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Wrzeszcz stosunkowo póêno, bo dopiero pod koniec XIX wieku, doczeka∏ si´
w∏asnej Êwiàtyni chrzeÊcijaƒskiej i parafii1. Na niedzielne nabo˝eƒstwa mieszkaƒcy
musieli udawaç si´ do któregoÊ z oddalonych koÊcio∏ów. W XVIII wieku parafi-
alnym koÊcio∏em ewangelickich mieszkaƒców Wrzeszcza i M∏ynisk by∏a dawna
szpitalna Êwiàtynia Wszystkich Anio∏ów, a parafianie z Nowych Szkotów, Strzy˝y,
Âwi´tej Studzienki, Królewskiej Doliny i okolicznych miejscowoÊci ucz´szczali do
koÊcio∏a Bo˝ego Cia∏a w ÊródmieÊciu Gdaƒska, na zboczu Góry Gradowej2. Po
spaleniu koÊcio∏a Wszystkich Anio∏ów w 1807 roku wrzeszczanom pozosta∏a
tylko bardziej oddalona Êwiàtynia Bo˝ego Cia∏a. Inaczej mia∏a si´ rzecz z kato-
likami, których parafià by∏ koÊció∏ pod wezwaniem Âwi´tego Jakuba w Oliwie,
bàdê te˝ wybrany koÊció∏ po∏o˝ony w Gdaƒsku.

Wraz z rozwojem demograficznym i urbanistycznym wszystkich wy˝ej wymie-
nionych osiedli sta∏o si´ jasne, ˝e pr´dzej czy póêniej zaistnieje potrzeba erygowa-
nia osobnych parafii dla nowych terenów, a co za tym idzie – budowa nowych
Êwiàtyƒ. S∏usznie zauwa˝ano, ˝e utrudnienie w postaci znacznego oddalenia bu-
dowli sakralnych od wiernych sprzyja post´powi laicyzacji spo∏eczeƒstwa. Stara-
nia o powstanie przeznaczonych dla terenów Wrzeszcza nowych wspólnot, kato-
lickiej i ewangelickiej, rozpocz´to w latach dziewi´çdziesiàtych XIX stulecia. 

Jako pierwsi sukces odnieÊli ewangelicy, doprowadzajàc ju˝ w 1896 roku naj-
pierw do wydzielenia z terenu macierzystej parafii Bo˝ego Cia∏a odr´bnej gminy
dla Wrzeszcza, a nast´pnie rozpoczynajàc budow´ Êwiàtyni – koÊcio∏a Lutra (Lu-
therkirche – dziÊ koÊció∏ garnizonowy pod wezwaniem Âwi´tych Piotra i Paw∏a na
ulicy Sobótki), która zosta∏a oddana do u˝ytku w roku 1899. Dopiero dziesi´ç lat
póêniej rozpocz´to budow´ pierwszej katolickiej budowli sakralnej we Wrzeszczu,222



Herz-Jesu-Kirche (obecnie: koÊció∏ NajÊwi´tszego Serca Jezusowego przy ulicy
ksi´dza J. Zator-Przytockiego). Ze wzgl´du na gwa∏towny przyrost miejscowej
ludnoÊci, która z oko∏o 5000 w roku 1896 zwi´kszy∏a si´ do 24 000 w roku
1916, jeden koÊció∏ ewangelicki okaza∏ si´ niewystarczajàcy. Z tego powodu
w 1917 ze wschodniej cz´Êci dotychczasowej parafii Lutra wydzielono nowà –
Christuskirchegemeinde. Na jej potrzeby wzniesiono w latach 1913–1916 Chri-
stuskirche (koÊció∏ Chrystusa, dziÊ koÊció∏ pod wezwaniem Âwi´tego Andrzeja
Boboli przy ulicy Mickiewicza). 

Przez niemal ca∏y wiek XX wie˝e trzech najstarszych koÊcio∏ów by∏y najbar-
dziej charakterystycznym elementem krajobrazu Wrzeszcza. Dopiero w latach sie- 223
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demdziesiàtych XX wieku pojawi∏a si´ konkurencyjna dominanta w postaci wie-
˝owca na rogu alei Grunwaldzkiej i ulicy Partyzantów.

W 1918 roku mniej wi´cej dwie trzecie z ponad 50 000 ludnoÊci Wrzeszcza by-
∏a wyznania ewangelickiego, natomiast blisko jedna trzecia – katolickiego. Wyznaw-
cy innych religii chrzeÊcijaƒskich i ˚ydzi stanowili niewielkà mniejszoÊç. W okresie
mi´dzywojennym stosunek ten uleg∏ ju˝ tylko nieznacznym zmianom3. Tymczasem
liczba katolickich miejsc kultu niewspó∏miernie wzros∏a. Wrzeszczaƒscy katolicy by-
li uprzywilejowani pod wzgl´dem bliskoÊci do Êwiàtyƒ czy kaplic. Na prze∏omie lat
dwudziestych i trzydziestych na dwa dzia∏ajàce koÊcio∏y ewangelickie (Lutherkirche
oraz Christuskirche) przypada∏ katolicki Herz-Jesu-Kirche, Marienkapelle (dziÊ ko-
Êció∏ filialny Âwi´tego Krzy˝a przy ulicy Mickiewicza, tak zwany Ma∏y KoÊció∏),
a tak˝e polski koÊció∏ pod wezwaniem Âwi´tego biskupa Stanis∏awa M´czennika.
Poza tym w dzielnicy dzia∏a∏ zakon szarytek, który równie˝ posiada∏ w∏asnà kapli-
c´, zaÊ mi´dzy Gdaƒskiem a Wrzeszczem wzniesiono Christ-Königreichkirche, pro-
wadzony przez pallotynów. Warto dodaç, ˝e katolickie Êwiàtynie bàdê kaplice znaj-
dowa∏y si´ tak˝e po sàsiedzku: w Br´towie, Jelitkowie, Letnicy i Brzeênie.

W 1927 roku cz´Êç ewangelickiej spo∏ecznoÊci Wrzeszcza rozpocz´∏a starania
o erygowanie nowej parafii z koÊcio∏em w pó∏nocno-zachodnim kraƒcu dzielnicy,
przy obecnej ulicy Szymanowskiego. Chocia˝ uda∏o si´ powo∏aç jà do ˝ycia ju˝
w 1929 roku, to dopiero dziewi´ç lat póêniej otwarto tam pierwszà Êwiàtyni´
z prawdziwego zdarzenia. By∏ to zarazem ostatni koÊció∏ wybudowany w tej cz´-
Êci miasta przed 1945.

˚ycie religijne przedwojennego Wrzeszcza by∏o bogate. Obok ewangelików
i katolików ˝yli tutaj tak˝e wyznawcy prawos∏awia, kalwini, ˚ydzi, menonici,
Êwiadkowie Jehowy. Wszyscy oni posiadali tu swoje miejsca mod∏ów, wi´kszoÊç
z nich tak˝e w∏asne miejsca pochówku. Obok Êwiàtyƒ parafialnych istnia∏y we
Wrzeszczu tak˝e kaplice, zakon i instytucje prowadzone przez organizacje koÊciel-
ne. Wspó∏czeÊnie we Wrzeszczu dzia∏a kilkanaÊcie Êwiàtyƒ, w wi´kszoÊci katolic-
kich, ale tak˝e protestanckich. Jest tu tak˝e prawos∏awna konkatedra. Trudno
w jednym artykule opisaç wszystkie te obiekty, stàd poni˝ej przedstawiono jedy-
nie siedem wybranych, najwi´kszych Êwiàtyƒ wrzeszczaƒskich, powsta∏ych przed
koƒcem II wojny Êwiatowej. 

Wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e najmniej znane – a co za tym idzie: najbardziej inte-
resujàce – sà przede wszystkim dzieje poszczególnych Êwiàtyƒ sprzed 1945 roku,
to w∏aÊnie one zosta∏y w sposób mo˝liwie najszerszy zaprezentowane poni˝ej
(szczególnie te, które nie doczeka∏y si´ obecnie ˝adnego opracowania). Powojen-
ne losy koÊcio∏ów Wrzeszcza nie zosta∏y jednak pomini´te. Ich zewn´trzny kszta∏t
w wi´kszoÊci przypadków nie zmieni∏ si´ znaczàco. Stojà mury, sklepienia, wie˝e
i inne elementy budowli powsta∏ych przed wojnà. Tylko dawny budynek krema-
torium, przej´ty przez cerkiew prawos∏awnà, zosta∏ radykalnie przebudowany.224
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