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Wartość historyczna zespołu budynków przy ul. Wałowej 17, 19, 21 w Gdańsku 
 

Trzy przedmiotowe budynki powstały pod koniec XIX wieku dla potrzeb stacjonującego  

w Gdańsku XVII Korpusu armii niemieckiej i zlokalizowano w nich tzw. Korpusowy Urząd 

Mundurowy (Korps-Bekleidungsamt)1. Pierwotne założenie z lat 1891–92 obejmowało 4 budynki 

(il. 1), z których obecnie zachował się tylko budynek nr 21 i fragment ściany budynku nr 23.  

Podczas rozbudowy, której dokładnej daty nie udało się ustalić, dodano kolejne dwa budynki, 

oznaczone obecnie numerami 17 i 19 (il. 2). Po odłączeniu Gdańska od Rzeszy Niemieckiej w 1920 

r. budynki zlikwidowanego Urzędu Mundurowego zostały przeznaczone na różne cele cywilne. 

 

Wałowa 21 (przed 1945: Wallgasse 16) – Szkolne Schronisko Młodzieżowe, dawniej szkoła 
Najstarszy z obecnie zachowanych budynków Urzędu Mundurowego, wzniesiony 1891/92 zapewne 

jako budynek rzemieślniczy (Handwerkergebäude)2. Po powstaniu Wolnego Miasta Gdańska, 

decyzją Międzysojuszniczej Komisji Podziału Mienia Państwowego (działającej w oparciu o art. 

107 Traktatu wersalskiego) z 9 marca 1922 budynek został przyznany Polsce3. W latach 1927–1939 

funkcjonowała w nim polska Szkoła Powszechna prowadzona przez Macierz Szkolną. Była to 

pierwsza szkoła tego typu, która aż do 1939 r. pozostawała jedyną polską szkołą podstawową  

w śródmieściu Gdańska (według wykazu z 1939 r., na terenie Wolnego Miasta istniało jeszcze sześć 

polskich szkół powszechnych, z tego cztery na terenach wiejskich – Trąbki Wlk., Ełganowo, 

Szymankowo i Piekło, jedna w Sopocie i jedna w Nowym Porcie).  

 

Wałowa 17 (przed 1945: Wallgasse 16a) – obecnie w przebudowie na dom mieszkalny, 

wcześniej Chemiczno Poligraficzna Spółdzielnia Inwalidów POLIPOL  
Budynek wzniesiony ok. 1900 w ramach rozbudowy Urzędu Mundurowego jako budynek socjalny 

(Wohlfahrtsgebäude)4. Decyzją z 9 marca 1922, wraz z sąsiednim budynkiem nr 21 przyznany 

Polsce5. Od 1924 aż do września 1939 znany pod nazwą „Dom Polski” (il. 3–5). Miała tu siedzibę 

najważniejsza polska organizacja – Gmina Polska e.V. (założona w 1921 r.) aż do 1937 r., kiedy to 

po zjednoczeniu wcześniej zwaśnionych działaczy powstała Gmina Polska Związek Polaków, której 

siedziba została ulokowana w gmachu przy ul. Dyrekcyjnej 2-4. Kolejną ważną organizacją był 

gdański oddział Zjednoczenia Zawodowego Polskiego (od stycznia 1939: Zjednoczenie Zawodowe 

Polskie Zrzeszenie Pracy). Ponadto przez pewien czas siedziby miały tu takie organizacje (bądź ich 

lokalne oddziały), jak: Gdańska Macierz Szkolna (zał. 1921), Towarzystwo Polek (zał. 1908), 

Towarzystwo Ludowe „Jedność” (zał. 1884), Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (zał. 1894), 

Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” (zał. 1896) (il. 8). Część pomieszczeń była wykorzystywana jako 

Restauracja „Dom Polski”, odgrywająca niezmiernie ważną rolę jako lokal klubowy dla Polaków  

z terenu Wolnego Miasta Gdańska (il. 5–7).  

 

Wałowa 19 (przed 1945: Wallgasse 15c) 
Budynek wzniesiony w ramach rozbudowy Urzędu Mundurowego jako budynek magazynowy 

(Lagerhaus). Po demilitaryzacji Gdańska i powstaniu Wolnego Miasta, ok. 1922 r. wykorzystywany 

jako obóz emigracyjny dla Żydów (il. 9–10), tzw. „obóz czysty”, do którego uchodźcy mogli być 

przeniesieni dopiero po odbyciu kwarantanny w obozie usytuowanym na Przeróbce.  

W październiku 1924 r. budynek był prawdopodobnie wykorzystywany podczas targów (Danziger 

Messe) (il. 11), potem przystosowano go do nowej funkcji jako dom gimnastyki (Gymnastikhaus). 

Z pomieszczeń i urządzeń w tym obiekcie chętnie korzystały m.in. polskie towarzystwa 

gimnastyczne i kluby sportowe działające wówczas w Gdańsku, w tym także słynny KS „Gedania”. 

                                                 
1 „Danzig und seine Bauten”, 1908, s. 124. W publikacji J. Barton-Piórkowskiej „Stare Miasto”, Gdańsk 2010, s. 205 

nazywany „Urzędem Korpusowym” 

2 „Danzig und seine Bauten”, j.w. 

3 H.  Stępniak, „Ludność polska w Wolnym Mieście Gdańsku”, 1991, s. 73. 

4 „Danzig und seine Bauten”, j.w. 

5 H. Stępniak, „Ludność polska...” j.w. 
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Ilustracje: 

 

 
1. Pierwotne założenie Urzędu Mundurowego przy ul. Wałowej (zdjęcie z ok. 1899-1900). 

Pierwszy z lewej budynek noszący dziś numer 21, po prawej w głębi wyburzony niedawno 

budynek nr 23. 

 

 
2. Urząd Mundurowy po rozbudowie. W prawym górnym rogu zachowane do dziś budynki  

ul. Gazownicza 7b, Wałowa 19 i Wałowa 17; w lewym dolnym Wałowa 19. 
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3. Wejście na posesję „Domu Polskiego” w 1939 roku  

(widoczna na zdjęciu brama prowadzi obecnie na posesję nr 21) 

 

 
4. Ta sama brama podczas manifestacji Polaków gdańskich, ok. 1930–32. 
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5.–6. Fotografie „Domu Polskiego” ok. 1927 r. 
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7. Orkiestra w restauracji „Dom Polski” 

 

 
8. Tablica pamiątkowa, znajdująca się do początku 2019 r. przy wejściu do budynku nr 17 
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9.–10. Obóz emigracyjny dla Żydów w budynku Wałowa 19, rok 1922 
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11. Budynek nr 19 podczas targów w październiku 1924 r. 
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12. Budynek dawnej szwalni Urzędu Mundurowego (ul. Wałowa 23), fotografia z 26 maja 2015 r. 

 

 
13. Pozostałość „chronionej” wpisem do Gminnej Ewidencji Zabytków dawnej szwalni,  

3 czerwca 2016 r. 


