
Wielka tuba i guzik, c4li stuletni domofon KonseMatorzy odkryli zamurowane piwniczne okna z XVlll-wiecznymi kratami

Domofon
prapradziadka

ftlndziło ty'ko o latowanie wiĘot-tl' nej i zasolonei elewacii. 0dkryto
zamurowane okna i... najstalszy
w Gdańsku domofon z XlX w.!

Potężne opady z 9 lipoa dały się we
znŃj także kamienicom przy ul. Dłu-
giej. Deszcz ńe oszczędńł m.in. baru
Neptun. Granatowoczarny tynk mocno
wyblakł i zacząl sięłuszczyć. - Ściana
już odjakiegoś czasu wyglądała nieład-
nie - przyznaje współwłŃcicielka ba-
ru, który zajmuje dzlerżawiony od mia-
staparter dwoch domów w pobliżu fon-
tanny Neptuna. - Powódź po prostu
przyspieszyła decyzję o remoncie, choć

49 p:rlku chodziło tylko o odmalo-
wanle scrany.

Tuba dla intruza

- Właściwie wszystkie kamienice przy
ul. Długiej są narażone na zawilgocenie
- przypomina prowadzący renowację
konserwator Wacław Rasnowski. - Lu-
stro podziemnej wody w okolicach Ra-
tusza Głównego Miasta znajduje się na
głębokości 3,7 m. Kiedy zabraliśmy się
do badania tynku, okazało się, że ftzeba
go skuć i usunąć zwięŁ,l soli z kamien-
nych elementów elewacji.

Tu gdzie dziś jest bar Neptun, kiedyś
był Prywatny Bank Aukqjny

Nieplanowane prace przyniosły nie-
spodziewane odĘcia. Pod zniszczoną
warstwą tynku kamienicy nr 33 kon-
serwatorzy odnaleźli dwa zamurowane
piwniczne okna z oryginalnymi, pocho-
dzącymi prawdopodobnie z XVIII w.
kratami. Jedno z nich zostało odsłonię-
te. Z przedwojennych zdjęć wynika, że
takie same okieŃa miała sąsiednia ka-

mienicanr 34. Te zostanąjednak zaslo-
nięte do czasu dolinansowania prac
przez Generalnego Konserwatora Za-
bytków lub miasto.

- Ale najciekawsze znależsko to wbu-
dowana w ścianę metalowa tuba - mówi
Rasnowski. - Od 1856 r. w budyŃach
działał bank. Przypllszczam, że tuba
prowadziła do pomieszczeń wewnątrz
i służyła jako domofon. Do baŃu nie 

]

wpuszczało się po proslu każdego. Z te-
go, co wiem, to pienłsze znane w Gilań- -"
sku urządzenie tego rodzaju.
Wydobyty na wierzch XlX-wieczny

domofon zostani e zabezpieczony szyb-
ką z pleksi.

To nie koniec historycznych ciekawo-
stek. Konserwatorzy natknęli się takźe,
na wysokości piwnicznych okien baru,
na napis,,Wybo ry" . - Zapew ne chodzi-
ło o agitację przed wyborami w 1947 r.

- śmieje się Rasnowski. - To na pewno
powojenna, ale kilkudziesięcioletnia już
warstWa.
Mimo prowadzonych prac, bar Nep-

tun pracuje, Pierwszy etap renowacji fa-
sad ma się zakończyć przed, rozpoczę-
ciem Jarmarku św. Dominika. Być mo-
żetŃże w tym roku członkowie wspól-
noty mieszkaniowej odnowią górną
część elewacji i dachu kamienicy nr 33.

]Gmienice ipońale
W 1610 r, kamienicaprzy ul. Długiej

33 nateżńa do burmistrza i burgrabie-
go gdańskiego Bartłomieja Brandta.
Prawdopodobnie miała wówczas - po-
dobnie jak większość domów - gotyc-
ki wygląd. W 1'725 r. zastąplłalątrzy-
kondygnacyjna, późnobarokowa elewa-
cja zdobiona m.in. zachowanym dodziś
portalem. W połowie XD( w. budynek
przeszedł na własność Prpvatnego Ban-
ku Aukcyjnego. W l945 r.zruszczona
została większa część obiektu. Osiem
Iat późńei kamienicę odbudowano,
prąłłracając jej X/Ill-wieczny wygląd,
Zaprojektowana w neoklasycystycz-

nym stylu sąsiednia kamienica - przy
ul. Długiej 34 - powstała ok. 1800 r.
Parcela i stojący na niej starszy budy-
nek był w XVI w. własnością burmi-
strza Fiirstenaua, a później rajcy Engel-
cka, Również tutaj od połowy XIX w.
działał Prywatny Bank Aukcyjny. Ze
zniszczeń wojennych ocalał cały parter.
Najciekawszy fragment kamienicy to
portal, przedstawiający greckiego boga
czasu Cluonosa w towarzystwie dwóch
sfinksów trzymających róg obfitości
oraz lirę i kaduceusz (symbol Merkure-
go oraz godło przybywających w poko-
ju posłów).
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GDAŃSK. odkrycie w baze Nefiun


