM BARBERSHOP 
- fryzjer męski 
ul. Norwida 13

 75 SUSZARKA  
– salon fryzjerski 
ul. Szymanowskiego 18

 76 FIX YOUR SKIN 
– gabinet  
kosmetologii 
ul. Szymanowskiego 
20/U4

 77 AMBER HAMMAM 
– day spa 
ul. Chrzanowskiego 11

 78 MANI PEDI BY LUIZA 
- manicure i pedicure 
ul. Leśmiana 9/U12 

K U LT U R A  I  R O Z R Y W K A

 79 SZTUKA WYBORU 
– galeria sztuki 
ul. Słowackiego 19

 80 STARY MANEŻ – klub 
muzyczny 
ul. Słowackiego 23

 81 STUDIO TAŃCA 
ARTISTIC 
ul. Słowackiego 21

 82 GDAŃSKA SZKOŁA 
ARTYSTYCZNA 
ul. Słowackiego 21

 83 WRZE PRACOWNIA 
– studio foto, video 
ul. Słowackiego 19/8 

S P O R T  I  R E K R E A C J A

 84 KLUB BADMINTONA 
GARNIZON 

ul. Słowackiego 7a

 85 MURALL - centrum 
wspinaczkowe 

ul. Słowackiego 1a

 86 STUDIO TAŃCA 
ARTISTIC 

ul. Słowackiego 21

 87 SKŁADAK – serwis 
rowerowy 

ul. Szymanowskiego 18

 88 HULAJSTOP  
- naprawa hulajnóg 
elektrycznych 
ul. Szymanowskiego 18 

W N Ę T R Z A ,  D E S I G N  
I  M O D A

 89 RUBIO - galeria sztuki 
i designu 
ul. Słonimskiego 5  
lok. 66

 90 NP STUDIO Natalia 
Pigulak – projektowa-
nie kuchni 
ul. Białoszewskiego  
6/U1

 91 GALERIA IDEALNE 
WNĘTRZA 
ul. Słowackiego 19

 92 ALFA FLOORS 
- podłogi drewniane 
ul. Hemara 3

 93 ARTEMIA DESIGN 
- studio  
projektowania wnętrz 
ul. Szymanowskiego 4

 94 KOTY NA PŁOTY 
– warsztaty 
krawieckie 
ul. Słowackiego 19

 96 DECORE ATELIER 
- tekstylia 
ul. Hemara 2

 97 PROJEKT KWIATY 
- kwiaciarnia 

ul. Słonimskiego 6

 98 OKNO, KWIATY I MY 
- kwiaciarnia 
ul. Norwida 7

 99 MUSCAT - showroom  
z okularami 
ul. Słowackiego 23, 
Pawilon 6 (Alejka 
Rzemieślników)

 100 SZPILASHOP 
– pasmanteria,  
sklep z tkaninami 
ul. Słowackiego 19

 101 MAG MODERN ART 
GALLERY / EVC DESIGN 
STUDIO 
ul. Leśmiana 11

 102 TAILORS CLUB POLAND 
– krawiec męski, 
szycie na miarę 
ul. Norwida 2

 103 STYLOWA - butik 
odzieżowy 
ul. Szymanowskiego 18

 104 FASHION LOVE BOX 
– odzież dziecięca 
ul. Słowackiego 23, 
pawilon nr 3 (Alejka 
Rzemieślników)

 105 O, JAKIE ŁADNE! 
– design box 
ul. Słowackiego 23, 
pawilon nr 4 (Alejka 
Rzemieślników) 

D O R A D Z T W O

 106 PERFECT Niezależne 
Doradztwo  
Finansowe SA 
ul. Słonimskiego 6/U6

 107 MICHAEL/STRÖM 
INVESTMENTS Dom 
Maklerski S.A. 
ul. Słonimskiego 2/U1

 108 AXA Polska S.A. 
ul. Norwida 4

 109 UBEZPIECZALNIA 
ul. Norwida 4

 110 BĄKOWSKI&HADAŚ 
KANCELARIA RADCÓW 
PRAWNYCH SP. P. 
al. Grunwaldzka 186 I p.

 111 CZERNIAWSKI, 
BŁASZKOWSKI, 
DROGOSIEWICZ 
RADCY PRAWNI SP. P. 
ul. Norwida 2

 112 NOTARIUSZE MILENA 
GŁUCHOWSKA, 
DAGMARA GORNOWICZ, 
MARTA LINDNER 
al. Grunwaldzka 190

 113 KANCELARIA 
ADWOKACKA 
ALEKSANDRA 
PIELUŻEK-LABUDA 
ul. Szymanowskiego 4

 114 PKF CONSULT 
ul. Szymanowskiego 4

 115 BIURO DORADZTWA 
EKONOMICZNEGO  
I PRAWNEGO 
al. Grunwaldzka 186, 
lokal 2.11.

 116 KANCELARIA 
ADWOKACKA 
ADWOKAT DARIUSZ 
MACIEJEWSKI 
al. Grunwaldzka 186

 117 RKF Iwona Ratkowska 
(EXPANDER) – kredyty 
hipoteczne, 
doradztwo finansowe 
ul. Słonimskiego 5/U3 
(64)

 118 BIURO RACHUNKOWE 
ANNA DEMCZUK  
– usługi księgowe 
ul. Szymanowskiego 
20/U3

 119 MANUFAKTURA 
KREDYTÓW  
– usługi finansowe 
ul. Szymanowskiego 
20/U3 

D L A  D Z I E C I

 120 PRZEDSZKOLE ŻYRAFA 

 121
ul. Norwida 4 
ul. Słowackiego 13

 122 GŁÓWKA PRACUJE 
- sklep z zabawkami 
edukacyjnymi 
ul. Słowackiego 23, 
Pawilon 7 (Alejka 
Rzemieślników)

 123 MAMALULU  
Akcesoria dziecięce 
ul. Hemara 3

 124 LUCKY DUCKY 
- artykuły dla 
niemowląt i dzieci 
ul. Szymanowskiego 14

 125 BUDUMI - przestrzeń 
do zabawy i nauki 
ul. Hemara 19 

N I E R U C H O M O Ś C I

 126 CENTRUM 
NIERUCHOMOŚCI 
HOSSA 
al. Grunwaldzka 190 

 127 PREMIUM 
APARTMENTS  
- biuro nieruchomości 
ul. Słonimskiego 6/13

 128 HOME ASSET – biuro 
nieruchomości 
ul. Norwida 4

 129 METROHOUSE  
– biuro nieruchomości 
ul. Leśmiana 11/U9 

I N N E

 130 BIELINEK – pralnia 
ekologiczna 
ul. Słonimskiego 6/5

 131 TRAVELPLANET.PL 
– biuro podróży 
ul. Słonimskiego 1/67

 132 SMART HOTEL 
ul. Słowackiego 3

 133 KAMPUS – usługi 
noclegowe 
ul. Słowackiego 19

 134 ADI GLOBAL - systemy 
bezpieczeństwa 
ul. Norwida 4

 135 LUKAS FILM 
- produkcja filmów 
reklamowych i sesji 
zdjęciowych 
ul. Słowackiego 19/8

 136 WSZYSTKIEGO 
SŁODKIEGO 
Content&Event Studio 
ul. Hemara 23/U4

 137 ZOOLAND - sklep 
zoologiczny 
ul. Słonimskiego 1/71

 138 THE AMERICAN 
ACADEMY  
OF BUSINESS 
ul. Szymanowskiego 
20/U6 

G
A
R
N

IZ
O

N
.P

L ZNAJDZIESZ
W GARNIZONIE...



G
A
R
N

IZ
O

N
.P

L

GARNIZON 2 | 2020ORYGINALNY 43

Sz
ym

an
ow

sk
ie

go

ogeikswonazrhC

arameH

Le
śm

ia
na

St
ac

hu
ry

ogeiksminołS

ogeikswezsołaiB ogeikswezsołaiB

He
m

ar
a

Al. Grunwaldzka

A
l. 

Żo
łn

ie
rz

y 
W

yk
lę

ty
ch

ul
. S

ło
w

ac
ki

eg
o

N
or

w
id

a

Norwida

St
rz
yż

a
ul

. S
ło

w
ac

ki
eg

o

Le
ge

nd
a

Bu
dy

nk
i w

 s
pr

ze
da

ży

Zr
ea

liz
ow

an
e 

bu
dy

nk
i m

ie
sz

ka
ni

ow
e 

Bu
dy

nk
i b

iu
ro

w
e 

i u
sł

ug
ow

e

Bu
dy

nk
i p

la
no

w
an

e

Bu
dy

nk
i i

st
ni

ej
ąc

e

Parking naziemny
Parking podziemny

Parkometr
Kasa parkingowa
Przystanek autobusowy/tramwajowy

 26

 1

 2

 20

 8

 9

 10

 3
 12

 16

 39

 37

 31  30
 34

 33

 40

 41

 43
 45
 46

 47

 48

 57

 59

 60

 61

 58

 78

 79

 83

 84

 85

 80

 81
 82

 66

 49

 50

 51
 52

 55

 54  53

 32

 29

 28

 18

 24

 25

 4

 5

 6 13

 19

 38

 17

 23

 14

 15

 7

 11

 42

 35 62  52

 69

 72
 73  74

 63

 64

 67

 65

 68  71

 21

 22

 36
 77

 86

 89

 98

 93

 87
 88

 70 90

 91  94

 100

 99

 105

 104

 101

 106

 110  115  116

 117

 108

 131  137  120

 125

 121

 133

 126

 122

 109

 112

 113
 114

 107

 111

 103

 102

 134

 128

 135

 92

 96

 97

 123

 129

 138

 130

 127

 136
 132

 124  44

 75

 76

 118
 119

 27



GARNIZON 2 | 2020

G
A
R
N

IZ
O

N
.P

L

44 MAGAZYN


