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Ogólny obszar całego terytorium osiedla 
miał zamknąć się w 17 ha. Ulica Kar-
tuska miała zostać poszerzona do 40 m. 

i posiadać dwa pasy ruchu. Dzieci i młodzież 
miała mieć do dyspozycji szkołę podstawo-
wą, szkołę zawodową oraz dwa przedszkola. 
Zabudowa mieszkalna miała być trzy- i czte-
rokondygnacyjna. Usługi na osiedlu miały 
zostać rozlokowane na parterze dwóch blo-
ków stykających się bezpośrednio z ul. Kar-
tuską po jej południowej stronie. W planach 
znalazło się również miejsce na tereny zie-
lone. Na północnym zboczu przewidywano 
stworzenie parku przyległego do ogródków 
działkowych. Ciepło nowym lokatorom mia-
ła zapewnić kotłownia.

Dwa pierwsze projekty, które powstały 
w sierpniu i październiku 1951 roku, zakłada-
ły, że ulice Malczewskiego oraz Zakopiańska 
na obszarze nowego osiedla zostaną zlikwido-
wane. Bloki zaplanowano prostopadle do ul. 
Kartuskiej. Wiązało się to z założeniami ar-
chitektonicznymi mówiącymi, że przy pro-

jektowaniu budynków mieszkalnych należy 
zwrócić m.in. na ich dobre nasłonecznienie. 
Inż. Kuźmiński uzyskuje taki efekt właśnie 
dzięki ustawieniu bloków w ten sposób, 
że okna mieszkań znajdują się po wschodniej 
oraz zachodniej stronie bloku. Ze względu 
na takie ułożenie budynków osiedle uzysku-
je również dostęp do zieleni znajdującej się 
na zboczach doliny.

Zdecydowanie duże zmiany wprowadzał 
w rozkład osiedla trzeci projekt, któremu brak 
datacji. Zakwestionowano w nim rezygna-
cję z równoległych do Kartuskiej ulic, czyli 
Malczewskiego oraz Zakopiańskiej. Uznano 
ich walory historyczne oraz komunikacyjne. 
Przywrócenie tych dwóch dróg wymogło 
na twórcy projektu zmianę w rozmieszczeniu 
budynków. 

Bloki mieszkalne w nowym projekcie mia-
ły w zdecydowanej większości położenie 
równoległe do ul. Kartuskiej. Zmiany w ukła-
dzie budynków spowodowały odgrodzenie 
osiedla od terenów zielonych znajdujących 

się na zboczach doliny. Rozlokowanie bu-
dynków wzdłuż ulic sprawiło również, że na-
słonecznienie mieszkań spadło drastycznie. 
Wynika to z faktu ulokowania okien w kie-
runku północno-południowym, ograniczając 
w ten sposób dostęp promieni słonecznych 
do mieszkań.

Poza zmianami wynikającymi z przywró-
cenia ulic z terenów osiedla znikła szkoła 
zawodowa, którą zastąpiono ciągiem budyn-
ków mieszkalnych. Z tego też powodu przy-
wrócono ul. Ciasną, z której wcześniej zrezy-
gnowano na rzecz terenów mającej powstać 
szkoły. Znikło również jedno z przedszkoli 
po północnej stronie ul. Kartuskiej. Swoje 
położenie zmieniła kotłownia, przesuwając 
się w kierunku zachodnim. Liczba budynków, 
mimo innego rozlokowania, nie zmienia się.

Agnieszka Gumińska

Jak powstawały współczesne Siedlce

Źródła:
10 tysięcy nowych izb mieszkalnych. Plan pokojowej  »
pracy i rozwoju miasta uchwaliła wczoraj gdańska 
MRN, „Dziennik Bałtycki”, 1951, nr 148.
Kowalski J., Massalski R., Stankiewicz J., Rozwój urba- »
nistyczny i architektoniczny Gdańska, (w:) Gdańsk: jego 
dzieje i kultura, Warszawa 1969.
Lubowicka,  » O podstawowych wartościach zieleni – nie-
docenienie walorów przyrody przez architektów, „Archi-
tektura”, 1957, nr 1.
Twardowski M.,  » Miasto zdrowych ludzi, „Architektura”, 
1957, nr 1.
Zespół Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdań- »
sku znajdujący się w zbiorach Archiwum Państwowego 
w Gdańsku.

Decyzję od budowie osiedla robotniczego leżącego przy ul. Kartuskiej podjęto 
w pierwszym kwartale 1950 roku. Wniosek przyjęła Komisja Budownictwa 
Miejskiej Rady Narodowej. Projektowaniem osiedla zajęło się biuro Miasto-
projekt-Północ, które mieściło się przy ul. Bielańskiej w gdańskim śródmie-
ściu. Autorem projektów był M. Kuźmiński. Znane są trzy projekty nowego 
osiedla (patrz załączone ilustracje). Projekty różniły się między sobą.

Gdańskie Dni Sąsiadów to okazja do spotkania i lepszego poznania swoich 
sąsiadów oraz sąsiadek. Zabawa na świeżym powietrzu, spotkanie przy grillu 
czy święto ulicy – jest wiele sposobów, by wspólnie spędzić czas. Uczestni-
cy Gdańskich Dni Sąsiadów spotykają się w tym roku już po raz dziesiąty. 
Na Siedlcach zgłoszono 7 imprez sąsiedzkich. Wśród nich warto odnotować 
„Sąsiedzką Fetę na Ojcowskiej z okazji niezakończenia remontu”, spotkanie 
integracyjne mieszkańców Kamienic Malczewskiego oraz kolejne „Spotkanie 
sąsiedzkie po latach” organizowane przy ul. Kartuskiej 81-87.
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Parkowisko
W niedzielę 27 maja po raz kolejny odkryliśmy do czego może służyć park i jak nie-

zwykły jest nasz lokalny park Bema. Tego dnia na Siedlcach zainaugurowano „Par-
kowisko”, którego głównym hasłem było #dajemy powody do spotkania.

Niemal do wieczora niezliczone rzesze rozkładały koce albo zajmowały leżaki. Trwały 
zabawy, gry sportowe i zajęcia rekreacyjne w specjalnie wydzielonych sekcjach. Słuchali-
śmy muzyki różnych generacji, śpiewał lokalny chór, można było poćwiczyć jogę, tańce 
latynoskie albo odkurzyć sposób na hula hop. Piliśmy kawę, degustowaliśmy lody, można 
też było zjeść małe co nieco. Graliśmy w dawne gry oraz w gry planszowe. Robiliśmy 
dużo ciekawych rzeczy: aktywnie lub mniej aktywnie albo wręcz przeciwnie – nie robili-
śmy nic. Bo przede wszystkim odpoczywaliśmy w gronie rodziny, przyjaciół, znajomych, 
sąsiadów i naszych zwierzaków.
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W sezonie letnim zajęcia fitness 
odbywają się na terenie Gdańskiej 
Sceny Muzycznej – ul. Powstańców 
Warszawskich 25:

wtorek 18.00-19.00 Salsation (Asia)• 
środa 17.30-18.30 Latino Solo (Luis) • 
czwartek 18.00-19.00 Salsation (Asia)• 

Karnety już od 50 zł.
BK

Salsa i Latino

Wesoły i różnobarwny marsz se-
niorów (ok. 1000 osób) przeszedł 

w sobotę trasą z Forum Gdańsk, Drogą 
Królewską kończąc podróż rodzinnym 
piknikiem w parku św. Barbary. Kilka-
dziesiąt różnych ugrupowań, klubów 
i stowarzyszeń ale także nigdzie nie 
zrzeszeni seniorzy po godz. 10-tej prze-
szli głównymi ulicami naszego mia-
sta wzbudzając duże zainteresowanie 
mieszkańców i turystów. Dzięki fo-
torelacji Wojtka Gilli wiemy, że duża 
i aktywna grupa z naszej dzielnicy była 
na Paradzie i dobrze się bawiła.

PE

Parada 
Seniorek 
i Seniorów  
w Gdańsku
16 czerwca 2018 r. ulicami  
naszego miasta przeszła  
pierwsza Gdańska Parada  
Seniorek i Seniorów.
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Obszar współczesnych Siedlec niegdyś podzielony był na kilka 
odrębnych wsi i majątków. Dawne ich nazwy, przepełnione 
historią, pogłębiały tożsamość miejsca. Zmiany wprowadzo-

ne po II wojnie światowej, spowodowały swoiste „zerwanie z prze-
szłością”.

Położona na zachodzie Siedlec ulica Skrajna, w swojej dzisiejszej 
nazwie jest zupełnie bezwartościowa. Dawniej łączyła się z barwną 
i interesującą historią, związaną z okolicznymi terenami. Niegdyś 
ziemie te stanowiły własność niejakiego Arnolda van Schellinge, 
gdańskiego budowniczego fortyfikacji, osoby szanowanej w mie-
ście. W 1537 roku bogacz zdecydował się przekazać swoje grun-
ty miejskiemu Lazaretowi. Prawdopodobnie fakt ten należy łączyć 
ze śmiercią Schellinga, który to zapisał w spadku swą własność.  
Na pamiątkę tego wydarzenia, przez kilka wieków obszar jego daw-
nych posiadłości nazywano Polem Schellinga, czyli z niemiecka 
Schellingsfelde. Z tego też powodu, ulica Skrajna do 1945 roku no-
siła nazwę Schellingsfelder Straße.

Za swego rodzaju ciekawostkę należy uznać fakt, iż żoną Schel-
linga była niejaka Anna Krueger. Około 1538 roku postanowiła opu-
ścić Gdańsk. Prawdopodobnie uznała, iż po śmierci męża nie ma 
czego dłużej szukać w grodzie nad Motławą. Wyjechała do From-
borka, by zostać gospodynią swojego krewnego, polskiego astrono-
ma Mikołaja Kopernika. Podczas pobytu nad Zalewem Wiślanym 
krążyły różne pogłoski o jej domniemanej, bliskiej zażyłości z Ko-

pernikiem. Ich relacje miały być również powodem kilku interwen-
cji samego biskupa warmińskiego, Jana Dantyszka.

Z czasem Pole Schellinga przestało być własnością Lazare-
tu. Jednak z powodu swej odrębności, w 1814 roku nie włączono 
Schellingsfelde w granice Gdańska razem z resztą Siedlec. Nastąpi-
ło to dopiero w 1874 roku. Pole Schellinga obejmowało wówczas 
obszar o powierzchni 12,79 ha, zamieszkiwany przez 1166 osób.  
Od tej pory postępowało zrastanie się tych terenów z resztą Siedlec. 
Dotychczasową nazwę stosowano aż do 1945 roku. Dziś jest już 
praktycznie zapomniana.

Wojciech Grott

Historia z Kopernikiem w tle

ul. Kartuska ok. 1920 r.Sk
raj

na
 

Historia jednej ulicy

Pokilku latach ziścił się pomysł parku Na Zboczu, czyli malowniczo i wysoko poło-
żonego terenu rekreacyjnego między Siedlcami a Wzgórzem Mickiewicza. Wła-
śnie otwarto do dyspozycji mieszkańców ten wyjątkowy teren, ciekawie wkom-

ponowany w istniejącą w tym rejonie zieleń. Pojawił się plac zabaw, siłownia plenerowa 
oraz niewielkie boisko do koszykówki ulicznej.

Co najważniejsze park oferuje szeroką panoramę widokową roztaczającą się na Emaus. 
Dojście od ul. Łostowickiej, składające się ze schodów poprzeplatanych serpentyną – będą-
cą jednocześnie podjazdem, wykonano z myślą o osobach niepełnosprawnych i rodzicach 
z wózkami dziecięcymi.

Zachęcamy do odwiedzenia.
Edyta Petelska

Nowy park Na Zboczu
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W styczniu br. w sali dawnego Gimnazjum 
nr 2 przy ul.  Kartuskiej, odbyło się bar-

dzo ważne dla mieszkańców Siedlce i Wzgó-
rza Mickiewicza spotkanie z prezydentem 
Pawłem Adamowiczem oraz kierownikami 
resortów jemu podległych. Obecni byli szefo-
wie rad osiedli/dzielnic, radni, przedstawiciele 
Rady Miasta Gdańska oraz ok. 200 miesz-
kańców dzielnic. Sala „pękała w szwach”. 
Po przedstawieniu działań Urzędu Miasta 
– w ciągu ostatnich 4-ch lat i odniesionych 
sukcesów – prezydent wyróżnił za zasługi  
dla Gdańska: Stanisławę Berenthal, Piotra 
Karpieja oraz radną dzielnicy Siedlce: Barbarę 
Walerych. Następnie odbyły się spotkania te-
matyczne w poszczególnych salach szkolnych. 
Plany inwestycyjne dla dzielnic – są! Obietni-
ce – są! Jak będzie? Zobaczymy.

Wojciech Gilla

Spotkanie z prezydentem
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Dom Sąsiedzki
„Zakopianka”

Przez cały 2018 rok działa bezpłatna po-• 
moc prawna. Punkt będzie czynny od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 09.00 
do 13.00. Z nieodpłatnej pomocy prawnej 
mogą skorzystać osoby w wieku poniżej 
26 lat oraz powyżej 65 lat, posiadacze kar-
ty dużej rodziny, kombatanci, weterani, 
klienci pomocy społecznej, zagrożeni lub 
poszkodowani awarią techniczną, klęską 
żywiołową lub katastrofą naturalną, a tak-
że kobiety w ciąży bez względu na wiek. 
W soboty w godz. 16.00-20.00 odbywa-• 
ją się wieczorki taneczno-zapoznawcze 
a w niedziele potańcówki przy muzyce 
na żywo – również od 16.00-20.00. Orga-
nizator Stowarzyszenie „Nasze Siedlce”. 
Kontakt: 600 040 185
W każdy poniedziałek i środę w godz. • 
16.00-20.00 odbywają się spotkania klu-
bu brydżowego Stowarzyszenie „Dla Sie-
dlec”
Rada Dzielnicy Siedlce oraz Stowarzysze-• 
nie „Dla Siedlec” zapraszają w każdą śro-
dę w godz. 17.00-20.00 na spotkania klubu 
gier planszowych oraz klubu szachowego. 
Wstęp wolny.
Na bezpłatne zajęcia ruchowe dla seniorów • 
Rada Dzielnicy Siedlce oraz  Stowarzy-
szenie „Dla Siedlec” zapraszają we wtorki 
i piątki w godz. 15.00 do 16.00. Prowadzą-
ca Tatiana Grot kontakt: 797-875-116
Warsztaty   malarskie w  każdy czwartek • 
do  godz.  16.00   do  18.00 organizuje Sto-
warzyszenie  „Nasze Siedlce” 
Stowarzyszenie „Dla Siedlec” zapra-• 
sza na spacery Nordic Walking. Spotka-
nia odbywają się w piątki w godz. 16.30  
do 18.00. Możliwość wypożyczenia kij-
ków. Spacery prowadzi wykwalifikowa-
na trenerka. Start przy Domu Sąsiedzkim 
„Zakopianka”
Wieczory kulturalne na Siedlcach we wtor-• 
ki o godz. 17.30 do 19.00 Stowarzyszenie 
„Dla Siedlec”
zajęcia modelarskie środy godz. 16.30 do • 
18.00 Fundacja Wsparcia i Inicjatyw Spo-
łecznych 

10 czerwca zakończył się „VII turniej bry-
dża sportowego o puchar Rady Dziel-

nicy Siedlce”. Turniej odbył się w Domu Są-
siedzkim przy ul. Zakopiańskiej 40 i cieszył 
się największą frekwencją z dotychczas or-
ganizowanych. Gratulacje dla zwycięzców: 
Mieczysława Żuka i Jana Skowrońskiego – 
za zajęcie pierwszego miejsca, drugie miejsce 
przypadło parze Ignaca Przewoskiego z Fran-
kiem Pałaszem, a trzecie miejsce wywalczyli 
Piotr Zamiar z Grzegorzem Kujawińskim.

WG

Radni Dzielnicy Siedlce, mając na względzie dobro mieszkańców oraz dzielnicy, postanowili wystąpić z pety-
cją do Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie budowy ogólnodostępnego basenu na terenie dawnego gim-
nazjum nr 2 na Siedlcach. Od kilku dni trwa akcja zbierania podpisów pod tą inicjatywą. Każdy mieszkaniec 
Gdańska może poprzeć inicjatywę radnych… 
Można tego dokonać składając podpis na listach, z którymi radni próbują dotrzeć do mieszkańców dzielnicy 
oraz miasta z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej na tą okoliczność petycji, a także z wykorzystaniem 
internetu.Zachęcamy do wygodnego i ogólnodostępnego złożenia swojego poparcia za pośrednictwem poniż-
szej petycji online: 
https://www.petycjeonline.com/petycja_do_prezydenta_miasta_gdaska_w_sprawie_budowy_basenu_na_siedlcach

Mój problem w Gdańsku jest koloru zie-
lonego. Większość z Was może go na-

wet nie zauważyć na pierwszy rzut oka. Jed-
nak jest i dotyczy trawników. Po wnikliwym 
przyjrzeniu się gdańskim zieleńcom okazuje 
się bowiem - że czasowo/generalnie ich nie 
ma. Na ich miejscu bujają się się dorodne 
łany traw i ziół (wersja dla optymistów),  
czy może jednak olbrzymich chwastów 
(wersja dla realistów). A są to łany miejskie 
co roku dorodniejsze, bo nieskażone ręką 
człowieka. Jest pewien plus tej sytuacji – na-
tura wdziera się do miasta, można też zadzi-
wić się różnorodnością nie do końca pożą-
danej roślinności. Są też niebezpieczeństwa: 
jeśli wam coś tam wpadnie - nigdy nie znaj-
dziecie. A jeśli się zamyślicie to dziecko lub 
pies może Wam zginąć z oczu na długie mi-
nuty. A może to jednak przykład pozytywny 
i objaw mody na tzw. ogródki chwastów?

A tak na serio. Sytuacja z roku na rok jest 
coraz trudniejsza. O ile kilka lat temu nie-
mal na pewno gminne trawniki były koszo-
ne dwa razy do roku (a może dawnymi cza-
sy nawet częściej), o tyle teraz trzeba mieć 
dużo szczęścia, aby ktokolwiek zauważył 

nasz indywidualny/subiektywny problem. 
Nasz – bo już chyba nie miejski, skoro eki-
py koszące przybywają tylko pod wskazany 
adres na wyraźną interwencję mieszkańców 
lub Rad Dzielnic.

Czy to tylko ja mam wrażenie, że pobo-
cza dróg na Pomorzu wyglądają korzystniej 
niż zieleńce w mieście Gdańsk?

Edyta Petelska

Co z tym nie-koszeniem trawników?

Turniej brydżowy
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