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Brunsho i Herman shui 
zapomniane majątki Wrzeszcza 

Tekst Jarosław Wasielewski 

Jak powszechnie wiadomo, wiele egzotycznych - na pierwszy rzut oka - urbanonimów Wrzeszcza po

chodzi od nazw dawnych osad, które na przełomie XIX i XX wieku wchłonęła rozrastająca s ię dzielnica. 

Mowa tu o Nowych Szkotach (Neu Schottland), Kuźn iczkach (Kleinhammer), Świętej Studzience (Heili

genbrunn) czy Strzyży (Striess). Nie po wszystkich jednak majątkach pozostał nazewniczy ś lad - nazw 

Brunów (Brunshof) oraz Hermanowo (Hermannshof) próżno szukać na współczesnej mapie Wrzeszcza. 
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azwa majątku Brunshof poeho
dzi od nazwiska jego założyciela N i pierwszego właściciela, Adrianna 

Brunna. W pierwszej połowie XVII wieku 
- a na pewno przed 1640 rokiem - założył 

niewielki folwark przy potoku Strzyża, na 
zaehód od osady Nowe Szkoty (o tej ezęści 
Wrzeszeza pisaliśmy: ,,30 Dni" nr 3/2001 
i nr 5/2011), w niewielkiej od niej odległośei. 

Dziś jest to obszar ograniezony odcinkiem 
ulicy Wajdeloty biegnącym na południe od 
bezimiennego ronda, fragmentem ulicy 
Wary11skiego biegnącym na wschód od 
skrzyżowania z ulieą Wajdeloty oraz samym 
potokiem Strzyża . 

Majątek Brunshof, niekiedy nazywany 
także Wilkenshof, pozostał w rękach rodzi
ny Bnmnów co najmniej do ko11ca XVIII 
wieku. W 1772 roku Johann Miehel Brmm 
został dzierżawcą niedalekieh Młynisk, 

gdzie wybudował dodatkowy folwark, na 
który przeniósł też nazwę Brunshof (pisa-

Powyżej Brunshof na planie Gdańska i oko
lic z 1807 roku autorstwa F. B. Engelhardta; 
Poniżej: Brunshof wraz z założeniem ogro
dowym zaznaczono jeszcze na planie umoc
nień wojskowych Gdańska z 1898 roku . 
Najwyraźniej do tego czasu staw został już 
zasypany 

liśmy o tej okolicy: ,,30 Dni" nr 4-5/2008). 
Brunshofbył majątkiem na tyle ważnym, że 
zaznaczano go na kolejnych mapach okolic 
Gda11ska, niekiedy uwieezniająe sporo in
teresujących szczegółów. Na planie z 1807 
roku autorstwa Friedrieha Bernharda En
gelhardta widać wyraźnie zabudowania 
majątku, na które składało się wówczas pięć 
budynków - obok samego dworku, były to 
zapewne także budynki mieszkalne dla 
pracowników folwarku oraz budynki gospo
darcze. Na planie zaznaczono także sztucz
ny staw zasilany potokiem Strzyża. Potok 
wypływał z (obecnie osuszonego) stawu 
w pobliskich Kuźniczkaeh i przecinając je 
płynął na wschód ku majątkowi Brunshof, 
następnie opływał go od północy, po czym 
skręcał na południe, biegnąc kilkaset me
trów wzdłuż drogi nowoszkockiej (dziś uli
ca Wyspiańskiego), by wpaść do kolejnego 
stawu (ten znajdował się w miejscu, gdzie 
dziś stoją akademiki Politechniki Gda11-
skiej). Podobnie jak w innych podgda11skich 
osadach położonyeh nad przepływającą 
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działał browar, gorzelnia i fabryka drożdży. 
W roku 1820 mieszkało tu jedenaście osób. 
W bezpośrednim sąsiedztwie majątku po
wstała droga, łąeząca przedpole pobliskieh 
Nowych Szkotów (dziś plac ks. B. Komorow
skiego) z głównym traktem prowadzącym 
z Gdańska do Oliwy przez wieś Wrzeszcz 
(dzisiejsza aleja Grunwaldzka). Brunshof 
zlokalizowany był przy początku tej polnej 
drogi, po północnej jej stronie (dziś jest to 

wodą, na początku XIX wieku w folwarku ulica Wary11skiego). 

Położenie Brunshofu na współczesnym planie Gdańska. Obręb dawnego majątku wyzna
czają orientacyjnie budynki oznaczone dziś jako ul. Waryńskiego 22-31, ul. Wajdeloty 1-4 
i 26-29 oraz ul. Aldony 7 Wznosząc zabudowę mieszkalną na przełom ie XIX i XX wieku, 
Strzyżę pozostawiono odsłoniętą, wyjątek stanowi jedynie budynek oznaczony jako ul. Wa

§ ryńsk iego 22A, zorientowany frontem do potoku (tu zaznaczony na czarno) - być może 

~ pam ięta czasy sprzed parcelacji folwarku 
~ 
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Charakterystyczne rondo, nazywane przed wojną Marienplatz (Plac Marii) łączące dzisiejszą 
ul. Wajdeloty z ul. Aldony, wytyczono na zachodnim skraju dawnego Brunowa 

W połowie XIX wieku majątek nabył ku
piec i radca miejski Friedrich Wilhelm von 
Frantzius (1789-1861), czyniąc z niego swoją 
letnią rezydencję. Tę, jak było w zwyczaju, 
wyposażono w ogród w stylu angielskim. 
Najpóźniej w połowie lat pięćdziesiątych 
posiadłość przejął radca handlowy o nazwi
sku Hiihne. W połowie kolejnej dekady wdo
wa po kupcu sprzedała Brunshof oficerowi 
z gdańskiego garnizonu, majorowi von 
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Bahr, który korzystał z posiadłości do końca 
lat osiemdziesiątych XIX wieku. 

Koniec XIX wieku miał przynieść kres 
wiejskiemu charakterowi tej okolicy. Jesz
cze w 1871 roku do dzielnicy doprowadzo
no linię kolejową, która była katalizatorem 
tych przemian. Rozrastający się intensyw
nie Wrzeszcz wchłaniał dawne osady i ma
jątki jedną po drugiej. Dawne polne drogi 
przekształcano w ulice, rozbierano budynki 

gospodarcze oraz same dworki, karczowa
no ogrody i wycinano drzewa, robiąc miej
sce na nowe uliczki. Na tak pozyskanym 
gruncie stawiano miejską już, eklektyczną 
zabudowę mieszkalną. Nie inaczej działo 

się w interesującej nas okolicy. Parcela
cja majątku rozpoczęła się na początku lat 
dziewięćdziesiątych XIX stulecia. Działki 
kilkukrotnie zmieniały właścicieli, by około 
połowy dekady znaleźć się w rękach Paula 
i Marthy Lenz, właścicieli położonego w po
bliżu ogrodnictwa Barenwinkel (dziś rejon 
skrzyżowania ulic Mickiewicza i Wyspiań
skiego). Być może małżeństwo Lenzów tym
czasowo korzystało w swojej działalności 

gospodarczej z tego, co tutaj rosło, pewne 
jest natomiast, że do końca dekady wyprze
dało wszystkie działki. 

Nowi właściciele postawili na nich sze
regowe kamienice mieszkalne, których 
większość możemy podziwiać i dziś. Przy 
okazji skanalizowano koryto przepływają
cej tędy Strzyży, częściowo ukrywając ją 
pod ziemią. Jedynym wyraźnym śladem 

Strzyża na odcinku wyznaczającym dawniej 
granicę Brunowa. Budynek po lewej stronie 
być może pamięta ostatnie lata istnienia 
majątku, przed jego wchłonięciem przez 

rozrastającą się dzielnicę. Koryto Strzyży 

w obrębie Dolnego Wrzeszcza zostało prze
budowane pod koniec lat 90. XX wieku, 
a jego bezpośrednie otoczenie odpowiednio 
zagospodarowane, m.in. poprzez postawie
nie ozdobnych barierek 
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Zabudowa ul. Wassowskiego w drugiej dekadzie XX wieku, widok od Góry Jana w kierunku skrzyżowania z ul. Matejki, po lewej stronie wieża 

Lutherkirche, czyli dzisiejszego kościoła pw św Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Sobótki 

po majątku pozostała już tylko nazwa ulicy, 
wytyczonej na śladzie dawnej polnej drogi, 
czyli Brunshiiferweg (dosłownie: ulica Bru
nowska; nazwa ta pojawiła się w księgach 
adresowych już w latach sześćdziesiątych 
XIX wieku). Jednak ta pamiątka po mająt
ku nie przetrwała roku 1945 - nowe, pol
skie władze nadały ulicy własnego patrona, 
Hermana Libermana, zaś w 1953 Ludwika 
Waryńskiego. Tym samym z planu miasta 
przepadł ostatni ślad po Brunowie. 

M ajątek Hermannshof powstał w 1673 
roku między wsią Wrzeszcz a Świętą 

Studzienką, u stóp wzniesienia nazwanego 
później Johannisberg (Góra Jana), w rejonie, 
gdzie dziś krzyżują się ulice Wassowskiego 
i Matejki. Posiadłość wzięła swą nazwę od 
imienia założyciela i pierwszego właścicie
la, Herrmanna Honricha, który odkupił 
ten teren od Constantina Giese, właściciela 
wsi Wrzeszcz. Honrich nie tylko postawił tu 
zajazd z karczmą, ale także utworzył jedno 
z okazalszych wrzeszczańskich założeń 

ogrodowych, zaopatrzone w fontanny. 
Miejsce to dostępne było dla publiczności 
i cieszyło się dużą popularnością nie tylko 
wśród okolicznych mieszkańców. 

Szczegółowy plan posiadłości Hermannshof 
z 1843 roku, wykonany na bazie planu z lat 

1777/1778 

Hermannshofbył majątkiem na tyle zna
czącym, iż umieszczano go na XVIII- i XIX
-wiecznych mapach okolic Gdańska (chociaż 
nie zawsze opisywano). Dzięki nim wiemy, 
że z głównego traktu biegnącego z Gdańska 
do Oliwy przez wieś Wrzeszcz (dzisiejsza 
aleja Grunwaldzka) do zajazdu prowadziła 

polna dróżka, która następnie biegła skra
jem posesji i odbijała w kierunku Jaśkowej 
Doliny. Więcej szczegółów przynosi plan 
majątku Hermannshof z 1843 roku, będący 
kopią planu z lat 1777/1778. Dowiadujemy 
się z niego, iż gości witał ogród w stylu fran
cuskim z fontannami, obok których stały ~ 
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Powyżej Hermannshof na planie Gdańska 
i okolic z 1807 roku autorstwa F. B. Engel
hardta; Poniżej Hermannshof na mapie 

Gdańska z 1898 roku 

pierwsze zabudowania gospodarcze. Dalej, 
w głębi stał sam dworek; tutaj parcela zwę
żała się. Za dworkiem urządzono sięgający 
do zbocza wzgórza park z kolejnym sztucz
nym stawem. Z późniejszej ryciny wiemy, 
że dworek był piętrowy, zwieńczony rokoko
wym szczytem. 

Wspaniały zajazd wraz z nastaniem 
niepokojów epoki napoleońskiej podupadł. 
Latem 1813 roku w jego okolicach toczyły 

mJ 30dni 

Orientacyjne położenie Hermannshofu na współczesnym planie Gdańska 

się krwawe walki. Chociaż nie znamy skali 
zniszczeń samego majątku, to wiemy, że Ro
sjanie spalili pobliską wieś Wrzeszcz. 

W kolejnych dekadach odratowanym za
jazdem zawiadywały trzy niezamężne sio
stry, od nazwiska których majątek nazwano 
Hoffmanns Garten (Ogród Hoffmannów). 
Jednak z upływem lat i starzeniem się ko
biet, miejsce traciło blask. Ostatnia z sióstr 
sprzedała podupadający zajazd kupcowi 

zbożowemu, Augustowi Katschowi. Ten 
w niedługim czasie przywrócił zabudowa
nia do świetności, a także zrewaloryzował 
i ponownie udostępnił mieszkańcom pięk
ny ogród z fontannami, w którym latem -
zwłaszcza w środy i soboty - gromadziły się 

Skrzyżowanie dzisiejszych ulic Wassowskie
go i Matejki, druga dekada XX wieku, widok 

w kierunku Góry Jana 



- "'!,' :. -~· 

, .. r·•-\1 
•' ' 

I 

tłumy uczestniczące w „pouczających roz
rywkach". Nowy właściciel przybytku przy
wrócił także temu miejscu nazwę Herman
nshof i odbudował ujęcie wody, dzięki czemu 
mógł czerpać dodatkowe zyski z handlu 
wydobywaną tu wodą źródlaną. Tę dostar
czano w beczkach do sąsiedniego Wrzesz-

Końcov,.,y odcinek dzisiejszej ul. Wassow

skiego, początek XX wieku. Widzimy wejście 

na Górę Jana 
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cza, ale także do odległego Nowego Portu 
i samego Gdańska (pamiętajmy, że miejskie 
wodociągi powstały dopiero w latach 1869-
1871; w samym Wrzeszczu nastąpiło to 
w latach 1890-1892). 

Hermannshof pozostawał w rękach kup
ca Katscha, a następnie wdowy po nim do 
połowy lat siedemdziesiątych XIX wieku. 
W kolejnych kilku latach majątek zmieniał 
właścicieli, aż w 1879 roku w jego posia
danie weszła panna Louise Schiinnagel. 

WRZESZCZ 
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Hermannshof na rycinie z 1842 roku 

W niedługim czasie jej nowo poślubiony 
małżonek, Otto Riss, urządził tu swój za
kład ogrodniczy, wykorzystując zastaną, 

bujną roślinność. Herr Riss hodował drze
wa i krzewy iglaste oraz kwiaty - i czynił to 
z dużym powodzeniem. W 1883 roku zdobył 
nawet srebrny medal na targach gdańskich. 

Rissowie czerpali także dochód z wynaj
mu pokoi - poza rzemieślnikami ich lokato- ~ 
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rami byli, między innymi, rentierzy i urzęd
nicy. Ostatecznie jednak do drzwi sielskiego 
zakątka zaczęło pukać miasto. W latach 
dziewięćdziesiątych rozpoczęła się parcela
cja i zabudowa całego terenu, leżącego mię
dzy Jaśkową Doliną a dawną drogą, łączącą 
główny trakt Wrzeszcza (Hauptstrasse / 
aleja Grnnwaldzka) ze Świętą Studzienką 
(Heiligenbrnnnerweg / ulica Do Studzien-

m 30dni 

Duża część zabudm,vy ul. Wassowskiego stojąca bliżej al. Grunwaldzkiej powstała po 1945 
roku - oryginalne budynki zostały zniszczone podczas działań wojennych 

ki). Dawna polna droga stała się ulicą, 

a właściwie kilkoma ulicami, wyprostowa
nymi i odpowiednio poszerzonymi. Były 

to kolejno: Hermannshiiferweg (czyli Her
manowska, dziś ulica Wassowskiego), do 
wysokości skrzyżowania z Johannistal (do-

słownie: Janowa Dolina albo Dolina Jana, 
czyli południowo-wschodnia część dzisiej
szej ulicy Matejki), a następnie południowy 
fragment Am Johannisberg (dosłownie: Ku 
Janowej Górze, czyli dzisiejsza ulica Sobót
ki) oraz Akazienweg (ulica Akacjowa). Przy 
okazji wytyczono nową ulicę: Luisental (Do
lina Luizy, czyli ulica Kossaka), a w miejscu 
dawnej ścieżki równoległej do głównego 
traktu wytyczono Friedenssteg (dosłownie: 
Zaciszna Kładka, czyli ulica Sienkiewicza). 

Państwo Riss byli właścicielami posia
dłości Hermannshof jeszcze w 1897 roku, 
jednak w obliczu zachodzących zmian, po
stanowili przenieść się w spokojniejszą oko
licę i przy okazji zarobić. W kolejnym roku 
wyprowadzili się z Wrzeszcza do niedale
kiej Oliwy (wówczas poza granicami Gdań
ska), gdzie Otto kontynuował działalność 
jako ogrodnik i właściciel szkółki leśnej. 
Około 1898-1899 Louise Riss sprzedała 

wrzeszczańską posiadłość Karlowi Brisch
ke, urzędnikowi z branży budownietwa 
morskiego, jednemu z dotychczasowych 
lokatorów. Ten dokończył dzieła parcelacji, 
w rezultacie około 1900 roku Hermanns
hiiferweg przedłużono w kiernnku Parku 

Dawną Hermannshoferweg zakończono 

niewielkim placykiem, z którego po scho

dach można byto wejść na Górę Jana. Na 
zdjęciu charakterystyczny mur oporowy 
(stan z 2012 roku) 
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Widok z Góry Jana. Po prawej stronie widzimy otoczony rusztowaniami budynek przy obecnej ul. Wassowskiego 16, nieco niżej - budynek 
gospodarczy likwidowanego majątku Hermannshof. Początek XX wieku 

J aśkowej Doliny. Drzewa i krzewy wycięto, 
staw zasypano, a zabudowania ostatecz
nie wyburzono. Na ich miejscu powstały 
okazałe kamienice. Około 1908 roku ów 
nowszy fragment ulicy połączono z Heili
genbrmrnerweg za pomocą Gustav-Radde
-Weg (ulica Pileckiego), przy której także 

stanęły reprezentacyjne domy. Około 1906 
roku Brischke sprzedał ostatnią parcelę 

i zamieszkał w kamienicy przy niedalekiej 
Eschenweg 16 (ulica Jesionowa), której zo
stał właścicielem. 

Ta część przeżywającego budowlany 
rozkwit Wrzeszcza należała do najbardziej 
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atrakcyjnych, powstawały tu piękne i dro
gie domy (niektóre miały nawet garaże!), 
które niejednokrotnie zamieszkiwali przed
stawiciele ówczesnych elit. Dawny zajazd 
upamiętniała jedynie nazwa ulicy. Gdy 
jednak po zako11czeniu II wojny te nazwy 
zmieniano na polskie, zniknął i ten ślad. 
Hermannshiiferweg stała się ulicą Piękną, 
którą z kolei w 194 7 roku przemianowano na 
Józefa Wassowskiego. • 

Wykorzystano m.in.: 
Akta Państwowego Urzędu Policji Bu

dowlanej w Gdańsku dla nieruchomości 
Hermannshof, APG 15/909; 

,,Allgemeine Geographische Epheme
riden. Verfasset von einer Gesellschaft von 
Gelehrten und herausgegeben von F. J. Ber
tuch", Tom 29, Weimar 1809; 

„Der Johannisberg bei Danzig", Danzig 
1842; 

,,Ubersicht der Bestandtheile und Verze
ichnis aller Ortschaften des Danziger Regie
rungs-Bezirks", Danzig 1820; 

W F Zernecke, ,,Cały Gdańsk za dwa

dzieścia srebrnych groszy", Gdańsk 201 O; 
Dawne mapy oraz plany, a także wy

brane roczniki ksiąg adresowych Gdańska 
i okolic z lat 1854-1910. 

Listownik zakładu ogrodniczego Otto Rissa, 
działającego pod koniec XIX wieku w mająt

ku Hermannshof 

30dni UJ 
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