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I WSTĘP 

1.Przedmiot opracowania: 

Wielka Aleja Lipowa jest czterorzędową aleją łącząca Gdańsk z Wrzeszczem. 

Początkowo  nazywana była  Aleją Wrzeszczańską (Langfuhrsche Allee, 1822) i Aleją 

Lipową (Linden Allee, 1843), a następnie Wielką Aleją (Grosse Allee, od II poł. XIX), aleją 

Hindenburga (Hindenburg Allee, od 1934), aleją Marszałka Rokossowskiego (1945-1956). 

Obecnie nosi nazwę  aleja Zwycięstwa  (od 17 XI 1956). Zgodnie  z tradycją  w niniejszym 

opracowaniu będziemy ją nazywać: Aleją, Wielką Aleją lub Wielką Aleją Lipową. 

Aleja powstała w latach 1768-1770 i jest jedną z nielicznych barokowych alej 

zewnętrznych, jakie zachowały się w Europie. Na przestrzeni lat zmieniał się jej charakter, od 

spacerowej promenady o znikomej funkcji komunikacyjnej,  aż po ważną arterię miejską o 

silnie zredukowanej funkcji rekreacyjnej. Aż do początku lat 70. XX wieku, kiedy zamknięto 

ją dla ruchu pieszego, udawało się utrzymać obie funkcje. Obecnie prawie wyłącznie pełni 

rolę arterii komunikacyjnej.  

Przez ponad 200 lat Aleja była ulubionym miejscem spacerowym Gdańszczan, którzy  

tu pokazywali się znajomym, odpoczywali, plotkowali, palili tytoń i ...gubili drobne 

przedmioty. Od samego początku ruch był olbrzymi:  piesi, jeźdźcy, powozy, wozy z 

towarem, więc nierzadko zdarzały się wypadki, także śmiertelne. Nic nie odstręczało żądnych 

spaceru mieszkańców, ani zagrożenie wypadkiem, ani tłum i gwar, ani nawet tumany 

wzbijanego przez koła powozów kurzu.  Aleja była pełna o każdej porze dnia i roku. Nawet 

wiosna w Gdańsku tradycyjnie nie zaczynała się w terminie wyznaczonym jej przez 

kalendarz,  a dopiero w chwili wypuszczenia lipowych liści1. 

 Aleja wielokrotnie była przedmiotem ostrych sporów i publicznych dyskusji. W 

dziewiętnastym wieku Gdańszczanie ostro sprzeciwili się próbie jej wybrukowania, w roku 

1870 protestowali przeciwko zakładaniu cmentarzy, choć w końcu dostrzegli zalety tego 

sąsiedztwa i sprzeciw osłabł2. W 1860 roku tłumnie i solidarnie ratowali Aleję przed 

szkodnikami, zbierając jaja gąsienic pożerających lipowe liście (zebrano ich 7 680 000) oraz 

opryskując drzewa wodą z mydłem3.  W 1925 roku ostro spierali się o jej przebudowę, o to, 

jak docelowo ma wyglądać;  w prasie przedstawiano różne propozycje4.  

                                                           
1
 za: A. Masłowski, Wielka Aleja w XIX wieku, Newsy z Wielkiej Alei.  Dostęp 10.06.2017, 

<https://www.youtube.com/watch?v=t2CijC8P1sM> 
2
 Ibidem. 

3
 Ibidem. 

4
 Za: Jan Daniluk, Wielka Aleja w latach 1920-1945, Dostęp 10.06.2017, 

<https://www.youtube.com/watch?v=DLiC1ojTeTw> 
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W 1967 roku Aleja została wpisana do rejestru zabytków jako Wielka Aleja ze 

szpalerami drzew, obecnie  Aleja Zwycięstwa, Gdańsk, nr rej.: 285 z 23.02.1967. W związku 

z tym podlega prawnej ochronie na mocy Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku. 

2. Cele  opracowania 

Autorom opinii przyświecały następujące cele: 

• ocena możliwości przetrwania Alei wobec gwałtownie pogarszającego się stanu 

zdrowotno-technicznego drzew, wynikającego z ich wieku, nasilającego się ruchu oraz 

nieprawidłowej pielęgnacji; 

• ocena rozwiązań przyjętych w projekcie rewaloryzacji pt. "Wielka Aleja Lipowa w 

ciągu Al. Zwycięstwa w  Gdańsku, wyk. Pracownia Architektury Krajobrazu " BD 

Projekt", Warszawa lipiec 2007 (w archiwum GZDiZ), 

• sprecyzowanie uwarunkowań konserwatorskich związanych z planowaną 

rewaloryzacją Alei. 

3. Położenie, stan władania  

• Obecnie Aleja Lipowa, tak jak dawniej, łączy Gdańsk z Wrzeszczem. Swój początek 

bierze przy Bramie Oliwskiej, rozebranej ok. 1900 roku. Środkiem Alei biegnie droga 

wojewódzka nr  468, będąca jedną z najruchliwszych trójmiejskich arterii 

komunikacyjnych. 

• Z formalnego punktu widzenia właścicielem Alei jest skarb państwa . W jego imieniu 

trwały zarząd sprawuje Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, który dziś jest odpowiedzialny za 

utrzymanie a w przyszłości także za rewaloryzację Alei.  

• Źródłem finansowania wszelkich prac przy Alei jest budżet Gminy Miasta Gdańska. 

•  Aleja jest zabytkiem i z mocy prawa podlega ochronie konserwatorskiej,  dlatego 

wszystkie prowadzone na jej terenie prace wymagają zgody wojewódzkiego konserwatora 

zabytków (Ustawa o Ochronie Przyrody, art. 83 a). W Gdańsku uprawnienia Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na obszarze, na którym położona jest Wielka 

Aleja Lipowa przejął Miejski Konserwator Zabytków (na podstawie porozumienia między 

Wojewodą Pomorskim a Prezydentem Miasta Gdańska z 5.11.2015 r.) 
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4. Podstawy opracowania 

• Umowa o dzieło nr 17/2017 z dnia 7 czerwca 2017 pomiędzy  Dorotą Szmyt zastępcą 

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  a autorami opracowania. 

• "Karta Wenecka"  - Międzynarodowa Karta Konserwacji i Restauracji Zabytków i 

Miejsc Zabytkowych, Wenecja 1964. 

• "Karta Florencka" - Międzynarodowa karta ogrodów IFLA-ICOMOS, Florencja 

1981. 

• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku 

• Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia 

prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich 

i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 

zabytków ruchomych (Dz.U. Nr 150, poz.1579). 

• Projekt rewaloryzacji pt. "Wielka Aleja Lipowa w ciągu Al. Zwycięstwa w  

Gdańsku. Koncepcja rewaloryzacji oparta na analizie historycznej poprzedzona 

szczegółowa inwentaryzacją dendrologiczną szaty roślinnej z projektem gospodarki 

istniejącym drzewostanem"; aut.: Monika Bednarczyk-Doniec, Piotr Doniec, 

Wojciech Wieloszewski, Rafał Majerowicz, Jacek Molenda, Pracownia 

Architektury Krajobrazu " BD Projekt", Warszawa lipiec 2007 (w archiwum 

GZDiZ), zwany dalej projektem rewaloryzacji. 

5. Definicje pojęć 

• Aleja - droga piesza, rowerowa lub jezdna, jak również szlak komunikacji wodnej, 

obsadzony po obu stronach drzewami albo krzewami o określonej kompozycji, czyli z 

zachowaniem rytmu nasadzeń i powiązań krajobrazowych. Charakterystyczną jej 

cechą są także szczególne walory przyrodnicze, kulturowe, estetyczne i gospodarcze. 

Wyróżniamy aleje jednogatunkowe lub wielogatunkowe, jednowiekowe lub 

wielowiekowe oraz jedno-, dwu- lub wielorzędowe5. 

• Kontraleja (contre-allee) - w alejach złożonych z więcej niż dwóch rzędów drzew 

jest to aleja boczna (zewnętrzna). 

                                                           
5
 M. Ziemiańska, Ł. Dworniczak, Ochrona i projektowanie zadrzewień wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych, [w:] „Aleje. Podręcznik użytkownika. Jak dbać o drzewa, żeby nam służyły”, red. 

Piotr Tyszko-Chmielowiec, Kamil Witkoś, Drogi dla natury, Wrocław 2012, s. 146. 
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• Ogród historyczny6 -  kompozycja architektoniczno-roślinna, która z punktu 

widzenia historii lub sztuki posiada wartość ogólnospołeczną. Jako taka uznana jest za 

zabytek ("Karta Florencka", art.1.). Określenie ogród historyczny odnosi się 

zarówno do skromnych założeń  ogrodowych jak i do parków zaplanowanych lub 

parków krajobrazowych (Karta Florencka art. 6), dlatego określenie to odnosi się 

także alej. 

• Rekonstrukcja drzewostanu - jeden ze sposobów gospodarki drzewostanem 

ogrodowym w ramach działań rewaloryzacyjnych, a dotyczący w zasadzie 

regularnych form roślinności drzewiastej. Polega na odtwarzaniu dawnej formy, 

zgodnie z dokumentacja historyczną (konserwatorską). Rekonstrukcja polega na 

wymianie resztek pierwotnej formy na nową, tj. na posadzeniu nowego materiału 

roślinnego. Odtworzenie to odbywa sie jednorazowo (całościowo) lub etapami 

(fragmentarycznie). Działanie takie podejmowane jest w przypadku  fizycznego 

zaniku drzewostanu  (stopień zaniku określany w procentach, przy czym zwykło 

się przyjmować 50-70%) lub zatarciu jego czytelności, a tym samym utraty jego 

znaczenia  kompozycyjno-przestrzennego.(...).  Rekonstrukcja prowadzi do 

powtórzenia wzrostu i odnowy nowej (następnej generacji tej formy i stworzenia 

muzealnego lub podręcznikowego przykładu,(... )7. 

• Rewaloryzacja - całokształt działań inwentaryzacyjno-dokumentacyjnych, 

studialnych, projektowych i realizacyjnych zmierzających do przywracania wartości 

historycznych ( z uwzględnieniem dawnej funkcji, formy i treści zdewastowanemu 

ogrodowi zabytkowemu w dostosowaniu do aktualnych potrzeb8. 

• Restauracja - zespół działań techniczno-naukowych gwarantujących zachowanie 

ciągłości tradycji zabytkowego dzieła sztuki, a więc ciągłe odnawianie drzewostanu 

mające na celu doprowadzenie zabytku do stanu możliwie najlepiej ukazującego jego 

walory artystyczne i historyczne. (...) W stosunku do drzewostanu ogrodu 

zabytkowego restauracja nazywa się pielęgnowaniem drzewostanu, ciągłym 

odnawianiem drzewostanu, i może przybierać różne postaci, takie na przykład jak: 

uzupełnianie, korekcja drzewostanu, leczenie i pielęgnacja, ciągłe odnawianie 

drzewostanu, renowacja trawników, koszenie łąk...9. 

                                                           
6
 "Karta Florencka", Międzynarodowa Karta Ogrodów, IFLA – ICOMOS, 1981. 

7
 A. Mitkowska , M. Siewniak, Tezaurus sztuki ogrodowej, Warszawa 1998, s. 214. 

8
 Ibidem, s. 217. 

9
 Ibidem. 
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Proces restauracji jest działaniem wysokospecjalistycznym. Jego celem jest 

zachowanie i ujawnienie estetycznej oraz historycznej wartości zabytku architektury, a 

opiera się on na poszanowaniu oryginalnej substancji i autentycznych dokumentów. 

Proces ten musi zakończyć się w miejscu, gdzie zaczynają się domysły. W takiej 

sytuacji ponadto, jakiekolwiek dodatkowa praca, która jest niezbędna, musi być 

odróżnialna od zabytkowej kompozycji  architektonicznej i ma nosić znamię 

współczesności. W każdym przypadku restauracja ma być poprzedzona 

badaniami archeologicznymi i historycznymi, które muszą również towarzyszyć 

prowadzonym pracom. Konserwacja i restauracja zabytków musi wykorzystywać 

zdobycze wszystkich nauk i technik, które mogą przyczynić się do badania i ochrony 

dziedzictwa architektonicznego. Intencją konserwowania i restaurowania zabytków 

architektury jest ich ochrona w równym stopniu jako dzieł sztuki, jak i świadectw 

historii10.  

• Restytucja - odtworzenie zabytku połączone z wbudowaniem oryginalnych, 

zachowanych elementów we właściwe im miejsca, 

• Początek i koniec Alei - Tradycyjnie za początek alei przyjmuje się Bramę Oliwską a 

za koniec  miejsce, w którym aleja  Zwycięstwa  zmienia swój kierunek i przechodzi 

w aleję Grunwaldzką. Stojąc na początku Alei, prawa strona - to dwa rzędy lip 

pomiędzy torowiskiem tramwajowym a jezdnią w kierunku Wrzeszcza, a lewa - dwa 

rzędy lip pomiędzy jezdnią prowadzącą w kierunku Gdańska i Końskim Traktem.  Dla 

uproszczenia w niniejszej pracy będziemy posługiwać się określeniem prawa i 

lewa strona Alei oraz oznaczeniami kolejnych rzędów, licząc od prawej  

A, B, C, D. 

II CZĘŚĆ HISTORYCZNA - WIELKA ALEJA JAKO ZABYTEK KULTURY  

1. Analiza historyczna  

• Kalendarium 

1768-1770 - Budowa Alei wraz z powierzchniowym systemem nawadniającym. 

1769 - Umiera pomysłodawca i inicjator budowy Alei burmistrz Daniel Gralath. 

1773 - Powstaje rysunek Daniela Chodowieckiego pokazujący Aleję. 

                                                           
10

 "Karta Wenecka", 1964. 
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1807 (ok. 12 marca) - W czasie przygotowań do obrony miasta przed wojskami 

napoleońskimi Prusacy wycięli  ok. 277 drzew, na odcinku ok. 400 m od strony Gdańska. 

1808 - Na miejscu wyciętych w 1807 roku drzew, staraniem mieszkańców Gdańska, 

posadzono 246 nowych. Koszty pokrył Johannes Labes. 

1813 - W czasie oblężenia miasta przez wojska koalicji antynapoleońskiej aleja ponownie 

ucierpiała i trzeba było wymienić pewną liczbę najbardziej uszkodzonych drzew. Koszty 

pokrył Karl Gotfried Henrichsdorff. 

XIX w. (II poł.) - Gdańska Aleja uważana była za najdłuższą i najokazalszą w 

Niemczech i obok paryskiej Champs-Elyesée (1754) zaliczana do najbardziej 

reprezentatywnych przykładów tego typu założeń.  

W 1822 - Koszty utrzymania plantacji przejęły władze miejskie.  

W 1819-1830 - Utrzymanie Alei i pobliskiego Błędnika kosztowało władze miasta 378 

talarów.  

1852 -  W budżecie miejskim na utrzymanie Alei i Błędnika przewidziano 322 talary.  

Od 1867 - Po obu stronach alei lokowano cmentarze parafii miejskich.  

1872 - Położono tory dla tramwajów konnych.  

1890 - Przebudowano okolice Bramy Oliwskiej: poszerzono jezdnię i wybudowano 

wydzielone torowisko tramwajowe. 

1892 - Środkiem alei został poprowadzony główny kolektor ściekowy z Wrzeszcza do 

przepompowni na Ołowiance (skąd ścieki trafiały na pola irygacyjne na Stogach i w 

Sączkach). 

1897 - W 150 lecie  reaktywowania Towarzystwa Przyrodniczego podjęto decyzję o 

upamiętnieniu burmistrza Daniela Gralatha - założyciela Towarzystwa i twórcę Wielkiej 

Alei przez postawienie mu w połowie Wielkiej Alej pomnika. 

1896 - Tramwaje elektryczne. 

1896-1997 - Oddano do użytku park Steffensów.  
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1901 (maj) - W połowie Alei (na wys. obecnej ul. Smoluchowskiego) ustawiono olbrzymi 

głaz narzutowy z plakietą poświęconą jej założycielowi burmistrzowi Danielowi 

Gralathowi. 

1904 - Czterorzędowa aleja lipowa połączyła  Wielką Aleję z zespołem Politechniki 

(wzdłuż obec. ul. Gabriela Nartowicza). 

1926 - Dla poprawienia  warunków komunikacyjnych przeprowadzono gruntowną 

przebudowę Alei. Jedną szeroką jezdnię zastąpiły: trasa rowerowa 2,1 m; jezdnia asfaltowa 

do centrum 5,50 m; torowisko tramwajowe 7,20 m; jezdnia asfaltowa do Wrzeszcza 5,50; 

trasa rowerowa 2,1 m. Pod jezdniami zbudowano grawitacyjne kanały nawadniające, 

zaopatrywane w wodę z jednego z gdańskich potoków. Remont poprzedziła na łamach 

gdańskiej prasy gorąca dyskusja zwolenników i przeciwników zmian.  

1945 - W marcu 1945 roku Niemcy wykonywali w Alei wyroki śmierci na dezerterach. 

Rozkaz Hitlera o sądach doraźnych z 15 lutego 1945 roku zobowiązywał do ich ścigania 

dezerterów, karania natychmiastową degradacją i egzekucją przez powieszenie lub 

rozstrzelanie. W Gdańsku wyroki wykonywano przez powieszenie, m.in. w Alei 

Zwycięstwa11 . 

1945 -Podczas działań wojennych uszkodzeniu uległ system nawadniający i nie udało się 

go już uruchomić. Przyczyniło się to do pogorszenia warunków wegetacji starych drzew. 

1945 - Podczas pierwszej powojennej inwentaryzacji zanotowano 1311 drzew w tym 95% 

z pierwszego nasadzenia, ubytki w drzewostanie szacowano na około 15%. 

29 VI 1945 Po usunięciu zniszczeń wojennych uruchomiono jednotorowe połączenie 

tramwajowe od Bramy Oliwskiej do ul. Jaśkowa Dolina. 

                                                           
11

 Od 15 lutego działały w Gdańsku sądy doraźne. Egzekucje dezerterów i skazanych za defetyzm były 

publiczne. Pod drzewo podjeżdżała ciężarówka, mocowano linę, skazaniec spadał prosto z platformy. 

Po jakimś czasie drugi samochód zbierał trupy jak na taśmie fabrycznej. Jechał wzdłuż alei Lip, 

przecinano liny i ciała powieszonych spadały wprost do otworu w przyczepie. 7 lutego ogłoszono 

mobilizację  Volkssturmu- brano mężczyzn od 16. do 60. roku życia. Za: M. Wąs, 08 lipca 2012 | 16:42 

, wywiad z Janem Danilukiem, GW 

<http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,12093176,Zburzenie_Gdanska.html> 
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1946 -  Dla upamiętnienia udziału w walkach o Gdańsk polskiej I Brygady Pancernej im. 

Bohaterów Westerplatte, naprzeciwko obecnej ul. Curie-Skłodowskiej, w miejscu dawnej 

kawiarni "Cztery pory roku" ustawiono na cokole pomnik-czołg.  

1945-1951 - Usuwanie pojedynczych obumierających drzew; wycinka uszkodzonych i 

suchych konarów oraz odrostów korzeniowych. 

1952-1954 - Przeprowadzono prace konserwacyjne: usunięto posusz, zakonserwowano 

powierzchowne rany pni i dolnych konarów drzew, które pozostały po działaniach 

wojennych, oczyszczono z murszu wewnętrzne ubytki w pniach a ubytki kominowe 

wypełniono cegłą na zaprawie cementowej. 

1956 - Zapadła decyzja o likwidacji cmentarzy położonych wzdłuż Alei. 

1950-1965 - W miejsce ubytków dosadzane były młode drzewa (lipy drobnolistne, 

szerokolistne i krymskie ze szkółek we Wrzeszczu i Krakowcu). Nie udało się utrzymać 

rytmu nasadzeń. 

1967 - Aleja została wpisana do rejestru zabytków jako Wielka Aleja ze szpalerami drzew, 

ob. Aleja Zwycięstwa, Gdańsk, nr rej.: 285 z 23.02.1967. 

1969 - Rozpoczęto likwidację cmentarzy. Na ich miejscu utworzono parki (Park im. M. 

Kasprzaka, następnie Ignacego Daszyńskiego, obecnie Steffensów, Park Akademicki 

między ul. Narutowicza a Traugutta; Park Zielony (2005) między ul. Smoluchowskiego i 

Curie- Skłodowskiej, w miejscu byłego cmentarza św. Trójcy). 

1968-1973 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego alei Zwycięstwa.  

21 VII 1972 - Oddano do użytku zbudowaną po prawej stronie Alei nową trzypasmową 

jezdnię (w stronę Wrzeszcza) - częściowo kosztem terenów Parku Steffensów.   

20 VII 1973 - Oddano do użytku, zamkniętą na czas remontu, historyczną część Alei - z 

wydzielonym i  przesuniętym w stronę prawej kontralei torowiskiem. Po przebudowie 

Aleja Zwycięstwa uzyskała 2 jezdnie trzypasmowe, 2 linie torów tramwajowych oraz  

dwupasmowy Trakt Konny. 

Nastąpiło zamknięcie obu bocznych kontralej dla ruchu pieszego. Aleja utraciła 

swoją pierwotną spacerową funkcję.  Zwiększony ruch samochodowy, spowodowane 



K. Rozmarynowska, A. Dąbrowski, W. Jankowski;  

Opinia pt. "Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku. Ocena możliwości przetrwania i 

uwarunkowania konserwatorskie" 

11 

remontem ograniczenie strefy korzeniowej oraz uszkodzenie grawitacyjnego systemu 

nawadniającego (przerwanie ciągu kanałów) doprowadziło do gwałtownego pogorszenia 

się warunków wegetacji starych drzew. 

1973 - Powstała Ekspertyza ekologiczna Al. Lipowej w Gdańsku (wyk. zespół 

Akademii Rolniczej w Warszawie) wykazująca znaczne pogorszenie stanu zdrowotnego 

drzew. 

1975-1976 - W pasach trawnikowych wymieniono wierzchnią warstwę ziemi. Przy okazji 

uszkodzono strefę korzeni włośnikowych, co zamiast poprawy przyniosło pogorszenie 

stanu drzew. W tym czasie zredukowano także ich korony. 

1975-1982 - Nasilał się  proces obumierania starych drzew, zwłaszcza w lewym pasie 

(rzędy C i D), od strony jezdni w kierunku Gdańska. 

1976-1979 - Następuje częściowe uzupełnienie ubytków; wysadzono ok. 220 okazów 25 

letnich lip (szerokolistnych, krymskich, drobnolistnych i srebrzystych ze szkółki na 

Krakowcu). Nie udało się utrzymać historycznej odmiany ani oryginalnego modułu 

nasadzeń. Przyjęło się ok. 50% drzew. 

od 1978 - W okresie zimowym wystawiane były osłony przeciwbryzgowe, 

zabezpieczające glebę przed zasoleniem. 

pocz. l. 80. - Wykonano Projekt instalacji nawadniającej drzewa i trawniki w Alei 

Zwycięstwa (aut. Biuro Budownictwa Komunalnego w Gdańsku), który nie został 

zrealizowany. 

1983-1985 - Prowadzone były prace konserwacyjne przy drzewostanie: usuwano luźne 

plomby betonowo-ceglane, czyszczono i zabezpieczano ubytki pni, usuwano posusz i 

zabezpieczano uszkodzenia mechaniczne pni i konarów. 

1987-1989 - Niedobór wilgoci w glebie; zredukowano boczne odnogi wielu drzew (ze 

względu na bezpieczeństwo użytkowników);  

1991 - Powstała  Dokumentacja ewidencyjna Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku, (aut. Irena 

Wasilewska). 
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1992 - Usunięto jemiołę i zredukowano zasychające wierzchołki. 

1998 -  Powstał Raport w sprawie stanu zdrowotno-technicznego Wielkiej Alei 

Lipowej w ciągu Al. Zwycięstwa w Gdańsku; ZDiZ , aut. dr inż. Andrzej Dąbrowski. 

1998 -  Powstała  pesymistyczna Ekspertyza dotycząca stanu utrzymania Wielkiej Alei 

Lipowej w Gdańsku,  aut. prof. dr hab. inż. Marek Siewniak. 

2004 - Został odnowiony pomnik poświęcony Danielowi Gralathowi. Na miejscu 

powojennej plakiety dedykowanej gdańskim harcerzom umieszczono dwujęzyczną 

plakietę przywracająca napis oryginalny: "Twórcy tej Alei Burmistrzowi Danielowi 

Gralathowi, ur. 30 maja 1708, zm. 23 lipca 1767, z okazji 150-lecia istnienia założonego 

przez niego Towarzystwa Przyrodniczego, 1893-2003". 

2006 - W alei rosły 674 drzewa, w tym 385 z pierwotnych nasadzeń. 

2007 - Powstał  "PROJEKT REWALORYZACJI - Koncepcja rewaloryzacji oparta na 

analizie historycznej poprzedzona szczegółową inwentaryzacją dendrologiczną szaty 

roślinnej z projektem gospodarki istniejącym drzewostanem", aut. Pracownia 

Architektury Krajobrazu „BD Projekt" z Warszawy. 

2015 - Drzewa poddano radykalnemu cięciu, po którym ich stan znacznie się pogorszył. 

2017 - W maju całkowita liczba drzew wynosiła 617 szt.  

2. Dzieje Alei 

Aleje były znane już w starożytności,  największą popularność zyskały sobie jednak w 

XVIII wieku. Zwłaszcza geometryczne ogrody baroku nie mogły się bez nich obejść, 

ponieważ zielone ściany budowały i porządkowały przestrzeń,  wyznaczały granice i 

podkreślały wiodące linie kompozycyjne. Poza tym  rzędy identycznych,  regularnie 

posadzonych drzew dawały możliwość tworzenia lunet widokowych, kierujących wzrok na 

to, co najcenniejsze, najważniejsze lub  najpiękniejsze: siedzibę władcy, bryłę kościoła albo, 

tak jak w Parku Oliwskim, piękny widok.  

Początkowo aleje pojawiały się tylko w ogrodach, dopiero później wybiły się na 

niezależność i zaczęto je budować poza nimi, w miejscach po wyburzonych fortyfikacjach i 

przy drogach prowadzących do miast lub rezydencji. Najczęściej przyświecały temu cele 
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użytkowe. Rzędy drzew doskonale  wyznaczały drogę, w przypadku niepogody chroniły ją 

przed deszczem, wiatrem i śniegiem a latem dostarczały cienia znużonym podróżnym. Aleje 

miały także znaczenie reprezentacyjne i prestiżowe. Były wizytówkami miast,  trudnymi do 

zlekceważenia dowodami na bogactwo i poziom wykształcenia mieszkańców. Służyły także 

jako popularne promenady miejskie, które w ciepłe popołudnia zapełniały się tłumami 

spacerowiczów. Taka właśnie była gdańska Wielka Aleja Lipowa - chluba miasta i powód do 

dumy jego mieszkańców. Pod koniec dziewiętnastego wieku cieszyła się sławą najdłuższej i 

najokazalszej w całych Niemczech12. 

Zawsze i na wszystkich Aleja robiła wielkie wrażenie, czasem nawet widziano ją 

piękniejszą niż w rzeczywistości – przebywającej w Gdańsku w 1816 roku Konstancji 

Biernackiej wydała się tak potężna, że dodała jej aż cztery rzędy drzew: „Widziałam, jadąc 

pod Lipy, tak zwanej ulicy, gdzie w ośmiu rzędach drzew rozłożysty[ch] piękny świat 

gdański toczy swój przepych w paradnych powozach do Langfuhr”13. 

Skąd w Gdańsku pojawił się pomysł obsadzenia drzewami drogi do Wrzeszcza, 

dokładnie  nie widomo. Tradycyjnie przypisuje się go zasłużonemu członkowi gdańskiej elity 

intelektualnej, burmistrzowi Danielowi Gralathowi Starszemu (ur.1708 - zm. 1767). Bardzo 

możliwe, że widział on już wcześniej podobne aleje w czasie swoich podróży naukowych.  

Wiemy, że od 1728 roku studiował za granicą, w Halle, Marburgu  i Lejdzie a od  czerwca 

1733 roku przez ponad rok przebywał we Francji. Pewnie znał paryską, czterorzędową aleję 

Grands Boulevards,  posadzoną w latach 1668-1705 na terenie wyburzonych murów obronnych. 

A może podczas przejazdu przez Holandię zainspirowały go tamtejsze aleje,  sadzone już wtedy 

powszechnie wzdłuż dróg i kanałów, jako ochrona przed wiatrem i słońcem oraz  w celu 

upiększania krajobrazu. Źródła inspiracji możemy się tylko domyślać. Pewne jest natomiast, 

że po powrocie w 1734 roku do rodzinnego miasta, niedawny jeszcze student uzyskał status 

prywatnego uczonego i  podjął owocną pracę naukową, przede wszystkim nad 

elektrycznością. W trzytomowym dziele pt. Historia elektryczności (Geschichte der 

Electrizitat), wydanym w latach 1747, 1754 i 1756, zebrał i opisał ówczesny stan wiedzy w tej 

dziedzinie. Małgorzata Czerniakowska, badaczka dziejów nauki uważa, że dzieło to można 

uznać za pierwsze w świecie gruntowne opracowanie badań z zakresu elektryczności. Wielką 

zasługą Gralatha było reaktywowanie w 1734 roku działalność Gdańskiego Towarzystwa 

Przyrodniczego Societas Physicae Experimentalis. Rozległe zainteresowania naukowe, poza 

                                                           
12

 E. Püttner, Jäschkenthal und der Johannisberg bei Danzig, Danzig 1890, s. 8. 
13

 J. Łuszczewska (Deotyma); cyt. za: I. Fabiani-Madeyska, Odwiedziny Gdańska w XIX wieku, Gdańsk 

1957, s. 64. 
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elektrycznością zajmowały go również nauki przyrodnicze, nie przeszkodziły mu w podjęciu 

działalności publicznej, której ukoronowaniem było objęcie w 1763 roku stanowiska 

burmistrza. 

 Co do tego, że z inicjatywą utworzenia Alei wystąpił Gralath,  raczej nie ma 

wątpliwości14 , wszyscy, którzy kiedykolwiek pisali na ten temat, są tu zgodni.  Jak dotąd nie 

zostało jeszcze wyjaśnione pochodzenie pieniędzy na jej budowę. W tej sprawie występują 

rozbieżności.  Niektórzy autorzy podają, że w całości pieniądze pochodziły z zapisu 

testamentowego Gralatha, ale jest to mało prawdopodobne, ponieważ nie odnaleziono dotąd 

żadnych dokumentów, które mogłyby to poświadczyć. Fundusze pochodziły ze 

zorganizowanej w 1766 roku zbiórki publicznej, w czasie której udało się zgromadzić na ten 

cel znaczną sumę 15 a legat burmistrza, który zmarł rok przed podjęciem prac plantacyjnych,  

przyczynił się być może tylko do powiększenia całej kwoty. 

Część zebranej sumy przeznaczono na zakup w Holandii 1800 lub, jak podają niektóre 

źródła, 1416 młodych drzewek. Każde z nich kosztowało 6 guldenów16. Pozostałe pieniądze 

przeznaczono na prace plantacyjne, ogrodnicze i pielęgnację. 

Aleja powstała na miejscu starego, rozjeżdżonego i trudno przejezdnego traktu 

łączącego Bramę Oliwską z Wrzeszczem. Utworzyły ją cztery rzędy lip holenderskich (Tilia x 

europaea L.), o pięknie uformowanych koronach. Posadzono je, na „mijankę”, co oznacza, że  

poszczególne rzędy są przesunięte w stosunku do siebie mniej więcej 2,9 m. Lipy były 

nawadniane za pomocą systemu grawitacyjnego - rowów ciągnących się wzdłuż 

wewnętrznych rzędów drzew,  przerywanych wąskim przejściem na wysokości każdego 

drzewa, które pozwalały także na odprowadzenie nadmiaru wody z ciągu komunikacyjnego.  

Ich widok wraz z młodą aleją uwiecznił w 1773 roku na rysunku w swoim pamiętniku z 

podróży do rodzinnego miasta Daniel Chodowiecki. Możemy zobaczyć, jak wyglądały 

drzewa trzy lata po posadzeniu. 

Za wytyczenie trasy i przygotowanie terenu odpowiedzialny był oficer gdańskiego 

garnizonu kapitan Johann Gottfried Patzer. Zadanie nie było łatwe, ponieważ wymagało 

znacznych zmian w przebiegu dotychczasowej drogi.  Dopiero po wyprostowaniu zakosu, 

który znajdował się przy kościele Wszystkich Bożych Aniołów  Aleja mogła być "prosta jak 

strzelił". 

                                                           
14

 F. W. Zernecke, Wegeweiser…, Danzig 1842, s. 174, H. Reichow, Alte bürgerliche Gartenkunst, 

Berlin 1927, s. 23. 
15

 F. W. Zernecke, op.cit., s. 174. 
16

 H. Reichow, Alte bürgerliche...op.cit, s. 23. Zernecke powątpiewa, aby koszt budowy Alei był aż tak 

wysoki, w: F. W. Zernecke, op.cit, s. 174. 
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Prace ogrodnicze i pielęgnacyjne nad świeżo posadzonymi drzewkami wziął na siebie 

kalwiński pastor kościoła św. Piotra i Pawła Johann Daniel Jenin17, a  koszty związane z 

utrzymaniem Alei - władze miasta. Pod koniec XVIII wieku, za pruskiego panowania, 

kosztowało to kasę miejską 300 talarów. 

Niespełna 33 lata po posadzeniu, w roku 1807, podczas oblężenia Gdańska broniący się 

Prusacy, chcąc odsłonić pole ostrzału wycięli drzewa na odcinku ok. 400 m. Z przejęciem 

opisuje to naoczny świadek, Wincenty Wolski: „Na tę żałosną robotę w nocy z 9 na 10 April 

był komenderowany porucznik v. Reich z ludźmi na wycięcie tej i tej do Aniołków 

prowadzącej Alei tak daleko, jak by tylko mógł. Nieprzyjaciel zaczął oficerowi przedkładać, 

żeby tego nie czynił, bo mu to nic nie pomoże, że to będzie zniszczone, bo Gdańsk czyli z 

Aleją czyli bez Alei, zapewne odebrany będzie; miał się jeszcze raz o to zapytać. Ale 

odpowiedział oficer, że komenderowanemu oficerowi przekładanie, czyli to mniej lub więcej 

skuteczne było, jest w jego przykazie zabronione. Odpowiedział nieprzyjaciel: tedy będziemy 

strzelać. To ja także mogę i uczynię, mówił oficer i w tym upieraniu się 420 kroków od 

Bramy Aleję wycięli […]. Na co z wielkim żalem mieszczanie przez perspektywy patrzali”18. 

W 1808 roku, niedługo po zakończeniu oblężenia, zasadzono drzewa na nowo. Na 

miejsce wyciętych 277 drzew posadzono 246 nowych19. Według Ferdinanda  Wilhelma  

Zernecke'go koszty powtórnego sadzenia pokrył senator Johannes Labes20; jednak według 

Karla Tappa, Labes nie wydał własnych pieniędzy, a pieniądze społeczne, zdobyte w drodze 

subskrypcji21. Według Elise Püttner, koszty pokrył Karl Gotfried Henrichsdorf22, natomiast  

Hans Reichow podaje, że koszty wzięli na siebie mieszkańcy miasta23.  Podczas kolejnego 

oblężenia (1813) Aleja znowu mocno ucierpiała od ostrzału i wiele drzew trzeba było 

ponownie wymienić. Tym razem wydatki związane z naprawą szkód wziął na siebie Karl 

Gotfried Henrichsdorf24, który, jak podaje Zernecke, aż do swojej śmierci wymieniał 

uszkodzone drzewa25. 

Podobno w początkowym okresie środkiem Alei można było poruszać się tylko karetą 

lub konno, ruch furmanek i wozów z towarem był zabroniony, a prawa strona służyła 
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 Ibidem. 
18

 W. Wolski; Pamiętnik 1806-1819, cyt. za: I. Fabiani-Madeyska, op. cit. s. 37-38. 
8
F. G. von Duisburg, Wolne Miasto Gdańsk 1809, tł. A. Masłowski i R. Kowald, Malbork 2016, s. 319. 
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 F. W. Zernecke, op.cit, s. 174. 
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 K. Tapp, Die »Die öffentliche Park- und Gartenanlagen Danzigs, 1927 s. 71. 
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 E. Püttner, op.cit., s. 8. 
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 H. Reichow, op.cit, s. 24. 
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 F. W. Zernecke, op.cit., s. 174 -175; E. Püttner, op.cit., s. 8. 

25
 Zernecke podaje jego nazwisko w postaci Henrichsdorff,  w: F. W. Zernecke, op.cit., s. 175.  
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wyłącznie dobrze urodzonym mieszkańcom. Przepisy te zostały cofnięte zostały dopiero w 

1793 roku. Już w II połowie XVIII wieku ruchu kołowy na Alei był tak duży, że utrudniał 

spacerowiczom przechadzki i podziwianie starannie posadzonych drzew26. Pomimo to, aż do 

lat 70-tych XX wieku było to ulubione miejsce przechadzek Gdańszczan. Friedrich Gotlieb 

von Duisburg w swojej wydanej w 1809 roku książce poświęconej rodzinnemu miastu pt. 

Versuch einer historisch-topografischen Beschreibung der Freien Stadt Danzig włączył opis 

Wielkiej Alei do rozdziału poświęconego znajdującym sie wokół Gdańska miejscom 

rozrywki.  Po opisie samej alei, którą nazywa Aleją Wrzeszczańską zwraca uwagę widoki, 

rozciągające się z położonych na południu wzgórz  a przy opisie Wrzeszcza informuje, że: "... 

należy [on] do najbliżej położonych i najwdzięczniejszych gdańskich miejsc rozrywki, 

którego większość składa się ze stojących w ogrodach domów i parków. Droga tam 

prowadząca czy raczej aleja jest najczęściej uczęszczaną promenadą i nie jest nigdy wolna od 

spacerowiczów oraz ludzi spieszących w obu kierunkach" . 

W XIX wieku zaraz za Bramą Oliwską, gdzie nie tylko aleja brała swój początek, lecz 

także znajdowało się kilka cmentarzy, zaroiło się od kawiarni. To niecodzienne sąsiedztwo 

zgoła odmiennych w charakterze przybytków wprawiło w zdumienie Jadwigę Łuszczewską 

Deotymę: „Wzdłuż drogi ciągnie się pięć czy sześć cmentarzy, utrzymanych z najczulszą 

troskliwością, a między cmentarzami stoją prześliczne kawiarnie; ich ganki są obstawione 

kwiatami; przed progiem szeregi ławek i stołów obsiadłych gośćmi szykują się pomiędzy 

dwoma rzędami sztachet, przez które można widzieć czarne krzyże i białe urny nagrobków. 

[…] Od cmentarzy wjeżdża się na drogę tchnącą głębokim cieniem; cztery rzędy lip 

rozłożystych umajają gościniec dla powozów i ścieżki dla pieszych. Miejsce to przypomina 

Ujazdowskie nasze Aleje i równie jak one jest najulubieńszą przechadzką dla mieszkańców 

Gdańska”27.  

Miejscem szczególnym była połowa Alei , po niemiecku halbe Allee. To tu kiedyś 

znajdował się zespół kościoła i szpitala Wszystkich Bożych Aniołów - ostatnie materialne 

świadectwo zburzonego w roku 1455 Młodego Miasta. Został spalony w 1807 roku i juz 

nigdy go  nie odbudowano. Na jego miejscu w XIX wieku powstała popularna kawiarnia z 

ogrodem o nazwie Cztery pory roku (Vier Jahreszeiten), zburzona w czasie wojny. Dzisiaj 

stoi tu pomnik-czołg. Naprzeciwko, po drugiej stronie Alei istniała inna, równie popularna 

                                                           
26

 H. Reichow, op.cit, s. 23-24. 
27

 J. Łuszczewska (Deotyma); cyt. za: I. Fabiani-Madeyska, op. cit., s. 200. 
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kawiarnia z ogrodem Połowa Alei (Cafe Halbe Allee). Obie cieszyły sie wielką 

popularnością, podobnie jak kilka innych lokali nieopodal. 

Z biegiem lat, na skutek rozwoju cywilizacyjnego, ale również procesów naturalnych 

związanych ze starzeniem się drzew, wygląd alei zaczął ulegać zmianom, wzmagał się 

również ruch kołowy. W 1872 roku trzeba było uruchomić tramwaj konny, a w 1896 – 

elektryczny. Na przełomie XIX i XX wieku rozbłysło oświetlenie elektryczne. Pomiędzy 

drzewami ustawiono 60 metalowych lamp kandelabrowych28. Pomimo zwiększającego się z 

roku na rok  ruchu kołowego, Aleja nadal służyła mieszkańcom Gdańska jako atrakcyjna 

promenada spacerowa.  

W roku 1926 rosnące potrzeby komunikacyjne wymusiły zmianę układu drogowego. 

Jedną szeroką jezdnię zastąpiły: trasa rowerowa 2,1 m; jezdnia asfaltowa do centrum 5,50 m; 

torowisko tramwajowe 7,20 m; jezdnia asfaltowa do Wrzeszcza 5,50; trasa rowerowa 2,1 m. 

Pod jezdniami zbudowano grawitacyjne kanały nawadniające, zaopatrywane w wodę z 

jednego z gdańskich potoków. 

W 1897 roku ówczesny gdański nadburmistrz Karl Adolf Baumbach wystąpił z 

propozycją upamiętnienia swego poprzednika na urzędzie, założyciela Towarzystwa 

Przyrodniczego, Daniela Gralatha. Dyskusje nad wyborem miejsca trwały bardzo długo. W 

końcu w magistracie zdecydowano, że pomnik stanie na placu przy Wielkiej Alei. W 1901 

roku udało się doprowadzić do odsłonięcia pomnika - głazu narzutowego ze stosowna 

plakietą. Kosztował cztery razy więcej niż pierwotnie zakładano, nie 1000 a 4000 marek29. Po 

drugiej wojnie światowej oryginalną plakietę zastąpiła inna, poświęcona gdańskim 

harcerzom. Dopiero w 2004 roku  udało się przywrócić pomnik Gralathowi  a pomnik 

harcerzy przenieść na Mały Błędnik30.  

Aż do wiosny 1945 roku życie w Alei toczyło się normalnym trybem.  Sytuacja uległa 

zmianie wraz z wejściem w życie rozkazu, zobowiązującego do ścigania dezerterów i karania 

ich natychmiastową śmiercią.  Odtąd zaczęto wykorzystywać rozłożyste lipy jako szubienice, 

na których wieszano tych, którzy nie chcieli się podporządkować  ostatnim rozkazom Hitlera.  

Po wojnie drzewa te  ktoś oznaczył niewielkim wymalowanymi  na korze krzyżami. Były 

czytelne jeszcze wiele lat po tych tragicznych wydarzeniach.  

                                                           
28 Foltz M.; Geschichte des Danziger Stadthaushalts, „Quellen und Darstellungen zur Geschichte 

Westpreussens“,  Bd. 8, Danzig 1912. s. 367. 
29

 P. O. Loew,  Gdańsk i jego przeszłość. Kultura historyczna miasta od końca XVIII wieku do dzisiaj,  

tł. Janusz. Mosakowski, Gdańsk 2012, s. 382. 
30

 Ibidem, s. 388. 
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Choć wojna obeszła się z Aleją stosunkowo łagodnie, to podczas walk w marcu 1945 

roku wiele drzew zostało poważnie uszkodzonych. Zniszczeniu uległ także system je 

nawadniający.   

Jesienią 1945 roku w Zarządzie Miejskim powołano Wydział Plantacji. Do jego zadań 

należało zarządzanie i utrzymanie  terenów zieleni publicznej31.  Wielka Aleja Lipowa w 

1946 roku liczyła  “1311 drzew, w tym 95% drzew starych”32. Pierwsze prace jakie w niej 

podjęto obejmowały głównie usuwanie szkód  wojennych, wśród których przeważały  

uszkodzenia  pni i konarów drzew, które powstały  wskutek  bombardowań lotniczych i  

ostrzału  miasta.  Zniszczonego  w czasie wojny grawitacyjnego systemu nawadniania drzew 

nie udało się już naprawić. 

W latach 1952-1954 - dzięki środkom finansowym w wysokości dwóch milionów 

złotych, które na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie centralnym przez premiera Józefa 

Cyrankiewicza - przeprowadzono pierwsze poważniejsze prace związane z  konserwacją 

wiekowych lip. Ubytki wgłębne w odziomkach pni  oczyszczono i wypełniono gruzem 

ceglanym, który spojono zaprawą wapienno-cementową. Kilkanaście  uratowanych w ten 

sposób drzew dotrwało do obecnych czasów. 

Z ustnych relacji  ogrodników gdańskich, zatrudnionych  w tym czasie przy utrzymaniu 

drzewostanu Alei,  wynikało, że prace, które  obejmowały usuwanie martwych drzew i 

posuszu w koronach były wykonywane głównie w miesiącach zimowych i 

wczesnowiosennych. W okresie letnim  zaś jedynie prześwietlano korony młodych drzew i 

usuwano liczne odrosty korzeniowe. Zatrudnieni byli przy tym  wyłącznie stali, doświadczeni 

pracownicy.  

W  latach 1950 do 1965 ubytki w Alei były systematycznie uzupełniane materiałem 

szkółkarskim, pochodzącym ze starej plantacji  miejskiej, zlokalizowanej we Wrzeszczu na 

zapleczu ul. Partyzantów. Wartościowy materiał szkółkarski, który pozostał po jej likwidacji, 

został przeniesiony do szkółki miejskiej na Krakowcu, gdzie nadal służył jako  rezerwa  do  

uzupełniania ubytków drzew w Wielkiej Alei Lipowej - bieżących i przyszłych. Korony 

pochodzących stamtąd drzew, formowane były jeszcze w podobny sposób jak  dawniej, tj. z 

kilkoma przewodnikami i  poziomymi bocznymi odnogami.  

                                                           
31

 We wrześniu 1948 roku "Dziennik Bałtycki"  informował, że drzewostan uliczny Gdańska liczy 20 

590 drzew 
32

  Na podstawie zachowanej jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, częściowej 

inwentaryzacji drzew z 1946 roku drzew ulicznych w Gdańsku. 
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Z początkiem 1973 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych zostało  

połączone z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej.  Nowopowstałe 

Przedsiębiorstwo Budowy i Konserwacji Terenów Zieleni przejęło dawne obowiązki 

Miejskiego Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych. Poza budową nowych obiektów zieleni 

zajmowało się ono utrzymaniem ogólnodostępnej zieleni gminnej.  Opieka nad drzewami 

Wielkiej Alei Lipowej znalazła się w zakresie obowiązków działów Konserwacji Zieleni i  

Lasów Komunalnych. 

Na początku lat 70. XX wieku ze względu na rosnący ruch samochodowy dokonano 

przebudowy  ciągu komunikacyjnego Alei. 21 lipca 1972 oddano do użytku nową 

trzypasmową jezdnię w kierunku Wrzeszcza a 20 lipca następnego roku - zamkniętą na czas 

remontu część historyczną- z wydzielonym ale przesuniętym na wschód torowiskiem. 

Modernizacja układu drogowego wymagała redukcji bądź usunięcia bocznych odnóg pni  

starych drzew, głównie od strony nowego torowiska tramwajowego oraz jezdni w kierunku 

Gdańska (rzędy B i C). Zwiększony ruch samochodowy, uszkodzenia i ograniczenie strefy 

korzeniowej oraz ostateczne zrujnowanie grawitacyjnego systemu nawadniającego 

(przerwanie ciągu kanałów) wpłynęło w następnych latach na pogorszenie warunków 

wegetacji starych drzew. 

W 1973 roku zespół  specjalistów kierowany przez dr hab. Henryka Zimnego z 

Instytutu Kształtowania Terenów Zielonych i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w 

Warszawie (SGGW) sporządził ekspertyzę ekologiczną Alei. W tym czasie starodrzew alei 

liczył jeszcze 793 lipy ale już następnego roku uwidoczniło się osłabienie żywotności wielu, 

starych i młodszych drzew, najbardziej widoczne wzdłuż nowej jezdni w kierunku Gdańska 

(rząd C). Miało to związek z zawężeniem pasa trawnikowego w obrębie koron drzew i 

znacznym zbliżeniem krawędzi jezdni do pni. W ekspertyzie znalazło się następujące 

stwierdzenie: " Stan drzew w Al. Zwycięstwa jest wysoce niepokojący. Na ogólną liczbę 

drzew wg. stanu wyjściowego 1259 sztuk obecnie istnieje 94333, co stanowi 75 % stanu 

pierwotnego ( mimo licznych uzupełnień)." oraz " ...stwierdzono zaledwie 93 drzewa zdrowe 

bez symptomów chorobowych i uszkodzeń mechanicznych, 149 w stanie złym i większość 

tych drzew nadaje się wyłącznie do usunięcia" oraz " Utrzymanie istniejącego drzewostanu 

lipowego (...) stoi pod znakiem zapytania, ...". 

                                                           
33

Mogące pojawić się  różnice w liczbie starych drzew w poszczególnych latach wynikają z przyjęcia 

przez osoby wykonujące inwentaryzacje różnych podstaw oceny ich wieku.  Dane pochodzą z różnych 

źródeł, najczęściej niepublikowanych, dlatego mogą być obarczone pewnym błędem (przyp. aut.).  
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W 1975 roku liczba starych  lip zmniejszyła się do 738 sztuk. U wielu z nich  widoczne 

były oznaki zasychania koron. Od roku 1975  na skutek zamierania drzew konieczne stało się 

coroczne usuwanie -  ze względów sanitarno-porządkowych - od kilkunastu do 

kilkudziesięciu drzew. Obumierały nie tylko drzewa stare, ale również  młodsze, z 

powojennych nasadzeń. 

Lipy z rzędów sąsiadujących z jezdniami były najbardziej narażone na negatywne 

skutki "akcji zimowych", podczas których na jezdnie była wysypywana sól. Aby zapobiec 

czynionym przez nią szkodom, od 1978 roku przy krawężnikach zaczęto montować 

plastikowe osłony przeciwbryzgowe. 

Niewielki wpływ na  wyhamowanie procesu pogarszania się stanu drzew miała  

wymiana wierzchniej warstwy gleby, dokonana przed 1980 rokiem. Ciągle pogarszał się też 

wygląd Alei. Niewiele pomogło dosadzenie w miejsce ubytków - około 220 egzemplarzy 25 

letnich lip. Huraganowy wiatr, który wiał w Gdańsku 3 lutego 1980 roku dokonał licznych 

szkód w drzewostanie także w Wielkiej Alei, gdzie odnotowano wywroty drzew i liczne 

wyłamania konarów oraz gałęzi. 

W 1981 roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Zieleni, które po 1980 roku  kontynuowało 

administrację i bieżące utrzymanie zieleni gminnej, utworzono Dział Drzewostanu 

Miejskiego. Do jego zadań należała kompleksowa realizacja prac  utrzymaniowych w  

drzewostanie gminnym. Powołano również specjalistyczną ekipę zajmującą się wyłącznie 

konserwacją zabytkowych, starych drzew. Efektem jej pracy, była przeprowadzona w latach 

1981-1984 konserwacja  300 drzew szpalerowych w Parku Oliwskim i Starej Oliwie oraz 

kilkudziesięciu starych lip w Wielkiej Alei Lipowej. Prace te nie wpłynęły na zahamowanie 

tendencji  zmniejszania się liczby najstarszych drzew,  których w 1981 roku było jeszcze 563 

a w 1984 roku już tylko 450. 

W kolejnych latach, z uwagi na brak funduszy prace w Alei ograniczały się  już tylko 

do cięć sanitarnych związanych z usuwaniem martwych  i zagrażających bezpieczeństwu 

drzew, koszenia trawników oraz wiosennego i jesiennego wygrabiania liści. W latach 1987 - 

1989, z uwagi na   masowe zasychanie wierzchołków koron starych lip, znacznie je 

zredukowano. 

Z końcem marca 1992 roku na bazie zlikwidowanego Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Zieleni powstały nowe, prywatne firmy ogrodnicze, a do nadzoru i zarządzania zielenią 

miejską Gmina Gdańsk powołała zakład budżetowy pod nazwą Zarząd Dróg i Zieleni w 

Gdańsku. Wobec dalece niewystarczających środków finansowych jakie w latach 1992- 1995  
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przeznaczono  na utrzymanie zieleni miejskiej, z konieczności w Wielkiej Alei prowadzono 

tylko prace związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, tj. usuwanie jemioły i posuszu drzew 

oraz prace awaryjne. W efekcie zaniechania prac pielęgnacyjnych  w 1994 roku starodrzew 

alei liczył już  tylko 430 lip. 

W 1998 roku Zarząd Dróg i Zieleni zlecił zespołowi profesora Marka Siewniaka 

wykonanie  ekspertyzy dotyczącej stanu utrzymania Wielkiej Alei. Zakres  opracowania  

obejmował inwentaryzację drzew wraz z określeniem ich aktualnego stanu zdrowotno-

technicznego,  wnioski odnośnie możliwości przetrwania zabytkowych drzew  oraz 

propozycje i uwarunkowania proponowanych wariantów rekonstrukcji  przy uwzględnieniu 

aktualnych i prognozowanych lokalnych warunków środowiskowych.  Ustalenia tej 

ekspertyzy wykazały, że dla zapewnienia bezpieczeństwa aż 327 drzew wymaga podjęcia 

natychmiastowych działań interwencyjnych: cięć bezpieczeństwa, rozumianych jako  

awaryjne usunięcia  lub radykalne (do 60%)  cięcia redukcyjne koron.  W zakończeniu 

profesor Siewniak napisał: "Nie ulega wątpliwości, że Wielka Aleja (...) wymaga 

odnowienia". Podał także przykłady odnowionych alej w Niemczech w Schwetzingen, 

Herrenhausen i Berlinie, rówieśniczek gdańskiej Alei, których rekonstrukcja się powiodła i, 

po początkowych wahaniach, została dobrze przyjęta przez opinię publiczną. Na koniec 

zalecił opracowanie projektu rekonstrukcji. 

W latach 1999-2008, w oczekiwaniu na podjęcie przez Zarząd Miasta ostatecznych 

decyzji dotyczących przyszłych losów Alei, Zarząd Dróg i Zieleni zlecał jedynie coroczne 

przeglądy techniczne drzew i wykonawstwo cięć sanitarno-porządkowych w zakresie 

określonym przez służby konserwatorskie.  

W 2007 roku, na zamówienie Zarządu Dróg i Zieleni  został wykonany  projekt 

koncepcyjny rewaloryzacji Wielkiej Alei pt. "Projekt rewaloryzacji. Koncepcja rewaloryzacji 

oparta na analizie historycznej poprzedzona szczegółową inwentaryzacją dendrologiczną 

szaty roślinnej z projektem gospodarki istniejącym drzewostanem". Projekt powstał w 

warszawskiej Pracowni Architektury Krajobrazu „BD Projekt”. Autorzy projektu 

zrezygnowali w nim z uzupełnień  brakujących drzew, ponieważ  uznali, że gleba jest za 

bardzo zanieczyszczona, wyjałowiona i przeszkadzają  sieci podziemne, a stan 

zdrowotny drzew jest bardzo zły.  Na decyzje tę wpłynęło także wcześniejsze 

doświadczenie zarządcy Alei. Próby dosadzeń  były już wcześniej podejmowane  i nie dały 

oczekiwanego rezultatu. Drzewa usychały albo ledwie wegetowały, co możemy zobaczyć z 

lewej strony, szczególnie na odcinku od Bramy Oliwskiej do ul. Marii Curie-Skłodowskiej 
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(rzędy C i D). Jako jedyny możliwy ratunek dla Alei zaproponowali Autorzy projektu 

dwuwariantową rekonstrukcję drzewostanu z pozostawieniem pewnej liczby starych, 

najlepiej zachowanych drzew, tzw. "świadków". Rekonstrukcja alei będzie się wiązała z 

poważnymi pracami ziemnymi, ponieważ projekt zakłada przebudowę sieci podziemnych, 

wymianę gleby i wprowadzenie systemu nawadniającego. 

Projekt ten nie został poddany dyskusji i ocenie ekspertów. Nie dokonano też wyboru 

żadnej z przedstawionych w nim wersji. W oczekiwaniu na decyzję o przystąpieniu do 

rewaloryzacji, podejmowane są w Alei wyłącznie doraźne prace interwencyjne - wycinki 

drzew obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu. Tymczasem z każdym rokiem pogarsza 

się żywotność nie tylko starych drzew ale również dosadzeń powojennych, i dalsze drzewa 

"wypadają" z układu. Obumierają ze starości i z powodu złych warunków siedliskowych. 

Rosną w wyjątkowo nieprzyjaznym środowisku, w skażonej i przesuszonej glebie. Z tego 

powodu wcześniej zrzucają liście.  W tym roku zasychające liście można było zaobserwować 

już na przełomie maja i czerwca. W roku 2008 z pierwotnie posadzonych 1416 drzew 

pozostało już tylko około 353 z pierwszego nasadzenia, czyli trochę ponad jedna czwarta 

pierwotnego stanu. Z każdym rokiem pogarszała się żywotność zarówno starych jak i 

młodszych drzew, pochodzących z dosadzeń powojennych.  Najwięcej zamierających drzew 

zaobserwowano w kontralei po lewej stronie, o najbardziej zawężonych pasach trawnikowych 

(rzędy C i D).  

W następnych latach kolejne najstarsze  54 drzewa musiały zostać wycięte. Tak,  że w 

2017 roku zostało ich już tylko 299, co stanowi zaledwie 21% stanu pierwotnego. 

 

III CZĘŚĆ PRZYRODNICZA - ALEJA JAKO ZABYTEK PRZYRODY 

1. Dendrochronologia 

Drzewa rosnące obecnie   w Wielkiej Alei dla potrzeb niniejszego opracowania 

podzielono na cztery grupy wiekowe, tj.: 

• I - drzewa najstarsze - lipy holenderskie z pierwotnego nasadzenia z 1770 roku i  

dosadzeń w latach 1807 i 1815. 

• II - drzewa stare i średniowiekowe - lipy holenderskie  z uzupełnień z lat 1815- 

1945. 

• III - drzewa młodsze - lipy  drobnolistne, szerokolistne, krymskie i srebrzyste z 

uzupełnień z lat 1945-1990.  
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• IV - drzewa najmłodsze - głównie lipy drobnolistne i szerokolistne  z dosadzeń po 

1990 roku. 

Wiek lip z pierwszego nasadzenia daje się precyzyjnie określić. Wiemy, że 

sprowadzono je do Gdańska i posadzono w latach 1768-1770.  Na podstawie ryciny Daniela 

Chodowieckiego wiemy też jak wyglądały w roku 1773. Dla uproszczenia przyjęto, że 

posadzono je w 1770 roku i w chwili sadzenia miały 10 lat. Przy takim założeniu, ich 

fizyczny wiek  wynosi obecnie około 255 lat, a wiek liczony od chwili posadzenia w Gdańsku 

- 245. Przyjmując, że drzewa dosadzone w latach 1807 i 1815 również liczyły 10 lat, to ich 

wiek fizyczny wynosi obecnie odpowiednio ok. 218 i 210 lat a wiek liczony od chwili 

posadzenia 208 i 200 lat.  

O ile dokładne ustalenie wieku najstarszych drzew było możliwe dzięki zachowanym 

materiałom archiwalnym, o tyle określenie wieku drzew z uzupełnień z lat 1815-1945 

możliwe jest tylko szacunkowo. Dla wielu egzemplarzy może być obarczony dużym błędem, 

ponieważ  wypróchnienie większości pni uniemożliwia użycie świdra Presslera (do określenia 

liczby rocznych okółków drewna). Zastosowanie przybliżonego szacunku wieku drzew przy 

pomocy tabeli opracowanej przez profesora Longina Majdeckiego (na podstawie obwodów 

pni)34 jest niezasadne, ponieważ według niej, wiek drzew okazuje się znacznie zaniżony - 

niezgodny z przekazami historycznymi. W tej sytuacji, wiek drzew z uzupełnień z lat 1815-

1945 oszacowano w oparciu  długoletnie, praktyczne doświadczenie dendrologiczne Andrzeja 

Dąbrowskiego, na podstawie  wykonanych przez niego inwentaryzacji kilkudziesięciu tysięcy 

lip,  należących do różnych gatunków, formowanych i nieformowanych, rosnących w różnych 

warunkach siedliskowych i zagęszczeniu.   

Wiek drzew z uzupełnień z lat 1945 do 2005 ustalono na podstawie wykonanych przez 

niego  inwentaryzacji z lat 1973 do 2012 oraz uaktualnienia wykonanego razem z 

Wojciechem Jankowskim  w maju 2017 roku. 

2. Skład gatunkowy  

Do 1945 roku Aleja była założeniem jednorodnym gatunkowo.  Na początku obsadzona 

była wyłącznie lipami holenderskimi ( Tilia x hollandica Mill.) , syn. lipa pośrednia (Tilia x 

europaea L.). Lipy te wywodzące się z naturalnych  mieszańców lipy drobnolistnej z lipą 

szerokolistną ( Tilia cordata x Tilia plathyphyllos) uprawiane były od dawna w Europie 

zachodniej dla celów ogrodniczych i pszczelarskich, ze względu na swe walory: ozdobne, 

                                                           
34

 Metoda ta nie została uznana za naukową (przyp. aut.)  
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długowieczność i  obfite nektarowanie. Szczególnie często lipa ta  sadzona była w Holandii, 

skąd wzięła jedną ze swych nazw. Współcześnie dla celów ogrodniczych wykorzystywane są 

wyselekcjonowane odmiany tej lipy o określonych cechach pokrojowych, sile wzrostu bądź 

zabarwieniu liści – głównie odmiana 'Pallida'. Do roku 1945 ubytki w Alei były uzupełniane 

materiałem szkółkarskim tego samego gatunku co obsadzenie pierwotne, tj. lipami 

holenderskimi (Tilia x hollandica). Po wojnie uległo to zmianie i zaczęto uzupełniać Aleję 

także innymi lipami: szerokolistnymi (Tilia plathyphyllos) i drobolistnymi (Tilia cordata), 

rzadziej krymskimi (Tilia euchlora) a sporadycznie - srebrzystymi (Tilia tomentosa). 

Drzewka do dosadzeń pochodziły ze starej plantacji  miejskiej we Wrzeszczu. Choć były to 

inne odmiany, to ich pokrój był zbliżony do lip z pierwszego obsadzenia, ponieważ ich 

korony były jeszcze formowane w podobny sposób jak  dawniej, tj. z kilkoma przewodnikami 

i poziomymi bocznymi odnogami. 

3. Uwarunkowania siedliskowe i stan zdrowotno-techniczny drzew  

Do połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku warunki wegetacji drzew w Wielkiej 

Alei Lipowej nie odbiegały jeszcze zbytnio od czasów przedwojennych. Ruch samochodowy 

nie był zbyt wielki i nie zanieczyszczał środowiska, a szerokie pasy trawnikowe w zasięgu 

koron drzew umożliwiały im prawidłową wegetację. Systematyczna pielęgnacja zieleni 

niskiej pod koronami drzew oraz bieżące usuwanie posuszu i jemioły sprawiały, że Aleja 

wyglądała okazale. Niemniej tworzące ją zabytkowe lipy z uwagi na osiągnięty dwustuletni 

wiek weszły już w fazę wyraźnego starzenia się. U większości  drzew uwidoczniło się to 

postępującym osłabieniem żywotności, opanowaniem przez jemiołę i pogorszeniem stanu 

technicznego. 

Od początku lat 70. XX wieku na skutek zwiększającego się ruchu samochodowego, 

zbicia, wysuszenia i wyjałowienia gleby oraz zawężenia pasów trawnikowych systematycznie 

pogarszały sie warunki siedliskowe. Badania gleby wykonane w 2007 roku dla potrzeb 

projektu rewaloryzacji Alei wykazały, że  jej zasolenie mogło powodować zahamowanie 

przyswajania soli mineralnych a wysokie stężenie ołowiu przyczyniać się do występowania 

chorób. Ponadto występuje stosunkowo mała zawartość azotu i zbyt dużo metali ciężkich 

(miedzi i cynku). Aby poprawić parametry gleby, Autorzy projektu zalecili wymianę warstwy 

ziemi o grubości 30 cm na całym terenie.  

Choć lipy należą do długowiecznych gatunków drzew, to w trudnych warunkach 

miejskich ich potencjalna długość życia ulega znacznemu skróceniu. Ponadto, ze względu na 

miękkie drewno, łatwo ulegają  infekcjom grzybowym oraz  szkodnikom owadzim. 
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Niezabliźnione rany po cięciach technicznych odnóg pni, gałęzi i konarów oraz wszelkiego 

typu uszkodzenia mechaniczne  prowadzą do powstawania powierzchniowych martwic i 

wewnętrznego murszu drewna, a w dłuższym okresie do wszelkiego typu ubytków  bocznych 

i kominowych pni, odnóg pni i konarów. Zjawiska te nie ominęły lip z Alei i przyczyniły się 

do coraz szybszego zamierania starych lip i konieczności ich usuwania. Zjawisko to obrazują 

cztery, zamieszczone poniżej tabele. 

Zmiany stanu liczbowego drzew alei od pierwszego obsadzenia w 1770 roku do 2017 

roku zestawiono w Tabeli 1. Stan liczbowy drzew w podziale na grupy wiekowe w latach 

1770-2017  i Tabeli 2. Stan liczbowy starych drzew (I i II grupa wiekowa) w poszczególnych 

pasach i rzędach w latach 1770-2017 a liczbę drzew, które uschły w ciągu ostatnich 

dziesięciu lat w Tabeli 3. Ubytek drzew w latach 2007-2017, w podziale na rzędy i odmiany 

gatunkowe. Dzisiejszy stan liczbowy drzew pokazuje Tabela 4. Stan liczbowy i zdrowotno-

techniczny drzew w Wielkiej Alei w maju 2017 roku. 

 

Ryc.1. Zamierająca lipa, maj 2017, fot. Katarzyna Rozmarynowska 

  



K. Rozmarynowska, A. Dąbrowski, W. Jankowski;  

Opinia pt. "Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku. Ocena możliwości przetrwania i 

uwarunkowania konserwatorskie" 

26 

 

Tabela 1. Stan liczbowy drzew w podziale na grupy wiekowe w latach 1770-201735 

Rok Liczba drzew w wyróżnionych klasach wiekowych Liczba drzew 
we wszystkich  

grupach 
wiekowych w  

rzędach 
A+B+C+D 

drzewa stare do 1945 drzewa młode po 1945 

z nasadzeń w 
latach 1770 -1815 

z uzupełnień w 
latach 1815- 1945 

z uzupełnień w 
latach 1945-1991 

z uzupełnień w 
latach 1992- 2017 

grupa wiekowa 

I II III IV 

1770 1416 - - - 1416 

1807 1139 - - - 1139 

1815 1245 - - - 1385 

1945 1245 
 

66 
 
- 

 
- 

1311 (lub 
1345) 

1976 687 - - - - 

1977 659 - - - - 

1978 619 - - - - 

1981 563 - - - - 

1982 545 - - - - 

1983 504 - -- - - 

1984 450 - - - - 

1994 430 - - - - 

1995 428 - - -  

1997 425 - - - - 

2006 367 42 316 725 

2008 353 40 261 39 693 

201736 299 55 218 46 617 

 

Brak danych zaznaczono (-) 

  

                                                           
35

 W tabeli ujęto tylko te lata, dla których były jakiekolwiek dane. 
36

 Dla roku 2017 ujęto wszystkie istniejące drzewa: zdrowe, zamierające i suche 
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Tabela 2. Stan liczbowy starych drzew (I i II grupa wiekowa) w poszczególnych pasach i 

rzędach w latach 1770-2017 

Rok Liczba starych drzew, grupa wiekowa I i II 
(z nasadzeń 1770-1815 i uzupełnień do 1945 roku) 

(szt.) 

Liczba drzew we 
wszystkich 

grupach 
wiekowych 
 w rzędach  
A+B+C+D 

/szt./ 

Strona prawa  
(patrząc w kierunku 

Wrzeszcza) 

Strona lewa 
(patrząc w kierunku 

Wrzeszcza) 

rząd 
zewnętrzny 

rząd 
wewnętrzny 

rząd 
wewnętrzny 

rząd 
zewnętrzny 

A B C D 

1770 354 354 354 354 1416 

1807 284 284 284 284 1139 

1815 ok. 346 ok. 346 ok. 346 ok. 346 1385 

1945   1311 (lub 1345) 

1981 346 217 - 

1982 346 199 - 

1983 328 176 - 

1984 300 150 - 

1994 292 138 - 

1995 292 136 - 

1997 289 136 - 

2006 409 - 

2017 
wiosna37 

 
161 

 
92 

 
9 

 
92 617 

 

 

Brak danych oznaczono (-) 

                                                           
37

 Dla roku 2017 ujęto wszystkie istniejące drzewa: żyjące, zamierające i suche. 
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Tabela 3. Ubytek drzew w latach 2007-2017, w podziale na rzędy i odmiany gatunkowe38 

 Rząd A Grupa wiekowa  

  I II III IV  
 Lipa:     Razem 
 • holenderska 17 0 0 0 17 

 • drobnolistna 0 0 1 0 1 

 Razem 17 0 1 0 18 
 

 Rząd B39 Grupa wiekowa  
  I II III IV  
 Lipa:     Razem 
 • holenderska 5 2 0 0 7 

 • drobnolistna 0 0 1 1 2 

 • szerokolistna - - 1 1 2 

 Razem 5 2 2 2 11 
 

 Rząd C40 Grupa wiekowa  
  I II III IV  
 Lipa:     Razem 
 • holenderska 4 6 0 0 10 

 • drobnolistna 0 0 15 3 18 

 • szerokolistna 0 0 8 2 10 

 • srebrzysta 0 0 1 0 1 

 Razem 4 6 24 5 39 
 

 Rząd D41 Grupa wiekowa  
  I II III IV  
 Lipa:     Razem 
 • holenderska 19 1 0 0 20 

 • drobnolistna 0 0 2 6 8 

 • srebrzysta 0 0 0 2 2 

 Razem 19 1 2 8 30 
 Razem  we wszystkich 

rzędach A+B+C+D 
45 9 29 15 98 

 

  

                                                           
38

 Drzewa, które zostały ujęte w inwentaryzacji z 2007 roku a już ich nie ma. 
39

 W rzędzie B są dwa drzewa, których nie ma na mapie z 2007 roku: 57 - lipa srebrzysta - kategoria 

wiekowa III i 211 - lipa holenderska - kategoria wiekowa III. 
40

 W rzędzie C jest drzewo 197 - szerokolistna - kategoria wiekowa III. 
41

 W rzędzie D jest drzewo 108 - szerokolistna -  kategoria wiekowa III. 
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Tabela 4. Stan liczbowy i zdrowotno-techniczny drzew w Wielkiej Alei w maju 2017 

roku 

Lp.  drzewa /szt./  

 stan zdrowotno-

techniczny 

grupa 

wiekowa 

rząd 

 A 

rząd  

B 

rząd  

C 

rząd  

D 

razem 

1. bez posuszu I 117 64 0 62 243 

II 15 26 3 5 49 

III 32 78 14 44 168 

IV 2 7 3 17 29 

razem 166 175 20 128 489 

2. z posuszem i 

zamierające 

 

I 23 1 2 20 46 

II 2 1 2 0 5 

III 2 2 18 17 39 

IV 0 0 3 8 11 

razem 27 4 25 45 101 

3. do wycinki I 3 0 2 4 9 

II 0 0 0 1 1 

III 0 0 5 6 11 

IV 0 0 1 5 6 

razem 3 0 8 16 27 

RAZEM 196 179 53 189 617 

 

4. Przyczyny gwałtownie pogorszającego się stanu drzew w latach 2007-2017 

Wizja lokalna przeprowadzona w maju tego roku wykazała, że w ciągu ostatnich pięciu 

lat stan drzew bardzo się pogorszył. Można się spodziewać, że w najbliższej przyszłości 

pogorszy się jeszcze bardziej. Proces zamierania dotyczy drzew we wszystkich grupach 

wiekowych, choć najwięcej jest wśród nich drzew najstarszych, w I i II grupie wiekowej. 

Wiele już uschło, a pozostałe czeka to w najbliższym czasie. 

Do gwałtowanego pogorszenia się stanu drzew w ciągu ostatnich dwóch lat najbardziej 

przyczyniło się bardzo radykalne, nieprofesjonalne i niezgodne ze sztuką ogrodniczą cięcie 

gałęzi i konarów, które przeprowadzono w 2015 roku. Cięcia wykonano w niewłaściwych 
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miejscach. Pozostawiono za duże kikuty, co umożliwiło wnikanie wszelkich patogenów i 

przyczyniło się do zamierania obciętego konaru lub gałęzi. Podobne skutki przyniosło 

niezachowanie właściwej proporcji pomiędzy gałęzią obcinaną, a tą, która powinna pozostać 

poniżej cięcia i zaniechanie metody cięcia "na trzy" oraz niezabezpieczanie ran. Osłabienie 

drzew sprawiło, że grzyby saprofityczne zaczęły zachowywać się jak pasożyty, a 

obserwowana od pewnego czasu zmiana klimatu i związane z nią coraz cieplejsze i suchsze 

zimy doprowadziły do suszy fizjologicznej i spowodowały inwazję szkodników (np. 

tarczników), które przetrzymywały ciepłe zimy. 

Stale postępujące pogarszanie się stanu zdrowotno-technicznego drzew, wynikające z 

warunków środowiskowych i wieku, corocznie wymusza na służbach komunalnych cięcia 

sanitarno-porządkowe, związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom 

ruchu drogowego. Z tego powodu w latach 2007 - 2017 trzeba było usunąć 98 martwych i 

niebezpiecznych drzew, (w tym 54 drzewa stare) oraz posusz w koronach około 400 drzew. 

W czasie przeglądu przeprowadzonego w maju 2017 roku, oprócz 30 drzew martwych lub 

będących w ostatniej fazie zamierania, które ze względów sanitarnych lub konieczności 

zapewnienia bezpieczeństwa należy jak najprędzej usunąć, stwierdzono obecność 

kilkudziesięciu dalszych zamierających drzew, które nie rokują przeżycia następnych 3 lat. 

Wycinanie suchych i zamierających drzew rosnących przy ruchliwej trasie 

komunikacyjnej jest konieczne, ponieważ stwarzają realne zagrożenie dla użytkowników 

drogi. Wiele osłabionych, zamierających drzew  posiada także uszkodzoną  lub 

zdeformowaną  bryłę korzeniową i, z tego powodu zachwianą statykę. Są szczególnie 

niebezpieczne, ponieważ przy większym wietrze grożą  wywróceniem. Wycinka takich drzew 

spotyka się często  z szeroką krytyką społeczną, widoczną w prasie i mediach 

elektronicznych. Najczęściej  ostre opinie wygłaszają osoby nie zorientowane w problemie i 

zupełnie nie zdające sobie sprawy z zagrożenia, jakie niosą  takie drzewa.  

5. Zalecenia pielęgnacyjne  

W okresie przejściowym tzn. do chwili rozpoczęcia rewaloryzacji Alei, wysiłki 

pielęgnacyjne należy skupić na tych drzewach, które w projekcie zostały zakwalifikowane do 

pozostawienia.  Poza tym trzeba także rozważyć usunięcie najmłodszych drzew, które są 

słabo rozwinięte, mają dużo posuszu i nieprawidłowo rozwinięte liście (dla tego gatunku), bo 

i tak za chwilę uschną.  Przycinka suchych czy chorych gałęzi już im nie pomoże, a pochłonie 

koszty.  
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IV UWAGI DO PROJEKTU REWALORYZACJI 

1. Założenia przyjęte w projekcie rewaloryzacji 

W projekcie z 2007 roku wykazano, że rekonstrukcja alei w prawie identycznej formie 

jak pierwotna, przy zachowaniu historycznego rytmu nasadzeń jest możliwa. 

2. Uwagi ogólne 

• Przy tak dużej skali ubytków42 i pogarszającym się stanie zdrowotnym drzew  

przedstawiona w projekcie (w obu wariantach) propozycja rewaloryzacji Alei w 

formie rekonstrukcji drzewostanu jest w pełni uzasadniona. 

• Pod względem technicznym projekt został wykonany prawidłowo. Pod względem 

konserwatorskim budzi jednak sporo wątpliwości, które zostaną przedstawione 

w następnych punktach. 

• Przyjęte w projekcie rozwiązania nie zostały w wystarczający sposób 

uzasadnione i poparte analizami. Projektu nie poprzedziły ani badania 

archeologiczne, ani studialne np. istniejących dawniej w Alei elementów małej 

architektury (ławki, lampy, ogrodzenia itp.). Nie przeprowadzono również  analiz 

porównawczych z innymi podobnymi zabytkami i sposobami ich ratowania a także 

nie poddano zgromadzonego materiału archiwalnego krytycznej analizie. Stało się 

to przyczyną przyjęcia błędnych założeń projektowych i doprowadziło do rozwiązań, 

które trudno uznać za poprawne. 

• Aleja zawsze była tzw. "aleją białą", o nawierzchni żwirowej, co widać na większości 

materiału ikonograficznego, a można sprawdzić przeprowadzając badania 

archeologiczne. Dopiero w XIX wieku wybrukowano aleję środkową , ale w 

kontralejach pozostawiono nawierzchnie żwirowe. Wąskie pasy trawnikowe pojawiły 

się w nich dopiero w 1926 roku.  Zaproponowane w projekcie, wprowadzenie 

pomiędzy rzędami lip żywopłotów cisowych i kwitnących krzewów nie ma 

uzasadnienia historycznego, jest współczesną ingerencją w strukturę obiektu 

zabytkowego i w związku z tym,  nie powinno mieć miejsca. "Karta Florencka" 

stanowi, iż autentyczność ogrodu historycznego dotyczy zarówno jego rysunku, jak i 

substancji. Wynika stąd, że nie powinno się wprowadzać form i roślin 

nieznajdujących potwierdzenia w materiałach archiwalnych.  

                                                           
42

 Ubytki w drzewostanie Alei szacuje się na ok. 58% (biorąc pod uwagę wszystkie drzewa we 

wszystkich grupach wiekowych - 617 szt.) lub ok. 79 % , jeśli liczyć tylko drzewa najstarsze (I grupa 

wiekowa - 299 szt.). 
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Żywopłoty i rabaty z kwitnących krzewów, choć ładne, zbyt mocno zakłóciłyby 

kompozycję Alei, odwracając uwagę od tego, co najważniejsze, od regularnie 

posadzonych rzędów lip. Argumentem przeciwko temu rozwiązaniu jest także to , że 

trudno byłoby zapewnić krzewom posadzonym pod koronami drzew, w 

nieprzyjaznym środowisku,  narażonym na wyziewy spalin a zimą także aerosol solny 

odpowiednie warunki wzrostu.  

• Nie jest do końca jasne, jaką metodą Autorzy projektu posłużyli się  w celu oceny 

wieku drzew. W opisie metodyki podali, że kierowali się liczbą przyrostów rocznych, 

a przecież nie mogli zastosować w celu ich obliczenia świdra Presslera, ponieważ w 

większości drzewa są wypróchniałe. 

• Niezrozumiałe jest zastosowanie do opisu parametrów Alei miar nowopolskich, skoro 

system ten  dotyczył jedynie Królestwa Polskiego i został wprowadzony dopiero  w 

1819 roku. W tym czasie Gdańsk należał już do państwa pruskiego a aleja liczyła 

sobie 42 lata. Do początku XIX wieku  w Gdańsku, nawet  po oficjalnym 

wprowadzeniu w 1816  roku miar pruskich i niemieckich, stosowane były tzw. miary 

gdańskie. 

• Błędnie zaliczono  Aleję do grupy tzw. "alej otwartych", ponieważ drzewa były tu 

formowane w taki sposób, aby zamknąć widok nieba.  Kontraleje  były zamykane 

konarami lip  i wszystko wskazuje na to, że  aleja główna również była formowana w 

celu jej zamknięcia (boczne konary skierowane ku środkowi alei, widoczne na bardzo 

wielu zdjęciach), więc raczej była to j aleja zamknięta. 

• W projekcie nie został pokazany sposobu zagospodarowania pasów przylegających 

do torowiska tramwajowego. 

• W inwentaryzacji drzewostanu zabrakło syntetycznego podsumowania.  

3. Uwagi szczegółowe 

• Dobór materiału roślinnego i sposób postępowania z pozostawionymi drzewami 

"świadkami" 

Do obsadzenia alei zaproponowano   lipę holenderską odm. 'Pallida'  (Tilia x 

intermedia 'Pallida'), która  nie jest identyczna z gatunkiem obsadzenia pierwotnego. 

Różni się  od niej pokrojem i kolorem liści, za to  lepiej wytrzymuje trudne warunki 

miejskie i, z tego powodu, wybór ten jest uzasadniony, jednak pod warunkiem 

utrzymania pierwotnej formy drzew.  Projekt zakłada sadzenie drzew pięciokrotnie 
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szkółkowanych, balotowanych, o wysokości 5-7 m, szerokości korony 2-3 m; 

obwodzie  pnia (na wys. 1 m) - 35-40 cm,  czyli mniej więcej takich, jakie pokazał na 

swojej rycinie Daniel Chodowiecki.  Nie określono jednak docelowej formy 

korony, która  powinna zostać uformowana tak, jak u lip z pierwszego sadzenia.  

 

Ryc. 2. Wielka Aleja w latach 30. XX wieku. Dobrze widoczna forma 

drzew z bocznymi konarami dążącymi do zamknięcia widoku nieba 

We wszystkich wariantach, i słusznie,  autorzy założyli konieczność redukcji 

koron pozostawionych starych lip do wysokości 6-6,5 m, w zależności od wysokości 

nasady korony drzewa, oraz  pozostawienie fragmentów konarów o długości 0,5-1m 

ponad nasadą, dla umożliwienia wykształcenie korony oraz regularne cięcie 

kształtujące koronę. 

Ze względów konserwatorskich bardziej prawidłowe byłoby zastosowanie 

materiału identycznego genetycznie, pozyskanego z jeszcze żyjących drzew. 

Niestety wydaje się, że na to jest już chyba za późno. Gdyby taką decyzję podjęto 

kilka lub kilkanaście lat temu, to juz mielibyśmy gotowy, wyrośnięty materiał do 

powtórnego nasadzenia. Gdyby produkcję materiału zastępczego udało się 

poprowadzić w pobliżu Alei, a takie miejsca istnieją, to nie dość, że drzewa byłyby 

identyczne z historycznymi, to większość  z nich na pewno by się przyjęła. 

Sprowadzanie wyrośniętego materiału szkółkarskiego z dalekich szkółek, tego nie 

gwarantuje. 
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• Warianty rewaloryzacji 

W projekcie przyjęto dwa warianty rewaloryzacji. Oba zakładają  rekonstrukcję 

drzewostanu, polegającą na jego wymianie z częściowym pozostawieniem 

fragmentów starej alei i  pojedynczych starych drzew tzw." świadków" oraz 

wykonanie nasadzeń w lokalizacjach dostępnych i kolidujących, stosownie do 

założonych w koncepcjach liczby drzew usuwanych. Jako opcję dodatkową  (droższą) 

zaproponowano wykonania nasadzeń także w lokalizacjach warunkowych. 

Wariant I 

Zakłada  pozostawienie jednolitych fragmentów ciągłych nasadzeń starych lip 

holenderskich (w wieku pow. 70lat), bez ubytków drzew lub tylko z niewielkimi 

ubytkami w szpalerze,  które w inwentaryzacji i projekcie gospodarki drzewostanem 

zostały wskazane, jako możliwe do adaptacji. Pozwoli to na wykonanie jednolitych 

uzupełnień i wplecenie starych drzew - po redukcji koron - w nowa linię nasadzeń  i 

uzyskanie możliwie największej jednolitości docelowych szpalerów. 

Wariant II (zawężający) 

Zakłada pozostawienie jednolitych tylko tych fragmentów ciągłych nasadzeń 

starych lip holenderskich (w wieku pow. 70 lat), bez ubytków lub tylko z niewielkimi 

ubytkami w szpalerze  oraz drzew pojedynczych, odznaczających się dobrym stanem 

zdrowotnym i zachowanym prawidłowym pokrojem,  które w inwentaryzacji i 

projekcie gospodarki drzewostanem zostały ocenione, jako bardzo cenne - ocena 5 

oraz najcenniejsze - ocena 6. 

Oba warianty są możliwe do przyjęcia, jednak należałoby je sprawdzić pod 

kątem odbioru wizualnego, czego nie zrobiono. W przypadku podejmowania 

decyzji w sprawie tak cennego zabytku, wydaje się to konieczne. 

• Formy zagospodarowania terenu pod drzewami  

Według Autorów projektu, zaproponowane warianty nawiązują do różnych 

okresów z historii Alei. Nie zostało to jednak w wystarczający sposób uzasadnione ani 

poparte stosownymi analizami. Szczególnie brakuje badań archeologicznych i 

analiz porównawczych z innymi podobnymi zabytkami i sposobami ich 

ratowania oraz analizy krytycznej zgromadzonego materiału archiwalnego.  

Propozycja A  
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Zakłada zachowanie pod drzewami trawników oraz zaleca ich renowację, bez 

roślinności krzewiastej lub zadarniającej. Trudno zgodzić się z Autorami projektu, że 

nawiązują do rozwiązania historycznego, ponieważ na całej powierzchni, trawniki 

pojawiły się w kontralejach dopiero po ich zamknięciu dla ruchu pieszego, na 

początku lat 70. XX w.  

Propozycja B  

Zakłada wprowadzenie wewnątrz kontralej żywopłotów zimozielonych z cisa 

o wys. 0,7 m, w odległości 1m od drzew, z pozostawieniem pasa trawników pomiędzy 

żywopłotami. 

Propozycja C  

Zakłada wprowadzenie wewnątrz kontralej  żywopłotów zimozielonych z cisa (o 

wys. 0,7 m, w odległości 1m od drzew), a pomiędzy nimi,  rabat z hortensji 

Hydrangea paniculata 'Kyushu' oraz róż parkowych– XIX-wiecznej odmiany Reine 

des violettes. 

Wszystkie propozycje zakładają niedostępność Alei dla pieszych.  

To prawda, że zaproponowane gatunki są odporne na warunki miejskie ale to za 

mało, aby mogły zostać  posadzone  w barokowej alei. Gatunki krzewów, które 

zaproponowano, wyhodowano i wprowadzono do obrotu wiele lat po powstaniu Alei. 

Róża Reine des Violettes została wyhodowana  we Francji w 1860 roku, a więc prawie 

90 lat po powstaniu Alei. Stylistycznie związana jest z epoką  ogrodnictwa  

swobodnego XIX wieku. Hortensja bukietowa Hydrangea paniculata 'Kyushu'  jest 

japońską odmianą, wprowadzoną do hodowli w dopiero w1926 roku.  Z 

wymienionych wyżej powodów ani róża ani hortensja nie powinny mieć 

zastosowania w alei barokowej. 

Nieprzekonywująca jest argumentacja Autorów projektu, że dzięki 

wprowadzeniu do kontralej żywopłotów bądź żywopłotów i rabat z kwitnących 

krzewów poprawią się jej proporcje, które zostały zaburzone zmianami w układzie 

drogowym z 1973 roku. W naszym odczuciu, wręcz przeciwnie, działanie to 

dodatkowo zakłóci historyczny układ kompozycyjny Alei. 

Ze wszystkich trzech propozycji, możliwa do przyjęcia jest tylko wersja A 

(trawnikowa), ponieważ jest. Pozostałe wersje,  B i C nie mają wystarczającego 

uzasadnienia historycznego i powinny zostać odrzucone. Wprowadzenie nowych 
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form roślinnych, których nigdy w Alei nie było, nie zostało przekonywująco 

uzasadnione. Ponadto byłoby to niezgodne z zaleceniami "Karty Florenckiej", art. 12. 

W naszej opinii,  wprowadzenie w przestrzeń Alei pasów kwitnących roślin jest 

niedopuszczalną ingerencją w strukturę zabytku, zaburzającą  historyczny układ 

przestrzenny i odwracającą uwagę od samej Alei jej - doskonałej formy 

ukształtowanej przy pomocy wspaniałych lip. Dodatkowym argumentem za 

odrzuceniem tego pomysłu jest to, że pod drzewami trudno byłoby zapewnić 

kwitnącym krzewom optymalne warunki rozwoju; musiałyby konkurować z 

drzewami, byłyby narażone  na zanieczyszczenia, przesuszenie i zacienienie, a ich 

pielęgnacja byłaby uciążliwa i bardzo kosztowna. 

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłby powrót do nawierzchni żwirowej 

na całej powierzchni kontralej lub z wąskimi trawnikami na zewnątrz rzędów drzew, 

tak jak na zdjęciach z okresu przedwojennego. Jako opcję można także rozważyć 

wprowadzenie, zamiast trawnika, zimozielonej roślinności zadarniającej (wersja 

odrzucona przez Autorów projektu). 

• Elementy małej architektury 

Ogrodzenie - Autorzy założyli wprowadzenie niskich płotków o wysokości 

ok. 50 cm, ze stylizowanymi metalowymi słupkami i z łańcuchem rozpiętym 

pomiędzy metalowymi słupkami, malowanych na czarno, o wzorze zbliżonym, do 

wygrodzeń występujących w Alei w latach 30-tych (?). Płotki mają być umieszczone 

wzdłuż ulic tak by można było w okresie zimowym zamontować do nich przesłony 

zabezpieczające przed rozbryzgiwaną solanką.  

Tymczasem w Alei nigdy nie było płotków z łańcuchami. Istniało za to niskie 

ogrodzenie (ok. 30 cm) z bednarki mocowanej do żeliwnych słupków. Ogrodzenia 

takie były stosowane w Gdańsku także w innych lokalizacjach i ich pozostałości 

można jeszcze znaleźć.  

Przyjęte przez projektantów miejsce ustawienia ogrodzeń, na zewnątrz obu 

kontralej, przy jezdni, jest przekonywujące. Nawiązywałoby do rozwiązań 

spotykanych w innych barokowych alejach, np. w Amsterdamie i Wiedniu. Mogłoby 

to być delikatne, przezierne ogrodzenie o współczesnej formie, przystosowane do 

mocowania estetycznych osłon przeciwbryzgowych. W naszym odczuciu, mogłoby 
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być nawet trochę wyższe niż 50 cm, np. 70-80 cm, co lepiej zabezpieczałoby drzewa 

przed solą. Tak czy inaczej, ogrodzenie to powinno zostać pokazane na rysunku. 

 

Ryc. 3. Aleja Maliebaan w Amsterdamie, 1725 

w: <http://www.colf-kolf.nl/malie/17/lg/010097002676.htm> 

 

Ryc. 4.  Aleja Augartnerstrasse w Wiedniu, 1727   

<http://antiquariatpaulusch.de/wordpress/wpcontent/uploads/2014/09/12722.jpg 

• Pozostałe elementy małej architektury 
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Projekt zakłada wprowadzenie nowych ławek, koszy na śmieci, latarni i 

tablic informacyjnych.  Jest to zrozumiałe, ponieważ Aleja służy dziś innej funkcji 

niż dawniej.  Niepokój budzi natomiast forma tych elementów, która została 

określona, jako " stylowa". Nie sposób się do niej odnieść, ponieważ nigdzie  nie 

została przedstawiona graficznie. Ponadto nie przebadano wyprzedzająco 

historycznych form  wyposażenia  Alei, choć na wielu zdjęciach są one widoczne. Nie 

posłużono się też analogiami.  

Wydaje się, że należy uzupełnić badania historycznego wyposażenia , a gdyby 

nie dały one wystarczającej podstawy do przywrócenia form historycznych, to 

właściwsze będzie przyjęcie prostych,  eleganckich form współczesnych.  Wszystkie 

nowoprojektowane  elementy powinny tworzyć spójny zestaw form (materiał, 

rozwiązania konstrukcyjne, kolorystyka itp.) i zostać pokazane na rysunkach. 

Pomysł stylizacji formy elementów wyposażenia Alei  jest niewłaściwy,  

ponieważ  stylizacje, w myśl zapisów "Karty Florenckiej", art. 17., pozbawią Aleję 

cech  autentyczności43 i sprawią, że przestanie ona być zabytkiem. 

Nawierzchnie w kontralejach  (z kostki brukowej) 

Przedstawiona koncepcja zakłada zachowanie istniejącego przebiegu chodnika 

wzdłuż traktu konnego, pomiędzy rzędami C i D i zaleca jego zawężenie oraz 

wymianę nawierzchni na  kostkę granitową 9/7 w kolorze szarym. Przedstawione 

rozwiązanie jest rozwiązaniem współczesnym. Kostki w tym miejscu nigdy nie było i 

nie powinna się tam znaleźć. Warto rozważyć zastosowanie innego materiału, np. 

nawierzchnię mineralną HanseGrand, która jest wodoprzepuszczalna i wyglądem 

nawiązuje do dawnych nawierzchni ziemnych i żwirowych.  

Ostatecznie sposób rozwiązania nawierzchni zależeć będzie od tego, czy Aleja 

zostanie udostępniona dla ruchu pieszego, czy nie. 

                                                           
43

 Jeżeli ogród historyczny znikł całkowicie lub gdy się posiada tylko niepewne elementy poprzednich 

etapów jego istnienia, nie można wówczas podejmować restytucji związanej z pojęciem ogrodu 

historycznego. Dzieło, które byłoby wówczas inspirowane formami tradycyjnymi na miejscu dawniej 

istniejącego ogrodu, lub na miejscu, na którym nigdy nie istniał żaden ogród, odpowiadałoby pojęciu 

„wspomnienia” lub „dzieła” wykluczającego wszelkie określenia ogrodu historycznego. ("Karta 

Florencka", art. 17.) 
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Ryc. 5. Wieka Aleja na przełomie XIX i XX wieku. Pod drzewami 

doskonale widoczna żwirowa nawierzchnia  

 

V ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE 

Aleja, w myśl postanowień "Karty Florenckiej"  jest ogrodem historycznym. W 1967 

roku została wpisana do rejestru zabytków jako Wielka Aleja ze szpalerami drzew nr rej.: 

285 z 23.02.1967. Tym samym przyznano jej oficjalny status zabytku. Jako zabytek, powinna 

być chroniona zgodnie z duchem „Karty Weneckiej”, natomiast, jako zabytek żywy podlega  

przepisom specjalnym zawartym w "Karcie Florenckiej", art. 3. Aleja jest kompozycją 

architektoniczną , której materiał podstawowy stanowi roślinność, czyli materiał żywy 

podlegający zniszczeniu i odrodzeniu. Jej wygląd jest wynikiem stałej równowagi 

pomiędzy rozwojem a zanikaniem natury zgodnie z rytmem przemijania pór roku, a wolą 

artysty i umiejętnym działaniem mającym na celu jego utrwalenie ("Karta Florencka", art. 2.). 

Kompozycja architektoniczna ogrodu historycznego, w tym przypadku, alei obejmuje:  jej 

rozplanowanie wraz z rzeźbą terenu, zespoły roślinne, ich rodzaje, rozmiary, grę kolorów, 

ich zgrupowanie zróżnicowanie wysokości w każdej z grup, elementy konstrukcyjne i 

dekoracyjne,( ...). Stanowi ona znamię danej kultury, danego stylu, danej epoki, czasem 

oryginalności jego twórcy ("Karta Florencka", art.4). W myśl zapisów Karty Florenckiej 

każda restauracja, a tym bardzie restytucja ogrodu historycznego, z jaką mamy do czynienia, 

może być przedsięwzięta dopiero po dokonaniu analizy polegającej na badaniach 

archeologicznych i na zebraniu wszystkich dokumentów dotyczących danego ogrodu lub 
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ogrodów o analogicznym charakterze w celu zapewnienia mającym nastąpić działaniom 

charakteru naukowego. Przed przystąpieniem do prac wykonawczych, badania te 

powinny zostać zakończone wnioskami, które zostaną poddane pod rozwagę i 

uzależnione od zgody kolegialnej ("Karta Florencka", art. 15.) 

1. Analiza kompozycji  

Gdańska Aleja jest przedstawicielką całej grupy podobnych alej, jakie od XVII wieku 

powstawały w całej Europie. Teoretyczne zasady ich kompozycji są tożsame z zasadami, 

według których powstawały aleje w geometrycznych ogrodach barokowych. Matematyczny 

porządek baroku nie pozostawiał miejsca na dowolność. Wszystko musiało być precyzyjnie 

policzone, zmierzone i matematycznie określone. Ważne były zachowanie odpowiednich 

proporcji pomiędzy szerokością alei a jej długością. Dokładnie określano pożądany odstęp 

między rzędami drzew i odległość sadzenia. Traktaty ogrodnicze, powstające głównie we 

Francji zalecały, aby drzewa alejowe były młode i posiadały ściśle określone proporcje 

pomiędzy pniem a koroną,  np. francuski teoretyk sztuki ogrodowej Dezallier d’Argenville w 

swoim traktacie La Théorie et la pratique du jardinage, où l'on traite à fond des beaux 

jardins appelés communément les jardins de propreté , wydanym w Paryżu w 1709 (kolejne 

wydania 1713, 1732), zalecał by wysokość pnia drzewa alejowego nie przekraczała 4,8 m.  

Dużą wagę przykładano do właściwych proporcji pomiędzy długością a szerokością alei. 

Zalecano, by w alejach podwójnych aleja środkowa zajmowała połowę całkowitej szerokości. 

Oznacza to, że dla alei o szerokości 8 modułów, aleja środkowa powinna wynosić 4 moduły, 

a kontraleje po 2 moduły każda, co można zapisać, jako (2+4+2)44. Choć twórca gdańskiej 

alei przyjął nieco inne proporcje (1+4+1), to z pewnością znał zasady, ponieważ  za podstawę 

kompozycji przyjął powtarzający się moduł45 (5,676 m). Taką szerokość przewidział dla obu 

skrajnych kontralej. Dla alei środkowej przyjął  szerokość czterech modułów (wielkość 

teoretyczna 22,74 m; wielkość rzeczywista - 23,18 m).  Tak więc  całkowita szerokość Alei - 

dwóch kontralej i alei środkowej  - to 6 modułów (wielkość teoretyczna - 34,056 m, wielkość 

rzeczywista - 34,54 m). W każdym rzędzie rosły 354 drzewa, w rozstawie, co 5,779 m. Z 

obliczeń wynika, że długość Alei wynosiła ok. 2048 m.  

                                                           
44

 L. Majdecki, Historia ogrodów, 1978 s. 205-206. 
45

 Wielkość modułu przyjęto za Autorami projektu. Wydaje się, że przyjęta przez nich dokładność 

pomiaru, co do milimetra, jest nieuzasadniona. Wystarczyłoby zaokrąglenie do 10 cm, ponieważ dziś 

trudno jest z tak duża dokładnością ocenić gdzie znajdowała się oś drzewa w chwili sadzenia.  
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Cztery rzędy lip holenderskich (Tilia x europaea L.)  o pięknie uformowanych na 

wysokości ok. 3 ,5 m koronach posadzono na „mijankę”, to znaczy, że  poszczególne rzędy 

były przesunięte w stosunku do siebie mniej więcej o ok. 2,9 m.  

Lipy były nawadniane za pomocą systemu grawitacyjnego - rowów ciągnących się 

wzdłuż wewnętrznych rzędów drzew,  przerywanych wąskim przejściem na wysokości 

każdego drzewa, które pozwalały także na odprowadzenie nadmiaru wody z ciągu 

komunikacyjnego.  Ich widok wraz z młodą aleją uwiecznił w 1773 roku na rysunku w swoim 

pamiętniku z podróży do rodzinnego miasta Daniel Chodowiecki. Możemy zobaczyć, jak 

wyglądały drzewa trzy lata po posadzeniu. 

Ze względów konserwatorskich należy bezwzględnie utrzymać: moduł sadzenia, 

gatunek drzew i historyczny sposób ich formowania. 

 

Ryc. 6. Aleja w 1773 roku, trzy lata po posadzeniu na rysunku Daniela 

Chodowieckiego 

2. Stan zachowania układu przestrzennego 

Ubytek oryginalnej substancji zabytkowej Alei szacuje się dziś na ok. 58% (biorąc pod 

uwagę wszystkie drzewa, we wszystkich grupach wiekowych - 617 szt.) lub ok. 79 %, jeśli 

liczyć tylko drzewa najstarsze (I grupa wiekowa - 299 szt.). W najbliższym czasie, ze 

względu na zły stan drzew,  trzeba będzie wyciąć kolejne. Kompozycję Alei zaburzają 

też powojenne nasadzenia, nierespektujące ani historycznej odmiany gatunkowej ani 

charakterystycznej odległości sadzenia - historycznego modułu. Niemniej jednak  nadal 

doskonale czytelne są identyfikujące Aleję historyczne parametry: długość, rozstaw 
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rzędów, odległości sadzenia. Znana jest też liczba oraz odmiana gatunkowa  lip a także 

sposób, w jaki drzewa były formowane, dlatego można przyjąć, że układ przestrzenny 

Alei zachował się w dobrym stanie.  

3 .Wnioski konserwatorskie 

1. Wielka Aleja lipowa jest bardzo cennym zabytkiem,  nie tylko ze względu na swój 

sędziwy wiek, ale także ze względu na unikatowość i stosunkowy dobry stopień 

zachowania układu przestrzennego. Lokalnie była, i jest, ważnym elementem 

identyfikującym przestrzeń miasta. Z tego powodu wymaga bardzo starannych badań i 

szerokiej dyskusji publicznej, także w gronie specjalistów, oraz  głębokiego namysłu 

przed podjęciem decyzji o sposobie jej rewaloryzacji.  

2. W myśl postanowień "Karty Florenckiej", wszelkie prace restauracyjne przy 

zabytkach, a szczególnie te, polegające na odtworzeniu dawnych elementów 

kompozycji w oparciu o zachowane relikty i archiwalia, tym bardziej prace 

rekonstrukcyjne, a z takim przypadkiem mamy do czynienia, powinny być 

poprzedzone wnikliwymi badaniami archiwalnymi (ikonografia, kartografia, 

badania bibliograficzne), archeologicznymi i dendrochronologicznymi. Ich wyniki 

wraz z całym materiałem inwentaryzacyjnym powinny zostać poddane krytycznej 

analizie (historycznej, kompozycyjnej, stanu zachowania układu przestrzennego i 

substancji zabytkowej, przyrodniczej itd.)  Przydatne są również analizy porównawcze 

i analogie. 

W naszej ocenie zamieszczone w projekcie z 2007 roku badania są niepełne i 

niewystarczające, ponieważ brakuje, np. badań archeologicznych, analogii i 

porównań oraz analizy i wnikliwej krytyki zgromadzonego materiału oraz analizy 

komunikacyjnej pokazującej jakie działania są możliwe, a jakie nie.  

3. Projekt konserwatorski powinien być wykonany w oparciu o wytyczne 

konserwatorskie, sporządzone na bazie zebranych materiałów (archiwaliów i 

inwentaryzacji) i zaprezentowane zespołowi ekspertów do dyskusji i 

zatwierdzenia, co nie miało miejsca. 

4. Należy uzupełnić projekt o brakujące elementy a zebrany materiał poddać krytycznej 

analizie a następnie: 
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• na tej podstawie ponownie sformułować wytyczne konserwatorskie, które 

pozwoliłyby na opracowanie poprawnych z konserwatorskiego punktu widzenia 

wytycznych projektowych;  

• sformułować wytyczne projektowe  (na podstawie wytycznych 

konserwatorskich); 

• wytyczne projektowe wraz z uzasadnieniem wybranego sposobu 

postępowania przedstawić niezależnym ekspertom do dyskusji i 

zatwierdzenia.  

5. Podstawą trwania ogrodu historycznego jest systematyczna pielęgnacja ("Karta 

Florencka", art. 11). Obecnie, w oczekiwaniu na decyzję o przystąpieniu do 

rewaloryzacji  pielęgnacja Alei sprowadza się jedynie do cięć sanitarno-

porządkowych, ponieważ  GZDiZ  nie dysponuje wystarczającymi środkami 

finansowymi na pielęgnację starych drzew. Co prawda, pielęgnacja nie zapobiegnie 

ich zamieraniu, ale może ten proces skutecznie spowolnić, dlatego należy uczynić 

wszystko aby w planach budżetowych  miasta znalazły się środki na ten cel.  

6. Utrudniony jest także nadzór konserwatorski nad pracami przy drzewostanie, 

ponieważ konserwator zabytków może wydawać jedynie  zalecenia pokontrolne i 

monitorować ich realizację (Art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami), dlatego trudno mu reagować wyprzedzająco i najczęściej interwencja ma 

miejsce dopiero po zaistnieniu szkody. Tak doszło do niefortunnych "cięć 

pielęgnacyjnych"  z 2015 roku.  

7. Aleja jest zabytkiem i powinna być chroniona. Zapewnienie funduszy, 

umożliwiających jej bieżącą pielęgnację a potem także  konserwację i restaurację jest 

obowiązkiem władz miasta, dlatego należy domagać się zapewnienia wystarczających 

środków finansowych na  prawidłowe działania konserwatorskie, które pozwolą na 

przedłużenie życia Alei.  

8. Niezależnie od tego, czy zostanie podjęta decyzja o przystąpieniu do rewaloryzacji 

Alei, czy nie,  to należy przygotować długofalowy program prac restauratorskich 

(Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 3., pkt. 7 i 9). Program ten 

powinien bazować na ocenie stanu zachowania substancji zabytkowej, a ewentualne 

uzupełnienia – na wynikach przeprowadzonych badań, kwerend archiwalnych i 

bibliotecznych oraz analizach porównawczych. Sporządzenie takiego programu jest 

wskazane, ponieważ substancja zabytkowa Alei zachowała się tylko częściowo, 
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planowane są prace konserwatorskie z elementami rekonstrukcji. Ponadto istnieje silne 

oczekiwanie społeczne  „przywrócenia Alei dawnej świetności”.  

9. Należy zorganizować merytoryczną dyskusję mającą na celu wybór najlepszej 

koncepcji rewaloryzacji. Może trzeba będzie powołać  w tym celu zespół specjalistów, 

którzy wypowiedzą się na temat proponowanych rozwiązań.  

10. Zarówno z przyrodniczego jak i historycznego punktu widzenia, w przypadku 

Wielkiej Alei najwłaściwszym działaniem rewaloryzacyjnym będzie 

rekonstrukcja drzewostanu z pozostawieniem tzw. "świadków" - najstarszych i 

najlepiej zachowanych  drzew. Jest to jedyny możliwy sposób przedłużenia jej życia. 

Stare drzewa alejowe,  narażone  na wszelkie konsekwencje intensywnego ruchu 

samochodowego i utrzymania ulic w okresie zimowym, stały się drzewami 

przyulicznymi, które najczęściej przeżywają około 100 lat (np. ul. Powstańców 

Warszawy w Sopocie). Najstarsze lipy w Alei Lipowej mają już około 250 lat i są u 

schyłku życia. Argumenty za całkowitą rekonstrukcją drzewostanu są następujące: 

sędziwy wiek drzew (najstarsze - ok. 250 lat), bardzo zły stan i szybkie nasilanie się 

procesu zamierania drzew, pogarszające się warunki siedliskowe, których nie da 

poprawić bez wymiany ziemi, jej nawodnienia i napowietrzenia. Z kolei usunięcie 

zamierających drzew, ułatwi: prowadzenie prac ziemnych, wymianę ziemi i 

przebudowę sieci podziemnych i budowę systemu nawadniającego.  Uszkodzone przy 

przebudowie sieci systemy korzeniowe starych drzew spowodują szybsze ich 

zamieranie, i tak trzeba je będzie wyciąć. Sprawne i szybkie  przeprowadzenie 

rekonstrukcji  zapewni możliwość osiągnięcia szybszego i bardziej spektakularnego 

efektu końcowego.  

11. Zarządzanie Aleją, jako obiektem zabytkowym jest bardzo utrudnione z powodu 

pokrywających się kompetencji różnych urzędów. Trwały zarząd nad Aleją  sprawuje 

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, jednocześnie Aleja jest drogą wojewódzką nr 468 - 

centralną częścią głównej arterii komunikacyjnej Trójmiasta i pozostaje  w 

kompetencji Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Gdańsku - jednostki 

budżetowej podlegającej Zarządowi Województwa Pomorskiego. Z tego względu 

wszelkie zamierzenia związane z Aleją muszą być uzgadniane ze specjalistami z 

branży drogowej. 

12. Obecnie w GZDiZ  czuwają nad Aleją pracownicy aż trzech działów: Utrzymania 

Zieleni, Ogrodnika Miejskiego i Rozwoju Przestrzeni Publicznej. Konsekwencją tego 
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podziału jest rozmycie kompetencji i odpowiedzialności, czego przykładem może być 

zamieszanie wokół tegorocznej zimowej wycinki drzew.  

13. Aleja jest wyjątkowym zabytkiem, dlatego sugeruje się  utworzenie dla niej  odrębnej 

jednostki zarządzającej (w ramach GZDIZ, albo gdzie indziej), która przejęłaby 

pełną odpowiedzialność za wszystko, co jej dotyczy: prowadziła Książkę Alei, 

zbierała wszystkie informacje i gromadziła je w specjalnym archiwum  (np. wyniki 

przeglądów, inwentaryzacje, wyniki badań i ekspertyz, propozycje projektowe itd.), 

monitorowała stan drzew, organizowała,  uzgadniała i nadzorowała wszelkie prace 

prowadzone na jej terenie. Mogłaby to być nawet tylko jedna kompetentna osoba 

posiadająca doświadczenie w pracy z zabytkami zieleni.  

14. Każde drzewo powinno otrzymać swój oryginalny numer, który pozwoli na szybkie 

dotarcie do wszystkich danych na jego temat i indywidualna kartę, na której  należy 

odnotowywać wszelkie przeprowadzone zabiegi, nawożenie, zaobserwowane zmiany 

(posusz, patogeny), raz do roku ocenę stanu zdrowotnego, a także np. stwierdzenie 

ptaków lęgowych. Karta drzewa powinna posiadać także miejsce na coroczne pomiary 

przyrostu obwodu i wysokości. 

15. Zaleca się wprowadzenie stałego monitoringu Alei, w celu prowadzenia 

wieloaspektowych obserwacji stanu zdrowotno-technicznego drzew, bezpieczeństwa, 

kosztów utrzymania, zamierzeń itd. 

16. Wszelkie prace w obrębie Alei, nie tylko wycinki, muszą być konsultowane z 

właściwym konserwatorem zabytków, który powinien uzgadniać swoje decyzje z 

Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku. Dototyczy także 

bezpośredniego sąsiedztwa Alei. 

17. Do prac ogrodniczych w Alei (cięcia, leczenie itd.) należy angażować wyłącznie 

wykwalifikowanych ogrodników, najlepiej na zlecenie stałe, ponieważ prace 

dorywcze nie gwarantują jakości prowadzonych prac. Przykłady wielu ogrodów 

pokazują, że znacznie wyższy poziom pielęgnacji występuje w tych ogrodach 

zabytkowych, gdzie prace wykonują stałe ekipy, trwale związane z obiektem i znające 

specyfikę działań w ogrodzie regularnym, niż tam, gdzie firmy wyłaniane są 

cyklicznie w drodze przetargów46 . 

                                                           
46

 "Przykłady wielu ogrodów pokazują, że znacznie wyższy poziom pielęgnacji występuje w tych 

ogrodach zabytkowych, gdzie prace wykonują stałe ekipy, trwale związane z obiektem i znające 

specyfikę działań w ogrodzie regularnym, niż tam, gdzie firmy wyłaniane są cyklicznie w drodze 

przetargów". oraz "Wśród polskich ogrodów regularnych XVII i XVIII w. przykładami obiektów, w 
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18. Aby uniknąć protestów społecznych, jakich byliśmy świadkami zimą tego roku, 

wycinki należy przeprowadzać w okresie wegetacyjnym, wtedy, kiedy widać, czy 

drzewo jest suche czy nie.  

19. W projekcie rewaloryzacji powinny zostać bardzo dokładnie określone cechy 

materiału szkółkarskiego zalecanego do nowych nasadzeń. Wszelkie odstępstwa od 

historycznej formy np.: wysokość pnia, kształt korony, sposób prowadzenia bocznych 

konarów itp., powinny być opisane i uzasadnione.  

20. Należy ponownie rozważyć możliwość przywrócenia ruchu pieszego w 

kontralejach, przynajmniej częściowo, np. pomiędzy przystankami. Doświadczenie 

innych krajów ( np. "Unter den Linden" w Berlinie) wskazuje, że jest to możliwe. 

Byłoby to zgodne z przekazem historycznym i umożliwiłoby odbiór wizualny z 

pozycji pieszego spacerowicza.  

21. Należy ponownie rozważyć rodzaj nawierzchni w kontralejach, ponieważ 

pierwotnie ich posiadały nawierzchnię żwirową. Takie rozwiązanie zapobiegłoby  

wjeżdżaniu ciężkiego sprzętu w obręb koron w celu wykoszenia trawy. 

22. W rzędzie C, który posiada najgorsze warunki siedliskowe należy rozważyć sadzenie 

drzew do gruntu strukturalnego, który pozwoli na lepsze napowietrzenie korzeni. 

23. Ważnym zadaniem będzie zapewnienie młodym lipom odpowiednich warunków 

siedliskowych, ponieważ bez tego,  będą chorować. Wskazują na to wyniki badań 

stanu lip holenderskich odmiany 'Pallida' w odnowionej alei NMP w Częstochowie, 

które po kilku latach zaczęły wykazywać uszkodzenia, będące wynikiem: zniszczenia 

gleby, zbyt małej powierzchni biologicznie czynnej podłoża, nadmiernego 

utwardzenia gleby wokół roślin, przesuszenia gleby i jej znacznej alkalizacji oraz 

toksycznego oddziaływania chlorku sodu rozpylonego w powietrzu w okresie 

zimowym (tzw. „aerozol solny”). Powoduje on degradację pni i pąków liściowych u 

lip47.  Aby zapobiec temu zjawisku, trzeba będzie stosować osłony antybryzgowe, o 

kapitalnym znaczeniu  dla wyglądu i odbioru wizualnego odnowionej Alei, dlatego ich 

                                                                                                                                                                                     

których znajdują się pracownicy etatowi zajmujący się ich pielęgnacją są: Rogalin, Ogród Wilanowski, 

Nieborów. Prace pielęgnacyjne w drodze przetargów zlecane są w Ogrodzie Branickich w Białymstoku 

i Ogrodzie Saskim w Warszawie. Za: Sikora D.; Specyfika działań konserwatorskich w ogrodach 

regularnych, w: " Kurier konserwatorski", nr 7 (2010), s. 42. 
47

 za: Bach A., Frazik-Adamczyk M.,  Pawłowska B.,  Pniak M.; Wpływ warunków miejskich na 

zdrowotność lip (tilia × europaea) ‘Pallida’ w alei Najświętszej Marii Panny w Częstochowie, w:  

"Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu", CCCLXXXIII (2007), s. 16. 
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projekt,  podobnie jak projekty wszystkich  elementów wyposażenia Alei, 

powinien być ujęty w projekcie rewaloryzacji. 

24. Drzewa w Alei cierpią z powodu braku wody. Autorzy projektu słusznie dostrzegli 

potrzebę sztucznego nawadniania drzew i zaproponowali system nawadniania 

dokorzeniowego, zasilanego z miejskiego wodociągu. Od samego początku istniały w 

Alei systemy nawadniające. Początkowo były zaopatrywane w wodę powierzchniową, 

a od 1926 roku w wodę pochodzącą z jednego z gdańskich potoków. Zaproponowane 

w projekcie rozwiązanie jest prawidłowe, niemniej jednak wydaje się,  że przy stale 

pogłębiającym się deficycie wody i kurczących się jej zasobach, warto rozważyć 

wykorzystanie do tego celu wody powierzchniowej (opadową lub ze zbiorników 

retencyjnych.), tym bardziej, że jest ona lepsza dla roślin niż woda z  wodociągu. Przy 

rekonstrukcji drzewostanu kanały nawadniające mogłyby zostać  poprowadzone 

środkiem obu kontralej. 

25. Prace rewaloryzacyjne należy wykonywać etapami. Najlepiej, najpierw lewa strona, 

najbardziej uszkodzona, dopiero potem strona prawa, ponieważ jest w lepszym stanie. 

Warto zacząć od najbardziej zniszczonego odcinka (początek Alei, lewa strona, 

rzędy C i D) a następnie etapami kontynuować prace, poruszając się  w stronę 

Wrzeszcza. Jest bardzo ważne, aby prace przebiegały sprawnie oraz pierwszy odcinek 

wykonać "na gotowo" (bez względu na jego wielkość), aby mieszkańcy mogli się 

przekonać do czego zmierza pełna rewaloryzacja. Rekonstrukcję  alei należy 

przeprowadzić możliwie szybko, co pozwoli na uzyskanie szybkiego efektu i 

akceptację społeczną.  

26. Zaleca się stworzenie szkółki, w której znajdowałyby się drzewa "zapasowe" na 

najbliższy okres. Zazwyczaj ok. 5% drzew może się nie przyjąć. Aby pokryć te ubytki  

należy zabezpieczyć 5% młodych drzewek oraz dodatkowo  kolejne 5%, na 

ewentualne uszkodzenia.  Powinny być one zawsze w zapasie. 

27. W szczegółowym projekcie rekonstrukcji powinno się wziąć pod uwagę możliwość 

wystąpienia kolizji pomiędzy infrastrukturą podziemną (energetyka, telekomunikacja, 

woda, kanalizacja itd.)  a bryłami korzeniowymi oraz sieciami naziemnymi (trakcja 

tramwajowa)  a koronami drzew. Tak projektować ich przebieg, aby unikać kolizji, co 

zapobiegnie w przyszłości drastycznym cięciom koron drzew. 

28. Wszelkie prace na terenie Alei powinny być wykonywane lekkim sprzętem 

ogrodniczym. Niedopuszczalne jest używanie ciężkich ciągników, samochodów 
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ciężarowych do wywozu np. trawy, lub zajmowanie trawników przez ciężki 

sprzęt w czasie różnych robót. Niestety obecnie często takie sytuacje mają miejsce. 

Powoduje to ubijanie gleby, co ma negatywny wpływ nie tylko na napowietrzenie, ale 

i na nawodnienie. Ubita gleba słabiej wchłania wodę, która szybko spływa na ulicę, a 

potem do studzienek. Jeżeli to się nie zmieni, to Aleja zawsze będzie w stanie suszy. 

29. Wartość Alei będzie tym większa, im większa część społeczeństwa będzie nią 

zainteresowana i chciała z niej korzystać. Wartość historyczna i przyrodnicza jest 

doceniana i raczej dobrze znana, w przeciwieństwie do wartości społecznej, która 

mocno się ostatnio zdewaluowała. Zamknięcie dla ruchu pieszego sprawiło, że Aleja 

jest ledwie zauważalna. W czasie rewaloryzacji warto ponownie przystosować ją dla 

ruchu pieszego i sprawić aby spacerowicze mogli i chcieli powrócić pod lipy. 

Należy poczynić starania o przywrócenie zainteresowania Aleją potencjalnych 

użytkowników,  starszych i młodszych, mieszkańców Gdańska i turystów.  

Pomogłoby w tym utworzenie ścieżki dydaktycznej, np. w oparciu o:  

• tablice informacyjne lub kamienie ze stosownymi napisami, ustawione we 

wszystkich ważnych miejscach,  

• aplikację pozwalającą na rozszerzenie wiedzy o Alei, poprzez którą można byłoby 

przedstawić historię Alei, historię rewaloryzacji, opowieści o osobach i faktach 

związanych z tym miejscem, zdjęcia, ryciny i inne materiały archiwalne. Ponadto 

aplikacja dałaby możliwość obserwowania każdego drzewa, ponieważ każde z 

nich będzie miało swój własny numer identyfikacyjny. 

VI PODSUMOWANIE 

1. Stan zdrowotno-techniczny drzew tworzących gdańską Wielką Aleję Lipową jest zły. 

Większość z nich wykazuje objawy zamierania i żeby nie stwarzały zagrożenia, są 

usuwane.  Dotyczy to zarówno drzew  starych jak i młodszych, z uzupełnień. Obserwacje 

z ostatnich lat pokazują, że zjawisko zamierania drzew nasila się i ulega 

przyspieszeniu. Wraz z wypadaniem z układu kolejnych drzew zanika substancja 

zabytkowa i zaciera się forma  Alei - jej unikatowy  układ przestrzenny.  Obecnie 

pomimo ubytków i odstępstw od historycznego modułu sadzenia, które powstały po 

wojnie, można uznać, że jest on stosunkowo dobrze zachowany.  Trudno przewidzieć 

jak długo jeszcze forma Alei  przetrwa. Jedno jest pewne, Aleja umiera i bez 
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podjęcia działań rewaloryzacyjnych, prędzej czy później, ale na pewno zniknie z 

krajobrazu miasta.  

2. Przeprowadzona w niniejszej Opinii analiza upoważnia do stwierdzenia, że 

zaproponowana w projekcie decyzja o rekonstrukcji drzewostanu jest prawidłowa i 

zgodna z zaleceniami "Karty Florenckiej", która obok: pielęgnacji (utrzymanie stanu), 

konserwacji i restauracji (odnowienie) w pewnych przypadkach także dopuszcza 

restytucję (rekonstrukcję). Przy dużej destrukcji substancji zabytkowej, zachowane ok. 

21% dawnego stanu drzew najstarszych ( I grupa wiekowa), a z takim przypadkiem 

mamy do czynienia, przyjęta w projekcie rekonstrukcja drzewostanu jest działaniem 

prawidłowym.  

3. Największym problemem, na jaki może napotkać planowana rewaloryzacja, jest 

przekonanie społeczeństwa o jej nieuchronności. Będzie to trudne zadanie, ponieważ  

prace będą związane z wycinką  drzew, której nie można uniknąć, a to może być bardzo 

źle odebrane. Z tego powodu, powodzenie rewaloryzacji będzie zależeć od 

skuteczności szeroko zakrojonej i profesjonalnej akcji promocyjnej (prasa, internet, 

telewizja), informującej mieszkańców o wszystkim, co będzie się z nią wiązało; 

wyjaśniającej, dlaczego musi być poprzedzona wycięciem zamierających drzew. Należy 

ją rozpocząć na długo przed przystąpieniem do prac rewaloryzacyjnych, zwracając 

szczególną uwagę na korzyści, jakie przyniesie uratowanie Alei. Akcji medialnej 

powinny towarzyszyć wydarzenia kulturalne, np. gry uliczne i konkursy, pokazujące jak 

Aleja może wyglądać za kilka lat. Warto posłużyć się tu przykładami innych alej 

historycznych, które zostały zrewaloryzowane i  mimo początkowego oporu społecznego 

zostały w końcu bardzo dobrze ocenione.  

W pierwszej kolejności należałoby przekonać do rewaloryzacji kręgi 

opiniotwórcze: aktywistów miejskich, osoby skupione wokół rad dzielnic, 

przewodników, środowiska ekologiczne i różne stowarzyszenia zrzeszające miłośników 

Gdańska, a także Stowarzyszenie  Historyków Sztuki, Stowarzyszenie Konserwatorów 

Zabytków, SARP itd. oraz młodzież.  

Można też przygotować akcję sponsoringu, np. informacja o osobie, która 

ufunduje drzewo, znalazłaby się na tabliczce przy drzewie oraz stronie internetowej 

poświęconej rewaloryzacji Alei itd., itp. Tym bardziej, że w tym przypadku sponsoring 

ma bardzo długa tradycję, ponieważ pieniądze na założenie Alei również pochodziły ze 
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zbiórki publicznej, którą przeprowadzono wśród mieszkańców Gdańska w 1766 roku. 

Listy darczyńców do dzisiaj znajdują się w gdańskim archiwum.  

4. Zagrożeniem dla powodzenia rewaloryzacji mogą okazać się także: 

• brak źródeł finansowania; planowany w 2007 roku koszt inwestycji szacowano na  

około 28, 4 mln zł, 

• brak decyzji o przystąpieniu do procesu rewaloryzacji, w obawie przed 

spodziewanym oporem społecznym,  

• wysokie koszty związane z przeprojektowaniem i przebudową istniejących sieci 

podziemnych oraz  trudności w uzgadnianiu kolejności poszczególnych działań 

rewaloryzacyjnych, ponieważ podziemne uzbrojenie pozostaje w gestii wielu 

użytkowników  a  przebudowa sieci podziemnych, nawierzchni i rekonstrukcja 

drzewostanu muszą być ze sobą dokładnie zsynchronizowane. 

 

Reasumując, przyszłość Alei jest poważnie zagrożona, ponieważ drzewa w 

przyspieszonym tempie zamierają. Pozostawienie jej losu czasowi, prędzej czy później, 

ale na pewno doprowadzi do jej unicestwienia. Tymczasem dzięki rewaloryzacji, która 

rozpocznie kolejny cykl powtórzeniowy Aleja  może przetrwać następne 200 lat. 
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