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budowano korty tenisowe i budynek, który miasto przekazało akademickiemu klubowi 

sportowemu41. Po 1927 roku w pobliżu ulicy Uphagena wzniesiono pomnik w formie rzym-

skiego sarkofagu poświęcony żołnierzom poległym w I wojnie światowej, który po wojnie 

rozebrano. Zaprojektował go architekt Geo Jercke. W okresie PRL-u park, nie wiadomo 

czemu nazywany Małpim Gajem, podobnie jak korty tenisowe z powodzeniem służył oko-

licznym mieszkańcom. Niestety, obecnie, zaniedbany i pozbawiony atrakcji, służy głównie 

jako skrót komunikacyjny i wybieg dla psów. Rzadko widać w nim spacerowiczów. 

3.2. Park Oruński 
Mieszkańcy Oruni otrzymali park w spadku. W 1917 roku zmarła jego właścicielka Emi-

lia Hoene i zapisem testamentowym przekazała posiadłość miastu. Donatorka zastrzegła 

sobie jedynie, że w parku nie można urządzić restauracji. Nie ujawniła dlaczego. Może 

nie chciała, aby gwar biesiadujących gości zakłócał ciszę zielonej enklawy? Choć od po-

czątku wieku była ona już nieco zaniedbana42, a w latach bezpośrednio poprzedzających 

przejęcie jeszcze bardziej podupadła, to w okresie międzywojennym stała się ulubionym 

miejscem wypadów okolicznej ludności. Organizowano tu zabawy ogrodowe, festyny święto-

jańskie, koncerty i pokazy sztucznych ogni. O park dbali ogrodnicy zamieszkujący dwor-

ską oficynę. Pomimo rozległości, jego powierzchnia wynosiła bowiem aż 13,6 hektarów, 

teren był ogrodzony i pilnowany przez stróża, a parkową bramę zamykano o godzinie 

dwudziestej drugiej43. 

Historia oruńskiego założenia sięga korzeniami XVI wieku i jest związana z najwybit-

niejszymi gdańskimi rodzinami patrycjuszowskimi. W 1598 roku ziemie te należały do 

gdańskiego rajcy Michela Kerla, który od 1600 roku dwa tutejsze ogrody, duży i mały, dzie-

lił z burmistrzem Bartelem Schachmannem. Później majątek pozostawał w rękach trzech 

rodzin: Schachmannów, Czirenbergów i Brandesów. W 1617 roku doszło między nimi do 

Park Uphagena na planie Gdańska według Blocka. 
Dawny dwór to trzeci budynek na prawo od wylotu 
ulicy Uphagena 
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ugody, na mocy której jedyną właścicielką posiadłości została wdowa po Bartelu Schach-

manie. W 1630 roku odsprzedała przyznane jej dobra burmistrzowi Johanowi Cziren-

bergowi44. 

Dzięki posłowi francuskiemu Karolowi Ogierowi, który w trakcie swojego pobytu 

w Gdańsku kilkakrotnie odwiedził tutejszy ogród, wiemy w przybliżeniu, jak w tym czasie 

wyglądał45. Zdobiły go „tarasy kwiatowe, […] dróżki pod sznur wymierzone, ścieżki i la-

birynty naturalne i pospolite”. Żarty wodne46, tak typowe dla ogrodów renesansowych 

w innych częściach Europy, przybrały tu postać „studzien z ociosanego kamienia zbudo-

wanych i ukrytych małych rur, które nieostrożnych wodą opryskują i zraszają”47. Ogier 

zwracał uwagę na zachwycające położenie oruńskiego ogrodu, który jako żywo przypomi-

nał ogrody włoskie: „Łagodne pagórki wznoszą się tam i opadają, strzelają w górę lasy, roz-

pościerają się łąki, kwitną drzewa i rośliny, a gdzieniegdzie spływają strumyki i zapełniają 

rozmaite stawy, jedne sposobniejsze do spłukania się i kąpieli, inne do rybołówstwa”48. 

Widok z parku Hoenów na Orunię 
i żuławskie łąki. Rycina Juchanowitza
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Trzymano tu łabędzie i pawie, a wzdłuż drewnianego płotu uprawiano winorośl. Trudno 

na podstawie opisu Ogiera wyrokować na temat ukształtowania ogrodu. Na pewno był 

geometryczny, jednak zamieszczone w pamiętniku uwagi wskazują, że dużą rolę odgrywa-

ło także naturalne otoczenie, które najwyraźniej nie było obojętne obytym w świecie i wy-

kształconym właścicielom. Świadczy o tym umiejętne powiązanie położonego w wąskiej 

dolince ogrodu z otaczającymi go pagórkami, dzięki czemu stapiał się on z malowniczym 

krajobrazem.

W rękach rodziny Czirenbergów posiadłość pozostawała do roku 1685, kiedy nabył ją 

zamożny armator Albrecht Groddeck. W roku 1714 odziedziczył ją burmistrz Abraham 

Groddeck, a po jego śmierci, aż do roku 1779, pozostawała w rękach wdowy Jakoby Grod-

deck. Odwiedził ją wówczas podróżnik Johann Bernoulli. Dzięki niemu wiemy, że już wtedy 

ogród kształtowany był krajobrazowo. Był „tak przestronny i do tego stopnia urozmaico-

ny, iż musiałby się spodobać nawet Anglikom”49. „Pagórki i łąki, drzewa owocowe, niere-

gularne aleje, dwa stawy, z których jeden jest położony pomiędzy dwoma porośniętymi 

wzgórzami […], strumień, a nad nim most łączący obydwa pagórki”50. Na koniec autor re-

lacji dodaje z zachwytem: „Urocze tam ścieżki i trawniki na wzgórzach, z tych zaś rozpo-

ściera się wspaniały widok na Polskę aż po Tczew odległy o 5 mil od Gdańska, a nawet jesz-

cze dalej. Wszystko razem to sprawia, że ogród Groddecka wywołuje nadzwyczaj przyjemne 

wrażenie”51. 

Niedługo po wizycie Bernoulliego, w roku 1780, majątek został sprzedany burmistrzo-

wi Gotfrydowi Reygerowi, ojcu znanego botanika i fizyka Johanna Gotfryda Reygera 

(1704–1788). W tym czasie istniał tu już słynny ogród botaniczny z roślinnością śródziemno-

Dwór Hoenów 
(obecnie ulica Nowiny 3) 
początek XX wieku

VI. Gdańska 
zieleń pod 
kuratelą Zarządu 
Ogrodów 
3. Parki miejskie 

na następnych stronach
Plan wschodniej części Parku Oruńskiego.  Zróżnicowano na nim 

gatunki drzew (lipy, dęby), które pokazano  w formie 
charakterystycznych dla danego gatunku liści 
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