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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 

Najstarsze nazwy gdańskich ulic pochodzą z XIV w. Początkowo zapisywano je po łacinie, później 
po niemiecku, niekiedy po polsku. Do 1945 r. obowiązywały w wersji niemieckiej. Po powrocie do 
Polski nowe władze miasta opracowywały nazwy polskie. W historycznym Śródmieściu na ogół 
oparto się na starych nazwach, tłumacząc je lub wprowadzając nawiązujące do nich odpowiedniki. 
Nie ustrzeżono się błędów, ale ogólnie można stwierdzić, że na 244 nazwy ulic 176 (72 proc.) 
pochodzi sprzed rozbiorów Polski, w tym 75 (31 proc.) - sprzed 1500 r. W porównaniu z innymi 
miastami Polski jest to wynik dobry, świadczący o poszanowaniu wielokulturowej historii. W 
pozostałych dzielnicach jest z tym gorzej.

Zajrzyjmy do Nowego Portu. Główna arteria powstała z dawnej drogi do Oliwy (1821 Weg nach 
Oliva) - ul. Oliwska (Olivaer Strasse), zachowała dawną nazwę. Starszy od niej trakt wiódł od 
prastarej stacji rybackiej na jeziorze Zaspa i siedziby zarządzających nią mistrzów rybackich, tzw. 
rybickich, do karczmy nad Wisłą. Gdy w początkach XX w. stał się ulicą, nazywano ją Drogą 
Rybickich (Fischmeisterweg). Niestety po 1945 r. przekreślono 700-letnią historię, przemianowując 
ją na "Wyzwolenia". 

Czasami chciano zachować nazwę, ale nie rozumiano jej i wychodziło nieporozumienie. Tak było z 
ul. Młyńską (1821 Mühlengasse, później Mühlenstrasse), prowadzącą do wiatraka młyna, 
zbudowanego w 1810 r. na Górze Młyńskiej (Mühlenberg). Było to wzniesienie między ulicami: 
Górską (1821 Berggasse), dzisiejszą Władysława IV, i Kościelną (Kirchenstrasse, potem 
Hedwigkirchstrasse) - dziś ks. Góreckiego, prowadzącą do zbudowanego w 1858 r. kościoła św. 
Jadwigi. Wiatrak rozebrano po 1870. W 1945 r. przemianowano Mühlenstrasse na podobną 
fonetycznie Mylną. To rzeczywiście mylna nazwa! Zabawnej przemianie uległa nazwa 
Fischerstrasse, upamiętniająca lokalnego radnego i filantropa, zmarłego w 1888 r. browarnika 
Richarda Fischera: ponieważ Fischer znaczy rybak, mamy dziś ul. Rybołowców! 
Nieporozumieniem jest też nazwa ul. Zamkniętej, zamiast Śluzowej (Schleusengasse), 
upamiętniającej śluzę zbudowaną w 1724 r. u zbiegu Kanału Portowego i Wisły. Nazwę bliską 
dawnej (Sasperstrasse) otrzymała za to ul. Na Zaspę.

Historię Nowego Portu przypominają nazwy ul. Szkolnej i Solca. Przy pierwszej, zwanej Gwiezdną 
(Sterngasse), Różaną (1821 Rosengasse) i wreszcie Szkolną (Schulstrasse), otwarto w 1785 r. 
pierwszą tutejszą szkołę. Przy ul. Solec, ściślej Solnej (1821 Salzgasse), powstały po 1772 r. 
pierwsze spichlerze Nowego Portu. Magazynowano w nich sól, na którą po I rozbiorze król pruski 
nałożył wysokie cła. Rozwój portu, wszczęty na szkodę miasta, obrócił się na jego korzyść. Oprócz 
magazynów powstały w Nowym Porcie rafineria soli, żuraw, warsztaty bednarskie produkujące 
beczki do przechowywania soli, domy inspektorów, celników i robotników oraz wspomniana 
szkoła. Większość tych budynków dziś nie istnieje, ale przetrwała nazwa ulicy, niezwykle cenna 
historycznie. U jej wylotu, przy ul. Oliwskiej stała najstarsza karczma dzielnicy "Pod Hakiem" 
(Hakenkrug). 
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Biskupia Górka wywodzi nazwę od biskupów kujawskich, którzy mieli na jej szczycie dwór (od 
roku 1380 murowany) z kaplicą i ogrodem. Historycy wskazują możliwe miejsce: za domem 
Biskupia 23, tam gdzie aż do ostatniej wojny działała kawiarnia Biskupie Wzgórze (Bischofshöhe).

Dwór był zapewne otoczony wałem i palisadą. Nie znamy ich kształtu, ale były to pierwsze 
fortyfikacje na Górce. W 1626 r. król Zygmunt III polecił Radzie Miasta Gdańska, by "Biskupiej 
Górki, z której wróg mógłby miastu wyrządzić wielką szkodę, jak najlepiej strzec i obóz (warowny) 
tam założyć". W odpowiedzi na to wzniesiono w latach 1628-1630 bastiony Zbawiciela, Pośredni i 
Ostroróg, tworzące tzw. dzieło koronowe, do którego od strony "Czarnego Morza" (ulica Stawki, 
dziś początkowy odcinek alei Armii Krajowej) dodano niewielki bastion "Czujność" (Vigilance). 
Zaczęto również wieloboczną reditę (rodzaj reduty), ukończoną dopiero w 1698 r., nazwaną później 
Szańcem Szwedzkim. Umocnienia rozbudowywane w latach 1655, 1706-1710, 1807 i w czasach 
pruskich przetrwały w znacznej mierze do dziś.

Z innych ważnych budowli należy wymienić sławne obserwatorium Nataniela Wolfa, lekarza i 
astronoma, który je na Biskupiej Górce (na bastionie Ostroróg) "na własny koszt kazał zbudować, 
które też w 1784 r. oddał do publicznego użytku i na utrzymanie budynku i przyrządy, jak również 
dla opłacenia astronoma Towarzystwu Przyrodniczemu 12 000 talarów przekazał". W tym samym 
roku Wolf umarł. W dziesięć lat później Towarzystwo ustawiło tam kamień z łacińskim napisem: 
"Nat. Mat. Wolfowi, fundatorowi obserwatorium astronomicznego tutaj usytuowanego na miejscu, 
które sam wybrał, najbardziej zasłużonemu koledzy z Gd. Tow. Badaczy Przyrody wystawili w 
1794 r., Uranii naszej życząc, by przetrwała wieki".

Niestety nie przetrwała: podczas zawieszenia broni w czasie oblężenia Gdańska przez Rosjan w 
1813 r. obserwatorium rozebrano. Kamień, odnowiony na jego stulecie, znikł po ostatniej wojnie (w 
1946 r. widział go jeszcze prof. Jan Kilarski). Należałoby w porozumieniu z gospodarzem terenu 
(Komendą Policji) pomyśleć o odszukaniu miejsca i ustawieniu nowego kamienia dla uczczenia 
zasług wielkiego chojniczanina, lekarza Szkoły Rycerskiej w Warszawie, który jako pierwszy 
prowadził w Gdańsku szczepienia przeciw ospie. W przyszłości, po znalezieniu nowego, tańszego 
w utrzymaniu miejsca dla policji (może w koszarach przy ul. Sadowej?) - można by odbudować 
obserwatorium.

Inna budowla pojawiła się na wspomnianym Szańcu Szwedzkim. W latach 1827-1832 "zostały na 
tych wzgórzach wybudowane koszary obronne. Mają 560 stóp (161 m) długości, 50 stóp (14,3 m) 
szerokości, dwie do trzech kondygnacji, kosztowały przeszło 220 000 talarów i są na razie 
zamieszkane przez batalion piechoty. Dom oficerski, długi na 70 stóp (20 m), szeroki na 50 (14,3 
m), dostarcza najobfitszych widoków na piękną okolicę. Wielkie koszary jak również dom oficerski 
są przykryte cynkiem i ogrzewane ciepłym powietrzem. Studnia z wspaniałą źródlaną wodą stoi na 
dziedzińcu. Budynek jest nie tylko okazały, ale także bardzo ozdobnie urządzony. Kierującym 
budową oficerem był ówczesny inżynier porucznik Louis von Winterfeld (?), on też opracował cały 
plan budowy" [Zernecke 1843].

W koszarach, niezbyt szczęśliwie wyremontowanych po pożarze w latach 90. (płaskie dachy!), 
mieści się dziś Wyższa Szkoła Humanistyczna. Koszary, pierwotnie otoczone fosą, powtarzają 
trapezowaty kształt redity. Zachowane podziemne schody prowadziły przez mostki i tunele do 
dawnego bastionu Przedmiejskiego w rejonie ulicy Okopowej. Od wschodu zamyka dziedziniec 
mur z bramami, przed którymi były mosty zwodzone. Budynek oficerski stoi wewnątrz trapezu. 



ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Koszary na Biskupiej Górce w połowie XIX w.
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W roku 1606 osiedlił się w Zamościu Andrew Davisson - piętnastoletni młodzieniec, wywodzący 
się z prastarej stolicy Szkocji, Edynburga. 

Po odbyciu przepisowych lat uczniowskich i czeladniczych został wyzwolony na kupca, uzyskał 
obywatelstwo miasta Zamościa i doszedł do dużego majątku. Z trzema kolejnymi żonami miał 
dziesięcioro dzieci, z których - jak to wówczas bywało - sześcioro zmarło w dzieciństwie. Matką 
pozostałych czworga była trzecia żona, szlachcianka Anna Traskiewiczówna.

Najmłodszy syn Daniel, urodzony w 1647 r., podobnie jak ojciec wyszkolił się na kupca. Pragnąc 
zwiększyć możliwości prowadzenia interesów, w wieku 30 lat przeniósł się do Gdańska, gdzie 
wkrótce stał się szanowanym wielkim kupcem i armatorem, właścicielem kamieniczki przy Długim 
Targu 15. Prowadził też działalność filantropijną, między innymi założył Fundację Davissona z 
kapitałem 50 tys. guldenów, przeznaczonym na dofinansowywanie zagranicznych studiów 
młodzieży tutejszej kongregacji brytyjskiej, liczącej czasami 800 rodzin.

W 1678 r. ożenił się z Katarzyną ze szkockiej rodziny Aidy. Ślub wzięli w kościele św. Piotra, 
którego wiernym Davisson później przewodniczył i w którym go w 1719 r. pochowano. Z 
dwanaściorga dzieci przeżyło go sześcioro, w tym syn Emanuel - urodzony w 1692 r. Studiował 
prawo w Królewcu i Oksfordzie. W 1720 r. ożenił się z Filipiną Henrichsen, wnuczką Heweliusza 
(jej ojciec Dietrich Matthias Henrichsen był mężem córki astronoma Juliany Renaty). 

Z ośmiorga dzieci pięcioro zmarło w dzieciństwie. Najstarszym synem był wspomniany w tytule 
Daniel Boguchwał (po niemiecku Gottlob) - urodzony w 1721 r. W 1758 r. uzyskał obywatelstwo 
kupieckie, a w rok później ożenił się w kościele św. Piotra z kuzynką Karoliną Beatą von Bagge, 
również prawnuczką Jana Heweliusza - wnuczką jego najmłodszej córki Flory Konstancji.

Daniel Gottlob Davisson musiał mieć dobre koneksje na polskim dworze, bo wkrótce został 
królewskim tajnym radcą wojennym. W 1779 r. ufundował w kościele św. Katarzyny pomnik 
nagrobny swojemu pradziadkowi Heweliuszowi. Zainspirował go do tego uczony berliński 
pochodzenia szwajcarskiego Johann Bernoulli swoimi relacjami z podróży do Gdańska, w których 
m.in. wyraził zdziwienie, że tak wielki gdańszczanin jak Jan Heweliusz nie ma pomnika w kościele, 
gdzie został pochowany. Zawstydzony Davisson wyłożył pieniądze, ale nie był zadowolony z dzieła 
berlińskiego rzeźbiarza Wilhelma Christiana Meyera (poleconego zapewne przez Bernoulliego) i do 
zbyt skromnej jego zdaniem piramidki z owalem portretowym kazał dodać ozdobny baldachim. On 
też był autorem inskrypcji: "Janowi Heweliuszowi z całą czcią należną takiemu mężowi Dan. 
Gottlob Davisson 1780". Daty śmierci Davissona nie znamy, w 1789 r. jeszcze żył. 
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W roku 1487 kronikarz Kacper Weinreich zanotował: "Takoż wybudowali na Żabim Kruku basztę i 
zawarli ją przy szopie z drewnem i (pociągnęli) dalej mur w stronę środkowej baszty w Nowej 
Bramie". Nowa Brama stała od 1465 r. na końcu ulicy Wilczego Gaju - dzisiejszej ulicy 
Rzeźnickiej, a jej "środkowa" baszta, przebudowana w XVI wieku, nosi dziś nazwę Białej Wieży. 
Druga baszta - na końcu Żabiego Kruku, nad Starą Motławą - otrzymała zadanie obrony Dworów 
(składów) Popielnego i Smolnego, na drugim brzegu rzeki. Skierowane w tę stronę strzelnice 
zapewniały odparcie ataku nieprzyjaciela.

W 1563 r., gdy szykowano obronę przed spodziewanym najazdem wojsk Eryka Brunszwickiego, 
określono tę basztę jako "przy akwedukcie" (an der Riedewand) - zagadkowo, bo jak dotąd nic nie 
wiadomo o żadnym tutejszym przeprowadzeniu wody tego rodzaju. Gdy w XVII w. ukończono 
budowę fortyfikacji bastionowych, a na terenie, który dodano do Starego Przedmieścia, zwanym 
Przed Nową Bramą (okolice dzisiejszego placu Wałowego), wzniesiono Nową Zbrojownię - 
dzisiejszą Małą, obie baszty straciły znaczenie strategiczne. Przebudowano je na magazyny prochu i 
zaczęto określać jako baszty Prochowe.

Przy baszcie nad Motławą powstał Dwór Wałowy (Wallhof), czyli warsztaty budowy fortyfikacji. 
Według wydanej w 1809 r. "Próby historyczno topograficznego opisu Wolnego Miasta Gdańska" 
Fryderyka Karola Bogumiła von Duisburga, "dwie baszty prochowe na (Starym) Przedmieściu" 
leżały "w prostej linii, jedna u stóp wału, niedaleko nowego arsenału, druga na brzegu Motławy. 
Niegdyś oznaczały granice Przedmieścia i służyły do jego obrony." Jak widać, dalej nie miały 
osobnych nazw. Znajdujemy je dopiero na planie Gersdorffa z 1822 r., na którym do 
dotychczasowych określeń obu baszt "Prochowych" dopisano odpowiednio Weisser Thurm (baszta 
Biała) i Trumpf Thurm.

Polskim odpowiednikiem tej ostatniej nazwy jest baszta Atutowa. Skąd ten Atut? Może 
chorągiewka na szczycie miała kształt karty z asem - np. karo? A może nazywano ją tak już 
wcześniej? Szukanie odpowiedzi w starych dokumentach zostawimy na później, na razie możemy 
tylko stwierdzić, że w XIX w. była to baszta Atutowa. Pod tą nazwą występuje m.in. w 
sporządzonym w 1845 r. wykazie zabytkowych budowli znajdujących się pod zarządem władz 
wojskowych. Nazwę spopularyzowała toczona w latach 1869-1871 walka o jej uratowanie, gdy w 
ścianach pojawiły się pęknięcia i zamierzano ją rozebrać. Dzięki zdecydowanej opinii konserwatora 
monarchii pruskiej Ferdinanda von Quasta zamiast rozbiórki przeprowadzono remont. Niestety 
zabrakło takich działań w naszych czasach, gdy w roku 1975 baszta Atutowa zaczęła się sypać, a w 
1982 runęły dwie trzecie ścian. Wydano spore sumy na przystań i budynki klubu (i dobrze!), a nie 
starczyło ich na odbudowę baszty, która po odtworzeniu w pierwotnym kształcie i wypełnieniu 
średniowiecznymi militariami może być wspaniałą atrakcją turystyczną.

Po roku 1626, w którym zbudowano Bramę Nizinną, u stóp baszty powstała prowadząca do niej 
ulica, nazwana również w połowie XIX w. "Trakową" (Holzschneidegasse) - od pił tnących drewno, 
którego w pobliżu zawsze było pełno. Widzieliśmy, że "szopa z drewnem" była tu już w 1487 r. 
Spławiano je wodą, wykorzystując wody Motławy i fos, z których w momentach zagrożeń trzeba je 
było usuwać. W 1914 r. zmieniono nazwę ulicy na Przy Baszcie Atutowej (Am Trumpfturm). Nie 
spodobała się ona urzędnikom, którzy w 1945 r. wprowadzali polskie nazewnictwo, nawiązali więc 
do cięcia drewna i przemianowali ulicę na Pod Zrębem. Nazwa ulicy przylgnęła do obiektu i 
dlatego zamiast zgodnej z historią baszty Atutowej mamy dziś basztę Pod Zrębem. 
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Pierwotny wygląd Baszty Atutowej (O. Kloeppel)
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JANUSZAJTIS. TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 

Od zarania dziejów Polski Wisła była wielką arterią komunikacyjną, czymś w rodzaju wodnej 
autostrady. Była nią także po rozbiorach. Józef Mączyński w wydanej w 1845 r. "Pamiątce z 
Krakowa" informuje, że stało tam wówczas na Wiśle 465 "statków spławnych". W gdańskich 
statystykach ruchu na Wiśle czytamy, że w latach 30. XX w. przez śluzę w Przegalinie przechodziło 
rocznie od 11 do ponad 13 tys. jednostek rzecznych (w 1930 r. - 12 808, w 1933 - 13 324), 
przewożących prawie 1,5 miliona towarów.

Dziś, w dobie przygnębiającego zastoju na naszych rzekach, trudno nam to sobie wyobrazić! 
Jednocześnie prawie całkowicie zanikł spław drewna tratwami. Już wcześniej zaczęły się rozwijać 
nowe środki transportu na lądzie - najpierw kolej (w Gdańsku od roku 1852), potem samochody (od 
1897 r. osobowe, od 1913 ciężarowe). Stawiając dla nich mosty, dbano, by nie stanowiły barier dla 
żeglugi. Wszystkie budowano jako zwodzone.

Jako pierwszy na Martwej Wiśle powstał w 1905 r. most kolejowy, z przęsłem, którego obrócenie o 
90 stopni na środkowym filarze otwierało dwa przejazdy dla statków, każdy o prześwicie 
poziomym 14,75 m. Następny, zbudowany w 1912 r. most Breitenbacha (dzisiejszy Siennicki) 
otrzymał prześwit 18,70 m, co stawiało go pod tym względem na pierwszym miejscu nad 
Bałtykiem. Nie brano pod uwagę, że śluza w Przegalinie miała tylko 12,5 m - budowano dla 
przyszłości! Cały odcinek Martwej Wisły aż do mostu kolejowego jeszcze w 1904 r. pogłębiono do 
6 m.

Po katastrofie ostatniej wojny przez pewien czas doceniano znaczenie transportu wodnego. Potem 
jednak zaczęto kłaść bariery dla żeglugi śródlądowej. Ani jeden z siedmiu historycznych mostów na 
Motławie i jej rozgałęzieniach nie odzyskał zwodzenia przy odbudowie, a most Zielony - jedyny, 
który mimo szkód wojennych zachował możliwość zwodzenia - został jej skutecznie pozbawiony! 
Odbudowując uszkodzony most Siennicki zabetonowano go tak, że dla przywrócenia otwierania 
konieczne będzie zbudowanie go na nowo. Jedynym wyjątkiem był most z Młynisk na Ostrów, 
zbudowany w 1985 r., który ma podnoszone przęsło (chciałbym to zobaczyć?).

Jeden błąd pociąga za sobą następny: ponieważ most Siennicki stracił zwodzenie, więc następny - 
Jana Pawła II - również zaprojektowano jako stały, w dodatku z prześwitem pionowym pod 
przęsłem zaledwie 8 m, co utrudnia przepłynięcie nawet stosunkowo niewielkim jednostkom i 
całkowicie blokuje przejście większych. Ten efektowny i bardzo potrzebny most stał się w ten 
sposób niezwykle kosztowną przegrodą dla żeglugi! Jak donoszą media, ostatnio przyjęto do 
realizacji następną barierę: po rozebraniu wysłużonego, od dawna nieotwieranego mostu 
kolejowego, na jego miejscu ma powstać most stały, o tym samym rozpaczliwie małym prześwicie 
pod przęsłem - 8 m! Dla przykładu zbudowany niedawno pod Berlinem na znacznie mniejszej rzece 
most (tak podobny do tego projektowanego u nas, że można by się obawiać posądzenia o plagiat) 
ma prześwit pionowy 15 m.



Jeżeli naprawdę chcemy, jak się to głosi, rozwijać transport rzeczny, to nie możemy mu stwarzać 
barier. To nie oszczędność, to krótkowzroczność i sknerstwo, do którego prędzej czy później będzie 
trzeba grubo dopłacić. Gdy wreszcie nadejdzie czas prawdziwego zrozumienia, jak ważna i 
korzystna jest żegluga i transport wodny, trzeba będzie ogromnym kosztem przebudowywać mosty 
na zwodzone, albo - jeszcze większym - wykopać omijający je kanał, zaopatrzony w dodatkowe 
mosty z otwieranymi klapami. Obecne oszczędności przy budowie mostów są w gruncie rzeczy 
marnowaniem pieniędzy i możliwości. Proszę mnie dobrze zrozumieć, wszystkie te mosty są 
niezbędne, musimy je budować, ale równie konieczne jest, by były zwodzone. Nie stawiajmy 
nowych barier, likwidujmy stare! 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Most kolejowy z 1905 r. w obecnym stanie
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W swoich miejskich i wiejskich rezydencjach Gralathowie mieli zasobne księgozbiory i prawdziwy 
skarb w postaci gromadzonych latami rękopisów, z których znaczna część przetrwała w Bibliotece 
Gdańskiej PAN. Rękopisy zaczął zbierać Konstanty Schütz, duchowny kościołów św. Katarzyny i 
Mariackiego w latach 1680-1712, gdański przedstawiciel tzw. pietyzmu. Zwalczany przez 
protestanckich ortodoksów, poświęcił się pracy duszpasterskiej, oraz - w zaciszu domowym - 
studiowaniu manuskryptów. Jego najstarsza córka wyszła za mąż za Jakuba Teodora Kleina (1685-
1759) i po śmierci ojca rękopisy znalazły się w posiadaniu jej męża. Klein, wybitny uczony, twórca 
niezależnej od Linneusza systematyki przyrodniczej, włączył zbiór do biblioteki i systematycznie 
go wzbogacał. Najsławniejszy z Gralathów - Daniel Starszy (1727-1768) - ożenił się z córką Kleina 
Dorotą Julianną i sytuacja się powtórzyła: po śmierci teścia kolekcja trafiła w jego ręce. Nowy 
właściciel dołączył dzieła i notatki własne, oraz zbiory kolejnych ojczymów, rajców Starego Miasta 
Jana Andrzeja Thümmla i Jana Bogumiła Beckera. Zasoby pomnożył jego najstarszy syn, historyk 
Daniel Gralath Mł. (1739-1809), po którym odziedziczył je brat Karol Fryderyk (1742-1818). 
Niewątpliwą rolę odegrała też siostra Renata Wilhelmina (1748-1808), mająca doświadczenie z 
współpracy z księżną Jabłonowską, której pomagała urządzać sławną kolekcję "historii naturalnej" 
w Siemiatyczach. Podobnie mogły wyglądać przyrodnicze zbiory Gralathów. Żona Karola 
Fryderyka Szarlotta Konstancja z Davissonów (1760-1805) mogła dodać do tego pamiątki po 
swoim znakomitym prapradziadku Janie Heweliuszu. Dziedzicem kolekcji został ich syn, Stanisław 
Karol (1784-1864). Całość już wcześniej znalazła się w dworze Gralathów w Sulminie. Zgodnie z 
ostatnią wolą Stanisława Gralatha zbiór przeszedł w 1868 r. do Biblioteki Gdańskiej, gdzie do dziś 
się znajduje. Według katalogu obejmował 358 rękopisów, 327 drukowanych ksiąg, 83 rysunki i 
mapy, 1 atlas i 92 miedzioryty - głównie portrety. Mimo uszczuplenia przez ostatnią wojnę kolekcja 
Gralathów nadal należy do najcenniejszych w Polsce. Równie cenne są pamiątki rodzinne, 
wywiezione w 1880 r. przez stryjecznego wnuka Stanisława Gralatha, Maksa Karola Jerzego (1851-
1901), który sprzedał Sulmin niejakiemu Benny?emu Wolfowi z Berlina i przeniósł się z żoną do 
Włoch. Na mocy testamentu urodzonego w 1916 r., zmarłego w 2011 r. we Florencji wnuka Maksa, 
Raffaele Donatiego von Gralatha, powróciły do Gdańska. Można je oglądać na wystawie w 
Muzeum Narodowym przy ul. Toruńskiej. Są tam portrety rodzinne, dokumenty, wspaniała Biblia i 



niezwykle cenna kronika rodu. Jeżeli dodać do tego odbudowane domy Gralathów przy Długiej 40, 
św. Ducha 45 (apeluję o naprawienie uszkodzonej figury Pallas Ateny na szczycie!) i Długim Targu 
13, dwie płyty grobowe gdańskiego protoplasty rodu Karola Ludwika Gralatha (ok. 1673-1713) w 
kościele św. Katarzyny, pomnik Daniela Gralatha Starszego w Alei Zwycięstwa czy odnowione 
mauzoleum Gralathów w Sulminie, to możemy stwierdzić, że po niewielu gdańskich rodzinach 
przetrwało tyle pamiątek! Brakuje tylko wybudowanego za czasów Karola Fryderyka Gralatha 
pięknego dworu rodowego w Sulminie, który spłonął w 1976 r. (ocalał tylko budynek boczny z 
ciekawym ornamentem w szczycie). Warto by się pokusić o odbudowę. 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Zgodnie z ostatnią wolą Stanisława Gralatha zbiór przeszedł w 1868 r. do Biblioteki Gdańskiej, 
gdzie do dziś się znajduje 

Dwór Gralathów w Sulminie 
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Realizując dawne marzenia, wybrałem się do Brugii. Wrażeń z wędrówek po tym niezwykłym 
mieście nie da się opisać w krótkim felietonie. To świat średniowiecznej bajki, w którym co krok 
spotyka się piękne widoki, za każdym następnym krokiem - jeszcze piękniejsze i tak bez końca. Tak 
musiał wyglądać przedwojenny Gdańsk, chociaż mimo wszystko Brugia jest nieco mniej światowa, 
brakuje jej gdańskiej wielkości i gdańskich przedproży. Nie jest jednak skansenem, pełno w niej 
uroczych miejsc, pełnych życia i zacisznych zakątków, gdzie można zapomnieć o XXI w.

Tutaj chcę jednak opowiedzieć o obiekcie, który ma związek z Gdańskiem. U zbiegu ulicy Krzywej 
Gandawskiej (Krom Genthof) i placu Tych ze Wschodu (Oosterlingenplein), jak nazywano tam 
kupców hanzeatyckich, w tym także gdańskich, stał niegdyś ich dom, uważany za najświetniejszą z 
kilkudziesięciu brugijskich siedzib różnych nacji. Hanzeaci byli obecni w Brugii od XIII w.

Za początek ich tamtejszego kantoru można uważać rok 1252, w którym władczyni Flandrii 
Małgorzata II nadała im ułatwienia handlowe. Na początku kantor nie miał własnej siedziby. 
Zebrania odbywały się w refektarzu klasztoru Karmelitów. Działalność przerywały konflikty. Po 
zakończeniu jednego z nich, w 1458 r., miasto Brugia przekazało hanzeatom wyżej wspomnianą 
parcelę. Stojące na niej budynki były jednak za ciasne i w latach 1478-81 budowniczy Jan van der 
Poele wzniósł nową, efektowną siedzibę.

Jej kształt znamy z opisów i ilustracji. Fasadę południową głównego budynku, rozczłonkowaną 
pięcioma wysokimi wnękami, flankowały wiszące wieżyczki, zwieńczone zgrabnymi hełmami. 
Wnęki wypełniały okna trzech kondygnacji. W połowie blankowania górnego zamknięcia ściany 
herbowy lew trzymał chorągiewkę. Główne wejście było u dołu. Podobny kształt miała fasada 
tylna, nad kanałem Złotej Ręki (Gouden-Handrei). Z lewej strony budynku wyrastała sięgająca 63 
m wieża, zwieńczona postacią cesarza Fryderyka III, który nadał kantorowi herb. Do Wielkiego 
Domu przylegał mniejszy, z podobnymi narożnymi wieżyczkami. Cały zespół zaliczano do siedmiu 



cudów Brugii. "Ci ze Wschodu" urzędowali w nim do roku 1552, w którym przeniesiono siedzibę 
do Antwerpii.

Dom, będący do roku 1769 ich własnością, wynajmowano prywatnym osobom. Załączony sztych 
przedstawia go bez czubka wieży, który stracił w 1582 r. w pożarze. Przez pewien czas mieścił się 
w nim browar. W XVIII w. znikła wieża. Po przebudowach w następnych stuleciach zostały z niego 
tylko dolne części ścian i fragmenty dekoracji stropów. Na miejscu Małego Domu stanął hotel 
Bryghia.

Nas gdańszczan uderza niezwykłe podobieństwo wielkiego Domu Osterlingów do Ratusza 
Głównego Miasta. Taka sama reprezentacyjna ściana kulisowa (od strony Długiego Targu) z 
podobnymi wnękami i wieżyczkami, podobna wieża ze złoconym posągiem aktualnego władcy (u 
nich cesarza Fryderyka, u nas - dużo później - króla Zygmunta Augusta) - to nie może być 
przypadek! Czy mamy do czynienia z pierwowzorem - oczywiście nie samego Ratusza, który jest 
dużo starszy, tylko jego rozbudowy? Jest to całkowicie możliwe. Gdańszczanie często bywali w 
Brugii i mogli stamtąd czerpać wzory. Nasza wieża uzyskała pełną wysokość w latach 1486-92, a 
więc po ukończeniu Domu Osterlingów. W tym samym czasie, w odpowiedzi na nową fasadę 
Dworu Artusa powstała imponująca wschodnia ściana Ratusza. Nie jest to zresztą jedyny przykład 
wpływów flamandzkiego gotyku w naszym mieście. Wystarczy wymienić zbudowany w latach 
1487-94 Dwór św. Jerzego, którego ściany mają podobne wiszące wieżyczki i blankowane 
zwieńczenia, wschodnie szczyty kościoła św. Katarzyny czy nawet renesansowy Ratusz Starego 
Miasta. 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Dom Hanzeatów w Brugii po 1582 r. 
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Ostatnio pojawiły się głosy podające w wątpliwość zasadność nazwy Biskupiej Górki, która według 
nich powinna brzmieć "Biskupia Góra". Warto przypomnieć, że obecne nazwy są wynikiem pracy 
ekspertów działających w powołanej w 1948 r. Komisji Ustalania Nazw Miejscowych przy Polskiej 
Akademii Umiejętności, którzy dokonali ogromnego dzieła przygotowania polskich wersji 
zastanych w Gdańsku nazw niemieckich do urzędowego zatwierdzenia, co nastąpiło po ogłoszeniu 
w Monitorze Polskim nr 17 część A z dnia 28 marca 1949 r., poz. 225. Od tego czasu są to nazwy 
prawnie obowiązujące. W stosunkach publicznych i prawnych wolno używać tylko tych nazw. 
Niestety, zbyt często naruszamy to prawo, np. nazywając Główne Miasto Starym Miastem, Piecki 
"Moreną", Błonia "Rudnikami" itp. Oto, czym kierowali się ówcześni językoznawcy i historycy, 
ustalając nazwę Biskupiej Górki. Pierwszą wiadomość o tej miejscowości znajdujemy w 
dokumencie ks. Mściwoja II z 19 czerwca 1277 r., potwierdzającym przyznanie przez jego 
książęcych przodków szeregu wsi biskupowi kujawskiemu i związane z tym uwolnienie od 
przysługujących księciu danin i obowiązków. W kasztelanii gdańskiej były to w łacińskim zapisie 
Gorca, Unemino, Katzco i Warsno wraz z jeziorem. Uniemino zaginęło w otchłani wieków, 
pozostałe miejscowości to Kack, Warzno i - na pierwszym miejscu - nasza Górka. W 1356 r. 
nazywano ją Starą Górką ( antiqua Gorca), co świadczy, że w sąsiedztwie powstała Nowa - 



późniejszy Sztolcenberg, od 1949 r. Chełm - oczywiście ten Stary, nie dzisiejsza wielka dzielnica na 
gruntach Starej Wsi ( Altdorf). Na szczycie owej Starej Górki biskupi kujawscy wybudowali sobie 
obronny dwór. W 1391 r. bawił w nim książę Derby, późniejszy król angielski Henryk IV. W 1414 r. 
gdańszczanie z polecenia Krzyżaków zniszczyli dwór, ale po nowym wyznaczeniu granic 
posiadłości został odbudowany. W 1433 r. na oznaczenie Starej Górki pojawiła się nowa nazwa 
niemiecka ( Bischofsberg), a w 1438 - łacińska ( mons episcopalis), czyli po raz pierwszy Biskupia 
"Góra"; w 1582 podobnie po polsku: Byszkupia Gora. Na zboczu pod wzgórzem powstała wieś, 
złożona w 1444 r. z 2 włók (33 ha) ziemi i 6 zagród. Do wsi wiodła stroma droga, której 
pozostałością jest ulica Biskupia, centrum znajdowało się na jej zakręcie powyżej skrzyżowania z 
ul. Na Stoku. W latach 1655-1685 Biskupią Górkę pokryły bastionowe fortyfikacje, w znacznej 
mierze zachowane do dziś. W 1780 r. były nadworny lekarz Szkoły Rycerskiej w Warszawie 
Mateusz Wolf założył na bastionie Ostroróg ( Scharfenort) obserwatorium astronomiczne, 
zniszczone w 1813 r. przez Francuzów. Jego miejsce przed wojną upamiętniał głaz. W latach 1827-
1833 na wzgórzu wzniesiono koszary, dzisiejszą siedzibę Wyższej Szkoły Humanistycznej. Obecna 
zabudowa Biskupiej Górki pochodzi w większości z przełomu XIX/XX w. W 1939 r. powstał hotel 
młodzieżowy, zajmowany dziś przez policję. Nadano mu imię Pawła Benekego, który zdobył dla 
Gdańska "Sąd Ostateczny" Memlinga. Górującą nad miastem wieżę zaopatrzono w 22-dzwonowy 
kurant, a o godz. 12 na balkonie ukazywały się walczące okręty. Widok stąd na Gdańsk jest 
niezrównany. Szkoda, że nie ma do niego dostępu! 

Jak widać, dzisiejsza nazwa Biskupia Górka (nie Góra) ma ścisły związek z najstarszą, zapisaną 
ponad siedem wieków temu jako Gorca. Była to najpierw Górka - dopiero potem "Góra". 
Zatwierdzona w 1949 r. jest nazwą prawnie obowiązującą. Nie ma żadnego powodu, żeby ją 
zmieniać, co zresztą wcale nie byłoby łatwe. Każda propozycja zmiany nazwy historycznej musi 
być mocno uargumentowana, a odnośne urzędy niezwykle uważnie analizują takie wnioski, 
zasięgając opinii fachowców. Lepiej pozostańmy przy sympatycznej Biskupiej Górce! Mądrość 
ludowa głosi: małe jest piękne. 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Ulica Biskupia - tu był środek wsi
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Tegoroczny Jarmark św. Dominika wydaje mi się jednym z najlepszych. Mimo rekordowej liczby 2 
tysięcy wystawców stosunkowo łatwo jest dotrzeć do poszukiwanych obiektów. Układ jest 
klarowny, a stoiska ustawione tak, że ktoś, kto się spieszy, może wygodnie przejść obok, 
niezastawionymi drogami. 

Czego brakuje, to stoisk ze starymi i nowymi książkami. Być może sprzedawcy boją się o popyt, 
niewątpliwie zmniejszony przez coraz szersze możliwości kupowania ich w księgarniach i 
antykwariatach świata przez internet. Za to są pocztówki w dużym wyborze. I właśnie taką 
widokówkę, wydrukowaną w 1904 r. przez renomowaną firmę Dr. Trenkler Co. w Lipsku, 
znalazłem na jednym ze stoisk i po krótkim targowaniu się (bez tego jarmark nie miałby uroku!) 
kupiłem, za? nieważne ile. 



Kupiłem, bo choć mam ten widoczek w komputerze, jest on tam niższej jakości niż na litograficznej 
pocztówce, przedstawiającej w kolorze "Widok z Zielonego Mostu". Po lewej stronie widzimy 
przepiękną panoramę Długiego Nabrzeża, praktycznie niezmienioną do dziś (zmiany są niewielkie i 
w gruncie rzeczy nieistotne), po prawej - jedyną w swoim rodzaju pierzeję spichlerzy, skarbiec 
dawnego Gdańska. Nazywam je skarbcem, bo mieściły w przepastnych wnętrzach podstawę 
bogactwa gdańszczan - towary przynoszące krociowe zyski. Gładką toń Motławy pośrodku 
zapełniają jednostki pływające. Najwięcej jest barek wiślanych z masztami, na których stawiano 
żagle, żeby mogły płynąć w górę rzeki, ale jest też kilka małych parowców. 

Z prawej strony stoi dwumasztowy żaglowiec, z częściowo rozwiniętymi dwoma żaglami na rejach, 
a w głębi, pod Żurawiem przepływa prastary prom linowy. Z wysięgnika Żurawia zwisa łańcuch z 
wielokrążkiem i hakiem, pokazując, że nie jest to martwy eksponat muzealny, tylko dźwig, gotowy 
do pracy. Szkoda, że dotychczas tego elementu nie przywrócono. Argument o zagrożeniu w 
przypadku silnego wiatru nie przekonuje mnie; można przecież wtedy zamocować łańcuch 
dodatkowymi linkami, tak by się nie kołysał. 

Na obrazku mamy w sumie piękne i wierne odwzorowanie ówczesnej codziennej rzeczywistości 
Starego Portu nad Motławą. Kolory są nieco stonowane, ale prawdziwe. Z tyłu jest nadruk: 
"Postkarte - Weltpostverein" (pocztówka - Światowa Unia Pocztowa) i to samo po francusku "Carte 
postale. Union postale universelle". Wspomniana tutaj Światowa Unia Pocztowa powstała w roku 
1874. Jednym z jej założycieli był ówczesny Generalny Poczmistrz Rzeszy Niemieckiej, rodowity 
słupszczanin Heinrich von Stephan (1831-1897). Niemcy zawdzięczają mu reformę poczty, świat - 
wprowadzenie do obiegu kartek widokowych. 

Ta, którą mam przed oczami, kolejny raz potwierdza niezwykłe piękno gdańskiego krajobrazu - w 
tym przypadku portowego - i uświadamia słuszność porównań do weneckiego Canal Grande. Po 
straszliwym, choć nie całkowitym zniszczeniu w ostatniej wojnie udało się przywrócić piękno na 
lewym brzegu Motławy. Nie potrafię zrozumieć tych, którzy z taką gorliwością przeciwdziałają 
jego odtworzeniu po drugiej stronie, na Spichlerzach! Robią wszystko, by wprowadzić tam 
architekturę niedopasowaną stylistycznie, zbyt wysoką (zwłaszcza w przedłużeniu osi ulic 
Głównego Miasta), pełną nadmiernych kontrastów, a kolorystycznie, w porównaniu do dawnej - 
ubogą. A przecież odbudowane, lekko zmodyfikowane spichlerze mogą pełnić wszystkie nowe 
funkcje. 

Drugim elementem, którego brakuje, jest żegluga. Na oko sądząc, pływa obecnie po Motławie nie 
więcej niż 5 procent tego co przed wojną, gdy przez śluzę w Przegalinie przepływało rocznie ponad 
13 tysięcy rzecznych jednostek! Możemy to mieć i dzisiaj, jeżeli zamiast stawiania barier dla 
żeglugi (kładka zamiast promu itp.) ułatwimy wpływanie w górę Starej i Nowej Motławy przez 
przywrócenie zwodzenia starych mostów i odbudowę nabrzeży. 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Kartka pocztowa z 1904 r.
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Zegary mechaniczne wyszły z mody. Współczesny zegarmistrz musi być w pierwszym rzędzie 
elektronikiem, a dopiero potem mechanikiem. Zegary czy zegarki elektroniczne są poręczniejsze i 
dokładniejsze od mechanicznych, choć te ostatnie nie doszły jeszcze do kresu rozwoju. A rozwój to 
ponadsiedemsetletni.

Pierwsze zegary czysto mechaniczne pojawiły się w Anglii w końcu XIII w. Były wygodniejsze od 
swoich wodnych i słonecznych poprzedników, choć z dzisiejszego punktu widzenia 
niezadowalające: odchyłka chodu wynosiła do pół godziny na dobę! Jako regulator służył kolebnik 
- pozioma dźwignia z ciężarkami na końcach, które można było przesuwać, zmieniając w ten 
sposób okres wahań. Nie były to jednak drgania harmoniczne. Zastąpienie kolebnika 
izochronicznym wahadłem w drugiej połowie XVII w. zwiększyło dokładność zegarów do paru 
minut na dobę. Z kolei budowane od XVIII w. chronometry mogły się spóźniać lub spieszyć parę 
sekund na dobę. 

Piszę to, by państwa zachęcić do odwiedzenia Muzeum Zegarów Wieżowych w kościele św. 
Katarzyny. Otwarto je po przerwie, spowodowanej pożarem dachów kościoła w maju 2006 r. Trud 
pokonania ponad stu stopni krętych schodów sowicie się opłaca. Można odpocząć, oglądając i 
podziwiając efektownie podświetlone mechanizmy zegarów wieżowych z Gdańska i okolic. Oto np. 
siedemnastowieczny mechanizm kolebnikowy zegara z kościoła Norbertanek w Żukowie - jedyny, 
jaki w całości przetrwał do naszych czasów. Niezwykle cenny jest też mechanizm zegara 
wahadłowego z gdańskiego kościoła św. Trójcy, zbudowany w 1702 r. przez Jana Antoniego Horna. 
Warto przypomnieć, że dawny Gdańsk był największym ośrodkiem budowy zegarów w Polsce: od 
końca XIV w. do rozbiorów działało tu w sumie ponad 90 zegarmistrzów. Najwspanialszym 
świadectwem ich kunsztu jest zegar astronomiczny w kościele Mariackim - niegdyś największy, 
dziś drugi w kościołach świata - którego 550-lecie (kontraktu z Hansem Düringerem) będziemy 
świętowali 30 kwietnia 2014 r. W muzeum zegarów można też obejrzeć z bliska zawieszone na 
ścianie dzwony karylionu z Biskupiej Górki, które od roku 1970 wygrywały melodię Roty na 
ratuszu Głównego Miasta. Z 22 dzwonów z Biskupiej Górki wojnę przetrwało 17. Od 1 stycznia 
2001 r. zamiast nich rozbrzmiewają z wieży ratusza srebrzyste dźwięki 37 dzwonów, odlanych 
przez firmę Koninklijke Eisbouts w Asten. 

Piętro wyżej podziwiamy nowsze, równie ciekawe mechanizmy zegarów wieżowych. Jeszcze 
większe atrakcje czekają tych, których stać na trud pokonania stopni długich, ale wygodnych 
schodów. Na górnym poziomie trzonu wieży wisi 49 dzwonów karylionu tej samej holenderskiej 
firmy, do których ostatnio doszedł pięćdziesiąty. Stoi tu kontuar, na którym koncertują muzycy, 
natomiast na razie nie działa uszkodzony przez pożar układ automatycznych przygrywek przed 
wybiciem godziny. Tej harmonijnej muzyki powinniśmy móc znowu słuchać jeszcze w tym roku.

Ukoronowaniem wizyty w tym niezwykłym miejscu będzie wyjście na galeryjkę hełmu. Widok stąd 
jest oszałamiający. Widać jak na dłoni wspaniałe położenie miasta. Błękit morza, pokryta mgiełką 
równina Żuław, zielone zbocza wysoczyzny i wspaniała architektura łączą się w niezapomnianą 
całość. Kto chce odczuć najgłębszą istotę piękna Gdańska, powinien tu przyjść!

Wśród wielu szczegółów, jakie stąd można dostrzec, jest jeden, który wydaje się niepozorny. Na 
dachu kościoła stoi ażurowa platforma, podzielona na 16 pól z małymi słupkami w środku. To układ 
anten gdańskiego zegara pulsarowego. Sygnały radiowe odbierane od pulsarów, czyli wirujących 
gwiazd neutronowych, wędrują stąd do interferometru, by mierzyć czas z największą w świecie 
dokładnością. Na odchyłkę jednej sekundy trzeba czekać miliard lat! Poczekamy? 
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Mechanizm kolebnikowy z Żukowa 
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Jak wiadomo w 1260 r. papież przyznał gdańskim dominikanom 100 dni odpustu w dniu ich 
założyciela i patrona, św. Dominika (4, potem 5 sierpnia). Dokument się nie zachował, ale w tym 
samym czasie Aleksander IV "masowo" przyznawał odpusty dominikanom. Jak to zwykle bywa, na 
odpust ściągali liczni handlarze. Zjazd obcych kupców pobudzał do konkurencji miejscowych i tak 
narodził się jarmark, urządzany co roku do dziś. Później powstały dalsze - na św. Marcina (od 1481 
r.) i Gwiazdkowy, czynny już w 1635 r. W 1444 r. pojawił się jarmark na św. Bartłomieja (24 
sierpnia) na Młodym Mieście, który jednak nie przetrwał rozbiórki dzielnicy 11 lat później. W 
XVIII w. wymieniano jakiś czerwcowy jarmark na wełnę "po drodze na Zaroślak".

Słowo jarmark (niemieckie Jahrmarkt) oznacza targ doroczny. Zwykły handel odbywał się 
codziennie na placach targowych, targi specjalistyczne urządzano w określone dni tygodnia. W obu 
dominował handel detaliczny. Na organizowanych raz w roku jarmarkach spotykali się hurtownicy. 
Jak pisze prof. Samsonowicz "w późnym średniowieczu targi bardziej przypominały dzisiejsze 
domy towarowe, jarmarki - izby obrachunkowe, w których wytworzyły się i rozwinęły różne formy 
kredytu. Ważną funkcją jarmarku było również informowanie o sytuacji na rynku". 

Rok 1260 to bardzo wczesna data. Sprawdźmy, jak to było w innych miastach ziem polskich. Tam, 
gdzie brakuje dokumentu ustanawiającego, musimy się zadowolić pierwszą wzmianką o jarmarku 
już istniejącym. Jarmarki powstawały prawie wszędzie, więc ograniczymy się do największych 
miast. Jednym z pierwszych był Kraków, gdzie w 1310 r. funkcjonowały aż trzy jarmarki: "wielki" 
(10-dniowy) na św. Stanisława (8 maja), "mały" (5-dniowy) na św. Wita (11 czerwca) i trzeci, 
podobny - na św. Michała (29 września). Drugi w kolejności jest Wrocław, gdzie w 1337 r. król Jan 
Luksemburski do istniejącego jarmarku świętojańskiego (na 24 czerwca) dodał drugi w śródpościu. 
Z biegiem czasu doszły do nich jeszcze dwa. Na trzecim miejscu umieścimy Lwów, w którym po 
uzyskaniu w 1379 r. od Ludwika Węgierskiego prawa składu odbywały się dwa wielkie jarmarki - 
na św. Agnieszkę (21 stycznia) i św. Trójcę (w niedziele po Zielonych Świątkach). W 1392 r. prawo 
składu i organizowania jarmarku otrzymał także Lublin. W myśl przywileju Kazimierza 
Jagiellończyka z roku 1441 dla miasta Wilna obcy kupcy mogli prowadzić handel między sobą 
tylko w czasie jarmarków na Trzy Króle (6 stycznia) i Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia). W 
Szczecinie w roku 1444 były już co najmniej dwa jarmarki (15 sierpnia i 25 listopada), do których 
w 1477 r. Bogusław X dodał trzeci (16 października). O jarmarkach poznańskich czytamy w 
"Encyklopedii Staropolskiej" Glogera: "Gdy książęta śląscy nałożyli nowe cła na towary polskie, do 
Wrocławia na jarmark świętojański przywożone, postanowiono na zjeździe piotrkowskim w r. 1451 
(?) zakazać kupcom polskim jeżdżenia do Wrocławia a otworzyć natomiast jarmarki na św. Jan 
Chrzciciel (24 czerwca) w Poznaniu, na św. Elżbietę w Wieluniu i na śródpoście w Kaliszu". Jako 
ostatnie dopiszemy do naszej listy trzy jarmarki, ustanowione w 1472 r. przez Kazimierza 
Jagiellończyka w Toruniu - na Trzech Króli, Zielone Świątki i Szymona Judę (28 października, 
potem przełożony na 15 sierpnia) i również trzy ("po Wielkiej Nocy, na Święty Jan i Świętą 
Jadwigę"), które od księżnej Anny Radziwiłłówny otrzymała w 1504 r. Warszawa. Z tego 
zestawienia wynika, że ustanowiony w roku 1260 gdański Jarmark św. Dominika jest najstarszy w 
Polsce. Jest jednak jedno małe "ale". Według historyków Wrocławia tamtejszy jarmark świętojański 
mógł powstać jeszcze przed rozpoczęciem budowy dzisiejszej (czwartej) katedry, a więc przed 
1244 r. W tym przypadku nasz Dominik byłby drugi co do wieku. 
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Obrazek z Dominika nr 752 
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Bonifratrzy w Gdańsku? Sięgam do monografii Duisburga z roku 1809 i czytam: "Ten prawdziwie 
dobroczynny zakład został ufundowany w r. 1646 przez Jana Tessmera, byłego starostę 
malborskiego i uposażony dwoma majątkami koło Skarszew (Bojaren i Labnecken). Kamień 
węgielny tego zakładu położono w r. 1650, potem gdy Tessmer w r. 1645 daremnie zabiegał u Rady 
Miasta Gdańska, żeby mógł go założyć na Nowych Ogrodach albo Siedlcach. Tedy kupił w r. 1646 
z posiadłości niejakiego Dircka von Hövena grunt, na którym leży i przekazał go klasztorowi w 
1648 per instrumentum donationis" (aktem darowizny). Uściślijmy informacje: Jan Tesmer nie był 
starostą, tylko namiestnikiem. Bojaren, to dzisiejsze Bojary, Labuhnken (nie Labnecken) - Trzcińsk.

O Tesmerach pisano, że wywodzili się "od brata rodzonego Mistrza Krzyżackiego w rzędzie 
szesnastego (Dusemera), Dom dawny, z których był Jan Tesmer, Sekretarz królewski, żył in 
coelibatu, fundował we Gdańsku szpital, który oddał Zakonnikom Bonifratrum, co approbowała 
Konstytucya 1676 fol. 26.; umarł w Malborku na Zamku, pochowany na Szotlancie 1652 u tychże 
OO, ktorych tam fundował, zostawił summę pewną na wychowanie tak ubogich zakonników iako y 
na chorych. Naszey też Rezydencyi Malborskiey wyliczył ośm tysięcy, a w roku 1632 podpisał 
pacta conventa Władysława IV" (Niesiecki). Owe pacta conventa, podpisane przez króla 14 
listopada, były pierwszymi w języku polskim - nie po łacinie. W Regestrze Podatku Podwoynego, 
uchwalonego po śmierci króla w 1648 w celu zaciągnięcia 5 tysięcy żołnierzy dla obrony 
Rzeczypospolitej, Tesmer występuje jako poborca i zarazem płatnik (4 florenów) - ze wsi 
Koleczkowo, której jak widać był właścicielem". 

Ciekawe szczegóły dodaje urzędnik nuncjatury apostolskiej Giacomo Fantuzzi, który odwiedził 
Gdańsk w 1652 r.: "Także ojcowie bonifratrzy mają szpital sławny, nowo ufundowany przez Polaka, 
pana Jana Tesmera, na 25 łóżek, a wiele innych zostało dodatkowo ufundowanych tam przez pana 
wojewodę pomorskiego i innych panów polskich z darowizną na każde łóżko, żeby wyżywić 
chorego. Widziałem tam m.in. także łóżko z czerwonego adamaszku, koronkami i złotymi frędzlami 
niedorzecznie zdobione, a darowane przez pewnego Francuza, który tam umarł; na zasłonach jest 
ono ozdobione herbem fundatora, a służyć ma jedynie chorym z jego narodu pochodzącym". 
Wspomniany wojewoda pomorski to Gerard Denhoff (w latach 1643-1648) lub Ludwik Wejher 
(1648-1656).

Dalsze losy zespołu szpitalnego były dramatyczne. Zaraz po zbudowaniu "przytrafiło mu się w roku 
1656 nieszczęście, że został spalony wraz ze (Starymi) Szkotami. Wkrótce potem w roku 1671 
został odbudowany, lecz w czasie oblężenia rosyjsko saskiego w 1734 doznał znowu nieszczęścia 
spalenia przez gdańszczan, poczym w 1741 powtórnie go odbudowano. Znajdujący się tam 
kościółek, w którym odprawiano nabożeństwa polskie, wzniesiono w roku 1714. W 1807 r., 
podczas oblężenia francuskiego, znów trafił ten dobroczynny zakład zły los, że go dla obrony 
miasta spalono i nadal leży w ruinie, a nie wydaje się, by go szybko odbudowano." (1809) I 
rzeczywiście: ostatnie ślady po gdańskich bonifratrach znikły po zbudowaniu w tym rejonie 
wielkiej rozrządowej stacji kolei - dziś zlikwidowanej.



Wygląd gdańskiego kościoła bonifratrów (tego odbudowanego po szwedzkim potopie) znamy z 
ilustracji, przedstawiającej oblężenie w 1734 r. Oglądamy go, jak płonie, trafiony pociskiem (a 
mieli go wcześniej spalić gdańszczanie!). Ma kształtną wieżę i rząd dużych okien w pokazanej 
ścianie korpusu. Kościół po odbudowie (bez wieży) przedstawił na późniejszym o 30 lat sztychu 
Mateusz Deisch. 
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PS - do felietonu sprzed tygodnia: W gdańskiej księdze adresowej z 1924 r. jest kronika wydarzeń z 
poprzednich dwóch lat, a w niej - pominięta przeze mnie w felietonie data otwarcia pasażu przez 
Zbrojownię: 6 maja 1923 r. Osobną rubrykę "Zeughaus Passage" z wykazem sklepów zawiera po 
raz pierwszy księga z 1927 r.

Kościół bonifratrów trafiony pociskiem w 1734 r.
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Luka w zabudowie ul. Mariackiej tuż przed Plebanią (parcela nr 53) przypomina, że od 1347 r. stały 
tu Ławy Mięsne, czyli prowadzący na ul. Świętego Ducha pasaż handlowy - mały gdański 
odpowiednik krakowskich Sukiennic, wciąż czekający na odbudowę.

Pamiątką po nim są płyty z wyrzeźbionymi krowami, wstawione po wojnie w przedproże domu nr 
52. Podwójny pasaż między ul. Mariacką i św. Ducha mieścił 79 jatek, podzielonych na cztery 
"ciągi" (począwszy od Plebanii): Plebański, Dominikański, Żebraczy i Wodny. W pierwszym było 
ich 19, w trzech ostatnich po 20. Włożono tyle trudu we wspaniałą rekonstrukcję ul. Mariackiej, a 
nie starczyło energii, by je odbudować - oczywiście nie po to, by znowu sprzedawać w nich mięso, 
tylko gdańskie pamiątki, galanterię, słodycze itp. Zamiast tego mamy tutaj - przy najpiękniejszej 
ulicy świata! - dziurę wstydu, najbardziej kompromitującą ze wszystkich. Jak długo jeszcze 
będziemy ją tolerować? Powinno się ją zasypać, posiać trawę, posadzić kwiatki i przywrócić 
przejście na ulicę św. Ducha, a kosztami obciążyć właściciela parceli, który nie chce lub nie potrafi 
jej zagospodarować!

Ławy mięsne miały również inne dzielnice Gdańska. Te na Starym Mieście, między Podwalem 
Staromiejskim i Podzamczem, liczyły 56 jatek, rozmieszczonych w ciągach (idąc od ul. Tartacznej): 
Zamkowym, Pańskim, Budniczym i Gotschalka. Stare Przedmieście miało zespół 30 jatek na rogu 
ul. Kocurki i Rzeźnickiej, która od nich wzięła nazwę, później u zbiegu Podwala Przedmiejskiego i 
Lastadii.

Wszystkie straciły rację bytu po zbudowaniu Hali Targowej na placu Dominikańskim w 1896 r., 
którą można uznać za pierwszy gdański pasaż handlowy o zróżnicowanym asortymencie. W 
Ławach Mięsnych przy Mariackiej można było kupić mięso jeszcze w 1900 r., później służyły 
innym celom, głównie magazynowym. Tuż po zbudowaniu Hali Targowej powstał pasaż - pierwszy 
we współczesnym znaczeniu - przy Targu Węglowym. Po rozebraniu fortyfikacji od bramy 
Wyżynnej do Huciska wytyczono ul. Dominikswall (dziś odcinek Wałów Jagiellońskich), przy 
którym wyrosła reprezentacyjna zabudowa, jakiej nie powstydziłoby się żadne ówczesne miasto. 
Od strony Targu Węglowego stało już kilkanaście kamieniczek. Pod nr. 14/16 wchodziło się do 



Pasażu Gdańskiego (Danziger Passage), wymienionego po raz pierwszy w 1899 r. Było w nim 12 
sklepów z galanterią, kapeluszami, obuwiem, wyrobami z bursztynu, rękawiczkami, towarami 
luksusowymi, zegarkami i biżuterią, obuwiem, kwiatami, cygarami, konfiturami i ubraniami. W 
lokalu określonym jako "Wędzarnia Ryb" można było je kupić, w innym Otto Heinrichsdorff 
wystawiał swoje fortepiany i pianina. Po trudzie zakupów można było odetchnąć w eleganckiej 
Kaiser-Café (kawiarni Cesarskiej). Od 1903 r. działało tu nawet kino Kaiser-Panorama, które z 
czasem pochłonęło 10 lokali handlowych, od 1907 r. miał swoje atelier wzięty malarz portretów 
Hugo Liebreich. Nad pasażem było 20 mieszkań o wysokim standardzie. Właścicielem całości był 
kapelusznik Hermann Jacob.

Najpóźniej powstał pasaż w Zbrojowni, o którego przywrócenie toczą się dziś boje. Zbrojownia 
powstała jako obiekt wojskowy; żeby wejść, trzeba było mieć przepustkę. Dopiero po powstaniu 
zdemilitaryzowanego państewka, jakim było Wolne Miasto Gdańsk, zaczęto myśleć o 
wykorzystaniu wspaniałego zabytku do innych celów. Pierwszą wzmiankę o "Zeughaus Passage", 
czyli pasażu przez Zbrojownię, znajdujemy w księdze adresowej z 1927 r. Były tu wówczas: 
antykwariat "Dawna Sztuka" Karla Geyera, "Bombonierka" ze słodyczami Margaret Matriciane, 
księgarnia John & Rosenberg, "Dom Kawy Stabil" Carla Manteufla, kwiaciarnia Marii Hein, sklep 
"Wschodnioniemieckiego Przemysłu Bursztynniczego", sklep z owocami pani Almy Piffkowski i 
"skład porcelany" znanej firmy Rosenthal. 
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Pasaż w Zbrojowni w 1928 r. 
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Koleje losu gdańskich brygidek bywały różne. Najgorsze były lata po zamieszkach reformacyjnych.

W 1587 r. pożar zostawił z kościoła gołe mury, a w klasztorze pozostały cztery mniszki. Po 13 
latach przystąpiono do odbudowy. Po jej ukończeniu w 1604 r. klasztor zaczął się odradzać. 
Pojawiły się nowe zakonnice, m.in. ze szwedzkiej Vadsteny. Ciągle jednak brakowało 
przewidzianych regułą opiekunów duchowych z klasztoru męskiego. Biskup oddelegował dwóch 
jezuitów, co spowodowało represje ze strony wyznaczonych przez Radę Miejską prowizorów. 
Jezuitów usunięto i sprowadzono na ich miejsce augustianina Paula Jansena, Niderlandczyka, który 
nie mógł być spowiednikiem, bo nie znał języka. Biskup odmówił mu zatwierdzenia, ale 
prowizorzy wprowadzili go siłą do klasztoru. Zakonnice, pod przewodem przeoryszy Katarzyny, 
nie chciały go uznać. Ich skargi poparł król, ale Rada trwała w uporze. Po śmierci Jansena w roku 
1609 nie pozwolono go pochować, dopóki siostry nie znajdą następcy. Dalsze wydarzenia opisała 
jedna z sióstr w kronice klasztornej (przekład ks. Jakuba Fankidejskiego): 

"Już dwa tygodnie ciało leżało w dwie trumny wstawione w kaplicy św. Maryi Magdaleny, a nikt 
nie myślał o pogrzebie. Nieraz chodziły panny do ksieni i ze łzami prosiły o pogrzeb dla umarłego. 
Ale ona zawsze się wymawiała: że rada gdańska tego nie chce. Nadeszły Zielone Świątki. We 
wigilią postanowiły tedy same uczynek ten miłosierdzia po kryjomu wykonać. Oto jak to opisują w 
swojej kronice. Dobyłyśmy rydla, motyki i dalej do kościoła grzebać ciało. Była we wieczór 
godzina 9. Oglądałyśmy po kościele gdzieby grób wykopać. Ale wszędzie niebezpiecznie: jeżeli z 



tej strony kopać będziemy, usłyszy owczarz, z drugiej zakrystian. Chodziłyśmy tak stąd dotąd, aż w 
końcu zaczniemy kopać, gdzie nam Pan Bóg nadał. Ale ciężkie było kopanie. Dojść do głębi nie 
mogłyśmy, bo wszędzie trumny leżały. Nadto pracowałyśmy po omacku, gdyż świece zgasić trzeba 
było z obawy, żeby nas nie spostrzegli. Była 12 godzina w nocy, jakeśmy skończyły. Ale teraz 
druga robota: trumnę przenieść. Panna Katarzyna Engelsdorf, przeorysza, dała dwom spomiędzy 
nas klucze do kaplicy, żeby ciało przyniosły. Idą, każda ręcznik na szyi. Zaraz po chwili wróciły: 
gdzie tam mówią, ani ruszyć trumny nie możem! Poszły z nimi jeszcze 4 panny i dźwignęły całą 
mocą, ale tylko na próg kaplicy wyniosły, dalej nie mogły. Lecą inne dwie siostry, pomagają, że 
wyniosły już na ulicę. Ale tu trumna im upadła, hałas powstał, psy szczekały! Śmiertelny strach nas 
przejął. Wyleciałyśmy dwie ostatnie panny i dźwigamy tuż pod oknami owczarza, pod nogami było 
wiele cegły, tak iż trzask powstał. W kościele ustawiłyśmy trumnę, drzwi zamknęły. Przy grobie 
wiele było roboty, trumna ledwie się zmieściła, u góry mało co ziemi posypałyśmy, tak była 
wysoka. Kiedyśmy potem na grób flizy pokładły, żeby nikt nie zmiarkował, już dzień zaświtał. Na 
drugi dzień po pogrzebie było wielkie zaburzenie w klasztorze. Luteranie obstawili klasztor cały i 
kościół żołnierzami...".

I dalszy ciąg, w moim przekładzie: "Przybyli wkrótce (prowizorzy) Hans Fischer i Adrian Engelke, 
(?) biegają w kościele od jednego miejsca do drugiego, mają ze sobą grabarza, ten miał długi 
żelazny szpikulec, kłuje w ziemi, gorliwie szuka, ale nic nie znalazł, tedy szukają długo w kaplicy, 
idą znowu do kościoła, pilnie szukają, ale nie natrafiają na miejsce, gdzieśmy go pochowały. Tedy 
(?) każą pytać czcigodną siostrę Katarzynę Engelsdorf, gdzie kazała pochować mnicha. (?) Ona 
każe im powiedzieć: Na Sądzie Ostatecznym będziecie mogli zobaczyć, gdzie powstanie z grobu". 
Prowizorzy obstawili kościół wojskiem i zabili drzwi. Po rezygnacji ksieni i wyborze Katarzyny na 
jej następczynię represje się nasiliły i w 1610 r. usunięto brygidki z klasztoru. Dopiero gdy zmarła 
poprzednia ksieni i obaj prowizorzy, w 1612 r. stał się możliwy - nie bez interwencji króla 
Zygmunta III - honorowy powrót sióstr, w asyście żołnierzy miejskich. 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Kościół i klasztor Brygidek 
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Część dzisiejszego Oruńskiego Przedmieścia na wschód od Traktu św. Wojciecha, to dawny 
Chmielnik (Hoppenbruch), zwany później Oruńskim - dla odróżnienia od sąsiedniego, należącego 
do Starych Szkotów Chmielnika Pelplińskiego. W roku 1438 Chmielnik Oruński miał dwie 
karczmy płacące czynsz po 7 1/2 grzywny każda. Jedna z nich znajdowała się w centrum wsi (w 
rejonie ul. Małomiejskiej), druga na skraju, w stronę Gdańska. Ta druga, co najmniej od roku 1585 
nosząca nazwę Nobis, stała na należącej do szpitala św. Ducha włóce ziemi, nad zakrętem Starej 
Motławy, uwidocznionym na mapach Fryderyka Berndta z 1600 r. i Grzegorza Schmera z 1615. 
Twórcy map przedstawili na nich ówczesny wygląd karczmy. Przypominała stojący wśród drzew 
dworek, urozmaicony trzema ryzalitami. Karczmarzem, wyznaczonym przez zarząd szpitala, był 
wówczas Hans Sahme. Za jego następcy Tobiasza Wohlera karczma nie cieszyła się dobrą sławą. 
Jej nazwę łączono z nazwą Oruni w niezachęcające do jej odwiedzenia "Ora pro nobis" (módl się za 
nami)! Musiała to być niezła mordownia. W 1623 r. karczmarz zastrzelił w niej oliwskiego 



ogrodnika i poszedł siedzieć. Ostatnim dzierżawcą był od roku 1644 Melchior Mathiesen. 
Zagrożenie szwedzkie zmusiło władze do rozbiórki karczmy w roku 1656. Odbudowano ją w 1667, 
niedaleko od dawnego miejsca, na terenie wydzierżawionym Fryderykowi Jankemu za 100 
florenów rocznie. Nowa karczma Nobis leżała na gruntach miejskich: "między Bramą Peterszawską 
a Motławą". W 1682 r. kupił ją za 1400 florenów Hans Preuss. W roku 1699 karczmarzem był 
Ludwik Coccius, w 1733 Henryk Dyck. Oblężenie Gdańska przez Rosjan w 1734 r. położyło kres 
istnieniu karczmy. W 1753 r. określono ją jako "byłą".

Na tym jednak nie koniec. Parcelę pierwszej karczmy, "zwaną dawniej Nobiskrug", wydzierżawił w 
roku 1808 od połączonych szpitali św. Ducha i św. Elżbiety Paul Behrendt. W 1814 lub 1815 r. stała 
się własnością oruńskiego związku komunalnego. W 1840 przeszła od wdowy Reginy Behrend na 
jej zięcia kapitana drzewnego Wilckego, a po śmierci tegoż w 1855 r. na jego zięcia Augusta 
Mesecka. Przy okazji podano granice: od wschodu Motława, od południa dzisiejsza ul. Żabia 
( Kiebitztrift), od północy sąsiadujące z fortyfikacjami miejskimi grunty oruńskiego piekarza 
Friedricha Paleschkego. Dodatkowa informacja: parcelę przecina odcinek "Nowej Drogi", zaliczany 
dziś do ul. Sandomierskiej. Zestawiając wszystkie informacje z mapami z różnych czasów, można 
się pokusić o ustalenie miejsca, na którym stała karczma. Stare koryto Motławy biegło w 
przedłużeniu dzisiejszej Nowej Motławy, przechodząc przez późniejszy bastion Tur (dziś Żubr) i 
dalej, nieco bardziej na zachód, do wspomnianego wyżej zakrętu, po czym ostro skręcało na 
wschód i biegło równolegle do dzisiejszej ulicy Mostowej, osiągając obecne koryto powyżej mostu 
prowadzącego na Olszynkę. Później w rejonie zakrętu powstało rozlewisko ( Kolck), a w jego 
środku wzniesiono po 1656 r. mały Szaniec Bonifraterski, którego resztki zlikwidowano dopiero 
przed ostatnią wojną. Karczma Nobis stała przy późniejszych torach kolejowych, prowadzących od 
1852 r. do pierwszego gdańskiego dworca (przy ul. Toruńskiej), w pobliżu ostrego zachodniego 
końca parceli Mostowa 3-4, należącej dziś do Grzegorza Pellowskiego. Dochodziła tu Grobla 
Bednarzy ( Küperdamm), zachowana do dziś w skróconej postaci jako ul. Równa. Dojście ze 
Starych Szkotów zapewniała dawna ulica Motławska, której zabudowa uległa zniszczeniu w 
wojnach napoleońskich, a ostatnie resztki zatarła budowa stacji rozrządowej (ostatnio 
zlikwidowanej). 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Na zdjęciu: Karczma Nobis na mapie Berndta
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Kościół św. Brygidy jest pod wieloma względami niezwykły. Ma nietypowe zorientowanie: 
prezbiterium jest od zachodu, nie od wschodu, jak w większości średniowiecznych kościołów. Jest 
to ślad reguły brygidańskiej, według której go zbudowano. Drugim śladem są otwory w 
wewnętrznych przyporach, pozostałość po przewidzianych regułą galeriach wzdłuż ścian bocznych. 
Mniej widoczną osobliwość przejawia wschodnia przybudówka (dzisiejsza kaplica chrzcielna): 
mimo że w rzucie wydaje się kwadratowa, nie ma w nim kątów prostych. Według autora monografii 
kościoła z 1940 r. Helmuta Fritzlera, deformacja ta wynikła z pierwotnych granic działki. 
Niewątpliwie mamy tu do czynienia z kaplicą, do której w latach 1396-1402 przybudowano 
jednonawowy kościół, powiększony około roku 1416 o nawę północną, a w 1516 - o południową.



Większość badaczy utożsamia przybudówkę z najstarszą kaplicą pokutnic, od której wszystko się 
zaczęło. Zestawmy daty. Rok 1374: w kaplicy pokutnic wystawiono przewożone z Rzymu do 
Szwecji ciało św. Brygidy. 1392: biskup włocławski nadaje odpust wszystkim, którzy im pomogą 
"w naprawianiu budynków". 1393: pokutnice proszą papieża o zgodę na założenie klasztoru z 
kaplicą i innymi budynkami. 1394: wielki mistrz krzyżacki wyraża zgodę na zbudowanie kaplicy, w 
której będą odprawiane nabożeństwa, a biskup określa jej wezwanie: "ku czci i chwale (?) Jezusa 
Chrystusa i jego Najświętszej Matki, Panny Maryi, i pamięci św. Marii Magdaleny i św. Brygidy". 
1397: poświęcenie kościoła i klasztoru żeńskiego. 1400: inauguracja klasztoru męskiego, 
oddzielonego murem od żeńskiego. Pokutnice mieszkają w "przedklasztorzu" (Vorkloster). Między 
nimi a "porządnymi" brygidkami narasta konflikt.

Rok 1467: pokutnice mają osobną kaplicę. 1494: biskup pozwala im wybudować (nową) kaplicę. 
Przed 1526: ostatnia wiadomość o pokutnicach. 1590: po pożarze (w 1587 r.) jezuici odprawiają 
nabożeństwa w nieczynnej kaplicy pokutnic. 1609 (kronika klasztorna): gdy umarł spowiednik 
brygidek Paul Jansen, Rada nie pozwalała na pogrzeb, dopóki zakonnice nie znajdą następcy. Ciało 
leżało w trumnie w kaplicy Marii Magdaleny. Gdy mniszki potajemnie chowały go w kościele, 
musiały przenosić trumnę przez ulicę. Kaplica stała osobno, między mieszkaniami dzwonnika i 
owczarza.

Rok 1638: wiadomość o rozbiórce (w Rocznikach Klasztoru Oliwskiego): "Miały rzeczone panny 
kaplicę pewną, ruiny już bliską, zwaną św. Marii Magdaleny. W tej kaplicy bractwo Św. Ciała 
Chrystusowego było założone z największej pobożności wszystkich katolików. Lecz pobożności 
zawsze zawistny demon podburzył dusze panien, żeby ową kaplicę już zrujnowaną do szczętu 
zniszczyły".

Spójrzmy jeszcze na widok "sztokholmski" z ok. 1600 r., na którym widnieje spalony trzy lata 
wcześniej kościół, wyżej - klasztory (od lewej): męski (oznaczony 1), żeński (2) i dawne 
przedklasztorze pokutnic (3). Na miejscu ich "dworu" stoi domek Brygidki 14. Wyższy obiekt 
między długimi budynkami po prawej (4) może przedstawiać ową kaplicę. Po ostatniej wojnie 
odkryto w tym miejscu resztki gotyckiego założenia. W artykule z 1958 r. J. Stankiewicz i R. 
Massalski stwierdzili: "Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że właśnie tutaj należy domyślać się 
pozostałości kaplicy pokutnic?".

Były więc co najmniej trzy kaplice pokutnic. Wschodnia przybudówka kościoła jest pozostałością 
tej drugiej, zbudowanej w 1396 r. Krypta pod nią może (ale nie musi) być tą pierwszą, w której 
wystawiono ciało św. Brygidy, natomiast gotyckie fundamenty odkryte po wojnie przy Mniszkach 
należały do trzeciej, istniejącej w 1467 r., przebudowanej w 1494 i rozebranej w 1638, która też 
mogła kryć w sobie resztki pierwszej kaplicy. Dla wyjaśnienia konieczne będzie przywrócenie 
dojścia do krypty pod kaplicą chrzcielną i przebadanie cegieł, z których ją zbudowano.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Zabudowania brygidek ok. 1600 r. 
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Niedaleko, niecałe 15 km na południowy wschód od Gdańska, znajduje się obiekt tak cenny 
historycznie, że przy odrobinie starań mógłby być prawdziwą turystyczną perłą, przyciągającą 
tłumy gości z kraju i z zagranicy. To Grabiny-Zameczek. Pod nazwą Grabino istniały już za 
Mściwoja II, który w 1273 r. podarował je teściowi tczewskiego sołtysa. Po zajęciu Gdańska 
Krzyżacy wznieśli tu zameczek - siedzibę wójta Żuław Steblewskich (Gdańskich). Dla zasilania 
młyna i napełnienia fos w 1347 r. przeprowadzili wody rzeczki Kłodawy akweduktem nad 
Motławą. Był to jeden z cudów techniki, podobny - w mniejszej skali - do gdańskiego kanału 
Raduni. Zniszczony w 1945 r., dotąd nie został odbudowany. Powstał też wielki ośrodek hodowlany 
i słynna stadnina. W 1404 r. spisano 120 sztuk bydła, 2200 owiec, 480 świń i 207 koni. W skład 
załogi wchodzili: wójt, jego "kompan" (zastępca), dwóch księży, podkomorzy, karawanowy 
(masztalerz) itp. Kres świetności położyła wojna trzynastoletnia, po której gdańszczanie 
odbudowali zameczek.

Jednym z nich był sławny burmistrz Eberhard Ferber, innym Hans Feldstete, za którego rządów 
powstała renesansowa rezydencja. Rozwój przerywały wojny, w czasie których kwaterowali tutaj 
królowie - Stefan Batory (w 1577 r.), Gustaw Adolf (1628) - i mniejsi dowódcy (1656). Koniec 
walk z reguły przynosił złupienie i podpalenie. Relacje z tych wydarzeń zawierają ciekawe 
szczegóły. M.in. dowiadujemy się, że na wieży rezydencji był zegar, który Szwedzi zrabowali w 
1626 r. (ciekawe, dokąd poszedł?). Po zdobyciu forteczki w styczniu 1657 r. gdańszczanie, 
rozwścieczeni oporem garstki Finów, wycięli ich w pień. Okrucieństwo usprawiedliwiali ich 
rzekomymi konszachtami z diabłem, który miał im pomagać tak skutecznie, że stracili w walkach 
186 ludzi!

Znamy stan posiadłości po odbudowie: "Dom dzierżawcy ma piwnicę, wielką izbę z pięcioma 
oknami, posadzka jest wyłożona szwedzkimi flizami, na ścianach są fryzy, namalowane wodnymi 
(?) farbami. Po prawej jest biały piec na żelaznych nogach i kominek z szafką zamykaną na klucz."

Opis, w którym brak rezydencji, wymienia poza tym: izdebkę, dwie komory, kuchnię, komorę dla 
dziewek służebnych i izbę "ludową" (Volkshaus), a na poddaszu pięć komórek i dwie izby 
wyposażone w piece. Dalej na parterze była: komora na sprzęty, spichlerz słodu, browar z wielkim 
kotłem, czterema kufami i rzędem fas i słodownia z wielką kufą do zmiękczania jęczmienia i 
suszarnią słodu na poddaszu. Dookoła podwórza znajdowały się: kurnik, obory, stajnie, chlew i 
mieszkania karczmarza i nauczyciela - wszystkie pokryte dachówką. Natomiast na dziedzińcu "na 
wprost domu pańskiego" stała "pompa studzienna, na niej u góry Neptunus z drewna wyrzezany, 
pod dachem wspartym na czterech słupach, pokrytym dachówką". Miały więc i Grabiny swojego 
Neptuna na studni, która, w nowszej postaci, przetrwała na środku dziedzińca. Aż się prosi, żeby 
przywrócić figurkę Neptuna i daszek na czterech kolumienkach. 

Od 1832 r. "rycerskie dobra" Grabiny-Zameczek były własnością prywatną. Przed wojną należały 
do rodziny Halffterów. Dziś przedstawiają obraz nędzy i rozpaczy. Trzymają się jeszcze 
średniowieczne piwnice i kaplica, urządzona w 1643 r. w pięknie sklepionej salce przy browarze. 
Ostatnio pojawiły się widoki na poprawę. Widomym znakiem jest nowy dach nad skrzydłem z 
kaplicą. Po odbudowie, w miarę możliwości kompletnej, z akweduktem, fosami i parkiem, może tu 
powstać hotelik z jedyną w swoim rodzaju atmosferą, dom wypoczynkowy (z końmi!) albo ośrodek 
kultury. Gości mogłyby przywozić z Gdańska wodne taksówki.

Jeszcze ciekawostka: jeden z kielichów kaplicy, funkcjonującej wówczas w osobnym budyneczku, 
przekazano w 1471 r. na Wielką Karawelę, która później pod komendą Pawła Benekego zdobyła dla 
Gdańska ołtarz Memlinga. 
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Grabiny-Zameczek dziś, ze studnią po prawej
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Waży 2835 kg i jest największym dzwonem karylionu na wieży św. Katarzyny, który wraz z nim 
będzie ich liczył 50. Nosi imię "Katarzyna. Dla porównania: najmniejszy dzwon waży 11 kg, 
wszystkie razem 17,1 tony.

Jest to instrument imponujący, ale nie największy w Europie. W samej tylko Holandii jest 21 
większych karylionów, a takich jak on - 16, Francja ma 11 większych karylionów i 5 takich jak 
nasz, Belgia również 11 większych i 4 równe naszemu, Niemcy 8 większych i 3 tej samej wielkości, 
Rosja 2 większe. Niewątpliwie jest to największa gra dzwonów w Polsce i trzecia co do wielkości 
nad Bałtykiem (po dwóch w Petersburgu).

Przypomnijmy jej dzieje. To już trzeci karylion na wieży św. Katarzyny ("mechanizmu bijącego" z 
1575 r. nie liczę, bo był to co najwyżej mały kurant dzwonowy). Pierwszy, oddany po poprawkach 
w grudniu 1739 r., miał 35 dzwonów, odlanych w Holandii przez Jana Mikołaja Dercka. 
Organmistrz Andrzej Hildebrand wykonał stół do gry, a zegarmistrz Daniel Böttcher bęben gry 
automatycznej. Melodie zmieniano co tydzień. Codziennie odbywały się koncerty. Pierwszym 
zaangażowanym karylionistą był Holender Eltje Wolters.

3 lipca 1905 r. wieża spłonęła od pioruna. Do 1908 r. odbudowano ją, a w 1910 oddano do użytku 
nowy karylion, drugi w historii, obejmujący 37 dzwonów. Ludwisarnia Schillingów w Apoldzie w 
Turyngii odlała ponadto 5 dzwonów liturgicznych, z których największy ważył 10,5 tony. 
Mechanizm wykonała firma Eduard Korfhage i Syn w Buhr pod Osnabrückiem. Pełne koszty 
wyniosły prawie 61 tysięcy marek. Instrument ubezpieczono, nie przewidziano jednak katastrofy II 
wojny. Zgodnie z zarządzeniem Göringa w 1942 r. oddano dzwony na przetopienie. Jakimś cudem 
28 ocalało. Odnalezione na cmentarzysku dzwonów przy hucie weszły w 1954 r. w skład karylionu 
kościoła Mariackiego w Lubece. W Gdańsku pozostał tylko najmniejszy dzwon z zespołu 
kościelnego, ważący ok. 1,5 tony (obecnie w kruchcie). Przepalony bęben automatu znikł w czasie 
odbudowy.

Po zrekonstruowaniu hełmu w 1983 r. z inicjatywy gdańszczanina Hansa Eggebrechta rozpoczęto 
budowę nowego karylionu. Oddano go do użytku w postaci automatycznej w 50. rocznicę wybuchu 
wojny - 1 września 1989 r. Miał wówczas 37 dzwonów, odlanych przez holenderską ludwisarnię 
Eisbouts. Noszą imiona świętych i błogosławionych, ludzi zasłużonych dla Gdańska, ofiar obozów i 
tych, którzy ich ratowali. Największy dzwon, pobłogosławiony przez Jana Pawła II w 1987 r., głosi 
"POKÓJ I POJEDNANIE". Fundatorami byli Polacy, Niemcy, Holendrzy i Żydzi. Pięć wielkich 
dzwonów "liturgicznych" rozkołysuje specjalny mechanizm. Gra automatyczna ma rozrząd 
elektromagnetyczny, sterowany przez komputer, zapamiętujący 99 melodii. Wprowadza się je za 
pomocą keyboardu. Można nawet zaprogramować dynamikę.

W 1998 r. rozszerzono zakres instrumentu przez dodanie 12 górnych dzwonów, tak że obejmuje 
teraz 4 chromatyczne oktawy. Powstał także kontuar do gry ręcznej. Koncert inauguracyjny w 
wykonaniu Gerta Oldenbeuvinga zgromadził tysiące ludzi. Pierwszym utworem był "Mazurek 
Dąbrowskiego", ostatnim "Oda do radości" Beethovena. Wraz z młodszym o dwa lata instrumentem 
Ratusza Gdańsk posiada obecnie dwa karyliony najwyższej klasy, a po ewentualnej rekonstrukcji 
zespołu na Biskupiej Górce może mieć trzy. W Polsce poza tym jest tylko jeden 36-dzwonowy 
karylion na Jasnej Górze w Częstochowie, sprowadzony w 1906 r. z Mechelen i kilka małych 
kurantów. Wkrótce będziemy mogli słuchać naszych doskonałych dzwonów w ich pełnym 
brzmieniu, także przed wybiciem godziny! Nowy dzwon oznacza zakończenie odbudowy karylionu 



- chyba że się zdobędziemy na jeszcze jedną oktawę w ażurze hełmu, co byłoby bardzo pożądane. 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Dzwon Katarzyna
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Od wieków jedną z największych atrakcji kościoła Mariackiego w Gdańsku jest zegar 
astronomiczny, którego urodziny będziemy obchodzić 30 kwietnia 2014 r., w 550. rocznicę 
zawarcia kontraktu na jego budowę. Ukończony sześć lat później był największym w świecie 
zegarem wewnątrz budowli - aż do roku 1572, w którym powstał zegar w Strasburgu. W obu 
miejscach opowiadano legendy o rzekomym oślepieniu twórcy dla uniemożliwienia stworzenia 
podobnego arcydzieła w innym mieście. Nasz mistrz, Hans Düringer z Torunia, nie tylko nie stracił 
wzroku, ale w tym samym roku 1470 przyjął zlecenie na "nowy wielki zegar na kościele 
Mariackim", a dwa lata później zaczął budowę kolejnego zegara astronomicznego w Rostocku.

Napatrzywszy się na króla naszych zegarów, przejdźmy do sąsiedniej kaplicy Krzyża Świętego, 
należącej od 1438 r. do gdańskich złotników. Z przedwojennego wyposażenia przetrwały tylko dwie 
figury na wspornikach: Mojżesz i Chrystus, wyrzeźbione w XVIII w. przez Jana Henryka 
Meissnera. Znikła też wspaniała barokowa przegroda ze spiralnie skręconymi kolumnami, więc 
zaglądamy do środka przez oczka metalowej kraty. Na miejscu zaginionego ołtarza św. Krzyża 
ustawiono wspaniały tryptyk z Ukrzyżowaniem, wykonany ok. 1520 r. w Antwerpii. Przed wojną 
stał przy drugim od zachodu północnym filarze korpusu kościoła. Ufundowali go prawomiejscy 
rzeźnicy.

Nazywamy go ołtarzem św. Adriana, bo stoi na predelli z przedstawieniem męki tego świętego. Był 
to rzymski oficer w Nikomedii (dziś Izmit, w Turcji) - dawnej stolicy Bitynii, później także całego 
Cesarstwa Wschodniego, dopóki tej funkcji nie przejął Konstantynopol. W Nikomedii miał 
rezydencję cesarz Dioklecjan, prześladowca chrześcijan. Od zburzenia tutejszej katedry w 303 r. 
zaczął niszczenie chrześcijańskich świątyń w Cesarstwie. W dwa lata później umęczono 
sprzyjającego chrześcijanom Adriana. Kara była straszna: obcięto mu ręce i rozbito nogi młotem na 
kowadle, które stało się atrybutem świętego. Świadkiem męki musiała być jego żona Natalia, 
wyznająca wiarę w Chrystusa. To wszystko przedstawiono na predelli.

Męce przygląda się też zięć Dioklecjana Maksymian Galeriusz. Po bokach stoją święci męczennicy 
Szymon i Juda, są też umęczeni wraz z Adrianem młodzieńcy. Na prawo od głównej sceny strażnik 
trzyma jednego z nich, obnażonego do pasa. Obaj wyszli z budynku, gdzie był więziony, z 
wejściem po schodkach, przykrytym daszkiem, nad którym widnieje 12-godzinna tarcza zegara 
(tzw. półzegarze). Ciekawe, co było pierwowzorem tego budynku, przedstawionego w wielkim 
uproszczeniu? Predella powstała w Gdańsku, w latach 1460/70, praktycznie równocześnie z 
zegarem astronomicznym, który jednak ma tarczę 24-godzinną (2 x 12). Wydaje się naturalne, że 
twórca predelli mógł wziąć za wzór ratusz Prawego (Głównego) Miasta. Ale to by znaczyło, że jego 
zegar miał już tarczę 12-godzinną.



Przypomnijmy: wydatki na pierwszy zegar gdańskiego Ratusza odnotowano na strzępie rachunku, 
którego datę roczną ustalono jako 1418. Był to zegar bijący. Pierwszy zegar, który mógł już mieć 
tarczę, pojawił się w roku 1465. Jeżeli nasze przypuszczenie jest słuszne, to wyglądała tak jak na 
predelli. A to by znaczyło, że było to półzegarze wcześniejsze niż to, które dotychczas uważano za 
pierwsze, zamontowane na wieży na obecnej wysokości 6 lipca 1537 r. Jak to wyglądało w innych 
miastach Polski? Pierwsze półzegarze sprawiła sobie katedra w Gnieźnie w 1455 r. Drugie, jak 
dotąd sądzono, pojawiło się na wieży krakowskiego ratusza w roku 1524, a trzecie u nas, w 1537.

Uwzględniając także zachowaną 12-godzinną tarczę na kościele pw. św. Jana w Toruniu, na którą 
zanotowano wydatki w 1494 r., możemy poprawić listę: 1. Gniezno (1455), 2. Gdańsk (1465), 3. 
Toruń (1494), 4. Kraków (1524). Dodajmy dalsze dwa półzegarza: 5. Włocławek (1541), 6. 
Wrocław (1580). 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

PS Pragnę podziękować p. Konradowi Nawrockiemu za zwrócenie mojej uwagi na wizerunek 
zegara na predelli. 

Zegar na predelli św. Adriana
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Zdarzają się w życiu sprawy, które tak wrosły w naszą rzeczywistość, że stają się prawie 
niezauważalne. Tak się do nich przyzwyczajamy, że dopiero gdy ich (uchowaj Boże!) zabraknie, 
dotkliwie odczuwamy ich brak. Mam na myśli "Dzienniczek" Zbyszka Jujki, od którego wielu 
czytelników "Dziennika Bałtyckiego" zaczyna piątkową lekturę (niektórzy na nim ją kończą?). 
Spójrzmy na numer najnowszego: 2416! Dzieląc to przez 52 tygodnie w roku otrzymujemy 48 lat z 
okładem. Bywały jednak smutne okresy bez Jujki, więc lat przybędzie. Dzienniczek numer jeden 
nosił datę 1 czerwca 1963 r., zatem 1 czerwca obchodzi 50-lecie istnienia.

Pięćdziesiąt lat, ponad 2400 numerów! Licząc 6 rysunków na jeden numer znaczy to w sumie 
prawie 15 tysięcy dowcipów! To światowy rekord! Trzeba być geniuszem, żeby nie popaść przy 
tym w rutynę. A przecież za każdym razem się z nich śmiejemy, nie możemy się nie śmiać. To taki 
humorystyczny terror.

Zaczynał w Zielonej Górze w 1953 r. (60 lat: podwójny jubileusz). W sumie narysował - nie tylko 
w "Dzienniczku" - kilkadziesiąt tysięcy dowcipów. Jeden z pierwszych przedstawiał karetkę 
oblepioną więźniami. Jadą nawet na zewnątrz, trzymając się rozpaczliwie, żeby nie odpaść i nie 
znaleźć się na wolności! Pierwszą nagrodę międzynarodową, dziesięć lat później, otrzymał za 
scenkę teatralną. Aktor zapomniał tekstu, a sufler (bywali niegdyś tacy, co teatrom wychodziło na 
dobre?) podpowiada: "to be or not to be" - najbardziej znane słowa z "Hamleta" Szekspira!

Chwalić Mistrza Satyry powinno się jego własną bronią - dowcipem, np. takim: "Dlaczego jest pan 
dziś taki smutny?" spytano jurora konkursu humorystycznego. "Bo przeczytałem pół tysiąca 
dowcipów" - brzmiała odpowiedź. Czy równie smutne jest ich wymyślanie? Każdy, kto zna 



Zbyszka Jujkę, odpowie na to przecząco. Mimo że stworzył ich tysiące, jest nadal dowcipny i 
niewyczerpany w pomysłach. Wielką zaletą tych żartów jest, że budząc śmiech, nie ranią. I tylko 
ktoś całkiem pozbawiony poczucia humoru mógłby się na niego obrazić. Nawet politycy, ci z 
pierwszych stron gazet, nie mogą się nie śmiać z takiej np. pary małżeńskiej, która na widok wózka 
z bliźniakami wykrzykuje: "To państwa też to nieszczęście spotkało?". Albo z pacjenta, który trafił 
na kardiologię, bo był całym sercem z jedną z partii (ciekawe, z którą?). A jakie miłe są jego 
aniołki, niewolne od ludzkich słabości, jakie sympatyczne diabełki! Czy to nie urocze, gdy Adam, 
któremu Ewa w raju zasłoniła oczy, pyta: "Zośka?" W tych perełkach humoru nie ma ani krzty 
złośliwości. Jujka kocha świat, jaki jest i kocha ludzi, nawet wyśmiewając ich wady.

Proszę mi wybaczyć, ale nawet w obliczu tak poważnego jubileuszu przypominają mi się jego 
rysunki i muszę się śmiać. No, bo jak tu się nie ucieszyć z takiego np. skojarzenia: "Cmentarz 
imienia Narodowego Funduszu Zdrowia"? Albo z żony rolnika, która mówi mu: "Zmień słomę w 
butach, jutro wchodzimy do Europy!" Albo z pilota, pytającego pasażerów lecącego samolotu: "Czy 
ktoś z państwa ma przy sobie trochę paliwa?". Albo z samochodu, wiozącego wędliny, który się 
zderza z wiozącym musztardę! Czy z kelnera, mówiącego do ministra w restauracji: "Wiem, że pan 
by najchętniej zjadł tego lidera opozycji, ale co podać?". Czy ze Świętego Mikołaja, który wzdycha: 
"Jaka szkoda, że mnie nie ma!". Czy świętego Piotra, który od wchodzącego do nieba żąda aktu 
zgonu. Najgorsze u Jujki jest to, że wymusza śmiech. A może my chcemy być smutni? Gdzie tu 
poszanowanie praw człowieka?

I jeszcze jedno: wiem, że nasz Jubilat przygotował album rysunków o Gdańsku. Oby się jak 
najszybciej ukazał! Móc się pośmiać z własnego miasta to wielka rzecz! 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Gdańskie zegary! Jakiż to bogaty temat! Myśl ulata do naszego króla zegarów - zegara 
astronomicznego w kościele Mariackim, którego 550. urodziny będziemy obchodzić w przyszłym 
roku, w rocznicę zawarcia kontraktu z Hansem Düringerem z Torunia. Podpisano go "w wigilię św. 
Filipa i Jakuba", czyli (wbrew temu, co krąży w internecie!) w przeddzień 1 maja, 30 kwietnia 1464 
r. Ukończony w 1470 r., był najsławniejszym zegarem ówczesnego Gdańska, ale niejedynym. 
Pierwszy zegar, na kościele Mariackim, już w 1389 r. wybijał godziny na zachowanym do 1945 r. 
dzwonie w wieżyczce na dachu kościoła. Inskrypcja i krój liter wskazywały, że pochodził z lat 80. 
XIV wieku, a spłaszczony kształt, typowy dla dzwonów zegarowych - że od początku pełnił taką 
funkcję. Rok 1389 to data cytowanego w kronice Böttichera postanowienia, przewidującego 
opłacanie przez miasto napraw "wielkiego zegara na kościele". Był to jeden z najwcześniejszych 
zegarów na ziemiach polskich. Pierwszy, w roku 1367 (nie 1362!), był zegar wrocławskiego 
ratusza, potem sprawiły go sobie Brzeg i Świdnica (1370), Szczecin (ok. 1380), Elbląg (1383), 
Chełmno (przed 1385), Toruń (1386?), krakowski Kazimierz (1387), Kołobrzeg i Miechów (1388). 
Później niż u nas zegary pojawiły się w samym Krakowie (1390), Braniewie (1393), Malborku 
(1398), Chełmży (1403), Lwowie (1404) i Gnieźnie (1418), na końcu - w Warszawie (być może w 
1429), Poznaniu (1431), Wilnie (1439) i Lublinie (1447). Z roku 1401 pochodzi informacja o 
zakupie materiałów na zegar bijący (bez tarczy - tylko wybijający godziny) na zamku gdańskich 



komturów nad Motławą, a od 1418 zaczęto opłacać "strażników zegara", zamontowanego w wieży 
Ratusza Prawego Miasta - jeszcze bez tarczy, która pojawiła się na niej po raz pierwszy w 1465 r. 
Jak widać, w XV wieku mieliśmy w Gdańsku co najmniej 3 zegary. Zamkowy przestał pełnić 
funkcję, kiedy rozebrano zamek, ale pojawił się zegar astronomiczny i tuż po nim nowy zegar na 
kościele Mariackim. W XVI w. doszły do tego zegary na kościołach: św. Katarzyny (1530), św. 
Jana (przed 1543), św. Bartłomieja (1543), św. Trójcy (1560) i św. Piotra i Pawła (1565), było więc 
ich razem 7. W następnym stuleciu miasto wzbogaciło się o zegary na kościołach św. Barbary 
(1619), Zbawiciela (1634), kolejny Mariacki (Groblowy, 1637), którego jednak nie liczę, i Bożego 
Ciała (1670). Łącznie było więc w obecnym historycznym Śródmieściu 10 zegarów wieżowych, w 
tym 9 z tarczami. Tak zostało do rozbiorów. To dużo czy mało? Przedrozbiorowa Warszawa, 
Kraków, Wilno, Lwów i Elbląg miały po 5 tego rodzaju zegarów, Poznań 4, Toruń 3. W Warszawie 
jeszcze w 1827 r. było ich tylko 8. Żadne miasto I Rzeczypospolitej nie mogło się pod tym 
względem równać z Gdańskiem. Dodatkową atrakcją był u nas zegar astronomiczny oraz zespoły 
dzwonów wygrywających melodie.

Co z tego mamy dzisiaj, 68 lat po zniszczeniu przez wojnę? Zegar z dzwonami na wieży Ratusza 
jest znowu chlubą miasta. Odbudowany zegar na kościele św. Katarzyny ma wkrótce odzyskać 
świetność naruszoną przez pożar w 2006 r. Ostatnio zaczął znowu odmierzać czas, czekamy na 
przywrócenie dźwięku dzwonów. Pięknie się prezentuje przywrócony zegar żeglarzy na wieży 
Świętego Jana, na razie jeszcze bez dzwonu. Wieża kościoła Bożego Ciała z zachowanymi tarczami 
zbyt długo czeka na mechanizm. Tempo przywracania świetności u św. Trójcy pozwala mieć 
nadzieję na szybkie odtworzenie zegara, służącego niegdyś także Gimnazjum Akademickiemu. 
Smętnie wyglądają pozbawione tarcz zegarowych wieże św. Bartłomieja i św. Barbary. Trzeba 
pomóc gospodarzom tych kościołów w odtworzeniu zegarów, bez których te wieże są martwe. 
Jeżeli się to uda i jeżeli znowu zacznie chodzić Zegar Groblowy (astronomiczny jest na dobrej 
drodze), będziemy mieli na wieżach Śródmieścia osiem czynnych zegarów. Gdańsk odzyska miano 
miasta sławnych zegarów. 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Zegar św. Katarzyny już chodzi, wkrótce zacznie znowu wygrywać melodie 
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Pisząc o przedstawicielach Holandii w przedrozbiorowym Gdańsku, zapowiedziałem ciąg dalszy, 
obejmujący okres do wybuchu ostatniej wojny. 

Listę otwiera Korneliusz (Cornelis) van Almonde, urodzony w Gdańsku w 1763 r., syn menonity, 
także Korneliusza, który zmienił wiarę na reformowaną (kalwińską) i w tym duchu wychował 
dzieci. Jego syn ożenił się w 1795 r. z Marią MacLean, córką Archibalda I, z rodziny szkockich 
imigrantów. Z czworga dzieci największą sławę uzyskała córka Marianna Angelika, znakomita 
śpiewaczka, żona Karola Fryderyka Henrichsena, właściciela wytwórni likierów Pod Łososiem. 



Van Almondego znajdujemy już w księdze adresowej z 1797 r. jako kupca handlującego krajowymi 
suknami, jedwabiem i wielbłądzią wełną i jednego z przełożonych połączonych szpitali św. Ducha i 
św. Elżbiety. Mieszkał "przy foluszu, na Targu Rakowym 485", czyli pod późniejszym nr 4-5 (w 
tym miejscu stoi dziś Dyrekcja Poczty). W 1807 r. miał już rezydencję na Długich Ogrodach 201 
(od 1853 - 47, w rejonie dzisiejszego nr. 24). O jego pozycji społecznej świadczy, że 1 czerwca 
ugościł w niej Napoleona. Zmarł właśnie były komisarz holenderski w Gdańsku Jakub Ross i na 
jego miejsce powołano Korneliusza van Almondego z tytułem konsula. Jako taki jest wymieniony 
po raz pierwszy w roku 1808, w którym został właścicielem wsi Arciszewo. Królem Holandii był 
wówczas Ludwik Bonaparte, brat cesarza, który mógł osobiście poprzeć nominację swojego 
gdańskiego gospodarza. Był to konsulat honorowy, finansowany z dochodów przedsiębiorstwa 
Almonde & Behrend, z siedzibą przy Ogarnej 272 (dziś 51).

Van Almonde zmarł w 1844 r. Jego następcą został Gustav Friedrich Focking. W księdze adresowej 
z 1858 r. czytamy o nim: "kupiec, konsul niderlandzki, kawaler niderlandzkiego orderu Lwa. Firma 
armatorska G. F. Focking, ul. św. Ducha 73, rezydencja letnia Wrzeszcz 2, w domu własnym". 
Łatwo ten wrzeszczański dom zlokalizować: przez ogród Fockingów przeprowadzono w 1903 r. 
dzisiejszą ulicę Miszewskiego. Urodzony w 1798 r. Focking założył swoje przedsiębiorstwo w 
1822 r., równocześnie z gdańską Korporacją Kupiecką. Był także finansistą, udziałowcem 
działającego od 1857 r. Prywatnego Gdańskiego Banku Akcyjnego. W 1849 r. jego firma przy św. 
Ducha 73 (dziś jest to nr 127) eksploatowała 8 statków. Zmarł w 1862 r. Nowym konsulem został 
jego zięć i zastępca Hermann Theodor Brinckmann, działacz i filantrop. Pod jego zarządem firma (i 
biuro konsula) zmieniła adres na Piwną 18. Po śmierci Hermanna Theodora w 1905 r. stanowisko 
konsula "odziedziczył" syn Gustav Brinckmann, rocznik 1853, od lat pracujący w ojcowskiej 
firmie, a od 1885 r. jej współwłaściciel. Doświadczenie zawodowe zdobywał w podróżach, m.in. do 
USA. Konsulat, reprezentujący w czasie I wojny także sprawy obywateli Wielkiej Brytanii, 
piastował do śmierci w roku 1928. 

Tymczasem powstało Wolne Miasto Gdańsk i przedstawicielstwa niektórych państw nabrały 
bardziej oficjalnego charakteru. Konsulat holenderski nadal był tylko honorowy. Kolejnym 
konsulem był dyrektor funkcjonującego nadal Prywatnego Banku Akcyjnego Otto Drewitz, 
urzędujący w jego siedzibie przy ul. Długiej 32-34. Z jakiegoś nieznanego powodu (naciski ze 
strony hitlerowskich władz?) w roku 1938 stracił stanowisko. Zmarł w 1953 r. W roku 1939 jako 
konsul holenderski figuruje Jonkheer (inicjały imion G. L.) van der Maesen de Sombreff, o którym 
nie udało mi się zdobyć bliższych wiadomości. Z chwilą ataku wojsk Rzeszy na Holandię w 1940 r. 
działalność konsulatu ustała. 

PS Chochlik komputerowy (?) spowodował błąd w moim poprzednim felietonie: adres Lwiego 
Zamku to oczywiście Długa 35 - nie 45. 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Gdański Prywatny Bank Akcyjny przy Długiej nr 32-34 w 1938 r. 
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KALEKIE FIGURY I INNE "DROBIAZGI"
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JANUSZAJTIS. TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 

Oprowadzając po Gdańsku przyjaciół i znajomych spoza naszego miasta, lubimy ich prowadzić na 



miejsce na Długim Targu (u wylotu ulicy Kuśnierskiej), z którego widać "trzech Neptunów" - tego z 
fontanny, drugiego na szczycie domu Długi Targ 2 i trzeciego, na kamieniczce przy ul. Chlebnickiej 
36. Efektowny to pokaz, ale skąd wiemy, że ten trzeci to Neptun? Atrybutem Neptuna jest trójząb, a 
figurze na szczycie domu przy Chlebnickiej brakuje go, i to co najmniej od dziesięciu lat!

Nie świadczy to dobrze o gospodarzach domu ani o instytucjach, których obowiązkiem jest troska o 
wizerunek - w nowomowie - "image" (czytaj "imydż") miasta. Ale może się czepiam? Przywiązuję 
zbytnią wagę do jednego przypadku? Niestety, nie jednego. Z tego samego miejsca widać Złotą 
Kamieniczkę i wieńczące ją figury. Remont w 2001 r. niepotrzebnie pozbawił ją złoceń, ale przy 
okazji zrobiono kilka rzeczy dobrych. Między innymi wrócono do prawidłowej interpretacji tych 
postaci jako czterech cnót kardynalnych i przywrócono brakujące atrybuty.

Roztropność odzyskała lusterko, a Sprawiedliwość (wyjątkowo w postaci męskiej) wagę i miecz. 
Wystarczy jeden rzut oka, by się przekonać, że miecza dziś nie ma. Porównanie zdjęć z różnych lat 
pozwala stwierdzić, że stało się to gdzieś na przełomie lat 2008 i 2009. Sprawiedliwość bez miecza! 
Nic dziwnego, że nie dosięga winnych tego stanu.

Może jednak są to mimo wszystko przypadki wyjątkowe, wynikłe ze zdarzeń losowych: wiatr, 
piorun, błędy wykonawcze, słaby materiał? Przejdźmy na ulicę Długą i stańmy przed najwyższą 
kamieniczką nr 45, słynnym Lwim Zamkiem, wiernie zrekonstruowanym ze zniszczeń ostatniej 
wojny. Odtworzono wtedy także figurę bogini urodzaju (Cerery), zdobiącą szczyt od roku 1569, w 
którym dom zbudowano, według projektu słynnego Hansa Kramera z Drezna. I oto sytuacja się 
powtarza - figura znikła, co najmniej 10 lat temu! W międzyczasie niemałym nakładem środków 
wyremontowano fasadę, ale jak widać, nie wystarczyło ich na drobiazg w porównaniu z tamtą sumą 
- przywrócenie figury. Coś kiepsko z tym urodzajem, szanowni gospodarze obiektu! Przejdźmy z 
kolei na Targ Chlebowy przy ul. Świętego Ducha, przed domem nr 47, w którym urodził się Artur 
Schopenhauer. Parę kroków dalej w stronę ul. Koziej renesansową fasadę nr 43 wieńczyła piękna 
figura Pallas Ateny. Od lat (nie pomnę ilu, ale również nie mniej niż dziesięciu) brakuje jej górnej 
połowy, pozostała tylko podstawa i puklerz. To już nie przypadek, to epidemia! A co powiedzieć o 
przedprożach? Na tej samej ulicy Świętego Ducha można znaleźć trzy od lat uszkodzone! Sypią się 
także te na Mariackiej i Długim Targu!

Szanowni przedstawiciele nadzoru konserwatorskiego, budowlanego, plastycznego i Bóg wie, 
jakiego jeszcze! Biję na alarm! Drodzy Gospodarze naszego miasta, mimo wszystko ciągle jeszcze 
pięknego, konieczne są środki zaradcze! Piękno wyrzeźbione w kamieniu i wykute w metalu jest 
zadziwiająco kruche. Na jak długo go starczy? Obawiam się, że przy takim tempie destrukcji za 
ćwierć wieku nie będzie już ani jednej figury na szczycie i ani jednego całego przedproża! Jakie to 
środki? Trzeba utworzyć specjalny fundusz na ten cel. Następnie zinwentaryzować szkody (tutaj 
dałem początek), znaleźć wykonawców i sukcesywnie, pod nadzorem konserwatorskim je 
naprawiać. A że to drobiazg, w porównaniu z innymi potrzebami? Zapewne tak, ale ważny. Pozwolę 
sobie zacytować gdańskiego kronikarza, który w 1596 roku zapisał: " 23 września do 24 tegoż, było 
to w niedzielę w nocy, zegar na Ratuszu dwa razy wybił dwunastą. (?) Na te drobne sprawy 
zważajmy, mimo że o wiele większe biegną i pozostają niezauważone, bo oznaczają one przemianę 
tutaj w Gdańsku. Boże, bądź łaskaw dla nas, biednych grzeszników!" Mówię więc jak on: 
Zważajmy (także) na drobiazgi! 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Neptun bez trójzębu na szczycie domu Chlebnicka 36
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[ DLO GD ] - Strony Lokalne Gdańsk nr 102, wydanie z dnia 02/05/2013Gazeta Trójmiasto, str. 5 

JANUSZAJTIS. TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 

O roli Holendrów w dziejach Gdańska pisano wiele, mając przy tym z reguły na myśli 
Niderlandczyków. Nie jest to jednak to samo. Większość z działających tutaj wybitnych 
architektów, inżynierów i artystów stanowili przybysze z południowych Niderlandów, czyli 
dzisiejszej Belgii, a więc nie Holendrów, których zresztą również w Gdańsku nie brakowało.

Kontakty, zaczęte w XIV w., rozwijały się intensywnie. W 1476 zawinęło do gdańskiego portu 148 
statków holenderskich, sto lat później bywało ich tu rocznie ponad tysiąc. Przywoziły sukna, wino i 
przyprawy korzenne, wywoziły zboże. Dla pilnowania interesów zagraniczni kupcy utrzymywali 
faktorów. Z czasem przyszła kolej na ustanowienie przedstawicieli, uprawomocnionych przez 
władze danego kraju. Zwano ich agentami, rezydentami, komisarzami lub konsulami. To ostatnie 
określenie nie było zresztą akceptowane przez gdańską Radę.

Pierwszym akredytowanym przedstawicielem obcego państwa w Gdańsku został w 1610 r. konsul 
Francji Jean de la Blanque. Anglia i Dania utrzymywały rezydentów od roku 1642, Szwecja od 
1652. Brandenburgia miała agenta przed rokiem 1667, Saksonia rezydenta przed 1700, Rosja przed 
1725, Hiszpania (konsula) od 1752.

Pierwszym uwierzytelnionym komisarzem Holandii został w roku 1659 72-letni Paweł Pels, były 
rajca miasta Hertogenbosch. W Gdańsku mieszkał co najmniej od roku 1635, w którym pochował 
tu pierwszą żonę. W 1643 r. w tym samym kościele Mariackim poślubił drugą, Eleonorę, córkę 
syndyka Keckerbarta.

Nie było mu dane wykazać się na nowym stanowisku, bo wkrótce zmarł. Pochowano go przy 
pierwszej żonie pod płytą 379. Funkcję komisarza objął jego syn Filip. Zmarł w roku 1682. Córka 
Filipa, Anna Wirginia, wyszła za Konrada Scholtena, kanonika katedry w Utrechcie, i to on był 
następnym rezydentem (jak go określono) - do roku 1697, w którym umarł. Kolejnym komisarzem 
mianowano dotychczasowego urzędnika Kompanii Wschodnioindyjskiej Dirka van Domburga, a po 
jego śmierci w 1712 r. - Dirka van Bleyswycka, którego ojciec, Adam, przybył tu z Holandii i w 
1647 r. ożenił się w kościele św. Piotra z Katarzyną Mayart. Gdy w 1754 r. Bleyswyck zmarł, jego 
następcą został kupiec Henryk (Hendrik) Soermann, o którym mamy znacznie więcej wiadomości.

Urodzony w 1700 r. w Giessen-Oudekerk (na wschód od Rotterdamu), w wieku 20 lat przybył do 
Gdańska wraz z bratem jako skromny kupiec. Dwadzieścia lat później był już tak bogaty, że mógł 
sobie pozwolić na kupno V Dworu na Polankach. Z poślubioną w roku 1720 w kościele św. Piotra 
Anną Marią Rammelmann miał ośmioro dzieci. Urodzona w 1726 r. córka Anna Renata wyszła za 
bogatego kupca, bankiera i armatora Andrzeja Schopenhauera. Miała z nim 15 (!) dzieci, z których 
tylko czworo dożyło dorosłości. Najstarszy Henryk Floris ożenił się z Joanną Trosinerówną. Ich syn 
Artur (1788-1860) został wielkim filozofem. Jak widać Hendrik Soermann (pisany też jako 
Soermans) był jego pradziadkiem.

Po ślubie córki zawiązał z zięciem znaną spółkę handlowo - armatorską Soermann & Schopenhauer. 
Był zresztą nie tylko kupcem i dyplomatą. W roku 1751 ufundował stallę w kościele św. Jana, a w 
1773 założył fundację dobroczynną przy kościele św. Piotra. W dwa lata później zmarł. Pochowano 
go u św. Piotra w grobie nr 99, zakupionym w 1763 r. Ostatnim komisarzem holenderskim w 
przedrozbiorowym Gdańsku został po nim Jakub Ross. Urodzony w 1743 r., ożenił się z daleką 
kuzynką Marią Ross. Po nominacji na komisarza zrezygnował z godności ławnika Starego Miasta. 



Zmarł w 1807 r.

Dzieje konsulatu holenderskiego w XIX i XX w. wymagają dalszej kwerendy, m.in. w księgach 
adresowych. Wiemy np., że w latach 1839-1844 funkcję konsula pełnił Korneliusz van Almonde - 
ten sam, który w 1807 r. gościł w swojej rezydencji na Długich Ogrodach cesarza Napoleona. 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Holenderski statek w Gdańsku (obraz I.van den Blocke)
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JANUSZAJTIS. TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 

Musieli się bardzo zdziwić mieszkańcy z ul. Owsianej 1, gdy przeczytali w moim felietonie sprzed 
dwóch tygodni, jakoby ich dom został rozebrany. Idąc wzorem Marka Twaina, mogliby w jego 
imieniu zamieścić ogłoszenie: "Uprzejmie informuję, że podana w prasie informacja o mojej 
śmierci jest przedwczesna". 

Mój błąd, nie sprawdziłem, za co przepraszam. Zarazem bardzo się cieszę. Wszystkie części tego 
interesującego zespołu - dom frontowy, łącznik i oficyna - stoją, jak stały, choć stan ich nie jest 
najlepszy, zwłaszcza oficyny od strony ul. Wspornikowej, na której wiszą ostrzegawcze tablice. 
Mogłem się jeszcze raz przyjrzeć temu łącznikowi i stwierdzić, że typowe niegdyś dla gdańskich 
kamieniczek wcięcia dla dopuszczenia światła do okien ściany, do której dochodzi, są tutaj na obu 
końcach. Cały zespół powinien za wszelką cenę być zachowany, a przede wszystkim 
wyremontowany.

Po pocieszającej wizji lokalnej ruszam w dalszą drogę - do niedalekiego zespołu spichlerzy w 
południowej części ulicy Chmielnej. Mijam świetnie zagospodarowany spichlerz "Wisłoujście" 
(Chmielna 53), nazywany tak od 1779 r., który powrócił do wcześniejszej nazwy "Błękitny 
Baranek". Następnie przechodzę obok zespołu sympatycznych budynków wzniesionych na miejscu 
dawnych spichlerzy "Palma", "Drzewko Kawowe", "Biały Miś" i "Samson" (Chmielna 54-57) i 
staję przed imponującą ruiną "Trupiej Główki" (Chmielna 58), by stwierdzić, że ktoś wyłamał 
kłódkę w bramie. Przyznaję, nie mam odwagi, by wejść, więc tylko zaglądam przez uchylone wrota 
na zasypany gruzami teren, pełen śmieci, butelek i puszek po piwie. Raj dla meneli! Ciekawe, jak 
długo to trwa? Czy prawo przestało obowiązywać? Czy właściciel (nie wiem, kto nim jest) nie 
poczuwa się do odpowiedzialności? Czy służby porządkowe przestały działać? Mam nadzieję, że 
nie są to pytania retoryczne...

Przejdźmy jednak dalej, do wspaniałego zespołu czterech spichlerzy z XVII w. Idąc w tym samym 
kierunku, w stronę ulicy Toruńskiej, a więc zgodnie z kolejnością numerów ulicy Chmielnej, są to: 
"Pod Koroną" (nr 59), "Toruń" (nr 60), "Elbląg" (nr 61) i "Gdańsk" (nr 62). Patrzę na szklane 
tabliczki informacyjne i stwierdzam, że od roku 2008, w którym pierwszy raz o nich pisałem, nic 
się nie zmieniło - jak były, tak są nadal zawieszone w odwrotnej kolejności! Nie wiem, kto je 
zawiesił, ale wiem, kto odpowiada za błędne informacje (tzw. "poświadczenie nieprawdy"): w 
dziedzinie zabytków są to służby konserwatorskie, w sprawach przestrzeni publicznej - 
odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego, i do obu tych instytucji z całym szacunkiem kieruję apel 
o przemieszczenie tabliczek na właściwe miejsca. Nie jest to trudne: każda jest przymocowana 



czterema śrubami, których odkręcenie i powtórne przykręcenie (ostrożnie, żeby ich nie uszkodzić!) 
nie powinno zająć w sumie więcej niż pół godziny! To naprawdę smutne, że przez pięć lat nic w tej 
mierze nie zrobiono! Przypominam: na pierwszym spichlerzu, od strony wody, zachował się 
autentyczny kartusz z 1755 r. z wykutą w kamieniu (po polsku!) nazwą "Pod Koroną". Nie 
"Gdańsk", jak informuje tabliczka, bo tę nazwę nosi od 1782 r. czwarty spichlerz zespołu, na 
którym przytwierdzono błędną tabliczkę "Pod Koroną". Ten błąd musi być poprawiony. Trzeba też 
zamienić miejscami tabliczki informacyjne na środkowych dwóch spichlerzach: "Elbląg" (według 
tabliczki) to w rzeczywistości od 1782 r. "Toruń", a rzekomy "Toruń" to "Elbląg". 

Przy okazji przypominam jeszcze raz o błędnej tabliczce z napisem "Szpital św. Ducha" na dawnym 
kościele pw. św. Ducha (w zespole szkoły przy Grobli IV), którą należy przenieść na budynek 
dawnego szpitala po drugiej stronie uliczki - dawniejszego dziedzińca szpitalnego. 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Spichlerze Chmielna (od prawej) 59-62 z właściwymi nazwami
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JANUSZAJTIS. TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 

Aż się boję o tym pisać. Kiedy kamień węgielny pod mury obronne Gdańska położono "za Dworem 
Miejskim, pod basztą na rogu, w roku 1343 w środę po śródpościu?". 

Przekładając to na współczesny język, było to 26 marca. Jako pierwsza powstała Baszta Narożna. 
Na wschód i północ pobiegł mur z dalszymi basztami, a przed nim fosa. W murze było co najmniej 
dziewięć bram. W 1361 r. powstał zaczątek przedbramia ul. Długiej. W 1378 r. mur podwyższono i 
wybudowano przed nim niski zewnętrzny. Dalej na zewnątrz powstała druga fosa. Liczba bram 
wzrosła do 12 - w tym pięciu wodnych (nad Motławą). W XV w. rozbudowano trzy przedbramia. 
Pod koniec średniowiecza, w długim na 2,3 km paśmie murów wokół liczącego 36 ha terenu 
Głównego Miasta było co najmniej 20 baszt i 16 bram (w tym pięć z przedbramiami i dziewięć 
wodnych). Dziś mamy - wraz z odbudowanymi - 10 baszt, 10 bram i jedno wspaniałe przedbramie. 

Dla skutecznej obrony miasta należało zapewnić dostęp do murów i baszt. Pomyślano o tym już w 
przywileju z 1342 r.: "Chcemy także, by między miejskim murem a posesjami od strony muru ze 
wszystkich stron miasta była wewnątrz ulica na jeden pręt szeroka?". Pręt miał ok. 4,3 m. Uliczki 
przy murach zachowały się w większości do dziś. Początkowo wszystkie nosiły wspólną nazwę ul. 
Tylnej (Hintergasse). Później nazwy się zróżnicowały, z wyjątkiem odcinka od ul. Zbytki do baszty 
Narożnej, który pozostał ul. Tylną. Odcinek od ulicy Kotwiczników do Słodowników 
(zlikwidowany po wojnie) stał się ul. Służebną (Dienergasse). Od baszty Narożnej do Złotej Bramy, 
na zapleczu ul. Garbary, były Małe Garbary (Kleine Gerbergasse) - dzisiejsze Podgarbary. Kolejny - 
dzisiejszą Wełniarską - określano jako Małą Wełniarską (Kleine Wollwebergasse), ponieważ 
Wełniarską (Wollwebergasse) nazywała się do 1945 r. dzisiejsza Tkacka. Mała Kołodziejska 
(Kleine Scharmachergasse - boczna od ul. św. Ducha) stała się w 1945 r. Podkołodziejską, by 
później całkiem zniknąć. Jej śladów można by szukać na dziedzińcu Starej Apteki. Przetrwała za to 
ul. Latarniana (Laternengasse), której nazwa przypomina, że na przełomie XVIII/XIX w. 
magazynowano tutaj sprzęt oświetleniowy. Ostatnim fragmentem dawnej uliczki Tylnej jest na 
zapleczu ul. Pańskiej Zaułek Murowy (Mauergang), nazwany po wojnie Podmurzem. Stoi przy nim 



baszta Na Podmurzu (nie na "Na Zamurzu", bo uliczka nigdy nie była za murami).

Wróćmy do odcinka między ul. Słodowników a basztą Narożną, równie bezsensownie nazwanego 
najpierw Zamurną, a potem (w 1947 r.) "Za Murami", choć jest wewnątrz murów. Niezależnie od 
nazwy, spacer nią dostarcza niezwykłych wrażeń. Widoczne w perspektywie trzy monumentalne 
baszty - Browarna, Schultza i Narożna, z wciśniętym między nie odbudowanym skrzydłem Dworu 
Miejskiego (dzisiejszego Domu Harcerza), przywodzą na myśl krajobrazy Tallinna i Norymbergi. 
Można się tu poczuć jak w średniowiecznym mieście. Skąd jednak ta "zdegradowana" ulica w 
tytule? Spójrzmy pod nogi. Na fragmencie odcinka między ulicami Słodowników, a Zbytki, ulica 
"Za Murami" nie ma nawierzchni (za Zbytkami przetrwała)! W miejscu, gdzie od wieków był bruk 
(kocie łby) i cała uliczna infrastruktura, idzie się dziś po ubitej ziemi, jak w jakiejś zapadłej wiosce. 
Takich ulic, zdegradowanych po wojnie przez politykę "krótkiej kołdry" (np. zabieranie bruku do 
ułożenia w innych miejscach), jest w Gdańsku więcej, ale tu, w jednym z najpiękniejszych miejsc 
Głównego Miasta, efekt jest szczególnie dotkliwy. Przygotowując rewitalizację ulicy Ogarnej nie 
wolno zapomnieć o ul. Tylnej ("Za Murami") na jej zapleczu. 
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Ilustracja: ul. Tylna (Za Murami) z zachowanym w tym miejscu brukiem - widok jak w Tallinnie i 
Norymberdze 
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 

W trakcie debaty na temat odbudowy mostu w Tczewie pojawiła się wypowiedź, która wprawia w 
osłupienie. Cytuję (za "Dziennikiem Bałtyckim" z 25 marca): "Gdyby na całej długości mostu 
pojawiły się identyczne przęsła, o co zabiegają miłośnicy budowli, wówczas trzy oryginalne 
kratownice z 1857 roku straciłyby swą historyczną wartość, gdyż nie odróżniałyby się od nowych". 
Jeśli dobrze rozumiem, ich wartość nie polegałaby na tym, że są autentyczne, tylko że się 
odróżniają od zrekonstruowanych! 

Jak się zdaje, doszła tu do głosu panująca w niektórych sferach irracjonalna niechęć do 
rekonstrukcji, którą uważa się za godną potępienia. Jej przeciwnicy opierają się często na różnego 
rodzaju "kartach" - ateńskiej (z 1931 r.), weneckiej (z 1964) itp., traktując je jak nienaruszalne 
prawo. A przecież gdyby ono obowiązywało, nie byłaby możliwa rekonstrukcja takiego np. kościoła 
Frauenkirche w Dreźnie czy Rynku w Hildesheimie, gdzie rozebrano nowe betonowe budowle i 
odbudowano zniszczony w czasie wojny Dom Rzeźników z XVI w. Nie powstałby z gruzów 
warszawski Zamek ani Stare Miasto (wpisane na listę światowego dziedzictwa!), nie mielibyśmy 
odbudowanego gdańskiego Głównego Miasta. Nie powstałaby też taka atrakcja jak faktoria z 
czasów rzymskich w Pruszczu Gdańskim. 

Kopia nieistniejącego oryginału przywraca go światu w stopniu zależnym tylko od jej jakości. 
Podstawowym warunkiem jest, żeby była dobra. I nie musi się różnić wyglądem, choć to akurat 



łatwo sprawić. W przypadku mostu wystarczy pomalować zrekonstruowane przęsła na nieco inny 
kolor. Autorowi owej wypowiedzi chodziło zapewne o to, żeby nikt nie brał zrekonstruowanych 
przęseł za autentyczne, czyli w gruncie rzeczy o informację. Żeby ją zapewnić, wystarczy w 
wydawnictwach okolicznościowych i innych materiałach dokładnie określić, które elementy mostu 
są rekonstrukcją, a na tych oryginalnych umieścić odpowiednie tablice.

A co do przyjętego w owych kartach wymogu, by uzupełniane części zabytku różniły się od 
zachowanych (czyli od pierwowzoru), to stąd otwarta droga do tzw. rekompozycji w formach 
współczesnych, będącej zaprzeczeniem zasad ochrony dziedzictwa. Jakby wyglądała gdańska 
Katarzynka czy Ratusz przy Długim Targu, gdyby - zgodnie z tą doktryną - zamiast rekonstrukcji 
pięknych hełmów ich wieże otrzymały "nowoczesne" zwieńczenie? Jakby wyglądał Długi Targ, 
gdyby uzupełniano zachowane fragmenty fasad w taki sposób, jak się to obecnie proponuje dla 
spichlerza Woli Łeb - jednego z najcenniejszych historycznie? Gdyby odbudowano Gdańsk 
rygorystycznie w myśl tych wytycznych, zanikłby ruch turystów, a wraz z nim zyski. Co tam zyski! 
Miasto straciłoby swoją niezwykłą tożsamość. 

Wróćmy do tczewskich mostów, należących do szczytowych osiągnięć światowych. Ten starszy, z 
lat 1851-57, był dziełem pionierskim, porównywanym ze słynnym mostem Stephensona przez 
cieśninę Menai. W 1889 r. doszedł do niego równie wspaniały nowy most kolejowy, z kratownicami 
w kształcie "rybich pęcherzy". Powstał w ten sposób jedyny w swoim rodzaju zespół niezwykłej 
wartości - taka leżąca wieża Eiffla. Po wysadzeniu w powietrze w 1939 r. połatano go różnymi 
elementami. Teraz wreszcie może odzyskać świetność - pod warunkiem, że się go odbuduje w 
dawnej postaci. Mamy odbudować most jako całość, a nie przęsła! Każda inna metoda będzie tylko 
kontynuacją łataniny. 

Na koniec zacytujmy fragment opisu z roku 1857: "Patrząc na kratę z boku z pewnej odległości, 
trudno rozpoznać ażurowość, lotność, koronkowość budowli. Inaczej kiedy sami wejdziemy na 
most. Imponująca wysokość krat, które zdają się unosić nad bystro przepływającym nurtem, 
osobliwy, jasny odgłos powietrza, przechodzącego przez kraty, rzut oka na rozległą przestrzeń, 
twórczy duch, przemawiający z dzieła, zapewniają podniosły i przemożny efekt. To odczucia, 
jakich doświadczamy na ażurowych wierzchołkach gotyckich katedr. A przecież, choćby nie wiem 
jak wzniosłe były te wrażenia, wywołane przez dzieło jako całość, to jednak detale, pomysłowa 
technika, matematyczna dokładność są tym, co nas skłania do rozpatrywania szczegółów i zmusza 
do poddania się powszechnej opinii zwyczajnego zachwytu". (L. Passarge). 
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Ilustracja: Tczewskie mosty na pocztówce sprzed I wojny 
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Szukając dzieł sztuki związanych z tematyką pasyjną, trafiam do kościoła św. Trójcy na Starym 
Przedmieściu i staję przed wiszącym w południowej nawie epitafium w formie tryptyku. Środkowy 
obraz przedstawia naigrawanie się z Chrystusa. Siedzącego w środku w czerwonej szacie, z trzcinką 
w ręku, biją i opluwają oprawcy. Scena jest dynamiczna - słyszymy w wyobraźni szydercze słowa: 
"Witaj, królu żydowski!". Z pełną ruchu sceną kontrastują pełne spokoju malowidła na skrzydłach, 



przedstawiające czterech Ewangelistów - każdego z jego Księgą Nowego Testamentu. Można ich 
rozpoznać po atrybutach. Pierwszemu u góry po lewej towarzyszy anioł, drugiemu - na prawym 
skrzydle - lew. Niżej na lewym skrzydle widnieje byk, na prawym - orzeł. Są to więc Mateusz, 
Marek, Łukasz i Jan. Niżej czytamy po łacinie:

"Wizerunek ten niech cię nie zmyli, przyjazny wędrowcze, przyjmij męża, którego przedstawia 
namalowana tablica: Błyszczał sławny miasta Gdańska burgrabia, którego kości miękko w tym 
grobie spoczywają. Żona pobłogosławiła szczęśliwego piętnaściorgiem potomstwa, owocami 
pobożnego łoża. Mądry był jako rajca, o wymowie Tuliusza, miłujący sprawiedliwość i pomyślność 
Ojczyzny, ponadto kochał dobro i karał nieprawości, prawo swoim obywatelom równo świadczył, 
tedy lud w bolesnym smutku pogrzeb opłakuje, bowiem zaburzyła ta śmierć ich szczęście. Niech 
ziemia przyjmie, co do niej należy; ale duch niech wśród gwiazd zamieszka, a sława wieczną 
będzie. Epitafium wspaniałego i dostojnego pana Marcina Rawenwalta, burgrabiego i senatora 
Rzeczpospolitej Gdańskiej, który zmarł w roku 1520."

Wspomniany tutaj Tuliusz to sławny Marcus Tullius Cicero (106-43 prz. Chr.) konsul rzymski, 
którego świetne mowy doprowadziły do stłumienia spisku Katyliny.

Dalsze wiadomości o zmarłym znajdujemy w tablicach genealogicznych. Marcin, zapisany jako 
Rabenwald (po polsku brzmiałoby to "Kruczolaski"), urodził się w 1450 r., w chwili śmierci liczył 
więc 70 lat. Prowadził wielki (zagraniczny) handel. W roku 1486 został ławnikiem, w 1489 rajcą, w 
1514 był burgrabią, wyznaczonym przez króla spośród 8 rajców, zaprezentowanych przez Radę. 
Żonę nieznanego imienia i nazwiska poślubił w 1475 r. Kolejnych informacji dostarcza w I tomie 
swojej Historii Miasta Gdańska ( Geschichte der Stadt Danzig ) niezawodny Paul Simson. 

Jak się okazuje, w roku 1499 rajca Rabenwald posłował w sprawach miejskich do króla Jana 
Olbrachta do Krakowa. W drodze powrotnej, 22 maja, niedaleko Kwidzyna, napadł go toczący 
prywatną wojnę z Gdańskiem Grzegorz Mattern, zabił towarzyszących mu służących i uwięził w 
zamku wspierającego go grafa Dietricha von Schliebena pod Gierdawami (dziś Żeleznodorożnyj) w 
Prusach Krzyżackich. Następnie zażądał od władz Gdańska 50 tys. węgierskich złotych okupu, 
grożąc Rabenwaldowi torturami i śmiercią. Jego ludziom udało się wzniecić groźne pożary na 
Długich Ogrodach i przy Szerokiej. W odpowiedzi miasto wysłało zbrojny oddział. Mattern uciekł 
do Poznania, gdzie został złapany i stracony. Gdy przerażony von Schlieben uciekł z zamku, 
Rabenwaldowi udało się uwolnić i wrócić do domu po przeszło półrocznej nieobecności.

W 1501 r. witał w Gdańsku króla Aleksandra, a po wizycie towarzyszył mu do Malborka. W 1511 r. 
jeździł do Kowna, by uporządkować sprawy kantoru gdańskiego, którego dawną siedzibę Litwini 
nazywają dziś Domem Perkuna.

Wyjaśnijmy jeszcze odmienność skrzydeł. U dołu sceny środkowej przedstawiono po lewej 
Rabenwalda z 8 synami, po prawej żonę z 7 córkami. Za nim stoi św. Barbara, za nią św. Anna. Tę 
tablicę Rabenwald ufundował sobie przed śmiercią. Tymczasem zwyciężyła reformacja i większość 
potomków przeszła na jej stronę. Kłuły ich w oczy postacie świętych na głównym obrazie i po 40 
latach dodali skrzydła w duchu nowej wiary, z postaciami Ewangelistów. Zwyczajne epitafium, a 
jakaż bogata historia! 
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Epitafium Rabenwalda w kościele św. Trójcy 
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"Zbudowana ok. 1610 r. na zrębie murów gotyckich, w stylu niderlandzkiego manieryzmu, 
wówczas trójkondygnacyjna z wysoką sienią. (?) Niezniszczona 1945, rozebrana niemal całkowicie 
1957, z pozostawieniem fragmentów fasady i gotyckiej zach. ściany bocznej. Odbudowana wg proj. 
Adama Stefanowicza. Fasada zrekonstruowana z drobnej cegły holenderki; dwuosiowa, 
czterokondygnacyjna, z ujętymi w gzymsy fryzami z główkami aniołków, maszkaronami i rzeźbami 
ptaków (?). Okna w płytkich, odcinkowo zamkniętych wnękach. Otwór wejściowy z koszowym 
łękiem odciążającym, ozdobiony autentycznymi klińcami z ornamentem okuciowym i lwią maską 
w kluczu. Szczyt obrzeżony listwowymi esownicami z wolutami wspartymi na obramieniach 
wypustów rynnowych, w zwieńczeniu przerwany trójkątny naczółek z szyszką na postumencie. W 
szczycie okno poddasza, nad nim okulus, obwiedzione opaskami połączonymi z esownicami 
szczytu". Kamieniczka, opisana w ten sposób w Katalogu Zabytków Głównego Miasta (dodajmy 
datę odbudowy: 1961 r.), stoi przy ul. Ogarnej 28. Patrząc na nią, zadajemy sobie pytania: kto ją 
zbudował? Kto tu mieszkał? Na pierwsze trudno odpowiedzieć. Motywy dekoracyjne nie zdradzają 
indywidualnych cech, co nie przeszkadza, że patrzymy na nie z przyjemnością. Drobne cegły 
("mopki") kupowano w Holandii tak tanio, że służyły jako balast na statkach. Bogaty szczyt, łęki, 
wnęki i fryzy z ornamentalnymi wstawkami kamiennymi tworzą miłe urozmaicenie. W środku 
fasady zwraca uwagę gołąb, niegdyś pozłocony - stąd poetyczna nazwa: Dom Pod Złotą Gołębicą, 
nadana jednak chyba dopiero po ostatniej wojnie. 

Łatwiej (to nie znaczy, że łatwo!) znaleźć mieszkańców domu w różnych czasach. Pomagają w tym 
księgi gruntowe, spisy podatników i księgi adresowe. Pełna lista wymaga wielu godzin spędzonych 
w Archiwum. Odcyfrowywanie zatartego pisma gotyckiego jest żmudne, ale przynosi efekty. W 
księgach gruntowych znajdujemy pod datą 1628 pierwszego po XVII-wiecznej przebudowie 
właściciela: Henryka ( Hinricha ) Utescha, sądząc z nazwiska - menonitę. Jak to możliwe? 
Menonici nie mieli prawa kupować domów w Gdańsku. Może zmienił wiarę? Henryk Utesch (czy 
ten sam?) był w 1586 studentem gdańskiego Gimnazjum Akademickiego. Zostawiam wyjaśnienie 
zagadki na przyszłość i sięgam po księgę adresową z 1797 r. Dom od trzech lat nosi numer 
serwisowy 250. Właścicielem jest kupiec Jakub Dirksen. Nazwisko również menonickie, ale jako 
prowizor zjednoczonych szpitali św. Ducha i św. Elżbiety był raczej kalwinem. Przy Ogarnej miał 
"pakamerę" z suknami. W 1817 r. dom należał do rajcy J.J. Schultza, członka dwóch deputacji 
(komisji): opieki społecznej i zarządu lasów miejskich. Niedaleko, pod nr. 254 (dziś 33), Schultz 
prowadził hurtownię. W 1844 pod nr. 250 pojawia się organmistrz Carl Friedrich Schuricht (1809-
1864), kontynuujący wraz z synem Carlem Gotthilfem (1832-1890) świetne tradycje budownictwa 
organowego w Gdańsku i okolicach, gdzie zbudowali nie mniej niż 20 instrumentów (m.in. w 
kościele św. Brygidy - zniszczony w 1945 r.). 

Dom, noszący od 1853 r. do dziś nr 29, należy do Schurichta jeszcze w 1858 r. W 1874 r. 
właścicielem jest kupiec P. Frantzen, w 1897 - wdowa po nim. Lokatorami są kupcy: M. Blauert - 
handel winem, P. Rudolphy - galanteria i E. Rosenstein, który ma tu kantor (biuro). W 1900 r. 
kupiec Arthur Holzrichter wynajmuje od właścicielki spichlerz, a kupiec Reichenberg kantor. W 
1910 Holzrichter sam jest właścicielem. W domu mieszkają panny Foth i Golkowski i rencista 
Janzen, a kupiec Johann Zegke ma kantor. Po I wojnie (w 1920 r.) działa tu firma ubezpieczeniowa 
"Viktoria", mieszkają właściciel i kupiec Teichmann. W 1931 r. Holzrichter, który wyprowadził się 
do Sopotu, jest na Ogarnej "przedstawicielem handlu hurtowego". W domu odnotowano także firmę 
Dagoma, sp. z o.o., firmę spedycyjną Fritza Uschkoreita (nazwisko staropruskie!), oraz restauratora 
z Długiego Targu 25 Juliusa Thatera. W 1941 r. Holzrichter przebywa w Berlinie, firmą zawiaduje z 
Sopotu Franz Holzrichter (pewnie syn). Pod Złotą Gołębicą mieszka dwóch Ottonów Knispelów 
(ojciec - rencista i syn - ekspert od drewna), oraz przedszkolanka Agnes Knispel.

Patrzę na szarą gołębicę z gałązką oliwną w dziobie i zadaję sobie (i nie tylko) pytanie: czy nie 



byłoby warto przy okazji rewitalizacji ul. Ogarnej przywrócić jej złoceń? I wpuścić pod chodnik 
tych mnożących się ostatnio w zastraszającym tempie kompromitujących ("wschodnich") wylotów 
rynien chlustających na nogi? A może pomyśleć też o przedprożu? 
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Dom Pod Złotą Gołębicą przy ul. Ogarnej
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Stało się to w środę 14 stycznia 1756 r., wczesnym popołudniem, w wielkiej sali Domu 
Angielskiego, który był wówczas ekskluzywnym hotelem. O godzinie 4 rozpoczął się koncert, 
kolejny w dorocznym cyklu, organizowanym przez organistę kościoła św. Elżbiety Jana Jeremiasza 
du Graina.

Wybitny muzyk, świetny kompozytor i wykonawca, liczący w tym czasie około 55 lat, osobiście 
dyrygował zespołem, złożonym z orkiestry i chóru. Co grali, nie wiemy, ale prawie na pewno były 
także w programie jego własne utwory - może któryś z koncertów klawesynowych, za których 
nagranie przyznano ostatnio pani Alinie Ratkowskiej jeden ze Sztormów Roku? [Nagroda w 
plebiscycie kulturalnym "Gazety Wyborczej Trójmiasto" - red.] Może grała go młodziutka 
wówczas, niezwykle utalentowana Konstancja Renata, siostra genialnego Jana Bogumiła 
Goldberga, dla którego sam Bach napisał słynne wariacje?

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na sali. Dyrygent wznosi rękę, by podać zespołowi następną frazę i 
nagle osuwa się na podłogę. Muzycy przestają grać, ludzie krzyczą, ktoś podbiega do leżącego i 
sprawdza puls. "Czy jest jakiś doktór na sali?" "Zróbcie miejsce, musimy go przenieść na 
zaplecze!" Wszystko na próżno. Jak relacjonował w liście do Telemanna (którego du Grain był 
uczniem) muzyk Christoph Nicholson: "w trakcie koncertu doznał takiego udaru, że wkrótce potem 
wyzionął ducha."

Pochowano go w następny poniedziałek w kościele św. Elżbiety "przed ławą (pod) nr 11 przy 
stallach dla mężczyzn". Pozostawił drugą żonę Adelgundę Eufrozynę i dwóch synów - 22-letniego 
Karola Ludwika (z pierwszego małżeństwa) i 6-letniego Piotra Filipa (z drugiego). Wdowa, 
wówczas 43-letnia, przeżyła męża zaledwie o trzy miesiące. Pochowano ją w tym samym grobie 
"pod kamieniem nr 11 - przed długą stallą dla mężczyzn, w stronę wielkich drzwi, na którym jest 
data 1601".

Gdzie to było w kościele? Spisy wymieniają 28 płyt grobowych, z których najstarsza pochodziła z 
roku 1600. Próżno byłoby ich dziś szukać, bo przykrywa je posadzka. Nie dysponujemy też, jak w 
przypadku kościoła Mariackiego, planem z zaznaczonymi miejscami i numerami płyt. Wielka 
piwnica pod prezbiterium u św. Elżbiety nie była przeznaczona na chowanie zmarłych. Pozostaje 
więc nawa kościoła, "w stronę głównego wejścia" i to musi wystarczyć.

Pochodzący zapewne z Elbląga Jan Jeremiasz du Grain był w tym kościele organistą od roku 1739. 
Pierwsza wiadomość o tutejszych organach, roboty Antoniego Lehmanna, pochodzi z 1549 r. 
Prawdopodobnie doznały szkód w czasie oblężenia rosyjskiego w 1734 r., bo wkrótce potem, w 
latach 1735-36 organmistrz Andrzej Hildebrandt zbudował nowy instrument. Było to dzieło 
wysokiej klasy, zarówno jeśli chodzi o wystrój, jak i pod względem muzycznym.

Przytoczmy fachowy opis historyków muzyki (W. Renkewitz i J. Janca): "Organy te mają tzw. 



gdański prospekt i posiadają oprócz dwóch tylnych pozytywów pedału także tylny pozytyw 
manuału. Wewnętrzne płaskie pola pozytywów pedału są jednak przysunięte do stojącego w środku 
tylnego pozytywu manuału. Pozytywy górny (8 stóp) i tylny (4 stopy) mają jednakowy podział 
według klasycznego wzoru: trzy wieżyczki w wielobocznym obrysie, płaskie pola pośrednie".

Historyk sztuki (W. Drost) zwraca bardziej uwagę na zdobnictwo: "Szczyty i końce grup piszczałek 
są schowane za ażurowym listowiem akantu ujętym w pasy. Górne zamknięcie stanowi szeroki 
profilowany, pięciodzielny gzyms, zwieńczony ażurową listwą z pnących się w górę liści akantu. Po 
bokach głównego werku widnieją dwa ażurowe uszaki z akantowych wici". Dodajmy, że organy 
miały 29 głosów.

W 1912 r. przebudowano je na system elektropneumatyczny z 24 głosami. Piękny instrument, 
będący zarazem bezcenną pamiątką po jednym z najwybitniejszych muzyków przedrozbiorowego 
Gdańska, uległ zniszczeniu w pożarze kościoła wznieconym 30 marca 1945 r. przez sowieckich 
piromanów. Dzisiejsze, zbudowane w 1957 r., mają 15 głosów. 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Organy u św. Elżbiety przed 1945 r. 

[autor fot./rys] MATERIAŁY PRASOWE 
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 
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Wspólną cechą wczesnych zegarów mechanicznych była mała dokładność. Konieczne było ich 
regulowanie i korygowanie wskazań, tak, by były zgodne z lokalnym czasem, do czego nieodzowny 
był zegar słoneczny. Najpóźniej w XV w. miał taki zegar gdański Ratusz. W 1589 r. otrzymał nowy, 
niezwykle kunsztowny, ufundowany przez kaznodzieję kościoła św. Barbary na Długich Ogrodach, 
Aleksandra Glasera. W gdańskim Archiwum zachował się sporządzony przez niego projekt tarczy z 
liniami godzin "równych, nierównych, polskich i włoskich". Jest to tzw. zegar południowy, czyli o 
tarczy zwróconej dokładnie na południe. Nad zegarem dwa lwy trzymają herb Gdańska. Napis głosi 
"Cieniem są dni nasze". Obecną postać zegar zawdzięcza renowacji w l. 1647/48, dokonanej 
zapewne pod kierunkiem samego Heweliusza. Nie był zresztą jedyny taki na Ratuszu. W 1594 r. 
wypłacono Henrykowi Lossowi 35 grz. "za kunsztowny przyrząd astronomiczny i wstawienie 
zegara słonecznego do okna". Zegary witrażowe tego typu można podziwiać np. w ratuszu w Ulm 
(z 1540 r.) i na zamku w Ambras (z 1550 r. - obecnie w Wiedniu). Witraż z zegarem zamontowano 
pewnie w Kamlarii, bo okna Wielkiej Izby Rady miały inne kolorowe szybki, z herbami. 
Odtworzenie zegara Lossa byłoby bardzo pożądane.

Zegary słoneczne miały także kościoły. Do naszych czasów dotrwał zegar na ścianie południowego 
transeptu kościoła Mariackiego, wykonany w 1533 r. przez Wawrzyńca Zachaua. Zapis: " 
malarzowi za odmalowanie zegara słonecznego na kościele - 9 wielkich grzywien (po 40 gr )" 
można interpretować jako odnowienie już istniejącego zegara. Z kolei w odpisach rachunków 
kościoła św. Jana z 12 września 1671 r. znajdujemy pozycję " Zegar słoneczny. Robocizna 8 fl.", z 
dopiskiem na marginesie: " Wrzesień 1671 r.: na kamieniarkę zegara słonecznego wydano [brak 
kwoty ], uposażenie 2 ludzi 18 gr". W rzeczywistości były to dwa zegary na narożniku 



południowego skrzydła transeptu. Zdjęto je w 1939 r., ponieważ groziły upadkiem. Jak pisano w 
gazetach " Jedna z grubych na 15 cm płyt z piaskowca była już zerodowana i pęknięta na cztery 
części." Od zeszłego roku możemy tam oglądać ich nową, uproszczoną wersję. Brawo! 

W niezłym stanie zachował się zegar słoneczny na południowej baszcie Żurawia z datą 1688. Mało 
gustowną legendę o wypluciu go przez diabła wymyślił w 1941 r. Ernst Frieböse. Wcześniej nie 
była znana. Konieczne jest odnowienie słabo widocznych linii i cyfr godzin.

Zegary słoneczne, dziś nieistniejące, wskazywały czas na szczytach domów przy Długim Targu 25 
(na rogu Pończoszników) i przy Szerokiej 82. Niegdyś było ich znacznie więcej, także na Wyspie 
Spichrzów. Na miejscu spichlerza Zegar Słoneczny (1643) przy ul. Chmielnej 24 stanął w końcu 
XIX w. neorenesansowy budynek Kasy Oszczędności. Spichlerz przy Stągiewnej 28 nosił kolejne 
nazwy: Biała Tarcza (1709), Zegar Słoneczny Przy Pługu (od 1756 r. - spichlerz Pług był pod nr 
32), na koniec po prostu Zegar (od 1782 r.). Dla odróżnienia pobliski spichlerz pod nr. 31a 
nazywano w 1709 r. Małym Zegarem. Obydwa miały fasady od południa. Wielki zegar słoneczny 
widać na sztychu Willera z 1687 r., przedstawiającym dawny klasztor Franciszkanów - wówczas 
Gimnazjum Akademickie. Jego twórcą mógł być Piotr Krüger, matematyk i astronom, profesor 
Gimnazjum w latach 1607-1639, nauczyciel Heweliusza. 

Poza historycznym Śródmieściem mamy m.in. zegary słoneczne z 1616 r. na Domu Bramnym w 
Oliwie, o których niedawno pisałem, oraz kilka nowszych, np. we Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 
59 czy na gmachu Conradinum. Jeszcze nowszy zegar na skwerze przy Wielkim Młynie zniszczyli 
bezrozumni wandale. 

Nowe zegary słoneczne na dawnym miejscu na kościele św. Jana (fot. A. Januszajtis) 

[autor fot./rys] ANDRZEJ JANUSZAJTIS;D. SADOWSKI 
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Początki Oliwy sięgają XII wieku. W roku 1186 przybyli tutaj pierwsi cystersi z Kołbacza (na 
Pomorzu Zachodnim). Zbudowali klasztor, obok którego rozwijała się wieś, wymieniona po raz 
pierwszy jako miejscowość ( in loco qui Olyua dicitur ) już w najstarszym przywileju z roku 1188. 
Nazwę najprawdopodobniej nadali jej sami cystersi. Zabudowania wsi skupiały się wokół rynku. 
Zarządzał nią klasztorny wójt, urzędujący w zachowanej do dziś Wielkiej Bramie, do pomocy miał 
notariusza. Obaj podlegali przeorowi. Mieszkańcom wsi służył wybudowany jeszcze w XIII w. 
parafialny kościół św. Jakuba. Co najmniej od 1616 r. funkcjonowała wiejska szkoła. W XVI w. 
Oliwa miała dwie gospody: zbudowaną w 1598 r. Wielką (1609: magna taberna ), na Rynku przed 
główną bramą do klasztoru i Małą (1594 parva taberna, później Kleinkrug ), przy drodze do 
Świemirowa i Sopotu (u zbiegu al. Grunwaldzkiej i ul. Wiejskiej - stąd nazwa Gospódka). U zbiegu 
dawnego Wygonu ( Trift - obecnie ul. Opata Rybińskiego) i tejże drogi "Pomorskiej" - dzisiejszej 
al. Grunwaldzkiej - stał szpitalik św. Łazarza, odbudowany po zniszczeniu wojennym w 1656 r. i 
ostatecznie rozebrany w 1963 r. (została tylko przydrożna kapliczka). W 1772 r. zaanektowana 
przez Prusy Oliwa liczyła 255 mieszkańców. 

Wspomniana Wielka Brama to zachowany do dziś Dom Bramny, od 1709 r. zwany też Domem 



Zarazy. Cegły dużego formatu, ułożone w tzw. wątku wendyjskim, przemawiają za pochodzeniem 
dolnych partii murów z XIV wieku; całość budowli i szczyt od wschodu to raczej wiek XV. 
Zainteresowanie budzą dwa zegary słoneczne, bardzo dziś zaniedbane, pochodzące według 
większości autorów z XVIII w. Ze swojej strony, w wydanej w 2003 r. monografii "Gdańskie 
zegary, dzwony, karyliony" wysunąłem przypuszczenie, że mogą być jeszcze średniowieczne. 
Prawdy poszukamy w klasztornych zapiskach. W 1575 r. zanotowano, że "odrestaurowana została 
kaplica w Wielkiej Bramie i przez Wielmożnego P. Stanisława Karnkowskiego, biskupa 
włocławskiego konsekrowana ku czci NMP" (według późniejszych zapisów także świętych 
Bernarda i Benedykta). W dwa lata później brama doznała szkód od gdańszczan toczących wojnę z 
Batorym. W 1579 r., po zakończeniu wojny, w toku odbudowy zdewastowanego zespołu 
klasztornego "zniszczony mur od Wielkiej Bramy w stronę Gdańska na nowo wzniesiono i tam, 
gdzie był zburzony, odbudowano". Z pewnością naprawiono także szkody w budynku bramy. 
Związaną z nią kaplicę urządzono na nowo w 1607 r. i przeznaczono do nabożeństw dla wiernych 
spoza klasztoru w czasach epidemii. Nastąpił okres rozwoju. Rosnąca liczba mieszkańców wsi 
zmusiła do uregulowania spraw porządkowych. W 1616 r. opat Dawid Konarski wydał "Wilkierz 
albo prawo do wszystkich dóbr i wsiów oliwskich należące", znany z osiemnastowiecznego odpisu 
w języku polskim. I oto znajdujemy w nim następujący przepis: "Tu się też surowie napomina, aby 
szołtysi gburów, ogrodników i innych na robotę pańską wszytkich o jednej godzinie, osobliwie we 
żniwa, jak tylko słońce wnidzie, do samego wieczora wyprawiali. Do czego w każdej wsi przed 
szołtysem powinien być kompas albo słoneczny zegar". Rozporządzenie dotyczyło w pierwszym 
rzędzie wsi Oliwa. Na tutejszej siedzibie sołtysa (wójta) zrealizowano je, i to podwójnie. Jeden z 
"kompasów" pokazuje czas przed, drugi - po południu. Wynika stąd niezbicie, że powstały nie w 
XVIII, tylko w XVII wieku - konkretnie w 1616 r. Namalowane linie i cyfry godzin z biegiem 
czasu blakły i trzeba je było odnawiać. Ślady odnawiania widać na tarczach. Dzisiejszy kształt cyfr 
mógł powstać w XVIII w., ale zegary jako takie są starsze. W tej chwili pilnie wymagają 
odnowienia i być może także poprawienia gnomonów (prętów, których cień wskazuje czas), które 
dla prawidłowego działania powinny być skierowane na Gwiazdę Polarną. 

[autor fot./rys] DOMINIK SADOWSKI 
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W izbach? To słowo kojarzy nam się raczej z chłopską chatą czy pomieszczeniami w mieszkaniach 
niż z siedzibą władz. A jednak! 

To, co dzisiaj nazywamy salami - Czerwoną, Białą, Wety - w Ratuszu Prawego (Głównego) Miasta, 
określano niegdyś jako izby, po niemiecku Stube. Źródeł informacji o dawnych nazwach jest wiele. 
Są to w pierwszym rzędzie dokumenty urzędowe - ordynacje (regulaminy) władz miejskich, 
głównie Rady, i recesy (sprawozdania z obrad) ordynków, jak nazywano kolegia, z których się 
składała. Mamy poza tym opisy Ratusza z różnych epok w takich dziełach jak "Historyczne 
Opisanie Miasta Gdańska" ( Der Stadt Danzig Historische Beschreibung ) Rajnolda Curickego z 
roku 1687, "Opis najważniejszych budynków w mieście Gdańsku" ( Beschreibung derer 
vornähmsten Gebäude in der Stadt Dantzig ) Bartłomieja Ranischa z ok. 1708, " Specificatio " 
wyposażenia niektórych pomieszczeń z 1698 i innych. Część nazw podaje Gotfryd Lengnich w 



"Publicznym Prawie Gdańska" ( Jus Publicum Dantiscanum ) z 1769 r. Niewykorzystanym źródłem 
jest "Rozporządzenie Rady dla Komendanta Straży" ( Raths Verordnung für den Diener Hauptmann 
) z roku 1772 w gdańskim Archiwum, a szczególnie zawarty w nim wykaz kluczy, które ów kapitan 
miał w swej pieczy. Było ich w sumie 71. 

A oto polskie odpowiedniki nazw 31 pomieszczeń w kolejności, w jakiej występują w tym wykazie: 
Letnia Izba Rady, Zimowa Izba Rady, Mała Izba Wety, Korytarz do Małej Izby Wety, Wielka Izba 
Wety, Przedsionek przy schodach, Kamlaria, Korytarz do Sali, Sala (jedyna tak określona), Izba 
Loterii, Wielka Izba Obywatelska, Korytarz na Dziedziniec, Trzęsigłowa (osławione więzienie) dla 
mężczyzn, Trzęsigłowa dla kobiet, Piwnica na wapno, Mieszkanie Komendanta Straży, Apteka, 
Przedsionek schodów, Wieża, Mała Izba Obywatelska, Izba Wicków (?), Letnie Więzienie, 
Pierwsza Komora na Poddaszu, Druga Komora na Poddaszu, Karcer ( Strafkammer ), Mieszkanie 
Klucznika, Izba Straży, Pierwsza Komora Zegarowa na Wieży, Druga Komora Zegarowa na Wieży, 
Trzecia Komora Zegarowa na Wieży, Pomieszczenie między Zimową Izbą Rady a Małą Izbą Wety. 
Uderza pominięcie na parterze Apteki Radzieckiej ( Ratsapotheke ) oraz znanych z innych źródeł 
pomieszczeń pod Wielką Izbą Wety: Komory Palowej, Komory Akcyzy, Komory Zapasów (Kasy 
Posiłkowej) i Małej Wagi. Mniej dziwi brak Małego i Wielkiego Krzysztofa - tajnych skarbców, w 
których przechowywano kosztowności i - jeszcze cenniejsze dla miasta - kopie przywilejów i pism 
królewskich. Nie wymieniono także Wielkiej (Nowej) i Dolnej Kancelarii, trzech Izb Archiwum, 
"Sklepu" (Skarbca) Kamlarii, ani mającej znaczenie strategiczne Sali Rady Wojennej (u Ranischa 
Kriges Rahts Sahl ), stanowiącej część dzisiejszej Górnej Sieni od strony głównej klatki schodowej. 

Osobliwą nazwę "Trzęsigłowy" ( Schüttelkopf ) tłumaczono w ten sposób, że opuszczać to 
więzienie (po długiej odsiadce) mieli dopiero trzęsący się starcy. Inna cela, o nieznanej dotąd 
nazwie Witzkenstube, co pozwoliłem sobie oddać po polsku jako "Izbę Wicków", mogła być 
przeznaczona dla "kawalarzy", czyli oszustów nabierających ludzi, ale ustalenie jej etymologii 
wymaga dalszych poszukiwań. 

W dziele Ranischa znajdujemy cenne objaśnienia funkcji wielu pomieszczeń, np. "?Wielka Izba 
Obywatelska ( Große Bürger Stube - na miejscu obecnej Sali Morskiej na II piętrze), czyli 
więzienie, gdzie idą obcy i ci obywatele, których się wsadza za długi" czy: "?wielka Kancelaria, 
gdzie siedzą wszyscy pisarze kancelaryjni, każdy w swoim oddzielnym gabineciku ( Cabinet ) i 
piszą", itp. Na parterze wymienia Ranisch jakąś "wielką izbę, w której w dzień muszą czuwać 
strażnicy miejscy, a w nocy pachołkowie pożarowi". Na planie z połowy XIX w. pomieszczenie w 
południowo-wschodnim rogu dzisiejszej restauracji "Palowej" nosiło nazwę Wartowni. Możliwe, że 
nadal pełniło funkcję dawnej Izby Straży. 

Ilustracja: Wielka Izba Rady - dziś 
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WYSPA SPICHRZÓW. PROF. ANDRZEJ JANUSZAJTIS ODPOWIADA MARCINOWI 
KOZIKOWSKIEMU 

Historyczne piękno jest nad Motławą potężną siłą, przynoszącą milionowe zyski. Zakłócanie go 
przez niedopasowane budowle czy dodawanie szczytów zbyt wysokiej Nowej Chmielnej do 
scenerii ul. Chlebnickiej obniża wartość produktu turystycznego 



W jednym z ostatnich felietonów zwróciłem uwagę na zagrożenie dla historycznego krajobrazu 
Głównego Miasta, wynikłe z dopuszczenia zbyt dużych wysokości (30 m!) zabudowy na Wyspie 
Spichrzów. Odpowiednie zastrzeżenia zgłaszaliśmy (nie tylko ja!) przed uchwaleniem planu 
zagospodarowania, ale je zignorowano i błędne założenia w nim się znalazły.

Nowe wizje zabudowy są tymi błędami obarczone. Dotyczy to niestety także projektu Marcina 
Kozikowskiego [architekt, którego pracowania stworzyła projekt zabudowy fragmentu północnej 
części Wyspy Spichrzów - red.]. Autor broni swojego dzieła, to zrozumiałe. Jego wypowiedź w 
"Gazecie Wyborczej" [8 lutego 2013 r. - red.] zawiera jednak nieścisłości, które trzeba sprostować. 
Między innymi czytamy, że "wysokość historyczna spichlerzy nie została zmieniona". Wystarczy 
zestawić projekt z dawnymi zdjęciami, żeby stwierdzić, że to nieprawda. Potwierdzeniem są też 
rysunki inwentaryzacyjne i rekonstrukcyjne oraz spisy spichlerzy z różnych epok, z liczbami 
kondygnacji, szerokością fasad, liczebnością obsługi itp.

Oto wybór informacji dla pierzei nad Motławą (numeracja ul. Chmielnej):

nr 10: "Deo" - środkowy z zespołu trzech spichlerzy (nr 9-11), zwanego od 1782 r. "Soli-Deo-
Gloria". Do 1709 r. był to jeden spichlerz kalenicowy długości 135 stóp (1 stopa gdańska = 28,7 
cm). W 1422 r. współwłaścicielem był burmistrz Henryk Vorrath, który wbrew Krzyżakom 
odbudował Żurawia; w 1765 r. - C. Groddeck; w 1783 r. - F. Muhl; od 1813 r. - Frantziusowie. 
Spalony w 1813 r. i w 1929 r., w 1930 r., uzyskał dzisiejszą postać i wysokość 30 m (nad gruntem). 
Mimo to nie widać go z ul. Mariackiej, bo nie stoi w jej osi. Po 1945 r. czynny jako elewator 
zbożowy;

nr 12: "Woli Łeb" - pod tą nazwą od 1553 r. Od 1423 r. własność rodziny Winterfeldów, z której 
m.in. wywodził się historyk Gotfryd Lengnich, nauczyciel i wychowawca Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Dochody szły na kaplicę św. Jakuba w kościele Mariackim, naukę i cele 
charytatywne. Szeroki na 39 stóp, miał 7 "stropów", obsługiwanych przez czterech ludzi. Spalony 
w 1813 r., odbudowany w dawnej postaci. Przed wojną należał do polskiej spółki Polryż. Wysokość 
23 m. Zachowane części ścian i fasady z godłem i kartuszem z inskrypcją: "Z powinności 
Winterfeldów wobec nieznanych następców monument z ruiny podniesiony i odrestaurowany 
1759". P. Kozikowski uzasadnia szklaną nadbudowę tego cennego zabytku tym, że "trudno byłoby 
go odbudować z materiałów, z których powstał".

Co za problem uzyskać cegły odpowiedniego formatu? W czasach o wiele biedniejszych jakoś się 
to udawało;

nr 13: "Wóz Ognisty" - pierwotnie "Murzyn" (1553), potem "Wóz" (od 1631), "Wóz Eliasza" 
(1688), "Złoty Wóz" (1782), obecna nazwa od 1813 r. Właścicieli znamy od roku 1422. Szerokość 
20 stóp, czterech ludzi obsługi. Spalony w 1813 r. i w 1945 r. Wysokość 19 m; 

nr 14: "Czterej Rycerze" - od 1756 r., pierwotnie "Rajnold" (1553) i "Rycerz" (1643). 30 stóp, 
czterech obsługujących. Lista właścicieli od 1422 r. Spalony w 1813 r. i w 1945 r. Wysokość 21 m; 

nr 16: "Czarny Krzyż" - pod tą nazwą od 1688 r., przedtem "Orzeł" (1553), raz "Czarny Orzeł", do 
1782 r. obie nazwy łącznie. Do 1813 r. podwójny spichlerz, 37 stóp szerokości, odpowiednio 
czterech i pięciu ludzi obsługi. Wśród właścicieli (od 1422) T. Giese (1553), E. Dilger, K Ferber i 
B. Jaski (1643), F. Muhl (1786), H. Barczewski (1854). Spalony w 1813 r. i w 1945 r. Przed wojną 
własność Centrali Rolników SA z Poznania. Wysokość 21 m; 

nr 17: "Madonna" - pod tą nazwą ("Posąg Maryi") od 1553 r. Podwójny spichlerz, 27 stóp, od tyłu 
czterech obsługujących, od przodu sześciu. Właściciele od 1422 r., m.in. Schlieffowie i Heinowie 
(1643), J. Uphagen (1784), A. Olszewski. Spalony w 1813 r. i w 1945 r. Przed wojną należał do 
Centrali Rolników SA z Poznania. Wysokość 23 m.

Także dla dalszych obiektów nowej pierzei analiza potwierdza ich przeskalowanie. Nie winię 
projektantów, bo stosują się do zapisów planu. Błąd leży w założeniach, które muszą być 
poprawione (przynajmniej w przedłużeniu osi ulic), jeżeli nie chcemy zdeformować chronionego 



prawem krajobrazu ulicy Chlebnickiej, a w przyszłości także Mariackiej i Świętego Ducha.

Na terenie Pomnika Historii nie powinno się też stawiać takich obiektów jak wielka szklana bryła 
na rogu Stągiewnej. Zanim powstał historyzujący gmach Kasy Oszczędności, stały tam spichlerze 
"Zegar Słoneczny" (nr 24) i "Złote Jabłko" (nr 25). Jakaż to okazja, żeby, nawet we współczesnej 
formie, nawiązać do tych tradycji! Bez nich ta bryła jest pustym efektem, w dodatku bardzo 
niekorzystnym.

Historyczne piękno jest w Gdańsku potężną siłą, przynoszącą milionowe zyski. Zakłócanie go przez 
niedopasowane budowle czy dodawanie szczytów zbyt wysokiej nowej Chmielnej do scenerii ulicy 
Chlebnickiej obniża wartość produktu turystycznego. 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Zestawienie dawnej i nowej zabudowy na Wyspie

[autor fot./rys] MATERIAŁY PRASOWE 
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W roku 1587, 29 września, armada statków stanęła na gdańskiej redzie. Jeden z nich przywiózł 
nowo wybranego króla Polski Zygmunta III Wazę. Liczący 21 lat młodzieniec przyjmował polską 
koronę niezbyt chętnie, ale wypełniał wolę ojca, króla szwedzkiego Jana III (matka, Katarzyna 
Jagiellonka już nie żyła).

Jako pierwsi na polskich wodach powitali go gdańszczanie: burmistrz Jan von der Linde, rajcy 
Michał Seifert i Jakub Schelle oraz syndyk dr praw Henryk Lemke. Mimo sztormu wypłynęli na 
Zatokę, przeszli na królewski okręt, pokłonili się, pogratulowali (po łacinie) szczęśliwego przybycia 
i złożyli życzenia "szczęścia i błogosławieństwa Bożego w przyszłym panowaniu". Król ich 
łaskawie przyjął i osobiście podziękował w tym samym języku.

Później zaczęły się narady z polskimi dostojnikami. Nadeszły niepokojące wieści o poczynaniach 
kontrkandydata, Maksymiliana Habsburga, który szedł z wojskiem na Kraków, by się tam 
koronować przed Zygmuntem.

Ten zaś, jak pisze kronikarz oliwski, "zaczął powątpiewać, czy zejść na ląd. Długo deliberowano z 
wielką stratą czasu, w końcu się zdecydował. Przybył najpierw do Oliwy (7 X 1587 r.), gdzie złożył 
przysięgę delegatom (wśród których pierwsze miejsce zajmował czcigodny i prześwietny biskup 
włocławski Hieronim Rozrażewski) w naszym oliwskim kościele". Były to tzw. Pacta conventa, 
oparte na ustanowionych w 1573 r. "Artykułach Henrykowskich".

Oto treść tego pięknego świadectwa tolerancji, zaczerpnięta z gdańskiego Archiwum:

"Przysięga, jaką Król Jegomość złożył w Oliwie. Ja Zygmunt III, z Bożej łaski wybrany król Polski, 
wielki książę Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza, Żmudzi, Kijowa, Wołynia, Podola i Inflant, tudzież 
Szwedów, Gotów i Wandalów, z wolnego wyboru i woli wszystkich stanów Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów, zarówno Polaków jak Litwinów i innych prowincji, ślubuję i przysięgam 
Najświętszemu Wszechmocnemu Bogu na tę Świętą Ewangelię Jezusa Chrystusa, że wszystkie 
prawa, swobody i przywileje, o ile z ogólnym prawem i swobodami obojga narodów nie są 



sprzeczne, tak duchowne jak i świeckie, jakie Kościołowi, książętom, baronom, szlachcie, 
mieszczanom, mieszkańcom i wszelkim osobom, jakiegokolwiek by byli stanu czy godności, przez 
moich świętej pamięci przodków, królów i wszelakich książąt i panów Korony Polskiej i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, zwłaszcza przez Kazimierza, Ludwika, Władysława I zwanego Jagiełłą i 
jego brata Witolda Wielkiego Księcia Litwy, Władysława II Jagiełłowego syna, Kazimierza III, 
Jagiellończyka, Jana Olbrachta, Aleksandra, Zygmunta I, Zygmunta Augusta II, Henryka i Stefana, 
Królów Polskich i Wielkich Książąt Litewskich, moich poprzedników i przodków, prawnie i 
rzetelnie nadane, udzielone, wystawione i przyznane i przez wszystkie stany czasu bezkrólewia 
ustanowione i usankcjonowane albo przysądzone i zarządzone i mnie przedstawione, tudzież pakty 
i kondycje, przez moich poprzedników wniesione, będę sprawował, utrzymywał, chronił i 
zachowywał, we wszystkich warunkach, artykułach i punktach, w nich zawartych lub wyrażonych.

Takoż pokój i spokój wśród i między zwaśnionymi na tle religijnym chcę chronić, sprawować i w 
żaden sposób, ni przez naszą jurysdykcję, ni władzą i mocą żadnych naszych urzędów i stanów z 
powodu religii nikogo nie pozwolić obrażać ani samemu nie uciskać. Wszystko, co bezprawnie od 
Korony Polskiej lub od Wielkiego Księstwa Litewskiego, ich włości i prowincji w jakikolwiek 
sposób zostało odłączone, czy to przez wojnę czy jakimś innym sposobem lub drogą odebrane, chcę 
do własności Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego przywrócić i przyłączyć 
oraz granic Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego nie pomniejszyć, tylko chronić, rozszerzać i 
pomnażać. Zasię sprawiedliwość chcę wszystkim mieszkańcom Rzeczypospolitej wymierzać wedle 
każdego panowania i dziedziny ogólnych praw i uporządkowanych przepisów bez nijakiej zwłoki ni 
opóźnienia i bez względu (na osobę); gdybym zaś, od czego jestem daleki, w czymś przysięgę moją 
złamał albo jej nie dotrzymał, nie będą mi mieszkańcy Rzeczypospolitej i wszelkich ziem i włości 
obojga narodów zobowiązani świadczyć posłuszeństwa. I nie będę od nikogo żądał odpuszczenia 
ani uwolnienia od tej przysięgi, tudzież gdyby mi to zaproponowano, nie przyjmę. Tak mi dopomóż 
Bóg i ta Święta Ewangelia".

Ilustracja: Zygmunt III jako dobrodziej opactwa w oliwskiej katedrze (H. Han) 

[autor fot./rys] ANDRZEJ JANUSZAJTIS;DOMINIK SADOWSKI 

GD-DLO 

Nowa Wyspa Spichrzów a prawa geometrii
[podpis] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 

[ DLO GD ] - Strony Lokalne Gdańsk nr 27, wydanie z dnia 01/02/2013Gazeta Trójmiasto, str. 9 

TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Ostatnio wiele czytamy i słyszymy o nowej zabudowie północnej części Wyspy Spichrzów (nie 
"cypla", bo ten jest na samym końcu Wyspy), od Zielonego Mostu do spichlerza "Deo". Powstał 
projekt i media huczą od pochwał "udanego połączenia tradycji z nowoczesnością", a 
postmodernistyczną szklaną nadbudowę 16-wiecznego spichlerza "Woli Łeb" nazywa się 
"rekonstrukcją" (!). 

Żeby uniknąć nieporozumień: nie uważam tej architektury w całości za złą. Włożono w nią wiele 
starań i serca, ale nie wytrzymuje porównania z poprzednią. Nie niesie treści historycznych, które 
są duszą naszego miasta. Obok nadbudowy "Wolego Łba" szczególnie rażący jest wielki szklany 
obiekt na rogu Stągiewnej. Ogólnym mankamentem jest przeskalowanie i zbyt ostry kontrast z 
pięknie odbudowanym Długim Pobrzeżem. 

Zostawmy jednak sprawę kształtu wyjątkowego niegdyś w skali światowej zespołu Spichlerzy i 



rozpatrzmy problem z innej strony. Jak wiadomo, poprzedni konserwator wojewódzki ustalił, a jego 
następca "zaklepał" maksymalną dopuszczalną wysokość zabudowy 30 m. Ignorując zgłoszone 
zastrzeżenia, zatwierdzono błąd w planie zagospodarowania przestrzennego. Jakie będą tego 
skutki? Zapraszam Państwa do sprawdzenia. Potrzebny będzie ołówek, papier i linijka z podziałką. 
Przyjmijmy skalę 1:1000, czyli taką, w której 1 cm oznacza 10 m. Jako podstawę narysujemy 
poziomą linię prostą, długą na 20 cm, czyli w terenie 200 m. Na jednym końcu "postawimy" 
pionowy odcinek wysokości 3 cm, obrazujący wysoką na 30 m ścianę nowej zabudowy na Wyspie. 
Z rysunków rekonstrukcyjnych wiadomo, że Brama Chlebnicka ma do kalenicy 17 m, więc 
rysujemy drugi pionowy odcinek, wysoki na 1,7 cm, w odległości 7,2 cm, czyli 72 m od pierwszego 
(taka jest odległość szczytu dachu bramy od bloku na Wyspie). Wystarczy teraz połączyć linią 
prostą górne końce obu odcinków i przedłużyć ją poza bramę, by zobaczyć, gdzie przetnie 
podstawę. 

Znajdujemy punkt przecięcia w odległości 86 m od szczytu bramy. Na ulicy Chlebnickiej jest to 
miejsce między wylotami ulic Grząskiej i Kuśnierskiej. Od tej odległości począwszy będą widoczne 
szczyty nowej zabudowy Wyspy Spichrzów - w rzeczywistości od punktu znacznie bliższego: 74 m 
od bramy, bo człowiek przeciętnego wzrostu ma oczy na poziomie 1,6 m nad ziemią, a 
nawierzchnia ulicy opada w kierunku Motławy, więc stoimy tutaj co najmniej o jeden metr wyżej 
niż przy bramie. Rezultat - fatalny! - przedstawiam na załączonym obrazku. 

Prawa geometrii są nieubłagane. Wynika z nich niezbicie, że realizacja zabudowy tej wysokości na 
wyspie zdecydowanie zakłóci krajobraz kulturowy, podlegający ochronie (Ustawa o ochronie 
Zabytków z dnia 23 lipca 2003 r., art. 6.1, p. 1 a). Stanowiłoby to złamanie prawa, zaakceptowane 
przez dwóch kolejnych konserwatorów wojewódzkich! A przecież ustawowym obowiązkiem 
konserwatora jest czuwanie nad przestrzeganiem tejże ustawy, tym bardziej że jesteśmy na terenie 
Pomnika Historii. 

Drodzy Ojcowie Miasta, Szanowny Panie Konserwatorze, wyjście z tej sytuacji może być tylko 
jedno: trzeba w trybie pilnym zrewidować warunki konserwatorskie i poprawić plan. Zabudowa 
Wyspy musi być co najmniej o jedną kondygnację niższa niż przyjęto. Jest to szczególnie ważne w 
przedłużeniach osi ulic Chlebnickiej, Mariackiej i Świętego Ducha. Dla krajobrazu miasta i Starego 
Portu najkorzystniejsze byłoby zachowanie dawnych proporcji wysokościowych poszczególnych 
budynków. Jeszcze raz przekonujemy się, jak kruche i wrażliwe jest piękno Starego Gdańska! Nie 
możemy dopuścić do zakłócania go niedopasowanymi budowlami i do zabijania uroku takich 
zakątków jak dolny odcinek ulicy Chlebnickiej, a w przyszłości, gdy znajdą się inwestorzy na 
północny cypel, także Mariackiej i innych pięknych miejsc historycznego Śródmieścia. 

Ilustracja: Tak może wyglądać ul. Chlebnicka po zrealizowaniu zbyt wysokiej zabudowy Wyspy 
Spichrzów. Czy tego chcemy? 
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"Mściwój II, pierworodny syn księcia Świętopełka i Kaszubów, Pomorzan książę ostatni. Do 
małżeństwa sobie dobrał Fulkę (w rzeczywistości Sułkę), mniszkę ze słupskiego klasztoru, lecz 



żadnego z niej nie otrzymał potomka. Ufundował klasztor tczewski św. zakonu kaznodziejskiego 8 
dnia maja 1289. Klasztor cysterski prze księcia Sambora ufundowany w Pogódkach przeniósł do 
Pelplina w 1274, i ów, jak też oliwski, żarnowiecki, żukowski wieloma uposażył dobrami. (?) Zmarł 
8 dnia stycznia 1295 r., pochowany został w Oliwie. Ponieważ żadnego nie miał potomka, 
dziedzicem ustanowił Przemysła II, króla Polski, tak że skrajna część Pomorza, która do Wisły 
przylega, od dzielnicy została oderwana". 

To tylko jeden z krótkich życiorysów, jakie przedstawił w napisanym w 1749 r. po łacinie dziele 
Aparatus pauper zasłużony przeor kartuzów Jerzy Schwengel. Tamże znajdujemy informacje o 
innych przedstawicielach rodu książąt gdańskich, raczej niesłusznie określanych mianem Gryfitów, 
bo wśród używanych przez nich znaków pieczętnych przeważała lilia. Według niego pięciu z nich 
pochowano w Oliwie. Byli to: założyciel klasztoru oliwskiego Subisław (zmarły 28 grudnia 1187 
r.), jego syn Sambor I (zm. 1207), brat Sambora Mściwój I (zm. 2 maja 1220), syn tegoż Świętopełk 
II (zm. 3 stycznia 1266) i wspomniany wyżej Mściwój II. 

Niektóre daty śmierci są błędne, wiemy dziś np., że "Subisław", czyli Sobiesław I zmarł między 
rokiem 1177 i 1179, więc nie mógł być fundatorem założonego w 1188 roku klasztoru w Oliwie. 
Wcześniej niż podaje Schwengel - przed 1205 - zmarł także faktyczny założyciel Sambor I. Za 
pewniejszą datę śmierci Mściwoja I uważa się dziś 1 maja 1220, Świętopełka II - 11 stycznia 1266, 
a Mściwoja II - 25 grudnia 1294 r. 

Oprócz władców Małego (Gdańskiego) Pomorza pochowano w Oliwie wielu członków ich rodzin - 
razem ponad 60 osób. Pierwotnym miejscem pochówków było prezbiterium, zapewne pod 
północną ścianą, chociaż istnieje też przypuszczenie, że prochy władców kryła płyta w 
skrzyżowaniu naw. Pierwszy nagrobek z ok. 1300 r., wykonany z brązu, zrabowali w 1433 r. husyci, 
drugi, ceglany, z roku 1561, nie przetrwał dewastacji w czasie zatargu miasta z Batorym w 1577. W 
1615 r., za rządów opata Dawida Konarskiego, powstał nagrobek zachowany do dziś. Konwent 
zapłacił za niego 800 florenów. Twórca pozostaje nieznany, ale mógł nim być Abraham van den 
Block. Sarkofag stał przy północnej ścianie prezbiterium. W 1889 przeniesiono go do obejścia 
chóru. Dziś stoi w południowym ramieniu transeptu. Formalna prostota łączy się w nim z 
wyrafinowaną elegancją. Wsparty na czterech wazach z brązu i otoczony marmurowymi kulami 
nosi wypisany złotą majuskułą łaciński napis: SARKOFAG NAJJAŚNIEJSZYCH WŁADCÓW 
KSIĄŻĄT POMORZA FUNDATORÓW TEJ ŚWIĄTYNI. Przepych czarnego marmuru 
uzupełniają złocenia liter i biel kartusza z gryfem. 

Czy rzeczywiści leżą pod nim książęta? Tego nie wiemy, bo w 1577 r. napastnicy splądrowali groby 
i wyrzucili ciała. Jest raczej wątpliwe, żeby przy późniejszej odbudowie świątyni zdołano je 
zidentyfikować. To nie przeszkadza w odbiorze sarkofagu jako bezcennej pamiątki, jednej z tych, 
dzięki którym archikatedrę oliwską nazywa się czasem pomorskim Wawelem. 

Inne, to np. portrety fundatorów i dobrodziejów opactwa, wykonane zapewne przed rokiem 1577 
techniką al fresco na ścianach prezbiterium, a później, jeszcze raz namalowane na dębowych 
deskach przez Hermana Hahna w 1613 r. i oprawione we wspaniałe ramy, które dzisiaj można 
odchylać dla zobaczenia zasłoniętych przez nie fresków. Fundatorzy - na ścianie północnej - to 
Sobiesław, Sambor I, Mściwój I, Świętopełk II i Mściwój II, a nad nimi król Stefan Batory, za 
którego odbudowano opactwo po 1577 r. Wśród "szlachetnych i oświeconych" dobrodziejów 
klasztoru - na ścianie południowej - znajdujemy królów Przemysława II, Wacława II, Władysława 
Łokietka i Kazimierza Jagiellończyka. Między tymi ostatnimi widnieją postacie margrabiego 
brandenburskiego Waldemara i wielkiego mistrza krzyżackiego Winryka z Kniprody, a całość 
wieńczy u góry portret króla Zygmunta II Wazy. Jeżeli dodamy do tego tak ważne dla historii Polski 
wydarzenia, jak Pacta conventa, zaprzysiężone tu w 1587 r. przez Zygmunta III, który od Oliwy 
rozpoczął swoje panowanie czy podpisanie w dniu 3 maja 1660 r. pokoju kończącego 
wyniszczające wojny ze Szwecją, to określenie "pomorski Wawel" wydaje się w pełni uzasadnione. 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS



Sarkofag książąt pomorskich w oliwskiej archikatedrze
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Wejdźmy (za zgodą gospodarzy) na dziedziniec prokuratury apelacyjnej, by się przyjrzeć ukrytej w 
nim najstarszej fasadzie renesansowej w Gdańsku - bezcennej pamiątki po Sierocińcu 
Elżbietańskim, zwanym też Domem Dziecka.

Początki zakładu sięgają roku 1390, w którym papież Benedykt IX przyznał odpust wszystkim, 
którzy podadzą pomocną dłoń dla utrzymania "? domu nad rzeką Radunią (?), z wieloma 
pomieszczeniami dla przyjmowania, pożytku i utrzymania podróżnych, biedaków i chorych oraz 
innych nieszczęśliwych osób".

Od 1394 r. był to już oficjalnie szpital (w średniowiecznym sensie), przy którym zaczęto budować 
kościół pw. św. Elżbiety. Pierwsza wiadomość o dzieciach wśród podopiecznych szpitala pochodzi 
z 1417 r. Osobny sierociniec wydzielono w 1541. Po jego spłonięciu w 1547 r. rajca Jan Connert 
ufundował nowy budynek, wzniesiony przez Gabriela z Akwizgranu (1549).

Za staraniem Connerta Zygmunt August nadał wychowankom prawa dzieci legalnie urodzonych 
(1552), wyznaczając jednocześnie surowe kary za podrzucenie niemowlęcia w innym miejscu. Jest 
wielce prawdopodobne, że powstało tu wówczas coś w rodzaju "okna życia" - pierwszego w 
mieście, a może nawet w Rzeczypospolitej.

Wnuk Jana Connerta - Jakub - utworzył fundusz na posagi dla dziewcząt. W 1633 r. Jan Kratzer i 
Marcin z Hamburga ufundowali mur i furtę z polskim orłem. Zakład był duży: " Bywa tu zawsze 
tych bękartów to 100, to półtora setki, to 200. Do tego 50 lub 60 mamek wyznaczonych przez 
panów rajców. Trzyma się tam dzieci do lat 14, przyuczając je do rzemiosła, albo kupiectwa lub do 
innego uczciwego zarobku" (1518). 

W 1866 r. przeniesiono dzieci do III Dworu na Polankach, a budynek przekształcono w Dom Pracy 
dla biedaków. W 1916 r. rozebrano go. Zabytkową kamieniarkę osadzono w oficynie nowo 
wzniesionej siedziby Towarzystwa Ubezpieczeń od Ognia (dziś - Prokuratury), dzięki czemu 
uratowano ją dla potomności.

Renesansową szczytnicę wieńczą postacie nagusków. Ornamentyka przejawia wpływy 
niderlandzkie.

Portal z podobizną Connerta zdobią emblematy przemijania: niemowlę, trupia czaszka i zegar 
piaskowy oraz gmerk fundatora. Po bokach stoją putta, wyżej postać kobiety z tulącymi się do niej 
dziećmi - symbol opiekuńczej miłości.

Słabo czytelna łacińska inskrypcja górnej tablicy zaczyna się od słów: "Za wieczną oto 
Wszechmocny Boże jedyną Twoją Łaską / Pochwałami pobożnymi rozbrzmiewają zrządzenia 
świętej woli, a kończy życzeniem: Sieroty porzucone, którym brakuje matczynej troski / Te niech 
zawsze przyjmuje dobrotliwe wnętrze". 1550.

Na listwie nad popiersiem znajdujemy datę remontu: "REPARATUM ANNO 1709I. Na dolnej 



tablicy czytamy (po niemiecku): "Przez Twoją Boże pomocną dłoń stało się / Że ta budowa 
skończona, tak jak ją widzimy. / Teraz Ci za to dzięki składają / Biedacy, których chronisz i ten 
Dom utrzymujesz. / Także dla sierot te drzwi stoją otworem / Które niczego się już od ojców i 
matek nie spodziewają. / Lecz wiedzcie: tu dla was to miejsce przeznaczone / Gdzie troskę 
ojcowską o was przejmuje miasto", a pod nią "Przeniesiono i odnowiono 1916".

W bramie wjazdowej jest jeszcze jedna tablica, z 1766 r.: "Ten korytarz oraz budynek położony nad 
Radunią został całkiem na nowo od fundamentów wybudowany przez ustanowionych tego czasu 
przełożonych (następują nazwiska). Dalej czytamy: Niech wielki Bóg dalej strzeże tego Domu i 
chroni od szkody". Nad Radunią było miejsce do kąpieli.

Przytoczmy jeszcze opis z 1809 r.: "Dzieci są karmione i pielęgnowane przez mamki, a obowiązki 
doglądania dzieci powierzono Matce, zaś specjalny nadzór wewnętrznych spraw domu - Ojcu. Dla 
nauki czytania, pisania i rachunków trzyma się nauczyciela, który mieszka w domu, a zakład żywi 
go i zaopatruje w świece i ogrzewanie. Natomiast religii naucza kandydat, który również tam 
mieszka, ma wolne mieszkanie (?) i otrzymuje określone honorarium za swój trud. Do kościoła 
prowadzi się dzieci do św. Katarzyny, z której duchownych jeden jest ordinariusem Domu Dziecka. 
Chłopcy tego zakładu noszą ubrania niebieskie, dziewczęta zaś czerwone. Opiekę medyczną 
sprawuje jeden lekarz miejski i jeden chirurg, natomiast z mieszczan wybiera się trzech, którzy 
przez 5 lat sprawują zarząd. W poniedziałek przed Wielkanocą, na Święto Zakładu i na pamiątkę 
fundatora Jana Connerta urządza się przedstawienie szkolne, a w poniedziałek po św. Janie 
wszystkie dzieci idą procesją przez miasto, przy czym wóz dla małych dzieci podstawia cech 
rzeźników, i na jakimś publicznym miejscu rekreacji (dawniej w ogrodzie strzeleckim) jest 
poczęstunek, ciasta i wino". 

Portal z 1550 r. w dziedzińcu Prokuratury Apelacyjnej
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Zapożyczam tytuł z własnego albumiku "Gdańskie Spichlerze - piękno zapomniane". Zmiana 
ostatniego słowa na "zakazane" oddaje sytuację, w której osoby decydujące o kształcie naszego 
miasta jak diabeł święconej wody unikają rekonstrukcji, boją się nawet posądzenia o zdrożną chęć 
odtwarzania dawnego piękna.

Piszę to po przeczytaniu informacji, że władze konserwatorskie zaakceptowały kształt nowej 
zabudowy na odcinku od Zielonego Mostu do spichlerza "Deo", zaproponowany przez zespół 
architektów pracujących dla inwestora. Nie zauważono, że z punktu widzenia ustawy o ochronie 
zabytków (ochrona krajobrazu na terenie Pomnika Historii) wizja ta jest obarczona poważnymi 
błędami.

Najpoważniejsze z nich to niezachowanie niezwykle istotnych dla piękna Starego Portu na 
Motławie proporcji przestrzennych i przyjęcie przez poprzedniego konserwatora zbyt dużych 
maksymalnych wysokości (tzw. rzędnych kalenic), co niestety niepoinformowani o tym radni 
zatwierdzili w uchwalonym planie zagospodarowania przestrzennego. W rezultacie wszystko jest co 



najmniej o jedno piętro za wysokie, a proporcje między fasadami są zmienione na niekorzyść 
całości.

Przykłady? Proszę bardzo.

Dawne spichlerze miały do nasady szczytów najwyżej pięć kondygnacji, podczas gdy w 
proponowanej "wizji" liczą ich sześć. W dawnej pierzei spichlerz Woli Łeb należał do najwyższych, 
w obecnej wizji projektantów jest najmniejszy! W dodatku zamiast odbudowania go w dawnym 
kształcie zewnętrznym nowe władze konserwatorskie powtarzają błąd poprzednich: zatwierdzają 
rażącą szklaną nadbudowę.

Warto przypomnieć, że Woli Łeb zwie się tak od 1553 r. Od 1423 r. był własnością rodziny 
Winterfeldów, z której m.in. pochodził wybitny historyk Gotfryd Lengnich, nauczyciel i 
wychowawca Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dochody z Wolego Łba szły na utrzymanie 
kaplicy św. Jakuba w kościele Mariackim, a po reformacji na naukę i cele charytatywne.

Szeroki na 39 stóp (11 m), miał wraz z poddaszem siedem kondygnacji, obsługiwanych przez 
czterech ludzi. Przed ostatnią wojną należał do polskiej spółki Polryż. Zniszczony w 1945 r., 
zachował części ścian i fasady, którą zdobi wyrzeźbione godło (głowa wołu), sztandary i kartusz z 
łacińską inskrypcją: "Z powinności Winterfeldów wobec nieznanych następców monument z ruiny 
podniesiono i odrestaurowano 1759".

Ten bezcenny świadek historii powinien być odbudowany w całości, a nie straszyć po wieki jako 
utrwalona ruina, zdeformowana niepasującą nadbudową! Doceniamy trud projektantów, włożony w 
formalne zróżnicowanie fasad, ale nie sposób odebrać proponowanego zespołu inaczej niż jako 
potężnej ściany przytłaczającej delikatną architekturę przepięknie odbudowanego Długiego 
Nabrzeża po drugiej stronie rzeki. Można sobie wyobrazić szok, jaki odczują nasi goście, urzeczeni 
pięknem Długiego Targu, gdy wyjdą przez Zieloną Bramę i znajdą się w obliczu wielkiego bloku, 
brutalnie kontrastującego z tym, co dotąd oglądali.

Po co niszczyć efekty dotychczasowej odbudowy, które przyniosły nam międzynarodowe uznanie i 
ściągają miliony turystów? Co by się stało złego, gdybyśmy odtworzyli te spichlerze w 
zewnętrznym kształcie, a "nowocześnie" potraktowali tylko przerwy między nimi? Wszystkie 
planowane funkcje byłyby nadal możliwe, a poszczególne obiekty uzyskałyby dodatkowy walor 
historyczny, co niewątpliwie zwiększyłoby ich rynkową wartość. Taka rekonstrukcja na pewno nie 
byłaby droższa (podejrzewam, że nawet tańsza).

Dlaczego nie idziemy za przykładem takich miast, jak norweskie Bergen, które odbudowało 
doszczętnie spalony w 1955 r. zespół drewnianych kantorów hanzeatyckich i doprowadziło do 
wpisania go na listę światowego dziedzictwa? Zrekonstruowany Bryggen - jedna z największych 
atrakcji turystycznych Europy - przynosi milionowe zyski.

Czy nasza najeżona blachami i błyszcząca szkłem druga strona Starego Portu na Motławie będzie 
budziła takie zainteresowanie? Ta architektura jest miejscami efektowna, ale pusta i bezduszna, 
pozbawiona głębi i związanej z historią tajemniczości. Czy będzie mocniej przyciągała najemców 
apartamentów i lokali? Osobiście w to wątpię.

Marnujemy szanse, ukryte w historii, przenoszone przez dawne kształty i, co nie mniej ważne - 
stare nazewnictwo. Takie nazwy jak Woli Łeb, Wóz Ognisty, Czterej Rycerze, Czarny Krzyż, 
Madonna, Czarny Kur itp. budzą zaciekawienie i przyciągają niezwykłością. To marketingowa 
promocja, której żadna wymyślna wizja nie zastąpi. Dawno temu zrozumieli tę prawdę inicjatorzy 
przynoszących zyski Wysp Tradycji w Bostonie, Chicago, Liverpoolu i wielu innych miejsc na 
świecie. Nasi inwestorzy muszą ją dopiero odkryć. 

Niezwykłe piękno gdańskich spichlerzy
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Na początek o kanale. Przekopany w 1576 r. nosił najpierw nazwę Ciesielskiego (1595: 
Zimmermacher - później Zimmer-Graben) - od Cieślarni, którą wtedy przeniesiono ze spichlerzy na 
Ołowiankę. W 1719 r. pojawiła się nazwa: Kanał Stępkarski (Kiel-Graben), początkowo tylko dla 
odcinka wzdłuż cypla Ołowianki zwanego Kępą, gdzie były warsztaty szkutnicze, a w drugiej 
połowie XIX w. już na całej długości kanału, wymiennie z poprzednią. Po 1945 r. spolszczono tę 
drugą nazwę na kanał Na Stępce. Most łączący Ołowiankę z Szafarnią musiał powstać zaraz po 
jego przekopaniu. Widać go już na mapie Fryderyka Berndta z 1599 r., a także na słynnym widoku 
"sztokholmskim" z lotu ptaka, wykonanym nie później niż w roku 1600. Wizerunek mostu w 1617 
r. przedstawia sztych Egidiusza Dickmana. Podobnie jak inne motławskie mosty był drewniany, 
zwodzony, dwuskrzydłowy. Skrzydła (klapy) otwierano ręcznie, za pomocą korb. Potrzebnych było 
do tego co najmniej dwóch ludzi, po obu stronach mostu. Otwieranie ułatwiały przeciwwagi, 
zawieszone na końcach lin, przyczepionych do czół skrzydeł i po przejściu przez rolki na szczycie 
biegnących w dół wewnątrz czterech wydrążonych słupów. Przed otwarciem mostu trzeba było 
usunąć z niego ludzi, zwierzęta i pojazdy, o czym ostrzegano głosem i dźwiękiem dzwonków. Za 
każde otwarcie mostu przepływające jednostki musiały płacić. U dołu sztychu czytamy pierwotną 
nazwę: most Szafarski (Scheffereyen Bruck). Od 1729 r. nazywano go mostem Czerwonym (Rote 
Brücke), ze względu na barwę, jaką wówczas uzyskał, zapewne w wyniku remontu. Tymczasem na 
tym odcinku Szafarni pojawiły się budy kamieniarzy, obrabiających przywożony wodą surowiec. 
Pierwsza taka szopa stanęła w 1724 r. na nabrzeżu, mniej więcej tam, gdzie dziś jest zejście do 
przystani żeglarzy, druga i trzecia po obu stronach uroczego, zbudowanego w 1728 r. przez 
rzeźbiarza (i kamieniarza) Krzysztofa Strzyckiego, Domu Pod Murzynkiem, czwarta - naprzeciwko 
niego, po drugiej stronie odgałęzienia Szafarni prowadzącego do wylotu Angielskiej Grobli. W 
wyniku tej koncentracji warsztatów kamieniarzy dawny most Szafarski, późniejszy Czerwony, 
zaczęto nazywać Kamieniarskim (Steinhauerbrücke). 

W XIX w. most Kamieniarski utracił zwodzenie. Dokładnej daty nie udało się ustalić. Na planie z 
roku 1822 jest jeszcze niewątpliwie otwierany, na obrazie z 1838 nie. Co ciekawe, plan miasta z 
1853 r. pokazuje znowu most zwodzony i dopiero od planu Buhsego z lat 1866-69 mamy bez 
przerwy do czynienia z mostem stałym. Przed rokiem 1901 przebudowano go, a w 1930 uzyskał 
obecną postać. Uszkodzenia wojenne były stosunkowo niewielkie i most dalej pełnił służbę. Kiedy 
w grudniu 1993 r. rada miasta podjęła uchwałę o odtworzeniu zwodzenia pięciu historycznych 
mostów przy najbliższym remoncie, ten most był najbliższy jej zrealizowania. Powstała 
dokumentacja i wydawało się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by właśnie on, jako pierwszy 
odzyskał zwodzenie, co umożliwiłoby rozszerzenie jachtowej przystani na Kanał Na Stępce. 
Ówczesna pani wiceprezydent Gdańska uznała jednak to przedsięwzięcie za nieuzasadnione i 
sprawa upadła. Wkrótce potem (w 2004 r.) odeszła, ale skutki trwają do dziś. Kanał Na Stępce 
pozostaje niewykorzystany.

Drugi most powstał na nim po wybudowaniu elektrowni na Ołowiance. Początkowo dowożono 
paliwo barkami, ale w 1916 r. zbudowano most, po którym jeździły wagony z węglem. Dziś 
mogłyby jeździć tramwaje lub autobusy, ale to rozwiązanie jakoś nie znajduje uznania gospodarzy 
miasta. Może jest zbyt proste? Miejmy nadzieję, że niezbędne dziś oszczędności wpłyną na zmianę 
zdania. 



Most Szafarski w 1617 r. (A. Dickman) 
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Według starych ludowych wierzeń, popularnych także w dawnym Gdańsku, dwanaście dni od 
Bożego Narodzenia do Trzech Króli ma charakter wróżebny, a pogoda w każdym z nich zapowiada 
pogodę w odpowiednim miesiącu nowego roku.

Niniejszy felieton, napisany w dniu, który odpowiada styczniowi, dotrze do Państwa w piątek, czyli 
symboliczny kwiecień. Według prognoz meteorologicznych cały ten tydzień ma być ciepły i trochę 
mokry, zatem, zgodnie z ludową mądrością, taki też będzie koniec zimy i cała wiosna. I jak tu nie 
pisać optymistycznie!

Nałóżmy więc różowe okulary i spójrzmy przez nie na Gdańsk przełomu lat 2012 i 2013. 
Zapowiadany koniec świata nie nastąpił, zyskaliśmy życie, a miasto kontynuuje korzystne 
przemiany. Trwa wielka, może największa w historii przebudowa układu komunikacyjnego. Czy w 
jej wyniku całkiem znikną korki, nie wiem, ale na głównych trasach na pewno się zmniejszą. Mamy 
wspaniały terminal lotniczy i równie wspaniały, choć nieco kłopotliwy, stadion. Zaczyna się 
budowa niezwykle ważnej dla miasta kolei metropolitalnej.

Zmiana na stanowisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rodzi nadzieję, że nie będzie już 
niekontrolowanych rozbiórek autentycznych budynków, usprawiedliwianych (?) brakiem wpisu na 
listę obiektów chronionych. Wierzę, że nowemu konserwatorowi starczy odwagi, by odwrócić 
niektóre rażąco błędne decyzje, jak np. dopuszczanie zbyt dużych wysokości w obrębie 
historycznego Śródmieścia (na Wyspie Spichrzów), noszącego przecież status pomnika Historii. 
Niezwykle groźnym błędem była też zgoda na osławioną "kładkę" na Ołowiankę, ewidentnie 
naruszającą Ustawę o ochronie zabytków (ochrona krajobrazu kulturowego i historycznego układu 
urbanistycznego) i drastycznie przekreślającą możliwości rozwoju Starego Portu na Motławie.

Wierzę, że te decyzje będą unieważnione i wrócimy do wielokrotnie tańszego i niekonfliktowego 
rozwiązania w postaci regularnie kursującego promu. Niepotrzebne są do tego żadne większe 
nakłady. Wystarczy ustawić pływającą przystań przy nabrzeżu Ołowianki i puścić w ruch jeden ze 
świeżo zakupionych petersburskich "tramwajów wodnych". Niech kursuje z przystani pod basztą 
Łabędź w godzinach największej potrzeby, przewożąc setki ludzi tam i z powrotem. A za nadwyżkę 
pieniędzy można uruchomić linię autobusu na Ołowiankę przez Angielską Groblę i jeszcze ich 
starczy na rozpoczęcie uchwalonego 19 lat temu przywracania zwodzenia motławskich mostów, w 
pierwszym rzędzie Zielonego.

To wszystko przy odrobinie dobrej woli (i zdrowego rozsądku) może się stać już na wiosnę 2013 
roku.

Wierzę również, że po udanym odtworzeniu zegara na św. Janie, przyjdzie czas na ten na wieży św. 
Katarzyny i że będziemy znowu regularnie słuchali jej cudownych dzwonów (po to je mamy!). 
Mam też niezłomną wiarę, że zacznie się przywracanie jej wnętrzu dawnej świetności, łącznie z 



odbudową obojga organów, z których zachowały się prawie całe bezcenne prospekty, jedne z 
najstarszych w Polsce.

Jestem praktycznie pewny, że obecny kryzys szybko minie i czeka nas prawdziwa prosperity. 
Wierzę też, że obecny okres "radosnej twórczości" architektonicznej ustąpi miejsca rozwojowi 
zgodnemu z zasadą: "zachować stare, budować nowe - jedno w zgodzie z drugim".

I że w kulturze - zamiast ciągłego eksperymentowania i szokowania, bez którego niektórzy nie 
potrafią zaistnieć i powszechnego dzisiaj mieszania dzieł wybitnych z tandetą, wrócimy do 
sprawdzonych wartości Wielkiej Sztuki.

Dla pobudzenia optymistycznego nastroju dedykuję moim miłym Czytelnikom piękny wiersz 
Leopolda Staffa:

I jestem zawsze ufny i pełen pewności, 

Czekając niezachwianie tej chwili jedynej, 

Gdy ujrzę, że na świecie są same radości 

I zegar na raz wszystkie wskazuje godziny. 

Życzę Państwu, by się to spełniło. 

Ilustracja: Piękny zimowy Gdańsk (fot. Andrzej Januszajtis) 

[autor fot./rys] DOMINIK SADOWSKI 
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Zbliżające się święta sprawiają, że częściej niż zwykle pojawiają się pytania o związane z nimi 
tradycyjne potrawy i zwyczaje dawnego Gdańska. Nie jest łatwo na nie odpowiedzieć. Dawny 
Gdańsk był różnorodną mozaiką społeczną i kulturalną. Mimo przewagi żywiołu etnicznie 
niemieckiego poszczególne mniejsze społeczności - Polacy, Niderlandczycy, Brytyjczycy i inni - 
pielęgnowały swoje zwyczaje, które jednak zmieniały się w czasie. Ważniejszą rolę niż 
zróżnicowanie narodowościowe czy językowe odgrywała rozmaitość religii, których wyznawcy 
zachowywali odrębność wierzeń i obyczajów. Inaczej obchodzili święta katolicy, inaczej różne 
odłamy przeważających w mieście protestantów: luteranie, kalwini czy menonici. Łączyła ich wiara 
w jednego Boga i Jego Syna, którego przyjście na świat było tak ważnym wydarzeniem, że jego 
rocznicę należało uroczyście obchodzić. Różnice dotyczyły szczegółów. Dla katolików, tak jak u 
nas dziś niezwykle ważna była wieczerza wigilijna, złożona z 7, 9 lub 12 potraw. Zaczynała się 
wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdy na wieczornym niebie. Nieodłącznym składnikiem 
skromnej kaszubskiej wigilii były kasza i groch, bogatszej - "brzadowa" zupa z suszonych gruszek, 
jabłek i śliwek z kluskami. Popularne były też śledzie w sosie śmietanowym z jabłkami i cebulą 
oraz ziemniakami w mundurkach. W skład potraw kociewskiej wieczerzy wigilijnej poza rybami 
wchodziły kapusta, groch, grzyby, mak, jabłka, orzechy, miód i sól, do tego chleb, woda i różnego 
rodzaju wypieki. Każdy ze składników miał znaczenie symboliczne, podobnie jak opłatek, którym 
katolicy się dzielili. Po wieczerzy śpiewano kolędy przy choince (jeśli rodzinę było na nią stać) i 



rozdzielano prezenty. Na koniec udawano się na pasterkę, która zaczynała się o północy. U 
protestantów główna uczta świąteczna odbywała się częściej w pierwszym dniu świąt. W wigilię 
Bożego Narodzenia, po skromnej, ale nie postnej wieczerzy kładziono dzieci do łóżek wcześniej niż 
zwykle, by w spokoju napełnić podarunkami przygotowane przez nie koszyki lub talerze. Przegląd 
prezentów, pełen radosnej wrzawy, odbywał się następnego dnia rano. Po świątecznym śniadaniu 
rodzina szła do kościoła, a po południu zasiadała do stołu, na którym królowała pieczona gęś albo 
peklowany schab z grubymi kluskami i smażonymi śliwkami, oraz oczywiście mnóstwo słodyczy - 
kruche ciasteczka, babka, także piaskowa, toruńskie katarzynki, krajanka piernikowa, marcepan i 
inne smakołyki, w większości przygotowywane w domu. Świętom towarzyszyło śpiewanie kolęd. 
Dzielenia się opłatkiem nie było. U kalwinów i menonitów wszystko odbywało się podobnie, ale 
mniej uroczyście, chociaż z niektórych przekazów wynika, że zwłaszcza ci ostatni lubili dobrze 
zjeść. Tak było w rodzinach przybyłych z okolicznych wsi. Dla miasta charakterystyczne było 
mieszanie się różnych tradycji i wymiana obyczajów. Coraz częściej protestanci przejmowali 
niektóre tradycje katolickie, a katolicy protestanckie. Przykładem jest chociażby zwyczaj 
obdzielania się prezentami, pierwotnie w dniu świętego Mikołaja, przeniesiony przez Marcina Lutra 
na Boże Narodzenie, do czego po pewnym czasie dostosowali się także katolicy. Niezależnie od 
wyznania wyłącznie w pierwszy dzień świąt obdarowywali się np. mieszkańcy Lubieszewa, 
Pawłowa, Ząbrska Górnego, Górnej Huty, Koszwał, Stanisławowa, Rokitnicy, Krzywego Koła, 
Suchego Dębu, Kmiecina i Żuławek. W innych miejscowościach w okolicach Gdańska, np. w 
Przejazdowie, Błotniku, Nowym Dworze, Nowym Stawie czy Pruszczu dzieci wystawiały 
wypucowane trzewiki przed drzwiami w przeddzień św. Mikołaja i nie doznawały zawodu. Były też 
wsie takie jak Górki Wschodnie, Krępiec, Mokry Dwór, Roszkowo, w których utrzymywano obie 
miłe dla pociech daty. 

Ilustracja: Matka Boska z Dzieciątkiem z predelli z ok. 1440 r. w kościele Mariackim (fot. A. 
Januszajtis) 

[autor fot./rys] DOMINIK SADOWSKI 
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

W przebogatych gdańskich materiałach archiwalnych sprzed rozbiorów znajdujemy ogromną 
rozmaitość rodzajów piwa, zarówno rodzimego, jak importowanego. Warzono tu piwo "gdańskie", 
"stołowe", "krolling", "jopejskie", "okrętowe", "gorzkie", "białe", "czarne", "groszowe", 
"dubeltowe" i wiele innych.

Obce piwa pochodziły z Pucka, Bydgoszczy, Torunia, Słupska, Kołobrzegu, Szczecina, Rostocku, 
Lubeki, Hamburga itp., nawet z Brunszwiku (słynne "Mumme").

Co to były za piwa? Niektóre z nich: "gdańskie", "stołowe", "okrętowe" i "jopejskie" wytwarzano 
już w czasach krzyżackich. Niewątpliwie dotyczy to także "krollingu", podpiwka będącego 
produktem ubocznym przy warzeniu lepszych gatunków.

Piwo "gdańskie", sławione przez europejskich specjalistów jako "królowa wszystkich innych piw 
jęczmiennych i czerwonych", było też ich zdaniem najmocniejsze. Najlepszy i najdroższy gatunek - 
piwo "jopejskie" - eksportowano też w dużych ilościach do innych miast. Według opisu z 1613 r. 



było "ciemnorumiane, mocne i pijane, posilające, a jako syrop gęste". Wysoką kaloryczność 
zawdzięczało dużej zawartości (do 50 proc.) pozostałego w nim ekstraktu. Do jego wytwarzania 
używano najlepszych składników. Piwo "gdańskie" (pełne) było prawie równe "jopejskiemu", dwa 
razy mniejszą moc miało piwo "stołowe", cztery razy słabsze były "krolling" i piwo "okrętowe".

Dzięki zachowanym w Bibliotece Gdańskiej notatkom rajcy Jerzego Schrödera mamy autentyczne 
receptury z 1672 r. na gdańskie piwa. Oto jedna z nich:

"O piwie dubeltowym. Piwo dubeltowe warzy się z 16 worków, należy wziąć do tego najlepszy słód 
zmielony z najlepszego jęczmienia, także dobrego chmielu, ale niewiele. Następnie gotuje się je 
dobrze w panwi, tak aż całkiem osiądzie, krolling jest z niego całkiem niedobry, tzn. jest dość 
brunatny ale mało smaczny. Kiedy się jednak warzy piwo dubeltowe, to nie pozwala się mu 
fermentować, jak innym piwom, tylko wraz się napełnia naczynia, mianowicie tylko do połowy i 
tak leży i burzy się i pracuje równomiernie samo w sobie i wygląda wtedy całkiem mętnie, ale 
potem staje się klarowne. Warzy się je na wiosnę i jesienią, a następnie zostawia, żeby leżało. 
Beczkę sprzedaje się za 10 reńskich talarów, achtel za 3 floreny i nie daje miastu akcyzy". Tak 
warzyła piwo w swoim browarze p. Szymonowa Schröderowa. Worek oznacza 6 korców, czyli 330 
litrów słodu (ok. 430 kg), achtel - 1/8 beczki, czyli 16,5 l piwa. Talar miał wówczas wartość 3 
florenów, czyli 4,5 grzywien (marek). Druga receptura rzuca światło na proces warzenia jasnego 
piwa:

"Warzenie białego piwa. Każe się obok panwi warzelniczej wmurować kocioł do gotowania 
chmielu, bowiem brzeczki nie gotuje się z chmielem, tylko gdy się zagotuje wodę w wielkiej panwi 
i zaleje słód, można osobno gotować chmiel w kotle, a gdy już brzeczka odpompowana, wlewa się 
wodę z chmielem przez koszyk (sito) do piwa, które potem fermentuje i napełnia się nim beczki". 
Tę procedurę podpatrzył Schröder w browarze Erazma Rähdera.

Patronem gdańskich browarników był Święty Mikołaj, którego wizerunek zdobił pieczęć i cechowe 
puchary. W dniu jego święta, 6 grudnia, odbywały się coroczne wybory władz cechu. Z tej okazji 
przygotowywano specjalne piwo "mikołajowe" (niklasbier). Według opisu staromiejskiego rajcy 
Henryka Richtera z 1754 r. "... było równe co do jakości tak wysoko cenionemu piwu jopejskiemu, 
jak również w podobny sposób warzone, bowiem dodawano do jego fermentacji górnych drożdży. 
Warzone było tylko raz w roku, mianowicie na około 6 lub 8 tygodni przed Świętym Mikołajem, 
przez aktualnego starszego, przy czym kasa cechowa wspomagała go pewną sumą pieniędzy. (...) W 
sam dzień św. Mikołaja przed południem piwowarzy rozsyłali napełnione tym piwem wysokie 
cynowe dzbany do różnych dostojnych przedstawicieli Szlachetnej i Światłej Rady. A jesienią 1733 
roku przebywał tu JKM Stanisław (Leszczyński) z rozmaitymi polskimi panami i cech uczynił 
sobie przyjemność, by na św. Mikołaja wręczyć królowi w darze beczkę, a księciu prymasowi pół 
beczki tego piwa w ozdobnie sporządzonych naczyniach z polerowanych klepek i przykryw, co 
zostało łaskawie przyjęte". Z kolei z okazji mikołajowych wyborów roku 1754 ówczesny starszy 
cechu Gabriel Wawrzyniec Bruemer "sprawił swoim gościom niespodziewaną radość, 
przedstawiając model browaru ze wszystkimi utensyliami i urządzeniami należącymi do warzenia 
(piwa) i przygotowywania słodu, wykonany z ciasta itp., przy czym stojący na szczycie ozdobnie 
ukształtowany Święty Mikołaj za pomocą zawieszonej u prawej ręki powiewającej inskrypcji 
przekazywał błogosławieństwo: Niech kwitnie cały kraj, niech rozkwita to miasto; niech kwitną 
wszyscy, których ma za ojców; niech kwitnie wszelki stan, który będzie nazwany, niech kwitnie też 
ten cech, który czci moje imię". Świadectwem powszechnego w owych czasach umiłowania piękna 
są zachwycające barokowe i rokokowe kufle gdańskie w polskich i zagranicznych muzeach.

Ilustracja: Kufel gdański w Muzeum Narodowym w Warszawie (P. Rohde, k. XVII w.)
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SPÓŁDZIELNIE WPROWADZAJĄ CORAZ WIĘCEJ ZAKAZÓW 

Zakaz wyprowadzania psów, kotów. Zakaz: wjazdu, wyjazdu, parkowania - coraz częściej 
narzucamy sobie i innym ograniczenia. - Lubimy mieć władzę nad ludźmi - mówi psycholog 
społeczny

JOWITA KIWNIK, ALEKSANDRA KOZŁOWSKA

Żabianka. Miesiąc temu dwie tamtejsze spółdzielnie mieszkaniowe postanowiły wprowadzić 
specjalne wjazdówki dla kierowców - parkować pod blokiem mogą tylko lokatorzy, podobno 
wnioskowali o to sami mieszkańcy. Wszystko dlatego, że podczas imprez sportowych w pobliskiej 
Ergo Arenie kierowcy woleli zostawiać samochód na ulicach osiedla, niż płacić za parking pod 
halą.

- To totalna głupota, mam tu rodzinę, ciekawe, jak mam ich teraz odwiedzać? Nie lepiej byłoby 
obniżyć ceny parkingu, niż wprowadzać kolejny zakaz? Czekam jeszcze tylko na budki strażnicze i 
zasieki - prycha Szymon, sopocianin.

- U mnie pod blokiem z jednej strony spółdzielnia postawiła słupki, żeby nie parkować na 
chodniku, z drugiej zrobiła miejsca parkingowe tylko dla mieszkańców budynku. Dostaliśmy 
specjalne identyfikatory na konkretny samochód i po jednym dla gościa. Gdy robię imieniny i 
zapraszam więcej niż jedną osobę, chodzę po sąsiadach i pożyczam od nich identyfikatory - skarży 
się pani Iwona z ul. Grunwaldzkiej w Oliwie. - Odkąd wprowadzili obostrzenia, niektórzy sąsiedzi 
czujnie wystają w oknach, a czasem nawet osobiście patrolują parking. Gdy zauważą obcy wóz, 
niezwłocznie dzwonią po straż miejską. Sypią się mandaty.

Pod blokami nastąpił prawdziwy wysyp zakazów. - Na naszym niedawno zrewitalizowanym 
podwórku razem z nowym trawnikiem pojawiły się gęsto ustawione tabliczki zakazujące 
wchodzenia tu z psem. A ja muszę przejść przez ten skwerek, żeby dostać się na łąkę, gdzie zakazu 
na szczęście jeszcze nie ma. Te tabliczki mnie denerwują, tym bardziej że ludzie teraz naprawdę 
sprzątają po swoich psach, regularnie obserwuję, jak zbierają kupy do woreczka - opowiada Róża z 
ul. Pomorskiej.

- To jeszcze nic - komentuje Agnieszka z Zaspy. - Koło mojego domu pojawiły się tabliczki 
zakazujące wyprowadzania kotów! Do tego nie można też karmić gołębi, bo niby tak strasznie 
brudzą. Co, może w ogóle wyrzucimy wszystkie zwierzęta z miasta?

- U nas na klatce ostatnio zawisła informacja o... "ciszy wieczornej". Nawet nie wiedziałam, że coś 
takiego istnieje. Punkt po punkcie wymieniono, czego w godz. 20-8 nie wolno robić. Na przykład: 
kuć i wiercić. To powinno być przecież oczywiste, czy naprawdę potrzebujemy zakazu tak czarno 
na białym? - zżyma się Agata z Oliwy. - Pocieszam się tylko, że mogło być gorzej. Niedawno 
znajomy, który mieszka w Brukseli, opowiadał mi, że decyzją wspólnoty lokatorzy mogą mieć w 
oknach firanki jedynie w kolorach: białym, beżowym lub kremowym. On powiesił czerwone, od 
razu dostał ostrzeżenie na piśmie.

Skąd ta potrzeba wprowadzania zakazów? Jeszcze niedawno walczyliśmy o wolność, a teraz sami 
sobie ją stopniowo ograniczamy.

- Normy społeczne powinny być, ale trzeba zachować zdrowy rozsądek, arystotelesowski złoty 
środek. W końcu gdzieś z tym psem czy kotem trzeba wyjść. A co do tych ptaków - czy niedługo 



nie będę mogła, jak co zimę, dokarmiać sikorek? - zastanawia się Hanna Brycz, psycholog 
społeczny z Uniwersytetu Gdańskiego.

I dodaje: - Spółdzielnie mieszkaniowe powinny zastanowić się, zanim taki zakaz wprowadzą, bo im 
więcej zakazów, tym większe niezadowolenie społeczne. Wtedy rośnie frustracja i agresja - sąsiad 
sąsiadowi staje się wilkiem. Tym bardziej że jest kryzys, słabe zarobki, drożyzna - jesteśmy bardziej 
podatni na złe emocje. Z drugiej strony ludzie, którzy wymyślają te zakazy, cieszą się, że mają 
kontrolę nad innymi. Prowadzę właśnie badania na temat władzy i wglądu w siebie - im większa 
władza, tym mniejsza umiejętność spojrzenia na siebie krytycznie, z dystansem. Rośnie natomiast 
poziom psychopatii, ludzie upajają się tym, że coś mogą. Oczywiście niektóre zakazy mają sens, ale 
może zanim staną się rzeczywistością, warto by było przeprowadzić konsultacje społeczne. Tak 
żeby o życiu całego osiedla nie decydowała zaledwie garstka. 

Spódzielnia Mieszkaniowa Budowlani wprowadziła specjalne wjazdówki dla zmotoryzowanych 
lokatorów

[autor fot./rys] MATERIAŁY PRASOWE 
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Wieża kościoła św. Jana odzyskała swój zegar. Jego początki giną, jak to się ładnie pisze, w 
pomroce dziejów. Pierwsza wiadomość wiąże się z pożarem, który strawił wieżę wraz z dzwonami i 
zegarem w 1543 r. Uległ zniszczeniu, więc był, i to pewnie od dłuższego czasu. Łatwo sobie 
wyobrazić, jak wyglądał: nie miał tarcz, składał się z dzwonu i mechanizmu do wybijania godzin.

Na odbudowanej wieży pojawił się nowy zegar, również tylko bijący, z którego przetrwał do dzisiaj 
dzwon, odlany w tym samym roku przez mistrza Andrzeja Langego. Ma wypisaną gotycką 
minuskułą (małymi literami) zabawną inskrypcję w starej niemczyźnie:

"Kiedy inni ludzie śpią, ja muszę czuwać". Spłaszczony kształt jest typowy dla dzwonów 
zegarowych.

W dwadzieścia lat później zegar remontował mistrz Jerzy, twórca zegara Ratusza Głównego Miasta. 
Pierwszy, z tarczami "na cztery strony świata", ufundowany przez Zachariasza Zappia, pojawił się 
na wieży św. Jana w 1669 r. Kosztował 3596 florenów. Jeden floren był wówczas równy 1,5 
grzywny, czyli 30 gr. Nazwiska zegarmistrza nie wymieniono, ale na etacie miejskim był wtedy 
Michał Schultz Starszy, którego zegary można znaleźć w kolekcjach w Londynie, Paryżu i Rydze.

W roku 1671 pieczę nad zegarem przejął Hans Eichstedt z Elbląga. Z jego czasów pochodził układ 
bicia godzin wewnątrz kościoła:

"Od zegara wieżowego idzie drut do kościoła, do młotka, który w pobliżu wielkich organów uderza 
w dzwon, kiedy na górze w wieży bije zegar - prawdopodobnie sporządzone w 1672 r.".

O wysokich kwalifikacjach jego twórcy świadczy zainstalowanie wahadła - pierwszego w 
gdańskich zegarach wieżowych. Informują o tym księgi kościoła św. Jana pod datą 14 sierpnia 1677 
r.: "Takoż zegarmistrzowi za to, że zegar przez 6 lat opatrywał i robił różne koła 30 fl. [...] Za tarcze 
i perpendykuł [wahadło] 90 fl". W nawiasie na marginesie napisano "zegarmistrz Eichstedt". W 



1679 r. jakąś pracę przy wahadle wykonywał Michał Schultz Młodszy.

Zegary wieżowe są narażone na uszkodzenie przez sztormy. Tak się też stało 31 stycznia 1737 r.: "w 
nocy daszek małej wieżyczki wraz z chorągiewką, od masztu przez straszny wicher oderwaną, 
rzuciło aż na ulicę Szeroką, gdzie go nazajutrz znaleziono". Warto sobie uprzytomnić, że od 
kościoła do Szerokiej jest 120 m!

W trakcie odbudowy wieżyczkę podwyższono, tak że jej szczyt znalazł się 69 m nad ziemią. O tym, 
że wichura uszkodziła także zegar, świadczy umowa na budowę nowego z zegarmistrzem 
Zachariaszem Möllerem, z 10 lipca 1737 r. Mechanizm o rozmiarach 5x na 4ĽĽna 9 stóp 
(1,58x1,22x2,58 m) miał chodzić bez podciągania obciążników 30 godzin i je wybijać. Na 
odnowionych tarczach mistrz miał wymienić mosiężne cyfry, słońca i wskazówki na nowe, grubsze, 
miedziane, pozłocone w ogniu (poprzednie były złocone na rtęć - amalgamat). "Każda cyfra jak 
również 24 promienie wokół każdego słońca mają ważyć po 3 funty [1,30 kg] i mieć przeciętnie 6/4 
łokcia [86 cm] długości". Całość wyceniono na 1200 fl. Zegarmistrz skończył robotę w 1739 r.

Stary zegar po wyremontowaniu trafił w 1742 r. do kościoła w Bąsaku - dzisiejszym Sobieszewie. 
W 1915 r. zegar św. Jana odnowiono i zaopatrzono w elektryczny napęd. Przy okazji usunięto 
dodane w XIX w. wskazówki minutowe. W 1945 r. wszystko uległo zniszczeniu, przetrwał tylko 
dzwon. Odtworzenie zegara i jego pięknych tarcz jest ukoronowaniem zewnętrznej odbudowy 
kościoła.

Dlaczego "zegar żeglarzy"? Bo dla jednostek wpływających do motławskiego portu widok miasta - 
jeden z najwspanialszych na świecie - pojawiał się tak jak i dziś tuż za zakrętem przy Brabanku (nie 
"Brabancji", z którą tutejsza stocznia remontowa nie miała nic wspólnego!). Jak za machnięciem 
czarodziejskiej różdżki pokazywał się przestwór wodny, zapraszający do wpłynięcia, za którym 
wyrastały wieże św. Jana, Mariacka i Ratuszowa. Trzy wieże, każda następna piękniejsza od 
poprzedniej! Ta świętojańska była pierwsza. Wznosiła się nad kamieniczkami Rybackiego 
Nabrzeża, a jej zegar wskazywał czas powrotu do domu, do upragnionego spotkania z najbliższymi. 
To gdański odpowiednik toruńskiego zegara flisaków na wieży kościoła pod tym samym 
wezwaniem.

Nie był to jedyny gdański zegar żeglarzy. Wracających z morza witał od 1597 r. (od 1711 z 
tarczami) jako pierwszy zegar na wieży wisłoujskiej twierdzy - morskich wrót Rzeczypospolitej. 
Patrząc na piękny zegar św. Jana wierzę, że i tamten uda się odbudować.

Ilustracja: Zegar żeglarzy nad zapraszającym do wpłynięcia przestworem wodnym (fot. A. 
Januszajtis)
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Drągiem to zowią kędy Port zawarto, Pod miasto przystęp swawolny zaparto, Przeto ty czekay, aż 
ci drąg odwiodą, Nie trącay brodą. 



W czasach, kiedy Sebastian Klonowicz pisał swojego "Flisa", wejście na Motławę zamykały dwa 
szlabany, zwane drągami (po niemiecku Baum ): przy Polskim Haku i Zamczysku. Ten drugi można 
zobaczyć na ówczesnym widoku miasta z lotu ptaka. Przy fosie dawnego zamku, na późniejszym 
Nabrzeżu Wapiennym widnieje buda mieszcząca przeciwwagę, z której wystają drzewce, 
dochodzące do brzegu Kępy (cypel Ołowianki), tuż przy zatoczce dzisiejszego klubu wioślarskiego. 

"Odwodzono" go najpewniej przez podnoszenie. Drągi służyły do regulowania ruchu w porcie, do 
którego wpływało rocznie do trzech tysięcy statków. Pobierano przy nich także opłaty portowe. Po 
rozbiorach Polski i rozbudowie Nowego Portu stały się niepotrzebne.

Rozpisany przez władze Gdańska konkurs na koncepcję architektoniczno-techniczną kładki z 
Zamczyska na Ołowiankę wzbudził wielkie zainteresowanie. Nadesłano 68 prac. Przyznano trzy 
nagrody i cztery wyróżnienia. Przegląd rozwiązań jest niezwykle ciekawy. Są tam kładki 
podnoszone, obracane, zatapiane, wsuwane w nabrzeża, składane nożycowo, złożone z segmentów i 
Bóg wie, co jeszcze. Niektóre mają lekką linię, inne zadziwiają ostrością kształtów lub iście 
manieryczną fantazyjnością.

Pierwszą nagrodę uzyskał projekt, przypominający kolejowy szlaban. Jest w tym sens, bo ów most 
dla pieszych będzie szlabanem. Zwycięzcom i jurorom należą się gratulacje: zrobili, czego od nich 
wymagano. Rezultat nie jest zadowalający, bo być nie może. Błąd tkwi w założeniu. Od początku 
przyjęto, że ma to być kładka, a nie tunel czy prom. Nie przeprowadzono studium wykonalności 
przeprawy przez Motławę, tylko studium kładki, która w tym miejscu, jeżeli żyjemy w państwie 
prawa, powstać nie może. Należy przypomnieć, że całe historyczne Śródmieście Gdańska w 
granicach fortyfikacji nowożytnych (bastionowych) jest na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z 
20 września 1994 r. Pomnikiem Historii. Na całym tym terenie, od bramy Żuławskiej do końca 
Nowych Ogrodów i od bramy Nizinnej po ul. Wałową obowiązują szczególnie ścisłe zasady 
ochrony dziedzictwa.

W szczególności pod ochroną są: historyczny krajobraz miejski i układ urbanistyczny, tzn. sieć ulic, 
wód i mostów. Nagrodzona praca, podobnie jak większość pozostałych, narusza jedno i drugie. W 
stanie otwartym wysokie na 40 m pochyłe ramię kładki wisi nad zabytkowym budynkiem 
Filharmonii i całą przepiękną panoramą Starego Portu niczym groźne Memento. W stanie 
zamkniętym jest blokującą port barierą dla żeglugi. Jej skuteczność jest tym większa, że poprzedni 
konserwator na odchodnym popełnił straszliwy błąd: ustalił prześwit pod kładką na 2,5 m! 
Wystarczy stosunkowo niewielki przybór wody, nierzadki na Motławie, by uniemożliwić 
przepłynięcie nawet kajakom. A co z wyższymi niż 2,5 m motorówkami policyjnymi, albo statkami 
gaśniczymi? W razie pożaru budynki na nabrzeżach - Spichlerz Królewski, obiekty Muzeum 
Morskiego, Sołdek, drewniana konstrukcja Żurawia, a także gmach Filharmonii (!) - muszą mieć 
możliwość gaszenia od strony wody. Zamknięta kładka blokująca dostęp jednostek może opóźnić 
akcję. Trzeba ją opróżnić z ludzi i czekać na otwarcie, a to pożera drogocenne minuty. Władze 
konserwatorskie z prawdziwego zdarzenia nie mogą zatwierdzać zagrożenia dla zabytków!

Kolejny zarzut to szastanie pieniędzmi. Kładka ma kosztować 13 mln zł. Wszystkie jej cele można 
zrealizować o wiele taniej za pomocą promu, regularnie kursującego po tej samej trasie.

Nowoczesna jednostka tego typu zabierająca kilkudziesięciu pasażerów, rowery, wózki itp. kosztuje 
znacznie mniej niż ta kładka. Np. popularne łodzie turystyczne, pływające w Amsterdamie, można 
kupić za 100 do 300 tys. euro. Są to często jednostki nowoczesne, z ekonomicznym napędem 
hybrydowym, a nawet wodorowym. Są wielofunkcyjne, można w nich wyprawić wesele, urządzić 
koncert, zajęcia dla dzieci itp.

Przeprawa po wodzie jest niezwykle atrakcyjna, widoki niezrównane, a twierdzenie, jakoby 
jednostki pływające były "mniej przyjazne" dla rowerzystów czy osób niepełnosprawnych, można 
włożyć między bajki. Wydawanie w dobie kryzysu wielkiej sumy na coś, co można osiągnąć o 
wiele taniej, nie byłoby świadectwem gospodarności. Za zaoszczędzone pieniądze można puścić 
linię autobusu (np. z Wrzeszcza albo od Dworca Głównego) na Ołowiankę przez Angielską Groblę, 



co skutecznie zaktywizuje rejon za Motławą, i rozpocząć realizację uchwały Rady Miasta z 14 
grudnia 1993 r. o przywróceniu otwierania historycznych mostów - w pierwszym rzędzie 
Zielonego.

A jeśli mnie Państwo pytają, co mi się najbardziej podobało, to odpowiadam: pozakonkursowa 
propozycja jednego z biur projektowych - zapierający dech w piersiach, wysoki na 51 m łuk nad 
Motławą, z wagonikami przewożącymi ludzi. Pełna rozmachu bezkolizyjna nowoczesność, 
tworząca imponującą oprawę dla jednego z najpiękniejszych widoków w Europie. Oto projekt na 
miarę XXI wieku! 

Ilustracja: Bezkolizyjna, pełna rozmachu "tęcza" nad Gdańskiem

[autor fot./rys] FOT. MATERIAŁY PRASOWE;DOMINIK SADOWSKI 
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Urodziny mają nie tylko ludzie. W końcu października obchodzono w Rostocku 540. urodziny 
zegara astronomicznego w tamtejszym kościele Mariackim. Podobny do naszego, tylko nieco 
mniejszy (12 m wysokości), jest najprawdopodobniej dziełem tego samego Hansa Düringera. 
Organizatorzy urządzili międzynarodowe sympozjum zegarowe, któremu nadano numer VI, 
nawiązujący do naszych wcześniejszych sympozjów w Gdańsku, w latach 1988, 1990, 1997, 2003 i 
2008, oraz III takiego spotkania na 600-lecie zegara astronomicznego w Stralsundzie w 1994 r.

Jak widać, było to właściwie VII sympozjum, ale pomyłka drobna, a intencje miłe. Udział wzięło 
ponad stu uczestników z sześciu krajów europejskich i jeden z USA. Przewidziano 20 referatów; 
miałem zaszczyt wygłosić jeden z sześciu głównych. Mówiłem o problemach odbudowy i 
utrzymania naszego zegara astronomicznego, po czym niespodzianie otrzymałem (jako jedyny z 
gości) dyplom honorowy od Niemieckiego Towarzystwa Chronometrycznego za wkład pracy w 
zachowanie i odbudowę zegara astronomicznego oraz za badania i publikacje w tej dziedzinie. Jest 
to wyraz uznania nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich kolegów skupionych w naszym 
Towarzystwie Zegarów Astronomicznych i Monumentalnych "Horologium".

Przywrócony przez nas do życia zegar astronomiczny określono w dyplomie jako arcydzieło. Jakże 
to różne od tego, co zdarza się słyszeć w Gdańsku! Do dziś brzmią mi w uszach słowa pewnej pani, 
skierowane do mnie przed laty: "Musi pan wiedzieć, że my, historycy sztuki, nie cenimy pańskiego 
(?) zegara, bo jest rekonstrukcją". Nie wytrzymałem wtedy i krzyknąłem (przepraszam!): "Ależ on 
jest w 80 procentach autentyczny!", na co usłyszałem: "Widocznie jesteśmy źle poinformowani?".

Warto w tym miejscu przypomnieć, na czym polega wyjątkowość naszego zegara. Gdański zegar 
astronomiczny jest jednym z najcenniejszych tego typu zabytków. W momencie ukończenia w 1470 
r. był największy (14,3 m wysokości), dziś jest drugi w Europie po strasburskim. Ogromną wartość 
mają: 1. zachowana prawie w całości fasada z oryginalną kolorystyką, 2. autentyczne pierwotne 
tarcze (najstarsze do dziś używane), zawierające m.in. tzw. tablice komputystyczne i inskrypcje, 
które pogłębiają naszą wiedzę o średniowiecznej chronologii, 3. obliczone z dokładnością do minut 
daty nowiu Księżyca, świadczące o wysokim stanie ówczesnej wiedzy astronomicznej, 4. pionierski 
system układu faz Księżyca, powtórzony później w innych zegarach, 5. pierwsze znane 



wykorzystanie papieru do pokrycia tarcz, 6. pierwsze zastosowanie kolażu (artystycznego łączenia 
różnych materiałów) w plakietkach znaków Zodiaku, 7. wiernie odtworzone średniowieczne 
rozwiązania techniczne, 8. interesujące związanie procesji figur z muzyką, m.in. figury, które 
naprawdę trąbiły, 9. głęboki i najpełniej zrealizowany wystrój ideowy.

22 kwietnia 1990 r. zegar zaczął znowu odmierzać czas - po 437 latach przestoju! Odbudowa 
przywróciła światu wybitne dzieło sztuki i rzemiosła, klejnot średniowiecznej wiedzy naukowej i 
myśli technicznej.

Ale odbudowa nie została zakończona. Brakuje paru drobiazgów, m.in. mechanizmu gry 
automatycznych organów, których muzyka towarzyszyła procesji Apostołów. Niezależnie od tego, 
dziś, po ponad 20 latach funkcjonowania zegara, trzeba wymienić zużyte części (dlatego na razie 
nie chodzi) i poprawić niektóre rozwiązania. Trzeba na to około 150 tysięcy złotych. Towarzystwo 
"Horologium" ich nie ma. Dla ich uzyskania przydałaby się - jak w Rostocku - współpraca władz 
miasta, wyższych uczelni i Kościoła. Na sympozjum rzucono myśl, by oba nasze zegary wpisać na 
światową listę dziedzictwa. Starania mogą być niełatwe, ale wspólne opracowanie wniosków będzie 
bardzo pomocne.

Na koniec przyznaję się do szaleństwa: zaprosiłem wszystkich uczestników na VIII sympozjum do 
Gdańska w 2014 r., na 550. rocznicę urodzin naszego zegara (kontrakt z Düringerem na jego 
budowę podpisano 30 kwietnia 1464 r.). Dla pełnej jasności: honorarium i zwrot kosztów podróży 
otrzymują tylko wygłaszający referaty. Mamy półtora roku na przygotowanie spotkania i - przede 
wszystkim - na dokończenie odbudowy zegara. Chętnych do pomocy serdecznie zapraszamy.

Jeszcze jedno - przykład godnego pozazdroszczenia sposobu działania naszych sąsiadów zza Odry: 
kalendarium rostockiego zegara traci ważność w 2017 r. (naszego dopiero w 2073). Nowa tarcza, 
obliczona i wykonana na wzór poprzedniej, już teraz czeka tam w jednej z kaplic!

Ilustracja: Gdański zegar astronomiczny - klejnot światowego dziedzictwa (fot. A. Januszajtis)
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Początek listopada nieodmiennie wiąże się z odwiedzaniem cmentarzy i wspominaniem zmarłych, 
którzy - jak to ktoś pięknie określił - myślą o nas, modlą się za nas i na nas czekają. W tych dniach 
wszyscy, młodzi czy starzy, szczególnie mocno zdajemy sobie sprawę z upływu czasu i naszego 
przemijania. Obu tym sprawom jest poświęcony wystrój wspaniałego zegara astronomicznego w 
kościele Mariackim. Przypatrzmy się bliżej jego symbolice. Zacznijmy od dolnej kondygnacji, czyli 
kalendarium, którego tarcze z natury rzeczy pokazują upływ czasu. Otaczające je figury 
przedstawiają cztery fazy ludzkiego życia: od Królewicza, prawie dziecka, wskazującego datę, 
poprzez obu Trębaczy u góry - młodszego (po lewej) i starszego (po prawej) - do Starca na prawo u 
dołu. Ruchoma ręka, którą niegdyś podawał takt, pozwala zarazem interpretować tego ostatniego 
jako Chronosa - wszechwładny Czas, uzbrojony w miecz, który w jakimś momencie przetnie nasze 
życie. Otoczona promieniami figura Matki Boskiej w środku kalendarium przypomina o końcu 



świata, mającym wymiar eschatologiczny, większy niż śmierć jednostki. Potwierdza to łacińska 
inskrypcja: "Apokaliptyczna Niewiasta, odziana w Słońce, a Księżyc pod jej stopami, mająca na 
głowie wieniec z dwunastu gwiazd". Z Apokalipsy pochodzi także uwidoczniony na tarczy 
planetarium (środkowej kondygnacji zegara) smok, którego ogon "zagarnął jedną trzecią gwiazd i 
zrzucił je na ziemię". Jest on przeciwieństwem i wrogiem Niewiasty z kalendarium, która "zetrze 
jego głowę". Na szczycie zegara występuje w bardziej czytelnej postaci węża. Jest tam owinięty 
wokół rajskiego drzewa wiadomości Złego i Dobrego między postaciami Pierwszych Rodziców, 
którzy również przypominają o przemijaniu, bo to ich grzech pierworodny sprawił, że jesteśmy 
śmiertelni. Poniżej, na scenach tego średniowiecznego teatrum odbywał się spektakl, również nie 
wolny od tego napomnienia: "U góry przy dwóch dzwonach zegarowych stoją Adam i Ewa, i miał 
ów młotkiem w ręce trzymanym wybijać godziny, ona zaś kwadranse. A gdy się to stało, miało 
przechodzić dwunastu apostołów z jednej komory po półkolistej altanie do drugiej, a na końcu 
Śmierć". Ten opis pod wizerunkiem kościoła Mariackiego z przełomu XVII/XVIII wieku, 
wykonanym przez Samuela Donneta, był dla nas, odtwarzających pochód figur, wskazówką, że 
była wśród nich Śmierć. Widowisko, zrekonstruowane na podstawie tych i innych wskazówek, 
przebiega następująco (niektórych elementów jeszcze brak): krótko przed dwunastą w południe 
figury trębaczy po bokach kalendarium grają złożoną z dwóch dźwięków fanfarę. U góry 
planetarium otwierają się drzwiczki, za którymi ukazują się sceny zwiastowania i pokłonu Trzech 
Króli. Na górną "altanę" wychodzą figury czterech Ewangelistów, na dolną dwunastu Apostołów. 
Stają przodem do ludzi, towarzysząca pochodowi muzyka automatycznych organów cichnie i 
następuje to, co najważniejsze: wybijanie kwadransów przez Ewę i godziny przez Adama. W 
drugiej połowie spektaklu przy wznowionej muzyce figury schodzą ze sceny. Śmierć, która się teraz 
pojawiła, próbuje wejść za Apostołami do wnętrza zegara, ale drzwiczki zatrzaskują się przed jej 
nosem. 

Aniołowie i Diakoni przy drzwiczkach teatru figur to strażnicy Raju. Scenkę ze Śmiercią, której nie 
wolno wejść do środka, powtórzono później w zegarze astronomicznym w Rostocku; zamiast niej 
stoi tam przed drzwiami Judasz. Postacie Adama i Ewy uderzających w dzwony napominają o 
grzechu i utracie nieśmiertelności. Cały wystrój naszego zegara jest wielką średniowieczną alegorią 
przemijania, związanego ze złem, oraz nadziei, jaką niosą Apostołowie i Ewangeliści wchodzący do 
raju, a przede wszystkim otoczona promieniami postać Niewiasty w centrum kalendarium, z 
Dzieciątkiem, które zbawi świat i przywróci nieśmiertelność. 

Ilustracja: Śmierć na gdańskim zegarze (na dolnej platformie, fot. A. Januszajtis). 
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Na ulicy Tobiasza, jednej z "walnych" ulic Głównego Miasta, wyrósł ostatnio hotel Admiral, o 
modnej u nas "sztachetowej" architekturze, na tyle jednak subtelnej, nakreślonej lekką ręką, że nie 
razi ani nie szokuje, jak to się niestety gdzie indziej zdarza. Nie o tym jednak będzie tutaj mowa, 
tylko o sprawach porządkowych: nazwach i numeracji. 



Z dawnej ulicy Tobiasza, łączącej Groblę IV z Targiem Rybnym, a przez bramę Tobiasza także z 
Rybackim Nabrzeżem, mamy dziś tylko odcinek - od boiska Szkoły nr 50 do Targu Rybnego. 
Wydawałoby się logiczne, żeby budowanym przy nim obiektom nadawać dawne numery. 
Przypomnijmy: wprowadzona w 1853 r. numeracja okrężna na wszystkich prostopadłych do 
Motławy ulicach Śródmieścia, zaczynała się na zachodnim końcu ulicy (na równoległych na 
północnym) i biegła kolejno po prawej stronie do drugiego końca, by tam zawrócić i rosnąć dalej po 
drugiej stronie, aż do końca naprzeciwko początku. Był to system logiczny, ułatwiający orientację: 
niezależnie od tego, w którą stronę się szło, po prawej stronie numery rosły, po lewej malały. 

Na większości ulic Głównego Miasta przy odbudowie tę numerację zachowano. Wyjątek stanowi 
ul. Świętego Ducha, gdzie po wojnie niepotrzebnie zmieniono system na parzysto-nieparzysty oraz 
m.in. ul. Tobiasza, na której zapanował chaos. Według dawnego systemu hotel Admiral obejmuje 
parcele nr 12 do 18 (podaję "na oko", ale można sprawdzić na przedwojennym planie katastralnym i 
ewentualnie poprawić) i taki jest jego historyczny adres: Tobiasza 12-18. Tymczasem nadano mu 
numer 9. Przyczynę łatwo znaleźć: idąc w stronę Targu Rybnego, znajdujemy starsze domy z 
dawniej nadanymi, a historycznymi numerami 8 A i 8 B - zamiast 24, 23 i może jeszcze 22, bo 
domy stoją na miejscu co najmniej trzech kamieniczek. Tak jedna pomyłka pociąga za sobą drugą.

Dlaczego te numery są bezsensowne? Bo wynikałoby z nich, że nr 1 był po drugiej stronie, gdzieś 
w środku ulicy.

Przejdźmy teraz w stronę Podwala Staromiejskiego, do ceglanego budynku poszpitalnego, 
podpartego drewnianymi zastrzałami. Skręciwszy w stronę Grobli (ściślej ul. U Furty, bo Grobla IV 
kończyła się na rogu ul. Tobiasza, która tu dochodziła), wchodzimy w wąski przesmyk, dawny 
dziedziniec szpitala Św. Ducha, noszący przed wojną taką właśnie nazwę ( Heiligegeist Hospital ) - 
dziś bezimienny. Po prawej stronie stoi odbudowany budynek dawnego szpitala z 1647 r. z 
legendarnym portalem, dziś określony jako ul. U Furty nr 3 (na ścianie od zachodu), podczas gdy 
kamieniczki naprzeciwko, przy ul. U Furty, która zaczyna się od wylotu ul. Pachołów, noszą mylny 
adres: Grobla IV, nr 2 i 3. Z kolei na kościele Św. Ducha, włączonym dziś do szkoły przy tejże 
Grobli, wisi tabliczka z napisem: "Ul. Tobiasza". Od frontu jest druga, informująca o zabytku. 
Patrzę i oczom nie wierzę: Zamiast "Dawny kościół szpitalny św. Ducha" (w tym miejscu od 1357 
roku!) czytam: "Szpital Św. Ducha". 

To nie koniec: na wspomnianej uprzednio tabliczce z nazwą ul. Tobiasza dodano u dołu: "Stare 
Miasto", a przecież jesteśmy na Głównym Mieście! Stare Miasto zaczyna się dopiero od Podwala 
Staromiejskiego. Ten sam błąd jest na tabliczce na wschodnim końcu ul. Tobiasza, przy Targu 
Rybnym, a obok, pod jego nazwą czytamy (prawidłowo): "Główne Miasto". Czy nikt nie widzi tych 
nonsensów?

Jeszcze jeden przykład, tym razem z ulicy Piwnej, na której zachowano historyczną numerację. 
Przed wylotem ul. Kaletniczej mamy na tabliczce zbiorczy numer 27-29, a za nim - 28-31! W 
rzeczywistości historyczne numery pierwszego bloku kończyły się na 27, a drugi konsekwentnie 
zaczynał się od nr. 28. Nawet gdyby liczba fasad w pierzei różniła się od przedwojennej, nie 
powinno to być powodem do takich pomyłek. Najlepszym sposobem ich uniknięcia jest powrót do 
jednolitych, ściśle określonych zasad przedwojennej numeracji.

Ilustracja: Dawny kościół (z prawej) i szpital (po lewej) św. Ducha 
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Niedawno pisałem o najstarszym budynku szkolnym Wrzeszcza. Dziś przeniesiemy się do 
historycznego Gdańska, czyli obecnego Śródmieścia. Najstarszym obiektem służącym niegdyś 
celom szkolnym jest tu dawny klasztor franciszkański - obecne Muzeum Narodowe na Starym 
Przedmieściu. Franciszkanie, obecni w Gdańsku od 1420 r., wznieśli najpierw budynek ryglowy, a 
w 1431 zaczęli budowę murowanego. Rozbudowany w latach 1481-1514 klasztor mieścił w 
skrzydle wschodnim (od ulicy Rzeźnickiej) mały refektarz, bibliotekę i salę kapituły, a w 
południowym (od dzisiejszej Toruńskiej) - kuchnię i duży refektarz.

Dookoła wirydarza powstały krużganki. Reformacja doprowadziła do upadku konwentu. W 1555 r. 
ostatni przeor przekazał klasztor miastu. Po zrównaniu w prawach protestantów i katolików przez 
Zygmunta Augusta burmistrz Konstanty Ferber zorganizował tzw. partykularz, czyli ewangelickie 
gimnazjum. Pierwszy wykład odbył się 13 czerwca 1558 r. W 1580 r. uczelnia przybrała charakter 
akademicki (katedry) i zaczęła ściągać studentów. W okresie największego rozkwitu ich liczba 
dochodziła do 600.

Gimnazjum Akademickie istniało do 1817 r. W 1873 r. w budynku otwarto Muzeum Miejskie, a 
część pomieszczeń oddano Gimnazjum Realnemu św. Jana. Szacowny gmach, odrestaurowany po 
zniszczeniach wojennych, pełni dziś wyłącznie funkcje muzealne.

Drugim, niezmiernie cennym obiektem szkolnym, jest dawna Szkoła Świętojańska przy ulicy 
Straganiarskiej 19. Powstała zapewne jako szkoła parafialna tuż po roku 1456, ale pierwsza o niej 
wiadomość pochodzi z roku 1475. Jej budynek z czasem się wykruszył i w 1576 r. zaczęto budowę 
nowego. Uroczysta inauguracja odbyła się 22 kwietnia 1577 r. Koszt budowy wyniósł 4365 
grzywien 11 groszy. Budynek szkoły, przebudowany wewnątrz w 1865 r. i po ostatniej wojnie, stoi 
do dziś przy ulicy Straganiarskiej 19. Jest to jedyny zachowany budynek dawnej gdańskiej szkoły 
parafialnej. W rejestrach i przewodnikach uchodzi za XVII-wieczny, chociaż zachowane rachunki i 
chorągiewka wiatrowa jednoznacznie wskazują datę 1577.

Za trzeci co do wieku należy uznać gmach dawnego Gimnazjum Miejskiego z 1837 r. przy Targu 
Maślanym, w okresie międzywojennym mieszczący liceum, a po wojnie przez długi czas 
Technikum Spożywcze. Neoromański gmach projektował jeden z najsławniejszych ówczesnych 
architektów Karol Fryderyk Schinkel. Część kosztów budowy pokrył król pruski, a kamień 
węgielny położył w 1834 r. następca tronu. Harmonijnie ukształtowaną fasadę zdobi kartusz z 
łacińskim napisem "Przybytek poświęcony studiom nauk wyzwolonych". Po wyprowadzce 
technikum gmach stoi pusty, czekając na nieodzowny remont, po którym powinien nadal pełnić 
funkcje szkolne. Do nich został zaprojektowany - w sposób na swoje czasy wzorowy. Dostosowanie 
go do dzisiejszych potrzeb edukacyjnych nie powinno być trudne. A może wrócić do pięknych 
tradycji Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego?

Do tych najstarszych budynków szkolnych należy dodać dawną szkołę św. Barbary na Długich 
Ogrodach (ściśle biorąc na ulicy św. Barbary 1). Przykościelna szkoła istniała tu już w roku 1421, a 
w 1636 otrzymała piękny nowy budynek, znany z fotografii Ballerstaedta, który jednak nie 
przetrwał do naszych czasów. Po rozebraniu go powstał w 1873 r. kolejny, zachowany do dziś, 
wykorzystywany m.in. przez przedszkole i wieczorowe kursy "Lingwisty", stanowiący dobry 
przykład budownictwa szkolnego swojego czasu.

Szczególnie interesująca jest fasada południowa, ze schodkowym szczytem, którego wnęki zdobią 
ceramiczne figury (jednej brak). Godna podziwu jest zrealizowana prostymi środkami subtelna 
kolorystyka elewacji. Ten cenny zabytek jest częścią niezwykle bogatego i różnorodnego zespołu 
budynków szkolnych dawnego Gdańska. Niedoceniane, zwłaszcza te z XIX w. i z czasu przed I 



wojną, znakomicie reprezentują swoją epokę i ze wszech miar zasługują, by je wziąć pod ochronę 
konserwatorską. Mogą też być wdzięcznym tematem prac magisterskich, a nawet doktorskich, co 
gorąco polecam uwadze naszych specjalistów od historii architektury i budownictwa.

Ilustracja: Szkoła św. Barbary z 1873 r. - dziś 
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Tytuł odnosi się do odcinka ulicy Szerokiej, przy którym ukończono właśnie tzw. Kwartał 
Kamienic. W rzeczywistości nie są to, niestety, kamienice, tylko bloki mieszkalne z elewacjami 
naśladującymi w wielkim uproszczeniu fasady kamieniczek. 

Nie chcę krytykować tej architektury, bo wiem, że jej twórcy zrobili wszystko, co było w ich mocy, 
by wywiązać się z praktycznie niemożliwego zadania: jak nawiązać do bogatej, różnorodnej i 
zarazem pełnej harmonii historycznej zabudowy Gdańska, unikając tępionej przez wpływowe grona 
rekonstrukcji choćby jednej czy dwu dawnych fasad. Szkoda! 

Warto się jednak przyjrzeć temu, co tu było dawniej. Od czasów średniowiecza ten odcinek 
Szerokiej dzielił się na 11 parcel (narożna dwunasta działka - dzisiejsza poczta - należy już do 
Grobli II). W 1794 r. przypisano im kolejne (zaczynając od ul. Tandeta) numery "serwisowe" od 
1201 do 1211, zmienione w 1853 r. na 88 do 98. 

Sięgnijmy do księgi adresowej, ale nie tej ostatniej z 1942, bo wojna wyeliminowała z niej polskich 
właścicieli, których wypędzono lub wymordowano w obozach. Wybieram tę sprzed czasów 
hitlerowskich: z 1931 r. Właścicielem budynków nr 88 do 94 wraz z drukarnią na zapleczu jest w 
niej firma Fuchs & Cie, wydająca "Danziger Neueste Nachrichten". Szefem poczytnej gazety był 
wówczas Hans Fuchs, syn jej zmarłego w 1929 r. założyciela Gustava Fuchsa. Studiował w 
Heidelbergu i zrobił tam doktorat na temat "Technika w wydawaniu czasopism". Pod 88 mieści się 
hurtownia mebli Eduarda Freikora. Pod 89 mieszka m.in. rodzina Deglerów - czyżby jacyś krewni 
wybitnego gdańskiego kompozytora profesora Henryka Jabłońskiego? Kamieniczka nr 95 należy do 
rencistki Hedwig Wienke, nr 96 znowu do Fuchsa. Ostatnie dwie kamieniczki są własnością 
Polaków: nr 97 - Teofila Kopczyńskiego, który prowadzi w niej aptekę "Pod Gdańskim Herbem" 
(Zum Danziger Wappen), nr 98 - Z. Głowińskiego z Warszawy. 

Przyjrzyjmy się bliżej siedzibie gazety. Założona w 1894 r. przez wspomnianego Gustava Fuchsa, 
mieściła się początkowo pod nr. 91. W 1900 r. spółka była już właścicielką sąsiednich kamieniczek 
nr 92 i 93 i zaczęła ich przebudowę. Wkrótce doszedł do zespołu dom nr 94, w którym w 1850 r. 
urodził się Carl Fürstenberg. Jak w swoim czasie pisałem, ten syn skromnego żydowskiego kupca 
wyemigrował do Berlina, gdzie zasłynął jako wielki finansista, a jego willa, ozdobiona 
malowidłami przez Juliana Fałata, stała się rodzajem salonu i miejscem spotkań berlińskiej Polonii. 
W 1912 r. gdańska siedziba wydawnictwa Fuchsa, w połączonych domach przy Szerokiej 90-94, 
uzyskała imponującą neobarokową postać, znaną z dawnych zdjęć. Jako ilustrację do niniejszego 
tekstu wybrałem jednak mniej znane zdjęcie, pokazujące skromniejszy wygląd po pierwszej 



rozbudowie - w roku 1909. W 1944 r. władze hitlerowskie zamknęły gazetę, cieszącą się 
stosunkowo dużą niezależnością. 

Jeszcze ciekawsze są dzieje apteki Kopczyńskiego. Jej historię można prześledzić wstecz do roku 
1621, w którym koncesję na nią otrzymał Johann Wegener (spotyka się też wersję Wagner). W rok 
później uzyskał przywilej króla Zygmunta III i zwał się odtąd serwitorem królewskim. W roku 1636 
jego córka Anna wyszła za rezydenta angielskiego w Gdańsku Francisa Gordona i pewnie wtedy 
powstała pierwsza nazwa "Pod Angielskim Herbem". 

W książce Aleksandra Drygasa "Aptekarstwo gdańskie 1399-1939" znajdujemy listę właścicieli aż 
do roku 1912, w którym aptekę kupił Teofil Kopczyński. Podczas I wojny Anglicy nie byli mile 
widziani, więc "Angielski" herb zmienił się na "Gdański". Po śmierci tego zasłużonego działacza 
gdańskiej Polonii (w 1938 r.) aptekę prowadziła wdowa Helena. W 1939 r. hitlerowskie władze 
zajęły ją i zmieniły w składnicę sanitarną. W 1945 r. uległa zniszczeniu. A byłoby co oglądać! "W 
oficynie pełno było starych utensyliów aptecznych, między innymi naczynia szklane o starych 
wzorach, z napisami łacińskimi." (A. Drygas, wg A. Małeckiego).

Miała więc ta pierzeja co najmniej trzy obiekty o historycznym znaczeniu: redakcję ważnej 
gdańskiej gazety, dom urodzin Carla Fürstenberga i przede wszystkim polską aptekę, sięgająca 
tradycjami co najmniej początków XVII w. Szkoda, że grona decydujące o kształcie historycznego 
Śródmieścia Gdańska nie respektują starych tradycji! O ileż głębszego sensu nabrałby ów Kwartał 
Kamienic i w ogóle cała pierzeja, gdyby od strony ul. Szerokiej znalazły się w niej fasady 
kamieniczek Fürstenberga i Kopczyńskiego, odtworzone na podstawie zachowanej ikonografii i 
zaopatrzone w odpowiednie tablice! 

Ilustracja: Ul. Szeroka w widoku z Wieży Mariackiej ok. roku 1910. Literą A zaznaczono 
kamieniczkę nr 97 (tę z apteką) 
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Media informują, że firma inwestująca na Targu Siennym kupiła zabytkowy budynek nr 5, 
mieszczący klasztor i przedszkole sióstr elżbietanek. Przy okazji dowiadujemy się, jakoby obiekt 
ten był ich siedzibą od 125 lat, tzn. od roku 1887. Dobra to okazja, by sprawdzić, jak było 
naprawdę. 

Pomocą będą księgi adresowe, od pewnego czasu dostępne także w internecie. Cała pierzeja od 
Targu Rakowego do wylotu Piaskowni - dzisiejszej ul. Rogaczewskiego - liczyła 10 parcel. W 
najstarszej dostępnej mi księdze z roku 1797 pod dzisiejszym nr. 1 (wówczas 476) wody Raduni 
napędzały prastary folusz, pod "2" (475) - kunszt wodny (pompę wieży ciśnień). Pod "3" (474) i "7" 
(470) rezydowali tzw. panowie ogniowi Romey i Zabinski, odpowiedzialni za ochronę 
przeciwpożarową, a pod "8" był skład rynien i dyli kupca Brandta. O nr. 5 informacji brak, ale 
wiele wskazuje, że należała do menonity Henryka Utescha, właściciela firmy armatorskiej przy ul. 
Mariackiej 10. Potwierdzeniem może być fakt, że w r. 1817 właścicielem parceli "Przed Bramą 



Wyżynną" 472 (tak wówczas to miejsce określano) był farbiarz Jakub Gillis, a w 1854, po zmianie 
numeracji na Targ Sienny 5 - kupiec Jakub Conwentz. Obaj byli menonitami. W 1817 r. farbiarze 
mieli jeszcze działki nr 3 (P. Sudermann), na której funkcjonował również wyszynk piwa i wódki 
G. Kreutza, oraz 7 (A. Berentz). Pod 10 była destylarnia wódek D. Zimmermanna. 

Bardziej kompletnych informacji dostarcza księga z roku 1897. Pod "1" nadal jest folusz, pod "2" 
kunszt wodny. Działki nr 3 i 4 zajmują hotele Vanselow i Pod Gwiazdą ( Zum Stern ). W tym 
ostatnim, ostatnio rozebranym, mieściło się "Atelier fotograficzne" F. Weltiego (jak widać "Foto 
Słońce" kontynuowało prastarą tradycję). Pod nr. 6 działa Dom Seniora fundacji Aschenheima i 
przedszkole prowadzone przez Fräulein Elisabeth Thomas (późniejsze Przedszkole Wiktorii). Nr 7 i 
8 to niewielkie czynszówki. Pod "9" mieszka kupiec Döring, właściciel domu nr 10, w którym 
funkcjonuje lokal gastronomiczny. W należącym do kupca O. Wendta, interesującym nas domu nr 5 
mieszka jeszcze tylko kapitan von Eisenhardt-Rothe. 

"Szare Siostry" (elżbietanki) z Wrocławia znajdujemy całkiem gdzie indziej - na Piwnej 3, gdzie 
dopiero się wprowadzają, bo podano tam nazwisko pełnomocnika (J. Dode), który nabył dom w ich 
imieniu. Kolejne edycje "adresówki" podają liczbę zamieszkałych tam sióstr: 14 i nazwisko 
przełożonej Chryzogony Wiesner. Nowy adres "Zgromadzenia Szarych Sióstr od Świętej Elżbiety 
dla ambulatoryjnej pielęgnacji chorych" - przy Targu Siennym nr 5 - pojawia się po raz pierwszy w 
roku 1903 i tę datę należy przyjąć dla osiedlenia się elżbietanek w tym miejscu. Towarzyszyła temu 
co najmniej przebudowa siedziby, która uzyskała dzisiejszy wygląd (brak jedynie sterczyn na 
szczycie nad kaplicą i wizerunku św. Elżbiety, po którym pozostał ślad we wnęce wykusza). 

W 1904 r. na Piwnej 3 pojawia się nowa właścicielka - p. Bodenburg. Dalsze księgi podają już pod 
nowym adresem nazwiska sióstr wraz z ich zakonnymi imionami, niekiedy dość osobliwymi: 
Rajmunda, Heriburga, Petronella, Pulcheria, Gondolfa, Perpetua, Leonida itp. Jest wśród nich także 
Porphyria (!) Kropidlowska. Pod tymi imionami wykonują trudną i niewdzięczną robotę - opiekują 
się chorymi. Można nawet za pośrednictwem jednej z trzech katolickich parafii zamówić opiekę do 
domu. 

Liczba sióstr oscylowała od 14 do 18. W 1939 r. ich siedziba jest określona jako pensjonat 
pielęgnacyjny. Oprócz pensjonariuszy mieszkają tu nauczyciele religii ksiądz Karl Knop i prof. dr 
Paul Wermter, działa też biuro Zrzeszenia ( Verband ) Gmin Kościoła Katolickiego. W czasie wojny 
spędził tu ostatnie dwa lata swojego życia wygnany przez hitlerowców z Pelplina biskup chełmiński 
Konstanty Dominik. Upamiętnia to tablica od strony ul. Masońskiej na zapleczu, powstałej w XV 
w. jako ul. Schinkla. Po odzyskaniu swej siedziby siostry prowadzą przedszkole, chwalone przez 
rodziców dzieci. 

Nasuwa się pytanie: czy wyprowadzka sióstr i prowadzonego przez nie przedszkola jest konieczna? 
Czy warto przekreślać tak piękne tradycje? W przyszłym roku mogą obchodzić stulecie pięknej 
działalności w tym domu. Eksmisja, mimo że dobrowolna (czy całkowicie?), nie jest właściwym 
uczczeniem jubileuszu. 

Ilustracja: Stuletni dom "Szarych Sióstr" przy Targu Siennym (fot. A. Januszajtis) 
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Tytuł może budzić wątpliwości: co mają ze sobą wspólnego święci patroni dwóch gdańskich 
kościołów? Dzielą ich całe epoki. 

Mam tu jednak na myśli rzeczy materialne - obiekty dawnego wystroju kościoła św. Brygidy, 
przeniesione po wojnie do kościoła św. Piotra. Jest ich kilka, i to wysokiej klasy. Jako pierwszy 
znalazł się tam pochodzący z końca XVII w. ołtarz Ecce Homo, jeden z 14 bocznych u św. Brygidy. 
Przed zniszczeniem kościoła stał tam ukośnie przy przejściu do prezbiterium, od strony nawy 
północnej, w miejscu, gdzie dziś jest ambona. Gdy w roku 1958 tworząca się wspólnota wiernych 
Starego Przedmieścia odzyskała od komunistycznych władz zrujnowany kościół św. Piotra (ściślej 
Piotra i Pawła), przystosowano do nabożeństw dawną zakrystię i ustawiono w niej dolną część 
pozyskanego ołtarza i umieszczono w nim słynący cudami obraz Matki Boskiej Łaskawej ze 
Stanisławowa. Dziś, już w komplecie, stoi w południowej nawie wspaniale odbudowanego 
głównego kościoła. 

A kościół to zaiste niezwykły! Początki sięgają XIV wieku: zanotowana w 1385 r. nazwa uliczki św. 
Piotra świadczy o zamiarze budowy świątyni, zaczętej w 1393 r., w wyniku której powstała niska 
hala (trzy nawy równej wysokości) i prezbiterium. W 1424 r. pożar pozostawił gołe mury, po czym 
ogłoszono odpusty na odbudowę. Pod rozszerzonym wezwaniem św. Piotra i Pawła kościół został 
w 1456 r. farą Starego Przedmieścia. Z lat 1458-96 mamy informacje o ołtarzach - św. Tomasza 
(tkaczy lnu), Apolonii, Andrzeja (cieśli okrętowych, 1460), 11 Tys. Dziewic, Krzyża Św. i kaplicy 
Bożego Ciała, później także o dalszych kaplicach św. Jerzego, NMP, św. Anny i 3 Króli. W latach 
1486-1514 podwyższono korpus (bez prezbiterium, które pozostało niskie) i dodano wieżę z 
oryginalnym gotyckim zwieńczeniem, a przy lektorium (przegroda między korpusem a 
prezbiterium) stanął ołtarz z Pietą lub Madonną szafkową. W 1516 r. kościół otrzymał sklepienia, w 
1522 organy nad wejściem pod wieżą. Po reformacji kościół stał się główną świątynią gdańskich 
kalwinów, którzy zaczęli usuwać dawne wyposażenie. Co najmniej od roku 1568 odbywały się tu 
także nabożeństwa polskie, a w 1583 "polski książę" (Radziwiłł?) był współfundatorem nowej 
kazalnicy. W latach 1529-1642 na wieży zawisło pięć nowych dzwonów, a w sygnaturce na dachu 
dzwon zegara, który odmierzał godziny wewnątrz kościoła. Największą zmianą było w 1769 r. 
wybudowanie na lektorium wspaniałych 40-głosowych organów, z których prospektu zachowały się 
fragmenty (planuje się odbudowę na bocznym chórze przy południowej nawie). Niezwykle cenne 
są pamiątki po gdańskich rodzinach pochodzenia niderlandzkiego, francuskiego, szkockiego - 
epitafia i płyty grobowe Uphagenów, Davissonów (Szkoci, osiedleni najpierw w Zamościu, Daniel 
Davisson ożenił się z prawnuczką Jana Heweliusza), Forretów (żona "wiernego Bogu, królowi i 
ojczyźnie" Piotra Uphagena była z d. Forret), Gourlayów, Moirów, Soermansów (babka Artura 
Schopenhauera), Gibsonów, Paleske?ów, Ruyterów, Barstowów, van Almonde?ów i in. Ta świątynia 
jest niewątpliwym obiektem światowego dziedzictwa!

W toku odbudowy przeniesiono tu wiele zabytków z innych kościołów - głównie ze św. Bartłomieja 
(dziś greckokatolickiego) i św. Brygidy - m.in. ozdobne ażury balustrady organów, z dwugłowymi 
orłami i monogramem IHS. Największym skarbem pochodzącym z tego ostatniego kościoła jest 
pieczołowicie odrestaurowana kazalnica z 1696 r., uznana za najpiękniejszą barokową w Gdańsku. 
Mistrzowski jest w niej każdy szczegół: bogata ornamentyka, pełne rozmachu postacie 
ewangelistów na koszu kazalnicy i Ojców Kościoła na balustradzie schodków. Zachwycają główki 
aniołków w dolnej części kosza i fantazyjne postacie muzykujących aniołów w górnej części 
baldachimu. Jaką lekką ręką wyrzeźbiono girlandy pod baldachimem! Ale żeby zobaczyć to, co 
najlepsze, trzeba przejść za filar, do drzwiczek wejściowych. Wieńczą je trzy cudownie piękne 
postacie archaniołów z centralnie umieszczonym św. Michałem zabijającym smoka. Brakuje słów, 
żeby oddać piękno tej grupy. Tu można tylko patrzeć i milczeć. Nie znamy jej twórcy, ale był 
wielki. 

Ilustracja: Archanioły z kazalnicy św. Brygidy, dziś u św. Piotra. (Fot. A. Januszajtis) 
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Teren nad Potokiem Oliwskim, tuż powyżej Doliny Powagi, należał jak wszystko w tej okolicy do 
oliwskich cystersów, którzy oddawali go w pacht, z reguły gdańszczanom. Była to tzw. dzierżawa 
emfiteutyczna, z prawem dziedziczenia i sprzedaży, za zgodą opata. 

Pierwsza wiadomość o tutejszym dworze pochodzi z roku 1597. Był przy nim ogród, odkupiony 
wówczas od spadkobierców Hansa Klinghammera i przekazany konwentowi, który odsprzedał go 
jezuitom. Od tej pory zaczęto go nazywać Ogrodem Jezuickim. Jednak dla nowych właścicieli 
miejsce to było zbyt odległe i już w 1611 roku sprzedali ogród z drzewami, dworkiem (Lusthaus), 
domkiem ogrodnika, kawałkiem gruntu i stawem rybnym Jakubowi Schwabemu, piastującemu 
odpowiedzialny urząd pisarza winnego w gdańskim Ratuszu. Dziesięć lat wcześniej Schwabe kupił 
od dziedziców Kacpra Jenischa sąsiedni młyn z gruntami i stawem i uzyskał zgodę na 
wybudowanie foluszu, olejarni, kuźnicy żelaza, druciarni i młyna prochowego. Jak widać, miało tu 
powstać prawdziwe zagłębie przemysłowe! O przedsiębiorcy wiemy poza tym tylko tyle, że z 
dwiema kolejnymi żonami (drugą była Anna Hewelke) miał synów - jak się zdaje dwóch. Ogród 
Jezuicki stał się Doliną Schwabego.

Jako urzędnik "magistracki" Schwabe odpowiadał za zakup i gospodarowanie zapasami wina 
gdańskiej Rady, zwanej Senatem. Jako taki popełnił malwersację, a może tylko nie dopełnił 
obowiązków i doszło do tragedii, o której informują Roczniki Klasztoru Oliwskiego 10 września 
1615 roku: "Onego czasu, gdy pewnemu obywatelowi Jakubowi Schwabemu Senat Gdański przed 
wieloma laty, około 20, powierzył dwa urzędy, mianowicie pisarza winnego i administratora win, 
stał on się podejrzany, mianowicie że z senatem nierzetelnie postępował; wezwany na Ratusz, 
tamże zatrzymany; natychmiast wszystkie jego księgi zajęto i zrewidowano, odkryto oszustwo. Ten, 
gdy wobec senatu na kolanach błagał o przebaczenie, do winy się przyznał i gdy od razu 
niewypuszczony, sztyletem gardło sobie przebił. Tak ducha wyzionął. Synowie otrzymali ciało pod 
warunkiem, żeby nie było na gruntach miejskich pochowane, ani z żadną pompą wyprowadzane. 
Majątki wszystkie zasekwestrowano. (Na to) czcigodny p. opat nie chciał się zgodzić bez wielkiej 
narady. Zwołano wielu prawników, którzy tak z prawa kanonicznego jak cywilnego jednogłośnie 
wywiedli, że gdy kto z dopuszczonej słabości ręką zadał sobie przemoc, jego majątek skarbowi 
przyznać należy. Czcigodny p. opat odwołał się także do prokuratorów Trybunału Koronnego, 
którzy podobnie rozstrzygnęli, zasię owa różnica zdań (oznacza), że takowe dobra do właściciela 
posiadłości ziemskiej należą, niezależnie czy jest on duchowny czy świecki, bowiem duchowni 
cieszą się prawem szlacheckim. Po dłuższym też czasie dziedzice lub synowie za pewną sumę 
odkupili od senatu te dobra. Również nam wnoszą: płacąc pewną sumę, to jest 600 zł, pełne prawa 
zachowali".

Podobnie jak w Dolinie Powagi, znamy wszystkich następnych właścicieli (dzierżawców). Jak już 
wiemy po samobójstwie ojca i konfiskacie majątku wykupili go synowie. W 1636 r. jako 
dzierżawca figuruje Hans von Bergen, po nim kolejno Kordula Willenbach, Edward Bremer, 
Henryk von Beringhusen, Jan Bruss i Jan Metzger, za którego czasów (ok. 1700 roku) powstała 



karczma Pempkenkrug. Dalsi dzierżawcy to Maria Schultz, Elżbieta Kulmann, Ernest Haas, Tobiasz 
Schmitt, Nataniel Schmitt oraz Ernest Wejher, którzy w 1759 i 1761 roku sprzedali Dolinę 
Schwabego i położoną w górnym biegu potoku Dolinę Radości wraz z karczmą kowalowi miedzi 
Janowi Chrystianowi Junckerowi. W latach 1827-1877 właścicielem był przedsiębiorca Hildebrand, 
w 1889 Moritz Mastbaum z Nowego Portu, a w 1893-98 (wraz z kuźnicą w Dolinie Powagi) 
Tilmann Kuttenkeuler. W książce adresowej z 1942 roku jako właścicielka czterech posesji w 
Dolinie Schwabego, w tym gospodarstwa rolnego i gospody - obecnego Dworu Oliwskiego - 
występuje Elise Mrozek. Po wojnie dwór długo był zaniedbany. Obecnie jest tu luksusowy hotel 
(m.in. mieszkali tu piłkarze niemieccy w czasie Euro 2012). Obecni gospodarze kontynuują 
tradycje gospody - z wyjątkiem cen, niedostępnych dla zwykłych śmiertelników. 

W Dolinie Schwabego

[autor fot./rys] A. JANUSZAJTIS 

GD-DLO 

35 patronów? To za mało
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- Patroni tramwajów to fajna promocja naszej historii - uważają gdańszczanie. - Ale 35 postaci to 
mało. Mamy kolejne propozycje: Nataniel Mateusz Wolf, Albert Carsten i Alina Pienkowska-
Borusewicz

ALEKSANDRA KOZŁOWSKA

W tej chwili po Gdańsku jeździ 35 tramwajów Swing z patronami. Wśród nich są m.in.: Jan 
Uphagen - rajca, historyk, kolekcjoner dzieł sztuki i bibliofil, Daniel Gabriel Fahrenheit - fizyk, 
wynalazca termometru rtęciowego czy Sat-Okh - Długie Pióro, czyli Stanisław Supłatowicz - autor 
książek o Indianach. 

Na 35 ważnych dla historii Gdańska postaci zaledwie trzy to kobiety: Elżbieta Koopman Heweliusz 
- druga żona słynnego naukowca i pierwsza polska astronomka, Johanna Henriette Schopenhauer - 
pisarka i poetka, i Anna Walentynowicz - legenda Solidarności.

- Patroni zostali wybrani przez mieszkańców w internetowym plebiscycie w styczniu 2011 r. - 
przypomina Emilia Salach-Pezowicz z biura prasowego UM w Gdańsku, współorganizatorka 
projektu. - Listę 25 historycznych postaci, na które można było głosować, przygotowali wtedy 
znawca dziejów Gdańska Andrzej Januszajtis i historyk Edmund Kizik z Uniwersytetu Gdańskiego. 
Oprócz tego także gdańszczanie mogli zgłaszać swoje propozycje. Tak do grona patronów trafili np. 
Anna Walentynowicz i Andrzej Sulewski, gdański pirat. 

- Patroni tramwajów to fajny pomysł na promocję naszej historii. Ale nie wszystkie ważne postaci 
zostały uwzględnione - uważa Beata Dolna, która w wolnym czasie występuje w roli lokalnej 
przewodniczki po Biskupiej Górce. - Na pewno warto by w ten sposób przypomnieć najciekawszą 
osobę związaną z Biskupią Górką - Nataniela Mateusza Wolfa, lekarza, botanika i astronoma z 
XVIII w., który w tutejszym Bastionie Ostroróg zbudował obserwatorium. Nazwał je bardzo 
poetycko: Dostrzegalnia Gwiazd.

Dolna dodaje, że z Natanielem Wolfem wiąże się niezwykła historia: - Życzył sobie, by pochowano 
go koło obserwatorium, w zaprojektowanej przez niego skrzyni, którą kazał wypełnić specjalnym 
płynem. Leżąc w grobie, "patrzył" w kierunku wieży Bazyliki Mariackiej i Ratusza. Wolf życzył też 
sobie, by po stu latach otworzyć trumnę, miał bowiem nadzieję, że jego ciało zachowa się w 
dobrym stanie. Niestety, płyn chyba wyciekł i znaleziono tylko kości. Zrobiono odlew czaszki 



uczonego, który przekazano Towarzystwu Przyrodniczemu. Niestety, w miarę upływu czasu jego 
nagrobek uległ zniszczeniu i dziś nie ma po nim nawet śladu - dodaje przewodniczka. 

Kolejną propozycję ma Lidia Makowska, współzałożycielka portalu Wrzeszcz.info.pl i 
Stowarzyszenia Kultura Miejska, przewodnicząca zarządu dzielnicy Wrzeszcz Górny: - Budowę 
Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej, czyli dzisiejszej Politechniki Gdańskiej, ukończono w 
1904 r., a więc uczelnia powstała w cztery lata! Była to pierwsza szkoła wyższa w tym rejonie 
Morza Bałtyckiego. Na patrona kolejnego tramwaju proponowałabym jednego z jej architektów 
Alberta Carstena. Mieszkał przy ul. Batorego 10 w zaprojektowanej przez siebie willi. Można ją 
oglądać do dziś - to piękny dom, szkoda, że bardzo zaniedbany. 

Więcej postaci kobiet w gdańskich tramwajach postuluje Anna Miler, jedna z pomysłodawczyń 
blogu Metropolitanka. Na blogu opisywane są "herstory" - biografie trójmiejskich kobiet, które 
miały wpływ na historię, rozwój, sztukę miasta. 

- Osobą, którą moim zdaniem koniecznie należałoby w ten sposób wyróżnić, jest Alina 
Pienkowska-Borusewicz - mówi Miler. - To jedna z najważniejszych uczestników strajku w sierpniu 
1980 r., działaczka wolnych związków zawodowych, redaktorka "Robotnika Wybrzeża", nie tylko 
niesamowicie zaangażowana w sprawę, ale i znakomicie przygotowana merytorycznie. Mówią o 
tym m.in. relacje zagranicznych dziennikarzy, wspominają ją np. w kluczowych momentach strajku 
- to właśnie Pienkowska zawiadomiła o nim Jacka Kuronia, dzięki czemu informacja o strajku 
poszła w świat. 

Nowi patroni i patronki mają wszelkie szanse, by pojawić się w gdańskich tramwajach. 

- To tylko kwestia czasu. Kiedy tylko kupimy nowe tramwaje, rozpiszemy kolejny plebiscyt. Będzie 
nowa linia na Morenę, wtedy ruszymy z drugą odsłoną akcji - zapewnia Salach-Pezowicz. - 
Świetnie, że ta zabawa spodobała się mieszkańcom, takie połączenie historii i edukacji, przydaje się 
podczas nudnej jazdy tramwajem.

- Nowe tramwaje, które będą obsługiwać linię na Morenę, kupimy w 2014 r. - potwierdza Alicja 
Mongird, rzeczniczka ZKM w Gdańsku. - Będzie to pięć dwukierunkowych pojazdów. Można więc 
już teraz myśleć o ich patronach i patronkach. 

Patronką tego gdańskiego tramwaju jest Johanna Henriette Schopenhauer

[autor fot./rys] KAMIL GOZDAN 
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TEGO NA PEWNO NIE ZNACIE 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Nieobeznanym z historycznym nazewnictwem od razu wyjaśniam: to nad potokiem Oliwskim, u 
zbiegu ulic Bytowskiej i Kwietnej, lub jeszcze prościej - tam gdzie znajduje się Kuźnica Wodna. A 
działa w tym miejscu - bagatela - od ponad 415 lat! W "Rocznikach Klasztoru Oliwskiego", pod 
datą 1597 zapisano (po łacinie), co następuje: " Pragnąc poprawić zaopatrzenie konwentu, nie po to, 
by żyć w zbytku, tylko by więcej braci przybyło, zakupił (opat) dobra, czyli wszystkie fabryki Jana 
Klinghamera za osiem tysięcy polskich złotych, z których na uposażenie wszystkich wielebnych 



ojców przeznaczył ogród, posiadany obecnie przez fabrykę Schwabego. Ojcowie zaś tenże (ogród ), 
długo przynależący do miasta, sprzedali z dobrą dla klasztoru korzyścią". 

Nabywcami ogrodu byli jezuici, od których nazywano go Ogrodem Jezuickim. W 1611 r. kupił go 
urzędnik miejski Jakub Schwabe i część okolicy zaczęto nazywać Doliną Schwabego. Stanęła w 
niej później rezydencja, dziś zwana Dworem Oliwskim. "Fabryki", czyli zakłady napędzane wodą, 
pracowały w Dolnej i Górnej Dolinie Schwabego i w rejonie dzisiejszej kuźnicy, zwanym od 200 
lat Doliną Powagi - dla kontrastu z położoną powyżej "Schwabówki" Doliną Radości. 

W Dolinie Powagi zbiegały się trzy potoki: Oliwski, Zgniłych Mostów i Prochowy. Nic dziwnego, 
że powstał tutaj najstarszy i największy zakład na Potoku Oliwskim powyżej klasztoru. W źródłach 
archiwalnych i opracowaniach możemy znaleźć prawie wszystkich właścicieli "Wielkiej Kuźnicy" - 
od Hansa Mackera (1598) i najdłużej nią władającej rodziny Remus (1628), przez Baltazara 
Hagemeistra (1733), Daniela Schupeliusa (1759), radcę handlowego Künholta (1786), niejakiego 
Enselna (ok. 1800), Daniela Monglowskiego i jego syna Fryderyka Wilhelma (1825), 
emerytowanego majora Wilhelma Diestla (1870) i Tillmanna Kuttenkeulera (1897), aż do Maxa 
Hansena (1928), którego potomkowie posiadali ją jeszcze w 1942 r. Po wojnie przejęła ją 
spółdzielnia "Żeliwiak", opuszczając w 1947 r. W 1957 r. zakład przeszedł na własność Muzeum 
Techniki w Warszawie, które przeprowadziło remont i otworzyło w 1978 r. placówkę pod nazwą 
Kuźni Wodnej w Oliwie. 

Organizowane pokazy pracy urządzeń są niezwykłą atrakcją. Dwa nasiębierne koła wodne 
napędzają dwa młoty za pośrednictwem zamocowanych na ich wałach obręczy ze specjalnymi 
wypustami. Gdy koło się obraca, kolejny wypust naciska na koniec dwuramiennej dźwigni, 
podnosząc drugi koniec z przytwierdzonym do niego młotem. Przy dalszym obrocie wału wypust 
ześlizguje się z dźwigni i ważący 250 kg młot spada z wysokości 40 cm na odkuwany kawałek stali. 
Powtarza się to z częstotliwością co kilka sekund. Kowal podsuwa obrabiany przedmiot pod młot, a 
od czasu do czasu odłącza lub włącza napęd. Są tu też dwa piece kowalskie i nożyce do cięcia stali 
o grubości do 4 cm.

Przejdźmy dalej, by odwiedzić dwór Doliny Powagi, w którym mieszkali właściciele kuźnicy 
(dzisiejszy adres: Bytowska 1). Pochodzący z końca XVIII w. klasycystyczny budynek dworu, na 
szczęście jeszcze zamieszkany, przedstawia obraz nędzy i rozpaczy. W prowadzących do wejścia 
schodach brakuje stopni, zniknął gdzieś znany ze starych zdjęć portyk z obrośniętym dzikim winem 
tarasem u góry (pozostały tylko drzwi). W eleganckiej kiedyś sieni przetrwały schody i pokryte 
mazajami boazerie, a w pokojach (być może) sztukaterie na suficie. Zacieki, odpadające tynki, brak 
szyb w oknach nie przyczyniają się do dobrego wyobrażenia o gospodarzach. Do kogo należy 
dwór? Okazuje się, że do miasta, które podobno nie ma środków na remont. Są pieniądze, i to 
niemałe, na różne zbyteczne sprawy (osławiona kładka na Ołowiankę, "imię Lenina" itp.), a brak 
ich na autentyczną, cenną pamiątkę, skupiającą jak w soczewce istotę tożsamości Oliwy, uznanej 
niegdyś za trzecie co do piękności miejsce na ziemi. Drodzy Ojcowie Gdańska, błagam, ratujcie 
dwór Doliny Powagi! 

[autor fot./rys] DOMINIK SADOWSKI 
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ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Niedawne odkrycie pozostałości przykrytego cieku wodnego przy ul. Podzamcze było dla wielu 
gdańszczan zaskoczeniem. Warto więc przypomnieć, jak bogata była niegdyś sieć wodna w tej 
części Śródmieścia. 

W czasach przedkrzyżackich niedaleko stąd przepływała przez dominikańskie łąki Siedlica, 
uchodząca do Motławy w rejonie Targu Rybnego. Drugi potok, Bellestruna (?), mógł płynąć koło 
kościoła św. Katarzyny. Wpadał zapewne do Wisły, której brzeg do 1371 r. przebiegał po linii ulic 
Karpiej i Krosien i dalej równolegle do Łagiewników i Jana z Kolna, osiągając obecne koryto 
Martwej Wisły w rejonie Stoczni Północnej.

Pierwotny układ hydrograficzny zmienili Krzyżacy, budując kanał długości 17 km, doprowadzający 
wody Raduni spod Pruszcza. Celem budowy było zaopatrzenie w wodę i napędzanie przyszłych 
zakładów przemysłowych na Starym Mieście. W pierwszym etapie - do roku 1338 - powstał tzw. 
Stary Kanał Raduni. Płynął wzdłuż dzisiejszych ulic Okopowej i Wałów Jagiellońskich, wchodził w 
obręb Starego Miasta w rejonie Huciska i biegł dalej równolegle do Podwala Staromiejskiego do 
fosy zamkowej przy ul. Tartacznej. Jego spadek na całej tej długości był mały - 4 m - więc niedługo 
potem przeprowadzono wyżej, pod krawędzią Wysoczyzny, Nowy (dzisiejszy) Kanał Raduni, o 
spadku 9 m. Musiał być już gotowy w 1355 r., kiedy przy drodze do świętego Jerzego (obecna 
Garncarska-Elżbietańska) założono nad nim kuźnicę miedzi. 

W tym samym czasie nieco niżej powstał Wielki Młyn, po pożarze w 1381 r. powiększony do 
dzisiejszych imponujących rozmiarów. Między nowym i starym kanałem przekopano sieć 
odgałęzień, oddzielonych śluzami, zachowanych w znacznej części do ostatniej wojny. Przypatrzmy 
się im na planie z 1822 r. Największy (jasnoniebieski), to dawny Nowy Kanał Raduni, zachowany 
w dawnym przebiegu - z wyjątkiem końcowego odcinka, niegdyś biegnącego prosto do Wisły, w 
1633 r. skierowanego do Motławy. Przy Wielkim Młynie ( Gr. Mühle ) zwraca uwagę siatka 
(ciemnoniebieskich) rozgałęzień, napędzających niegdyś folusz i młyn garbarski, potem mennicę, a 
w czasie wydania planu rafinerię cukru ( Zuckerrafinerie ). Po lewej stronie planu odchodzi w dół 
od Kanału Raduni odgałęzienie przy dawnej hucie srebra ( Silberhütte - stąd nazwa Hucisko), 
skręcające na wschód po północnej stronie Targu Drzewnego. W dalszym biegu przecina Podwale 
Staromiejskie, łącząc się - już na Głównym Mieście - z pozostałością dawnej Siedlicy, wpadającą 
do Motławy przy ul. Wartkiej, która od niej wzięła nazwę "Przy Szumiącej Wodzie" ( Am 
Brausenden Wasser ). 

Nas bardziej interesuje drugie odgałęzienie, pozostałość pierwszego Kanału Raduni, zaczynające 
się Na Piaskach, między Garncarską a Kowalską, gdzie w ścianie głównego kanału do dziś 
zachowała się zawieszona na łańcuchach zastawka, wpuszczająca niegdyś wodę do odgałęzienia. 
Poniżej zaznaczono na planie Mały Młyn ( Kl. Mühle ), zwany też Pszennym. Widzimy, jakim 
nonsensem było powojenne przeniesienie tej nazwy na dawny spichlerzyk przy Wielkim Młynie. 
Na zapleczu dzisiejszej redakcji "Dziennika Bałtyckiego" kanał tego młyna skręca na wschód i w 
dalszym biegu przecina ulice Kowalską, Młyńską, Podmłyńską, Igielnicką i Sołecką (przedłużenie 
Olejarnej). To jego pozostałość odkryto przy Podzamczu (na planie - Burggrafen Gasse ). Przed ul. 
Tartaczną kanał skręca na północ, gdzie od 1367 r. napędzał tartak ( Schneide M.), później także 
folusz i młyn zbożowy, przebudowywany obecnie na apartamentowiec. Dalej poruszał koła jednego 
z dwóch młynów, oznaczonych na planie jako należące do Fabryki Karabinów ( Gewehr Fabrik ) - 
drugi, na dzisiejszym pl. Obrońców Poczty Polskiej, służył jako młyn prochowy. 

Na północ od tartaku widnieje na planie prostokątny układ kanałów Osieka, łączący się z głównym 
kanałem wzdłuż ul. Stajennej. Przy ul. Osiek zaznaczono na nim olejarnię ( Oelmühle ), która dała 
nazwę niedalekiej ul. Olejarnej. Kanały zasypano, ale obie te ulice (Stajenna i Osiek) są do dziś 
szersze od innych i wysadzane drzewami. 

Stare plany i pozostałości kanałów pokazują, jakim zagłębiem przemysłowym było niegdyś 
gdańskie Stare Miasto. Kanały Raduni napędzały tu w sumie co najmniej 20 zakładów, pracujących 



na potrzeby przemysłu spożywczego, metalurgicznego, garbarskiego, sukienniczego, obróbki 
drewna, produkcji prochu, a także dla przemysłu papierniczego i tytoniowego. 

Ilustracja: Stare Miasto na planie z 1822 r. 

[autor fot./rys] DOMINIK SADOWSKI 
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Odetchnąć powietrzem Kaszub
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Urodziny, zwłaszcza wypadające w tym samym dniu tygodnia, co na początku żywota, trzeba 
obchodzić w specjalny sposób. Rzadka tego lata piękna pogoda wprost zachęca do wyrwania się z 
murów miasta na łono natury. Młodsze pokolenie rodziny dysponuje samochodem (ja tylko 
nieużywanym prawem jazdy), więc zamiast wyprawiać przyjęcie w domu czy lokalu, pojedziemy 
na Kaszuby. 

Jedziemy oczywiście nową trasą Armii Krajowej, podziwiając po drodze rozmach rozwiązań 
komunikacyjnych, przezroczyste ekrany, jakość nawierzchni itp. Szczególnie podoba się nam węzeł 
Karczemki - tu Gdańsk naprawdę ma się czym pochwalić! Jak zwykle myśl zwraca się ku 
przeszłości: ta miejscowość, a ściślej dwie - Karczemki Kiełpińskie i Nynkowskie (Nynkowy to 
dawna nazwa Jasienia) - ma jak wszystkie inne w okolicach Gdańska dawną i ciekawą historię. 
Obiecuję sobie, że coś o nich napiszę, ale nie dziś. Jedziemy do Żukowa, które wita nas 
tradycyjnym korkiem na rondzie, i dalej, przez Kartuzy i Sianowo, do Stryszej Budy pod 
Mirachowem, do którego ta miejscowość od wieków należała. Był tu młyn nad rzeką Łebą, noszącą 
w swym górnym biegu zapomnianą dziś nazwę Stąga. Znajdujemy go już w rejestrach krzyżackich 
z początków XV w. Co pół roku, na św. Dominika (4 sierpnia) i Gromniczną (2 lutego), młynarz 
uiszczał czynsz w wysokości 3 grzywien (marek) i 16 kur. Zniszczony przez Szwedów młyn 
odnowił w 1664 r. burmistrz gdański i zarazem starosta mirachowski Adrian von der Linde. Nazwę 
Stryszej Budy zapisano po raz pierwszy w 1773 r., miała wtedy 24 mieszkańców. Młyn jest dziś 
nieczynny, liczba mieszkańców wynosi 88 (w 2005 r.). Jest tu jednak atrakcja najwyższej rangi - 
Kaszubski Park Miniatur. Założony w 2010 r. przez państwa Dorotę i Grzegorza Skrzypkowskich, 
ściąga turystów z Polski i świata. Na terenie niespełna pół hektara ustawiono tu kilkadziesiąt modeli 
znanych budowli, od egipskiej świątyni Abu Simbel do wieży brytyjskiego Parlamentu, 
zmniejszonych 25 razy. Można tu, podobnie jak w holenderskim Madurodamie, spojrzeć z góry na 
Biały Dom w Waszyngtonie, Bramę Brandenburską w Berlinie czy Łuk Triumfalny w Paryżu, 
wykonany tak dokładnie, że odtworzono nawet nazwy miejsc sławnych bitew napoleońskich na 
wewnętrznych ścianach - wśród nich Gdańsk ( Dantzick ). Zaskoczyły mnie w tym otoczeniu 
dobrze mi znane zabytki lubelskie - pałac Potockich i nieistniejący dziś kościół pw. św. Michała, po 
którego odsłoniętych murach fundamentowych biegałem w dzieciństwie. Z pozostałych obiektów 
wielkie wrażenie robi nasz kościół Mariacki; szkoda tylko, że przedstawiono go w obecnym stanie, 
bez nieodbudowanych dotąd szczytów od ul. Chlebnickiej i wciąż brakującej sygnaturki Epistoły 
(na dachu między wieżyczką centralną a wieżą główną). Za to model Żurawia przedstawiono wraz 
z linami i hakami, których przywrócenia na pierwowzorze nad Motławą ciągle nie możemy się 
doczekać. 



Czas wracać. Po drodze zahaczamy o słynne sanktuarium Matki Boskiej Patronki Kaszub w 
Sianowie. Zachwyca ryglowy kościółek z 1816 r. (ten pogardzany XIX wiek!) i jego czyste, 
wzorowo utrzymane otoczenie - Dom Pielgrzyma i regularnie strzyżone trawniki. Zatrzymujemy się 
w Borzestowie, by posiedzieć nad Jeziorem Długim. Potem jemy obiad w sympatycznej restauracji 
w Ręboszewie, a następnie, by zrzucić nadmiar kalorii, wychodzimy na wysoką na 221 m Sobótkę i 
podziwiamy wspaniały widok na dwa jeziora - Wielkie i Małe Brodno - otoczone wzgórzami. Lśnią 
tafle wody, cieszą oko zieleń wzgórz i błękit nieba, po którym suną białe obłoki. Wdychamy pełną 
piersią czyste powietrze Kaszub - tak pięknych, a ciągle niedocenianych. Może to nawet dobrze, bo 
nadmiar turystów mógłby zaszkodzić nieskażonemu dotąd krajobrazowi. 

Ilustracja: W Kaszubskim Parku Miniatur w Stryszej Budzie (fot. A. Januszajtis) 

[autor fot./rys] DOMINIK SADOWSKI 
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Gdańszczanie upiększali ogrody swoich rezydencji ozdobnymi założeniami; obok nich znajdowały 
się często małe mleczarnie. Las był stale dosadzany, a parki podobne do raju. Niektóre z tych 
siedmiu pięknych rezydencji parkowych przypominały pałace. Szeroko rozłożone, proste, biało 
otynkowane, z czerwonymi mansardowymi dachami dopasowywały się do pochyłego terenu. Miały 
niezwykle interesujące położenie, bo po lewej przylegały do niewielkich wzgórz i opierały się na 
gęsto rosnących dzikich krzakach. Ogrody miały piękny regularny układ na wzór holenderski i 
patrzyły ponad zieloną równiną w stronę morza. Każdy z nich miał swoje indywidualne piękno. 
Wspólny dla wszystkich dworów był widok na gdańską redę z wznoszących się za budynkami 
wzgórz, obsadzonych wspaniałymi bukami, należącymi do najpiękniejszych, jakie można w ogóle 
spotkać. Ogrody były niezwykle ozdobne. W ciemnych szpalerach, gdzie wysokie drzewa oranżerii 
czarownie pachniały w świetle księżyca, jaśniały posągi. Ogród był często otoczony szerokim 
rowem, którego stojącą wodę przykrywała niczym zielony aksamitny dywan wodna rzęsa". 

Tak pisał o rezydencjach gdańskich milionerów na Polankach Bruno Pompecki. Przyjrzyjmy się 
jednej z nich. Brama od ulicy, strzeżona przez portiera, informuje, że jest tu Szpital Marynarki 
Wojennej w Gdańsku. Wchodzimy na jego teren i idziemy pod górę prostą jak strzelił drogą ujętą w 
szpaler długości 200 m. Po lewej stronie wznosi się powojenny gmach szpitala. Na końcu drogi 
otwiera się widok na przyklejone do siebie dwa pełne wdzięku dworki, obecnie odnawiane po 
niedawnym pożarze. Rokokowy po lewej powstał jeszcze w XVIII w., jego klasycystyczny sąsiad w 
początkach wieku XIX. Gdyby nie broniące dostępu ogrodzenie, moglibyśmy zobaczyć prostokątny 
staw. Jesteśmy w samym sercu V Dworu (dwory na Polankach liczono, zaczynając od Oliwy, adres 
urzędowy to Polanki 117). Oto pokrótce jego historia. Posiadłość istniała już w 1654 r.; jej 
właściciel Mikołaj Cambier, gdańszczanin niderlandzkiego pochodzenia, dokupił 250 hektarów 
gruntu od syna byłego właściciela sąsiedniego IV Dworu, Jana Morgenrotha. Ziemia należała do 
oliwskich cystersów, Cambier miał tylko tzw. emfiteutyczną (wieczystą) dzierżawę, więc transakcję 
musiał zatwierdzić opat. W 1710 r. wdowa Denhoffowa odstąpiła posiadłość Piotrowi Wastowi, 
który 4 lata później odsprzedał ją za 4 tys. florenów swojemu zięciowi Natanielowi Schultzowi. 

Nie był to chyba dobry gospodarz, bo w 1729 r. obciążył hipotekę 2,5 tysiącami florenów 
pożyczonymi od dziedzica Smęgorzyna Michała Pastoriusa von Hirtenberga. O kolejnej transakcji 



informuje klasztorny kronikarz, podając jednocześnie nazwę dworu: " Dnia 25 [stycznia 1740 r.] 
sprzedał szanowny p. Nathanael Schultz, obywatel i kupiec gdański, obecny prefekt wielkiego 
młyna gdańskiego, swój dwór na Polankach położony, który rozmaicie bywa nazywany: Englische 
Hof [Dwór Angielski] stąd, że Anglicy zwykli go na letnią rezydencję wynajmować, a także 
Schulzenhof [dwór Schulza lub Sołtysi ]. Kupił go Szanowny p. Henricus Suermans [Soermans], 
obywatel i kupiec gdański, z pochodzenia Holender, za sumę 5000 flor., uiścił laudemium [opłatę] 
wynikające z należności emfiteutycznej, 500 flor. NB. Ponadto czcigodny p. Opat [jak zawsze] w 
przypadku sprzedaży wszelkich dzierżaw klasztornych zapewnił sobie za [jego)] wprowadzenie 
dozwolony podarek, mianowicie 60 flor". 

Soermans pełnił funkcję holenderskiego konsula. Jego córka wyszła za mąż za Andrzeja 
Schopenhauera, dziadka filozofa. Po śmierci Soermansa posiadłość odziedziczył jego bratanek, a po 
nim wdowa, której drugim mężem był płk Pirch z kaszubskiej rodziny Pierzchów. 

Po zaborach Prusacy przejęli cysterskie włości. Wojny napoleońskie spowodowały regres: w 1843 r. 
pisano o oliwskich dworach (także o tym), że są "całkowicie ogołocone z lasu i doprowadzone do 
całkowitego upadku". Poprawa nastąpiła w drugiej połowie stulecia. W 1897 r. majątek należał do 
emerytowanego majora Franckego, u którego pracowali: guwernantka o dziwnym nazwisku 
Bergoffcki, woźnica Biedermann, służący Lonck i ogrodnik Scheffler. Kolejnym właścicielem był 
w 1910 r. radny oliwski Franz Höcherl. 

W czasach Wolnego Miasta dwór odkupiła firma ubezpieczeniowa i urządziła w nim sanatorium dla 
pracowników. W 1931 r. wybudowano do tego celu klinkierowy budynek tzw. Sanatorium Leśnego 
na końcu drogi po lewej stronie, wg projektu Fritza Högera (autora słynnego Domu Chilijskiego w 
Hamburgu). Po ostatniej wojnie powstał obok gmach Szpitala Marynarki Wojennej, typowy dla 
swojej epoki. 

Zabytkowe dworki należą dziś do prywatnego właściciela. Można mieć nadzieję, że wrócą do 
dawnej świetności.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

PS W najnowszej literaturze można spotkać błędną wiadomość, jakoby w V Dworze mieszkał przed 
wojną prezydent Senatu Wolnego Miasta Arthur Greiser. Przyszły kat Wielkopolski mieszkał w l. 
1938-39 w willi "Axthof" pod nr. 114. 

Ilustracja: V Dwór - stan obecny (fot. A. Januszajtis). 

[autor fot./rys] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 
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Często można się spotkać z twierdzeniem, jakoby Gdańsk nie posiadał Śródmieścia. Niektórzy za 
Śródmieście uznają tylko odbudowane w dawnym stylu Główne Miasto, czyli obszar od Podwala 
Staromiejskiego do Przedmiejskiego lub - w drugą stronę - od Wałów Jagiellońskich do Motławy. 

Określają je jako "Starówkę" i utyskują, że na jego terenie nie ma funkcji ogólnomiejskich i 



administracyjnych. Zdarza się też utożsamianie Śródmieścia z "Głównym i Starym Miastem", które 
razem wzięte stanowią tylko ok. 1/6 jego rzeczywistego obszaru. Jest to nieporozumienie. 
Historyczne Śródmieście Gdańska, czyli właściwy Stary Gdańsk, sięga od bramy Żuławskiej do 
dawnej bramy Majorów (na końcu Nowych Ogrodów) i od bramy Nizinnej poza ulicę Wałową. 
Zajmuje w wewnętrznym kręgu fortyfikacji nowożytnych 255 hektarów - o połowę więcej niż 
zespół Starego Miasta we Wrocławiu, dwa razy więcej niż w Krakowie, prawie trzy razy tyle, co w 
Wilnie. Do tego dochodzą tzw. Dzieła Zewnętrzne między fortyfikacjami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi, obejmujące 83 ha. Całe Śródmieście liczy więc - bez wałów i bastionów - 338 ha, a 
wraz z nimi 589 ha, prawie 6 kilometrów kwadratowych! 

W jego skład na lewym brzegu Motławy wchodzą: Główne Miasto (dawniejsze Prawe), Stare 
Miasto z Osiekiem i Zamczyskiem i Stare Przedmieście. Między Starą i Nową Motławą są wyspy: 
Spichlerze i Ołowianka. Na prawym brzegu (Nowej) Motławy leżą: Długie Ogrody z Rudnem 
(historyczną Knipawą) i Dolne Miasto. Na koniec między fortyfikacjami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi znajdują się: Nowe Ogrody z Grodziskiem (Gradową Górą) i Piaskownią, Zaroślak i 
Biskupia Górka. Cały ten obszar podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej, a w 1994 r. uzyskał 
status Pomnika Historii. Przed zniszczeniem w 1945 r. stało tutaj ok. 5,5 tysiąca budynków 
(głównie kamieniczek), z których większość uznalibyśmy dzisiaj za zabytki. Dla porównania: 
śródmieście Amsterdamu liczy ok. 7 tysięcy zabytków, Wenecja - ponad 15 tysięcy. Dziś w wielu 
miejscach brakuje zwartej zabudowy, charakteryzującej śródmieścia innych miast. Wiernie 
odbudowano jak dotąd tylko najważniejsze obiekty monumentalne, oraz ok. 500 kamieniczek i 
spichlerzy. Główne Miasto, na którym odtworzono całe ciągi uliczne, jest dziś atrakcją najwyższej 
rangi, ściągającą turystów z całego świata. Mimo to i w nim i w całym Śródmieściu jest jeszcze 
dużo miejsc do budowania - byle w zgodzie z historią, a nie przeciw niej. Ale to temat odrębny.

Śródmieście jako całość, mimo że nie do końca odbudowane, skupia najważniejsze instytucje 
ogólnomiejskie. Mieści się tu Dworzec Główny, Urzędy Wojewódzki, Marszałkowski i Miejski, 
siedziby Sejmiku Wojewódzkiego i Rady Miasta, Sądy Okręgowe i Rejonowe, Urząd i Izba 
Skarbowa, UOP, Wojewódzka i Miejska Komenda Policji, Dyrekcja Lasów itp. Funkcjonują dwie 
wyższe uczelnie (Akademia Muzyczna i Akademia Sztuk Pięknych) i kilka wydziałów trzeciej 
(Uniwersytetu Gdańskiego). Ma tu swoją siedzibę Filharmonia Bałtycka. Jest kilka konsulatów, 
Sekretariat Związku Miast Bałtyckich i - last but not least - 17 kościołów. Jak widać, funkcji 
śródmiejskich i regionalnych mamy dużo. Stosunkowo niewiele ich jest na samym Głównym 
Mieście, ale - jak już stwierdziliśmy - stanowi ono tylko część Śródmieścia. 

Kiedy więc słyszę o planach zlikwidowania ruchu samochodów "w Śródmieściu Gdańska", ogarnia 
mnie (przepraszam!) "śmiech pusty, a potem litość i trwoga". Jest to całkowicie nierealne. Usunąć 
samochody z takich np. ulic Starego Miasta, jak Rajska, Wałowa czy Podwale Grodzkie? Równie 
niemożliwe jest ich usunięcie z Wałów Piastowskich i Jagiellońskich, Nowych Ogrodów, 
Okopowej, Toruńskiej czy Podwala Przedmiejskiego. Są to wszystko ulice Śródmieścia! Można i 
należy mówić o wyeliminowaniu ruchu samochodowego jedynie z Głównego Miasta - nie ze 
Śródmieścia. Pomysł słuszny, choć niełatwy do zrealizowania. W określonych godzinach nie mogą 
nie jeździć samochody dostawcze i samochody mieszkańców Głównego Miasta. Konieczne będzie 
przy tym uzupełnienie komunikacji miejskiej. 

Ilustracja: Gdańskie Śródmieście z lotu ptaka z zaznaczonymi nazwami. Wykorzystaliśmy ilustrację 
Krystiana Kwaśniewskiego/www.aircraft-world.pl 
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W końcu XIX w. elbląskie zakłady Ferdynanda Schichaua stały się za ciasne dla wzrostu produkcji 
stoczniowej. W dniu 15 stycznia 1889 r. Schichau złożył w Gdańsku ofertę zakupu terenu dawnego 
Szańca Wapiennego nad Martwą Wisłą. Transakcję zrealizowano w ciągu miesiąca. Za 50 ha gruntu 
zapłacił 125 tys. marek. 

Trudniejsze były pertraktacje z wojskiem, ze względu na przepisy w rejonie ówczesnej twierdzy 
Gdańsk. Prace budowlane rozpoczęto wiosną 1890 r. Nierówny teren, w dodatku podmokły, 
obfitujący w oczka wodne, wymagał zniwelowania, częściowego podwyższenia i umocnienia. 
Trzeba było nawieźć miejscami do czterech metrów piasku i kamieni, w sumie 200 tys. m sześc. 
Materiał czerpany z położonej o 20 metrów wyżej Wroniej Górki ( Krähenberg - nad Placem 
Zebrań Ludowych) transportowano kolejką linową. Dla bezpiecznego przejścia nad koleją i ulicami 
zbudowano specjalne konstrukcje. Po ośmiu miesiącach przygotowania terenu zaczęto budowę. Pod 
wznoszone obiekty trzeba było kłaść ruszty fundamentowe, pochylnie wymagały wbijania pali. Do 
końca 1892 r. powstały wszystkie niezbędne budynki i dwie z planowanych sześciu pochylni o 
długości 120 do 200 m (pozostałe cztery i basen wyposażeniowy oddano w 1899 r.). Zbudowano 
sieć dróg dojazdowych i bocznice kolejowe i wybagrowano sąsiednie akweny Martwej Wisły. W 
styczniu 1892 r. Ferdynand Schichau zamieścił w prasie następujące ogłoszenie: "Niniejszym mam 
zaszczyt uniżenie zawiadomić, że moja nowa stocznia w Gdańsku, która ma służyć budowie 
okrętów morskich dla floty wojennej i handlowej, podejmuje odtąd działalność pod firmą F. 
Schichau, Stocznia okrętowa w Gdańsku". W tym samym czasie (do 1893 r.) nieopodal stoczni 
powstało osiedle robotnicze, tzw. Kolonia Schichaua, złożone z 20 ryglowych domów. Wszystkie 
rozebrano po ostatniej wojnie - sześć ostatnich znikło w tym roku. Szczęśliwie przetrwały 
wzniesione ok. 1913 r. bardziej komfortowe domy Nowej Kolonii Schichaua przy ul. Twardej. 

Stan stoczni w 1899 r. przedstawia plan zamieszczony w monografii "Gdańsk i jego budowle" 
( Danzig und seine Bauten) z r. 1908. Widać na nim następujące obiekty: Główne wejście 
(dzisiejsza brama nr III, oznaczone literą A), budynek biurowy (B), trasernia i takielarnia (C), skład 
blach (D), hala maszyn, centrala elektryczna i kotłownia (E), piec do wyżarzania (F), kuźnia 
okrętowa (G), ocynkownia (H), modelarnia (J), szopy na drewno (K), tartak (L), kuźnia miedzi i 
blacharnia (M), pancerzownia (dla okrętów wojennych) i ślusarnia (N), magazyn (O), wille 
dyrektorskie (P), stajnia (R), waga (S), dźwig masztowy (T) oraz - last but not least - toalety (U). 

Kuźnia okrętowa była wyposażona w młot parowy. W hali maszyn wydzielono narzędziownię, w 
skrzydłach budynku pieca - tzw. plany owrężenia. Budynek biurowy, dziś zwany "wzorcownią", 
określano też jako administracyjny, kuźnię miedzi jako kotlarnię, największą szopę na drewno - 
jako suszarnię drewna itp. W sumie, nie licząc toalet i dźwigów, było ponad 20 budynków. Prawie 
wszystkie przetrwały drugą wojnę, po której dobrze służyły polskiemu przemysłowi okrętowemu. 
W latach 70. dobudowano dalsze obiekty, w tym - na miejscu dwóch pochylni - 
dwustudziesięciometrową halę obróbki i prefabrykacji kadłubów. 

Powojenna Stocznia Gdańska powstała z połączenia stoczni nr 1 (dawnej Gdańskiej - przed I wojną 
Cesarskiej, zapoczątkowanej w 1844 r. przez Warsztaty Budowy Korwet) i nr 2 (dawnej Schichaua) 
była w swoim czasie piątą co do wielkości na świecie. Zachowane budynki obu stoczni tworzyły 
niezwykle cenny zespół przemysłowy. Ich wartość zabytkowa była ogromna. Odnosi się to 
zwłaszcza do dawnej Stoczni Schichaua, ze względu na ich powstanie w jednym czasie i dobry stan 
zachowania. Od paru lat niszczy się jeden po drugim, uniemożliwiając wpisanie zespołu na listę 
światowego dziedzictwa. To istne szaleństwo rozbiórek, grożące zaprzepaszczeniem wielkich 
gdańskich tradycji stoczniowych, a nawet solidarnościowych! 



Europejskie Centrum Solidarności (niewątpliwie potrzebne jako instytucja) tej straty nie wyrówna. 
Jest coś symbolicznego w tym, że jego gmach w perspektywie wałów Piastowskich przesłonił 
dźwigi stoczniowe i optycznie pomniejszył pomnik Poległych Stoczniowców.

Ilustracja: Plan stoczni Schichaua w 1899 r. 
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Młyn spłonął 18 lipca nad potokiem Oliwskim przy ul. Pomorskiej 98. Przy okazji dowiedzieliśmy 
się od przedstawiciela urzędu konserwatorskiego, że to żaden zabytek (!), bo budynek jest 
rekonstrukcją z przełomu lat 80. i 90 XX w. Niestety, nie pierwszy to przykład lekceważenia 
wartości historycznych, będących nieodłączną częścią zabytkowych walorów wielu gdańskich 
budowli. 

Sięgnijmy więc do historii. Wspomniany młyn, czwarty nad Potokiem, licząc od Jelitkowa, stoi u 
wylotu ulicy Mściwoja. Pierwszy obiekt przemysłowy, kuźnicę stali, założył tutaj w 1592 r. Hans 
Doringowski. Parcelę uzyskał od klasztoru oliwskiego "za wielorakie rzetelne usługi". W 1672 r. 
przeszła w ręce Gotfryda Güntera i całą posiadłość zaczęto nazywać Dworem Güntera 
( Güntershof ). Naturalnym polskim odpowiednikiem byłoby Ginterowo, ale od 1949 r. obowiązuje 
Wojnowo. 

W 1697 r. Dwór Güntera dostąpił zaszczytu goszczenia francuskiego pretendenta do polskiego 
tronu księcia Contiego, którego okręty kotwiczyły w pobliżu Jelitkowa. W 1736 r. w Wojnowie 
funkcjonowała kuźnica miedzi, w 1781 r. młyn kaszowy, w 1786 r. - olejarnia. Kolejny właściciel 
Geschkat przekształcił ją w 1818 r. w fabrykę karabinów, potem w odlewnię żeliwa i wytwórnię 
części maszyn. Rozwój wielkiego przemysłu sprawił, że produkcja stała się nieopłacalna. Od 1863 
r. do ostatniej wojny działał tu młyn zbożowy, ostatnio należący do braci Czachowskich. 
Prawdopodobnie to ich ojciec, sołtys Jerzy Czachowski, nadał budynkowi młyna dzisiejszą 
malowniczą postać. Oto, co w 1959 r. pisali na ten temat Franciszek Mamuszka i Jerzy Stankiewicz: 
"Ryglowy budynek młyna pochodzi z drugiej połowy XIX w. Zachowana jest tama, 2 upusty (jeden 
w 1956 r. przebudowany) i wielki staw. W dziedzińcu stoją 2 domki z poł. XIX w., jeden ryglowy. 
W ścianie budyneczku gospodarczego widnieje wmurowana płaskorzeźba kamienna głowy w 
koronie. W sąsiedztwie młyna i wokół stawu rośnie duża liczba starych drzew".

Jak widać w tamtym czasie młyn był jeszcze czynny - już nie jako wodny, tylko z napędem 
elektrycznym. Istniał również klasycystyczny dworek, następca tego, w którym właściciel kuźnicy 
przyjmował Contiego, oraz "budyneczek" gospodarczy z wmurowaną głową w koronie (były 
jeszcze w 1972 r.). Nowe czasy przyniosły zmiany. Młyn stał się nieopłacalny, posiadłość zmieniła 
właścicieli. Początkowo wydawało się, że będzie dobrze. Dziesięć lat temu młyn, świeżo 
odnowiony ("zrekonstruowany") w dawnym kształcie był w dobrym stanie. Dziś, opuszczony, 
zdewastowany i dwukrotnie podpalony, może nie przetrwać, jeżeli nie podejmiemy energicznej 
akcji dla jego uratowania. Rozgłaszanie, że nie jest zabytkiem, na pewno w tym nie pomaga. 
Nieświadomi mogą mówić, co chcą, ale taka wypowiedź w ustach przedstawiciela władz 
konserwatorskich brzmi jak zachęta do dalszego niszczenia i w efekcie do rozbiórki. Zabytek 
zniknie, kłopot z głowy! Zaiste, po ostatniej wojnie rozebrano więcej gdańskich zabytków niż ich 
odbudowano! W dodatku tym odbudowanym odmawia się wartości, bo są zrekonstruowane. Nie 



bierze się pod uwagę, że są częścią zespołu historycznego i niezbywalnym elementem krajobrazu. 
Powtórzmy: każdy taki obiekt, rekonstruowany czy nie, jest pamiątką historii i cząstką 
niepowtarzalnej tożsamości naszego miasta. Każda rozbiórka odbiera nam część tożsamości, a więc 
tę tożsamość zubaża. Dotyczy to zarówno jak np. rozebrana parę lat temu kamieniczka przy 
Rybakach Górnych, i tak cennych jak latarnia na główce falochronu w Nowym Porcie czy budynek 
biur projektowych przy ul. Jana z Kolna, skupiający w sobie jak w soczewce całą historię 
nowoczesnego przemysłu stoczniowego - od Warsztatów Budowy Korwet do osiągnięć 
powojennych - a także dzieje naszej walki o wolność. "Nie wpisano ich do rejestru (dlaczego?), 
więc nie są zabytkami" - to niezwykle groźne twierdzenie może doprowadzić do całkowitego 
ogołocenia Gdańska z wszystkiego co cenne i autentyczne. Projektowni, tzn. mózgu 
konstrukcyjnego kolejnych stoczni nie uznajemy za zabytek, podczas gdy chronimy Lenina 
("zrekonstruowanego"!) na bramie stoczniowej! Coś tu postawiono na głowie! 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Ilustracja: IV Młyn Oliwski w 2008 r. (fot. A. Januszajtis) 
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Ulica Augustyńskiego (na końcu Okopowej) jest stosunkowo młoda. Powstała po rozebraniu 
lokalnego odcinka fortyfikacji nowożytnych w roku 1897. 

Prowadziła od Białej Baszty do bramy Zaroślackiej ( Petershagener Tor), przy której powstał 
później przystanek kolejowy Gdańsk - Zaroślak ( Danzig - Petershagen). Od roku 1918 figuruje w 
księgach adresowych jako Przy Białej Wieży ( Am Weißen Turm), co po ostatniej wojnie 
spolszczono na Białowieską. W 1957 r. nadano jej imię Jana Augustyńskiego. Uczczono w ten 
sposób 35. rocznicę powstania tutejszego Gimnazjum Polskiego, którego przez 14 lat był 
dyrektorem. W dawnej siedzibie Gimnazjum mieści się dziś Centrum Kształcenia Ustawicznego, 
czyli zespół szkół stacjonarnych i zaocznych o zróżnicowanym profilu. 

Historia gmachu sięga ostatnich lat przed I wojną światową. Po rozbiórce fortyfikacji 
wykorzystywano teren jako wojskowy plac ćwiczeń. W jego północnej części wyrosły nowe 
koszary piechoty - tuż przed rokiem 1914, w którym po raz pierwszy zaznaczono je na planie 
miasta. Po powstaniu Wolnego Miasta dawne obiekty wojskowe przeszły pod zarząd 
Międzysojuszniczej Komisji Podziału Mienia Państwowego. 

Głównym celem działania założonej w 1921 r. Polskiej Macierzy Szkolnej było powołanie polskiej 
szkoły średniej, jakiej w ówczesnym Gdańsku brakowało. Udało się uzyskać budynek po tych 
koszarach i po przystosowaniu go do nowych celów 9 maja 1922 r. Gimnazjum Polskie rozpoczęło 
działalność. Nauka trwała 9 lat, później zmniejszono liczbę lat do ośmiu. Klasy numerowano 
odwrotnie niż dzisiaj - od najniższej seksty (szóstej), do najwyższej primy (pierwszej), przy czym 
najwyższe klasy dzieliły się dodatkowo na niższe i wyższe. 



Za rządów dyrektora Augustyńskiego (od 1925 r.) gdańskie Gimnazjum stało się jedną z 
najlepszych polskich szkół średnich. Liczba uczniów szybko rosła, od początkowych 199, poprzez 
500 w roku szkolnym 1928/29 do 593 w 1937/38. W roku 1938/39 (ostatnim) spadła do 543. 
Gimnazjaliści z trudem mieścili się w ciasnych pomieszczeniach gmachu, zbudowanego dla innych 
celów. 

W roku 1935 Gimnazjum przyjęło imię Józefa Piłsudskiego. Zaczęto rozbudowę, kontynuowaną do 
ostatniej wojny. Do starego budynku, stanowiącego dziś zachodnią połowę całości, dodano nowy, w 
tym samym stylu, z wyjątkiem nowoczesnego ryzalitu z głównym wejściem od strony Wału 
Wiebego ( Wiebenwall - dzisiejszej ul. Okopowej) i wielką aulą od strony ogrodu. Według 
Sprawozdania za rok 1938/39 dolne części jej ścian i otwór sceniczny "zostały pokryte boazerią 
jesionową, ułożono dębową posadzkę w sali, a w westybulu kamienną, w sali i na balkonie 
umieszczono krzesła jesionowe, założono światło elektryczne, wbudowano mechaniczne zasłony 
okienne" itp. Nie zdążono wykończyć urządzeń scenicznych. 

Największą ozdobą auli był wspaniały plafon powierzchni 108 m kw., przedstawiający "Niebo 
polskie", namalowany techniką al fresco przez Bolesława Cybisa i Jana Zamojskiego. Zacytujmy 
fragment opisu pióra Mariana Szyszko-Bohusza: "Kompozycja linearna plafonu, mającego kształt 
prostokąta, budowana jest według dość przejrzyście zaakcentowanego schematu dwóch osi 
symetrii: podłużnej i poprzecznej, wychodzących z dobitnie zaznaczonego środka, który leży w 
punkcie przecięcia się przekątnych prostokąta. (?) Centralna postać Polonii z Orłem Białym u stóp 
opiera się na trzech postaciach symbolizujących Przemysł, Handel i Rolnictwo. Z mas figuralnych 
otaczających Polonię promieniują 4 geniusze: Pokoju, Wojny, Nauki i Sztuki. Każda z tych figur, 
determinujących główne osie kompozycyjne, wsparta jest na trzech postaciach, które w ogólnej 
liczbie 12 otaczają wieńcem Polonię. Figury podpierające geniusza Pokoju to: postać 
Błogosławiąca, postać Wieńcząca i Radość. Geniusza Wojny wspierają Siła, Entuzjazm i Wiara. 
Geniusz Nauki wznosi się nad Astronomią, Matematyką i Filozofią, wreszcie geniusz Sztuki 
promienieje z Plastyki, Muzyki i Poezji. 

Umieszczone na bocznych ścianach freski Stefana Płużańskiego obrazowały "drogę Wisłą od 
Krakowa do Gdańska i koleją od Katowic do Gdyni. Widz, zwrócony twarzą do sceny, na lewej 
ścianie widzi kolejno: Kraków, Sandomierz, Kazimierz, Warszawę, Toruń i Gdańsk, zaś na prawej: 
Katowice, Poznań, Gniezno, Kruszwicę, Bydgoszcz, Gdynię".

Budynek przetrwał wojnę, w czasie której zajęło go niemieckie wojsko. Freski zostały zniszczone 
(według niektórych świadectw tylko pokryte tynkiem). Zachowały się opisy i fotografie, na 
podstawie których można by się pokusić o ich odtworzenie podobną techniką jak w ratuszu w 
Akwizgranie i - w przypadku kilku malowideł - w naszym Dworze Artusa.

Ilustracja: Scena środkowa plafonu w Gimnazjum Polskim w Gdańsku (zdjęcie archiwalne). 
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Spichlerz "Panna" na Ołowiance ma historię sięgającą krzyżackich czasów. 



Podlegający zakonnemu szafarzowi teren, zwany Szafarnią, sięgał od Motławy do fosy, na której 
miejscu powstała w 1908 r. ulica Planki ( Plankengasse, dziś Dziewanowskiego). Fragment fosy 
zachował się w postaci zatoczki przy klubie wioślarskim, oddzielającej Ołowiankę od Kępy. 
Komunikację z Zamkiem zapewniał prom w przedłużeniu ul. Rycerskiej, kursujący już w roku 1396 
i czynny jeszcze w 1880. W XV w. stały na "Szafarni" budynki szafarza, cieślarnia i co najmniej 
pięć spichlerzy. Zaczątkiem "Panny" był wzniesiony w 1407 r. spichlerz, wymieniony w 1417 r. 
jako "Nowy". W roku 1440 już pod nazwą "Szkarpawski" posłużył jako punkt odniesienia przy 
wyznaczaniu spornej granicy między włościami krzyżackim i miejskimi. 

W 1454 r. Kazimierz Jagiellończyk podarował wyspę miastu, które zaczęło wynajmować spichlerze 
osobom prywatnym i instytucjom. Rejestry czynszów wymieniają w roku 1499 trzy spichlerze, w 
1553 - cztery. Jednym z nich była "Panna" ( Jungfer), nazwana tak przed rokiem 1709. 

Właścicielami spichlerza byli członkowie wybitnych gdańskich rodów. W roku 1553 należał do 
Henryka Niederhoffa i Konrada von Suchtena, w 1643 do Rajnolda i Klemensa Kölmerów, w 1709 
do Jana Jerzego von Horna i Jakuba (?) Schrödera, w 1787 - do Karola Fryderyka von Conradiego 
(założyciela Conradinum). W 1812 r. posiadali go Teodor Frantzius i znany nam Karol Fryderyk 
von Gralath. W 1854 r. spichlerz stanowił własność Urzędu Powiatowego i prawdopodobnie wtedy 
go przebudowano. 

Całość uległa w 1945 r. poważnemu zniszczeniu. Po odbudowie służy Centralnemu Muzeum 
Morskiemu. Na narożniku od strony przystani promu "Motława" zachowały się znaki wyznaczające 
poziomy trzech powodzi, jakie nawiedziły Gdańsk. Najniższy pochodzi z roku 1745. Drugi, nieco 
wyżej, nosi datę "1775 D 24 Fe" (24 lutego). Najwyższy, prawie 1,5 metra nad poziomem nabrzeża, 
ma napis (w języku niemieckim): "Stan wody dnia 11 kwietnia 1829 r." Była to jedna z najgorszych 
powodzi w dziejach Gdańska. Znakomity jej opis pozostawił Wilhelm Ferdynand Zernecke, ten 
sam, któremu zawdzięczamy pierwszy gdański leksykon (wydany niedawno w polskim 
tłumaczeniu). Dowiadujemy się z niego, że 9 kwietnia zator lodowy na Wiśle spowodował 
przerwanie wału w Giemlicach i Koźlinie. Zaczął się eksodus ludzi, którzy pędzili swoje bydło do 
miasta. Mieszkańcy Długich Ogrodów wykazali solidarność. Każdy, kto miał stajnię lub oborę, 
przyjął tyle zwierząt, ile mógł. Wody wzbierały nadal. Następnego dnia starano się ratować 
zagrożone śluzy i nisko położone Dolne Miasto. Do ratowania ludzi i mienia zorganizowano 
zastępy ochotników, sprowadzono nie tylko konie i wozy, ale przede wszystkim łodzie, czółna, 
tratwy i jakieś wodne "pojazdy polskie". Wojsko udostępniło pontony. W nocy z 10 na 11 kwietnia 
woda stała na nabrzeżach Wyspy Spichrzów, w których przeniesiono towary na wyższe 
kondygnacje. 11 kwietnia zaczął padać śnieg i sypał do wieczora. Wezbrana woda przelała się przez 
Angielską Groblę, zniosła most przed bramą Żuławską i zalała Dolne Miasto na parę stóp 
wysokości. Motława wystąpiła z brzegów. Ofiarność ludzka osiągnęła niespotykany poziom. 
Każdy, kto potrzebował, otrzymywał schronienie, żywność i pieniądze. Konsul rosyjski o polskim 
nazwisku Tęgoborski udostępnił powodzianom sale rezydencji na Długich Ogrodach. Wieczorem 
12 kwietnia przebito wał przy Rykforcie (dzisiejszej "Reducie Płońskiej") i nadmiar wody spłynął 
do morza, zabierając jednak po drodze prawie wszystkie domy liczącej 200 mieszkańców wioski 
Wisłoujście. Rozpędzone fale dotarły do jeziora Zaspa i omal nie zniszczyły Nowego Portu. 

"Stara i Nowa Radunia wystąpiły z brzegów. Pod wodą było 6 mil kwadratowych, zewsząd 
rozbrzmiewało wołanie o pomoc - chwała Bogu nie na próżno. Kto chciał do miasta, otrzymywał 
schronienie, wikt i pieniądze. Żandarmeria, przy pomocy współczujących mieszkańców, ratowała 
Dolne Miasto, ale większość ruchomego mienia przepadła. Raporty o sytuacji były szybko 
drukowane i rozpowszechniane. Kobiety zbierały się, by rozdzielać najlepsze sztuki odzieży wśród 
potrzebujących. Każdy dom, w którym schronili się powodzianie, miał swojego przełożonego i 
pielęgniarza. Szybko zapewniano bezpłatną pomoc lekarską i darmowe leki. Przekazanymi przez 
piekarzy otrębami karmiono bydło, a wielkie transporty chleba i wódki szły codziennie do 
zatopionych okolic. Z czasem osiągnięto w tym większy porządek; na początku było to 
niemożliwe." Dalej czytamy, że utopiło się wówczas 6 tys. sztuk bydła. O tych dramatycznych 
wydarzeniach przypomina górny poziom zaznaczony na spichlerzu "Panna" (na zdjęciu).
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Tydzień temu przedstawiłem sylwetkę Renaty Wilhelminy Gralath. Dziś czas na jej brata Karola 
Fryderyka, którego portret również znajduje się w zbiorze rodzinnym, podarowanym Gdańskowi 
przez śp. dr. Raffaelle Donatiego von Gralatha z Florencji.

Po ich powrocie do gdańskiego Muzeum Narodowego zobaczymy wszystkie na wystawie, która 
będzie wydarzeniem. Ale trzymajmy się tematu. Karol Fryderyk Gralath, syn burmistrza Gdańska 
Daniela Starszego i Doroty z Kleinów urodził się w roku 1742. Po studiach w Królewcu został w 
1768 r. sekretarzem Rady, która wysłała go na odpowiedzialną placówkę do Warszawy. Od 1612 r. 
Gdańsk utrzymywał tam swoje przedstawicielstwo w tzw. Gdańskim Dworze, wystawionym na 
odstąpionej przez burmistrza Warszawy Hansa Korba i jego żonę Jadwigę z Odolińskich parceli 
przy ul. Miodowej, pod dzisiejszym numerem 16 i 18. Podczas walk ze Szwedami o Warszawę 
rezydencja uległa zniszczeniu i w roku 1669 wybudowano nową, według projektu Piotra Willera.

W czasach Gralatha budynek był w nie najlepszym stanie, a demokratyczna frakcja w Radzie (III 
Ordynek) skąpiła pieniędzy na remont. Nie było to zresztą jedyne zmartwienie młodego 
"rezydenta". Zbliżał się pierwszy rozbiór Polski i trzeba było wykazać kunszt dyplomatyczny, by 
uniknąć niekorzystnych zmian. Gdy poseł pruski naciskał, by Gdańsk poddał się Prusom, Gralath 
nie dał się przekonać, jak pisał "do tego okropnego kroku", przedstawiał sytuację królowi i prosił o 
pomoc. Jednocześnie szukał poparcia ambasadora Rosji, niechętnej zbytniemu wzrostowi potęgi 
Berlina. M.in. dzięki tym zabiegom w 1772 r. Gdańsk pozostał polską wyspą w pruskim zaborze.

W 1775 r. Karol Fryderyk wrócił z Warszawy, w 1776 r. ożenił się z Anną Florentyną Meyer i został 
ławnikiem, a w 1782 r. rajcą. W 1783 r., trzy lata po śmierci pierwszej żony, poślubił Szarlottę 
Konstancję Beatę Davisson, praprawnuczkę Heweliusza, z którą miał troje dzieci. Mieszkał przy ul. 
św. Ducha 115 (dziś 45, z Pallas Ateną na szczycie - od dłuższego czasu uszkodzoną). Należący 
również do niego sąsiedni dom nr 114 sprzedał Henrykowi Florisowi Schopenhauerowi (obecny nr 
47, miejsce urodzin filozofa Artura Schopenhauera). Był też współwłaścicielem kamieniczki Długi 
Targ 13. W roku 1784 uczestniczył w trudnych rokowaniach z dążącymi do ekonomicznego 
zdławienia Gdańska Prusami i uzyskał pewne ulgi.

Gdy w II rozbiorze lud gdański zaczął ostrzeliwać wkraczających do Gdańska Prusaków, Gralath 
umiał uśmierzyć nastrój tłumu. W tamtej sytuacji opór zbrojny był bezcelowy. Jak wiadomo sam 
Sejm Rzeczypospolitej zatwierdził ponowne okrojenie kraju.

Po rozbiorze Prusacy zlikwidowali swobody miasta, ale dzięki przywróceniu zaplecza 
gospodarczego nastąpił okres rozwoju. Prezydentem miasta został w 1794 r. były rezydent pruski 
Lindenowski, Gralatha mianowano jednym z burmistrzów. W 1798 r. król pruski nadał mu 
szlachectwo i przed nazwiskiem pojawiło się "von".

Po zdobyciu przez wojska napoleońskie w 1807 r. Gdańsk został formalnie Wolnym Miastem. Stary 
burmistrz przyjął nową epokę z entuzjazmem, ale się rozczarował. Po roku pod naciskiem 
wszechwładnego gubernatora francuskiego Rappa ustąpił ze stanowiska i osiadł w odziedziczonym 
po siostrze Sulminie. W 1818 r. zmarł. Pochowano go jako pierwszego z rodu w wybudowanym z 



jego woli mauzoleum na skraju lasu, przy starej drodze do Widlina. Spoczęli w nim także: syn 
Karola Fryderyka i Szarlotty, Stanisław Karol von Gralath (chrześniak króla Stasia), córka Karolina 
Amalia wraz z mężem Jamesem Balfourem, wnuk Jerzy Fryderyk z żoną Marią Maquet i wnuczka 
Emilia Julia - razem siedem osób, nie licząc tych, o których brak wiadomości. Grobowiec jest dziś 
w tragicznym stanie, ale dzięki chwalebnej decyzji władz Gdańska o pokryciu kosztów powstały 
szanse na odnowę. Portrety Stanisława Karola, Karoliny Amalii i Marii Maquet również są w 
kolekcji, która wraca do Gdańska.

Warto dodać, że Gralath jest autorem interesujących notatek z podróży po Europie, jaką odbył w 
latach 1764-1767. Od 1768 r. był członkiem założonego przez jego ojca Towarzystwa 
Przyrodniczego. W 1774 r. przetłumaczył na język polski i wydał ciekawą rozprawę Augusta 
Ludwika Schlözera pt. "Myśli rzetelne nad narzekaniem Polaków tyczącym się mniemanego 
monopolium czyli samokupstwa miasta Gdańska".

Na portrecie widzimy go w stroju z epoki stanisławowskiej, w nieuniknionej pudrowanej fryzurze. 
Wszystkie portrety z pewnością wisiały do roku 1880 w Sulminie, w dworze Gralathów, który 
niestety w 1976 r. spłonął. Może warto pomyśleć o odbudowie?

Ilustracja: Portret Karola Fryderyka von Gralatha z florenckiej kolekcji
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Jesienią zeszłego roku zmarł we Florencji dr Raffaele Donati von Gralath, potomek rodu 
wywodzącego się od uczonego burmistrza Gdańska Daniela Gralatha Starszego. Testamentem 
przekazał do miasta przodków rodzinne portrety i inne niezwykle cenne obiekty (niektóre trzeba 
będzie wykupić). Pisałem o dawnych Gralathach tyle (m.in. w historii Sulmina), że ich portrety 
traktuję jak jakieś cudem odnalezione podobizny bliskich osób.

W tym felietonie pragnę przedstawić jedną z nich, zaprawdę niepospolitą - Renatę Wilhelminę 
Gralath. Urodzona w 1748 roku w Gdańsku jako czwarte dziecko Daniela Starszego i Doroty z 
Kleinów miała wszelkie zadatki, by poświęcić się nauce. Sprzyjały temu także geny ze strony 
matki, której ojciec Jakub Teodor Klein był wybitnym gdańskim botanikiem, autorem - jeszcze 
przed Linneuszem - systematyki przyrodniczej. Nie wiemy, gdzie jego wnuczka zdobyła 
wykształcenie, ale na pewno nie bez znaczenia była biblioteka domowa, pełna dzieł 
przyrodniczych, których ilustracje pobudzały fantazję i zachęcały do chłonięcia wiedzy. 
Przygotowanie naukowe przydało się jej, kiedy w roku 1778 zaprzyjaźniła się z księżną Anną 
Jabłonowską. Pomagała jej organizować sławną kolekcję przyrodniczą w Siemiatyczach i 
opiekowała się częścią zbiorów w Gdańsku. Wiemy też, że była miłośniczką konnej jazdy.

Na portrecie widzimy młodą osobę o podłużnej twarzy, dość wydatnym nosie, wielkich pełnych 
wyrazu oczach i ciemnoblond włosach, wysoko upiętych według ówczesnej mody, ozdobionych 
wstążką dopasowaną kolorem do dekorowanej koronkowymi aplikacjami bogatej sukni. Sądząc po 
proporcjach, musiała być wysoka. Tak ją zresztą opisywano: "Była nieco młodsza, ale wzrostem 
dorównywała księżnej, smukła i elegancka, zjednywała sobie gości zwiedzających gabinet swoją 
serdecznością, ale i wiedzą. Ona bowiem oprowadzała po zbiorach". A było, co oglądać! Oto, co 
pisała w roku 1778 do astronoma Jana Bernoulliego: "Gabinet księżnej pani zasługuje na uwagę 
znawcy. Księżna nie szczędzi wysiłków ani pieniędzy, by go skompletować; w roku ubiegłym 



przysłano jej z Holandii wiele skrzyń zawierających różne osobliwości przyrodnicze, przeznaczone 
do kolekcji. Nadesłane w tym roku eksponaty, mające uzupełnić zbiory gabinetu, znajdują się 
jeszcze u mnie; biblioteka nasza upodabnia się raczej do muzeum, z chwilą, gdy ozdobiłam ją 
przeszło 180 słojami zawierającymi czworonogi, ryby, węże itd. - zakonserwowane w spirytusie. 
Obok tego ptaki z obcych krajów i wypchane małpy, muszle, wśród których najcenniejszymi 
okazami są Pavillon d'orange i Natile papirace... Co się tyczy zbioru muszli, muszę wyznać, że to ja 
właśnie ułożyłam go rodzinami według połączonego systemu panów d?Argebville?a i Daville?a. W 
czasie, gdy księżna pani odbywała podróż po Polsce, mnie przypadł zaszczyt opiekować się jej 
pozostawionymi w Gdańsku zbiorami, nad którymi sprawowałam pieczę w ciągu dwóch i pół lat. 
Ten dowód zaufania księżnej bardzo mi pochlebia...".

Niestety, zbiory nie przetrwały długo. Po śmierci księżnej sprzedano je carowi Aleksandrowi I. 
Panna Gralathówna już wcześniej zrezygnowała ze współpracy i w roku 1790 wyszła za mąż za 
starszego o 35 lat burmistrza Edwarda Fryderyka von Conradiego. Jego syn z pierwszego 
małżeństwa, Karol Fryderyk, wygrał wszczęty tuż potem proces o spadek po matce, dzięki czemu 
mógł założyć słynne Conradinum. Po śmierci burmistrza Renata Wilhelmina poślubiła w 1800 roku 
pruskiego ministra finansów Prus Wschodnich i Zachodnich barona Fryderyka Leopolda von 
Schröttera i zamieszkała z nim w Sulminie. Zmarła, oczywiście bezdzietnie, w roku 1808. Majątek 
odziedziczyli bracia, z których tylko Karol Fryderyk, długoletni rezydent Gdańska w Warszawie, 
szambelan króla Stasia, miał dzieci. Ostatnim gdańskim potomkiem, dziedzicem Sulmina, był Max 
Gralath. Ożeniony z urodzoną we Włoszech Angielką Emilą Newton, która nie potrafiła się u nas 
zaaklimatyzować, uległ jej namowom, w 1880 roku sprzedał majątek i przeniósł się do Włoch, 
gdzie urodziło się ich sześcioro dzieci. Zmarły dr Donati von Gralath był jego wnukiem, synem 
Marii Bianki z Gralathów i Pietro Donatiego. Nie był jednak ostatnim z rodu, bo żyją do dziś w 
Ameryce potomkowie córki Karola Fryderyka Gralatha - Karoliny Amalii - i jej męża Jamesa 
Balfoura. Warto przypomnieć, że żoną Karola Fryderyka Gralatha (brata Renaty Wilhelminy) była 
praprawnuczka Jana Heweliusza Szarlotta Konstancja Beata Davisson. Ci Balfourowie - podobnie 
jak to było z dr. Donatim von Gralath - są zatem także potomkami naszego wielkiego astronoma.

Ilustracja: Renata Wilhelmina von Gralath na florenckim portrecie
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE
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Pisząc "najstarsza", mam na myśli budynek szkoły. Za najstarszą we Wrzeszczu szkołę w znaczeniu 
instytucjonalnym należy uznać sławne Conradinum, założone w 1802 r. w Jankowie, od 1900 
działające we wzorowo zaprojektowanej nowej siedzibie przy ul. Krusego - dziś Piramowicza 1/2. 
Budynek, o którym piszę, jest starszy, zbudowano go w roku 1878. Ale zacznijmy od początku.

O szkołach w przedrozbiorowym Wrzeszczu brak jest wiadomości. Zapewne ich nie było. Po 
zajęciu okolic Gdańska w I rozbiorze Prusacy zaczęli zakładać szkoły elementarne typu wiejskiego. 
W 1785 powstała szkoła w Nowym Porcie, w 1787 we Wrzeszczu, w 1789 na Siedlcach, w 1793 w 
Świętym Wojciechu itd. Burzliwe czasy napoleońskie, które potem nastąpiły, nie sprzyjały 
normalnej nauce.

Po powrocie Gdańska do Prus pojawiła się dwuklasowa szkoła (być może kontynuacja 
poprzedniej), związana z ewangelicką parafią pw. Bożego Ciała, do której wieś od XVII w. była 
przypisana. Naukę religii dla dzieci katolickich prowadzili w niej księża z Oliwy. Parterowy 



budynek szkoły przy ówczesnej Głównej 117 (dziś odpowiadałaby temu Grunwaldzka 72) 
wieńczyła klasycystyczna wieżyczka, przeniesiona potem na wieżę zegarową w Rynku (rozebraną 
w 1909 r.). W 1828 r. staraniem klasztoru w Oliwie utworzono osobną szkołę katolicką, 
początkowo jedno-, a od 1831 r. dwuklasową. Mieściła się przy Głównej 13, czyli przy dzisiejszej 
Grunwaldzkiej 41 (w rejonie jezdni, dodanej przy poszerzaniu ulicy po ostatniej wojnie). W 1858 r. 
działała oprócz nich prywatna szkoła elementarna nauczyciela Lidtkego. W latach 70. XIX w. 
doszły do tego dwie szkoły "pokątne" (panien Schunke i Powolzig), oraz wyżej od nich ceniona 
szkoła Hoffmanna. I tutaj dochodzimy do naszego budynku. W latach 1876-1878 wzrost liczby 
dzieci zmusił władze do wybudowania tzw. szkoły symultanicznej (łącznej dla obu wyznań), o 
ośmiu klasach - po 4 dla chłopców i dziewcząt - przy ul. Dworcowej (Bahnhofstrasse), dziś 
Dmowskiego 16a. Stare szkoły uległy likwidacji, z wyjątkiem wspomnianych pokątnych, które 
jednak po 1880 roku ustąpiły miejsca reprezentującej znacznie wyższy poziom szkole panien Wilde 
przy ul. Gołębiej (Taubenweg) 3. Wśród 450 dzieci szkoły przy Dworcowej katolicy stanowili 
większość (250), w ośmioosobowym gronie pedagogów - mniejszość (3 osoby). Szkoła się szybko 
rozwijała i w 1885 r. liczyła już 12 klas - po 6 dla dziewcząt i chłopców. W 1894 r. uczęszczało do 
niej 733 uczniów. Kadra wzrosła do 14 nauczycieli obu płci. Brakowało miejsca - na naukę 
zajmowano nawet pokój konferencyjny i mieszkanie dyrektora. Problem rozwiązało wzniesienie w 
latach 1897-1899 budynku w głębi dziedzińca (nr 24b, dziś 16b), który stał się szkołą dla chłopców, 
a nr 16a szkołą dla dziewcząt. Uczniów i uczennic razem było 1190.

Początkowo były to szkoły podstawowe, z czterema latami nauczania. W miarę rozwoju 
wprowadzano kolejne początkowe klasy szkoły średniej. Budynki obu szkół przetrwały zagładę 
roku 1945. Nr 16b pełni dalej funkcję, dla której go zbudowano (nieco zmodyfikowaną) - służy 
Szkole Muzycznej I stopnia. Pod nr. 16a mieścił się do niedawna Instytut Geografii Uniwersytetu 
Gdańskiego. Oba te najstarsze budynki szkolne Wrzeszcza są cennymi zabytkami i powinny 
podlegać ochronie konserwatorskiej. Szczególnie potrzebna jest ona starszemu budynkowi z 1878 r. 
(nr 16a, od ulicy), wystawionemu obecnie na sprzedaż. Czy ewentualny nabywca będzie umiał go 
uszanować? Walory historyczne - elewacja, rozkład pomieszczeń itp., a także walory 
architektoniczne - kompozycyjne i kolorystyczne - są nie do zlekceważenia. Cokolwiek się w nim 
znajdzie, nie powinno ich naruszać.

Ilustracja: Najstarszy budynek szkolny Wrzeszcza (fot. A. Januszajtis)
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Według moich obliczeń niniejszy felieton jest dwieście pięćdziesiątym, jaki napisałem do 
magazynu w "Gazecie Wyborczej". Ćwierć tysiąca felietonów! Jak ten czas leci! Postanowiłem 
uczcić ten jubileusz nietypowo - za pomocą limeryków.

Podzieliłem je na trzy grupy. Największa wiąże się z mistrzostwami Europy w piłce nożnej, których 
jesteśmy gospodarzami. Jak piękne to święto, mogliśmy się przekonać 10 czerwca, obserwując 
barwne grupy kibiców, głównie z Hiszpanii, którzy wypełnili życiem uliczki naszego miasta. Ich 
radość udzielała się wszystkim. Czy nie lepiej się cieszyć, niż brnąć w malkontenctwie? Mam 
nadzieję, że moje limeryki choć trochę Państwa uradują. 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS 



Ilustracja: Hiszpanie zawojowali Gdańsk (fot. A Januszajtis) 

Na jubileusz 

O wszystkim "czego nie wiecie",

Pisałem dla Was w Gazecie.

Choć osiem lat to trwało,

Nie słabnie ni duch ni ciało

I marzy mi się stulecie.

Na Euro 2012 

1.

Kibice, to wielka potęga,

Która do nieba sięga.

Bez nich świat byłby niczem.

Natychmiast zostań kibicem!

Nie chcesz, toś niedołęga!

2.

Pewien Hiszpan w Pampelunie,

Zasiadł sobie na trybunie,

Spodziewał się meczu dobrego,

Wtem zabrzmiał gwizdek sędziego,

A deszcz naraz jak nie lunie!

3.

Amator sportu z Częstochowy

Wziąć trzy żony był gotowy.

Lecz nie było mu radośnie,

Musiał zmykać, gdzie pieprz rośnie

- Nie uwzględnił trzech teściowych?

4.

Był raz kibic w Lizbonie,

Zapomnieć chciał o żonie,

Uciekł do Gdańska z kolegą,

By czuć się wolnym. Nic z tego:

Była już tu na stadionie!

5.

Chciał inny kibic, aż z Podola,

Zobaczyć jak się strzela gola

Czekał na próżno dwie godziny,

I wyszedł mokry jak spod rynny,



Bo nie wziął z sobą parasola.

6.

Nie było piłkarza lepszego

Niż ten z Kiełpina Górnego.

Zadziwił kibiców hordy,

Gdy pobił wszystkie rekordy:

Sam sobie strzelił karnego!

I nie tylko? 

Pewien poeta pisał limeryk,

By zaspokoić własne chimery,

Lecz choć bardzo się trudził,

Nie trafił z nim do ludzi.

Przestań pisać, do jasnej cholery!

Posłuszny temu wezwaniu, kończę i obiecuję: nigdy więcej! Chyba że na następny jubileusz? 

GD-DLO 

Przeor, muzyk i dzwony
[podpis] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Pierwszego czerwca w podgdańskim Łęgowie odbyła się wspaniała uroczystość, poświęcona dwóm 
dawnym proboszczom tamtejszej parafii, podległej niegdyś oliwskim cystersom. Była to także 
promocja biografii pierwszego z nich, Iwona Rowedera, zarazem przeora w Oliwie, pióra obecnego 
proboszcza księdza Grzegorza Rafińskiego.

Nie mogłem skorzystać z otrzymanego zaproszenia, ale wiem, że wszystko się pięknie udało. 
Uroczystość uświetniła niezawodna Cappella Gedanensis, która wykonała trzy utwory drugiego z 
bohaterów spotkania - Franciszka Urbana (to imię zakonne) Müllera - i to głównie o nim będzie 
tutaj mowa.

Urodzony w 1728 r. w Pasłęku, ochrzczony w Brunsberdze (obecnym Braniewie), studiował w 
tamtejszym Hozjanum filozofię i teologię oraz muzykę, w której okazał się mistrzem. W wieku 22 
lat wstąpił do zakonu w Oliwie, gdzie grał na organach, a w trzy lata później został wyświęcony na 
kapłana. W latach 1774-1779 pełnił funkcję przeora klasztoru w Oliwie. Trzeba tu wyjaśnić 
szczegóły zakonnej hierarchii. Na czele klasztoru oliwskiego, którego terytorium sięgało niegdyś od 
Gniewa do Żarnowca i od Mierzei Wiślanej do Bytowa, stał opat. Podlegało mu 45 wsi i 34 młyny 
nad samymi tylko potokami Oliwskim i Strzyżą. Jego tytuł był równoważny książęcemu! Z kolei 
przeor był przełożonym konwentu (ogółu zakonników) i zwierzchnikiem całego gospodarstwa. 
Czasy jego urzędowania były trudne. W 1772 r. Pomorze Gdańskie (bez Gdańska) zajęli Prusacy i 
zaczęli wprowadzać swoje porządki, niekorzystne dla włości klasztornych. Dochody bardzo się 



skurczyły. Przeor Müller wprowadził surowy, lecz skuteczny reżim oszczędności.

W 1780 r. objął probostwo w Łęgowie. Pierwszy kościół powstał tam w 1409 r., dzisiejszy 
zbudował w 1748 r. wspomniany Iwo Roweder, wykorzystując część gotyckich murów. Müller nie 
musiał nic zmieniać. Czas wolny od obowiązków spędzał przy nowych organach. Patrząc na nie, 
miło jest pomyśleć, że na nich grał także swoje kompozycje.

To, że był kompozytorem, i to znakomitym, odkryto dopiero po ostatniej wojnie. Duże zasługi 
poniósł przy tym nieżyjący już profesor gdańskiej Akademii (wówczas Wyższej Szkoły) Muzycznej 
Paweł Podejko. Większość z niespełna 30 zachowanych kompozycji znajduje się w zbiorach Jasnej 
Góry, pozostałe - w Barczewie, Świętej Lipce i Pelplinie. Są to dzieła pełne iście barokowego 
przepychu. W czasie łęgowskiej uroczystości zabrzmiały: Salve Regina i ośmioczęściowy 
Magnificat (oba utwory po raz pierwszy) oraz wykonywane już wcześniej Offertorium. Muzyka 
naszego cysterskiego kompozytora nieodmiennie wzbudza zachwyt. Magnificatu mogłem 
posłuchać dwa dni później w tym samym doskonałym wykonaniu w świetnej akustyce kościoła św. 
Katarzyny w Gdańsku. Twórca tego wspaniałego dzieła zmarł w Łęgowie w 1799 roku i został 
pochowany pod posadzką swojego kościoła. 

W programie łęgowskiej uroczystości znalazło się także "uruchomienie Dzwonów Pojednania". 
Kościół w Łęgowie miał dwa dzwony z lat 1625, 1645 i sygnaturkę z 1717 r., odlaną przez 
Beniamina Wittwercka. Zarekwirowane w 1942 r., uniknęły niegodnego dzwonów przeznaczenia na 
śmiercionośne pociski i zostały po wojnie oddane w depozyt do kościołów w RFN: pierwszy do 
Viersen (koło Akwizgranu), drugi do Augsburga, a sygnaturka do bawarskiego Abtsgmünd, gdzie 
niestety została później przetopiona. Oba większe dzwony wróciły do Łęgowa w 2008 r. Jak 
czytamy w "Carillon Review" nr 2/2009, do ich powrotu "? walnie przyczynili się obywatele 
Niemiec: Volker Lux (aktualnie mieszkający w Łęgowie), Ryszard Pawłowski (urodzony po wojnie 
w Łęgowie mieszkaniec Kaiserslautern), Magdalena von Münchow z Kilonii, ks. Werner Müller z 
Duisburga, a także media niemieckie (TV ARD i TV ZDF)". To prawdziwe Dzwony Pojednania! 

Ilustracja: Epitafium Müllera w Łęgowie (W. Samp). 
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TEGO na pewno nie wiecie

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Gdańsk powstał i rozwijał się jako port. Spokojne wody Motławy zapewniały bezpieczną przystań, 
przy której powstawały nabrzeża, stale ulepszane i modernizowane.

Konstrukcję najstarszych, u podnóża grodu, znamy z badań archeologicznych. Dębowe legary kraty 
nośnej kładziono na warstwie gliny i torfu. Zsunięcie do wody uniemożliwiały zakotwione w wale 
obronnym drewniane haki. Dodatkowym zamocowaniem były pale cumownicze. Większe jednostki 
stawały przy wysuniętych w akwen pomostach. Od XIII w. nabrzeża miały postać pomostów z 
płaskich dranic opartych na dwóch rzędach grubych słupów. Pale cumownicze o średnicy 30 cm i 
wysokości 3,5 m chroniono przed gniciem przez opalanie. Brzegi rzek i kanałów umacniały 
skrzynie z gliną i kamieniami. Nabrzeża miały do 6 m szerokości.

Wytyczone w XIV w. główne ulice Prawego (Głównego) Miasta prowadziły do portu i były 
zamknięte bramami wodnymi. Przed bramami powstawały pomosty przeładunkowe (po łacinie 
pons, po niemiecku Brücke). W miarę wzrostu ruchu przedłużano je. W XV w. rozróżniano Długi 
Pomost przy Spichlerzach i Mały Pomost od Bramy Kogi (u wylotu Długiego Targu) do ul. 



Chlebnickiej - później przedłużony do Żurawia. W XVII sięgał już do Bramy Straganiarskiej i 
wówczas przeniosła się nań nazwa z drugiej strony rzeki. Od 1945 r. nazywamy tę keję niezbyt 
sensownie Długim "Pobrzeżem" (pobrzeże, to kraina przy brzegu, a tutaj mamy nabrzeże). Przy 
Targu Rybnym powstało Nabrzeże (dziś "Pobrzeże") Rybackie. Nabrzeża budowano również nad 
przekopaną w 1576 r. i pogłębioną w 1598 r. Nową Motławą oraz przy Ołowiance. Ich łączna 
długość przekroczyła 3 km - 4 razy więcej niż w ówczesnym porcie londyńskim! Drewniane 
pomosty opierały się na gęsto wbitych palach powiązanych podwójnymi łatami. W niektórych 
miejscach budowano nabrzeża dwustopniowe.

Nowe rozwiązania przyniósł dopiero XIX wiek. Od 1895 r. zaczęto wymieniać tradycyjne 
drewniane konstrukcje na mocniejsze. "Podbudowę tworzy gruba na 12 do 13 cm, głębokie na 6,25 
i mocno zakotwiona ścianka szczelna, sięgająca do około 30 cm pod średnim stanem wody; nad nią 
znajduje się nadbudowa z płyt żelbetowych lub grubego na pół cegły muru z pionowymi stalowymi 
dźwigarami z nałożonych na ścianki półteowników albo wbitych przed ścianką dwuteowników. 
Przed tak utworzonym nabrzeżem umieszcza się ściankę odbojową z okrągłych pali długości 11 do 
12,5 m i grubości 40 cm z grubą na 28 do 30 cm okładziną z drewna na knagach (wspornikach 
kątowych). Koszt tego rodzaju nabrzeży, które się jak dotąd całkiem dobrze sprawdzają i pociągają 
tylko bardzo niewielkie koszty eksploatacyjne, wynosi średnio około 300 marek na metr bieżący; 
wybudowano już w ten sposób około 1600 m". Tak pisano w 1908 r. Drewnianych nabrzeży starego 
typu było jeszcze 1800 m. Łączna długość wszystkich nabrzeży nad Starą i Nową Motławą i 
kanałem Na Stępce wynosiła prawie 3,5 km! Większość z nich przetrwała wojnę; dopiero później 
uległy dewastacji, której przykładem mogą być np. ceglane nabrzeża Ołowianki (jeśli tak dalej 
będzie, to parking filharmonii zsunie się do Motławy)! Tylko błagam, przy remoncie nie zastępujmy 
ich betonem! Gdańskie nabrzeża są cennymi zabytkami techniki, niezależnie od tego, czy władze 
konserwatorskie raczą je wpisać do rejestru, czy nie. Te przy akwenach powyżej mostów Zielonego 
i Stągiewnego są dziś dostępne najwyżej dla kajaków, bo nie przywrócono zwodzenia mostów. W 
dodatku powstały nowe przegrody dla żeglugi - mosty na tzw. Trasie W-Z.

Ile jachtów mogłoby cumować przy 3,5 km kei? W porcie jachtowym przy długiej na 320 m 
Szafarni mamy 60 miejsc postojowych. Po udostępnieniu i wyremontowaniu dawnych nabrzeży 
mogłoby ich być 10 razy więcej. Sześćset jachtów w porcie, czy to nie wspaniała wizja? Można ją 
zrealizować, pod warunkiem że zamiast wyrzucać 13 milionów złotych na absurdalny most dla 
pieszych, na Ołowiankę przeznaczymy je na wielokrotnie tańszy prom w tym miejscu i linię 
autobusu przez Angielską Groblę. Z tego, co pozostanie, można będzie przywrócić otwieranie 
Zielonego mostu, a pewnie jeszcze także stosunkowo prostego i niedużego mostu Krowiego, 
zwiększając przez to liczbę miejsc postojowych i wpływy do miejskiej kasy. W dalszej kolejności 
trzeba będzie znaleźć pieniądze na udrożnienie dla jachtów Mostu Stągiewnego, a w jeszcze dalszej 
- mostów w ciągu Podwala Przedmiejskiego.

Ilustracja: Dziurawe nabrzeże przy filharmonii.
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TEGO na pewno nie wiecie
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Klamka (chciałem napisać "kładka") zapadła, ogłoszono konkurs, w dodatku międzynarodowy, na 
most dla pieszych na Ołowiankę z Zamczyska, czyli na zatkanie wejścia do Starego Portu.

Decyzja budzi opór wszystkich, którym leży na sercu, żeby na Motławie roiło się od wszelkiego 



rodzaju jednostek pływających. A mogą tu wpływać statki o długości nawet 60 m! Sprzeciwiają się 
tej przegrodzie dla ruchu żeglarze, którym się nie uśmiecha czekać w tłoku na otwarcie kładki (do 
czego trzeba będzie najpierw opróżnić ją z ludzi) i wpuszczenie do portu. Ma to być dla nich 
"wielka atrakcja" (w moim przekonaniu taka sama jak dla kierowców czekanie na przejeździe 
kolejowym, aż otworzą szlaban). Ale porzućmy emocje i poddajmy analizie różne wersje kładki. 
Zgodnie z założeniami konkursu ma to być most zwodzony, okresowo otwierany i niskowodny - 2,5 
m nad powierzchnią wody. Od razu nasuwa się pytanie, nad jaką powierzchnią? Poziom wody w 
Motławie bywa zmienny. W czasie przyboru wód czy nierzadkiej tu cofki może wzrosnąć nawet 
ponad metr. Wariant niskowodny wybrano ze względów widokowych, jako "najmniej zakłócający" 
historyczny krajobraz. Dla żeglugi jest to wariant najgorszy. W stanie zamkniętym most będzie 
barierą dla wszystkich żaglówek, nawet najmniejszych, a w stanie otwartym - niewątpliwym 
utrudnieniem dla ruchu. Eksperci mówią: minimalny prześwit to 8 m, optymalny - 13,5.

Przeanalizujmy sposoby zwodzenia mostu. Najprostsze jest otwieranie jego skrzydeł do góry. 
Motława ma w tym miejscu ok. 60 m szerokości. Jeżeli nie będzie podpór w nurcie, to skrzydła 
muszą mieć po 30 metrów. Podniesione będą sterczały w górze na 10 pięter! Czy to nie zakłóca 
krajobrazu? Skrócenie ich przez zbudowanie podpór jest również szkodliwe, bo zwęża tor wodny.

Druga możliwość to obrót w poziomie. W tym przypadku ruchome skrzydło zamiata przestrzeń w 
promieniu równym swojej długości. Trzeba będzie usunąć jednostki pływające w zasięgu co 
najmniej 30 m. Na takiej też długości połówki mostu zablokują nabrzeża, uniemożliwiając 
przycumowanie. Chyba że obracać się będzie krótsze przęsło między wstawionymi podporami - 
jednakże znowu kosztem zwężenia farwateru.

Widokowo najmniej szkodliwe byłoby opuszczanie ruchomego przęsła na dno Motławy, ale jest to 
rozwiązanie kłopotliwe w eksploatacji i na pewno droższe. Dodatkową wadą jest zmniejszenie 
głębokości, czyli ograniczenie zanurzenia wpływających jednostek. Chyba że wcześniej pogłębimy 
Motławę.

A może ustawić po bokach dwie wieże i podnosić przęsło w górę bez obracania? Takie mosty 
istnieją, lecz nie ulega wątpliwości, że uszczerbek dla krajobrazu byłby przy tym największy. Wieże 
musiałyby być tak wysokie, jak najwyższe maszty statków, jakie chcemy mieć w porcie - co 
najmniej 30 m!

Jak widać, każda wersja mostu w tym miejscu jest szkodliwa zarówno dla walorów widokowych, 
jak i żeglugi. Nieporównanie lepszym rozwiązaniem jest porządny prom, łączący oba brzegi. Jego 
zalety to przede wszystkim cena, wielokrotnie niższa niż mostu. Nie trzeba go otwierać ani 
zamykać, po prostu pływa. Przepłynięcie Motławy zajmie mu trzy minuty. Dodając czas na 
załadowanie i rozładowanie pasażerów, może kursować tam i z powrotem nawet co 10 minut. I 
proszę nie mówić, że jest mniej "przyjazny dla ciężarnych kobiet" (rozbawiło mnie to do łez) niż 
kładka! Po wejściu na prom siadamy na ławce i jesteśmy wiezieni przez Motławę, podczas gdy po 
moście trzeba iść. W każdym przypadku prom, z miejscami siedzącymi i daszkiem, jest bardziej 
przyjazny. A argument o jego większej zależności od pogody jest słaby. Pogoda uniemożliwiająca 
pływanie zdarza się rzadko, a w czasie burzy, huraganu, zamieci czy oblodzenia kładka również nie 
na wiele się przyda.

Drodzy Ojcowie Miasta! Bywają decyzje trudne, lecz konieczne. Ta o budowie kładki na 
Ołowiankę z całą pewnością nie jest konieczna. Stawianie barier nie może się nie odbić negatywnie 
na ruchu na Motławie. A przecież dążymy do rewitalizacji Starego Portu, prawda? W tym celu 
najkorzystniejszy będzie powrót do uchwalonego w 1994 r. przywracania zwodzenia mostów na 
Motławie - w pierwszym rzędzie Zielonego. Dla polepszenia komunikacji z Ołowianką warto już 
teraz sprawić, by prom spod Żurawia kursował codziennie od rana do wieczora, nie tylko w 
godzinach otwarcia Muzeum, a do powstających przystanków miejskiego tramwaju wodnego dodać 
jeszcze jeden - na Ołowiance.

Ilustracja: Ruch na Motławie to życie, dlaczego chcemy kłaść mu bariery? (fot. A. Januszajtis)
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TEGO na pewno nie wiecie
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W połowie XVII w. kościół szpitalny Bożego Ciała u stóp Gradowej Góry wszedł w okres 
wielkiego rozwoju. Dla rozrastającej się wspólnoty zaczęło brakować miejsca i w latach 1688/89 
Bartłomiej Ranisch dobudował do starej świątyni boczne skrzydło, zwane Nowym Kościołem. 
Zwiększone dochody umożliwiły wzbogacenie wystroju wnętrza, w którym pojawił się nowy 
piękny ołtarz główny. Centralny obraz, przedstawiający Ukrzyżowanie, był dziełem 
najwybitniejszego malarza ówczesnego Gdańska - Andrzeja Stecha.

Piszę "był", bo niestety jest dziś destruktem. Mimo że w ostatniej wojnie kościół Bożego Ciała 
uniknął większych zniszczeń, stał później przez dłuższy czas bez opieki, co sprzyjało rabunkowi i 
dewastacji wnętrza. Bezcenny obraz Stecha znalazł się na poddaszu jednego z gdańskich kościołów, 
gdzie podczas każdego deszczu lała się na niego woda, powodując ogromne szkody. Dolna część 
malowidła została bezpowrotnie wymyta. Chcąc się jej przyjrzeć bliżej, musimy sięgnąć do 
nielicznych zachowanych zdjęć, niestety tylko czarno-białych i do starych opisów, np. w 
inwentarzu Williego Drosta: "Zamknięte półkolistym łukiem malowidło, olej na płótnie (wys. 2,65 
m, szer. 1,44 m), przedstawia Ukrzyżowanego, otoczonego promienistą złotą aureolą, oraz klęczącą 
pod krzyżem zbolałą Magdaleną w żółtej sukni i płaszczu czerwono lila. W tle po prawej widnieje 
mocno przyciemniona panorama Gdańska. Podczas uderzenia pioruna w 1916 rorku obraz został 
uszkodzony i musiał być, zwłaszcza po lewej stronie, przemalowany". Napis, widoczny na zdjęciu, 
głosi złotymi literami (po łacinie): "Dla Chwały BOGA Najlepszego, Najwyższego i ozdoby tego 
kościoła ze szczerego umiłowania pobożności obraz ten (podarowali) małżonkowie najściślej 
złączeni JAN REBESCHKE & ADELGUNDA Z KONNATÓW, ANNO 1696". Pędzla Stecha 
może być także Ostatnia Wieczerza w predelli i owalne Wniebowstąpienie u góry ołtarza. 
Zachowana nastawa zawdzięcza obecną postać przebudowie w roku 1768. Po wojnie ustawiono 
ołtarz przy południowej ścianie świątyni, na osi "nowego kościoła". Zniszczone Ukrzyżowanie 
zastąpiono kopią Świętej Rodziny Rafaela, podarowaną świątyni na przełomie XVIII/XIX wieku 
przez pobożną panią Behrendt.

Wspomniany na obrazie Stecha Jan (Johann) Rebeschke był bratankiem pierwszej żony 
Heweliusza, Katarzyny - synem jej brata Jakuba. Urodzony w 1656 roku, studiował w 
Wittenberdze. Po powrocie do Gdańska został członkiem Trzeciego Ordynku, kwatermistrzem 
(przywódcą) Kwartału Szerokiego na Głównym Mieście. Po przeniesieniu się na Stare Miasto 
został tam ławnikiem. Gdy zmarła pierwsza żona, której imienia nie znamy, poślubił ową 
Adelgundę Konnatównę, wdowę po Andrzeju Hildebrandzie. Dzieci nie mieli, tym łatwiej było im 
przeznaczyć sumę, z pewnością niemałą, na ufundowanie obrazu. Od roku 1686 pełnił funkcję 
jednego z czterech przełożonych szpitala Bożego Ciała. Zmarł w roku 1707.

Dolnej części arcydzieła Andrzeja Stecha nie da się już uratować. Aby je jednak w całości 
zachować dla potomności, z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Gdańska, artysta Leonid Dudij 
pracuje nad jego kopią. Pierwsze efekty wydają się równie obiecujące, jak w wykonanej przez 
niego wcześniej kopii Okrętu Kościoła z Dworu Artusa. Myślę, że warto byłoby oprócz tego, 
podobnie jak w przypadku kilku malowideł w Dworze Artusa, w oparciu o czarno-białe zdjęcia 
zachowanych obrazów Stecha, posłużyć się komputerowym programem odtwarzania kolorów. Tutaj 
jest to o tyle łatwiejsze, że mamy kontrolę w postaci ocalałej, chociaż również częściowo 
odbarwionej górnej części Ukrzyżowania. Zestawienie uzyskanej w ten sposób kopii fotograficznej 



z malarską mogłoby być pouczające.

Ilustracja: Obraz Stecha (po lewej) i początkowe stadium jego kopii (fot. A. Januszajtis).
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Wydaje mi się, że znam kościół św. Trójcy na Starym Przedmieściu, a za każdym razem, kiedy go 
odwiedzam, jestem na nowo zaskoczony światowym poziomem jego architektury i wnętrza. 
Zostawmy na później opis koronkowych szczytów od zachodu i wejdźmy do środka. Potężne filary 
dźwigają rzadkie w Gdańsku sklepienie siatkowe, na którym zachowała się data 1514, z czwórką 
zapisaną według reguł ówczesnej kaligrafii jako pół ósemki. Gotycka kazalnica z 1541 r., wykonana 
z drewna, jest jedną z najstarszych tego rodzaju w Europie (starsze od niej w Strasburgu, Wiedniu 
itp. są z kamienia). Fantastyczne proporcje mają nawy boczne, wąskie, a równie wysokie (23 m) jak 
środkowa. Monumentalność wnętrza św. Trójcy zapiera dech. Ale to dopiero przedsmak tego, co 
nas czeka w prezbiterium, oddzielonym od głównego kościoła jedynym w Polsce lektorium - 
murowaną przegrodą, z wydzielonym miejscem dla chóru i emporą organową. Piękny prospekt 
głównych organów z 1618 r. udało się odnaleźć. Trwa odbudowa, w której każdy może wziąć 
udział, fundując piszczałkę.

Wejdźmy do prezbiterium, traktowanego niegdyś jako osobny kościół Wieczerzy Pańskiej. 
Przechodzimy pod lektorium i otwierająca się przed nami przestrzeń dosłownie rzuca na kolana. 
Zachwyt budzą proporcje: przy 32 m długości i niespełna 12 m szerokości sklepienie wznosi się na 
wysokość 23 m. Zbudowane w latach 1422-1431 jako pierwsze oratorium franciszkanów, obecną 
postać uzyskało w rozbudowie w latach 1481-1495. Od północy oświetla je pięć wąskich (3,5 m) i 
wysokich na 11 m okien. Proste zamknięcie od wschodu z wielkim oknem po środku, to 
reminiscencja angielskich katedr, powtórzona po ukończonym już wówczas prezbiterium 
olbrzymiej fary Mariackiej. Niezwykłe jest również wyposażenie. Wzorowo odrestaurowane 
gotyckie stalle z lat 1507-1511, najpiękniejsze na całym Pomorzu, zachwycają szlachetnością form. 
W sumie jest w nich 97 siedzisk, zgrupowanych w dwóch rzędach i zaopatrzonych w tzw. 
mizerykordie - podpórki z tyłu przy klęczeniu. Niezwykle piękne są bogato zdobione ścianki po 
bokach i ażurowe zwieńczenia u góry. Na jednej ze ścianek anonimowi, być może zakonni 
snycerze, wyrzeźbili wśród listowia pełne wdzięku postacie zwierząt: lwa, trzymającego łapą 
smoka, małpę i sowę, oraz trzy małe ptaszki. W sztuce chrześcijańskiej lew i smok są symbolem 
diabła, małpa - grzechu, sowa - mądrości, ale i ciemności, które miała rozproszyć śmierć Chrystusa 
na krzyżu. Innym elementem wystroju tego wnętrza są epitafia. Niegdyś było ich 18, dziś tylko trzy, 
pieczołowicie odnowione. Pierwsze po prawej stronie jest poświęcone profesorowi Gimnazjum 
Akademickiego, Bartłomiejowi Keckermannowi (1572-1609), jednemu z najwszechstronniejszych 
uczonych ówczesnej Europy. Prowadził dla słuchaczy z kraju i zagranicy wykłady z filozofii i 
nawigacji (pierwsze nad Bałtykiem). Opublikował rozprawy z logiki, matematyki, geometrii, 
optyki, astronomii i geografii, etyki, polityki, ekonomii, filozofii, metafizyki, retoryki i fizyki, a 
także System teologii i Wstęp do lektury Cycerona! Cytowanego w literaturze napisu: "Wielki byłeś 
przez pisma, a że już nie mogłeś być większym na ziemi, niebo Ci pozwoliło odejść do Boga" dziś 
nie ma, pozostała tylko inskrypcja, zaczynająca się od słów: Najsławniejszemu filozofowi, 
najuczeńszemu w Piśmie, który śmiertelne szczątki tutaj złożył, duszę niebu, skąd pochodziła, 
oddał, sławę imienia wieczności dedykował".



Idąc dalej, znajdujemy epitafium zmarłego w 1724 r. w wieku 14 lat syna ówczesnego rektora 
Gimnazjum Akademickiego, w którym czytamy: " Popatrz wędrowcze, tutaj spoczywa Chrystian 
Abicht, młodzieniec rzadkich nadziei, radość rodziców i Minerwy. Życia początek w Lipsku, a kres 
miał w Gdańsku. Jeżeli mówisz: ten z pewnością żył krótko, to się mylisz. Wystarczająco (długo) 
żyje ten, kto żyje w prawości, więc dlaczego? Wyrwany przez przedwczesną śmierć, w krótkiej 
walce pokonał pokusy zdradliwego świata. Tobie pozostaje rzec: Niech mu ziemia lekką będzie". 
Na ścianie północnej rzuca się w oczy pełny przepychu monument profesora teologii i również 
rektora Gimnazjum Samuela Schelwiga (1643-1715). Trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno były 
to tylko smutne resztki. Odbudowa kościoła św. Trójcy może być wzorem dla innych naszych 
kościołów. Myślę tu przede wszystkim o wnętrzu kościoła św. Katarzyny, z którego zachowało się 
około połowy bezcennych obiektów, w tym wszystkie obrazy z głównego ołtarza i prawie 
kompletne prospekty dwojga wspaniałych organów. Idąc drogą wytyczoną przez ojców 
franciszkanów i skupione wokół nich grono przyjaciół można będzie znacznie szybciej niż się to 
obecnie dzieje przywrócić dawną świetność także temu kościołowi, również stanowiącemu obiekt 
światowego dziedzictwa najwyższej rangi.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Ilustracja: Zapierające dech wnętrze prezbiterium św. Trójcy
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Już po napisaniu poprzedniego felietonu o fontannie Neptuna wpadł mi w ręce nowy numer 
"magazynu Rady i Prezydenta Miasta Gdańska" wydawanego pod tytułem "Herold Gdański". 
Radość z tego, że nadal wychodzi, choć w nieco skromniejszej szacie, zmąciła nieco zamieszczona 
na pierwszej stronie informacja, jakoby figura Neptuna (cytuję) "była odlana w brązie w 1615 przez 
Piotra Husena i Johanna Rogge w Augsburgu według projektu Gerdta Benninga".

Jak widać błędy mają mocny żywot - tym bardziej trzeba je prostować. Jak już pisałem, według 
sprawozdania Kasy Miejskiej Piotr Husen otrzymał pieniądze (dwa tysiące florenów) za model 
figury, wykonany w Gdańsku. Byłoby pozbawione sensu, gdyby, mając do dyspozycji miejską 
odlewnię i wspaniałego gisera, jakim był Gerdt Benning, wożono model na odlanie do Augsburga. 
Natomiast tenże Benning nie wykonał projektu, bo nie był rzeźbiarzem, tylko ludwisarzem. 
Odlewał dzwony i działa, nie tylko dla Gdańska, można je było znaleźć w kościołach od 
Sandomierza po Inflanty! Projekt pochodził od Abrahama van den Blocka, a ostateczną postać 
nadał Neptunowi wykonawca modelu Husen. Zadaniem Benninga było sporządzenie formy - w tym 
przypadku jej zewnętrznej części (płaszcza), bo rdzeń wykonany przez Husena tkwił już w 
delikatnym woskowym modelu - i oczywiście odlanie figury.

Przypomnijmy, że tego rodzaju odlewy wykonuje się metodą "traconego wosku". Woskowy model, 
o kształcie przyszłego posągu, obudowuje się formą ze specjalnej gliny. Roztopiony metal, 
wlewany od góry, wytapia wosk i zajmuje jego miejsce w formie. Po zastygnięciu metalu trzeba 
usunąć płaszcz i rdzeń formy, obciąć nadlew u góry (konieczny dla zapewnienia ciśnienia) i 
zeszlifować nierówności. Rzeźbiarze zrobili projekt i model Neptuna, a odlewnik sporządził formę i 
wykonał odlew. Musiał przy tym zadbać o czystość stopu i wielkość nadlewu, żeby w odlewie nie 



powstały pęcherze (dziury). Dodatkowe utrudnienia wiązały się z wstawionymi do środka rurami 
doprowadzającymi wodę. Teza o powstaniu Neptuna w Augsburgu jest błędna i nie warto jej 
powtarzać.

Zabawne jest też przypisywanie współautorstwa odlewu Janowi (Johannowi) Rogge, który pojawia 
się tu jak przysłowiowy Piłat w Credo. Warto przypomnieć, kim był w rzeczywistości. Urodził się 
w 1578 r. w Domu Angielskim, którego jego ojciec Michał, wielki kupiec i armator, został 
współwłaścicielem po bankructwie pierwszego właściciela Dirka Liliego. Matka Katarzyna była 
córką burmistrza Jana (IV) Brandesa. Majątek i koneksje ułatwiły Roggemu karierę: w 1612 r. 
został ławnikiem, w 1617 rajcą, w 1636 burmistrzem. Kontynuował profesję ojca - wielki handel 
morski. Z kolejnymi żonami Elżbietą Hildebrand i Barbarą Schumann miał pięcioro dzieci, które 
wszystkie zmarły przed nim. Posiadał ogród na Długich Ogrodach (rzeczywiście długi - ponad 200 
m), od którego poszła nazwa zbudowanego w 1635 r. bastionu Ogrodowego (przedtem Roggego) na 
końcu dzisiejszej ulicy Sadowej, oraz VIII Dwór w Sopocie. Jako zarządca Urzędu Wałowego 
włożył wiele trudu, by pokonać opory III Ordynku, utrudniające finansowanie budowy fortyfikacji 
Dolnego Miasta. Chciał nawet zrezygnować z urzędu. Zmarł w roku 1644. Wiele można o nim 
powiedzieć, ale jedno jest pewne: nie był odlewnikiem.

Należy się jeszcze odnieść do zgłoszonej przez jednego z czytelników (podejrzewam, że od lat tego 
samego) propozycji "rozebrania Neptuna do rosołu". Drogi Panie! Neptun jest bezcennym 
zabytkiem i podlega ochronie w całości. Pozbawianie dzieł sztuki ich fragmentów dlatego, że 
komuś nie pasują, byłoby niebezpieczną praktyką. Gdyby komuś np. sam Neptun nie pasował do 
fontanny, albo fontanna do Długiego Targu, to mamy je usunąć? Takie propozycje są niepoważne. 
Poza tym ta wdzięcznie wygięta płetwa (ogon konia morskiego) nie tylko doskonale pasuje do 
Neptuna, ale wręcz go ozdabia, dodaje całej grupie lekkości i fantazji. A z rzekomym stałym jej 
brakiem w czasach PRL (i później!) było zupełnie inaczej niż Pan twierdzi. Od czasu do czasu nie 
żadni miłośnicy nagości, tylko zwykli wandale (jestem pewien, że nie miał Pan z nimi nic 
wspólnego) wyłamywali płetwę i trzeba ją było mocować na nowo. Ponieważ przy mocniejszym 
przytwierdzeniu powstawało ryzyko uszkodzenia całej rzeźby, dorobiono w końcu łatwiejszą do 
wyłamania płetwę z tworzywa sztucznego. O szczegóły można zapytać długoletniego opiekuna 
fontanny, pana Wacława Rasnowskiego. Neptun był "nagi" tylko w czasie czekania na jej 
naprawienie. Gdy brakowało pieniędzy, "marzł" dłużej, co przyczyniło się do wymyślenia bajki o 
rzekomym zwalczaniu jego nagości, puszczonej w obieg przez autorów jednego z albumów, 
wydanych na Tysiąclecie Gdańska.

Ilustracja: Neptun po remoncie
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Szerokim echem odbiła się w środkach przekazu rozbiórka (za zgodą władz konserwatorskich!) i 
wyrzucenie na złom zabytkowej latarni morskiej na główce falochronu wschodniego osłaniającego 
wejście do Nowego Portu w Gdańsku. Piszę: zabytkowej, bo wbrew twierdzeniom osób, które 
podjęły decyzję, latarnia ta była zabytkiem wysokiej wartości. Niewpisanie jej do rejestru tego 
faktu nie zmienia, świadczy tylko o braku świadomości i chęci u decydujących o tym urzędników. 
Zlikwidowanie tej latarni, najstarszej nieprzerwanie czynnej w Gdańsku, jest skandalem, a zgoda na 
likwidację dyskwalifikuje jej autorów.



Historię latarni na główce falochronu rzetelnie opisał znawca tematyki Apoloniusz Łysejko. 
Zacytujmy w skrócie fragment jego książki: "Gdańskie latarnie morskie" z 2009 r.: "W 1843 r. na 
zakończeniu rozbudowanego falochronu wschodniego kosztem 12 tys. marek wzniesiono latarnię 
skonstruowaną przez zakład odlewów metalowych A. Borsiga z Berlina. (Obiekt) został 
wyposażony w aparat fresnelowski VI klasy wielkości, wykonany przez firmę Moritz & Sohn w 
Hadze. Zainstalowany w nim katadioptryczny aparat optyczny umożliwił tworzenie wiązki 
promienia świetlnego i był pierwszym tego typu zastosowaniem w latarniach morskich Bałtyku 
Południowego. Światło umieszczone 13,5 m ponad średnią wodą zapalono 16 kwietnia 1843 roku. 
Zainstalowany aparat optyczny miał wysokość 51,2 cm i średnicę 29,6 cm. W roku 1877 zastąpiono 
go większym, wykonanym w Paryżu aparatem Fresnela V klasy wielkości z dwupłomienną lampą 
na olej mineralny. Horyzont był oświetlany w sektorze 247,5° od WSW przez N do SE. Zmianę 
kolorystyki światła na czerwono umożliwiało stosowanie specjalnych przesłon. Latarnia zachowała 
się do dziś i stoi na falochronie wschodnim wejścia do Nowego Portu (to zdanie niestety przestało 
być aktualne). Współcześnie w latarni umieszczony jest aparat optyczny z soczewką o 
następujących wymiarach: wysokość - 70 cm, średnica - 50 cm, w którym zainstalowane są dwie 
lampy: główna (1000W/115V) i rezerwowa (100W/115V) umieszczone w dwupozycyjnym 
zmieniaczu. Czerwony kolor światła uzyskano dzięki filtrom. Wspomniane tu płaskie soczewki 
schodkowe, sklejane z wielu segmentów, wynalezione przez Augustina Fresnela (on sam 
przypisywał wynalazek żyjącemu sto lat wcześniej Georgesowi Buffonowi), pozwalają na 
zaoszczędzenie materiału. Zastosowano je po raz pierwszy w 1823 r. w latarni Corduan u ujścia 
Gironde. "Katadioptryczny" oznacza: wykorzystujący odbicie i załamanie światła.

Żeliwną konstrukcję latarni odlała firma Borsiga. Jej twórca, wrocławianin Johann Friedrich August 
Borsig (1804-1854), specjalizował się w maszynach parowych, które budował od 1827 r. Założył w 
Berlinie pierwszą fabrykę maszyn rolniczych, napędzanych parą, oraz największą wówczas w 
świecie fabrykę lokomotyw. Był jednym z wielkich pionierów techniki. Nie przypadkiem można 
znaleźć jego podobiznę na zbudowanym w roku 1904 Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. 
Latarnia była nowatorskim dziełem wdrażającym wynalazek Fresnela na południowych brzegach 
Bałtyku - najwyższej klasy zabytkiem światowego dziedzictwa techniki. Twierdzenie, że obiekt nie 
jest zabytkiem, bo nie ma go w rejestrze, powtarzane przy każdej rozbiórce (a mamy ich w Gdańsku 
o wiele za dużo!), jest urzędniczym wybiegiem. A odmawianie mu wartości zabytkowych, bo był 
modernizowany i wymieniano jego elementy, jest absurdalne. W takim razie katedra Notre Dame w 
Paryżu, w której fasadzie nie ma dziś ani jednego pierwotnego elementu kamieniarki, nie jest 
zabytkiem! Władze konserwatorskie biorą pieniądze za ochronę dziedzictwa, a nie jego 
złomowanie. Zgoda na rozbiórkę bez określenia dalszych losów powinna oznaczać kres kariery 
odpowiedzialnego za nią urzędnika. Ale nie tylko do Urzędu Konserwatorskiego można mieć 
pretensje. Urząd Morski powołuje się na jego zgodę, o którą sam zabiegał. Szanowni Panowie (i 
Panie)! Na waszym miejscu nie oddałbym tej latarni na złom, nawet gdyby Pan Konserwator kazał! 
Nie znamy też stanowiska Zarządu Portu w tej sprawie. Ci, co zadecydowali o likwidacji latarni, 
wykazali pogardę dla historycznych wartości i dla społeczeństwa, które wbrew ich twierdzeniom 
potrafi odróżnić nową latarnię od starej. Czy gdyby chodziło o jakikolwiek fragment 
przedwojennego gdyńskiego portu, też byście go sprzedali do huty? Drodzy przyjaciele latarni na 
Rozewiu, w Jastarni, Helu, Krynicy Morskiej i wszystkich innych! Czuwajcie, bo wystarczy 
pretekst "złego stanu" każdej z nich, by bezduszni urzędnicy skazali je na zagładę!

Ilustracja: Latarnia Borsiga w 2011 r. jeszcze cała (fot. A. Januszajtis)
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gdańskiego Neptuna Fontanna Neptuna jest jednym z najpopularniejszych zabytków Gdańska, stała 
się wręcz jego symbolem. Jej dzieje już dawno przebadano i niewiele zostało spraw do wyjaśnienia. 
Tymczasem w związku z powrotem figury po ostatnim remoncie pojawiają się zadziwiające 
wypowiedzi, np. twierdzenie, jakoby twórcą Neptuna był augsburczyk Adrian de Vries. Możemy 
nawet przeczytać, że posąg odlano w Augsburgu, a współwykonawcą był Johann Rogge! Zestawmy 
więc, co wiadomo - na podstawie dokumentów.

Inicjatorem budowy był Bartłomiej Schachmann, burmistrz gdański od 1605 r., zmarły w grudniu 
1614. A oto wykonawcy: (1) Rzeźbiarz Abraham van den Block otrzymał w 1606 r. zlecenie na 
"studnię rurową" (pipenborn). Do roku 1609 sporządził projekt, a do 1613 wykonał kamieniarkę i 
basen z czarnoniebieskiego belgijskiego marmuru oraz trzon z czarnego tufu. W 1609 r. szukał 
odlewników w Augsburgu. Po powrocie w 1610 r. dostał list z informacją, że tamtejsi sławni 
rzeźbiarze Hans Reichel i Adrian de Vries mogliby jedynie wykonać model, ale odlać by go musiał 
gdański giser, bo oni tego nie robią. Zamiast nich pojawił się w 1611 r. (2) Jakub Kratzer, 
"doświadczony wykonawca dział i studni". Wyjechał z Augsburga w maju 1610 r., ale w lipcu w 
Amsterdamie złamał nogę, co opóźniło przyjazd. W Gdańsku odlał dwa działa, po czym wraz z 
tutejszymi miedziownikami i blacharzami wykonał wyposażenie techniczne (rury itp.) do 
"wielkiego posągu". W 1613 r. wyjechał.

Kolejny specjalista (3) Piotr Husen zrobił w gdańskiej odlewni rdzeń z gliny formierskiej i model z 
wosku, z rurami w środku, i w 1615 r. wyjechał do Danii. W tym czasie pilotował już fontannę 
nowy burmistrz Jan Speiman. (4) Mechanik Ottmar Wettner obciął nadlewy i oszlifował gotowy 
odlew (24 lutego 1615 r. skarżył się na zbyt niską zapłatę, podczas gdy modelarz otrzymał 2 tys. 
florenów). Z 1618 r. pochodzi relacja Martona Csombora: "W arsenale znajduje się także 
urządzenie wodne, które w najbliższym czasie zostanie ustawione w rynku. Całe z miedzi 
weneckiej, przedstawia Neptuna trzymającego w ręku trójząb, przez którego każde ostrze spływać 
ma woda. U stóp boga są węże i dzieci, którym woda będzie tryskać z głów. W drugiej ręce trzyma 
Neptun czarę ofiarną. Jakiś jeleń wyciąga ku niej otwartą paszczę i tak woda ciecze z patery do 
gęby zwierzęcia". Zatem figura nie została od razu ustawiona. Dokument z 11 grudnia 1621 r. 
podaje jeden z powodów: "Co dotyczy odlanego Neptuna, który został wadliwie wyposażony w 
uszkodzone rury, omawiano i umówiono się z Ottmarem Wettnerem za zapłatą (5 grzywien 
tygodniowo oraz 171 fl 10 gr), że owego Neptuna oporządzi wzmocnionymi i szczelnymi rurami i 
(usunie) inne braki" Widać nie usunął, bo w 1625 r. gdański inżynier Wiebe Adams proponował 
naprawę rur. Na koniec w 1633 r. (5) murarz Rajnold de Clerk wymurował fundament, a (6) 
rzeźbiarz Wilhelm Richter ustawił fontannę. Trwało to od 19 lutego do 25 września, próbnie 
uruchomiono ją 9 października i wyłączono na zimę. W 1634 r. (7) nieznany kowal wykonał 
ogrodzenie. Posąg Neptuna był zielony, trójząb i czarka - złote, ogrodzenie - czerwone.

Właściwa inauguracja fontanny nastąpiła 26 marca 1634 r.: "Tego dnia wspaniała nowa fontanna 
przed Dworem Artusa, na której Neptun z niektórymi morskimi potworami z metalu kunsztownie 
wyrobiony stoi, wodą po raz pierwszy trysnęła ku wielkiemu ukontentowaniu wszystkich, którzy to 
oglądali". Fontannę uruchomiono "z okazji triumfu i święta zwycięstwa króla Władysława IV" 
(poprowadzona przez króla odsiecz odbiła Smoleńsk). Przeprowadzając remont w latach 1757-
1761, Jan Karol Stender zrobił nowy basen i trzon z piaskowca z orszakiem morskich zwierząt, a na 
ogrodzeniu pojawiły się polskie orły i herby Gdańska. Z późniejszych prac wymienimy remont w 
roku 1927. W 1936 r. wyłamano polskie orły. Przed 1945 r. fontannę ewakuowano. Przy 
zakończonej w 1954 r. odbudowie wykorzystano odnalezioną czaszę i figurę Neptuna. Trzon, 
trójząb i orły trzeba było wykonać na nowo. Renowacje przeprowadzano w latach 1975, 1977 i 
1986. W trakcie obecnego remontu (2011/2012) przywrócono kolorystykę wielkiej czaszy.

Jak widać, cała fontanna, łącznie z Neptunem, była zrobiona w Gdańsku. Jedynym augsburczykiem 
był Kratzer, ale wykonał tylko wyposażenie techniczne, które zaraz trzeba było naprawić. W 
dokumentach dotyczących fontanny brak nazwiska odlewnika, ale miejską odlewnią przy Bramie 



Ludwisarskiej (u wylotu ul. Św. Ducha na Targ Drzewny) kierował wówczas (8) Gert Benning II, ze 
sławnego rodu gdańskich ludwisarzy, twórca co najmniej 32 znakomitych dzwonów. Tylko on mógł 
odlać posąg, wymodelowany przez Husena, zapewne w jego obecności, na przełomie 1614/1615 r. 
Nie figuruje w rachunkach, bo pracę wykonał w ramach uposażenia. Nie zrobił tego nikt w 
Augsburgu, bo model i formę wykonano w Gdańsku, a ich transport przez pół Europy po 
ówczesnych drogach był praktycznie niemożliwy. Kompletnym absurdem jest też podawanie jako 
współwykonawcy Johanna Roggego, gdańskiego rajcy, który tylko tyle miał wspólnego z 
Neptunem, że 8 lutego 1633 r., wraz z Hermanem von der Becke, zawarł umowę na fundament 
fontanny z Rajnoldem de Clerkiem.

PS Uporczywie powracające twierdzenie, jakoby osłaniającą przyrodzenie Neptuna płetwę dodano 
bezpodstawnie w naszych czasach, jest wierutną bajką. W 1945 r. uległa uszkodzeniu, więc po 
wojnie odtworzono ją - na wzór tej poprzedniej, którą widać na sztychach z XVII w. i 
przedwojennych fotografiach. Jako przykład załączam zdjęcie z kwartalnika "Weichselland" R. 36., 
z. 1. z kwietnia 1937 r.
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Sygnaturką nazywamy wieżyczkę na dachu kościoła, mieszczącą zwykle mały dzwon tej samej 
nazwy, którego funkcja polega na dawaniu sygnału dla pozostałych dzwonów.

Takie wieżyczki miały niegdyś wszystkie kościoły gdańskiego Śródmieścia (kościół Mariacki 
nawet dwie) - wśród nich także kościół św. Jana. "W środku na dachu kościoła jest mała wieżyczka, 
która jest pokryta blachą, jak to można zobaczyć na widoku" - czytamy w opisie gdańskich 
kościołów Bartłomieja Ranischa z 1695 r. Więcej szczegółów podaje wydana w 1915 r. 
niemieckojęzyczna książeczka o izdebce dzwonników na kościele św. Jana: "Na środkowym z 
trzech równoległych dachów kościoła, na skrzyżowaniu, gdzie dachy transeptu zderzają się z 
kalenicą nawy środkowej, stała od dawna mała wieżyczka, ?sygnaturka?, jak się nazywa tego 
rodzaju wieżyczki. Na Św. Katarzynie jest taka zachowana. Sygnaturkę Św. Jana można zobaczyć 
na widoku z 1686 r. (?). Wieżyczka była już w 1718 r. uszkodzona, ale znowu ją naprawiono i 
nasadzono na niej nową iglicę. Otrzymała również miedzianą chorągiewkę i żelazny krzyż powyżej 
niej. Kula chorągiewki, wraz z krzyżem i guzami została pozłocona, a wieżyczka na nowo 
pomalowana olejną farbą. Całość kosztowała 1500 zł. Kiedy Francuzi w 1807 r. oblegli nasze 
miasto, w czasie bombardowania jedna z pierwszych kul trafiła sygnaturkę kościoła Św. Jana i tak 
bardzo ją uszkodziła, że ojcowie kościoła kazali ją kilka lat potem całkiem rozebrać. Niestety 
później nigdy jej nie odbudowano. Oglądając kościół Św. Jana z drugiego brzegu Motławy przy 
Szafarni, każdy świadomy odczuje brak wieżyczki na środku dachu". Autorem tego opisu był pastor 
kościoła św. Jana, radca konsystorialny dr Wilhelm Schwandt (ur. 1871, zm. 22 września 1928 r.) W 
późniejszym folderku (wydanym po r. 1928) dodał: "Sygnaturka dachowa, która przedtem siedziała 
malowniczo na skrzyżowaniu naw, została w 1807 r. ostrzelana i w 1823 rozebrana. Kiedy nowa 
zacznie ozdabiać dach kościoła?".

Gdyby pastor Schwandt żył dzisiaj, miałby się z czego cieszyć. Odtworzona sygnaturka pojawiła 
się znowu po 189 latach nieobecności i to z dzwonem wewnątrz! Zrekonstruowano ją w nawiązaniu 
do rysunku Ranischa, wraz z chorągiewką wiatrową, tylko krzyż jest inny, charakterystyczny dla 
kościoła św. Jana, z dodatkowymi poprzecznymi ramionami. Nie powtórzono na szczęście 



kompromitującego błędu, który popełnili wykonawcy zniszczonej w 1945 r. wieżyczki na dachu 
kościoła św. Katarzyny (równie pięknej jak świętojańska), którzy chorągiewkę zamocowali na 
sztywno, tak że się nie może obracać! Ta na św. Janie obraca się i pokazuje kierunek wiatru. Do 
tego celu przecież takie chorągiewki zawsze służyły.

Żeby się przyjrzeć wieżyczce, trzeba poszukać odpowiedniego miejsca. Nie jest to łatwe, bo kościół 
jest wielki i otoczony zabudową. Nawet z daleka nie wszędzie ją widać. Najlepiej można ją 
obejrzeć z podwórek domów po północnej stronie ul. Szerokiej oraz - dopóki na drzewach nie ma 
liści - z ul. Tandeta. Strzelista sygnaturka niewątpliwie dodaje lekkości potężnej bryle kościoła, 
przy tym znakomicie koresponduje z wieżyczką hełmu głównej wieży i pięknie rozczłonkowanym 
szczytem południowego ramienia transeptu. Do pełni wrażenia brakuje jeszcze tylko tarcz 
zegarowych na wieży i płynącego z niej dźwięku dzwonów. Trzeba przypomnieć, że z dawnego 
niezwykle cennego zespołu sześciu dzwonów tego kościoła zachowały się trzy. Dzwon Zegarowy, 
odlany przez Andrzeja Langego po pożarze w roku 1543, z uroczym napisem: "Gdy inni śpią, ja 
muszę czuwać", jest już w kościele. Dwa dalsze: Tuba Domini Hermana Benninga z 1564 r. 
(przelany na nowo w 1740 r.) i Mały Dzwon z Maskami Jana Gotfryda Anthony?ego z 1735 r., 
zwany też Małym Dzwonem Ziemskim, odnalezione na składowisku przy podhamburskiej hucie, 
gdzie miały być przetopione na cele wojenne, czekają na powrót do Gdańska (jak dotąd na próżno) 
na północnej wieży kościoła Mariackiego w Lubece - wraz z dzwonem Dominicalis z naszej 
wielkiej świątyni Mariackiej. Drugi dzwon Mariacki Osanna - bezcenna pamiątka żałoby po śmierci 
"Ojca Ojczyzny", króla Zygmunta III w 1632 r. - również przebywa na wygnaniu w kościele św. 
Andrzeja w Hildesheimie, a największy dzwon ze św. Mikołaja z 1679 r. - w kościele MB 
Różańcowej w Kassel. Wszystkie są tam jako depozyty (Leihgaben), co powinno ułatwić ich 
powrót do domu - na dawne miejsca w wieżach naszych odbudowanych kościołów. Same jednak 
nie wrócą, trzeba się o to umiejętnie i z wielkim wyczuciem starać.

Ilustracja: Kościół św. Jana z odtworzoną sygnaturką (fot. A. Januszajtis)
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Na początek cytat - z samego siebie (przepraszam): "Najsłynniejsze z gdańskich wyobrażeń Męki 
Pańskiej znajduje się w kościele Mariackim, w kaplicy 11 Tysięcy Dziewic. Przypisuje się je 
anonimowemu Mistrzowi Pięknej Madonny i datuje na około 1430 r. Według strasznej legendy 
twórca podstępem ukrzyżował młodzieńca, który mu pozował, obserwował jego agonię, a potem 
stworzył wstrząsające realizmem arcydzieło. Uderza w nim niezwykłe jak na epokę gotyku 
pozbawione dramatyzmu ujęcie postaci Ukrzyżowanego. Mistrz przedstawił Go po śmierci, głowa 
zapadła między barkami, z twarzy promieniuje spokój. Zamiast bólu i cierpienia widzimy ich 
zatarte ślady. Postaci Maryi i Jana po bokach są bardziej dynamiczne. Jak się ostatnio twierdzi, 
figura Chrystusa mogła powstać nawet 200 lat później niż one, po zniszczeniu lub uszkodzeniu 
pierwotnej. Czy słusznie? Piękna Madonna tego samego mistrza jest przecież przepojona równym 
spokojem. W każdej epoce zdarzają się twórcy wybiegający daleko w przód. Wątpliwości 
wyjaśniłyby badania dendrochronologiczne".

Tak pisałem na tych łamach pięć lat temu. Dzisiaj musiałbym parę stwierdzeń ująć inaczej. Od 
tamtego czasu historycy sztuki dość skutecznie obalili hipotezę o jednym Mistrzu Pięknej 
Madonny, który miał być autorem tego Ukrzyżowania, a także Piety w kaplicy św. Rajnolda i wielu 



innych dzieł, z Piękną Madonną na czele. Co ważniejsze, rzetelna analiza przeprowadzona ostatnio 
przez Monikę Jakubek-Raczkowską (w wydanej w 2006 r. pracy "Rzeźba gdańska przełomu XIV i 
XV wieku") podważa również wspomniany pogląd, jakoby postać Ukrzyżowanego powstała 
później niż pozostałe dwie figury grupy - Maria i Święty Jan. Wysnute przez nią wnioski są 
wynikiem wnikliwej obserwacji tego wstrząsającego dzieła. Autorka zwraca uwagę na niespotykaną 
ekspresję, z jaką twórca przedstawił agonię: "Chrystus ma wprawdzie zamknięte oczy i przebity 
bok, ale w układzie jego ciała niezwykle dosłownie oddano fizyczny wysiłek krzyżowej męki - 
zatrzymane w ruchu ?unoszenie się" na silnie naprężonych ramionach dla zaczerpnięcia oddechu. 
Efektowi temu służy szereg motywów, jak wysokie uniesienie ramion o napiętej muskulaturze, 
sztywne wychylenie głowy ku przodowi czy wysklepienie klatki piersiowej z zapadnięciem 
brzucha, co decyduje o wrażeniu silnego napięcia przepony. Ten niespotykany realizm agonii, 
sugerujący wnikliwą obserwację kaźni, jakiej wszak od starożytności nie stosowano, dał zapewne 
asumpt do powstania lokalnej legendy Mariackiej o umęczonym czeladniku".

Dokładne przyjrzenie się postaci Ukrzyżowanego potwierdza słuszność tych słów. To, co przy 
pobieżnym spojrzeniu wydaje się spokojem, w rzeczywistości jest dramatyczną walką o 
przezwyciężenie straszliwego bólu i choćby jedno jedyne, zbawcze zaczerpnięcie powietrza. 
Odbieranie przy powierzchownej obserwacji (sam tego doświadczyłem) zapadnięcia głowy między 
barkami jako wyrazu pośmiertnego zwiotczenia, a więc uspokojenia, jest całkowicie mylne. Z tej 
twarzy na pewno nie promieniuje spokój! Nabrzmiałe żyły rąk i fałdy szyi świadczą o ogromnym 
naprężeniu i nadludzkim cierpieniu. I właśnie to, że ten dramat przedstawiono w tak pozornie 
spokojnej formie, stanowi o prawdziwym mistrzostwie jego twórcy. Ukrzyżowanie w kaplicy 11 
Tysięcy Dziewic jest najwyższej klasy arcydziełem. To dzieło geniusza. Szkoda, że nie znamy jego 
nazwiska!

Jaki stąd wniosek? Powiedział kiedyś wielki gdańszczanin (Artur Schopenhauer): "Z dziełem sztuki 
należy postępować jak z wielkim panem: stać i czekać, aż coś powie". Dodajmy: Czekając - 
patrzmy, przyglądajmy się dokładnie każdemu szczegółowi, żeby właściwie zrozumieć wymowę 
dzieła.

Nowe spojrzenie na dzieło nie zmienia jego podstawowego sensu: wstrząsająca rzeźba przypomina 
nam o Męce Ukrzyżowania, po której, jak wierzymy, nastąpiło Zmartwychwstanie. Wielkanoc jest 
świętem Zmartwychwstania i zarazem wiosennego odrodzenia po zimowej nocy, które daje 
pewność, że mrok nie trwa wiecznie i nadzieję, że cierpienie zawsze ma jakiś wyższy sens, choć 
rzadko potrafimy go odgadnąć.

Życzę Miłym Czytelnikom dobrej Wielkanocy, wypełnionej radością i nadzieją.

Ilustracja: Chrystus na krzyżu w kaplicy 11 Tysięcy Dziewic (fot. A. Januszajtis).
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Od zniszczenia Gdańska upłynęło 67 lat, a ciągle nie mamy pełnej wiedzy o tej strasznej karcie, 
najtragiczniejszej w historii naszego miasta.

Naocznych świadków jest coraz mniej, szczegóły zacierają się w pamięci, nowych danych nie 
przybywa i w rezultacie pojawiają się w prasie artykuły z coraz bardziej fantastycznymi 
informacjami. Czytam na przykład, że kościół Mariacki największe szkody poniósł od ostrzału 



artyleryjskiego. Nie negując znaczenia bezpośredniego ostrzału miasta z zajętych 23 marca wzgórz 
oliwskich, należy jednak stwierdzić, że w przypadku kościoła Mariackiego sytuacja wyglądała 
inaczej. Przytoczmy niektóre świadectwa. Będąc w 1975 r. w Niemczech, miałem okazję poznać 
żyjącego jeszcze wówczas ostatniego luterańskiego proboszcza naszej głównej świątyni, dr. 
Gerharda Gülzowa. Po powrocie do Gdańska otrzymywałem od niego listy z informacjami o stanie 
zachowania i miejscach przechowywania wywiezionych do Niemiec dzwonów oraz obiektów ze 
słynnego na cały świat skarbu paramentów i szat kościelnych.

Wcześniej, podczas spotkania w Lubece, opowiadał o swoich przeżyciach w 1945 r. Jego relacja, 
jako naocznego świadka, była w pełni wiarygodna. Według niego kościół pozostawał nietknięty aż 
do sowieckiego nalotu 27 marca, w którym trafiły go bomby zapalające. Nie było już wody, nie 
można było gasić pożaru i w rezultacie spłonęła więźba dachowa, wykonana z drewna, 
sprowadzonego w 1436 r. z mazowieckich lasów.

Potwierdzenie znajdujemy w relacji ostatniego niemieckiego rektora Politechniki Gdańskiej, prof. 
Egona Martyrera, który opuścił uczelnię 26 marca i próbował przedostać się na Stogi, gdzie czekał 
kuter, mający go zabrać na Hel. Dotarł do Stogów przez Nowy Port, bo - jak pisał - "droga przez 
płonące miasto Gdańsk okazuje się niemożliwa". W nocy płynął przepełnionym kutrem na Hel: "To 
był najbardziej przejmujący moment w moim życiu. W buzujących płomieniach stało całe miasto, a 
w środku jak symbol nietknięty kościół Mariacki. Ciemna chmura dymu wisiała nad miastem i 
stopniowo otulała straszny obraz coraz gęstszym welonem, upiornie podświetlonym przez drgające 
płomienie".

Zatem w nocy z 26 na 27 marca, po trzech dniach artyleryjskiego ostrzału miasta, kościół Mariacki 
był jeszcze cały. Następnego ranka Rosjanie zaczęli wkraczać do Śródmieścia, a 28 marca (nie 29, 
jak czytamy w jednym z artykułów!) zawieszono polską flagę na Dworze Artusa.

Zajrzyjmy jeszcze do polskiej ewidencji zniszczeń, zamieszczonej w sprawozdaniu z 5 kwietnia 
1946 r.: "Dachy i hełmy na wieżach spalone, sklepienia upadły w 40 proc. - brak dwóch szczytów 
nad ścianą południową transeptu, parę wyrw w ścianach, brak okien i maswerków okiennych oraz 
wyposażenia wnętrza". Jaki stąd wniosek? Główne zniszczenia kościoła były wynikiem pożaru 
dachów, w wyniku którego runęła część szczytów od ulicy Chlebnickiej. Dopiero później 
sklepienia: "... na skutek ulew rozluźnione pod wpływem wstrząsów pozapadały się" (Jan Kilarski: 
"Gdańsk, miasto nasze"). Poza "paroma wyrwami" na murach świątyni śladów ostrzału nie było.

A co z wyposażeniem wnętrza? Najcenniejsze dzieła sztuki ewakuowano wcześniej w najbliższe 
okolice, dzięki czemu uniknęły zniszczenia, ale nie wszystkie wróciły do kościoła. Z pięciu 
dzwonów, zarekwirowanych na przetopienie dla celów wojskowych, przetrwały dwa. Jeden 
(Dominicalis) jest obecnie w Lubece, drugi (Osanna) w Hildesheimie. Ze skarbu paramentów 79 
sztuk znalazło się w Lubece i 22 w Norymberdze, a 183 w Muzeum Narodowym w Gdańsku 
(czemu tak rzadko je oglądamy?). Cztery cenne ołtarze i jedną tablicę ołtarzową przetrzymuje 
Muzeum Narodowe w Warszawie, dwa - w tym najstarszy (ołtarz św. Elżbiety) i najwspanialszy 
(tryptyk Memlinga) - są w jego gdańskim oddziale. Dla ponownego scalenia zespołu dzieł sztuki 
kościoła Mariackiego, jednego z najcenniejszych na świecie, wszystkie obiekty powinny wrócić na 
dawne miejsce. Rozproszenie obniża wartość i może prowadzić do dalszych szkód. Obowiązkiem 
każdego kulturalnego społeczeństwa wobec dziedzictwa kultury tej rangi jest jak najpełniejsze 
odwrócenie skutków straszliwej wojny i wyrównanie poniesionych strat.

Ilustracja: Kościół Mariacki w 1945 r. (fot. Kazimierz Lelewicz)
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Profesor Albert Carsten - znamy go jako wspaniałego budowniczego, twórcę gmachów Politechniki 
Gdańskiej, a tak mało o nim wiemy. Trzeba włożyć sporo trudu, żeby znaleźć strzępy informacji, z 
których wyłania się zarys postaci.

W aktach osobowych, fragmentarycznie zachowanych na Politechnice, czytamy, że urodził się 1 
listopada 1859 r. w Berlinie i był wyznania ewangelickiego. Gdzie studiował, nie podano, ale 26 
czerwca 1874 r. został tajnym radcą budowlanym, co bez wyższego wykształcenia nie było 
możliwe.

Do Gdańska przyjechał w 1899 r. z Akwizgranu, gdzie był inspektorem budownictwa wiejskiego. 
W chwili przyjęcia na etat profesora - 27 lipca 1904 r. - był wdowcem z dwojgiem dzieci. Znamy 
jego miejsca zamieszkania: najpierw przy ul. Pawłowskiego (wówczas Parkweg) 5, a od 1910 r. 
przy Batorego (Steffensweg) 10, w zachowanym do dziś domu, który najprawdopodobniej sam 
zaprojektował. Według katalogu profesorów w "Przyczynkach i dokumentach" (Beiträge und 
Dokumente) do historii Politechniki Gdańskiej, wydanych w 1979 r. w Hanowerze "1 maja 1933 r. 
"zrezygnował z pracy i prosił o emeryturę". Dziś wiemy, że była to antysemicka czystka, na 
polecenie hitlerowskich władz Gdańska. "Dobrowolna" rezygnacja wyglądała pewnie podobnie jak 
u nas w czasach PRL. W księdze adresowej z 1934 r. znajdujemy go jeszcze przy ul. Batorego, w 
1935 już nie, ale nadal figuruje jako właściciel, z dopiskiem: Berlin. W 1937-1939 willa należy do 
dra inż. Hansa Carstena (Berlin). Po aneksji Gdańska do Rzeszy dom przejęła spółka 
mieszkaniowa. W profesorskich apartamentach zamieszkał fryzjer i czterech robotników. 
Wspomniany tu syn profesora Hans urodził się w Berlinie. Studiował na Wydziale Budowy Maszyn 
Politechniki Gdańskiej (jest w wykazie z roku 1913) i pewnie tu robił doktorat. Później wrócił do 
Berlina.

Berlin? Poszukajmy profesora w tamtejszych księgach adresowych. Do roku 1942 mieszkał w 
ekskluzywnej dzielnicy Dahlem, przy Rheinbabenallee 36, a syn w Charlottenburgu, przy 
Neidenburger Allee 5. W roku 1943 obaj znikają z rejestru mieszkańców. Wiedząc, że profesora 
wywieziono do obozu Theresienstadt, natrafiam na wstrząsający dokument: świadectwo śmierci, 
która nastąpiła 3 września 1943 r., o godz. 9.15. Jako przyczynę podano "starcze osłabienie" i 
"niewydolność serca". Miejsce śmierci w obozie: Berggasse 15, pok. 12. Personalia rodziców to: 
Ferdynand Cohn (nie Carsten?) i Klara z domu Jakoby. W rubryce "przynależność państwowa" 
napisano: "bezpaństwowiec". Stan rodzinny zmarłego: "wdowiec, dwoje dzieci z ostatniego 
małżeństwa", data ślubu: 1891 r. Wymieniono więzioną także w obozie kuzynkę - Annę Taurs. 
Zawód Carstena określono jako "budowniczy" (Baumeister). O tym, że był profesorem, dr. inż. h. 
c., a od 1914 r. tajnym rządowym radcą budowlanym, odznaczonym w latach 1904 i 1907 
wysokimi orderami Rzeszy, nie wspomniano. Ewangelik, ale Żyd - dla hitlerowskich zbrodniarzy 
tylko to ostatnie się liczyło. W dokumencie jest jeszcze informacja o transporcie: nr I/1564 w roku 
1942. Wiek ponad 80 lat nie uchronił przed wywiezieniem i zagładą.

Najwspanialszą pamiątką po Albercie Carstenie są gmachy Politechniki Gdańskiej. Nie był 
wprawdzie ich głównym projektantem, ale to on nadał im ostateczny kształt i opracował detale. W 
jego dawnym gabinecie w Gmachu Głównym przetrwała tablica z inskrypcją "Temu, który ten 
gmach zbudował i przez 29 lat w nim nauczał, Albertowi Carstenowi, 1933". W czasach PRL-u 
próbowano ją skuć, potem zakryto tynkiem (!), który usunięto po obaleniu komunizmu. 
Upamiętniała odejście profesora na emeryturę. Jak widać, jego współpracownicy nie respektowali 
hitlerowskich idei. Pamiątką jest także czekający na odnowienie dom przy ul. Batorego, na którym 
również mogłaby się znaleźć odpowiednia tablica.

Ilustracja: Tablica w sali 303



GD-DLO 

Wieżyczka Politechniki
[podpis] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 

strony lokalne GW - Gdańsk nr 64, wydanie z dnia 16/03/2012Magazyn Trójmiejski, str. 18 

TEGO na pewno nie wiecie

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Jak świat światem, ludzie pięli się wzwyż i budowali wieże i wieżyczki.

Wieże były wyrazem prestiżu, ale zarazem służyły praktycznym celom. Na wieżach kościelnych i 
ratuszowych instalowano zegary, a wewnątrz zawieszano dzwony, których bicie oznajmiało 
godziny i wzywało na nabożeństwa i inne zgromadzenia. Na szczycie umieszczano element 
symboliczny - krzyż, figurę lub przynajmniej chorągiewkę, wskazującą kierunek wiatru. 
Funkcjonalność i symbolika cechowały wszystkie historyczne wieże. A jak to jest z ich dzisiejszymi 
następcami - wieżowcami? Funkcjonalność pozostała, zamiast symboli mamy reklamy i 
makaroniczne nazwy: "Quattro Towers", "Sea Towers", "Big Boy" (dlaczego nie po polsku?) itp. 
Dobrze zaprojektowane wieżowce mogą być interesujące, budzić podziw, czasem dumę. Trudno tu 
jednak mówić o zachwycie, porównywalnym z tym, jaki odczuwamy, patrząc na stare gdańskie 
wieże - Mariacką, obu Ratuszy, albo kościoła św. Katarzyny.

Wieże i wieżyczki nie muszą być wiekowe, żeby się nimi zachwycać. Jedną z najpiękniejszych była 
na przykład wieżyczka zegarowa na Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. Miała 23 m 
wysokości. W dolnej części był zegar ze złoconymi wskazówkami i cyframi godzin, nad nim 
bogato ukształtowane wsporniki galeryjki widokowej i równie bogata balustrada. Znalazłszy się 
tam, mielibyśmy nad głową ażur glorietty, z miejscem na dzwony. Nad nią cebulasta kopułka 
przechodziła ku górze w iglicę z osadzonym na niej elementem dekoracyjnym. Na szczycie stała 
figura, trzymająca w opuszczonej prawicy otwartą księgę, a we wzniesionej nad głową lewej ręce - 
ukośnie skierowany wysmukły kaganek, z którego wychodził w górę złoty płomień. Co 
reprezentowała? Rozłożona księga i kaganek pozwalają interpretować ją jako Naukę. Czy słusznie? 
Przeczytajmy, co pisał o niej w 1904 r. twórca całego zespołu Politechniki Gdańskiej i jej profesor 
Albert Carsten (1859-1943): "Nad głównym frontem budynku środkowego wznosi się wieżyczka 
dachowa, zwieńczona trybowaną w miedzi pozłoconą figurą, przedstawiającą Technikę". Możemy 
pogodzić oba stanowiska, nazywając ją Wiedzą Techniczną. Słowo "trybowana" oznacza 
kształtowanie blachy młotkami na zimno, bez modelu, co w przypadku tak dużej figury (4 metry) 
musiało być bardzo trudne. Konstrukcja nośna wieżyczki była stalowa, elementy ozdobne - 
drewniane, obite blachą miedzianą, bogato wyzłocone.

Piękna wieżyczka uległa zniszczeniu w pożarze, wznieconym już po zajęciu Gdańska przez Armię 
Czerwoną, który strawił środkową część Gmachu Głównego. Przepaloną konstrukcję, widoczną na 
zdjęciach z tamtego czasu, rozebrano. Odbudowanemu budynkowi, niedawno pięknie 
odnowionemu, brakowało wspaniałego wieńczącego akcentu. I oto teraz, lada dzień, będziemy 
świadkami powrotu na przygotowane miejsce na dachu wieżyczki, nad której rekonstrukcją czuwa 
dr inż. arch. Wiesław Czabański. Można ją obejrzeć w trakcie budowy, na ogrodzonym terenie 
przylegającym do ul. Brackiej. Figurę odtworzyła rzeźbiarka Dąbrówka Tyślewicz. Jako wieloletni 
członek politechnicznej społeczności cieszę się, że nasz wspaniały gmach odzyskuje pierwotną 
świetność. Odnowienie elewacji, dziedzińce Heweliusza i Fahrenheita, a teraz wieżyczka! Wróciły 
nawet na podest schodów przed wejściem odtworzone metalowe wazy, służące niegdyś jako znicze 
w czasie uczelnianych uroczystości. Przywracaniu blasku towarzyszą osiągnięcia naukowe, które 
plasują uczelnię na wysokim miejscu w świecie. Politechnika Gdańska - to brzmi dumnie!

Ilustracja: Wieżyczka Gmachu Głównego (zdjęcie ze zbiorów Pracowni Historii PG)
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Do artykułu o Młodym Mieście sprzed tygodnia pasowałby szkic, który przedstawia rozmiary i 
położenie tej dzielnicy, rozebranej w 1455 r., na tle fragmentu współczesnego planu Gdańska. 
Lokalizacja opiera się na interpretacji tekstu przywileju lokacyjnego z 1380 r., uprawdopodobnionej 
przez plany Fryderyka Berndta z początków XVII w. Warto jednak przypomnieć pierwotne 
sformułowanie: "Jak również pragniemy, by owo Młode Miasto wewnątrz między murami 
zawierało trzydzieści sznurów długości i tyleż szerokości, jak to przez nas i naszych braci zostało 
wyznaczone, aż do Wisły?".

Jeden sznur oznaczał dziesięć sążni czyli ok. 43 m. Łatwo stąd policzyć, że nowo zakładane miasto 
miało mieć w obrębie murów 1290 m długości i szerokości. Gdyby potraktować to dosłownie, to 
powinno sięgać od Motławy po Młyniska i od Wisły (w rejonie stoczni) poza dzisiejszy Plac Zebrań 
Ludowych, prawie do ul. Powstańców Warszawskich! Jest to absurd. Żadne z lokowanych przez 
Krzyżaków miast nie otrzymało takich rozmiarów. Nowe miasta w Toruniu, Elblągu, Królewcu itp. 
miały w najlepszym przypadku 300 do 500 m długości czy szerokości, a tu miałoby być więcej niż 
dwa razy tyle? Nawet Chełmno, w zamierzeniu stołeczne, mierzy tylko 600 na 500 m. Dla 
porównania: największe z miast dawnego państwa krzyżackiego - Główne Miasto Gdańsk - zajmuje 
między murami obszar 700 (średnio) na 580 m.

Z tych powodów większość historyków uważa podane rozmiary Młodego Miasta "wewnątrz 
murów" za długość ich obwodu. Taki właśnie obszar, zaznaczony półtora wieku później przez 
Berndta na terenie "Młodomiejskiego Składu Drzewnego", zakreśliłem na załączonym szkicu, na 
tle dzisiejszych ulic.

W terenie nic z tego nie przetrwało. Obecna siatka ulic w tym rejonie powstała po rozbiórce 
fortyfikacji w końcu XIX w. Nadane wówczas nazwy nawiązywały do lokalnej historii, obecne, 
zmienione po 1945 r., w większości nie mają z nią nic wspólnego. Przypatrzmy się im bliżej. 
Najstarszą, jeśli chodzi o przebieg, jest ulica Jana z Kolna - przedłużenie staromiejskich 
Łagiewników. Cały ten ciąg, obejmujący także ul. Stolarską, założony w 1402 r. wraz z mostkiem 
na Raduni, nosił do roku 1511 nazwę Nowej Grobli. Staromiejskiej Nowej Grobli odpowiadała 
Nowa Grobla na Młodym Mieście, jako przedłużenie tej pierwszej na miejscu początkowego 
odcinka dzisiejszej ul. Jana z Kolna.

W 1635 r. nowe fortyfikacje bastionowe, w których bramę św. Jakuba przemieszczono w rejon 
obecnego Archiwum Państwowego, trasę tę przecięły. Drogę na miejscu ulicy Jana z Kolna 
nazywano wówczas Za Lazaretem (Hinter dem Pockenhause albo Hinter dem Lazarett). W roku 
1899 przekształcono ją w ulicę, której nadano imię Schichaua (Schichaugasse) - założyciela 
działającej tu od 1890 r. największej z gdańskich stoczni. Rozbiórka bastionów umożliwiła 
przywrócenie ciągłości trasy: przedłużona ulica Łagiewniki doszła do początku ul. Schichaua. W 
tym miejscu w stronę Wisły odgałęziała się droga zwana w 1859 Nową (Neuer Weg), a od 1880 
ulicą Stoczniową (Werftgasse). W 1945 r. "przechrzczono" ją na Doki. Nieco dalej wiodła do rzeki 
druga droga, późniejsza ulica Przy Składach Drzewnych (1903: Am Holzraum). Po ostatniej wojnie 
jej nazwę spolszczono konsekwentnie na Drewnicę, by po paru latach nadać jej imię Stefana 
Jaracza, aktora niewątpliwie wielkiego, który jednak ani z tym miejscem, ani z Gdańskiem nie miał 
nic wspólnego. W ten sposób zabito historyczną pamięć miejsca.



Podobny los spotkał ulicę Fundacji Rennerów (1908: Rennerstiftsgasse), zwaną tak od założonego 
tu w 1704 r. przytułku dla wdów, po wojnie bezsensownie przemianowaną na "Kosynierów 
Gdyńskich" oraz Zakątek Fundacyjny (Stiftswinkel, od tej samej Fundacji), który stał się ulicą 
Robotniczą. Więcej szczęścia miała ul. Młodomiejska (1898 Jungstädtische Gasse), nazwana 
Nowomiejską, bo dawne Młode Miasto nazywano wówczas Nowym Miastem. Wiemy dziś, że to 
błąd, ale przynajmniej próbowano nawiązać do historii, którą w tamtych przypadkach przekreślono. 
Trudno dziś żądać, by przywrócono historyczne nazwy ulic, ale można by dodać je na tabliczkach z 
obecnymi nazwami. Miałoby to postać na przykład taką: "Ul. Stefana Jaracza, dawniej: Przy 
Składzie Drzewnym - od Młodomiejskiego Składu Drzewnego (XV w.)", "Ul. Nowomiejska, ściśle: 
Młodomiejska - od Młodego Miasta założonego w 1380 r., rozebranego przez gdańszczan w 1455 
r." itp. Należałoby też zaznaczyć granice dawnego Młodego Miasta liniami na chodnikach i 
jezdniach, tak jak to zrobiono z odcinkiem murów Głównego Miasta przy Hali Targowej.

Granice Młodego Miasta na współczesnym planie
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Ostatnio często słyszymy o Młodym Mieście, na którym ma powstać nowa zabudowa. Realizacja 
odsuwa się w czasie, ale z planów nie zrezygnowano. Warto przypomnieć, skąd się wzięła ta nazwa 
i jakiego dotyczyła terenu.

Zakładając w 1380 r. nową dzielnicę, która w zamierzeniu miała się stać konkurencją dla 
pozostałych, Krzyżacy nie mogli jej nazwać Nowym Miastem, bo ta nazwa była już w użyciu dla 
późniejszego Głównego Miasta. Nową dzielnicę nazwano więc, być może na wzór Inowrocławia, 
czyli Młodego Włocławia, Młodym Miastem (niem. Jungstadt, łac. iuvenis civitas). Z 1380 r. 
pochodzi zachowany do dziś przywilej lokacyjny, w myśl którego miało się rządzić i sądzić według 
prawa chełmińskiego. Wyznaczono długość otaczających murów (tak się to interpretuje, w 
przywileju jest mowa o długości i szerokości obszaru między murami): 1290 m, rozmiary Rynku, 
wielkość działek budowlanych i wysokość czynszu. Zakon pokrył połowę kosztów budowy ratusza 
i innych miejskich budynków, za co później pobierał połowę dochodów.

Po założeniu miasta ukształtował się jego samorząd. Z 1402 r. pochodzi pierwsza wzmianka o 
kościele parafialnym św. Bartłomieja, z 1408 r. o Ratuszu. Pod miastem powstały dwa szpitale i 
pierwszy na ziemiach polskich klasztor karmelitów.

Według Ericha Keysera, Młode Miasto miało kształt trapezu o równoległych bokach długości 265 
m od strony Wisły i 285 od krawędzi Wysoczyzny, odległych od siebie o 360 m. Głównymi ulicami 
były: Długa, Górna, Dolna i Wapienna, a nad Wisłą Nabrzeże ze spichlerzami. Źródła wymieniają 
jeszcze ulice Węglową, Planki, Most i Nową Groblę, stanowiącą przedłużenie Nowej Grobli na 
Starym Mieście (dzisiejszych Łagiewników). Ratusz stał przy Rynku, od strony Oliwy, kościół dalej 
na zachód.

Mimo poparcia Zakonu Młode Miasto nigdy nie stało się konkurencją dla pozostałych gdańskich 
"miast". W XV w. liczyło tylko 250 zabudowanych parcel, a liczba mieszkańców przekroczyła dwa 
tysiące. W latach 1414-1438 suma czynszów była prawie trzy razy mniejsza niż w dwóch 
pozostałych gdańskich "miastach". Po wypędzeniu Krzyżaków gdańszczanie uzyskali zgodę 
Kazimierza Jagiellończyka i rozebrali Młode Miasto. Kościół św. Bartłomieja i klasztor karmelitów 



"przeniesiono" na Stare Miasto, a mieszkańców przesiedlono.

Gdzie dokładnie leżało Młode Miasto? Badacze spierają się o to od wieków. Przez pewien czas 
uważano, że zaczynało się tuż za Kanałem Raduni. Przeczy temu określenie w 1432 r. szpitala i 
kościoła św. Jakuba jako położonego "przy drodze do Młodego Miasta". Odmiennych informacji 
dostarcza plan Berndta z 1601 r., przedstawiający teren zwany Młodomiejskim Składem 
Drzewnym. Po prawej stronie widnieje fosa Starego Miasta z mostem przed bramą św. Jakuba. 
Granicę stanowi rów, znany z dokumentu z 1402 r. U góry widać szeroki, lekko załamany kanał 
uchodzący do Wisły, z przystaniami po bokach i mostkiem w środku - być może pozostałość 
dawnego portu Młodego Miasta. Intrygujący jest obramowany czerwienią czworobok na środku 
placu. Jeżeli prawdziwa jest podana na planie odległość składu od miasta - 100 prętów, czyli 430 m, 
a rysunek jest w skali, to można określić jego rozmiary: ok. 270 m od strony Wisły i 290 od 
"Górek" na ok. 370 m w podłużnej osi. Sumaryczny obwód 1300 m jest praktycznie taki sam, jak 
ustalony w przywileju dla Młodego Miasta! Najwidoczniej jest to zarys rozebranej dzielnicy, po 
której musiały przetrwać jakieś ślady. Przenosząc go na współczesny plan, znajdujemy lokalizację 
Młodego Miasta - przybliżoną, ale prawdopodobną: między torami kolejowymi a Martwą Wisłą, 
częściowo w rejonie stoczni. Mieszkańcy dzisiejszych ulic Robotniczej, Jaracza i domów przy 
zbiegu Jana z Kolna i Gdyńskich Kosynierów mogą powiedzieć: mieszkamy na Młodym Mieście!
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TEGO na pewno nie wiecie

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Grodzka 12 - muszę przyznać: z tą kamieniczką mam kłopot.

Im bardziej zagłębiałem się w jej historię, tym większą miałem pewność, że używana obecnie 
nazwa "Dom (lub Gospoda) Pod Holendrem" jest błędna. Kłopot polega na tym, że nie mogę 
stwierdzić, kto pierwszy popełnił ten błąd. Na pewno było to po wojnie, gdzieś około 1960 r. 
Pomińmy to i przejdźmy do zapisu w rejestrze zabytków z 1972 r.: "Fasada domu, ulica Grodzka 
12, murowana, koniec XVIII wieku, w XIX w. przebudowana, ok. 1965 r. rozebranie domu, od 
1971 r. odbudowa z rekonstrukcją fasady". W dzisiejszym rejestrze kamieniczki nie zauważyłem. 
Czyżby po odbudowie przestała być zabytkiem? Kto tak twierdzi, zapomina, że każda gdańska 
kamieniczka jest częścią zespołu urbanistycznego historycznego Śródmieścia i wraz z nim podlega 
ochronie. Ta fasada, w większości autentyczna, pochodzi niewątpliwie z XVIII w. Jej późniejszą 
historię można znaleźć w księgach adresowych. Od 1797 r. są w nich adresy, ale w tym domu 
widocznie nikt ważny nie mieszkał. Czy była już gospoda? Ich spis, z pewnością niepełny, 
wymienia na Zamczysku cztery: na Grodzkiej, pod dzisiejszymi numerami 4 i 17, na Sukienniczej 
14 (na rogu Czopowej) i przy Karpiej 23. Działał już także browar przy Rycerskiej 10.

W spisie z 1854 r. kamieniczka Grodzka 12, wraz z zapleczem przy Rycerskiej 13, należała do 
wdowy Hein, z domu Barg. O gospodzie brak informacji. Zmianę przynoszą nowsze księgi 
adresowe, dostępne także w internecie. W 1897 r. właścicielem kamieniczki nr 12 był kupiec Julius 
Kresien, zapisano tu także dwóch robotników. Pod również należącym do niego domem Grodzka 
13 zanotowano 8 mieszkańców. Od roku 1898 Kresien figuruje jako właściciel restauracji i sklepu 
kolonialnego. W księdze z 1907 r. zamiast sklepu pojawia się destylarnia alkoholu, nadal 
funkcjonuje restauracja. Właścicielem jest Bruno Kresien, dotychczasowy kierownik sklepu. Od 
1911 r. właścicielem jest znowu Julius Kresien. W roku 1927 własność przechodzi ostatecznie na 
Brunona Kresiena, posiadacza majątku Kiełpinek. Julius, który pewnie wtedy zmarł, pozostaje w 



nazwie firmy. Księga z roku 1928 precyzuje funkcje kamieniczek: destylarnia, nazwana wytwórnią 
likierów, jest pod nr. 13, restauracja pod 12. W 1933 r. pojawia się wreszcie jej nazwa, zapewne 
wtedy nadana: "Pod Salzburczykiem" (Zum Salzburger). Ostatnia księga z roku 1942 podaje 
nazwisko zarządcy: Kurt Lundehn. Wniosek jest oczywisty: była tu gospoda (co najmniej od 1898 
r.), ale nie "Pod Holendrem", tylko "Pod Salzburczykiem".

Skąd ta nazwa? Sięgnijmy do historii: rządzący Salzburgiem od 1727 roku arcybiskup Leopold 
Anton von Firmian z przerażeniem obserwował postępy luteranizmu w swoim regionie. Aby im 
przeciwdziałać, wydał w latach 1731 i 1732 zarządzenia o przymusowej banicji protestantów, 
najpierw obcych, od niedawna tam mieszkających, a potem "zasiedziałych". W odpowiedzi król 
pruski Fryderyk Wilhelm I zaprosił wygnańców do osiedlania się w opustoszałych na skutek wojen 
rejonach Prus Wschodnich, zapewniając po drodze wszelką pomoc, do której dołączyła się 
miejscowa ludność - także katolicy. W sumie opuściło swoją ojczyznę około 30 tysięcy 
protestantów, z czego 20 tysięcy wybrało Berlin, skąd kierowano ich do Szczecina i dalej statkami 
do Królewca. Część z nich wybierała drogę lądową przez Wielkopolskę i Gdańsk, gdzie osiadło 
około 800 Salzburczyków. Nie wiemy, czy Bruno Kresien miał salzburskich przodków, ale gdy w 
Wolnym Mieście przypomniano sobie o nich, nazwał swoją restaurację "Pod Salzburczykiem".

Salzburskich wygnańców przedstawiają stare sztychy. Porównajmy jeden z nich z figurą pod 
szczytem domu Grodzka 12. Takie same bufiaste spodnie do kolan, taka sama kapota i obszerna 
kamizelka, taki sam kapelusz. Brakuje tylko kija wędrownego w ręce. Nie ulega wątpliwości: to 
Salzburczyk! Powojenną nazwę kamieniczki "Pod Holendrem" możemy odłożyć do lamusa.

Uwaga: ostatnio Salzburczyk zniknął z fasady. Czyżby poszedł na nowe wygnanie? A może 
pasował komuś do ogródka? Co na to Urząd Ochrony Zabytków?

Ilustracja: Salzburczyk ze sztychu i figura z Grodzkiej 12.
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Mamy w Gdańsku łagodny klimat, ale jak świat światem trafiały się tu ostre zimy, w czasie których 
Zatoka zamarzała.

Według starych kronik w roku 1426 można było jechać konno po lodzie aż do Lubeki. W latach 
1459, 1496 i 1554 pokrywa lodowa sięgała do Helu. W 1578 r.: "? jeszcze 7 marca morze było 
sztywno zamarznięte aż po Hel, tak że jeżdżono tam na łyżwach. Trzy dni potem lody ruszyły i 
poniosły 10 osób na wielkiej krze daleko w morze, tak że 5 dni ich huśtało w wielkim 
niebezpieczeństwie, aż w końcu zdrowi i żywi wyszli w Helu na ląd". Jaki był wtedy mróz, nie 
wiemy, bo nie było termometrów.

O zimowych temperaturach dowiadujemy się dopiero w XVIII wieku: "Ostra zima roku 1708 na 
1709 objęła nie tylko Gdańsk, ale cały świat (!), tak że w styczniu w szwedzkim obozie pod 
Połtawą jednej jedynej nocy zamarzło naraz 3000 ludzi. Zimę 1739/1740 roku nazwano długą (?), 
bo zaczęła się 1 listopada 1739 roku i trwała do 30 kwietnia 1740. Mróz był o 8 do 10 stopni 
silniejszy niż w 1709 i utrzymywało się 108 do 110 stopni. Śnieg był nieraz na wysokość 
człowieka. Zimę 1708/1709 r. nazywano ciężką, bo była ostra i długa. Mróz sięgał 90 do 98 stopni. 
Śnieg leżał na ulicach na 11 chłopa wysoko, lód był w niektórych miejscach zamarznięty na 
grubość 2 łokci, czyli 4 stóp. I jechało się całkiem bezpiecznie aż na Hel po lodzie. Zdarzył się też 



przy Gęsiej Karczmie na Nowy Rok wielki zator, ale rozsadzono go bombami". Tak zanotował na 
marginesie "Opisania Gdańska" Curickego pastor Jan Moneta. Ciekawe, jak mierzył temperaturę? 
W 1739 r. mógł już mieć do dyspozycji termometr Fahrenheita, ale w 1709 chyba jeszcze nie. 
Chociaż kto wie? Nasz wielki twórca pierwszych rzetelnych termometrów, bawiący wtedy w 
Kopenhadze, rozsyłał je w różne miejsca i trudno uwierzyć, by pominął rodzinny Gdańsk. 
Przypuszczano nawet, że za zero swojej skali wybrał właśnie najniższą temperaturę, zmierzoną tej 
zimy w Gdańsku, było to jednak zero, a Moneta pisze o 98 stopniach. Jak się okazuje, w Gdańsku 
stosowano skalę Gotfryda Reygera, który prowadził tu regularne pomiary w latach 1722-1769. 
Dane z zimy 1739/40 są w tej skali, a te wcześniejsze mogły być przeliczone. Spróbujmy je podać 
w stopniach Celsjusza. O skali Reygera wiemy, że jeden stopień był równy 5/18 stopnia Celsjusza, 
a naszemu zeru odpowiadało w niej minus 26 stopni. Najniższa temperatura w 1740 r.: -110 stopni 
Reygera oznaczała więc 110-26 = 84 stopnie Reygera, czyli 84 x 5/18 = 23,3 stopnia Celsjusza 
poniżej zera. W podobny sposób znajdujemy, że zimą 1708/9 r. największy mróz odpowiadał minus 
20 stopniom Celsjusza. Obecna zima jest przykładem, że zdarza się to i dzisiaj.

Co robili gdańszczanie w zimie? Oto, co o tym pisze E. Förstemann w wydanej w 1900 r. 
książeczce "Z dawnego Gdańska" (Aus dem alten Danzig). Jego wspomnienia odnoszą się do lat 
1820-1840: "Chęć do przejażdżek ożywiała gdańszczan także w zimie, gdy pokrywa lodowa na 
Motławie i Wiśle była pewna i gładka. Wyjeżdżało się wtedy na saniach, stojących licznie na 
Motławie pod Żurawiem, najpierw do jej wyposażonego w hiszpańskich jeźdźców (bariera z 
drewnianych kozłów) ujścia, a potem Wisłą w jedną stronę do Leganu (dziś Składy), a w drugą do 
Stogów, Bąsaku (Sobieszewa) albo Zwycięskiego Wieńca (karczma na Płoni, naprzeciwko 
Krakowca), gdzie zmarzniętych ożywiał zwykle grog albo grzane wino. Naturalnie po zmroku owe 
jazdy były niebezpieczne ze względu na wyrąbane, oznaczone słomianymi wiechami przeręble, 
także z innych powodów; minęło już sześćdziesiąt lat od czasu, gdy przy takiej przejażdżce omal 
nie straciłem życia.

Obok przejażdżek saniami uprawiano również sport łyżwiarski (słowo sport wówczas jeszcze nie 
istniało, podobnie jak słowo reklama) intensywnie na fosach miejskich, Motławie i Wiśle, a gdy 
było spokojnie, często na odległość mili (7,5 km)".

Ech, gdzie te czasy! 

Ilustracja: Przygoda w czasie sanny pod Gdańskiem w 1608 r. (A. Möller, w Bibliotece PAN w 
Kórniku).

Śnieg leżał na ulicach na 1,5 chłopa wysoko, lód był w niektórych miejscach zamarznięty na 
grubość 2 łokci czyli 4 stóp. I jechało się całkiem bezpiecznie aż na Hel po lodzie
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Kończący się właśnie Rok Heweliusza obfitował w mnóstwo związanych z nim wydarzeń. 
Znacznie mniej uwagi poświęcono jego żonom. Spróbujmy to w skrócie uzupełnić.

+ + +

W księgach kościoła Mariackiego zapisano, że 21 marca 1635 r. zawarli w nim związek małżeński: 
"czcigodny i dostojny Hans Hofelke i zacna i cnotliwa panna Katarzyna, córka czcigodnego i 



dostojnego Hansa Rebeschke". O małżeństwie z dziedziczką browarnika zadecydował raczej 
rozsądek i wola rodziców niż miłość, ale związek nie był nieudany. Twierdzeniom o słabym 
zdrowiu Katarzyny, zmuszającym ją do leżenia w łóżku, podczas gdy mąż miał na głowie dom i 
browary, przeczą słowa samego Heweliusza: "Uwolniony przez małżeństwo zwłaszcza od zajęć 
domowych, dzięki szczególnym staraniom i należytej trosce mojej najświetniejszej małżonki, tym 
swobodniej znajdowałem sposobność do badania spraw niebieskich". Cieniem kładł się brak 
potomstwa. W cztery lata po ślubie małżonkowie spisali testament, przewidujący, że w razie 
śmierci jednego z nich drugie ma otrzymać trzy czwarte wspólnego majątku. W tym samym roku 
Heweliusz podarował żonie wykonaną przez siebie piękną szkatułkę na klejnoty, zwieńczoną 
postacią Caritas, tulącej dziecko. Miała to być jej podobizna. Jedna z inskrypcji wzywała: "Miej 
ufność w Bogu".

W 1662 r. Katarzyna zmarła. Jej szczątki spoczęły w kościele św. Katarzyny, w grobie nr 13, 
zakupionym przez Heweliusza w 1659 r. Półtora roku później w tym samym kościele astronom 
poślubił młodszą o 36 lat Elżbietę Koopman. Rodzice panny młodej pochodzili z Amsterdamu. 
Ojciec Mikołaj był kupcem. Musiał być bogaty, bo stać go było na zakupienie dóbr bąkowskich, 
obejmujących także Otomin i Sulmin. Elżbieta otrzymała staranne wykształcenie - m.in. biegle 
władała łaciną i angielskim. Wygłoszony na weselu poemat stwierdzał, że w domu Heweliusza 
wzeszły dwie nowe gwiazdy - oczy żony, w które odtąd będzie musiał patrzeć.

+ + +

Małżeństwo było szczęśliwe. Pełna energii i wdzięku dziewczyna szybko przejęła ster 
gospodarstwa domowego i browaru, pomagając jednocześnie mężowi w obserwacjach i pracy 
naukowej. W ten sposób stała się pierwszą w Polsce kobietą astronomem. Nie przeszkodziło jej to 
w urodzeniu syna Jana Adeodata, czyli Bogdana (w 1664 r.), który jednak zmarł we wczesnym 
dzieciństwie, i trzech córek - Katarzyny Elżbiety (w 1666), Juliany Renaty (w 1668) i Flory 
Konstancji (w 1672), których potomkowie rozsiani są dziś po świecie. Sam Heweliusz cenił ją 
bardzo wysoko, czemu dał wyraz pisząc: "Kobiety są równie zręczne jak mężczyźni, wszystko 
sprowadza się do zapału i wprawy".

A oto, jak powiadamiał przyjaciół o narodzinach dzieci: "Tak się wydarzyło mianowicie 15 
sierpnia, że moja droga żona znowu powiła córeczkę, otrzymała imię Juliana Renata. Cieszę się z 
tego bardzo [w liście z 1668 r.]." Datę podał Heweliusz według starego stylu - w kalendarzu 
gregoriańskim, przyjętym w Gdańsku wraz z całą Polską w 1582 r., było to 25 sierpnia. Z kolei w 
jednym z listów z 1672 r. czytamy: "Moja droga żona każe Cię pozdrowić. 3 stycznia bieżącego 
roku, o 9.56 (...) dzięki łasce Bożej powiła córeczkę. Proś Boga wraz ze mną, żeby ją w swojej 
szczodrości dla nas zachował". Narodziny córek były pociechą po utracie syna, pochowanego 25 
sierpnia 1665 r. w kościele św. Katarzyny. Wszystkie córki zostały ochrzczone w tym samym 
kościele, w kaplicy chrzcielnej, która przetrwała wojnę, ale wymaga dziś renowacji i odtworzenia 
brakujących części.

+ + +

Pomoc żony stała się szczególnie cenna dla astronoma po pożarze, który strawił cały dobytek i plon 
wieloletniej pracy w 1679 r. Heweliusz miał wówczas 68 lat i gdyby nie energia i optymizm 
Elżbiety, na pewno nie zdobyłby się na zaczynanie wszystkiego od nowa. Dzięki niej odbudowane 
obserwatorium na dachach domów przy ulicy Korzennej znowu zaczęło normalną pracę. Po śmierci 
astronoma wdowa opracowała pozostawione przez niego materiały i wydała "Katalog gwiazd 
stałych" (w 1687 r.), "Firmament Sobieskiego" (1690) z 56 mapami oraz "Prodromus (Zwiastun) 
Astronomiae" (1690), dedykowany królowi Janowi III. Pod dedykacją podpisała się "Elżbieta, 
wdowa Heweliuszowa". Umarła w 1693 r., w 6 lat po śmierci męża. Pochowano ją obok niego w 
grobowcu rodzinnym w kościele św. Katarzyny w Gdańsku. Wybitny uczony francuski F. Arago 
napisał o niej: "Pełne czci wspomnienie należy się zawsze pani Heweliuszowej, pierwszej kobiecie, 
jaką znam, która nie ulękła się wzięcia na siebie ciężaru astronomicznych obserwacji i obliczeń". 
Mimo sławy naukowej, jaką się cieszyła, Elżbieta nie straciła kobiecego wdzięku. W roku 1687 



niewiedzący jeszcze o śmierci astronoma Edmund Halley kupował dla niej w Londynie jedwabną 
suknię, uszytą według najnowszej mody!

Jan i Elżbieta w obserwatorium
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ODSZEDŁ PRZYJACIEL 

W dniu 8 stycznia br. zmarł w Lubece Hans-Lothar Fauth. Trudno mi wyrazić w całej pełni, jakim 
nas to napełnia smutkiem. Każde odejście przyjaciela jest bolesne, ale utrata takiego jak on jest nie 
do wypełnienia.

Hans-Lothar był niezwykle szlachetnym człowiekiem, wrażliwym na każdą niesprawiedliwość i 
krzywdę drugiego, bezkompromisowo walczącym o wszystko, co dobre, piękne i sprawiedliwe na 
tym świecie. Urodzony 27 marca 1928 r. w Gdańsku nade wszystko ukochał swoje rodzinne miasto 
i w każdym czasie pomagał w czynieniu go lepszym i piękniejszym. W czasach Solidarności 
wielokrotnie przywoził sprzęt i medykamenty. Za swoje zasługi został odznaczony przez 
prezydenta RP na Uchodźstwie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Po 
odzyskaniu przez nas wolności przywoził złoto na odnowienie gdańskich zabytków i angażował się 
w starania o zwrot tych, które wywieziono do Niemiec. M.in. dzięki niemu powróciło do Gdańska 
skrzydło ołtarza Ferberów i figura Matki Boskiej Bolesnej z kościoła Mariackiego. Ostatnio 
wszczął starania o powrót słynnego na cały świat skarbu średniowiecznych szat kościelnych i 
paramentów, którego najcenniejsze obiekty wywieziono do Lubeki i Norymbergi.

Nigdy nie zapomnimy, jaki był szczęśliwy, gdy w roku 1990 zaczęła działać pierwsza 
demokratycznie wybrana Rada Miasta. Zapytany podczas wizyty naszej delegacji w Lubece, gdzie 
można kupić historyczną flagę Gdańska, jaką u nas trudno było dostać, bez namysłu ofiarował nam 
swoją, która towarzyszyła mu przez wiele lat. Niedługo potem przekazał nam jeszcze cenniejszy 
dar w postaci kopii berła Parlamentu Brytyjskiego - symbolu demokracji, który dostał od przyjaciół 
na swoje 50-lecie! Ustawione w gablocie w sali posiedzeń Nowego Ratusza, odtąd nam o Nim 
przypomina. Był naszym najlepszym przyjacielem i jako taki na zawsze pozostanie w naszej 
pamięci. Hans-Lothar Fauth, od 1994 r. Honorowy Obywatel Gdańska, marzył o tym, by urna z 
Jego prochami była wmurowana w kościele Mariackim. To jest na razie niemożliwe, ale powinno 
się Go uczcić tablicą pamiątkową na domu przy ul. Chlebnickiej 3, w którym spędził dzieciństwo. 
Jego niezwykła postać nie będzie w Gdańsku zapomniana, a Jego idee prawdziwego zbliżenia i 
przyjaźni między naszymi narodami będą pogłębiane i wcielane w życie.

DOC. DR INŻ. ANDRZEJ JANUSZAJTIS

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA W LATACH 1990-94

HONOROWY OBYWATEL GDAŃSKA

Hans-Lothar Fauth
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE

Andrzej Januszajtis

W kościele św. Jana, którego odbudowa ostatnio bardzo przyspieszyła, zwraca uwagę 
odrestaurowany, choć chwilowo (mam nadzieję) trudno dostępny, monument nagrobny Nataniela 
Schrödera. Wśród rzadkich w naszych kościołach nagrobków (przeważają epitafia) wyróżnia się 
rozmiarami.

Dziewięć metrów wysokości i prawie sześć szerokości u podstawy to niemało! Ma również 
niezwykle bogaty program ideowy. Nagrobek stoi na krypcie rodowej. Jego dolną część stanowi 
sarkofag, w którym pochowano zmarłego. Nad nim dwa putta trzymają owal z inskrypcją, nad którą 
we wnęce czuwa lew, dzierżący w łapach księgę z napisem łacińskim "Pokój tobie święty Marku, 
mój ewangelisto". Całość flankują postacie Męstwa i Sprawiedliwości, pozbawione niestety 
atrybutów. Z podstawy wyrasta piramida, zwieńczona postacią Chronosa z kosą w ręku i klepsydrą 
(zegarem piaskowym) na głowie. U dołu piramidy widnieje ozdobny kartusz z podobizną zmarłego, 
ubranego w modną wówczas fryzowaną "lwią" perukę. Napis - również łaciński - na owalnej 
tablicy pod lwem głosi: "D.O.M.S. (Bogu Najlepszemu, Największemu, Najświętszemu) Nataniel 
Schröder, Złoty Rycerz Świętego Marka. Tęskniąc do świętej nieśmiertelności, wypełnionej czcią i 
chwałą, sobie i rodowi Schröderów wzniósł ten monument, w którym, wywyższonym, w ulotnej 
śmiertelności w ojczyźnie spoczywają, w roku, gdy Królestwo Polskie (jest) bez króla, król bez 
królestwa, Bóg Obrońcą." Końcowa część inskrypcji (od słowa "POLONIAE") tworzy 
chronostychon: wyższe litery wyznaczają rok 1668, w którym abdykował Jan Kazimierz. W otoku 
tablicy czytamy: "Urodzony w Gdańsku 12 lipca 1638 r. Zmarł 5 kwietnia 1674 r."

Jak widać twórca nagrobka wystawił go sześć lat przed śmiercią. Kim był i skąd się tu znalazł 
wenecki lew? Informacje zaczerpniemy z kazania, wygłoszonego w czasie jego pogrzebu w dniu 14 
kwietnia 1674 r. przez Nataniela Dilgera. Nataniel Schröder, syn kupca Marcina Schrödera i jego 
żony o rodowym nazwisku Kroll (imienia nie znamy), był postacią niezwykłą. W wieku sześciu lat 
stracił matkę, w wieku 17 lat - ojca, po czym trafił pod opiekę stryja Ludwika, który zadbał o jego 
wykształcenie. Przebieg studiów ilustrują daty: 1655 rok - Gimnazjum Akademickie w Gdańsku, 
1658 - Królewiec, 1660 - Lejda, 1662 - Heidelberg i Strasburg, 1663 - Genua. Studiował prawo, 
historię, filologię i matematykę. Prócz łaciny opanował biegle języki francuski, włoski i polski. Na 
koniec peregrynacji w 1665 roku trafił do Padwy, gdzie został jednogłośnie wybrany na prorektora 
sławnego uniwersytetu! Tak się dla niego zasłużył, że upamiętniono to tablicą (ciekawe, czy się 
zachowała). Tam też, w mieście należącym do Republiki Weneckiej, otrzymał godność Złotego 
Rycerza, czyli kawalera Orderu Świętego Marka. Syt chwały wrócił pod koniec roku do Gdańska, 
przejeżdżając po drodze przez Austrię i należący wówczas do Habsburgów Śląsk. Według tablic 
genealogicznych D. Weichbrodt w rok później poślubił dziewczynę nieznanego imienia. Według 
innych autorów zmarł jako kawaler.

Co po nim zostało oprócz nagrobka? W przepastnych zbiorach Biblioteki Gdańskiej znajdują się 
napisane przez niego obszerne relacje z wędrówek: "Opis podróży z Gdańska do Holandii i Anglii 
oraz przez Hiszpańskie i Zjednoczone Niderlandy w górę Renu do Alzacji" i "Opis podróży po 
Francji i Włoszech" (sygnatura Ms 925 a). Był również utalentowanym twórcą alegorycznych 
miedziorytów, upamiętniających takie okazje jak ślub Konstantego IV Ferbera (1671 r.) czy kolegi 
ze studiów Gotfryda Reygera (w 1672) i wydarzenia z historii Polski: abdykację Jana Kazimierza, 
elekcję, koronację i śmierć Michała Korybuta Wiśniowieckiego itp. Wiemy też, że sam 
zaprojektował ów wspaniały nagrobek z weneckim lwem u św. Jana.



ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Ilustracja: Pomnik nagrobny Nataniela Schrödera
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Mówiąc "okres świąt bożego narodzenia" mamy na myśli cały czas od pierwszej niedzieli adwentu 
do trzech króli. W sferze obyczajowej bywała jednak różnica między czasem przed świętami i po 
nich. Dziś wiele ze świątecznych i poświątecznych obyczajów zanikło (niestety!). Wiadomości o 
nich znajdujemy w pisanych i ustnych relacjach, a także w opracowaniach etnograficznych. W 
przypadku gdańska i jego okolic ważnym źródłem jest praca Hansa Bernharda Meyera "Życie 
gdańskiego ludu" (Das Danziger Volksleben), wydana w Würzburgu w roku 1956. Autor należał 
przed wojną do badaczy, spisujących w terenie stare zwyczaje, z których wiele jeszcze wówczas 
żyło. W książce wykorzystał uratowaną część notatek.

Powszechna, także w innych regionach Polski, była wiara w magiczną moc tak zwanych 
"dwunastek", czyli dni między Wigilią a Trzema Królami. Każdy z nich odpowiadał kolejnemu 
miesiącowi nowego roku: 25 grudnia - styczniowi, 26 - lutemu itd. aż do 5 stycznia, 
odpowiadającego grudniowi. Wietrzny 27 grudnia (dzień, w którym piszę te słowa) wróżył wichury 
w marcu. Jeżeli 30 grudnia, gdy weźmiemy "Gazetę" do ręki, zaświeci słońce, można się będzie 
spodziewać słonecznego czerwca. W ten sposób przepowiadano sobie pogodę na cały rok. W czasie 
tych dni nie wolno było prać ani suszyć bielizny, bo groziło to czyjąś śmiercią. W Ełganowie za 
równie groźne uważano przędzenie; w Lubieszewie też i na wszelki wypadek wynoszono wcześniej 
kołowrotki na strych. Jeżeli w czasie dwunastek ktoś umarł, spodziewano się w nowym roku 
dwunastu zgonów. Tak twierdzono w Grabinach, podczas gdy w Pszczółkach uważano, że podobny 
skutek przynosiło stłuczenie lusterka. Specyficznym zwyczajem poświątecznym było chodzenie 
przebierańców z gwiazdą, odmienne od przedświątecznego chodzenia dzieci z szopką. Tak było np. 
w Trutnowach, Kolbudach i Oruni, podczas gdy w sąsiadujących z tą ostatnią Lipcach chodzono z 
gwiazdą już przed świętami. Nieodzowne atrybuty stanowiły głowy kozła, bociana i konia, z reguły 
siwego. Wędrówce po wsi towarzyszyły znane i dziś na Kaszubach burczybas i diabelskie skrzypce, 
których wprowadzenie Meyer przypisuje menonitom. Gdzieniegdzie, jak np. w Górkach 
Wschodnich, przebierańcy nosili maski. Gwiazdę, wielkości koła od wozu, klejono z papieru i 
tektury i przekłuwano w środku patykiem, wokół którego mogła się obracać. Kozioł miał 
prawdziwe rogi, dziób bociana wprawiano za pomocą sznurków w klekotanie, a niosący na kiju 
wystruganą z drewna głowę konia naśladował rżenie. Zdarzyło się raz (tak opowiadano sobie w 
Ząbrsku Górnym), że młodzi ludzie, którzy zawsze chodzili z gwiazdą, spotkali się w domu 
jednego z nich, by omówić szczegóły. Z jakiegoś powodu nie doszli jednak do zgody i postanowili 
zrezygnować z dorocznego zwyczaju. Już zamierzali rozejść się do swoich domów, gdy nagle 
usłyszeli donośne rżenie i to nie ze stajni, tylko ze strychu, na którym przechowywano gwiazdę i 
pozostałe utensylia. Poszli na górę i stanęli jak wryci: rżała głowa konia! Nie było rady, trzeba się 
było przebrać i ruszyć w drogę, która się zresztą opłacała, bo w każdej zagrodzie chodzący 
dostawali datki lub coś do zjedzenia, nie mówiąc o napitku.

Najważniejszym dniem dwunastek był oczywiście przeddzień Nowego Roku, czyli sylwester, w 
którym lano roztopioną cynę lub stearynę do wody i z zastygłych kształtów odgadywano 



przyszłość. Starym, pięknym zwyczajem były wycinanki z życzeniami świątecznymi i 
noworocznymi. Zachowane egzemplarze są nieraz małymi dziełami sztuki. Później "siadano przy 
ponczu i porclach (rodzaj ciasta drożdżowego) w radosnym kręgu rodzinnym, z przyjaciółmi i 
znajomymi, tuż przed północą zapalano świeczki na choince, które musiały się palić, aż same 
zgasną i czekano na nadejście północy. Gdy wybiła dwunasta, składano sobie życzenia, wypijano 
toast za Nowy Rok i jeśli się nie wyszło na dwór, zwłaszcza na wsiach, by życzyć sąsiadom ?do 
siego roku!?, słuchano w nocy głosu dzwonów i strzelania z batów". Najpiękniej i najpotężniej 
dzwony brzmiały w Gdańsku. Życzmy sobie, żeby ich było coraz więcej i żebyśmy mogli za rok 
usłyszeć je wszystkie, także te, które są na wygnaniu w Niemczech.
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Nie, nie chodzi tutaj o portal internetowy, tylko o obramowanie wejścia do kamieniczki przy ul. 
Świętego Ducha, pod numerem 51 (dawniej 112).

W odróżnieniu od sąsiadów, m.in. domu Schopenhauera, fasada ta nie jest rekonstrukcją. 
Zaprojektował ją swobodnie Zygmunt Wiśniewski. Nawiązał do stylu panującego w Gdańsku w 
XIX wieku, co nie przeszkadza, że jego dzieło współgra z otoczeniem. Wyróżniającym elementem 
jest barokowy portal. W "Katalogu Zabytków Sztuki Gdańsk Główne Miasto" można przeczytać 
fachowy opis: "prostokątny otwór w profilowanej opasce, ujęty parą jońskich pilastrów, których 
imposty wspierają przełamujący się nad nimi kostkowy gzyms; w nadprożu prostokątna tablica 
marmurowa z nieczytelnym napisem, ujęta szerokimi płaskimi wolutami".

Intrygujący jest ów napis, którego zatarte fragmenty widnieją pod górną krawędzią płyty. 
Spróbujmy dotrzeć do jego treści. Z katalogu wiemy, że portal, datowany na 1724 r., przeniesiono z 
przytułku dla wdów fundacji Rennerów przy ul. Dyrekcyjnej 9. O tej dobroczynnej fundacji (jednej 
z 66 w ówczesnym Gdańsku!) można przeczytać w monografii Duisburga z 1809 r. (przydałoby się 
polskie wydanie): "Zakład, położony poza miastem przy Bramie Oliwskiej, zawdzięcza powstanie 
gdańskiej damie Barbarze Renner, zamężnej za Schmidtem. Umierając w 1721 r., w wieku 82 lat, 
zapisała dla ufundowania tego zakładu znaczny kapitał, zarówno na wzniesienie budynku, jak i dla 
utrzymania przyjmowanych do niego osób. W 1722 r. budowa została rozpoczęta przez wykonawcę 
testamentu, wówczas ławnika, Henryka Rennera i skończona w 1723 r.. Jest zrealizowana w 
dobrym guście i ma bardzo interesujący widok ponad zewnętrznym wałem na okolicę przed Bramą 
Oliwską. Zgodnie z wolą fundatorki trzydzieści wdów po kupcach znajduje w zakładzie wolne 
mieszkanie i otrzymują jako wsparcie co tydzień po osiem gdańskich guldenów. Jest tam także stary 
wdowiec, który zażywa tych samych korzyści, w zamian za co prowadzi codziennie godzinę 
modlitw. Nieograniczony zarząd zakładu ma zawsze najstarszy z rodu Rennerów, obecnie burmistrz 
Renner".

Dalsze szczegóły przynoszą tablice genealogiczne Dorothei Weichbrodt, opracowane na podstawie 
gdańskich ksiąg kościelnych. Na jednej z 12 tablic Schmidtów w 4. tomie znajdujemy Barbarę z 
domu Renner, jako drugą żonę Dirka Schmidta, pochowaną 13 października 1721 r. w kościele 
Mariackim, najpewniej w grobie męża (nr 465), który zmarł przed nią. Pochodził z Bremy; w 1673 
r. uzyskał gdańskie obywatelstwo jako sukiennik. Po przekwalifikowaniu się na złotnika szybko się 
wzbogacił. Żył 73 lata. Umierając w 1701 r., zapisał majątek żonie. Dzieci zdaje się nie mieli.

Przytułek dla wdów stał na obecnym placu postojowym autobusów, za późniejszą kamienicą przy 



ulicy Fundacji Rennerów - dziś "Gdyńskich Kosynierów" (cóż za nazwa!) - nr 11. Miał postać 
eleganckiego pałacu. Dwa skrzydła boczne ujmowały dziedziniec honorowy, skierowany na 
zachód, w stronę dzisiejszych torów kolejowych. W środkowej części budynku mieściła się kaplica, 
w której urządzano owe modlitewne zebrania. Główne wejście pod nią zdobił portal, o którym 
mowa. Fundacja przetrwała do ostatniej wojny. W 1942 r. w pałacyku mieszkały 23 wdowy. Po 
wojnie pozostał z niego środek i skrzydło, przyklejone do ściany kamienicy. W 1962 r. zabytek 
rozebrano, a portal przeniesiono na obecne miejsce.

A co z napisem? Jak podaje Elise Püttner w swoim przewodniku z 1899 r. (również zasługującym 
na polskie wydanie), informował on, że przytułek został "ufundowany przez p. Barbarę Renner, 
wdowę po śp. Dirku Schmidcie, na mocy testamentu dn. 1 października 1704 r." Warto byłoby przy 
użyciu współczesnych technik odczytać i w miarę możliwości przywrócić całą inskrypcję wyrytą na 
marmurowej płycie.

Fundacja Rennerów przed ostatnią wojną
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Ozdobą wielkiej Sali Mieszczańskiej w Ratuszu Starego Miasta są, obok cyklu 12 Sybilli Adolfa 
Boya, dwa portrety męskie, niewątpliwie od tamtych późniejsze. W publikacjach na temat Ratusza 
brak o nich informacji, poza tą, że powstały ok. 1850 r. w Królewcu i pochodzą ze zbiorów 
gdańskiego Muzeum Narodowego. Wiszą w środku między oknami od ulicy Korzennej. Z obu 
obrazów bardziej interesujący wydaje się ten po prawej stronie. Przedstawia młodego mężczyznę o 
długich czarnych włosach i energicznej twarzy, ubranego w błyszczącą zbroję, z narzuconą na nią 
fantazyjnie rozwianą czerwoną peleryną. W dłoni trzyma szpadę z ozdobną rękojeścią, 
przytrzymując nią jednocześnie leżący na przykrytym zieloną narzutą stole częściowo rozwinięty 
arkusz papieru, rodzaj dyplomu, z inskrypcją. Cóż to za wojak? Informację powinniśmy znaleźć na 
owym dyplomie. Odcyfrowanie napisu utrudnia jego pozycja, ale można go przecież sfotografować 
i obrócić obraz o 90 stopni. Po tej operacji już bez większych trudności odczytujemy treść: 
"Castrum montis Magni Friderici Guilelmi Electoris fundavit in Africa Otto Fridericus de Groeben, 
anno 1683 d. 12. Jan". Po łacinie znaczy to: "Zamek góry Wielkiego Fryderyka Wilhelma Elektora 
założył w Afryce Otton Fryderyk von Groeben, roku 1683 dnia 12 stycznia". Groeben? 
Przypominam sobie, że w katedrze w Kwidzynie jest kaplica von Groebenów. Sięgam po wydany w 
2010 r. "Przewodnik ilustrowany" po zamku i katedrze i znajduję w nim nie tylko opis kaplicy, ale 
także życiorys jej fundatora: "Otto Friedrich von Gröben (1657-1728) pochodził z rodziny, której 
przedstawiciele od kilku pokoleń pełnili funkcje starostów kwidzyńskich. W wieku 17 lat wyjechał 
na Maltę, gdzie brał udział w walkach z Turkami. Kilka lat podróżował po Palestynie i Egipcie. W 
1682 r. wziął udział w zorganizowanej przez elektora brandenburskiego wyprawie do Afryki. Na 
terenie dzisiejszej Ghany założył twierdzę Gross Friedrichsburg. W 1686 r. w służbie weneckiej 
walczył z Turkami o Moreę. Po powrocie w 1696 r. zastąpił swego ojca na stanowisku starosty 
kwidzyńskiego. Od roku 1719 w służbie polskiego króla Augusta II. Swoje wspomnienia z podróży 
weneckiej opisał w książce, którą w warsztacie urządzonym na zamku w roku 1694 wydrukował 
gdański drukarz Szymon Reiniger Młodszy". Dodajmy, że król August nadał Groebenowi stopień 
generała. Gross Friedrichsburg to wspomniany "Zamek Wielkiego Fryderyka", częściowo 
zachowany do dziś, a Moreą nazywano Peloponez. Nagrobek von Groebena w kwidzyńskiej 
katedrze jest imponujący. Jest na nim posąg generała, otoczony postaciami trzech kolejnych żon, 



obok są sceny bitewne i obrazy z podróży. Kaplicę ufundował za życia, w 1705 r. W czasie ostatniej 
wojny zaginęło popiersie z niszy w zewnętrznej ścianie. Wystrój wnętrza uzupełniły w XIX wieku 
nowe elementy, stworzone m.in. przez Christiana Raucha (twórcę posągów Mieszka I i Bolesława 
Chrobrego w katedrze poznańskiej) i architekta Friedricha Augusta Stülera.

Wróćmy do naszego obrazu. U dołu dyplomu widnieje podpis autora: "pinx. (namalował) 1856 
Waldemar Philippi in Königsberg?" (dalszy wyraz nieczytelny). Informacje o nim zaczerpniemy z 
Leksykonu Artystów (Künstler-Lexikon) Thiemego i Beckera. To niezwykłe dzieło, wydawane w 
latach 1907-1962, przy współpracy H. Vollmera, liczy 43 tomy i zawiera biografie ok. 250 tysięcy 
(!) twórców malarstwa, rzeźby, architektury i rzemiosła artystycznego. Wspomniany Waldemar 
Philippi urodził się w 1828 r. w Królewcu. Po ukończeniu tamtejszej Akademii Sztuki odbywał 
artystyczne wędrówki po Warmii i Bawarii. W 1862 r. przeniósł się do Berlina. Malował sceny 
rodzajowe i portrety, oraz... zwierzęta dla katalogów wystaw rolniczych. Zmarł w Berlinie w wieku 
zaledwie 41 lat. Jak i kiedy portret Gröebena trafił do Gdańska, nie udało mi się stwierdzić.

Portret Gröbena w Ratuszu Staromiejskim

[autor fot./rys] MATERIAŁY PRASOWE 
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Ubiór gdańskich rajców
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE

Andrzej Januszajtis

Źródeł do dziejów gdańskiej mody jest mnóstwo: inwentarze spadkowe, ustawy przeciw zbytkowi, 
relacje podróżników i - przede wszystkim - obrazy z różnych epok. Oczywiście moda się zmieniała 
i nie o wszystkich epokach stan wiedzy jest jednakowy. Stosunkowo najwięcej wiemy o czasach 
największej świetności na przełomie wieków XVI i XVII. Oto fragment pamiętników Karola 
Ogiera z wesela, na którym bawił 22 października 1635 roku: "Wszyscy jednak stroją się w czarne 
jedwabne suknie i pod tym względem nie można ich odróżnić od samych rajców, poza tym chyba, 
że plebejusze ci nie zwykli nosić białych manszetów, gdy insi, bardziej znaczni, je noszą".

Z tej obserwacji, odnoszącej się do "mniej znacznych" gości, dowiadujemy się, że gdańscy rajcy 
ubierali się wówczas na czarno, wzbogacając strój białymi, zapewne koronkowymi manszetami. 
Potwierdzenie znajdujemy na "Groszu Czynszowym" Antoniego Möllera, który umieścił znaną 
scenę z Ewangelii w Gdańsku na Długim Targu. Tłem dla postaci Chrystusa i zadających 
podchwytliwe pytania faryzeuszy są otaczające plac budowle. Sztafaż tworzą postacie, jakie 
spotykano tutaj na co dzień: przekupnie, zwykli mieszczanie i rajcy. Tych ostatnich widzimy w 
głębi, jak idą razem do Ratusza. Poznajemy ich po tym, że idą parami, a tak właśnie, w 
wyznaczonej kolejności starszeństwa nakazywały im iść ordynacje (regulaminy), np. w czasie 
wyborów, zwanych tutaj kierą.

Obraz powstał w roku 1601; można go oglądać w Sali Kamlarii na drugim piętrze Ratusza - nad 
Salą Czerwoną. Zgodnie z relacją Ogiera rajcy są ubrani na czarno. Opisanych przez niego 
"manszetów" nie widać, ale zauważamy dalsze szczegóły: noszą obszerne peleryny i sztywne 
rurkowane kryzy, a na głowie wysokie czarne kapelusze z dość dużym rondem. Podobne postacie 
przedstawił Izaak van den Block na słynnej "Apoteozie Gdańska" z 1608 r. w Wielkiej Izbie Rady, 
zwanej dziś Salą Czerwoną. Niektórzy z nich zdjęli peleryny i okazuje się, że mają pod nimi obcisłe 
kaftany, czarne lub bordo, lamowane złotem i zapinane na rząd chyba ze dwudziestu złotych 
guzików. Na nogach noszą pludry, zawiązane pod kolanem na wstążkę z kokardką. Do tego trzeba 



dodać pończochy, czarne lub czerwone (!), i czarne trzewiki, a na rękawach rzeczywiście białe 
mankiety, wykończone koronką.

Tak było w pierwszej połowie wieku XVII, ale czerń przeważała także w późniejszych czasach. W 
drugiej połowie stulecia do ubioru doszły peruki. Stroje rajców, wbrew nowym prądom w modzie, 
nie nabrały kolorów nawet w XVIII wieku. Francuz Tenier, który odwiedził Gdańsk w 1734 r., tak o 
nich pisał: "? obok tych Sarmatów burmistrze i rajcy gdańscy (każdy z osobna pełniejszy powagi i 
majestatu niż hiszpański król), w świetności czarnych jedwabnych i aksamitnych szat z kryzami i 
mankietami i niezmiernymi perukami?". Tradycję czarnych ubiorów kontynuowano jeszcze w XIX 
wieku, oczywiście już bez rurkowanych kołnierzy czy peruk. Trzeba jednak dodać, że w zaciszu 
domowym i w ogóle poza Ratuszem miejscy dostojnicy ubierali się całkiem inaczej, bogato, a 
nawet zbytkownie. Świadczą o tym portrety pędzla takich malarzy, jak Daniel Schultz, Andreas 
Stech, Jakub Wessel i Daniel Chodowiecki.

Na koniec małe sprostowanie do poprzedniego felietonu (o gdańskich Prudencjach). Roztropność 
na Złotej Bramie rzeczywiście miała (i ma) zamiast lustra lunetę, ale drugim atrybutem był nie wąż, 
tylko zegar. Z kolei jej alegoria na obrazie Hansa Fredemana de Vries w Ratuszu nie kroczy w 
orszaku Zgody, jak napisałem, tylko Wolności. Próżno byłoby też jej szukać przy chrzcielnicy w 
kościele Mariackim "na wprost wejścia", bo stoi dziś od strony nawy północnej. Trudno ją 
rozpoznać, bo z lusterka została tylko podstawa, a wąż też jest chyba niecały. Wszystko poza tym 
się zgadza.

Rajcy gdańscy na obrazie Möllera
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Gdańskie Prudencje
[podpis] Andrzej Januszajtis 
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FELIETON 

Słowo Prudentia to po łacinie roztropność. Ale co znaczy roztropność? 

Andrzej Januszajtis

Znany to efekt, że przy częstym powtarzaniu jakiegoś słowa zatraca się jego sens. W odnalezieniu 
znaczeniowej istoty pomaga etymologia. Roztropność wywodzi się od tropu, czyli śladu. 
Przedrostek roz - oznacza coś, co się rozdziela. Gdyby istniało słowo "roztropy", rozumielibyśmy je 
jako rozbieżne tropy. Człowiek roztropny to taki, który umie wśród nich znaleźć ten właściwy. 
Jeżeli przyjmiemy uogólnienie tropu jako ścieżki czy drogi, to istota roztropności staje się jasna: 
jest to umiejętność znajdowania właściwej drogi. Tak ją rozumieli w starożytności Platon i 
Arystoteles: "roztropność jest nawykiem używania rozumu w sprawach możliwych, aby osiągnąć 
dobro, uniknąć zaś zła, wszystko zaś w celu zapewnienia sobie szczęśliwego życia." U świętego 
Tomasza z Akwinu, który również ją definiował, chodzi o drogę prowadzącą do świętości. 
Roztropność często utożsamia się z mądrością, ale to niezupełnie to samo. Mądrość to raczej 
umiejętność robienia właściwego użytku z posiadanej wiedzy. Nie ulega jednak wątpliwości, że oba 
pojęcia są sobie bliskie.

Roztropność jest jedną z czterech cnót kardynalnych. Pozostałe to Męstwo, Sprawiedliwość i 
Umiarkowanie. Odrębną grupę stanowią cnoty teologiczne: Wiara, Nadzieja i Miłość. Alegoryczne 
wyobrażenia cnót są częste w malarskiej i plastycznej dekoracji budowli. Nietrudno je znaleźć i w 
Gdańsku. Rozpoznajemy je po atrybutach. Zwykłymi atrybutami Roztropności są wąż i lustro. Wąż 
ma oznaczać, że człowiek roztropny "niczego nie powinien robić pochopnie, lecz ładzić działalność 



podług rozumu". Lustro znaczy, że człowiek taki nie może właściwie kierować swoimi czynami, o 
ile nie zna i nie koryguje własnych wad.

Gdańskich wyobrażeń Roztropności jest wiele. Chyba najstarszą (z 1555 roku) odnajdujemy wśród 
siedmiu figur Cnót, otaczających chrzcielnicę w kościele Mariackim. To ta na wprost wejścia do 
kościoła. W lewej ręce trzyma lusterko, wokół prawego ramienia owinięty jest wąż. Podobnie 
przedstawił ją w 1568 r. nieznany malarz we fryzie Ławy Trzech Króli w Dworze Artusa. Te same 
atrybuty ma również Roztropność namalowana w 1595 r. przez Jana Vredemana de Vries na alegorii 
Zgody i Niezgody w Wielkiej Izbie Rady gdańskiego Ratusza - na lewo od kominka. Kroczy ramię 
w ramię z Umiarkowaniem w orszaku Zgody, tuż przed jej rydwanem.

Przejdźmy teraz na Długi Targ, by obejrzeć figury na galeryjce Białej (przepraszam: Złotej) 
Kamieniczki burmistrza Speimana, których oryginały rzeźbił w latach 1616-18 Hans Voigt z 
Rostocku. Od lewej stoją tam Roztropność, Sprawiedliwość, Męstwo i Umiarkowanie - mylnie 
interpretowane po wojnie jako postacie z Antygony Sofoklesa. Są uzupełnieniem do trzech cnót 
teologicznych w portalu. Roztropność jest przedstawiona jako młoda kobieta w obficie 
pofałdowanej sukni, spod której widać nogi. Obecna postać ma obnażony biust, podczas gdy na 
wyraźnej fotografii Dreesena z 1893 r. piersi są zakryte. Zdjęcie to ukazuje dwa atrybuty: węża 
owiniętego wokół prawej ręki figury i trzymane w lewej ręce lusterko. Na późniejszych zdjęciach 
figura nie miała lusterka i tak ją odtworzono po wojnie. Błąd słusznie naprawiono przy ostatnim 
remoncie. (Przy okazji pytanie: Kiedy sąsiednia figura Sprawiedliwości odzyska miecz? Czy nikt 
nie widzi, że go od ładnych paru lat brakuje?).

Najpóźniej, w 1648 r., powstała alegoria Roztropności na Złotej Bramie, dzieło Piotra Ringeringa. 
Jej pierwotny wygląd znamy z rysunku Jeremiasza Falcka w gdańskim Muzeum Narodowym. Ma 
węża wokół ramienia, a w drugiej ręce trzyma lunetę. Stosunkowo nowy wówczas wynalazek mógł 
przeniknąć do sztuki pod wpływem działającego w mieście sławnego obserwatorium Heweliusza. 
Porównując powojenną figurę na bramie z pierwowzorem, nietrudno zauważyć różnice.

Roztropność na Złotej Kamieniczce

[autor fot./rys] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 
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Wesele w dawnym Gdańsku
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE

Andrzej Januszajtis

Podstawowym źródłem do poznania dawnych gdańskich obyczajów weselnych są wydawane przez 
Radę Miasta rozporządzenia, których głównym celem było przeciwdziałanie zbytkowi. Od połowy 
XVI w. do rozbiorów wyszło ich nie mniej dziewięć. Drugim źródłem są relacje podróżników i 
oficjalnych gości, odwiedzających Gdańsk.

W XVII w. obowiązywał w Gdańsku ślub w kościele. Nie wolno było się spóźnić: "Ślubu porą 
właściwą jest 10-ta rano. Zasię gdyby pan albo panna młoda spóźnili się, mają odejść niezaślubieni, 
a ową sromotę niech sami na siebie wezmą, że się w oznaczonym czasie nie stawili". Za opłatą 
można było wziąć ślub w domu. Uroczystość taką opisał w 1635 r. sekretarz francuskiego posła 
Charles Ogier: "Koło południa schodzą się niewiasty po jednej do domu weselnego. Następnie 
mężczyźni, wszyscy idąc parami, przyprowadzają pana młodego i stają w sieni. Wchodzi do sieni 
pastor i staje przy ławie z obnażoną głową, nie otwierając ust. Przywołują potem z głębi domu 
dziewczęta, które wchodzą parami; na końcu między dwiema starszymi idzie panna młoda w 



czarnej sukni, podczas gdy wszystkie inne wyróżniają się sukniami barwistymi. Otaczają stojącego 
tam pastora, a panna i pan młody stają przed nim po drugiej stronie ławy. Wtedy minister otwarłszy 
księgę czyta im weselną Ewangelię, a następnie po krótkiej nauce wypowiada uroczystą formułę. 
Wówczas dopiero odzywają się muzyczne instrumenty i śpiewy. Następnie ustawiają pannę młodą 
koło drzwi i tam jej obecni i nowo wchodzący składają życzenia i podarunki".

Po ślubie nastąpiła uczta: "Zasiedliśmy następnie do stołu, niedługo po godzinie drugiej po 
południu; jedliśmy tak i pili do godziny siódmej. Te ich stoły są takiej szerokości, że gdyby je 
ujrzeć przed nakryciem obrusami, można by przypuszczać, że są to sceny teatrów, na których raczej 
należy oczekiwać przedstawienia niż zastawy do uczty. A kiedy wniosą potrawy i kompania się 
rozochoci, to tak ci łatwo usłyszeć sąsiada przy stole, jakby was przedzielała rzeka, choć nie masz 
tam żadnej między wami wody, tylko strugi wina i piwa w wodospadach się spiętrzają". Tak było, 
mimo iż obowiązywały wspomniane przepisy przeciwko zbytkowi: "Stanowi kupieckiemu przystoi 
uczta z następujących dań złożona: 1) Kurczęta w rosole. 2) Pieczyste z dodatkami, mianowicie 
jarzyny, owoce, chrzan, ogórek, cebula. 3) Dziczyzna, po której 4) Pieczywo i ciasta iść mają. Wina 
dopuszcza się nie więcej jak jeden gatunek".

Przepisy regulowały nawet rodzaj muzyki i sposób tańczenia: "Muzyków z kapeli radzieckiej brać 
można za opłatą, byle z instrumentami strunowymi. Młodzież usiłuje wprowadzić nowość, 
mianowicie każą walić w bębny i trąbić w trąbki jak na alarm, co nie jest właściwą zabawą 
mieszczańską i przystoi niższemu stanowi". "Tańce od 3 do 6 trwać mają. W pierwszych trzech 
tańcach uroczystych tylko pary małżeńskie mogą brać udział, z dwoma lub trzema wodzirejami. 
Dopiero potem każdemu ma być wolno w godziwy i przystojny sposób brać do tańca damy i 
panny". Złym tancerzom groziła kara: "Pojawiła się w tańcu prawie chłopska, ordynarna moda, 
także z dobrymi przystojnymi obyczajami niezgodna, że się osobliwie cisną i obłapiają, czasem zaś 
na siebie wbiegają niczym bezrozumne zwierzęta, przez co nierzadko szkoda brzemiennej 
niewieście wydarzyć się może. Przeto wszyscy ordynarni tancerze mają pod sąd być oddani i ciężko 
ukarani". Ciekawe, co by wówczas powiedziano o dzisiejszych tańcach?

Na koniec należało "pożegnać państwa młodych i w godziwy sposób, bez nieprzystojnych 
przyśpiewek do łożnicy odprowadzić". Takie było prawo. W praktyce często je naruszano. Bogacze 
z reguły łamali przepisy i płacili kary pieniężne - rodzaj podatku od luksusu.
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Heweliusz na Politechnice
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FELIETON 

Jan Heweliusz był wielkim światłem swojej epoki 

Andrzej Januszajtis

Patrząc z perspektywy wieków, możemy dodać do jego sylwetki jeszcze więcej sławy, przez 
uwzględnienie osiągnięć, nieznanych lub niedocenianych przez współczesnych. Zacznijmy od 
podsumowania - oczywiście w skrócie - osiągnięć w dziedzinie astronomii. Podstawową zasługą 
Heweliusza było urządzenie i prowadzenie od roku 1641 aż do śmierci pierwszego w Europie 
wielkiego, świetnie wyposażonego - m.in. w teleskopy - obserwatorium astronomicznego. 
Przyrządy obserwacyjne, częściowo własnej konstrukcji, pozwalały mu na ustalanie pozycji gwiazd 
i planet z dokładnością do 1 minuty łuku. Przypomnijmy: pełny łuk obejmuje 360 stopni po 60 
minut, czyli 21600 minut. Taka dokładność oznacza więc błąd równy 1/21600, czyli ok. 5 



tysięcznych części procentu. Była to maksymalna dokładność, możliwa przy obserwacji gołym 
okiem. Heweliusz zawdzięczał ją nie tylko swojemu legendarnie ostremu wzrokowi, lecz także 
znakomitemu wykonaniu przyrządów, w których jedyne ograniczenie stanowiła dyfrakcja (ugięcie 
promieni świetlnych). W swoim katalogu zamieścił pozycje 1564 gwiazd stałych (osobiście 
pomierzył 1538) - o połowę więcej niż jego poprzednicy. Jako pierwszy podawał je w używanych 
do dziś tzw. współrzędnych równikowych. Rysując swoje niezwykle dokładne mapy Księżyca, 
zapoczątkował metodę projekcji na ekran. Opracował sposób wyznaczania wysokości gór 
księżycowych. Odkrył długościową librację Księżyca (rodzaj kiwania się przy obiegu dookoła 
Ziemi), dzięki której widzimy w sumie trochę więcej niż połowę jego powierzchni. Badając plamy 
na Słońcu, odkrył tzw. pochodnie słoneczne - miejsca jaśniejsze. Wprowadził na mapy nieba 12 
nowych gwiazdozbiorów, z których dziewięć się przyjęło, wśród nich Tarczę Sobieskiego. Odkrył 
fazy Merkurego i zmienność w czasie gwiazdy omikron w gwiazdozbiorze Wieloryba.

Osiągnięcia Heweliusza nie ograniczają się do astronomii. Mierzył przez całe życie deklinację 
magnetyczną i odkrył jej wiekową zmienność. Wynalazł peryskop. Jako pierwszy zastosował śrubę 
mikrometryczną do nastawiania przyrządów na obiekty na niebie. Pod jego kierunkiem powstały 
pierwsze w Polsce zegary wahadłowe. Skonstruował nowy typ kieszonkowego zegara słonecznego. 
Był współautorem wspaniałego zegara słonecznego w Wilanowie. Z jego inicjatywy poprawiono w 
1648 r. zachowany do dziś zegar słoneczny na gdańskim Ratuszu.

Wszechstronność Heweliusza budzi podziw. Był astronomem, fizykiem, technikiem, 
konstruktorem, a przy tym browarnikiem i rajcą Starego Miasta. Sam szlifował soczewki do lunet i 
rysował ilustracje do swoich dzieł. Nazywano go największym artystą wśród astronomów. 
Niezwykłe są też rozmiary korespondencji, jaką prowadził z ponad 400 wybitnymi ludźmi swojego 
czasu. Do dziś przetrwało ponad 4300 listów. Większość z nich można uważać za rozprawki 
naukowe. Jego dorobek wydawniczy obejmuje 19 dzieł i 29 rozpraw, publikowanych między 
innymi w Philosophical Transactions - organie słynnego Towarzystwa Królewskiego w Londynie 
(The Royal Society), które w 1664 r. przyjęło go na członka.

Heweliusz był wielkim światłem swojej epoki. Dobrze się stało, że władze Politechniki Gdańskiej, 
naszej najstarszej, dziś już ponadstuletniej uczelni, nazwały jeden z dziedzińców jego imieniem i 
ozdobiły go reliefem. Odtąd ze ściany, za wahadłem Foucaulta, unaoczniającym zjawisko 
astronomiczne, jakim jest obrót Ziemi dookoła osi, patrzy na nas spomiędzy map nieba największy 
po Koperniku astronom w Polsce - gdańszczanin Jan Heweliusz.
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Cud ratuszowej wieży
[podpis] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Tyle już razy cytowałem te słowa, a zawsze z radością je powtarzam: "Najsubtelniejszy wykwit 
późnego renesansu - cudo jedyne w swoim rodzaju - w blasku słońca znikają stałe kształty i 
pozostaje jakiś niematerialny twór - przejrzysty, fantastyczny i baśniowo zwiewny. W całej Europie 
trudno znaleźć drugie tak skończone arcydzieło" (Lübke-Haupt). Stanisław Tarnowski nazwał ją 
najpiękniejszą w świecie wieżą ceglaną. Jan Kilarski porównał ją do złocistego berła, wyrażającego 
królewską przeszłość Gdańska. Jak doszło do powstania tego cudu architektury? Jak to się stało, że 
na jego szczycie umieszczono posąg króla Zygmunta Augusta? Oto najważniejsze fakty: W lipcu 
1552 r. król Zygmunt August przybył do Gdańska, by osobiście rozpatrzeć skargi cechów na Radę 
Miasta. Wydane przez monarchę zalecenia zwiększyły znaczenie szerokich rzesz pospólstwa, 



reprezentowanych przez tzw. Trzeci Ordynek. W 1556 r. pożar, spowodowany wadą kominka w 
Wielkiej Izbie Wety zniszczył wnętrza i gotycki hełm wieży Ratusza. W 1557 r. król wydał 
przywilej zrównujący w prawach gdańskich protestantów z katolikami - akt niezwykłej na owe 
czasy tolerancji. W 1559 r. Dirk Daniels przystąpił do budowy nowego wspaniałego hełmu, która 
trwała dwa lata. W 1561 na jego szczycie osadzono figurę. Czyją? Oddajmy głos kronikarzowi, 
który piękną starą niemczyzną zapisał pożółkłe karty rękopisu w Bibliotece Gdańskiej PAN: "W 
takim celu statua przez biegłego mistrza z miedzi wykonaną została, która w postaci starego męża 
ku czci panującego naówczas w Polsce króla Zygmunta Augusta jego podobiznę reprezentując, ma 
szeroką i rozłożystą brodę, na głowie koronę, a w ręku dzierży proporczyk rycerski, na którego 
wierzchołku kunsztownie wyrobiony okręcik stoi. Ta machina (!), która na kuli trzy łokcie (1,72 m) 
w obwodzie liczącej spoczywa, ma od stopy do korony licząc półczwarta łokcia (2,01 m) wysokości 
i jest wszędzie bardzo grubo pozłocona, tak iż osobliwie przy słonecznej pogodzie z bardzo daleka 
dostrzec ją można. Obraca się ona wraz z chorągiewką wkoło i w ten sposób za owej, jak też 
płaszcza pomocą prawdziwie wiatr pokazuje. Skoro więc w takiej postaci ów hełm ukończony 
został, w tymże samym roku 1561 we wtorek przed świętym Michałem (tzn. 23 września) 
szczęśliwie ją na wieży ustawiono, zaczym dla lepszego historycznego świadectwa następujące 
imiona dostojników wyryć kazano: Po jednej stronie płaszcza: 1561. Jan Preytte - burgrabia 
królewski, Jan Brandes - starszy burmistrz, Konstantyn Ferber i Jerzy Clefeld - burmistrzowie, 
Fabian z Zemy - wojewoda pomorski. Pod stopami posągu: Achatius Grtata i Hans Klaus Pulter". 
Dodajmy, że posąg pozłocił kowal Arndt, bowiem żaden ze złotników nie chciał się podjąć tak 
trudnej roboty. Późniejsze próby ograniczenia swobód miasta przez króla sprawiły, że starano się 
wymazać go z pamięci i zaczęto określać figurę jako "Złoconego Męża", "Zbrojnego Rycerza" itp. 
Dopiero w 1709 r., gdy zdjęto ją do remontu i dobrze obejrzano, potwierdzono jej królewską 
godność inskrypcją na umieszczonej u stóp króla tabliczce, zachowanej do ostatniej wojny. Nie 
sposób tego inaczej wyjaśnić niż tym, że odkryto dawniejszą inskrypcję, albo dokument, który nie 
dotrwał do dzisiejszych czasów. Wątpliwości w tej materii, wyrażane przez niemieckich 
nacjonalistów i powtarzane przez niektórych dzisiejszych autorów - także polskich (!) - są 
całkowicie bezpodstawne.

Dzięki przeprowadzonemu ostatnio remontowi cud ratuszowej wieży odzyskał dawny blask. Przy 
okazji naprawiono "niedoróbkę" z czasów odbudowy w 1950 r.: na największej "kopułce" (nad 
dzwonami) pojawiły się znowu złocone liście akantu, na które wtedy zabrakło złota. Odnowiona 
wieża budzi powszechny zachwyt. Entuzjastyczne oceny sprzed lat stały się znowu aktualne.

Złociste berło Ratusza - naprawdę królewskie

[autor fot./rys] MATERIAŁY PRASOWE 
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Fotografowałem ten bez mała dwustuletni zespół dwa razy - w 2006 i 2009 r. Za pierwszym razem 
oblepiony reklamami był młyn, za drugim - gospoda. Zasłaniania zabytków billboardami nie 
uważam za właściwe, ale miałem nadzieję, że właściciel zbiera w ten sposób pieniądze na remont. 
Upewniłem się w tej nadziei jeszcze bardziej, gdy spod reklam wyłonił się pięknie odnowiony 
ryglowy budynek młyna. Niedawna wieść o rozebraniu gospody spadła jak grom z jasnego nieba i 
rozwiała moje złudzenia. Zabytki i owiewająca je atmosfera są duszą miasta. Ich niszczenie to tak 



jak odbieranie człowiekowi duszy, uśmiercanie psychiki i niweczenie tożsamości. Na coś takiego 
może się zdobyć tylko ktoś całkowicie pozbawiony wrażliwości na piękno. A jeżeli jest prawdą, że 
władze konserwatorskie nie reagowały na sygnały, to jest to dla nich dyskwalifikujące - niestety nie 
pierwszy raz. Dość wspomnieć choćby błędne warunki konserwatorskie zeszłorocznego konkursu 
na północną część Spichlerzy: sprzeczne z historią lokalizacje dawnego spichlerza "Król Dawid" i 
przerwy w zabudowie, wyolbrzymione maksymalne wysokości i zalecanie tzw. "rekompozycji" w 
formach współczesnych, zamiast rekonstrukcji jedynych w swoim rodzaju zabytków architektury 
portowej. Zaprawdę, z urzędową ochroną dziedzictwa jest dzisiaj w Gdańsku bardzo źle! Inny 
przykład, niewątpliwie mniejszej wagi, lecz znamienny, to tabliczki z nazwami spichlerzy przy ul. 
Chmielnej 59-62, umieszczone na niewłaściwych spichlerzach! W rezultacie spichlerz nr 59, na 
którym od strony Motławy zachował się kamienny kartusz z 1755 r. z polskim napisem "Pod 
Koroną", ma od ulicy tabliczkę z nazwą "Gdańsk"! Powtórzmy: prawidłowa kolejność tabliczek to 
"Pod Koroną" (Chmielna nr 59, w widoku od ulicy pierwszy z prawej), "Toruń" (nr 60), "Elbląg" 
(nr 61) i "Gdańsk" (nr 62 - pierwszy z lewej). Zwracałem na to uwagę wielokrotnie, także na tych 
łamach - w październiku 2008 r. Tabliczki nadal wiszą na nie swoich miejscach i przekazują 
nieprawdziwe informacje. Czy władze konserwatorskie, których ustawowym obowiązkiem jest 
ochrona dziedzictwa, tego nie widzą? Przewieszenie czterech tabliczek zajęłoby pracownikowi z 
drabiną i śrubokrętem nie więcej niż pół godziny.

Wróćmy do gdańskiego Emaus, którego nowotestamentową nazwę znajdujemy po raz pierwszy na 
mapie z 1711 r. W 1789 r. obok Starego Emaus było już także Nowe Emaus, z młynem i gospodą na 
dzisiejszym miejscu, u zbiegu drogi do Kartuz (dzisiejsza ulica Kartuska) i do Trzech Lip (ul. 
Nowolipie). Obok wyrosły zabudowania. W 1875 r. w Emaus, wraz z Krzyżownikami i 
Nowolipiem mieszkało 1150 osób. W księgach adresowych zespół młyński pojawia się dopiero po 
włączeniu rejonu do miasta w 1933 r. Przy młynie od lat funkcjonowała piekarnia, w nowszych 
czasach określana jako "Fabryka Chleba" (Brotfabrik). Stara gospoda zapewne od początku nosiła 
nazwę "Pod Młynem" (Zur Mühle). Powojenne rejestry konserwatorskie nazywają ją "domem 
mieszkalnym", prasa "domem młynarza", co nie odpowiada jej historycznej funkcji. Właścicielem 
młyna był przed wojną inż. Ernst Schmidt, gospody - Otto Drews. Jest rzeczą niewyobrażalną, żeby 
ten pełen uroku klasycystyczny obiekt nie został odbudowany w dawnym kształcie! Emaus musi 
odzyskać ważną część swojej historycznej tożsamości.

Młyn i gospoda Emaus przed rozbiórką

[autor fot./rys] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE
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Zaczęło się od informacji w artykule o historii niemieckich towarzystw gimnastycznych w 
Gdańsku. Pierwszym był założony w 1859 r. Związek Gimnastyczno-Szermierczy (Turn - und 
Fechtverein). w trzy lata później powstał drugi - Męski Związek Gimnastyczny (Männer 
Turnverein). W opisie jego działalności znajdujemy zdanie: "świetny przebieg miało święto 50-lecia 
związku w marcu 1912 roku, którego kulminacją było zasadzenie Dębu Jahna w połowie alei, w 
pobliżu pomnika Gralatha". Gdzie dokładnie był ów dąb i czy przetrwał do dziś? "Pół alei" (halbe 
alee) oznacza rejon dzisiejszej alei Zwycięstwa, określony dokładniej jako "w pobliżu pomnika 
Gralatha". W prasie z tego czasu można przeczytać, że dąb posadzono za pomnikiem. Jedyne 



możliwe miejsce to teren dawnego cmentarza św. Trójcy - przy alei, między ulicą Polną 
(Feldstrasse) - dziś Smoluchowskiego - i aleją Delbrücka - dziś Skłodowskiej-Curie. Cmentarz 
założono w 1867 r., zamknięto w 1942, a całkowicie zlikwidowano po ostatniej wojnie. Pozostały 
drzewa. niedawno teren uporządkowano i zaopatrzono w kamienne tablice z informacją w trzech 
językach. O Dębie Jahna nie wspomniano.

Spróbujmy go poszukać. Jeżeli istnieje, to ma dzisiaj 99 lat i pół roku, musi więc być okazałym 
drzewem. Obchodząc były cmentarz spotykamy wiele dębów, przede wszystkim przy ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie, która jest nimi wysadzana. Kilka dębów rośnie także od strony dawnego traktu 
konnego przy alei Zwycięstwa. Są to jednak wszystko drzewa młodsze. Wejdźmy na teren samego 
cmentarza, dość dobrze utrzymany, z wytyczonymi alejkami i placem zabaw dla dzieci. Po bokach 
stare drzewa wyznaczają przebieg dawnych głównych alei cmentarza. Nie są to jednak dęby, tylko 
kasztanowce. Nowe alejki zbiegają się w kilku okrągłych placykach. I oto na jednym z nich, w 
centralnym punkcie terenu, dostrzegamy dąb, wiekiem i rozmiarami odpowiadający temu, którego 
szukamy. Widać, że przeżył jakąś katastrofę, po której odcięto jeden z głównych konarów, ale dalej 
przewyższa wzrostem otaczające drzewa innych gatunków. W dodatku obok jego pnia leży 
niewielki głaz, na którym, jak wolno przypuszczać, była okolicznościowa inskrypcja. Znaleźliśmy 
Dąb Jahna!

Kim zacz był ów Jahn i czy w ogóle zasługuje na naszą pamięć? Sięgamy do encyklopedii (jak kto 
woli - do internetu) i czytamy: "Jahn, Friedrich Ludwig, 1778-1852, niemiecki teoretyk gimnastyki; 
twórca systemu ćwiczeń na specjalnych przyrządach (np. drążek, koń, poręcze) oraz ruchu 
społeczno-sportowego". Jak dotąd wszystko w porządku. Idee wychowania fizycznego i hasło "w 
zdrowym ciele zdrowy duch" nie są nam obce. Ostatni człon zdania jest mniej zachęcający: 
"prekursor niemieckiego nacjonalizmu". Zagłębiając się w szczegóły jego biografii, znajdujemy 
takie np. jego stwierdzenie: "Polacy, Francuzi, księża, arystokraci i Żydzi są nieszczęściem 
Niemiec" (zapomniał przy tym dodać, że Polacy nie prosili się o to, by ich włączać do Niemiec). 
Inna idea to "Wielkie Niemcy", sięgające "od Dunkierki po Sandomierz" (!) Czemu akurat 
Sandomierz miałby być niemiecki, autor nie wyjaśnił. Nic dziwnego, że nacjonaliści niemieccy 
chętnie sięgali do Jahna. Na jego usprawiedliwienie należy dodać, że pisał w czasach napoleońskich 
i dążył do odzyskania przez Niemcy niepodległości. Warto też pamiętać, że świat (a wraz z nim i 
my) zawdzięcza mu uznanie znaczenia wychowania fizycznego i sportu dla kształtowania 
charakteru. I jeżeli później powstały także polskie organizacje, takie jak "Sokół" (w 1867 r. w 
zaborze austriackim, w 1885 w niemieckim, w 1894 w samym Gdańsku), to stało się tak 
niewątpliwie pod wpływem idei Jahna. Może więc warto przymocować do kamienia pod "jego" 
dębem odpowiednio opracowaną informację?

Dąb Jahna dziś
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Wjazd do Gdańska królowej Ludwiki Marii, świeżo poślubionej małżonki Władysława IV w roku 
1646 był jednym z najświetniejszych 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Choć trwał osiem godzin, wydał się nam błyskawicą, gdyż nie można było odróżnić porządku 
przyjęcia, kosztownych strojów i wspaniałych czapraków na koniach wielkich panów polskich. 
Każdego z nich należałoby tu opisać, by dać pełne wyobrażenie o tym wielkim dniu. Brak mi 



jednak wyobraźni i barw, by mi się to dobrze udało". Tak pisał towarzyszący królowej 
dwudziestotrzyletni Francuz Jean Le Laboureur de Bleranval. W tej imponującej paradzie brali 
również udział gdańszczanie, w tym czterystu jeźdźców z najznamienitszych rodzin. Przedefilowały 
także mieszczańskie kompanie, reprezentujące cztery kwartały Prawego (Głównego) Miasta. 
Wydane wcześniej zarządzenie miało postać:

"Jako że Jego Królewska Mość Polski i Szwecji Władysław IV, wraz z Najjaśniejszą Księżniczką 
Mantui i Nevers, Ludwiką Marią Gonzagą zdecydowali swój królewski pobyt w Gdańsku odbyć i 
celebrować, tedy Dostojna Rada Miasta Gdańska oprócz innych spraw, koniecznych tak dla 
bezpieczeństwa miasta jak i dla uczczenia najwyższego Królewskiego Majestatu, zarządziła, żeby 
obywatele tego miasta w czterech regimentach i czterdziestu ośmiu chorągwiach, zaś ci z 
Przedmieścia w jednym regimencie i dwunastu chorągwiach zechcieli się zgrupować, każdy kwartał 
pod osobną barwą i znakiem, podczas gdy przedmiejscy różnych barw w swoich chorągwiach 
używają; co też niezwłocznie (?) zostało wykonane". Wprowadzony wówczas podział na regimenty, 
liczące po dwanaście chorągwi utrzymał się do II rozbioru Polski. Przedtem dzielono mieszczan na 
roty, każda po dziesięć domów.

Wspomniane w rozporządzeniu sztandary kwartałów nie zachowały się, ale mamy ilustracje. 
Przypomnijmy umiejscowienie kwartałów. Najlepiej to zrobić w miejscu, w którym krzyżowały się 
ich granice - u zbiegu ulic: Świętego Ducha, Podkramarskiej i Grobli I. Na przecięciu osi ulic stała 
dawna fontanna Czterech Kwartałów - dzisiejsza jest ze zrozumiałych względów przesunięta. 
Stańmy przy niej i zwróćmy się twarzą na lewo od Kaplicy Królewskiej, w stronę ulicy Mariackiej, 
niewidocznego stąd Długiego Targu i Bramy Zielonej, wzniesionej na miejscu Bramy Kogi. W tym 
kierunku był Kwartał Kogi. Obróciwszy się o 90 stopni w prawo, w stronę ul. Piwnej i Długiej, 
wraz z bramami Złotą i Wyżynną, mamy przed sobą Kwartał Wysoki. Po kolejnym obrocie w 
prawo znajdzie się przed nami Kwartał Szeroki, z odcinkami ulic Szerokiej (od Targu Drzewnego 
do Grobli II) i Świętojańskiej, oraz kościołem św. Mikołaja. Ostatni obrót skieruje nas w stronę 
Kwartału Rybackiego, z przymotławskimi odcinkami Szerokiej, Świętojańskiej i Straganiarskiej, 
kościołem św. Jana i Targiem Rybnym. Każdy kwartał miał swój regiment i sztandar, w postaci 
kwadratowego płata materiału o określonym kolorze, z wyhaftowanym godłem i łacińskim 
napisem. Sztandar regimentu Kogi był czerwony, z wyobrażoną na nim ręką z mieczem, kluczami i 
liśćmi palmy i wawrzynu. Wokół miecza owijał się laurowy wieniec. Są to symbole władzy i 
chwały, zgodne z inskrypcją: CUI VULT, co w ścisłym przekładzie znaczy "Któremu (się) dobrze 
życzy", choć sens lepiej oddaje "Któremu władza". Kwartał Wysoki miał sztandar biały, z 
symbolem czujności - żurawiem, trzymającym w łapie kamień i napisem: VIGILATE - 
"Czuwajcie". Sztandar Kwartału Szerokiego był niebieski; jako godło figurował na nim biały orzeł 
w złotej koronie, dzierżący złoty miecz i liść palmy, wzlatujący nad kulą ziemską. W narożach 
widniały cztery przychylne gwiazdy. Inskrypcja głosiła: CUI NUMINA FAVENT - "Któremu znaki 
sprzyjają". Pomarańczowy sztandar Kwartału Rybackiego miał w polu złotą koronę z dwoma liśćmi 
palmy, otoczoną gałązką wawrzynu. Napis brzmiał: VIVAT REX POLONIAE - "Niech żyje król 
Polski!". Od barw sztandarów regiment Kogi nazywano Czerwonym, Wysoki - Białym, Szeroki - 
Niebieskim, a Rybacki - Pomarańczowym. Warto chyba odtworzyć te sztandary i wykorzystywać je 
przy miejskich uroczystościach.

PS Mimo składanych od lat obietnic do tej pory trwa błędny układ kolorowych płytek na fontannie 
Czterech Kwartałów. Czy ich przełożenie przekracza możliwości odpowiedzialnych za to 
instytucji?

GD-DLO 

Karmelici w Gdańsku - pierwsi w Polsce 
Andrzej Januszajtis



[podpis] Andrzej Januszajtis 

strony lokalne GW - Gdańsk nr 175, wydanie z dnia 29/07/2011Śledź te strony, str. 13 

TEGO NA PEWNO NIE WIECIE
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Karmelici pojawili się w Gdańsku najwcześniej ze wszystkich miast naszego kraju. Pierwsze 
wiadomości pochodzą z roku 1391. Bawiący wówczas w Prusach książę Henryk Lancaster 
(późniejszy król Anglii Henryk IV) dwukrotnie ofiarował jałmużnę braciom karmelitom - 10 lutego 
w Braniewie i 26 marca w Gdańsku.

W 1395 r. gdański klasztor był już na tyle mocny, że na życzenie ks. Albrechta Meklemburskiego 
posłał mu dwóch braci do pomocy w zakładaniu klasztorów. List w tej sprawie wyekspediowano "z 
góry Karmel pod Gdańskiem". Pieczęć podaje wezwanie "Świętej Bogarodzicy Maryi".

Warto zauważyć, że klasztor Karmelitów w Krakowie, uważany niekiedy za najstarszy w Polsce, 
powstał w roku 1397, a zatwierdzenie przez papieża uzyskał w cztery lata później.

Nasz klasztor był niewątpliwie pierwszy na ziemiach polskich. Wybudowano go na Młodym 
Mieście, założonym przez Krzyżaków jako konkurencję dla pozostałych gdańskich miast: Prawego 
(dzisiejszego Głównego - między Podwalami Przedmiejskim i Staromiejskim) i Starego (od 
Podwala Staromiejskiego do Wałowej). Młode Miasto sięgało od ul. Wałowej aż poza dzisiejszy 
przystanek Gdańsk-Stocznia. Szpital św. Michała i Wszystkich Aniołów Bożych, zwany potocznie 
"Aniołkami", stał poza jego granicami. Karmelici usadowili się w połowie drogi między nim i 
Wisłą, w rejonie obecnej ul. Jana z Kolna, niedaleko przystanku.

Dzięki obficie płynącym datkom klasztor szybko się rozbudował. W 1408 r. Krzyżacy ufundowali 
"szklane okno" (witraż?) i ołtarz, w 1409 - drugi ołtarz. W 1410 przeor i bracia kupili 100 tysięcy 
cegieł. Jako przybliżoną datę zakończenia budowy przyjmuje się rok 1422.

W 1433 r., w związku z zagrożeniem ze strony grasujących w okolicy husytów, po raz pierwszy 
zaproponowano karmelitom przeniesienie klasztoru na objęty palisadą teren Starego Miasta, ale po 
odejściu husytów zaniechano tego planu. W roku 1439 kupcy gdańscy i szwedzcy ufundowali 
kaplicę św. Eryka. W myśl umowy ofiary na tacę przypadały konwentowi, natomiast datki do 
skarbonki przeznaczano na budowę i remonty. W dniu św. Eryka (18 maja) organizowano uroczystą 
procesję ze sprowadzonymi z Uppsali relikwiami. Na to święto zakonnicy otrzymywali tuszę 
baranią i beczkę gdańskiego piwa. W 1449 r. zainaugurowano sanktuarium Matki Boskiej i zaczęto 
udzielać odpustów.

Kres rozwojowi młodomiejskiego zgromadzenia karmelitów położyła wojna 13-letnia. Rozbiórka 
Młodego Miasta przez gdańszczan w 1455 r. nie objęła klasztoru. Położony poza fortyfikacjami, był 
narażony na napady krzyżackich najemników.

I tak w pierwszą niedzielę po Wielkanocy (13 kwietnia) 1461 r., "? gdy ludzie z Gdańska tłumnie 
przyszli dla uzyskania odpustu (?), przybyło z Pucka 500 jeźdźców, którzy rozproszyli i rozpędzili 
niewiasty i cały pozostały tłum, wielu zabrali ozdoby, naszyjniki, srebrne paski i kosztowne stroje, 
wzięli też do niewoli 14 rzemieślników. Ponieważ jednak wypadło za nimi z miasta wielu jeźdźców 
i pieszych pachołków, uszli z powrotem na swoje miejsce".

Po rozbiciu sił krzyżackich pod Świecinem przez Piotra Dunina 500 rycerzy polskich stanęło na noc 
w klasztorze Karmelitów. Sytuacja była jednak dalej niepewna i władze wróciły do koncepcji 
przeniesienia klasztoru na Stare Miasto i rozebrania budynków, które mogły dać schronienie 
wrogowi.

W dniu 4 kwietnia 1464 r. wystawiono akt przekazania karmelitom terenu i zabudowań szpitala i 
kościoła św. Jerzego, "naprzeciwko szpitala św. Elżbiety" (przy ul. Elżbietańskiej), "wraz z 
dzwonnicą i dzwonem i pozostałymi zabudowaniami". Po zakończeniu wojny "biali mnisi" zaczęli 
budować nowy kościół "NMP i ŚŚ Eliasza i Elizeusza" - dzisiejszy św. Józefa - i klasztor, który był 



ich siedzibą aż do roku 1823. Dziś gospodarzą w kościele św. Katarzyny.

PS O pierwszeństwie gdańskich karmelitów w Polsce pamiętano: jeszcze w XIX w. podczas 
wspólnych procesji szli jako pierwsi.

Brama z godłem gdańskich Karmelitów przy ul. Elżbietańskiej
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Dziadek z ul. Batorego
[podpis] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 

strony lokalne GW - Gdańsk nr 163, wydanie z dnia 15/07/2011Śledź te strony, str. 11 

Początki dzisiejszej ulicy Batorego sięgają końca XIX w. Na planie z 1899 r. istniał już jej pierwszy 
odcinek, na razie bezimienny, od Jaśkowej Doliny do Mirachowskiej Promenady - dzisiejszej ul. 
Matki Polki. W 1906 r. nosił już nazwę ulicy Steffensa (Steffensweg). Uczczono w ten sposób 
zmarłego dwa lata przedtem przewodniczącego Rady i Honorowego Obywatela miasta Ottona 
Steffensa. Steffens był właścicielem Złotej Kamieniczki, a w Jaśkowej Dolinie posiadał letnią 
rezydencję, która nosi dziś numer 15 (dawniej 8) i należy do Instytutu Łączności. Zabudowa 
zaczynającej się w jej sąsiedztwie ul. Batorego pochodzi w znacznej części sprzed I wojny i składa 
się głównie z willi. Podobnie jak dziś mieszkali w nich wówczas ludzie stosunkowo dobrze 
sytuowani, m.in. lekarze i profesorowie.

Rozwój ulicy postępował odcinkami, między którymi były spore przerwy, zabudowane dopiero po 
1945 r. Kolejny odcinek powstał u wylotu ul. Sosnowej, gdzie w 1906 r. przeniesiono ze Starego 
Miasta sierociniec. Jeszcze dalszy wiązał się z wybudowaniem Szkoły Realnej im. następcy tronu 
Wilhelma na końcu ul. Johannesa Falka - obecnej Topolowej. Ekskluzywna szkoła w budynku 
dzisiejszej "Topolówki" zaczęła działać w roku 1912. Nauczycieli dobierano w całych Niemczech. I 
tutaj pojawia się wymieniony w tytule "dziadek". Mowa naturalnie o Willim Jentzschu (spotyka się 
też pisownię Jentsch), dziadku obecnej p. kanclerz Niemieckiej Republiki Federalnej, Angeli 
Merkel. Dobrym źródłem informacji o jego karierze i miejscach zamieszkania są gdańskie księgi 
adresowe (Adressbücher), wychodzące co rok lub dwa, zachowane prawie w komplecie. Najstarsze 
pochodzą z XVIII wieku! Willi Jentzsch, urodzony w Wolfen w Saksonii, figuruje w nich po raz 
pierwszy w 1914 r. jako starszy nauczyciel (Oberlehrer) owej arcyksiążęcej szkoły przy Falkweg 7. 
Mieszkał wtedy przy dzisiejszej ul. Łukasiewicza 2 (Zobel-Weg). W 1917 r. przeniósł się na 
Topolową 7, czyli do mieszkania służbowego przy szkole. Po I wojnie znajdujemy go przez pewien 
czas przy ul. Czarnej 2 (dziś Zator-Przytockiego).

W 1921 r. był już radcą studialnym (Studienrat), co oznacza, że miał ukończone studia wyższe w co 
najmniej dwóch specjalnościach. W tym samym roku ożenił się z nauczycielką Gertrudą Drange, 
córką sekretarza miasta Elbląga. Od 1924 r. mieszkali oboje przy Steffensweg czyli Batorego 47. 
Dom - zachowany do dziś - należał do spółdzielni budowlanej (Baugenossenschaft), która 
wybudowała go jeszcze przed 1914 r.

Od 1925 r. państwo Jentzschowie mieli telefon nr 41679. W 1927 r. Willi jest po raz pierwszy 
określony jako senator, czyli członek władz Wolnego Miasta. Był tzw. senatorem parlamentarnym, 
czyli nieetatowym, oddelegowanym na nieokreślony czas przez Volkstag (sejm) Wolnego Miasta. 
Posłem jednak nie był ani nie należał do żadnej partii. Nie udało mi się stwierdzić, czym się tam 
zajmował. Mieszkał nadal przy Batorego 47. W rok później urodziła się tu (ściśle biorąc w "Domu 
Bociana" na Klinicznej) Herlind, matka Angeli Merkel. W roku 1929 następują zmiany: "były 
senator" (a. D.) Willi Jentzsch zostaje dyrektorem gimnazjum św. Jana (w gmachu muzeum przy ul. 
Rzeźnickiej) i przeprowadza się wraz z rodziną na ul. Główną (Hauptstrasse), dzisiejszą 
Grunwaldzką, pod ówczesny nr 40a. Dom ten nie istnieje; gdyby przetrwał wojnę i późniejsze 
poszerzenie ulicy, stałby na przeciwko supersamu Zatoki.



W 1934 r. dziadkowie pani kanclerz mieszkali już w Sopocie, przy dzisiejszej ul. Dworcowej 2. 
Można ich było osiągnąć telefonicznie pod nr. 51696. W dwa lata później nie ma ich już w księdze 
adresowej. Wiadomo, że w 1936 r. Willi Jentzsch zmarł. Jeżeli tak, to powinien być pochowany na 
sopockim cmentarzu.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

"Topolówka", dawne miejsce pracy Willego Jentzscha
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 

Rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak stare są nasze szlaki komunikacyjne. W pochodzącej w 
większości z XIV w. siatce ulic Śródmieścia można znaleźć pozostałości jeszcze starszych dróg. 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Na przykład krzywizna ulicy Piwnej odzwierciedla przebieg drogi, która już w X w. prowadziła do 
prastarej przeprawy przez Motławę w rejonie Zielonego Mostu. Niewiele później musiała powstać 
droga do grodu w zakolu Motławy wzdłuż dzisiejszego Podwala Staromiejskiego. Od 
niepamiętnych czasów kupcy przyjeżdżający drogą lądową korzystali z wygodnej trasy u podnóża 
Biskupiej Górki i Grodziska. Przed wjazdem do miasta ta Droga Kupców, jak ją nazywano, 
krzyżowała się z traktem kaszubskim, prowadzącym przez dolinę Siedlicy (dzisiejsze ulice 
Kartuska i Nowe Ogrody) i skręcającym później w stronę bram wjazdowych. Rozjeżdżony 
kopytami koni i kołami wozów teren przed bramami miasta wykorzystywano dla handlu - głównie 
produktami wiejskimi. Po przeprowadzeniu kanału Raduni w rejonie Huciska urządzono wodopój 
dla bydła i koni. Rozmiary placu ograniczał stojący tutaj kościół św. Gertrudy z cmentarzem dla 
biedaków i ofiar epidemii (dzisiejszy Targ Węglowy powstał na dawnej łące św. Gertrudy). Kościół 
i cmentarz zlikwidowano w XVI w., część terenu zajęły nowe fortyfikacje. W 1538 r. za zgodą 
króla Zygmunta Starego zaczęto sprowadzać wodę z jeziora Jasień. Nad kanałem Raduni powstała 
wieża ciśnień. Napędzane nurtem kanału pompy tłoczyły wodę do wysokiego na 10 m zbiornika, 
zwanego fasą, skąd systemem rur spływała do 564 studni na terenie miasta. Funkcjonował tu także 
folusz do zmiękczania skór oraz garbarnia. Wszystkie te zakłady znikły, ale na Targu Rakowym do 
dziś widnieje zagrzebany w ziemi wał turbiny.

Nazwa Targu Siennego jest stosunkowo młoda. Najwcześniej, w XIV w., był tutaj Targ Bydlęcy. Na 
widoku Dickmana z 1617 r. przed Bramą Wyżynną rozciąga się Targ Koński, przeniesiony z 
Podwala Przedmiejskiego (między Rzeźnicką i Kładkami), gdzie się przedtem znajdował. Na 
późniejszych planach plac określano jako Woli Targ, a teren za Radunią, w sąsiedztwie foluszu 
(przy drodze do Nowych Ogrodów) - jako plac Zamszowy. Przy odgałęziającej się od niego uliczce 
Kaszubi sprzedawali w lecie raki i od 1763 r. zaczęto ją nazywać Targiem Rakowym. Po wojnach 
napoleońskich powstała tu rafineria cukru Henrichsdorffa, która jednak nie przynosiła zysków. W 
1841 r. właściciel sprzedał teren masonom z loży Eugenia Pod Koronowanym Lwem, którzy 
wznieśli tu siedzibę i zagospodarowali ogród. Przebiegającą obok uliczkę Schinkla (zwaną tak już 
w 1428 r.!) zaczęto nazywać Masońską. W 1866 r. Woli Targ przekształcił się w Targ Sienny. Jego 
wielką ozdobą był Mały Błędnik - zieleniec, urządzony przez założone w 1840 r. Towarzystwo 
Upiększania Miasta (dzisiejszy park Harcerzy Polskich w Wolnym Mieście Gdańsku).

Bez względu na zmieniające się nazwy ten plac był zawsze przedpolem dla Głównego Miasta, 



ostatnim przystankiem przed wjazdem do Bramy Wyżynnej. Można się było zatrzymać i jeszcze raz 
spojrzeć na panoramę miasta. Rozmiary placu zapewniają właściwą odległość dla ogarnięcia jej 
wzrokiem i odczucia jej piękna. Niestety, nie wszyscy to rozumieją. W kolejnych planach z 
niepojętym uporem próbuje się pokryć go budynkami. O ile zabudowa za placem - nad Radunią i na 
płycie nad torami kolei jest celowa i pożyteczna, to na samym placu byłaby szkodliwa dla piękna, 
ukształtowanego przez wieki, przede wszystkim dla Bramy Wyżynnej - jednej z najpiękniejszych 
europejskiego renesansu - i górującej nad nią Wieży Więziennej.

Budynek loży Eugenia uległ zniszczeniu w 1945 r. Przetrwały resztki dawnego ogrodu na wąskiej 
działce za Biblioteką Wojewódzką. Wśród starych drzew wyróżnia się rozmiarami wspaniały 
jesion. Najlepiej go widać z właściwego Targu Rakowego - placyku przed wejściem do 
zbudowanego w 1916 r. Banku Raiffeisena, dzisiejszej Dyrekcji Poczty. Kto posadził to drzewo? 
Odpowiedź zależy od jego wieku. Jeżeli ma więcej niż 270 lat, to mógł je posadzić Karol Gotfryd 
Henrichsdorf, właściciel tej działki i zarazem wytwórni likierów Pod Łososiem, ten sam, który na 
własny koszt dosadził jedną trzecią lip dzisiejszej alei Zwycięstwa, wyciętych w czasie wojen 
napoleońskich. Jeżeli jesion jest nieco młodszy, to posadził go zatrudniony przez masonów 
inspektor Gustav Schondorff, zarządzający w tym samym czasie parkiem Oliwskim. W każdym 
przypadku jest to drzewo pomnikowe.

Jesion przy Targu Rakowym
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE

Andrzej Januszajtis

Zapraszam miłych Czytelników na ulicę Igielnicką na Starym Mieście. Nazwę, zanotowaną już w 
1495 r. zapisywano rozmaicie (noldener-, Nadler-, Näthler-, albo Nätlergasse), ale zawsze oznaczała 
to samo - ulicę producentów igieł, czyli igielników, zwanych też iglarzami. Co najmniej kilku z 
nich musiało tutaj mieszkać. Początkowo należeli do cechu kowali, ale podległość ta z biegiem 
czasu zanikła, mimo że specjalność się rozwijała. Na przełomie XVI i XVII wieku pracowało w 
Gdańsku 21 legalnych warsztatów iglarskich, podczas gdy w Krakowie było ich wówczas 12, w 
Toruniu 5. Jak widać i w tej dziedzinie Gdańsk przodował w Rzeczypospolitej. Przy krótkiej uliczce 
było 10 zabudowanych parcel. Wprowadzone w 1853 r. numery zaczynały się od ul. św. Katarzyny 
i szły kolejno po zachodniej stronie Igielnickiej do nr 6, po czym wracały po drugiej stronie do ul. 
Podzamcze, która tutaj się kończyła. Przez parcelę nr 1 przepływało odgałęzienie kanału Raduni z 
mostkiem między ulicami Igielnicką i Stolarską. W 1854 r. parcela należała do szklarza Borrascha, 
który miał tu warsztat, był też właścicielem domu nr 9. Całą ulicę zamieszkiwali rzemieślnicy - 2 
stolarzy, blacharz, rzeźnik i bednarz. Wyjątek stanowił sprzedawca produktów spożywczych pod nr 
6. W 1905 r. całą tę stronę rozebrano i zaczęto budowę nowych obiektów. Jako pierwsza powstała 
kamieniczka na rogu Podwala Staromiejskiego, w której obecnie jest kawiarnia Pellowskiego. Na 
ścianie do dziś widać datę ukończenia - 1906. Na narożnej parceli nr 1 powstał do roku 1910 zbór 
metodystów. Ściśle biorąc był to dom z kaplicą na parterze i mieszkaniami na górnych piętrach. 
Neogotycką fasadę z głównym wejściem od północy flankowały dwie masywne wieże. W 1911 r. 
mieszkały tu 24 osoby. Po ukończeniu budowy zmieniono numery tak, że po tej stronie ulicy były 
od 1 do 3, po drugiej od 4 do 6. W 1945 r. z kościoła pozostały wypalone ruiny (zachowało się 
zdjęcie). Mimo że były w niezłym stanie rozebrano je, zgodnie z panującą wówczas doktryną, 
według której odbudowywanie architektury z tego okresu było ideologicznie niesłuszne (relikty 
tego poglądu tkwią w niektórych głowach do dziś...). Na miejscu zboru stanął budynek, mieszczący 



dziś bibliotekę - ważny dla okolicy ośrodek kultury. Na górze jak dawniej mieszkają ludzie. Na 
miejscu dawnych numerów 3 do 1 są dziś 1 do 7, przy czym zaginął nr 3 (!). Po drugiej stronie są 
numery 2, 4, 6. Częściowo zachowany jest ów należący do Podwala Staromiejskiego dom z 1906 r. 
z kawiarnią. Brakuje w nim tylko wysokiego dachu, znanego z dawnych zdjęć.

Na świecie metodyści działają od końca XVIII w. W Gdańsku pojawili się w 1894 r. Do chwili 
wybudowania zboru na Igielnickiej tułali się po wynajętych salach. Po powstaniu w 1921 r. 
polskiego episkopalnego Kościoła metodystycznego przez pewien czas mu podlegali. Gdańska 
wspólnota liczyła wówczas 129 osób. Wojna położyła kres jej działalności. Ostatnio wierni tego 
kościoła odzyskali budynek przy Igielnickiej, zbudowany na miejscu dawnego domu modlitwy. 
Przy okazji dowiadujemy się, jakoby stał przy ul. "Katarzynki". Jest to nieprawda! Ulica, nosząca 
od 1945 r. tę nazwę (dawniej St. Katharinenkirchhof), była zawsze tylko przy samym kościele - od 
Podmłyńskiej do Profesorskiej. Jej przedłużenie - od Profesorskiej do Stolarskiej - zwane od 1581 r. 
Ścieżką Kościelną (Kirchensteig), z późniejszym dodatkiem św. Katarzyny (St. Katharinen 
Kirchensteig), to od 1945 r. ulica Świętej Katarzyny i takie tam potem zawisły tabliczki. To, że w 
jakimś momencie (podejrzewam, że w czasach późnej "komuny") pojawiły się inne tabliczki, nie 
jest równoznaczne ze zmianą nazwy. Zmianę nazwy ulicy lub zakresu obowiązywania może 
uchwalić tylko Rada Miasta, a takiej uchwały nigdy nie było! Wiemy, że władze naszego miasta 
doceniają wagę ochrony skarbu językowego, jakim są historyczne nazwy gdańskich ulic i starają się 
go nie uszczuplać. Powtórzmy to raz jeszcze: błędne nazwy rodzą skutki prawne. Jeżeli w akcie 
odstąpienia dawnej działki metodystom określono ją lub jej część jako położoną przy ul. Katarzynki 
(zamiast św. Katarzyny), to transakcję można podważyć. Jak najszybciej trzeba zdjąć błędne 
tabliczki i zawiesić właściwe. I poprawić ewentualne błędy w umowie.
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 

Rozwój wychowania fizycznego w XIX wieku stał pod wpływem idei niemieckiego pioniera 
gimnastyki Fryderyka Ludwika Jahna, który w 1811 r. zorganizował w Berlinie pierwsze boisko 
szkolne 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Zaczęły też powstawać coraz liczniejsze towarzystwa gimnastyczne. Do Gdańska idee dotarły z 
opóźnieniem. Pierwszą szkolną halę gimnastyczną wzniesiono na Starym Przedmieściu w 1875 r. 
Stała w rejonie dzisiejszego parkingu między Żabim Krukiem a Rzeźnicką. Odtąd nowe budynki 
szkół z reguły posiadały boiska oraz sale gimnastyczne, często w osobnych przybudówkach. W 
1899 na przedpolu fortyfikacji przy Bramie Oliwskiej, na skraju dzisiejszego placu Zebrań 
Ludowych, urządzono boisko dla gdańskich gimnazjów. Stulecie inicjatywy Jahna w 1911 r. 
uczczono oddaniem do użytku placu sportowego przy dzisiejszej ul. Smoluchowskiego, ówczesnej 
Polnej (Feldweg). Nadano mu imię zmarłego rok wcześniej nadburmistrza Gdańska Heinricha 
Ehlersa. Nowe boisko było przeznaczone dla młodzieży szkolnej i stowarzyszeń gimnastycznych. 
Na jego miejscu wznosi się dziś nowy szpital zakaźny. Jednocześnie powstało boisko przy szkole w 
Nowym Porcie. Imprezy gimnastyczne i sportowe odbywały się również na założonym jeszcze w 
1819 r. przez wojsko Małym Placu Ćwiczeń przy Wielkiej Alei (Zwycięstwa), rozciągającemu się 
mniej więcej od dzisiejszej pływalni Politechniki Gdańskiej do Opery.

Prawdziwe stadiony zaczęto w Gdańsku budować dopiero w okresie międzywojennym. 



Demilitaryzacja Wolnego Miasta umożliwiła przejęcie i wykorzystanie terenów wojskowych. Jako 
pierwszy powstał w 1925 r. na rozebranym bastionie Wół na Dolnym Mieście dzisiejszy Stadion 
GKS "Wybrzeże". Stanowił część zespołu, złożonego poza tym z pływalni w fosie Dolnego Miasta, 
boiska dla piłki ręcznej, kortów tenisowych, placów ćwiczebnych, hali gimnastycznej, przebieralni i 
szopy dla szermierzy. Całość zajmowała 7 hektarów. Przygotowano miejsca dla dziesięciotysięcznej 
publiczności. W tym samym roku przekazano gdańskiej Polonii teren pod stadion na rogu ul. 
Kościuszki (wówczas Magdeburger Ring) i Legionów (Heeresanger). Korzystał z niego AZS.

Najpiękniejszy gdański stadion przy ul. Traugutta (ówczesnej Michaelsweg) powstał w roku 1927, 
na miejscu dziewiętnastowiecznej strzelnicy wojskowej. Oto, jak pisano o nim w 1935 roku: 
"Położony między ulicami Polną i Św. Michała, w bezpośredniej bliskości starej, dumnej Alei, jest 
równie dobrze osiągalny z Gdańska, jak z Wrzeszcza i Oliwy. Jego pojemność wynosi co najmniej 
25 tysięcy miejsc. Sama tylko zadaszona trybuna, śmiało skonstruowana na prawie samonośnych 
drewnianych kratownicach i z tego powodu warta oglądania, zapewnia 2500 miejsc siedzących. 
Plac hokejowy, dwa dalsze boiska do gry i znajdujący się naprzeciwko plac Heinricha Ehlersa 
dodają miejsc także podczas wielkich imprez, tak że mógł się tutaj bezproblemowo toczyć wielki 
festyn gimnastyczny w lipcu 1934 r. Pobliska Hala Sportowa, nadająca się na miejsce wielkich 
zgromadzeń i równie dobrze także jako sala dla gimnastyki i boksu, oraz duży zespół kortów 
tenisowych tuż obok, służą nadal jako pożądane uzupełnienie". We wspomnianej tutaj 
(przebudowanej) Hali Sportowej mieści się dziś Opera Bałtycka. Kryte trybuny miał też stadion 
przy koszarach na Słowackiego, niegdyś wojskowych, a w czasach Wolnego Miasta służących 
gdańskiej policji. Jako jedyny miał nawierzchnię żwirową, wszystkie pozostałe posiadały murawę.

Przytoczmy jeszcze dane statystyczne: w Gdańsku było w tym czasie 13 placów gimnastycznych i 
sportowych z urządzeniami dla publiczności (woda, kanalizacja, szatnie itp.), 15 dalszych bez tego 
rodzaju udogodnień, 34 hale gimnastyczne, 1 otwarta pływalnia z 4 basenami płytkimi i 1 głębokim 
(przy stadionie na Dolnym Mieście), drugi głęboki basen (najstarszy, przy zewnętrznej Bramie 
Żuławskiej), dwa kąpieliska, ujeżdżalnia koni, 3 strzelnice małokalibrowe, lotnisko sportowe, tor 
dla wyścigów rowerowych, 11 stacji wioślarskich, 5 portów jachtowych, pole namiotowe dla kanu, 
9 torów saneczkowych i łyżwiarskich, 2 schroniska dla biegających po lasach i w. in. Jak na miasto 
dwa razy mniej ludne niż dziś wydaje się to imponujące! Mimo to nie musimy się wstydzić. Wielka 
hala (tzw. arena) na granicy z Sopotem i bliski ukończenia stadion na Letnicy, to dwa obiekty na 
światowym poziomie. A dla opuszczonego przez Lechię stadionu przy Traugutta, jednego z 
najpiękniej położonych w Polsce, trzeba koniecznie znaleźć inne sportowe zastosowanie, np. 
zawody lekkoatletyczne.

GD-DLO 

Ratuszowe akanty
[podpis] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 

strony lokalne GW - Gdańsk nr 116, wydanie z dnia 20/05/2011Śledź te strony, str. 15 

"Ten hełm jest najsubtelniejszym wykwitem owego późnego, pełnego zawijasów, przechodzącego 
już w barok renesansu i cudem, jedynym w swoim rodzaju" - tak pisano o Ratuszu Głównego 
Miasta w Gdańsku 

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Dalej czytamy: "Wydaje się jakby styl baroku próbował tu współzawodniczyć z pnącą się w górę 
lotnością gotyku, tak lekko, elegancko i ozdobnie w zwężeniu, tak różnorodnie i bogato w zarysie 
wznosi się ten hełm w powietrze.

Nie ma tu zresztą mowy o ścisłym geometrycznym formalizmie, organicznym wyrastaniu gotyckiej 
piramidy; ale o tyle bardziej godna uwagi i dalece górująca malowniczością nad gotykiem, także 



znacznie wyżej wzniesiona swoją kunsztowną kompozycją i bogactwem pomysłów, jest ta cudowna 
gra najpiękniejszych przemian prostych, zakrzywionych i esowatych form, które, same w sobie 
obce radosnemu dążeniu wzwyż, w genialny sposób do takiego właśnie działania wykorzystano.

Cały hełm jest pozłocony i zwieńczony również pozłoconą figurą w zbroi, tak że w jasnym blasku 
słońca efekt staje się jeszcze świetniejszy, prawie eteryczny, znikają bowiem stałe kształty i linie i 
pozostaje tylko jakiś niematerialny twór - przejrzysty, fantastyczny i baśniowo zwiewny. Cztery 
narożne wieżycz-ki i liczne łuczki oporowe, filarki, szpice i kule wzmacniają to wrażenie jak można 
najpiękniej poprzez całkowite wyzwolenie konturów korpusu. W tym działaniu trudno znaleźć w 
Niemczech, a nawet Europie, tak skończone arcydzieło".

Tak pięknie, wręcz poetycko pisali o naszym Ratuszu Głównego Miasta profesorowie Wilhelm 
Lübke i Albrecht Haupt, dalecy na co dzień od poetycznych zachwytów autorzy poważnych 
podręczników historii architektury.

I my dzisiaj podzielamy ich oczarowanie. Gdyby trzeba było spośród wielu wspaniałych zabytków 
Gdańska wybrać jeden jedyny, to byłby nim Ratusz - w głównej mierze ze względu na ten 
niezwykły hełm.

I niech nikt nam nie wmawia, że zbudowanie go w tym kształcie w 1561 r. wzbudziło takie same 
opory, jakie dziś budzą ekstrawaganckie pomysły niektórych (nie wszystkich!) współczesnych 
architektów. Oporów nie było, bo ten hełm od początku zachwycał pięknem i cudownymi 
proporcjami. Od gotyku różnił się detalami i zdobnictwem, ale nigdy nie szokował, bo nie ma w 
nim agresji. Przy całym bogactwie szczegółów zachowuje umiar i nie rozsadza otoczenia skalą, 
czego o wielu dzisiejszych budowlach nie da się powiedzieć.

Wojna przyniosła mu zniszczenie. Drewniana konstrukcja, strącona do wewnątrz wieży i zapalona, 
wytworzyła taki żar, że cegły pokryły się czarnym szkliwem. Odbudowę utrudniało przechylenie 
wieży w stronę ulicy Długiej i spękanie murów, grożących zawaleniem. Ręce powojennych 
budowniczych Gdańska dokonały cudu. W szpary wlano zaprawę cementową, dodatkowe 
wzmocnienie zapewniły wbudowane w wieżę betonowe schody.

Na koniec, w 1952 r., odtworzono hełm i figurę króla Zygmunta Augusta, wykorzystując jej 
pozbierane z gruzów fragmenty. Konstrukcję ze stali, lżejszą niż poprzednia drewniana, oszalowano 
drewnem i obito miedzianą blachą, którą ozdobiły, jak dawniej, pozłacane liście akantu. Niestety 
trzeba się było spieszyć na przyjazd jakiegoś dygnitarza, możliwe też, że zabrakło złota i w 
rezultacie do dziś brakuje tych złocistych liści na najwięk-szej "kopułce" hełmu. Obecny remont 
jest szansą na uzupełnienie tego braku. Nie wyobrażam sobie, żeby tego zaniechano. Jakie te 
"akanty" były piękne, można zobaczyć na starym zdjęciu. Nie widać na nim wprawdzie największej 
glorietty, ale efekt był ten sam. Niech wrócą na swoje miejsce i znowu zalśnią w słońcu!

A skąd ten pomysł ze złotymi liść-mi na ratuszowej wieży? I dlaczego właśnie akant? Encyklopedie 
podają dwa znaczenia tego słowa: 1. Śród-ziemnomorska bylina (rodzaj ostu) o dużych głęboko 
wyciętych liściach i 2. Motyw dekoracyjny w formie stylizowanych liści tej rośliny, stosowany w 
architekturze, sztuce i rzemiośle artystycznym. Zdobiono nim budowle i dzieła sztuki już w 
starożytności. W sztuce chrześcijańskiej akant symbolizuje nieśmiertelność i władzę. W przypadku 
naszego Ratusza chodziło raczej o tę drugą. Chociaż czy tylko o nią? Czy odbudowa miasta w 
dawnym kształcie nie jest dążeniem do nieśmiertelności?

Hełm Ratusza na archiwalnym zdjęciu z widocznymi liśćmi akantu

[autor fot./rys] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 
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Zapomniane Stare Przedmieście



[podpis] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Tytuły biją w oczy: "Dolne Miasto od jutra strefą dla rowerów". Poniżej, już spokojniej: "Strefa 
ruchu TEMPO 30 (?) obejmować będzie już nie tylko Miasto Stare i Główne, ale również Dolne 
Miasto, Nowe Ogrody i Wyspę Spichrzów". Zaraz potem czytamy o "przecięciu ulic Rzeźnickiej i 
Świętego Piotra oraz Lastadii i św. Piotra". Wcześniej w tej samej gazecie była mowa o pl. 
Wałowym "na Dolnym Mieście". Wszystko to pięknie, ale żadna z tych ulic nie jest na Dolnym 
Mieście!

Przypomnijmy zasięg terytorialny rejonów historycznego Śródmieścia. Jego centralną częścią, 
pięknie, choć nie do końca odbudowaną ze zniszczeń ostatniej wojny, jest Główne Miasto, dawniej 
(od 1406 r.) nazywane Miastem Prawym, tzn. Prawowitym, Szlachetnym. Zalegalizowane po 
wojnie "Główne Miasto" nawiązuje do łacińskiego civitas principalis. Jego obszar sięga od 
Motławy do odcinka Wałów Jagiellońskich i Okopowej po bokach Bramy Wyżynnej i od Podwala 
Przedmiejskiego do Podwala Staromiejskiego. Dzielnica na północ od tego ostatniego, aż poza ulicę 
Wałową, to Stare Miasto, zwane tak co najmniej od 1374 r. Rejon na południe od Głównego Miasta 
to nie Dolne Miasto, tylko Przedmieście (od 1425 r.), po 1945 r. przemianowane na Stare 
Przedmieście. Początkowo sięgało od Podwala Przedmiejskiego do końca ul. Rzeźnickiej i Żabiego 
Kruku. W XVII w. powiększyło się o tereny wokół placu Wałowego, aż do Bramy Nizinnej i ulicy 
Dolna Brama - stąd pewnie pomyłki. A więc: Podwale Przedmiejskie, ul. Rzeźnicka, Żabi Kruk, 
Lastadia (rodzaj żeński - w dopełniaczu: Lastadii!), kościołami św. Trójcy, św. Piotra i Pawła i 
Muzeum Narodowym, a także rejon pl. Wałowego, wraz z Bramą Nizinną i prowadzącą do niej 
ulicą Dolna Brama, należą do Starego Przedmieścia.

Dolne Miasto jest oczywiście za Nową Motławą, między nią a kręgiem wałów i bastionów, 
ciągnącym się od Kamiennej Śluzy do ul. Sadowej. Północną granicę stanowi dziś przedłużenie 
trasy Podwala Przedmiejskiego, którego nazwa - wbrew tabliczkom i niektórym planom - nie może 
tutaj sięgać, byłby to nonsens historyczny i topograficzny. Podwale Przedmiejskie oddziela Główne 
Miasto od Starego Przedmieścia - dlatego tak się nazywa. Jego przedłużenie na Spichlerzach, to 
rejon dawnej ulicy Zarzewie i nie ma powodu, by ta historyczna nazwa, pamiątka pożaru w 1515 r., 
miała zniknąć. Dalej na wschód trasa biegnie mniej więcej po linii ulic Ułańskiej (od mostu do 
Łąkowej) i Sadowej, a za zakrętem przecina dawny Bastion Wół. Cały ten odcinek, oddzielający 
dziś Dolne Miasto od Długich Ogrodów mógłby przyjąć zapomnianą nazwę Szkockiej Grobli 
(1550). Nazwy Ułańskiej i Sadowej powinny nadal nosić biegnące obok zachowane odcinki tych 
ulic. Na północ od nich są Długie Ogrody, których nazwa sięga wstecz do 1443 r. (ogrody były tu 
już w 1385). W cytowanych artykułach pojawiły się zamiast nich Nowe Ogrody (po drugiej stronie 
Śródmieścia), które chyba strefą TEMPO 30 objęte nie są?

Na koniec przypomnienie: wspomniane tutaj nazwy są obowiązujące. W rozporządzeniu z dnia 11 
lutego 1946 r., wprowadzającym polskie nazwy miejscowości m.in. na terenie Gdańska, § 2. 
stwierdza wyraźnie: "W stosunkach publicznych wolno używać nazw miejscowości i obiektów 
fizjograficznych tylko w brzmieniu ustalonym niniejszym rozporządzeniem". Mamy zatem nakaz 
używania tych nazw. Dlaczego? Bo jest to część obowiązującego prawa, które wprowadza ład w 
nasze życie. Stosowanie innych nazw niesie skutki prawne. Jeżeli np. określimy nieruchomość na 
Głównym Mieście jako położoną na Starym Mieście (i odwrotnie), to dotyczącą jej umowę będzie 
można podważyć. W świetle tych uwag np. przepustki gdańskiej straży miejskiej, uprawniające do 
wjazdu w "rejon Starego Miasta" nie mają mocy prawnej. Na Starym Mieście nie ma stref 
ograniczonego ruchu, a Główne Miasto, na którym jest taka strefa, nie jest w przepustce 
wymienione! Na dobrą sprawę kierowcy, którzy płacą z tego tytułu mandaty, mogliby żądać ich 
zwrotu. Podobnie i w przypadku strefy TEMPO 30: jeżeli chcemy ograniczyć prędkość na Starym 



Przedmieściu, a nazywamy je Dolnym Miastem, to mandaty wystawiane za jej przekroczenie na 
jego terenie będą z mocy prawa nieważne. Oto skutki niestosowania obowiązujących nazw!

Przy okazji warto stwierdzić, że nadużywana ostatnio nazwa "Trójmiasto" również nie jest 
prawomocna. W urzędowych spisach nazw miejscowości nie występuje. Także merytorycznie jest 
bez sensu, bo gdańska aglomeracja liczy znacznie więcej miejscowości. Propagując "Trójmiasto" 
pomniejszamy piękne stare nazwy Gdańska (997 r.), Gdyni (1253), Sopotu (1283) i innych miast. 
Że łączenie nie musi się wiązać z likwidacją nazw, świadczą Bielsko-Biała, Buda-Peszt, 
Minneapolis / St. Paul itp.

Ul. Rzeźnicka na Starym Przedmieściu z Białą Wieżą w głębi

[autor fot./rys] A. JANUSZAJTIS 
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Zapomniana chorągiewka ze św. Katarzyny
[podpis] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Zakończono renowację zniszczonego pięć lat temu przez pożar poszycia hełmu kościoła św. 
Katarzyny. To wielka radość. Można się teraz spodziewać szybkiego uruchomienia zegara z 
wszystkimi czterema tarczami i wspaniałych dzwonów, których jest w sumie pięćdziesiąt.

Będziemy mogli znowu usłyszeć godziny, wybijane przez dzwon - prawdziwy, a nie słuchać 
nagrania, które (przyznajmy!) już nam się nieco osłuchało. Z niecierpliwością czekamy też na 
poprzedzającą bicie godzin muzykę, wygrywaną przez największy gdański karylion o 
niepowtarzalnym brzmieniu. Do dyspozycji jest między innymi 257 utworów, niezwykle pięknych, 
napisanych specjalnie dla naszego kościoła w roku 1784 przez karylionistę Jana Efraima Eggerta. 
Będzie też można wznowić koncerty i festiwale karylionowe z udziałem naszych utalentowanych 
muzyków i zaproszonych wirtuozów tego niezwykłego instrumentu z całego świata. W połączeniu z 
koncertami na dzwonach Ratusza Głównego Miasta i karylionu ruchomego, a w przyszłości - 
miejmy nadzieję - przywróconego jeszcze jednego, na uprzednio wzmocnionej wieży hotelu 
młodzieżowego na Biskupiej Górce, Gdańsk stanie się znowu jedną z głównych karylionowych 
stolic Europy.

Wróćmy do hełmu i jego historii. Pierwszym zwieńczeniem ukończonej w 1486 r. wieży kościoła 
był dach siodłowy, podobny jak u Panny Marii. W połowie XVI w. stanęła na nim centralna 
sygnaturka. W 1634 r. zdjęto stare zwieńczenie i nadbudowano nowy, wspaniały hełm o bogatych 
kształtach. Jego twórcą był Jakub van den Block, syn twórcy Bramy Wyżynnej, Wilhelma, i brat 
Abrahama - wybitnego architekta i rzeźbiarza, który chyba najmocniej wpłynął na architektoniczny 
obraz naszego miasta. Znawcy różnych epok bardzo wysoko oceniają hełm św. Katarzyny: "Korona 
Starego Miasta." "Jedna z najbardziej malowniczych nasad wieżowych, która w zadziwiająco 
pomysłowy, efektowny i piękny sposób uzupełnia potężny czworoboczny trzon". "Oryginalny, po 
trzykroć pękaty hełm, co w banię na wierzchu swej iglicy wystrzela". Emfatyczne określenia 
odzwierciedlają zachwyt, jaki ta wieża zawsze budziła i budzi do dziś. Nic dziwnego, że gdy w 
1905 r. hełm spłonął od pioruna, odbudowano ją w dawnym kształcie. Po drugim zniszczeniu pod 
koniec ostatniej wojny trzeba było czekać dłużej, ale w 1979 r. wieża znowu odzyskała swoje 
zwieńczenie, a miasto jedną z największych ozdób. Ostatni remont miał znacznie mniejszy zakres, 
co nie znaczy, że nie było przeszkód. Dobrze, że wreszcie pomyślnie się skończył.

Przy tej okazji warto przypomnieć zapomnianą chorągiewkę wiatrową z kościoła św. Katarzyny, 



której zdjęcie znalazłem w przedwojennej publikacji H.B. Meyera, poświęconej ówczesnym 
gdańskim zbiorom etnograficznym. Po lewej stronie (bliżej drzewca) widnieje święta Katarzyna z 
kołem i mieczem, po prawej - święty Jerzy, w zaskakującej postaci lancknechta, który przebija 
smoka halabardą. Wycięta w blasze inskrypcja podaje datę: ANNO 1609. Całość, ukształtowana 
lekką ręką, nie jest pozbawiona swoistego humoru. Szczegóły zachwycają mistrzostwem. 
Dekoracyjnie zapętlony smok wydaje się zionąć ogniem. Jaki fantazyjny jest konik na szczycie 
drzewca, jakie pełne wdzięku wstążeczki w dziewczęcych kitkach (!) włosów świętej! To małe 
arcydzieło metaloplastyczne zaginęło, ale warto je odtworzyć i zamocować (obrotowo!) zamiast 
sztywno zaspawanej atrapy, jaką "ozdobiono" odbudowaną dwa lata temu wieżyczkę na dachu.

I jeszcze jedno: ażurowy prześwit hełmu nad galeryjką świeci dziś pustką. Czy nie warto pomyśleć 
o jeszcze jednej oktawie (12 sztuk) najmniejszych dzwonów, które by ją wypełniły?

Chorągiewka do odtworzenia
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O przepołowionych Górkach i przystankach 
tramwaju wodnego
[podpis] Andrzej Januszajtis 
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE

Najstarsza wzmianka o miejscowości Górka Nad Wisłą (Gorka super Vislam) pochodzi z r. 1277. 
Nazwa wywodzi się od owianej legendami wysokiej na 23 m Źródlanej Góry (Quellberg) na końcu 
obecnej ul. Łowickiej. W 1379 r. trzymał tu prom karczmarz Stanko. W 1454 r. miejscowość 
występuje pod nazwą "Nowy Prom" (Newefere) lub "Górka" (Goreck), od 1590 r. już tylko pod tą 
pierwszą nazwą (Neufähr, gwarowo Niffer). Po ostatniej wojnie przywrócono starą polską nazwę w 
liczbie mnogiej. Karczma i prom przez Wisłę funkcjonowały przez wiele wieków. W 1819 r. były 
dwie karczmy, 18 "dymów" i 163 mieszkańców. Spokojną egzystencję wsi przerwał dzień 1 lutego 
1840 r., w którym wody Wisły, spiętrzone przez zator lodowy, przerwały Mierzeję i utworzyły nowe 
ujście. Wincenty Pol nazwał przełom Wisłą Śmiałą. Katastrofa - szczęśliwie bez ofiar w ludziach - 
przecięła wieś na dwie części, zwane odtąd Nowym Promem Zachodnim i Wschodnim (Westlich - i 
Östlich-Neufähr). Większa część wsi pozostała po zachodniej stronie przełomu. Łączność aż do 
ostatniej wojny zapewniał prom. Zachodnie ramię Wisły, które dotąd uchodziło do morza w 
Wisłoujściu, odcięto śluzą między Górkami Zachodnimi a Płonią Wielką. Używana niekiedy nazwa 
"Pleniewo" jest błędna (końcówka -ewo oznacza pochodzenie nazwy od imienia, w tym przypadku 
Pleń, którego nigdy nie było).

Ciekawe nazwy, dzisiaj częściowo zapomniane, noszą okolice Wisły Śmiałej. Na północ od 
Źródlanej Góry, blisko morza, powstały tzw. Zielone Wyspy. Piaszczyste cyple po obu stronach 
ujścia to Haki (Haken) - Zachodni i Wschodni. Dawną ławicę na wschód od ujścia, przyrośniętą do 
lądu, obecnie zagrożoną przez morze nazywano Messyną - na pamiątkę statku Messina, który się tu 
rozbił w r. 1867. Nazwą objęto także powstałe z zalewu jeziorko (Messina-See), zwane dzisiaj 
Ptasim Rajem. Drugie mniejsze otrzymało nazwę Karaski (Karauschenteich). Cały obszar, liczący 
182 ha, uznano w 1915 r. za rezerwat. Do 1925 r. zaobserwowano tu 146 gatunków ptaków.

Przełom Wisły w 1840 r. ułatwił Górczanom dostęp do morza. Głównym zajęciem mieszkańców 
stało się rybołówstwo. W 1793 r. zarejestrowano 2 rybaków, w 1931 - 185 (po obu stronach). 
Powstały liczne wędzarnie ryb - po części czynne do dziś. W 1914 r. Górki Zachodnie włączono do 
obszaru miejskiego. Powierzchnia miejscowości wynosiła 154,3 ha, liczba mieszkańców 679. W 
1927 r. stało tu 115 budynków. Górki Wschodnie liczyły w 1923 r. 144 gospodarstwa domowe i 484 



mieszkańców. W 1974 r. także i one stały się częścią Wielkiego Gdańska.

Prom między Górkami Wschodnimi i Zachodnimi kursował do 1945 r. Myślę, że i dziś przydałoby 
się przywrócić łączność między obiema połówkami dawnej wsi Górki. Połączenie między nimi 
mógłby zapewnić wznowiony prom, ale nadarza się inna możliwość. Jedna z linii projektowanego 
tramwaju wodnego (brawo!) ma mieć przystanki w Górkach Wschodnich (błędnie określonych jako 
"Stogi") i w Narodowym Centrum Żeglarstwa przy ujściu Wisły Śmiałej do Bałtyku. Co stoi na 
przeszkodzie, by po drodze przystawał także w Górkach Wschodnich? Skorzystaliby na tym 
również mieszkańcy Sobieszewa, którzy mogą tu dojechać autobusem, chociaż jeszcze bardziej 
woleliby mieć także przystanek u siebie.

Innym miejscem, w którym przystanki powinny być po obu stronach dzielącej je wody, jest 
Motława. Oprócz przystanku przy Targu Rybnym (ściślej przy Nabrzeżu Rybackim) powinien być 
drugi, przy Ołowiance. Skorzystałyby na tym położone na niej instytucje - w pierwszym rzędzie 
Filharmonia.

Jeszcze parę uwag do nazw: Przystanek "Tamka" to w rzeczywistości Stogi, a zamiast "Nabrzeża 
Barkowego" lepsze byłoby Wisłoujście. I chyba niepotrzebnie do Siennej Grobli dodano rzymską 
dwójkę ("Sienna Grobla II").

Andrzej Januszajtis
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Przy ul. Łagiewniki, tuż za blokiem nr 48-52, odgałęzia się w prawo wjazd na zaplecze. Po 
stojącym tu niegdyś jednym z dziewięciu gdańskich domów kazalnicowych nie ma dziś śladu. Nie 
znaczy to, że nie znajdziemy tu niczego ciekawego.

W głębi dziedzińca wznosi się upstrzony mazajami podłużny, dwukondygnacyjny budynek, 
ustawiony równolegle do Łagiewników, a prostopadle do ul. Aksamitnej. Dzisiaj należy do Pałacu 
Młodzieży z ul. Ogarnej. Obchodząc go dookoła, stwierdzamy, że mieści się w nim orkiestra Vita 
Activa. Budynek wygląda na powojenny, ale narożne przypory fasady południowej mogą 
świadczyć o dawniejszej przeszłości. Chcąc rozwiązać zagadkę, sięgam do ksiąg adresowych, i oto 
pierwsza niespodzianka: od roku 1912 działało tutaj kino Gedania, jedno z siedmiu czynnych w 
ówczesnym Gdańsku. Niewielka sala liczyła 150 miejsc. Przed II wojną, kiedy było już wiele 
nowszych, większych i wygodniejszych kinoteatrów, małe kino przy Łagiewnikach bardzo 
podupadło. Starzy gdańszczanie nazywają je we wspomnieniach "zapchlonym pudłem"! Niemniej 
jednak i tu można było spędzić miłe chwile.

Sięgając dalej w przeszłość, dokonujemy jeszcze bardziej zaskakujących odkryć. Działka, na której 
stanęło kino, była pierwotnie przypisana do ul. Łagiewniki. Po wprowadzeniu w 1794 r. tzw. 
numeracji serwisowej (związanej z kwaterunkiem wojska) nosiła numer 1139. Sąsiadująca z nią od 
północy parcela przy ul. Aksamitnej otrzymała numer 981. Mieszkał tu wówczas porucznik wojsk 
pruskich Jerzy Rajnold Niedermeyer. Obok, pod nr. 982, miał ogród, sięgający do dzisiejszej ul. 
Wałowej. Całą posiadłość wynajęła od niego, a później kupiła loża masońska "Pod Żurawiem". Salę 
zebrań urządzono w oficynie, w domu od ulicy zamieszkał dozorca. Wkrótce po uzyskaniu siedziby 
loża się rozwiązała. Na jej miejscu powstała w 1790 r. następna loża - "Pod Jednością". W 
początkach XIX w. członkowie dokupili parcelę na zapleczu Łagiewników i wybudowali nowy 
dom zebrań. Posesję zaliczano odtąd w całości do ul. Aksamitnej. Po wprowadzeniu nowoczesnej 



numeracji okrężnej, obowiązującej do 1945 r., a w wielu miejscach do dziś, przypisano loży numery 
6 do 8. Analiza starych planów katastralnych uprawnia do wniosku, że budynek, oznaczony dziś 
numerem 4a, stoi na miejscu starej siedziby loży "Jedność", przebudowanej przed I wojną na kino.

Należy dodać, że w 1872 r. cały teren aż do ul. Wałowej kupiło wojsko i wybudowało wielkie 
koszary, rozebrane po ostatniej wojnie. W głębi parceli powstała w 1960 r. Szkoła Podstawowa nr 
57. Loża przeniosła się na Nowe Ogrody 8, gdzie działała do 1933r., po którym wszystkie loże 
zlikwidowano. Na jej miejscu stoi dziś zachodnia część obecnego Urzędu Miejskiego. 
Pozostałością koszar przy Aksamitnej może być mały budynek, oznaczony obecnie numerem 4, 
wówczas mieszczący warsztat lub kuźnię, dziś klub karate. Zbudowano go w tym samym czasie, co 
koszary, na miejscu dawnego domu portiera loży. Ciekawe, ile z niej pozostało w budynku 4a? Z 
pamiątek po masonach, którzy zresztą nie odgrywali w Gdańsku takiej roli, jaką niektórzy im 
przypisują, zachowała się tylko dawna siedziba loży "Pod Zwycięskim Światłem", przebudowana 
po wojnie na Instytut Wysokich Napięć Politechniki Gdańskiej, resztki ogrodu loży "Eugenia" na 
zapleczu Biblioteki Wojewódzkiej i pochodząca od niej nazwa ul. Masońskiej, a ściśle Lożowej 
(Logengang). Przy okazji warto przypomnieć, że uliczka istniała już w 1423 r. Nosiła wtedy nazwę 
Schinkla (Schinkelgasse), zapewne od nazwiska właściciela przyległych posesji.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Domniemana pozostałość loży i kina
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Dlaczego Jan Heweliusz?
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ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Hans Hewelcke urodził się dnia 28 stycznia 1611 roku o wpół do dziewiątej rano...". Tak to określił 
Andrzej Barth, pastor kościoła Katarzyny, w mowie żałobnej, wygłoszonej po śmierci Heweliusza, 
który umarł w dniu swych urodzin w roku 1687. No właśnie, dlaczego mówimy i piszemy "Jana 
Heweliusza", a nie Hansa czy Johannesa Hewelcke? Ostatnio coraz częściej zapisuje się obce 
imiona i nazwiska w oryginalnej wersji językowej, co zresztą niekiedy prowadzi do błędu. Na 
przykład niektórzy nasi autorzy określają twórcę gdańskiej Zbrojowni jako "Antona" van 
Obberghena, podczas gdy on sam podpisywał się Antoni, a we współczesnych dokumentach 
występuje jako mistrz (Meister) Anthoni - nigdy Anton! Wróćmy do Heweliusza, zapisanego w 
katalogu uczniów Gimnazjum Akademickiego w 1618 r. jako Johannes Hefelke Dantiscanus, w 
wykazie władz Starego Miasta w 1641 r. - jako ławnik Hans Hövelke. Od 1651 figuruje w nich 
rajca Johann Hövelke, Hovelke lub Höfelcke. Dopiero od 1673 r. zaczyna przeważać zapis Hevelke, 
Hewelke lub Hewelcke. Wszystkie zapisy dotyczą tej samej osoby! Nic dziwnego, że w pracach 
naukowych i listach pisanych po łacinie, obrał sobie nasz astronom jednolite miano Johannes 
Hevelius. Mogło to nastąpić już w czasie studiów w Lejdzie, odbywanych po łacinie, a może nawet 
w Gimnazjum Akademickim, w którym począwszy od wyższych klas, nie wolno było używać 
innych języków.

A jak Hevelius stał się Heweliuszem? Zadziałał tu typowy dla wielu języków mechanizm 
przyswajania obco brzmiących nazwisk. Grecka końcówka -aios przeszła u dawnych Rzymian w 
-aeus (wymawiane -eus), co przyjął cały świat łaciński. U nas od wieków spolszczano to na -eusz. 
W ten sposób grecki Ptolemaios i łaciński Ptolemaeus stał się Ptolemeuszem, włoscy Medici - 
Medyceuszami, francuski Condé - Kondeuszem, a Hevelius - Heweliuszem. Podobnie 
spolonizowano imiona takie jak Tadeusz, Juliusz, a nawet Janusz - od łacińskiego Joannes lub 



niemieckiego Johannes. W tym przypadku częstsza jest jednak postać Jan. Mamy pełne prawo 
stosować ją także wobec osób obcego pochodzenia, szczególnie z Polską związanych i 
spopularyzowanych w naszym społeczeństwie. Heweliusz urodził się w Gdańsku, więc z urodzenia 
był obywatelem Korony Polskiej, mającym w niej wszędzie równe prawa z innymi. Słusznie też 
nazywamy go najsławniejszym po Mikołaju Koperniku astronomem Rzeczypospolitej, jak go m.in. 
określono na tabliczce umieszczonej w 1987 r. na miejscu jego domów i obserwatorium - na rogu 
Korzennej i Heweliusza. Nie pisałbym tych oczywistości, gdyby nie niektóre dziwne wypowiedzi 
na ten temat w internecie. A co on sam o tym sądził? W liście do Adama Kochańskiego z 1681 r. 
Jan Heweliusz nazwał siebie (po łacinie) "obywatelem świata polskiego, który na chwałę swojej 
Ojczyzny i dla dobra nauki tyle prac, nie chwaląc się, z największym nakładem swych możliwości 
wykonał". Jeżeli dodać do tego "Gwiazdy Władysława" (Stellae Vladislavianae) czy Tarczę 
Sobieskiego (Scutum Sobiescianum), jakie wprowadził na mapy nieba, to komentarze wydają się 
zbyteczne.

Na koniec pytanie: jak wyglądał dom przy IV Grobli 7 (na rogu Straganiarskiej), w którym nasz 
bohater się urodził? Dom stał frontem do Grobli i był połączony z browarem, założonym przez jego 
pradziadka Mikołaja. W 1900 r. ustąpił miejsca secesyjnej kamienicy, widocznej na zdjęciach z lotu 
ptaka. Dom rodzinny astronoma musiał być podobny do sąsiednich kamieniczek. Odtworzoną 
fasadę jednej z nich (nr 5) możemy oglądać przy ul. Szerokiej 40.

I jeszcze jedno: Ciesząc się z uroczystości, jakimi czcimy 400-lecie urodzin Heweliusza, pytam: 
czy nie należałoby wprowadzić na stałe do programu złożenia kwiatów lub zapalenia świeczek na 
jego grobie w kościele św. Katarzyny?

Skrzyżowanie IV Grobli i Straganiarskiej na starym zdjęciu z lotu ptaka
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Milchpeter, tak się nazywa od 150 lat gospoda przy Ścieżce Szkut, w której pobliżu odpływają i 
przypływają ciągnięte (konne) szkuty do Wisłoujścia. Ma ładny ogród i dobre widoki na Wzgórza 
Oliwskie i przez Ostrów na Wisłoujście. - Osobliwa nazwa ma pochodzić od dawnego właściciela, 
mleczarza Piotra N.N.". Tak pisał w 1843 r. nieoceniony W.F. Zernecke w leksykonie, wydanym 
niedawno w polskim przekładzie pod tytułem "Cały Gdańsk za dwadzieścia srebrnych groszy" 
(gorąco polecam!).

Cofając się o 150 lat, znajdziemy się w roku 1693. W rzeczywistości nazwę, którą można oddać 
jako Mleczny Piotr lub Piotr Mleczarz (dosłownie Piotr od Mleka), znajdujemy już rok wcześniej w 
rozporządzeniu Rady, związanym z uruchomieniem komunikacji wodnej do Wisłoujścia. Jak widać, 
owe konne szkuty pływały jeszcze w czasach Zerneckego. Późniejszy rozwój parowców przyniósł 
im kres.

Pierwszy odcinek rejsu - przez Wisłę na Przeróbkę - odbywano za pomocą wioseł lub żagla. Tam 
zaprzęgano konia, który ciągnął szkutę po Łasze Bosmańskiej (zwanej później Łachą Szkut) i dalej 
wzdłuż Wisły aż do Wisłoujścia. Szkuty odpływały z krańcowych punktów co godzinę i spotykały 
się w połowie drogi. Była to pierwsza regularna komunikacja miejska w Polsce. Po jej 
zlikwidowaniu utrzymywano nadal połączenie promowe z Polskim Hakiem, Przeróbką i Ostrowem.

Na starych mapach znajdujemy gospodę po lewej stronie ujścia Motławy do Wisły, na terenie 



ograniczonym od południa zewnętrzną fosą siedemnastowiecznych fortyfikacji, zwaną później 
Rowem Fantowym (Pfandgraben), a od zachodu - łączącym ją z rzeką Rowem Tranowym 
(Trahngraben).

W 1844 r. w sąsiedztwie usadowiły się Królewskie Warsztaty Budowy Korwet - zalążek Stoczni 
Gdańskiej. Rozwijający się zakład uzyskał w 1856 r. "łąki Mennonitów i Mlecznego Piotra", a w 
1874 r. - teren do nowego przekopu, który stał się granicą zmniejszonej parceli gospody. Wkrótce 
potem zasypano Rów Tranowy, na którego miejscu powstał Basen Doku (Dockbassin) i trzy slipy 
(małe pochylnie). Jednocześnie przeprowadzono zygzakowatą drogę, późniejszą ulicę Stoczniową 
(Werftgasse), której końcowy odcinek po rozbiórce fortyfikacji i powstaniu nowej gazowni (w 1904 
r.) przemianowano na Przy Mlecznym Piotrze (Am Milchpeter). Od 1946 r. jest to (w nieco 
zmienionym przebiegu) ulica "Podstoczna". Pamięć o gospodzie została w ten sposób skutecznie 
zatarta.

Dziś nie ma już tutaj gazowni. Produkcja stoczniowa przenosi się na Ostrów. Powstają plany 
Młodego Miasta, obejmujące także teren Mlecznego Piotra. Jak go wykorzystać w zgodzie z 
nowymi potrzebami i bez szkody dla historycznych tradycji? Wielkim walorem jest przyległy 
przestwór wodny u zbiegu martwej Wisły, Motławy i zbudowanego w 1904 r. na miejscu Łachy 
Bosmańskiej Portu Cesarskiego (wtedy wszystko musiało być "cesarskie"), czyli Kanału 
Kaszubskiego. Powstała tutaj obrotnica umożliwia do dziś zawracanie statków o długości do 230 
metrów (w praktyce ponad 250). Już wtedy akwen uzyskał głębokość od 9 do 10,4 m. Dzisiejsze 
mapy portu podają w tym miejscu 8 m głębokości, ale wznowienie systematycznego pogłębiania 
pozwoliłoby przywrócić przedwojenny stan. Porównajmy to z parametrami współczesnych 
jednostek pasażerskich. Nasz sławny transatlantyk "Batory" miał 160 m długości, 22 szerokości i 
7,5 m zanurzenia, "Stefan Batory" - 153 m długości, 21 m szerokości i 8,8 m zanurzenia. A oto 
przykład jednostki najnowszej generacji - "AIDabella", zabierającej do 2500 pasażerów: długość 
252 m, szerokość 32, zanurzenie 7,5 m. Tej wielkości wycieczkowce mogłyby i dziś zawijać do 
nabrzeża przy Mlecznym Piotrze - po niezbędnym przystosowaniu przystani i budowie zaplecza. 
Oszczędziłoby to uczestnikom wycieczek, którzy z reguły spędzają tu w sumie tylko osiem godzin, 
wielogodzinnej straty czasu na przejazd do Gdańska.

"AIDabella" - takie jednostki mogłyby stawać przy Mlecznym Piotrze
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Jest wiele opisów dawnych zwyczajów świątecznych w Gdańsku i na Kaszubach. Znacznie mniej 
znane są obyczaje żuławskie. Szczupłą garść informacji możemy znaleźć między innymi w 
wydanej w 1956 roku w Niemczech pracy Hansa Bernharda Meyera "Das Danziger Volksleben" 
(Życie gdańskiego ludu). Autor wykorzystał w niej wyniki ankiet przeprowadzonych w latach 
1935-1939 na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Nie jest to materiał kompletny: wiele notatek 
zaginęło w czasie zawieruchy wojennej. To, co zdołano uratować, daje ciekawy obraz starych 
zwyczajów ludowych w okolicach Gdańska, w tym także na Żuławach.

Zacznijmy od adwentu i przypisywanych temu okresowi wieńców z czterema świecami, 
zapalanymi w kolejne niedziele, w każdą o jedną świecę więcej. Okazuje się, że zwyczaj ten nie był 
stary - rozpowszechnił się dopiero w okresie międzywojennym. Na Żuławach od wieków popularne 
były natomiast małe choinki ze świeczkami, które zapalano wszystkie naraz, żeby były równo 



wypalone. - Bo to tak nieporządnie, kiedy są różnej wysokości - tłumaczono. W każdą niedzielę 
adwentu rodziny zbierały się wieczorem przy stole, chrupały orzechy i zajadały się toruńskimi 
piernikami i pieczonymi jabłkami. Śpiewano przy tym pieśni adwentowe.

Inną niespodzianką jest informacja, dotycząca normalnych (dużych) choinek. Jak wiadomo, Gdańsk 
poznał choinki w końcu XVII wieku. Świadczy o tym wydany w 1698 roku poemat tutejszego 
nauczyciela Achacego Filliborna "Święte Drzewko Chrystusowe", zachęcający do kontynuowania 
obecnego tutaj, choć nowego, zwyczaju stawiania choinek i zawieszania na ich gałęziach łakoci, 
przeznaczonych dla dzieci. Rozpowszechnienie choinek przebiegało jednak wolno i nawet sto lat 
później częste były drewniane piramidki oplecione gałązkami iglaków. To, co zaskakuje, to 
kontynuowanie tego zwyczaju w znacznie późniejszych czasach. Jak się okazuje, jeszcze w latach 
70. XIX wieku można było spotkać świąteczne piramidki. Tam, gdzie była choinka, zawieszano na 
niej woskowe świeczki, przygotowane rodzinnie papierowe łańcuchy, pozłacane orzechy i jabłka 
oraz różne słodycze. Modne dzisiaj szklane bombki pojawiły się dopiero przed I wojną. Figury do 
szopki pod drzewkiem nieraz wycinano z brukwi (!).

Powszechnym zwyczajem, począwszy od drugiej niedzieli adwentu, zwanej miedzianą, było znane i 
dzisiaj chodzenie z szopką. Z reguły brała w tym udział młodzież, w niektórych wsiach, np. w 
Leszkowach - także dorośli. Chodzący z szopką śpiewali kolędy i wypraszali sobie dary lub 
poczęstunek. W ogóle okres Bożego Narodzenia, tak jak i dziś, wiązał się z obdarowywaniem 
najbliższych. Zróżnicowany był jednak czas, w którym się to czyniło. Obok typowego i dziś 
wieczoru wigilijnego, obdarowywano się w pierwszy dzień świąt. Tak było np. w Koszwałach, 
Stanisławowie, Rokitnicy, Krzywym Kole, Suchym Dębie, Kmiecinie i Żuławkach. Możliwe, że ten 
termin w odległej przeszłości przeważał. Oto, jak się to odbywało: "W Wigilię posyłano dzieci do 
łóżek wcześniej niż zwykle. Kiedy spały, rodzice przygotowywali stół świąteczny, przy czym dla 
każdego, dużego i małego, szykowano talerz z prezentami. Znajdowały się na nim np. jabłka, 
orzechy, łakocie wszelkiego rodzaju, pończochy i inne wełniane rzeczy, zabawki i wiele innych. 
Dzieci biedniejszych ludzi, skoro się obudziły, jeszcze w porze świtu, zabierały sobie te talerze, bo 
często nie miały choinki (Suchy Dąb, Rokitnica). Natomiast tam, gdzie była, tam ją oczywiście w 
tej wczesnej godzinie zapalano - dzieci naturalnie nie dawało się zatrzymać w łóżkach - maluchy 
recytowały wierszyki i następowało ogólne rozdawanie prezentów" (H.B. Meyer). W niektórych 
wsiach, np. w Steblewie, urządzano wigilię w szkole. Każde dziecko dostawało "kolorowy talerz" z 
podarunkami, mającymi charakter praktyczny. Były to czapki, szaliki, rękawiczki, pończochy, 
sweterki itp.

Nieco mniej wiemy o jedzeniu. Na Żuławach raczej nie było zwyczajowej uczty wigilijnej. Typowe 
ówczesne potrawy świąteczne to pieczona gęś, peklowany schab itp., do tego grube kluski z 
suszonymi śliwkami i oczywiście mnóstwo słodyczy - kruche ciasteczka, babka, także piaskowa, 
toruńskie katarzynki, krajanka piernikowa, marcepan i inne smakołyki, w większości 
przygotowywane w domu. Trzeba to przyznać: świąteczne jadłospisy dzisiejszych Żuławiaków w 
niczym tym dawnym nie ustępują. Nie wchodząc w szczegóły, można ich podzielić, w zależności 
od pochodzenia z Kresów czy z centralnej Polski, na jedzących kutię albo kluski z makiem. Jednym 
i drugim życzę smacznego i oczywiście Wesołych Świąt, wypełnionych dawnymi i nowymi 
zwyczajami, a przede wszystkim - serdecznością.

Matka Boża z Dzieciątkiem na skrzydle ołtarzowym z Wróblewa

[autor fot./rys] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 
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Po miłym spotkaniu z młodzieżą w błyszczącej nowością szkole nr 12 przy ul. Człuchowskiej 
miałem okazję obejrzenia (z zewnątrz) dworu w Zakoniczynie, w połowie ul. Wieżyckiej. Ciekawa 
to miejscowość, od 1973 r. należąca do Gdańska. Nazwę zapisywano pierwotnie jako Zankoczyn, 
później Zamkoczin, Zechenzin, Zankenczin, na koniec Zankenzin, co hitlerowcy próbowali 
zniemczyć na Zangen. Po wojnie w ślad za Wojciechem Kętrzyńskim (1879) zalegalizowano 
Zakoniczyn. Językoznawcy rekonstruują nazwę jako Sękocin - od staropolskiego imienia Sękota. 
Przywilej lokacyjny, wystawiony przez komtura gdańskiego Jordana von Vehren, nosił datę 1334. 
Do wsi należało wówczas 14 włók (235 hektarów) gruntów. W 1399 r. Konrad von Jungingen nadał 
Zakoniczyn szpitalowi (przytułkowi) św. Elżbiety, "zwanemu Dworem Biedaków, w starych 
granicach". Jak stare były granice, trudno powiedzieć. Późniejsze wojny doprowadziły do upadku 
wsi. Od 1539 r. jest już tylko majątek, oddawany przez zarządców szpitala w dzierżawę - zazwyczaj 
gdańszczanom. Znamy ich całą listę: w 1558 r. był to Henryk Ziegler, w 1630 Salomon Hundt, w 
1651 Paweł Zipser, w 1682 bracia Abraham, Izaak i Piotr Clemensowie, w 1700 Arnold Amende, w 
1703 Aleksander i Gotfryd Becke, w 1747 przełożony kościoła francuskiego w Gdańsku Pierre 
Valentin, w 1782 kupiec Jan Karol von Kampen. Ciężki to był czas między rozbiorami! Król pruski 
zajął okolice i starał się doprowadzić oporny Gdańsk do ekonomicznej ruiny. Wprowadzone cło na 
piwo, zboże, mąkę i drewno szkodziło jednak bardziej tutejszym wsiom. Jeszcze gorsze były 
dostawy bydła i zboża dla wojska. Zmuszony sytuacją von Kampen próbował sprzedać Zakoniczyn 
kapitanowi von Massowowi. Przełożeni szpitala nie zgodzili się, by majątek stał się dobrem 
rycerskim i nabywcą został w 1789 r. bogaty gbur z Krzywego Koła Michał Randt. Oprócz niemałej 
kwoty dla von Kampena musiał wpłacić 3 tysiące do szpitalnej kasy. Po upadku Napoleona i 
ostatecznym zaborze Gdańska Prusacy przejęli kościół św. Elżbiety i rozdysponowali majątki. W 
1827 r. właścicielem Zakoniczyna był Friedrich Fuchs, w 1837 kupiec Johann Taeubner, a w 1860 
niejaki Joel, miłośnik nauki, członek sekcji antropologicznej gdańskiego Towarzystwa 
Przyrodniczego. W 1880 r. jako właściciel figuruje kupiec Eugen Wendt. Obok niego księga 
adresowa z 1888 r. wymienia w "Zankenzinie" inspektora Oscara Bachmanna. W rękach Wendtów 
majątek pozostawał do 1945 r. Max Wendt, zapewne syn Eugena, był w czasach Wolnego Miasta 
(do 1929 r.) naczelnikiem obwodu Łostowice, obejmującego pięć gmin - od Maćków do Kowali.

A oto trochę statystyki. W 1793 r. spisano tu 17 włók (286 ha) gruntów i 73 mieszkańców, w tym - 
według interpretacji G. Dabinnusa (1953) - 60 Niemców i 13 Polaków. W 1819 r. były tu 4 "dymy" 
i 57 mieszkańców. W 1886 powierzchnia gruntów wynosiła 250,6 ha, liczba mieszkańców wzrosła 
do 141. W 1905 mieszkały 143 osoby: 91 Niemców i 52 Polaków. W 1923 spisano 19 gospodarstw 
domowych i 146 osób. Dziś powstają tu ogromne osiedla mieszkaniowe.

Stoję przed pałacykiem, zbudowanym jakieś półtora wieku temu i przyglądam się mu z rosnącym 
podziwem. Jest w tragicznym stanie, obdarty z tynków, z częściowo powybijanymi oknami 
poddasza, a przecież wywiera niepojęty czar. Korynckie pilastry, kamienne wazy, ceramiczne 
ornamenty, wielkie okno wychodzące na taras - wszystko świadczy o minionej świetności, którą 
jeszcze dziś, po dziesięcioleciach PGR-owskiej dewastacji i obecnego zaniedbania, nie tak trudno 
byłoby przywrócić. A gdyby jeszcze zrewaloryzować zdziczały park z malowniczym stawkiem, 
powstałaby prawdziwa perełka. Czy ktoś doprowadzi posiadłość do dawnego blasku?

Pałacyk w Zakoniczynie

[autor fot./rys] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 
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Piszę te słowa pod wrażeniem przekazanej przez media opinii p. prof. Krzysztofa Pawłowskiego z 
Politechniki Łódzkiej na temat uchwalonego ostatnio w pośpiechu planu zagospodarowania rejonu 
Chmielnej i Stągiewnej. Profesor jest przeciwny odbudowie spichlerzy w dawnym kształcie. Wolno 
mu, ale według niego "Zachowane przekazy historyczne nie dają wiarygodnych informacji na temat 
ukształtowania spichlerzy". Nie wiem, kto go tak poinformował, ale był to ktoś niemający pojęcia o 
gdańskich zasobach.

Kiedy jakiś czas temu opracowywałem dla ówczesnego urzędu konserwatorskiego historyczne 
studium rozwoju parcel na Wyspie Spichrzów, trafiłem w gdańskim Archiwum Państwowym i 
Bibliotece Gdańskiej PAN na taki nadmiar materiałów, że musiałem dokonać selekcji. Mało która 
dzielnica Gdańska ma tak bogatą dokumentację historyczną jak Wyspa! Mamy kompletne księgi 
gruntowe, setki planów, spisów, sztychów, rysunków i fotografii, także kolorowych. Zapisane są 
szerokości fasad, liczby kondygnacji, pojemności magazynowe, liczby pracowników, przemiany 
nazw i właściciele - od 1361 r. Do dyspozycji stoją księgi gruntowe z lat 1385, 1430 i 1643 (daty 
założenia), rejestry spichlerzy od r. 1530 do 1854, księgi adresowe, zachowane z niewielkimi 
lukami od 1741 do 1942 r. Ważnym źródłem jest obroniona w 1922 r. na Politechnice Gdańskiej 
praca doktorska Volkholza zawierająca m.in. 8 planów Wyspy w skali 1:1000 i kilkadziesiąt zdjęć o 
wielkiej wartości dokumentacyjnej. Do tego dochodzą zbiory ikonograficzne z różnego czasu w 
Bibliotece Gdańskiej PAN i w Instytucie Herdera w Marburgu (m.in. zdjęcia wysokiej 
rozdzielczości z lotu ptaka). W sumie są to setki, jeżeli nie tysiące fotografii. Przebogate zbiory 
kartograficzne obejmują mapy i plany z różnych okresów - także katastralne. Są też dokładne mapy 
portu na Motławie i rysunki techniczne nabrzeży. W tym zestawieniu nie można pominąć zbiorów 
Policji Budowlanej, rysunków inwentaryzacyjnych i projektowych, ani tym bardziej studium 
rekonstrukcji spichlerzy, opracowanego pod kierunkiem niezapomnianego prof. Jerzego 
Stankiewicza. Zachowane in situ są fundamenty prawie wszystkich spichlerzy na tym terenie i 
spore fragmenty ścian wielu z nich. Dwa spichlerze: "Steffen" i "Deo" przetrwały wojnę w całości, 
a fasady frontowe bliźniaczego spichlerza "Daleka Droga" runęły sporo lat po wojnie. Ścian 
spichlerzy "Książę" i "Węgier" nie zniszczyli do końca nawet złodzieje cegieł. Pozostałości 
spichlerzy "Turek", "Narożny" (nie Żołędź!), "Woli Łeb" i innych pokazują dość śladów dawnego 
ukształtowania, także wewnętrznego. Brak wiarygodnych informacji? Jeśli coś tu jest 
niewiarygodne, to takie opinie. Najsmutniejsze jest to, że to one (plus dyscyplina partyjna) 
zadecydowały w końcu o uchwaleniu planu, naszpikowanego błędami, pochodzącymi z błędnych 
założeń. Przypomnę dwa: podkładka historyczna z niezabudowaną działką na miejscu stojącego 
tam przez wieki spichlerza "Król Dawid" (Chmielna 4) i oparte na domysłach dopuszczalne 
wysokości zabudowy 30 i 33 m, podczas gdy najwyższe budynki w tym miejscu nie przekraczały 
27 m. O sprzecznym z zasadami ochrony zabytków wprowadzaniu konkurencji dla Żurawia już 
pisałem, ale spójrzmy na ulicę Stągiewną, której dominantą była i powinna być wysoka na 27 m (do 
szczytu dachu) wielka Stągiew. Dopuszczenie wyższej o 6 m zabudowy w jej sąsiedztwie zabije ją 
optycznie i kompletnie zwichruje proporcje obu stron ulicy. Takie wysokości może dyktować tylko 
ktoś pozbawiony wyobraźni przestrzennej (takim kolegom na studiach trzeba było pomagać w 
zadaniach z geometrii wykreślnej).

Sięgam pamięcią wstecz, do różnych planów, uchwalanych w przeszłości i zaiste nie znajduję 



drugiego, tak obarczonego błędami. Niezły pasztet przygotowała odchodząca Rada swoim 
następcom!

Spichlerze na cyplu w 1929 r.

[autor fot./rys] MATERIAŁY PRASOWE 
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W sprawie zabudowy północnego rejonu Wyspy Spichrzów ucieszyło nas umożliwienie zgłaszania 
uwag do planu przez mieszkańców. Jednocześnie odnotowujemy nacisk na pracowników Biura 
Rozwoju, żeby jak najszybciej na nie odpowiedzieli. Czyżby chodziło o "zaklepanie" planu przez 
Radę jeszcze przed wyborami, tak by ewentualna następna ekipa nie mogła już nic poprawić? 
Ciekawe, czy przy głosowaniu będzie obowiązywała dyscyplina klubowa (tzn. partyjna)? Taka 
dyscyplina oznacza w istocie jednoosobowe decyzje, czyli zaprzeczenie demokracji. Radnych 
traktuje się przy tym jak jednostki upośledzone, niezdolne do samodzielnego myślenia. Przejdźmy 
jednak do szczegółów planu, w którym pojawiły się ciekawe sformułowania. Jednym z nich jest 
"rzędna kalenicy". Kalenicą nazywamy górną krawędź dachu, a rzędna oznacza jej wzniesienie nad 
wybranym poziomem. Budynek może jednak być wyższy. Proponowany plan dopuszcza w rejonie 
cypla wyspy rzędną kalenicy 30 m, a w pozostałych nawet 33 m. Żeby to ocenić, porównajmy ją z 
wysokościami największych budynków na Głównym Mieście. Wieża Ratusza ma 82 m, kościoła 
Mariackiego - 78 (z chorągiewkami - 81), wieża Więzienna - 55. Dwór Artusa i Złota Kamieniczka 
sięgają 27 m. Wysokości spichlerzy na wyspie (bez nadbudówek) były lub są mniejsze: spichlerz 
"Pod Koroną" (Chmielna 59) mierzy 26,5 m, "Daleka Droga" (Chmielna 2/3) miała 16 m 
wysokości, "Czterej Rycerze" (Chmielna 14) - 21 m, zachowany spichlerz "Deo" z 1931 r. nie 
przekracza 27 m. Ważne dla efektu wizualnego jest zestawienie z wysokościami budowli na Długim 
"Pobrzeżu": brama Mariacka ma do kalenicy 18 m, Żuraw - 30. Najwyższa jest wieżyczka Domu 
Przyrodników (Muzeum Archeologicznego) - 36 m, ale jest przy tym wysmukła, wręcz filigranowa. 
Przy okazji zauważamy pewną prawidłowość: wysokość najwyższych budowli jest bliska 
wielokrotności 9 m, które można uznać za pionowy moduł Gdańska. Oto tajemnica niezwykłej 
harmonii historycznej zabudowy naszego miasta!

Z tych rozważań wynika niezbicie, że maksymalne wysokości zabudowy na wyspie nie powinny 
przekraczać 27 m. Nie ma żadnego powodu, by tworzyć optyczną konkurencję dla wspaniałego 
Żurawia i pięknego Domu Przyrodników, które powinny pozostać głównymi akcentami 
wysokościowymi panoramy Starego Portu. Łatwo sprawdzić, że wyższe budowle na wyspie będą 
widoczne nad bramami z głębi ulic Mariackiej i św. Ducha. Jesteśmy na terenie pomnika Historii, 
na którym obowiązują szczególnie ścisłe zasady ochrony historycznego krajobrazu. To nie my, 
tylko władze wszelkich szczebli winny tego pilnować! Jest smutne, że my, miłośnicy Gdańska, 
historycy, publicyści i szerokie rzesze mieszkańców tak często musimy im przypominać o 
ustawowych obowiązkach.

Drugą osobliwością omawianego planu jest pojawiający się w nim "przyczółek pomostu" na 
przeciwko Bramy św. Ducha, przy błędnie usytuowanym przejściu z ul. Chmielnej (w tym miejscu 
stał spichlerz "Król Dawid", który powinien być odbudowany wraz z całą piątką od "Dalekiej 
Drogi" do "Sarniego Łba"). Pytam: jakiego pomostu? Przecież pomost tam jest, tylko zrujnowany: 
całe nabrzeże przy wyspie jest pomostem! Trzeba je odremontować, a nie stawiać "przyczółki"! Jest 



jasne, że twórcom planu chodzi o przyczółek mostu dla pieszych przez Motławę. Ta niezwykle 
kosztowna idea, merytorycznie zdyskredytowana, wciąż błąka się po niektórych umysłach. Jej 
wyznawcy nie czują ducha Gdańska, nie rozumieją jego historii, nie doceniają odwiecznych 
czynników rozwojowych, lekceważą piękno Starego Portu, które z niepojętym uporem chcą 
przekreślać irracjonalnymi kładkami. Powtórzmy raz jeszcze: połączenie regularnie pływającymi 
jednostkami wodnymi jest równie skuteczne, a o wiele tańsze, atrakcyjniejsze i niebudzące 
kontrowersji. Nie przeszkadza żegludze, bo samo jest jej częścią, ruchem na wodzie, podczas gdy 
kładka oznacza bezruch, martwotę. Zamiast wydawać pieniądze na kładki, udrożnijmy Starą i 
Nową Motławę przez przywrócenie zwodzenia mostom, nakazane uchwałą Rady, czyli lokalnym 
prawem 17 lat temu!

Na koniec, trawestując słowa Katona, dodaję: caeterum censeo (poza tym sądzę), że na tym terenie 
należy odbudować w dawnym kształcie zewnętrznym wszystkie spichlerze, których relikty 
przetrwały (fundamenty, to także relikty!). W ich prostych bryłach można pomieścić każdą funkcję, 
a odbudowa nie będzie droższa niż budowa nowoczesnej architektury. Postulat rekonstrukcji 
poparło tysiąc stu mieszkańców Gdańska (byłoby o wiele więcej, ale przerwaliśmy zbieranie 
podpisów). Tych głosów lekceważyć nie wolno.

Spichlerze w panoramie Gdańska - piękno ukształtowane przez wieki
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Kościół św. Mikołaja zawsze słynął z pięknego wystroju, a po niedawnym odnowieniu jest po 
prostu olśniewający. Tutaj chcę zwrócić uwagę na obiekt pozornie skromniejszy, który ma jednak 
duże znaczenie historyczne. Znajdziemy go na zachodniej ścianie południowej nawy, pod chórem 
organowym. Z barokowego epitafium z czarnego marmuru spogląda popiersie mężczyzny w 
bogatym stroju o charakterystycznej twarzy i włosach opadających po obu stronach obfitymi 
puklami (pewnie to peruka). Forma zawieszonego na ścianie kolumnowego portalu symbolizuje 
bramę do świata wieczności, feniks w zwieńczeniu - zmartwychwstanie, płonące znicze na 
kolumnach - miłość do Boga. Łacińską treść inskrypcji można oddać następująco: "D.O.M.S. (Bogu 
Najlepszemu Najwyższemu poświęcone). Gdziekolwiek się zwracamy, wszystko niepewne, śmierć 
tylko pewna, której kresem ostatecznym wieczność. Jako że tam idziemy, biegniemy, spieszymy, 
każdy pojedynczo, na który (to) kres, przed kresem, bez strachu pamiętny Jan Ernest Scheffler, 
doktór medycyny, medyk jego Świętej Królewskiej Mości, ten śmiertelny nagrobek sobie, ze 
zgromadzonych dochodów ze śmiertelności, dla szczęśliwości, do której wejść się spodziewa i 
stara, za życia wystawił. CIC. MCCLXIII (1663). Miłosierny Boże zmiłuj się. Patrzący i czytający 
módlcie się.

Fundator epitafium Jan Ernest Scheffler urodził się w Gdańsku 17 lipca 1605 roku jako syn 
Krzysztofa Schefflera i Marii Haderschlieff. Po nauce w Gimnazjum Akademickim studiował 
medycynę i filozofię w Lowanium. Studia skończył w 1632 roku, stopień doktora medycyny 
uzyskał w 1633 roku. Mógł mieć związki z dworem królewskim w Warszawie, bo posługiwał się 
tytułem królewsko-polskiego lekarza. Był trzy razy żonaty. Z drugą żoną Zuzanną Marią von 
Peschwitz, wdową po Chrystianie Esske, miał troje dzieci. W 1658 roku, dwa lata po jej śmierci, 
ożenił się z Adelgundą ze starej gdańskiej rodziny von der Becke, wdową po Jerzym Wolframie. W 
1661 roku został lekarzem miejskim w Gdańsku. Urodzony w rodzinie luterańskiej, przeszedł na 



katolicyzm. Prowadził spór z fanatycznym kaznodzieją luterańskim Egidiuszem Strauchem, m.in. 
napisał ostrą odpowiedź na jego antykatolickie i antypolskie wypowiedzi. Epitafium zamówił u 
znanego rzeźbiarza Hansa Kacpra Gockhellera. Później, w roku 1671, ufundował w tym samym 
kościele piękny ołtarz św. Róży z Limy (pierwszy od zachodu w południowym rzędzie filarów), z 
obrazem Andrzeja Stecha, własnym herbem i postaciami swoich świętych patronów: Jana 
Chrzciciela i Ernesta, oraz dwa inne ołtarze, niezachowane. Zmarł 14 sierpnia 1673 roku. W tydzień 
później wbrew jego poglądom urządzono mu luterański pogrzeb w kościele Mariackim!

W 1665 roku, w odpowiedzi na konspekt, wydany trzy lata wcześniej przez Radę Miasta, 
opracował wraz z doktorem Janem Schmiedtem pierwszą w Polsce Farmakopeę, czyli zbiór 
urzędowych przepisów na lekarstwa. Jej łaciński tytuł ma następującą treść: "Dyspensatorium 
Gdańskie, zawierające wszystkie materiały, zarówno galenowe jak chemiczne, jakie są w gdańskich 
oficynach sprzedawane, powstałe z upoważnienia Prześwietnego i Najdostojniejszego Senatu, 
przygotowane pracą i staraniem doktora Jana Ernesta Schefflera i doktora Jana Schmiedta 
ordynaryjnych fizyków tego miasta." Słowo "fizyk" oznaczało wówczas lekarza, "oficyny", to 
apteki, których było wtedy w Gdańsku sześć.

U dołu epitafium jeszcze nie tak dawno był herb Schefflera: w ukośnie podzielonym polu dwa 
korce - naczynia do mierzenia zboża (nie "balie", jak czytamy w jednym z gdańskich herbarzy!). 
Jest to tzw. herb mówiący, związany z nazwiskiem (korzec to po niemiecku Scheffel). Nie wiem, 
dlaczego znikł, ale jeśli uległ zniszczeniu, to można go odtworzyć, na podstawie fotografii i 
zachowanego herbu z ołtarza św. Róży. Prof. Małgorzata Sznitowska z Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego proponuje zbiórkę pieniędzy na ten cel wśród gdańskich farmaceutów. Jeśli to się uda, 
puste miejsce u dołu epitafium przestanie razić.

Herb Schefflera z ołtarza św. Róży z Limy

Epitafium Schefflera
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6grudnia w piątek mieli bracia Dworu hrabiego von Hardeka, barona i kilku duńskich kawalerów za 
gości, kazali odpalić wszystkie armatki na okrętach, które we Dworze wiszą, rzucać rakiety i 
fajerwerki i oddali im wszystkim cześć". Ta notatka z 1577 r., pochodząca z Dzienników Stanisława 
Bornbacha, jest pierwszą wiadomością o zwyczaju strzelania z armatek modeli okrętów, 
zawieszonych w Dworze Artusa. Z kolei w księgach Ławy (Bractwa) Świętego Rajnolda zapisano, 
że 4 października 1579 r. uczczono w ten sposób króla Stefana Batorego - zapewne z okazji jego 
zwycięstw w wojnie z Moskwą (m.in. 30 sierpnia odbił Połock). Dziś do wystrzałów 
uświetniających uroczystości w Dworze Artusa służy jedna z armatek najstarszych modeli feluki. 
Takie jednostki pływały wówczas po Morzu Śródziemnym, a ich zmodernizowaną postać można 
tam spotkać i dziś.

Przyjrzyjmy się jej bliżej (tu polecam wydane w 1981 r. opracowanie "Zabytkowe modele okrętów 
z Dworu Artusa w Gdańsku" pióra znakomitego specjalisty Jerzego Litwina). Rzucającą się w oczy 
cechą jest smukłość: przy długości 177,5 cm szerokość kadłuba wynosi zaledwie 18,5 cm, 
wysokość w śródokręciu - 15,5 cm. Feluka ma skośny (łaciński) żagiel o stosunkowo dużej 



powierzchni na mierzącym 96 cm maszcie, późniejszy dodatek stanowi stenga (przedłużenie 
masztu) z żaglem rejowym. Oprócz tego wysoce efektywnego napędu rozmieszczono po bokach 9 
par wioseł, osadzonych w prostokątnych dulkach. Równomierne wiosłowanie ułatwiały równoległe 
do burt okrętu parapety. Okrętów tego rodzaju, niewielkich, szybkich i zwrotnych, używali m.in. 
berberyjscy piraci. Wysunięty daleko w przód taran na dziobie służył do wbicia się w bok 
atakowanego statku i umożliwiał wbiegnięcie na jego pokład.

Modele okrętów trzeba było remontować. Zachowane rachunki poświadczają remont jednego ze 
statków oraz feluki (określonej jako "galley", czyli galera) w 1691 r. Sześć Ław podzieliło się 
kosztami, na każdą wypadło 5 zł 20 gr - razem 34 zł (1 zł liczył 30 gr). W 1857 r. złotnik Moritz 
Stumpf wykonał słynną srebrną kopię feluki jako dar dla króla Fryderyka Wilhelma IV (dziś w 
Hamburgu - Altonie). Nieporozumieniem stał się remont w 1934 r., w toku którego usunięto 
niektóre części, a na burtach wypisano wersety psalmów w tłumaczeniu Marcina Lutra. Największe 
jednak szkody, oszacowane na ok. 60 proc., powstały w czasach wojny i tuż po wojnie. W 
rezultacie w Dworze Artusa wisi dziś mistrzowska kopia, dzieło modelarzy z Centralnego Muzeum 
Morskiego Mirosława Bruckiego i Krzysztofa Bogackiego, a zakonserwowany oryginał można 
oglądać na zapleczu.

Zagadką dotąd nierozwiązaną jest pochodzenie gdańskiej feluki. Najbliższa prawdy wydaje się 
hipoteza, według której jest ona dziełem żeglarza wykupionego z niewoli tureckiej. Było ich wielu, 
istniała nawet w Gildii Żeglarzy specjalna kasa zbierająca pieniądze na wykup i zapomogi dla 
uwolnionych gdańszczan. Zdarzyło się to m.in. w roku 1575. Niewykluczone, że ten właśnie 
marynarz odwdzięczył się Ławie Żeglarskiej Dworu Artusa wykonaniem modelu feluki, na której 
musiał przez wiele lat wiosłować. Z pewnością miał w pamięci każdy jej szczegół.

Model feluki w Dworze Artusa
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Muszę przeprosić moich czytelników za błąd, jaki się wkradł (tak się to zwykle określa) do 
poprzedniego felietonu o portalu przy ul. Ogarnej 25. Przypisałem to piękne dzieło Andrzejowi 
Schlüterowi starszemu, zamiast młodszemu, a to zasadnicza różnica. Pierwszy był rzeźbiarzem 
dobrym, ale niewykraczającym poza znaczenie lokalne. Drugi Schlüter - młodszy - był geniuszem. 
Nazywano go "Michałem Aniołem Północy". Przy takiej sławie zadziwia brak informacji o jego 
najwcześniejszych latach. Nie wiemy na pewno, gdzie ani kiedy się urodził. Nie wiemy, u kogo się 
uczył i jakie w tym okresie odbył podróże. Praktycznie pewne, choć bez "twardych" dowodów, są 
jego gdańskie dzieła: kamieniarka królewskiej kaplicy, fasada kamieniczki przy Długim Targu 20 i 
wspomniany portal przy Ogarnej, który czeka na powrót figury. Od niedawna przypisuje mu się 
także portal i ołtarz główny Katedry Oliwskiej, przy których nie mógł jednak osobiście pracować - 
mógł je jedynie zaprojektować.

W 1694 r. osiadł w Berlinie, gdzie został nadwornym rzeźbiarzem i architektem kolejnych władców 
Prus. Tam powstały jego największe dzieła: zamek, sarkofagi w katedrze, kazalnica w kościele 
Mariackim, posąg tzw. Wielkiego Elektora (dziś w Charlottenburgu), wstrząsające głowy 
umierających wojowników w arsenale i projekt słynnej Bursztynowej Komnaty. Brał też udział w 



organizacji pruskiej Akademii Sztuk Pięknych, był jej profesorem i przez pewien czas - rektorem. U 
szczytu powodzenia dopadł go zły los: w 1706 r. Przebudowywana przez niego wieża mennicy 
przechyliła się. Runęło rusztowanie, były ofiary w ludziach i Fryderyk i odsunął go od prac dla 
dworu (zachowując pensję), a w 1713 r. Fryderyk II ostatecznie zwolnił go ze stanowiska. 
Niemłody już artysta przeżył to bardzo boleśnie. "Same tylko tutejsze kłopoty doprowadziły mnie, 
jak łatwo się domyśleć, do takiego fatalnego stanu, iż nie tylko wiele dni przeleżałem w łóżku, lecz 
również od ponurych odmian (losu) tak mi się wzburzyła krew, że dostałem szczególnego drżenia 
rąk i nie mogłem narysować prostej kreski". Pracę znalazł u Piotra i w Petersburgu. Nadwątlone 
zdrowie nie wytrzymało jednak surowego klimatu i 19 maja 1714 r. Schlüter rozstał się z tym 
światem. Jego ostatnim dziełem był wystrój letniego pałacyku Piotra Wielkiego w Petersburgu i 
projekty pałaców w Peterhofie. Wdowa i syn Daniel zabiegali o wsparcie finansowe u władców 
Rosji i Prus. Obaj odmówili...

Pora na dygresję o stosunkach rodzinnych naszego artysty: jeszcze przed przeniesieniem się na stałe 
do Berlina Schlüter ożenił się z Anną Elżbietą Spangenberg. Miał z nią córkę Eleonorę i dwóch 
synów. Wszyscy troje urodzili się przed 1694 r., starszy syn Gotard zmarł w dzieciństwie. Młodszy 
Daniel, który towarzyszył ojcu w ostatniej podróży do Petersburga, był już wtedy żonaty.

Niewątpliwym potwierdzeniem gdańskiego pochodzenia Schlütera jest dedykacja na sztychu Piotra 
Schenka z 1702 r., innym jeszcze mocniejszym - medal wybity na jego cześć w 1704 r. Na obu jest 
określony jako Gedanensis - Gdańszczanin.

Maski wojowników z berlińskiego cekhauzu
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Przed wejściem na schody Ratusza Głównego Miasta widnieje półkolisty daszek, pod którym wiszą 
trzy różnej długości pręty. Każdy z nich ma u góry oczko oplecione wokół beleczki, stanowiącej oś 
zawieszenia, a pod nim występ. Na dole, w pobliżu płasko ściętego końca, zaznaczona jest 
poprzeczna kreska. Są to odtworzone w 2005 r. wzorce dawnych miar długości. Odstęp od górnego 
występu do kreski na najkrótszym pręcie oznacza dawną gdańską stopę, równą 28,7 cm, na średnim 
- łokieć, który liczył dwie stopy, czyli 57,4 cm, na najdłuższym sążeń, równy sześciu stopom, czyli 
1,72 m. No dobrze - powiedzą czytelnicy - ale dlaczego pręty są dłuższe niż te miary? Czy nie 
prościej było zrobić je dokładnej długości - bez kresek?

Odpowiadam: kształt prętów i daszku odtworzono ze starych zdjęć, natomiast długości gdańskich 
miar wzięto od gdańskiego uczonego z XVIII w. Michała Hanowa, który je porównał ze znanymi 
miarami francuskimi i angielskimi. Trzeba je było tylko sprawdzić z zachowanymi rysami na 
murze, które ktoś kiedyś - zapewne jakiś chłopiec - dla zabawy zrobił końcami prętów. Wynik był 
zaskakujący: okazało się, że zaginione w czasie ostatniej wojny stare pręty były dłuższe niż miary 
dawnego Gdańska - odpowiadały wprowadzonym w 1816 r. miarom pruskim. Tak też je 
zrekonstruowano. Odległości od występu do końca każdego pręta to odpowiednio ówczesna pruska 
stopa (31,4 cm), łokieć (62,8 cm) i sążeń (1,84 m), odległości do kresek oznaczają miary gdańskie.

Wzorce służyły do kontroli miar. W ratuszu przechowywano dalsze wzorce handlowe: funt (434 g), 



korzec (48,6 l), sztof, czyli 1/110 oma wina (1,72 l) itp. oraz aptekarskie: funt (358 g). Funt 
handlowy miał 2 grzywny po 8 uncji po 2 łuty, aptekarski 12 uncji. Nieuczciwych handlarzy 
spotykały surowe kary. W kodeksie prawa lubeckiego czytamy: "Jeżeli ktoś ma fałszywą miarę i 
zostanie z nią złapany, zapłaci miastu 60 szelągów i wyłamie się dno miary i zawiesi miarę na 
rynku. Tak samo uczyni się z funtem bądź łokciem, bądź odważnikiem, który nazywają łutem. 
Zasię przyłapany na złej mierze nie może zaskarżyć (zwrotu) żadnej miary ni sznura ani też łokcia. 
Jeżeli zaś ktoś ma ich dwie, większą dla przyjmowania i mniejszą dla wydawania, gdy zostanie 
złapany, jak złodziej będzie sądzony". "Gdy ktoś z fałszywą miarą wina zostanie złapany, zapłaci 60 
szel., a jeżeli ma dobrą miarę i winiarz jej do pełna nie nalał, zapłaci pół funta, a kto ma fałszywą 
miarę wosku, (również) pół funta zapłaci". "Kto ma fałszywe łuty, jeśli zostanie złapany, 60 szel. 
zapłaci". "Kto ma fałszywe funty, jeśli złapany, 60 szel. zapłaci". "Od kufy, która zawiera 12 omów 
wina, daje się 15 denarów cła; jeżeli zawiera 6 omów, 8 denarów; zasię od wina, sprowadzanego w 
beczkach daje się od każdego oma denara cła". "We młynie siedem i pół miary, zwanej macą, czyni 
jedną ćwiertnię".

W zaprowadzonym w 1342 r. prawie chełmińskim obowiązywały podobne przepisy: "W całych 
Prusiech ma być jednolity chełmiński funt, korzec, beczki, łokcie i wszelkie inne miary i wagi, a kto 
przeciw temu postępuje, ma być karany jako fałszerz". Za fałszerstwo groziła grzywna, więzienie, 
chłosta lub banicja. Dodatkową karą była konfiskata towaru.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Kto chce uprawiać handel, musi mieć miejsce do przechowywania towarów. Gdańsk dbał o to od 
początku. Zamiast, jak gdzie indziej, magazynować towary na poddaszach domów lub budować 
spichlerze obok nich, przeznaczył na to osobną dzielnicę, oblaną wodami. Pierwsze magazyny stały 
tu już w 1346 r., na początku XV w. było ich 120, w roku 1553 - 193, w 1643 r. - 315. Oglądający je 
w 1636 r. Francuz Charles Ogier pisał: "Obszar, jaki te spichrze zajmują, mógłby dorównać 
obszarowi całego miasta, a wszędzie na ulicach i ich skrzyżowaniach tłoczy się ludu mnogość 
niesłychana, zwłaszcza latem, kiedy wody są spławne". Największy ruch był oczywiście w czasie 
jarmarku. W innym miejscu czytamy, że na wyspie ludzie "wcale nie mieszkają, nie wolno też z 
ogniem chodzić ani nawet z zapaloną świecą" oraz że spichlerz gdańskiego kupca "jest podzielony 
na sześć czy siedem długich sąsieków (miejsc do składowania) i rozbudowany na tyleż pięter".

W 1809 r. liczba magazynów osiągnęła maksimum: 359. Podczas oblężenia przez Rosjan w 1813 r. 
spłonęło 197. Opis odbudowanej dzielnicy w leksykonie z 1843 r. dodaje ciekawe szczegóły: 
"Spichlerze, wyspa otoczona dwoma ramionami Motławy, na której znajdują się magazyny i place 
drzewne. Do 1806 r. strzegły jej psy, stojące pod nadzorem kilku strażników, ale częściej przynosiły 
szkodę lub zabijały ludzi. Teraz pilnowanie należy do wachmistrza, dwóch rotmistrzów i 64 
strażników. Z tych ostatnich szesnastu jest od wieczora do rana na posterunku i zmieniają się co 
dwie godziny. Ze spichlerzy spalonych 19 października i 1 listopada (1813 r.) większą część już 
odbudowano. Jest teraz 175 stojących spichlerzy, 112 placów pustych i 62 zajęte. Na Wyspie 
Spichrzów, z wyjątkiem lokalu straży i latarni ulicznych, nie wolno zapalać ognia ani świateł".

Od 1866 r. zaczęto przebudowę na domy mieszkalne i siedziby firm, ale 121 spichlerzy pełniło 
funkcję magazynów aż do ostatniej wojny. Kataklizm roku 1945 przetrwały trzy: Wisłoujście (dziś 



Błękitny Baranek), Steffen i Deo - ten ostatni w kształcie uzyskanym po pożarze w 1930 r. Z innych 
pozostały ruiny - z reguły bardzo cenne. Dobrym przykładem jest spichlerz Woli Łeb przy ul. 
Chmielnej nr 12, znany pod tą nazwą od 1553 r. Od 1423 r. stanowił własność zasłużonej dla 
Gdańska rodziny Winterfeldów, z której m.in. pochodził historyk Gotfryd Lengnich, nauczyciel i 
wychowawca Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dochody szły na utrzymanie kaplicy św. Jakuba 
w kościele Mariackim, a po reformacji na naukę i cele charytatywne. Szeroki na 39 stóp (11 m) 
spichlerz miał 7 kondygnacji, obsługiwanych przez 4 ludzi. Przed ostatnią wojną należał do polskiej 
spółki Polryż. Częściowo zniszczony w 1945 r., zachował część bocznych ścian i fasady z XVI w., 
na której przetrwały barokowe dekoracje: godło spichlerza (głowa wołu), herbowe chorągwie i 
łacińska inskrypcja: "Z powinności Winterfeldów wobec nieznanych następców monument z ruiny 
podniesiony i odrestaurowany 1759". Na koniec coś, co zdumiewa: tego niezwykle cennego 
spichlerza nie ma w rejestrze zabytków, nie podlega więc ochronie konserwatorskiej! Nieznani 
potomni, czyli my, którym Winterfeldowie dedykowali go dwa i pół wieku temu, nie potrafią 
zadbać o nasze wspólne dziedzictwo!

W 1809 r. liczba magazynów osiągnęła maksimum: 359
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Przedsiębiorczy kupcy wcześnie zaczęli organizować dalekomorskie połowy śledzi. Od 1368 r. 
hanzeaci utrzymywali własną faktorię rybacką w Falsterbo w Skanii, zlikwidowaną ostatecznie 
dopiero w XVII w. Poszczególne miasta miały tam wydzielone bazy. Miał ją także Gdańsk, a jego 
przedstawiciele pełnili z reguły funkcję wójtów całej placówki. W sezonie połowowym, który trwał 
od 25 lipca do 29 września, wokół ozdobionej gdańskim herbem siedziby wójta wyrastała cała 
osada zamieszkała przez rybaków, kupców i rzemieślników. Faktoria prowadziła ożywiony handel. 
Beczki ze śledziami szły głównie do Niemiec. Przy okazji handlowano także suknem i wyrobami 
skórzanymi. Spory dochód przynosił wyszynk wina, miodu i piwa. Na jesieni placówka cichła. Jej 
mieszkańcy wracali w rodzinne strony, by wydać zarobione pieniądze i przygotować się do 
następnego sezonu.

W samym Gdańsku odwiecznym miejscem handlu rybami był Targ Rybny. W XIII wieku większą 
część placu zalewały wody Motławy. Przy ujściu przepływającego przez dominikańskie łąki Potoku 
Siedleckiego znajdowała się przystań rybacka. Dopiero w XV w. teren na tyle wysechł, że od 
wschodu można było przeprowadzić mur z nadwodnymi bramami: Straganiarską i Tobiasza. Przed 
bramami pobliskiego zamku Krzyżacy pozwolili na swobodną sprzedaż ryb, zastrzegając sobie 
pierwszeństwo zakupu. Codziennie dokonywali przeglądu i zabierali najpiękniejsze sztuki na 
zamkowy stół. Na należącym do miasta terenie między targiem a zamkiem wznieśli wysoką wieżę z 
urządzeniem przeładunkowym, które bezskutecznie próbowało konkurować z potężnym Żurawiem. 
Gdańszczanie rozebrali ją wraz z zamkiem w 1454 r. Na jej miejscu stanęła baszta Łabędź ze 
strzelnicami wycelowanymi w nieistniejącą już siedzibę komtura. Później pozbawioną 
strategicznego znaczenia basztę obudowano domami, tworząc niezwykle malowniczy zespół, 
zniszczony przez ostatnią wojnę. Odcięta nadwodna część Rybnego Targu otrzymała nazwę 
Rybackiego Nabrzeża (dziś błędnie "Pobrzeża").

Wszystko tu było kiedyś "rybne" lub "rybackie": baszta Łabędź, bramy Straganiarska i Tobiasza z 
odpowiednimi ulicami, wreszcie cały kwartał - od Szerokiej aż po Targ Rybny. W cieniu rybackich 



baszt i bram żony kaszubskich rybaków sprzedawały ryby: wędzone, solone i świeże - na 
straganach i prosto z kutrów. Spożywający duże ilości ryb Gdańsk był świetnym rynkiem zbytu dla 
rybaków z Bąsaku (Sobieszewa), Górek, Brzeźna, Sopotu, a nawet z Helu i Jastarni. Szczególnie 
popularne były śledzie.

Do solenia ryb potrzebna była sól. W średniowieczu najpierw sprowadzano ją z Kołobrzegu, a gdy 
żeglarze zaczęli na coraz lepszych statkach pływać dalej - z Baie de Bourgneuf na zachodnim 
wybrzeżu Francji. Do dziś są tam słone trzęsawiska, z których pozyskiwano sól. Sprowadzano też 
sól z Portugalii. Handel solą się opłacał. Mimo wzrostu ceny jednego łasztu (ok. 2 ton) soli z Baie 
w XV w. z 16 do 21, niekiedy do 24 grzywien, można go było sprzedać w Rewalu (Tallinie) czy na 
Gotlandii nawet za 31 do 32 grzywien, co oznaczało prawie 50 proc. zysku. W przypadku soli 
lizbońskiej droga była dłuższa, ale zysk dochodził do 100 proc.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Od czasu, gdy Fenicjanie wynaleźli pieniądze, starano się je oprzeć na solidnej podstawie złota lub 
srebra. Oparcie w złocie reprezentował ważący ok. 3,5 g dukat, oparcie w srebrze talar - duża 
moneta srebrna o wadze 28 g, w założeniu równa dukatowi. Nazwa pochodziła od pieniądza 
wybijanego od 1519 r. w Niemczech ze srebra, pochodzącego z kopalni w Joachimsthal (Jachymov) 
w Czechach. Określenie moneta "joachimstalska" (Joachimsthaler) skrócono na Thaler, potem Taler 
i stąd powstał polski talar. Rzeczywista relacja między dukatem a talarem była odbiciem stosunku 
ceny złota do ceny srebra, które po odkryciu Ameryki na skutek rosnącego importu tamtejszego 
srebra znacznie potaniało. Np. o ile w 1528 r. węgierski złoty wart był w Gdańsku 45 gr, a talar 30 
gr, to w 1598 odpowiednie liczby wynosiły 58 i 36, w 1634 - 180 i 90, a w 1782 - 360 i 112. Wzrost 
wartości obu walut w groszach pokazuje zarazem postępujące osłabienie krajowego pieniądza. Od 
1533 r. także w Gdańsku wybijano talary z wizerunkiem polskiego króla. W połowie XVIII w. 
pojawiły się w obiegu pruskie talary, zwane kurantami, równe 3, potem 4 guldenom (gdańskim 
złotym), czyli odpowiednio 90 i 120 gr.

Po zagarnięciu Gdańska przez Prusy w II rozbiorze podstawą rozliczeń stał się talar pruski, 
początkowo nadal równy 4 guldenom, a od 1814 r. 4 guldeny 20 gr. W 1822 r. dawne gdańskie 
pieniądze przestały kursować. Jeden talar miał odtąd 30 srebrnych groszy po 12 fenigów. Gdańsk 
powoli, lecz systematycznie spłacał zadłużenie z czasów napoleońskich, co poprawiało stopę 
życiową mieszkańców, ciągle jednak niższą niż w czasach polskich. Na 14348 osób objętych 
podatkiem majątkowym w 1862 r., tylko 585 (4 proc.) zarabiało rocznie nie mniej niż 1000 talarów, 
natomiast 4180 (29 proc.) poniżej 100 talarów. Przez cały czas malała siła nabywcza pieniądza. Aby 
temu przeciwdziałać, w 1872 r. zaprowadzono w całych Niemczech system oparty na marce 
liczącej 100 fenigów, co jednak nie na wiele się zdało. Porównując średnie ceny zboża można 
orientacyjnie stwierdzić, że jedna marka Rzeszy Niemieckiej z przełomu stuleci odpowiadała mniej 
więcej 3,3 dzisiejszym złotym. Stosunkowo niskie były ceny żywności: w 1912 r. kilogram mięsa 
kosztował średnio 1 markę 70 fenigów, za kilogram masła płacono przeciętnie 3 marki, za kopę 
jajek 6,80, za litr pełnego mleka 18 fenigów. W tym czasie wykwalifikowany stoczniowiec zarabiał 
od 3,16 do 4,12 marki dziennie, czyli 950 do 1240 marek rocznie. Płace zatrudnionych w Stoczni 



Cesarskiej pracowników niewykwalifikowanych były o jedną trzecią niższe. Epokę "świata 
wczorajszego" (S. Zweig) zakończyła I wojna, w wyniku której Polska odzyskała niepodległość i 
powstało tzw. Wolne Miasto Gdańsk. Lata międzywojenne zaczęły się od straszliwej inflacji; w 
1924 r. pudełko zapałek kosztowało 2 miliony marek! Sytuację opanowano, wprowadzając walutę 
opartą na funcie sterlingu, a później bezpośrednio na złocie: był to gulden, liczący 100 fenigów. 
Wartość guldena, początkowo równa 89 polskim groszom, wzrosła później do 1,72 złotego, by po 
dewaluacji w 1935 r. zrównać się ze złotym. W porównaniu z przedwojennym okresem stabilizacji 
koszty utrzymania wzrosły o jedną trzecią. O tyle samo w wyniku światowego kryzysu spadły 
zarobki.
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Jednym z najciekawszych źródeł informacji o dawnym Gdańsku jest wydany w 1843 r. "Najnowszy 
drogowskaz po Gdańsku i jego okolicy", stanowiący w gruncie rzeczy rodzaj leksykonu z 
alfabetycznie uszeregowanymi hasłami. Autor, Wilhelm Fryderyk Zernecke, stał wówczas na czele 
wydziału budowlanego gdańskiego magistratu.

"Dominik, jarmark, zaczynający się za każdym razem 5 sierpnia, w dniu św. Dominika, biciem 
dzwonów z wieży kościoła Mariackiego i muzyką trąbek z wieży Ratusza. Na Targu Węglowym 
rozstawia się dwa rzędy bud, rodzaj alei, dla obcych i tutejszych właścicieli sklepów, introligatorów 
itp. osłoniętych płótnem od deszczu; obok tych tzw. długich straganów stoją stragany szewskie. Za 
bramą długouliczną aż po Ujeżdżalnię lokują się sprzedawcy pierników z Torunia, Elbląga i 
Gdańska. Targi Drzewny i Poziomkowy wykorzystują drobni handlarze; na pierwszym z nich stoją 
także budy: woltyżerów, ze zwierzętami, kośćmi olbrzymów i wielorybów oraz karuzele, te ostatnie 
pilnie odwiedzane przez lud. Na Długim Targu sprzedawane jest płótno, wyroby drewniane itp., na 
Długim Nabrzeżu sprzęty, na ul. Szerokiej materiały łokciowe i sprzęty, głównie przez Żydów. Po 
upływie pięciu dni obwieszcza się przez powtórne dzwonienie koniec właściwego jarmarku. Odtąd 
tylko właściciele długich straganów mogą siedzieć jeszcze 23 dni, ci z Szerokiej - 9 dni. Także w 
wielu prywatnych domach wystawiają się obcy kupcy. Przez pierwszych 5 dni Dominika tłok na 
naszych i obcych ulicach jest bardzo wielki".

Wyjaśnijmy parę zapomnianych nazw: Bramę Długouliczną nazywamy dziś Złotą. Ujeżdżalnia to 
dzisiejsza ulica Bogusławskiego. Targ Poziomkowy był we wschodniej części Targu Drzewnego, 
mniej więcej tam, gdzie dziś jest skwer zwany placem Kobzdeja. Są to wszystko miejsca chętnie 
wykorzystywane i dziś. Nie wymieniono tutaj Targu Rybnego, który ma w leksykonie osobne hasło:

"Targ Rybny. Jest zewnętrzny nad Motławą, dopóki rzeka nie jest pokryta lodem służącym do 
sprzedaży ryb, owoców, sera itd., natomiast wewnętrzny wykorzystuje się w zimie i w dniach 
targowych do sprzedaży kartofli. Ruch jest tak znaczny, że dzierżawiący stoiska płacą nawet do 
1200 talarów rocznie i mimo to nie bankrutują. Gdańskie sprzedawczynie ryb są znane z 
szorstkości, a o używanych tutaj jedynych w swoim rodzaju obelżywych słowach wyszedł około 
czterdziestu lat temu słownik w placie (dialekcie) pod tytułem ?Honorowe tytuły Targu Rybnego?". 
Także i tutaj niezbędne jest wyjaśnienie. Ów "zewnętrzny" Targ Rybny to Rybackie Nabrzeże (dziś 
błędnie "Pobrzeże"), do 1945 r. odcięte od "wewnętrznego", tzw. "Kartoflanego" Targu Rybnego 
malowniczą zabudową - niestety do tej pory nieodtworzoną.



Osobne hasło ma również Jarmark Gwiazdkowy. Tutaj przytoczymy inne, dotyczące mało znanego 
jarmarku: "Od 24 do 28 czerwca odbywają się skromne targi na wełnę". Miejsca autor nie podaje, 
ale można je znaleźć w innych źródłach: "Po drodze na Peterszawę". Peterszawa to dzisiejszy 
Zaroślak.

Targ Rybny

[autor fot./rys] KAMIL GOZDAN 
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Francuzi byli w Gdańsku obecni od dawna. Francuskie korzenie miał klasztor Cystersów w Oliwie. 
W czasach krzyżackich Francuzi zawadzali o Gdańsk, jadąc na tzw. rejzy - zbrojne wyprawy 
przeciwko Litwinom. Kiedy w 1391 r. nad Motławą wybuchła zwada między Anglikami i 
Szkotami, Francuzi stanęli po stronie Szkotów. W czasach hanzeatyckich flotylle gdańskie, złożone 
nieraz z 70 statków, wyprawiały się do Francji po sól, wina i egzotyczne korzenie. Coraz liczniej 
przypływały statki francuskie. Nie co innego jak sól wiózł w 1462 r. słynny "Piotr z La Rochelle", 
zwany "Wielką Karawelą". Gdy na gdańskiej redzie burza strzaskała mu maszty, odholowano go na 
Motławę. Szyper pojechał do Francji po pieniądze, załoga zadłużyła się u gdańskich kupców. Nie 
mogąc spłacić długu, opuściła statek, a wierzyciele zabrali wszystko, co się dało spieniężyć. Kiedy 
wybuchła wojna Hanzy z Anglią, wyremontowany okręt, przechrzczony na "Piotra z Gdańska", 
ruszył na Morze Północne, gdzie pod dowództwem Pawła Benekego zdobył dla Gdańska "Sąd 
Ostateczny" Memlinga. Później pływał jako statek handlowy. W 1475 r. wraz z innymi popłynął do 
Francji po sól i rozbił się na skałach w okolicy La Rochelle, gdzie go zbudowano. Zginął w 
miejscu, gdzie się narodził...

Przy tak licznych kontaktach z Francuzami wydaje się niemożliwe, żeby nie było ich na jarmarku. 
Ich przygody nie zawsze musiały być przyjemne. Oto skrót relacji Francuza nazwiskiem Payen z 
Meaux pod Paryżem, bawiącego w Gdańsku w roku 1660:

"Pewnego razu zaszedłem z przyjacielem do jednej z piwnic, gdzie sprzedają hiszpańskie wina. 
Kiedy już dobrze popiliśmy i właśnie mieliśmy wychodzić, zobaczyliśmy wchodzącego człowieka 
około sześciu stóp wzrostu, o wygolonej twarzy i głowie, ogorzałym obliczu i czole tak 
pomarszczonym, że pod zmarszczkami znikały niekiedy oczy. Był to polski szlachcic w kompanii 
15 pachołków. Skoro nas zobaczył, podszedł z deklaracją przyjaźni. Oświadczył, że czuje się 
niezdrów i od dwóch tygodni poszukuje w mieście tak zacnej kompanii, by się przekonać, czy nie 
bardziej zbawienna okaże się raczej hulanka niż przestrzeganie diety. Kiedyśmy już wychylili 
kilkanaście wielkich kielichów, mój towarzysz ofiarował mu swoją fajkę, ów zaś nieszczęśnik, 
który nigdy nie zażywał tytoniu, chwycił ją w dłonie zapaloną, wsadził ujście cybucha aż do gardła, 
wciągnął w brzuch pełny haust dymu, pilnie bacząc, by nic się nie wydostało na zewnątrz. Nagle 
jednym ruchem porwał się od stołu, chwycił lichtarz z zapalonymi świecami, uderzywszy jednak 
głową w mur, runął na wznak. Jeden z pachołków pobiegł mu z pomocą, lecz szlachcic chwycił 
biednego chłopca za kark i poczęstował gradem szturchańców. Ku naszemu zdumieniu człowiek 
ten, stojący jeszcze przed chwilą na głowie, polecił ponownie przynieść wina, piwa i wódki, 
usiłując nas zatrzymać w kompanii. Runął na oślep w moją stronę i objąwszy mnie za szyję, omal 



mnie nie udusił w czułych uściskach. Oświadczył, że zostanę mężem jednej z jego córek, którą mi 
odda wraz z dziesięcioma tysiącami liwrów i dwustu chłopami. By uczcić moje przyszłe 
małżeństwo, wychylaliśmy toast za toastem". W końcu Francuzowi udało się uwolnić od przykrego 
towarzystwa. Takie przygody mogły się zdarzać w czasie jarmarku.

Katedra w Oliwie założona przez cystersów

[autor fot./rys] KAMIL GOZDAN 
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Najstarszy opis Dominika zawarł w swej kronice elbląski dominikanin Grunau. Jeden z 
najdokładniejszych opisów zawdzięczamy nuncjuszowi papieskiemu Juliuszowi Ruggieriemu, 
który bawił tutaj w 1568 r. "Polska prowadzi handel nie tylko z sąsiadami, lecz i z odległymi 
krajami. Całe atoli handlu tego skupione jest w Gdańsku, porcie nad morzem Bałtyckim, należącym 
do króla polskiego. W miesiącu sierpniu odbywa się tu wielki jarmark od św. Dominika czternaście 
dni i dłużej trwający, na który zbierają się Niemcy, Francuzi, Flamandy, Anglicy, Hiszpanie, 
Portugalczycy, i wtedy zawija do portu przeszło 400 okrętów naładowanych winem francuskim i 
hiszpańskim, jedwabiem, oliwą, cytrynami, konfiturami i innymi płodami hiszpańskimi, korzeniami 
portugalskimi, cyną i suknem angielskim. Zastają w Gdańsku magazyny pełne pszenicy, żyta i 
innego zboża, lnu, konopi, wosku, miodu, potażu, drewna do budowy, solonej wołowiny (...), 
którymi kupcy rozładowane swoje okręty na powrót ładują, co się odbywa w pierwszych ośmiu 
dniach jarmarku, a w ostatnich ośmiu i przez cały rok przybywają do tego miasta nie tylko kupcy 
krajowi, ale wiele innych osób dla opatrzenia swych sklepów lub domów w wina, sukna, korzenie i 
inne potrzebne rzeczy (...)".

Były to czasy największej świetności jarmarku. Porównajmy tę relację z anonimowym angielskim 
opisem z nie najlepszych pod tym względem lat 1730: "Plac św. Dominika jest... przestronnym 
miejscem na lewo od więzienia (Wieży Więziennej); gdzie się wielki doroczny jarmark albo targ, 
który tu nazywają Gdańskim Dominikiem, zawsze w sierpniu zaczyna i trwa kilka tygodni. Składa 
się z kilku ulic straganów, napakowanych wszelkiego rodzaju bogactwem towarów (...), który to 
czas zwykł przyciągać wielkie rzesze wszelakich obcych i był pierwotnie tak sławny, jak są obecnie 
wielkie targi w Lipsku i Frankfurcie. Teraz jednak gdański Dominik nie może być porównywany z 
tym, czym był, ale dla nieświadomych tych zmian jest tu obfitość handlu".

Na koniec opis z 1809 r.: "Pierwszy początek tego jarmarku przypada na rok 1260, a okazją do tego 
był wielki odpust, nadany przez papieża Aleksandra IV klasztorowi Dominikanów w tym dniu, w 
którym z całej okolicy zjeżdżali się wierni, chcący wziąć udział w odpuszczeniu grzechów. Napływ 
ludu jednego dnia i w jednym miejscu budził w żądnych zysku chęć spekulacji i ci zaczęli 
wykorzystywać okazję, by oferować towary na sprzedaż. Ponieważ pierwsza próba się udała, więc 
wkrótce rozwinął się atak na sakiewki pokutujących dusz; sprzedawców było z czasem coraz więcej 
i powstał regularny jarmark koło kościoła Świętego Mikołaja, tak że można było w kościele 
uspokoić obudzone sumienie, a poza (...) zaspokoić ciało i kupić coś na jego potrzeby".
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Hanza utrzymywała swoje kantory, czyli zagraniczne placówki, w Londynie, Bergen i Brugii. 
Gdańsk - jako jedno z najważniejszych miast w Hanzie - miał własny kantor w Kownie. Zaczęło się 
od układu księcia Witolda z Krzyżakami z roku 1398, przyznającego kupcom z całego państwa 
zakonnego wolny handel na Litwie, pozostającej wówczas od 13 lat w unii z Polską. Wilno, a 
wkrótce potem Kowno uzyskały prawa miejskie. Już wówczas Kowno było węzłem dróg lądowych 
i wodnych, z których najważniejszą był Niemen, na tyle głęboki, że mogły tu dotrzeć statki, tzw. 
wiciny. Wśród osiedlających się tutaj kupców główną rolę grali gdańszczanie. Skupieni w tzw. 
Bractwie Niemieckim w 1441 r. otrzymali od Kazimierza Jagiellończyka korzystne przywileje. 
Mieszkali i magazynowali towary we własnych domach w mieście, mieli też osobną siedzibę - 
właściwy kantor - przy ulicy prowadzącej od rynku do rzeki. Szczególnym nabożeństwem cieszył 
się święty Antoni, ku którego czci powstało osobne bractwo religijne.

Sprawami kantoru zawiadywał zarząd, na którego czele stali wybierani corocznie dwaj "starsi", 
zatwierdzani przez Radę Miasta Gdańska, która w 1448 r. tak informowała o tym Radę Miasta 
Kowna: "Przezorni, drodzy przyjaciele. Jak to zapewne wiecie ordynacja (statut) pospólnych 
niemieckich kupców w Kownie, handlujących z Wami, przez naszego łaskawego pana wielkiego 
mistrza i jego stany została nadana i udzielona, iżby tamtejsi niemieccy kupcy stali z Wami w 
dobrym rządzie i porządku. Jak też od naszych obywateli oraz z Waszego ostatniego pisma do nas 
wiemy i przyjęliśmy do wiadomości, iż niektórzy kupcy handlujący z Wami tejże ordynacji nie chcą 
przestrzegać i jej nie słuchają i występują przeciw niej, przez co dochodzi do częstego 
marnotrawstwa i zaniedbań. Tedy rozpatrzyliśmy te ułomności i sprawy i wybraliśmy i zaprzysięgli 
skromnych (tzn. rozsądnych) Hansa Meynricka i Mikołaja Runowa, naszych współobywateli na 
mocy niniejszego zaświadczenia na starszych, aby pospólnym niemieckim kupiectwem z Wami 
handlującym w tym roku kierowali, by też wspomnianą ordynację, którą Wam na piśmie 
przekazaliśmy, na nowo obwieścili, bowiem my ze strony naszych kupców poważnie chcemy się jej 
trzymać, tak by każdy mógł się do niej stosować".

Mimo tych regulacji działania oraz potwierdzenia przywilejów w 1505 r. przez Aleksandra 
Jagiellończyka placówka w Kownie powoli traciła na znaczeniu. Nawet gdańscy kupcy woleli 
zawierać z Litwinami transakcje z pominięciem kantoru, który w 1540 r. praktycznie już nie istniał. 
Wkrótce o nim zapomniano, a jego siedzibę, której połówka przetrwała do dziś, zaczęto nazywać 
domem Perkunasa. Jest to dość okazały ceglany budynek z bogatym szczytem w stylu 
płomienistego gotyku. Wiele wskazuje, że zbudował go sprowadzony z Gdańska Michał Enkinger, 
któremu zawdzięczamy górną część Wieży Więziennej (z wyjątkiem zwieńczenia) i szczyty 
gdańskich kościołów - najpiękniejsze u Świętej Trójcy.

Nawet gdańscy kupcy woleli zawierać z Litwinami transakcje z pominięciem kantoru, który w 1540 
r. praktycznie już nie istniał

Michałowi Enkingerowi, który zbudował prawdopodobnie dom Perkunasa w Kownie 
zawdzięczamy górną część Wieży Więziennej, z wyjątkiem zwieńczenia

[autor fot./rys] WOJCIECH STRÓŻYK 
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GDAŃSKIE HANDLOWANIE

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Zaczątkiem Hanzy był powstały w latach 1256-1264 związek miast wendyjskich (tzn. dawnych 
słowiańskich) - od Strzałowa do Lubeki - oraz Hamburga i Lueneburga. Głównym jego celem była 
wzajemna ochrona interesów handlowych i zwalczanie piractwa. Za narodziny właściwej Hanzy 
można uznać zjazd miast w 1356 r. w Lubece. Nazwa wywodzi się od gockiego słowa "hansa", 
oznaczającego zbrojną drużynę. W początkach XIII w. nazwano tak wspólnotę kupców z Flandrii, a 
w 1267 r. - wspólnotę kupców niemieckich. Od zjazdu w 1356 r. nie była to już hanza kupców, 
tylko hanza miast. W okresie największego rozwoju należało do niej około 170 miast.

Czym była Hanza? Jak to wyjaśniali sami hanzeaci, nie była to społeczność, kolegium ani 
powszechna wspólnota, tylko konfederacja miast, miejscowości i gmin. Związek dzielił się na trzy 
tercje, a później na cztery kwartały. Najwyższą władzą był zjazd, zwoływany w razie potrzeby. Za 
niepodporządkowanie się uchwałom groziły sankcje. "Głową" Hanzy była Lubeka.

Mimo luźnej organizacji Hanza stała się potęgą. Rolę placówek zagranicznych pełniły kantory w 
Brugii (później w Antwerpii), Londynie, Nowogrodzie i Bergen. Miasta utrzymywały także faktorię 
rybacką w Falsterbo (w Skanii). W wojnach Hanzy z Danią i Anglią miasta brały udział za zgodą 
swoich aktualnych władców. Najważniejsza jednak była współpraca gospodarcza. Dążono do 
zrównania praw, ujednolicenia przepisów i waluty. Wprowadzano wzajemne ulgi w opłatach i 
zwalczano konkurencję. Handel hanzeatycki obejmował obszar od Portugalii i Hiszpanii po Rosję, 
Finlandię i Islandię. Kres świetności Hanzy położyło m.in. powstanie nowych szlaków 
żeglugowych po odkryciu Ameryki.

Gdańsk obsyłał zjazdy Hanzy od 1361 r. W 1494 r. stanął na czele kwartału obejmującego 
Braniewo, Chełmno, Elbląg, Królewiec i Toruń. Przez pewien czas utrzymywał kantor w Kownie. 
Jako miasto od 1454 r. należące do Polski miał specjalne prawa - mógł przyjmować na obywateli 
niehanzeatów i mimo zakazów budować dla nich statki. W faktorii rybackiej w Falsterbo 
gdańszczanie zwykle pełnili funkcję wójtów, wchodzili też do władz kantoru w Londynie. Szczyt 
rozwoju miasta przypadł jednak już na okres osłabienia Hanzy. W XVII w. budżet miejski Gdańska 
bywał porównywalny z budżetem Rzeczypospolitej! Źródłem bogactwa był wielki handel morski - 
odwieczna domena działalności hanzeatyckich kupców.

Do handlu morskiego potrzebne są statki. Gdańsk je posiadał. W 1422 r. pod gdańską banderą 
pływało co najmniej 220 statków. W czasie wojny 13-letniej gdańskie okręty pokonały flotę 
Krzyżaków i zniechęciły Danię do ich wspomagania, a w roku 1473 przyczyniły się do zwycięstwa 
Hanzy nad Anglią. Przy okazji Paweł Beneke zdobył dla miasta "Sąd Ostateczny" Memlinga.

Dawna Hanza praktycznie przestała istnieć w 1669 r. W 1980 r. odbył się pierwszy zjazd tzw. 
Hanzy Nowych Czasów - stowarzyszenia ponad setki miast europejskich od Wenecji po Helsinki, 
nawiązującego do tego, co było dobre w dawnej Hanzie: współpracy gospodarczej i kulturalnej, 
pielęgnowania tradycji i rozwijania poczucia wspólnoty. Od 1997 r. należy do niej także Gdańsk.

Nazwa wywodzi się od gockiego słowa "hansa", oznaczającego zbrojną drużynę
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Polska Je Je Je!

- Najwykwintniejsze przyjęcia odbywały się w Dworze Artusa - podawano łososie, karpie, pstrągi i 
szczupaki, wędzone flądry, węgorze, śledzie, sarnie udźce, a główną potrawą była gęś faszerowana 
jabłkami i małymi ptaszkami - mówi Andrzej Januszajtis, miłośnik i znawca Gdańska

Czy istnieje w ogóle takie zjawisko jak kuchnia gdańska?

ANDRZEJ JANUSZAJTIS: Tak. Chociaż to była zawsze kuchnia, gdzie mieszały się różne 
wpływy: polskie, niemieckie, holenderskie, szkockie, śródziemnomorskie. Nic dziwnego - Gdańsk 
od wieków był morską stolicą Polski, jeszcze przed wojną mieliśmy połączenia żeglugowe z 90 
portami na całym świecie, nie pływaliśmy tylko do Australii. Niestety, trudno dzisiaj dotrzeć do 
oryginalnych gdańskich receptur, ale wiemy przynajmniej, jakich produktów używali gdańszczanie 
- np. zachowały się rejestry kuchenne Krzyżaków z początku XV wieku. Reguła zakonna 
nakazywała, by jadali dwa posiłki dziennie (w czasie postu jeden), co drugi dzień z mięsa, a co 
drugi z jaj i ryb. Do tego placki i ser. Do picia piwo lub woda, czasem wino i miód. Ale te skromne 
zasady odbiegały nieraz od rzeczywistości - widać, że zakonnicy lubili sobie pofolgować. Świadczy 
o tym spis zapasów kuchni zamkowej w Gdańsku: "90 tłustych wołów, 100 tłustych owiec, 300 
tłustych świń, 1500 kręgów sera dla panów (czyli rycerzy zakonnych), 8000 sera dla knechtów 
(giermków), 7 beczek masła, 6 funtów szafranu, 3 kamienie pieprzu (ok. 45 kg), 4 kosze fig, 5 
kamieni migdałów, kosz rodzynków, 3 łaszty śledzi ze Skanii (czyli prawie... 6 ton), 5 łasztów 
śledzi helskich, etc.". Widać, więc że już od czasów krzyżackich znane były w Gdańsku egzotyczne 
przyprawy i owoce. Ale prawdziwy rozkwit kuchnia gdańska przeżyła, kiedy miasto wróciło do 
Polski: odzyskał kontakty ze szlachtą, wzrosła wymiana handlowa z zagranicą, nastąpił przełom w 
odżywianiu. Najwykwintniejsze przyjęcia odbywały się w Dworze Artusa - podawano gotowane i 
smażone łososie, karpie, pstrągi i szczupaki, wędzone flądry, węgorze, śledzie, zawiesiste korzenne 
zupy, pieczyste np. sarnie udźce, a główną potrawą była gęś faszerowana jabłkami i małymi 
ptaszkami. Myślę, że to danie warto by było przywrócić. Wiadomo, że dziś nikt nie będzie robił 
farszu z małych ptaszków, ale może z kawałków drobiu... Z jarzyn podawano ogórki i sałatę. Ucztę 
kończyły desery: tort migdałowy i jabłeczny. Wina i miód. A na koniec regionalne piwo.

Właśnie, przecież gdańszczanie słynęli z browarnictwa.

- Nawet dzisiejsza ul. Ogarna kiedyś nazywała się ul. Browarników. W XV w. mieliśmy 370 
piwowarów. Spośród gatunków piwa wybijało się piwo jopejskie - ciemne, gęste, odżywcze i 
posilne. Dwa razy słabsze było piwo stołowe, a cztery razy słabsze - piwo okrętowe. Do tego 
ulubioną zakąską był groch przecierany ze słoniną i skwarkami. Ku swojej radości udało mi się 
natknąć na to danie na Litwie. Szkoda, że nie u nas.

Skoro mamy taką imponującą, wielowiekową kulinarną historię, dlaczego gdańska kuchnia jest tak 
mało widoczna?

Podejmujemy próby, żeby to zmienić. Należę do Kapituły Dobrego Smaku. Zrzeszyliśmy się po 
wydaniu "Gdańskiej Książki Kucharskiej", oryginalnie napisanej przez Marię Rosnack w 1858 r., a 
wydanej ponownie w 2007 r. pod redakcją senatora Andrzeja Grzyba. Organizujemy specjalne 
spotkania, podczas których gdańscy restauratorzy gotują według przepisów pani Rosnack, a my 
oceniamy efekty. W ten sposób chcemy przekonać gastronomików, żeby wrócili do gdańskich 
korzeni.

W naszym plebiscycie staramy się wyłonić flagowe produkt i potrawę regionu. Na co pan by 
głosował?



Chociaż nie pijam alkoholu, najbardziej żałuję, że mimo zachowanych oryginalnych np. XVII-
wiecznych receptur - w gdańskim archiwum zachowało się ich 70 zapisanych w księdze cechowej - 
na słynne niegdyś w całej Europie gdańskie likiery, nie są one dziś produkowane. Przecież jeszcze 
do niedawna naszą wizytówką był Goldwasser, który teraz robiony jest już niestety w Niemczech. A 
naprawdę warto by było przypomnieć te gdańskie trunki.

ROZMAWIAŁY: JOWITA KIWNIK

ALEKSANDRA KOZŁOWSKA

Wizytówką Gdańska zawsze był Goldwasser

[autor fot./rys] DOMINIK SADOWSKI 
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GDAŃSKIE HANDLOWANIE

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Nie ulega wątpliwości, że dobry kupiec musi dobrze liczyć. Gdańszczanie przygotowywali się do 
tego od dzieciństwa. Wprawdzie w szkołach parafialnych, ale znacznie więcej można się było 
nauczyć w Gimnazjum Akademickim, stanowiącym coś w rodzaju półuniwersytetu. O umiejętności 
rachowania świadczą m.in. księgi kupieckie Jana Pisa z lat 1421-1454 - najstarsze zachowane w 
Polsce. Pis zapisywał operacje pieniężne w trzech oddzielnych grupach: transakcje komisowe, 
transakcje zakupu i transakcje sprzedaży towarów. Jego następcy wprowadzili układ rzeczowy i 
podział na powiązane ze sobą obroty, a częściowo zachowane księgi słynnego szczecińsko-
gdańskiego banku handlowego Loitzów, zwanych Fuggerami północy, są już prowadzone według 
ścisłych zasad podwójnej księgowości włoskiej, której podręczniki - pierwsze w Polsce - 
drukowano u nas od roku 1538. W 1540 r. wyszła nawet "Księgowość dla pań i niewiast", a w 1570 
podręcznik księgowości Sebastiana Gammersfeldera, uznany za najlepszy w Polsce aż do XIX w.

Wagę, jaką gdańszczanie przykładali do kupieckich rachunków, najlepiej wyraził profesor 
Gimnazjum Akademickiego Piotr Krueger, wybitny matematyk, któremu zawdzięczamy m.in. 
sformułowanie twierdzenia kosinusów. Napisana przez niego "Książeczka do rachunków" (Rechen-
Buechlein), przeznaczona dla przyszłych kupców, doczekała się czterech wydań - w latach 1631, 
1635, 1642 i 1648. W przedmowie czytamy: "Poświęcać w tym miejscu wiele słów chwale i 
pożytkowi sztuki rachowania to tak, jak gdyby chcieć w jasne południe pomagać słońcu przez 
wystawienie świeczki". Dalej następują zadania ze wskazówkami ułatwiającymi rozwiązanie. 
Największe trudności sprawiały jednostki miar i pieniądze, różne w każdym kraju, a nawet w 
różnych miastach. Oto przykłady:

"Ktoś kupuje w Wilnie na Litwie 4 kręgi wosku, które tam ważą 33 kamienie 28 funtów, 12 kamieni 
22 funty, 15 kamieni 4 funty, 17 kamieni 14 funtów, licząc jeden kamień po 6 zł polskich i przewozi 
to statkiem do Gdańska. Fracht i inne koszty wynoszą 56 zł. Ile kosztuje 1 kamień gdańskiej wagi? 
Kamień wileński ma 36 funtów, a 40 kamieni odpowiada 37 kamieni gdańskich. Wynik: 7 zł 11 gr 
fen". Gdyby ktoś z Czytelników chciał przeprowadzić odpowiednie rachunki (?), to wyjaśniam, że 
1 złoty liczył 30 groszy po 18 fenigów. Mniej odważnym proponuję prostsze zadanie z tego samego 
zbioru:

"Sługa polskiego pana ma przy sobie 800 zł, za które ma kupić czerwonego, niebieskiego i 
zielonego sukna, w równych ilościach. Kosztuje zaś łokieć czerwonego 5 zł, niebieskiego 3 zł, 



zielonego połowę tego, co czerwone. Ile dostanie rodzaju? Wynik: 66 łokcia". Do tego Krueger 
dodał wskazówkę, świadczącą o tym, jak wspaniałym był rachmistrzem: "Nie jest tak trudne, jak się 
wydaje. Dodaj wszystkie ceny, a otrzymasz 12 zł, za które sługa dostanie 3 łokcie, czyli za 800 zł 
200 łokci, te podziel na 3 części". Takie obliczenia trzeba było nieraz przeprowadzać w pamięci.
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KRONIKI DOMINIKA - GDAŃSKIE HANDLOWANIE

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Początek Jarmarku św. Dominika miał zawsze uroczysty charakter. "W dniu 5 sierpnia, 
oznaczonym imieniem świętego Dominika, z wybiciem godziny 12 dźwięk dzwonów udzielał 
uroczyście obcym kupcom prawa rozpoczęcia sprzedaży swoich towarów. To samo było 
równocześnie sygnałem rozpoczęcia uroczystości ludowych, trwających od tej chwili przez pełne 
cztery tygodnie" - pisała we wspomnieniach Joanna Schopenhauerowa.

Sposób bicia w dzwony znajdujemy w szczegółowej instrukcji z 1612 r.: "W dniu 5 sierpnia grają 
dzwony na Ratuszu i zaraz potem zegar wybija 11, a skoro wybije, dzwony jeszcze raz grają. Gdy 
skończą, Wielki Dzwon jedną serię wydzwania, podobnie się dzieje, gdy wybije pół do 12 i 12, tyle 
że po wybiciu 12 najpierw ciągnie się Dzwon Modlitwy, a tuż potem trzeci raz się dzwoni. Zasię w 
dzień św. Wawrzyńca, który 10 sierpnia wypada, znowu w podobny sposób wydzwania się koniec 
Dominika. Za to dzwonienie ślepi dostają zapłatę od Sławetnej Rady". Jednocześnie z galeryjki 
wieży grali trębacze.

Jak widać, w tym czasie zaczynano jarmark o godzinę wcześniej, niż to podaje pani Joanna. A może 
zawiodła ją pamięć? Do instrukcji bicia w dzwony niezbędne są wyjaśnienia. "Dzwony grające" na 
Ratuszu to oczywiście kurant Ratusza Głównego Miasta, liczący 14 dzwonów odlanych w 1560 r. w 
Holandii przez Jana Moora. Zgodnie z zamówieniem dzwony były ozdobione herbami Polski, 
Gdańska i Królewskich (Polskich) Prus oraz inskrypcją: "Omnia tempus habet et suis spaciis 
transeunt universa sub coelo", czyli: "Wszystko czas trzyma (dosłownie: ma) i w jego 
przestrzeniach przechodzą światy pod niebem". Ostatnią wojnę przetrwały trzy dzwony. Od 2000 r. 
mamy na Ratuszu nowy karylion złożony z 37 dzwonów, odlanych w Asten, niedaleko ?s-
Hertogenbosch - miejsca powstania pierwszych.

Dzięki odcyfrowaniu tzw. ksiąg wieżowych z 1764 r. grają dziś te same melodie, zmieniane co 
tydzień, dostosowane do świąt i uroczystości, także do Jarmarku św. Dominika, na którego 
rozpoczęcie ustawiano "na pełną godzinę ?Niech Bóg będzie nam łaskawy" z intonacją do 12 
godziny". Około godziny 1 po południu "zdejmuje się intonację i ustawia ?O dwie sprawy proszę 
Ciebie? na pół godziny. Na zakończenie Dominika ustawia się ?Chwalcie Pana? z intonacją do 12 
godziny. Około godziny 1 zdejmuje się intonację i nastawia ?Bogu składajmy dzięki? na pół 
godziny".

Nie bardzo wiemy, co oznaczała owa "intonacja". "Wielki Dzwon" z instrukcji to Gratia Dei z 
kościoła Mariackiego, zwana także Dzwonem Modlitwy, na której wybijano młotkiem serie po 60 
uderzeń, podzielonych na trójki i szóstki. Tutaj mamy jedną taką serię, po której "ciągnięto", czyli 
kołysano dzwonem za pomocą lin. Żeby go rozkołysać, trzeba było 12 ludzi, z reguły ślepców, 
którymi kierował widzący dzwonnik, zwany sygnatorem. Był to rodzaj pomocy społecznej ze 
strony Rady, która ich opłacała.

W drugiej połowie XVII w. sygnator otrzymywał za wydzwanianie Dominika 4 grzywny 16 gr, 



czyli po 12 gr na jednego dzwoniącego (grzywna liczyła 20 gr). Dla porównania: za ustawianie przy 
tej samej okazji melodii na bębnie ratuszowego kuranta odpowiedzialny za to etatowy muzyk 
dostawał 6 polskich złotych, czyli 9 grzywien.

GD-DLO 

Na placu Dominikańskim
[podpis] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 
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KRONIKI DOMINIKA - GDAŃSKIE HANDLOWANIE

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Oczywistą pamiątką po dawnych jarmarkach jest miejsce, gdzie się to wszystko zaczęło - dzisiejszy 
plac Dominikański. Tutaj, pod halą targową można obejrzeć odsłonięte fundamenty pierwszego 
kościoła św. Mikołaja z końca XII w. Był monumentalny, zbudowany z kamienia, z dwiema 
wieżami od zachodu i półkolistą absydą od wschodu. Pełna długość przekraczała 40 m. Rozmiary i 
materiał, z którego go zbudowano, były dla badaczy niespodzianką: dotychczas sądzono, że 
kościoły Gdańska w tym okresie były drewniane i znacznie skromniejsze.

Ten właśnie kościół książę Świętopełk przekazał w 1227 r. przybyłym z Krakowa dominikanom. 
"Równie dobrą lub lepszą" rekompensatą dla książęcego kapelana Wilhelma, który musiał z niego 
zrezygnować, było zapewne probostwo kościoła św. Katarzyny. Dominikanie rozbudowali swój 
kościół w cegle i wznieśli obok niego klasztor, któremu później - w 1260 r., papież przyznał 100 dni 
odpustu w dniu świętego Dominika, co zapoczątkowało jarmark.

W trakcie lub po zdobyciu Gdańska w 1308 r. Krzyżacy, jak się zdaje, spalili kościół i trzeba było 
zbudować nowy, w dzisiejszym miejscu. Być może najpierw powstał mały kościółek w miejscu 
obecnej zakrystii z niską wieżą od zachodu.

Rozpoczęcie budowy wielkiego kościoła stało się możliwe dzięki odszkodowaniu uzyskanemu za 
odstąpione w 1348 r. Głównemu Miastu łąki nad potokiem Siedleckim, na których powstało tzw. 
Nowe Miasto, czyli dzielnica Świętojańska. Budując go, nadano mu dokładniejszą orientację 
wschodnio-zachodnią, na skutek czego powstało wyraźnie widoczne odchylenie ściany korpusu od 
starszej zakrystii. Budowę zakończyło wzniesienie ażurowych szczytów około 1400 r. i 
przesklepienie wnętrza w 1487 r. Gdzieś w tym czasie musiano też podwyższyć wieżę. Piękny 
kościół, który cudem uniknął zniszczenia w czasie ostatniej wojny, jest najcenniejszą pamiątką po 
jarmarku, choć słuszniej byłoby odwrócić związek logiczny: nie byłoby jarmarku, gdyby nie 
dominikanie i ich kościół!

Spójrzmy teraz na wieżę Jacek, zwaną dawniej Patrz do kuchni, bo z jej szczytu można było 
zobaczyć, co dominikanie szykują na obiad. Wzniesiono ją około 1400 r. w ważnym strategicznie 
narożniku murów Głównego Miasta. Jej cechą charakterystyczną są tzw. machikuły, czyli osłonięte 
łukami pomosty pod okapem dachu, z otworami przez które można było lać wrzącą wodę lub 
roztopioną smołę na napastników. Nigdy zresztą do tego nie doszło, bo żaden wróg w boju tutaj nie 
dotarł. Licząca dziś ponad sześć wieków wieża widziała jakieś 70 jarmarków u swoich stóp. Ech, 
gdyby mogła mówić!

Klasztor stał na placu aż do roku 1813, w którym zapaliły go pociski oblegających miasto Rosjan. 
Resztki rozebrano. W latach 1839-40 wojsko zamierzało urządzić tu plac ćwiczeń, ale handlowe 
tradycje zwyciężyły i na placu ulokowali się sprzedawcy. Aby uporządkować handel, postanowiono 
wznieść halę targową. Otwarto ją 3 sierpnia 1896 r. Nowoczesny na owe czasy i funkcjonalny 
budynek, z piękną konstrukcją wewnętrzną i dachem ozdobionym wdzięcznymi wieżyczkami, 
mieścił na parterze i w piwnicy 335 stylowych stoisk, w których handlowano głównie produktami 



spożywczymi. Po remoncie jest prawdziwą ozdobą okolicy i ważną pamiątką dobrych tradycji 
gdańskiego handlu.

Baszta Jacek w Gdańsku nazywana była żartobliwie "Patrz do kuchni"

[autor fot./rys] DOMINIK SADOWSKI 
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Ławy mięsne, chlebowe i nie tylko
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ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Zapraszam na dawne miejsca handlowe, czyli place targowe. Jest ich w Gdańsku więcej niż w 
jakimkolwiek innym mieście Polski.

Mamy Targ Długi, Węglowy, Drzewny, Rybny, Maślany (u wylotu Lastadii na Podwale 
Przedmiejskie), Kaszubski (przedłużenie ul. Gnilnej w kierunku dworca - zastawione po wojnie 
"leżącym wieżowcem" obecnego hotelu Holiday Inn), Poziomkowy (dziś plac Kobzdeja), Rakowy, 
Sienny, Bydlęcy (przed Bramą Wyżynną), Koński (przy Podwalu Przedmiejskim), Żelazny (w 
połowie ul. Szerokiej) i wiele innych.

Na Targu Chlebowym (w połowie ul. św. Ducha) sprzedawano obcym chleb, którego kontrola nie 
dopuściła do zbytu w mieście. Na Targu Wąchanym (na zapleczu Dworu Artusa) handlowano 
produktami spożywczymi, których jakość sprawdzano nosem. Na Długim Targu, między 
wspaniałym Ratuszem a wytwornym Dworem Artusa był Targ na Prosiaki! Jeżeli dodać do tego 
Targ Wełniarski po drodze na Peterszawę (Zaroślak), Targ na Drewno Użytkowe przy Piaskowni 
(obecnej ul. Rogaczewskiego), Tandetę, gdzie handlowano używanymi rzeczami i plac 
Dominikański, na którym funkcjonuje wzniesiona w 1896 r. piękna hala targowa, to naliczyliśmy 
dotąd 19 miejsc dawnego handlu.

Oprócz nich należy wspomnieć o Ławach, czyli zespołach sklepów mięsnych i piekarniczych, 
osobnych dla poszczególnych części miasta. Na Mieście Głównym (dawniejszym Prawym, tzn. 
prawdziwym, szlachetnym) o dawnym miejscu sprzedaży pieczywa przypomina do dziś nazwa ul. 
Chlebnickiej, ściślej Ław Chlebowych (Brotbankengasse). Najprawdopodobniej były 
zlokalizowane na wspomnianym już Targu Wąchanym, przy którym ulica się zaczyna. Do 1945 r. 
zachowane były Ławy Mięsne z XIV/XV w. - przykryty dachem podwójny pasaż między ul. 
Mariacką i św. Ducha, mieszczący 79 jatek. Sklepiki były podzielone na cztery ciągi: Plebański, 
Dominikański, Wodny i Żebraczy. W trzech pierwszych było ich po 20, w ostatnim 19. Tak się 
nieszczęśliwie złożyło, że do tej pory nie odbudowano tych małych gdańskich Sukiennic. Włożono 
tyle trudu we wspaniałą rekonstrukcję ul. Mariackiej, a nie starczyło energii, by ją doprowadzić do 
końca.

Na Starym Mieście pamiątką po Ławach Chlebowych jest nazwa Mostu Chlebowego przy Ratuszu. 
Ławy Mięsne stały przy zapomnianej dziś ul. Sołeckiej (wylot Olejarnej na Podwale Staromiejskie). 
Było ich 56, zgrupowanych przy czterech ciągach: Zamkowym, Pańskim, Budniczym i Gotschalka. 
Ławy Mięsne Starego Przedmieścia, liczące 30 sklepików, stały już w XV w. u zbiegu ul. Kocurki i 
Rzeźnickiej, która od nich wzięła nazwę. Drugi zespół jatek funkcjonował przy Podwalu 
Przedmiejskim u wylotu Lastadii.

Nieistniejące Ławy Mięsne Głównego Miasta. W tle kościół Mariacki



[autor fot./rys] MATERIAŁY PRASOWE 
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ANDRZEJ JANUSZAJTIS

W 1454 r. Kazimierz Jagiellończyk dokonał inkorporacji Prus do Korony. Po 13 latach zmagań 
pokój toruński zatwierdził przyłączenie Prus Królewskich (Polskich) i podległość lenną pozostałej 
części państwa zakonnego. Przywrócony Polsce Gdańsk wszedł w okres największej świetności.

Rozwijał się także Jarmark św. Dominika i w ciasnych uliczkach zaczęło brakować miejsca. W 
1472 r. władze postanowiły przenieść go poza ówczesne mury miasta. Wezwano do ratusza 
przedstawicieli najbardziej zainteresowanego cechu kramarzy i poinformowano o decyzji. Starszym 
cechu był wówczas Jakub Lubbe, który w swojej kronice familijnej zanotował: "Mamy stać przy 
świętej Gertrudzie, na Zielonym Placu".

W tym miejscu należy się dzisiejszemu czytelnikowi wyjaśnienie. Fortyfikacjami murowymi było 
wówczas otoczone tylko Główne Miasto (między dzisiejszymi Podwalem Staromiejskim i 
Podwalem Przedmiejskim), trwała ich budowa wokół Starego Miasta i (Starego) Przedmieścia. 
Obecnej Bramy Wyżynnej jeszcze nie było, do 1574 r. wjeżdżało się do miasta przez przedbramie 
ulicy Długiej. Znaczną część obecnego Targu Węglowego zajmowała podwójna fosa. Dalej w 
stronę Targu Siennego stał wymieniony już w 1343 r. szpitalny kościół św. Gertrudy z cmentarzem 
dla biedaków. Między nim a fosą był ów Zielony Plac, czyli porośnięta trawą łąka i właśnie tutaj 
miał się odtąd odbywać Dominik.

Zamiar zrealizowano w następnym (1473 roku) i wkrótce zaczęto nazywać to miejsce placem 
Dominika (obecna nazwa Targu Węglowego pojawiła się dopiero w XVIII w.). Z biegiem czasu 
doszło do dalszych zmian. Przygotowując się do wojny z Albrechtem, zaczęto osłaniać przestarzałe 
mury wałami ziemnymi i rondlami. W 1519 r. unowocześniono rozbudowane do dzisiejszych 
rozmiarów przedbramie ulicy Długiej w ten sposób, że zabito belkami bramę od zachodu i przebito 
od placu Dominika boczny wjazd, którego łuk do dziś widać w murze przy Katowni. W ten sposób 
przedbramie stało się barbakanem.

W czasie wojny nie mogło być mowy o jarmarku, ale po jej zakończeniu zaczęto go znowu 
urządzać na placu, osłoniętym teraz od zachodu nowymi fortyfikacjami. Po ich dalszej rozbudowie 
na system bastionowy, przy czym rozebrano zawadzający kościół św. Gertrudy, przyległy odcinek 
umocnień nazwano Wałem Dominika (Dominikswall).

Po rozbiórce wałów w końcu XIX w. nazwa przeszła na odcinek powstałej na jego miejscu ulicy, od 
Huciska do Bramy Wyżynnej, zabudowanej eleganckimi domami, których po ostatniej wojnie 
nawet nie próbowano odbudować w dawnej, efektownej postaci. Nie zachowano też nazwy ulicy, 
która jest obecnie częścią Wałów Jagiellońskich.

Dziś dawny Zielony Plac, czyli plac Dominika, czyli Targ Węglowy jest znowu jednym z głównych 
miejsc jarmarku.

GD-DLO 
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ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Handlujący na jarmarku musieli się dobrze orientować w wartości i rodzaju pieniądza. Nie ułatwiał 
im tego zadania skomplikowany system monetarny dawnego Gdańska.

Od wczesnego średniowiecza jego podstawą była grzywna (marka), równoważna mniej więcej 200 
gramom srebra. Była to jednostka obrachunkowa, służąca tylko do obliczeń. Oznaczało to, że nie 
było wówczas monety o takiej wartości. Grzywna dzieliła się na 4 wiardunki po 6 skojców, czyli 24 
skojce.

Główną monetą obiegową były denary, których na skojec szło 10, czyli na grzywnę 240. Krzyżacy 
utrzymali podział grzywny na wiardunki i skojce, do których doszły szelągi i fenigi. Jedna grzywna 
liczyła teraz 60 szelągów po 12 fenigów, czyli 720 fenigów.

Wartość nabywcza zmieniała się w czasie, częściej malejąc niż rosnąc. W obiegu były także monety 
zagraniczne, np. czeskie grosze liczone na kopy, złote guldeny o wartości z reguły większej niż 
jedna grzywna i różne inne.

Węgierski złoty wart był w 1399 r. ok. pół grzywny, a w 1435 r. - półtorej grzywny. Kopa (60) 
czeskich groszy, która w 1400 r. miała wartość 1,5 grzywny, w 1434 r. była już warta 3,5 grzywny.

Za 1 grzywnę można było w końcu XIV w. kupić wołu lub ćwierć łasztu (ok. 1/2 tony) jęczmienia, 
ale np. w 1437 r. łaszt żyta mógł kosztować 15 grzywien, a pszenicy nawet 36. Wywożąc zboże do 
Anglii, uzyskiwano dwa razy więcej.

Po powrocie do Polski Gdańsk wybijał polskie pieniądze. Oprócz szelągów pojawiły się grosze, 
których grzywna liczyła początkowo 40, później 20. Za czasów Zygmunta I, w roku 1528 
wprowadzono system oparty na złotym, równym 1,5 grzywny, czyli 30 groszom albo 90 szelągom 
po 60 denarów (fenigów). Gdańska mennica wybijała denary, szelągi, grosze, trojaki (po 3 gr), 
szóstaki (6 gr) i złote dukaty, za które płacono po 52 grosze. Wszystkie monety miały na awersie 
orła lub wizerunek króla, na rewersie herb miasta w postaci dwóch krzyży z koroną, dodaną w 1457 
r. przez Kazimierza Jagiellończyka.

Mamy na gdańskich monetach cały poczet polskich królów o wielkiej wartości artystycznej. Jedyne 
monety bez portretu czy nawet imienia króla, za to z napisem "Obroń nas Chryste", wybito w czasie 
oblężenia miasta przez wojska Stefana Batorego w 1577 r.

Także i w tym okresie wartość nabywcza pieniądza podlegała zmianom. W XVI w. cena żyta 
wahała się od 9 do 60 grzywien (13,5 do 90 zł), w XVII w. od 35 do 90 zł, w XVIII w. płacono 
czasem do 350 zł za łaszt.

Mimo różnych zawirowań i wojen miasto się bogaciło. Roczne dochody Kamlarii (kasy miejskiej) 
wzrosły od 37 tys. grzywien w roku 1530 do 383 tys. w 1600, a w 1641 r. po raz pierwszy 
przekroczyły milion grzywien, by w 1659 r. osiągnąć maksimum równe 1,6 mln zł, czyli 2,4 mln 
grzywien. Drugie, jeszcze większe maksimum, równe 3,1 mln zł, osiągnięto w 1735 r., trzeba 
jednak pamiętać, że nie są to sumy porównywalne.

Miarą bogactwa Gdańska jeszcze w okresie upadku Rzeczypospolitej może być spis 
przeprowadzony przez Prusaków po zajęciu miasta w II rozbiorze w 1793 r. Okazało się wówczas, 



że 200 mieszkańców Gdańska posiada ponad milion talarów, a 1700 liczy swój majątek w setkach 
tysięcy talarów (jeden talar odpowiadał 4 złotym). Gdy przeliczymy to na dzisiejsze pieniądze, 
stwierdzimy, że co dwudziesty gdańszczanin był milionerem!

GD-DLO 

Co wydarzyło się na jarmarku A.D. 1361
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GDAŃSKIE HANDLOWANIE

Jarmarki, z założenia służące celom handlowym, ściągały do miasta tłumy ludzi, nierzadko 
różniących się językiem i obyczajem. Jeżeli dołączyła się do tego sytuacja polityczna i podlane 
alkoholem nastroje, mogło dojść do awantur, czy nawet rozruchów. Jednym z przykładów może być 
gdański Dominik w roku 1361.

Najstarsza relacja brzmi w polskim przekładzie następująco: "W tym samym roku, w dniu świętego 
Dominika zabili Niemcy w Gdańsku wielu Polaków, dlatego że publicznie krzyczeli: Kraków, 
Kraków. Sądzono, że chcieli wydać miasto, kiedy Kiejstut uciekł z więzienia". Wkrótce powstał na 
ten temat łaciński wierszyk: O wielkim, czyli złym Dominiku, w którym nastąpił "tragiczny mord 
Polaków". I na tym by się pewnie skończyło, gdyby nie gdański kronikarz Szymon Grunau, który 
rozwinął i ubarwił relację, dodając wiele fantastycznych szczegółów: "Na ten jarmark przyjechało 
800 Rusinów i Litwinów statkami i konno i przybyło ich wielu, bo ludzie nie wiedzieli, co 
zamierzał ich władca, który (...) chciał wtargnąć nagle do Prus". A oto, co próbowali zrobić w 
Gdańsku. W niedzielę po św. Wawrzyńcu (16 sierpnia) szli wieczorem Litwini całą szerokością 
ulicy z harfami, a łodziowi (dzisiaj powiedzielibyśmy: marynarze) z lutniami po drugiej ulicy, ale 
się spotkali i żaden nie chciał ustąpić drugiemu. Od tego zrobił się rumor i zaczęła się potężna 
bijatyka. "Litwini zobaczyli swoją przewagę nad żeglarzami i rozdzielili się i zabijali mieszkańców, 
kiedy ich znajdowali. Tedy uderzono na alarm, a Litwini podkładali ogień, kobiety gasiły, a 
mężczyźni wpadli między Litwinów i zabijali ich, bo tak rozkazano, i chwytali, a oni zeznali, że 
mieli napaść na zamek i spalić miasto, ponieważ Kiejstut chciał się zemścić. I zabrano im towary i 
wymierzono sprawiedliwość". Tę dramatyczną opowieść powtarzali kolejni kronikarze, dodając 
dalsze szczegóły, np. takie: "Na pamiątkę tego czynu wielki mistrz zatwierdził gdańszczanom nowy 
przywilej, mianowicie że obcy z obcymi nie dłużej niż trzy dni mieli prawo handlować, a po 
upływie trzech dni tylko z mieszczanami...".

Co w tym jest prawdą? Niewątpliwie to, że w pierwszym dniu jarmarku doszło do bijatyki, w której 
zabito iluś Polaków. Okrzyk "Kraków, Kraków" był zawołaniem bojowym rycerzy Łokietka w 
1331 r. w czasie bitwy pod Płowcami. Polacy, ci miejscowi i przybyli z okolicy, mieli je w 
stosunkowo świeżej pamięci. Wobec znacznej przewagi przeciwnika walka była z góry skazana na 
przegraną. Kiejstut nie miał z tym nic wspólnego. Jego ucieczka z więzienia w malborskim zamku 
mogła nastąpić najwcześniej w dniu św. Michała (29 września) 1361 r., a więc prawie dwa miesiące 
po jarmarku. Litewski książę rzeczywiście najechał w odwecie kraj Krzyżaków, ale do Gdańska nie 
dotarł. Zdobył tylko i zniszczył zamki w Jańsborku (Piszu) i Okartowie.

Dodajmy, że nawet data 1361 nie jest stuprocentowo pewna. Według wierszowanej notatki z jednej 
z ksiąg kościoła Mariackiego całe zdarzenie miało miejsce o dwa lata później. Natomiast przepis 
ograniczający czas handlu dla obcych kupców rzeczywiście istniał, ale trudno powiedzieć, kiedy go 
wprowadzono.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Zamek w Malborku, w którym więziono litewskiego księcia Kiejstuta
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GDAŃSKIE HANDLOWANIE 

Dominik nie był jedynym gdańskim jarmarkiem. Już w 1481 r. kronikarz Weinreich pisze o 
wprowadzeniu dwóch dalszych. Nieoceniony Rajnold Curicke w "Historycznym Opisaniu Miasta 
Gdańska", wydanym w 1687 r. w Gdańsku i Amsterdamie, pisze: "Zwyczajne jarmarki są tutaj dwa, 
Wielki albo Dominik i Mały, czyli Marcina. Wielki zaczyna się 5 sierpnia, na który to dzień 
przypada Dominika i jest starym jarmarkiem, który jest w zwyczaju od czasów Świętopełka. (...) 
Mały jarmark na Marcina nie jest specjalnie uczęszczany przez obcych, tylko korzystają z niego 
mieszkańcy miasta, przeto trwa nie dłużej niż trzy dni".

Świętego Marcina wypadało wtedy, tak jak dzisiaj, 11 listopada. Właścicielem wydanego niedawno 
jako reprint egzemplarza dzieła Curickego był proboszcz z Cedrów Wielkich (w latach 1718-1757), 
pastor Moneta, który zaopatrzył je w bezcenne rękopiśmienne adnotacje. Potwierdza w nich 
istnienie trzeciego jarmarku - na Boże Narodzenie, a przy opisie Dworu Artusa czytamy: "O tym 
Dworze Kawalerskim należy zauważyć, że w nim jak również na Targu Wąchanym i ulicy 
Podkramarskiej, organizuje się i odprawia Jarmark Bożonarodzeniowy, tzw. Święty Chrystus". 
Bliższe informacje mamy w dziele Duisburga z 1809 r.: "Drugi jest Jarmark Bożonarodzeniowy, 
który jednak nie jest odwiedzany przez obcych. Zaczyna się 1 grudnia w dniu świętego Tomasza i 
trwa do Wigilii Bożego Narodzenia. Odbywa się na Targu Wąchanym, ulicy Kramarskiej i w 
Dworze Kawalerskim, czyli Artusa, a obejmuje głównie wyroby stolarskie, blacharskie, tokarskie, 
stragany introligatorskie i koszykarskie, łakocie i zabawki dziecinne. Od zapadnięcia zmroku do 
dziesiątej godziny stragany są iluminowane". Autor prostuje tu pomyłkę pastora Monety: jeżeli 
jarmark odbywał się w Dworze Artusa, przez który można było przejść na Targ Wąchany na jego 
zapleczu, oraz wokół niego, to miejscem handlu musiała być ulica Kramarska - nie Podkramarska, 
położona po drugiej stronie kościoła.

Przy okazji warto przypomnieć, że choinki, będące dziś nieodłącznym symbolem Bożego 
Narodzenia, pojawiły się w Gdańsku najwcześniej w Polsce. Trzy wieki temu żył sobie w naszym 
mieście niejaki Achacy Filliborn, pierwszy śpiewak Kapeli Rady i nauczyciel biednych uczniów w 
Szkole Mariackiej. Między innymi był autorem niemieckojęzycznego poematu pt. "Święte 
Drzewko Chrystusowe". Opiewał w nim drzewko, które "już w zimie jest zielone i rodzi owoce", i 
stwierdzał, że ten nowy zwyczaj stawiania drzewek na Boże Narodzenie szczególnie raduje dzieci, 
"bo znajdują tam wiele zabawek i lalek, które z wielką uciechą z niego zdejmują, a potem modlitwą 
dziękują Bogu za dary".

Poemat Filliborna ukazał się w Gdańsku w 1698 r. Ta data obala przekonanie o pojawieniu się 
choinki na ziemiach polskich dopiero na przełomie XVIII I XIX w.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Stoję przed wschodnią ścianą kościoła św. Katarzyny, wchłaniam oczami niezwykłe piękno 
rozbudowanych szczytów i zastanawiam się nad jego istotą. Odczuwa je każdy, kto ma w sercu 
choć trochę wrażliwości, ale niełatwo wyjaśnić, na czym ono polega. Dlaczego to takie ładne?

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to różnorodność. Mimo wspólnego materiału i stylu każdy z trzech 
szczytów jest inny. Najprostsze formy reprezentuje szczyt południowy. Wąskie filary przyścienne 
dzielą go na pionowe pasy. Filary wystają poza górne krawędzie, tworząc tzw. sterczyny. Prostota 
jest jednak pozorna: sterczyny są profilowane, a pola między nimi dodatkowo podzielone 
poprzecznymi wstawkami z motywem czterolistnej koniczynki, łączącymi się optycznie w 
przecinające szczyt poziome fryzy. Z nasadzonych na sterczynach piramidek wyrastały niegdyś 
glazurowane kwiatony, z których przetrwał jeden. Dodatkową ozdobą są koliste przeźrocza, 
zdradzające pokrewieństwo z osłabiającymi napór wiatru ażurami szczytów kościoła św. Mikołaja.

Najbogatsze kształty ma szczyt środkowy. Sterczyny rozrosły się tutaj w wieżyczki - dwie masywne 
po bokach i nadwieszoną środkową. Delikatne laskowania dzielą szczyt na pola, urozmaicone 
wnękami, zasklepionymi podwójnymi łukami. Górne łuki, to tzw. ośle grzbiety, charakterystyczne 
dla późnego gotyku. Szczyt przekreślają dwa wyraziste gzymsy. Ze ściany poniżej wystają ukośne 
przypory - ślad dawnego trójbocznego zamknięcia ukończonego w 1432 r. prezbiterium, wówczas 
jednonawowego.

W szczycie północnym pojawiają się zapowiedzi renesansu - mniej strzeliste proporcje, półkoliste 
zamknięcia dwułucznych wnęk, ślepe przeźrocza pod górnymi ostrołukami i mocne 
zaakcentowanie poziomów gzymsami. Uderza asymetria, wynikła z poszerzenia szczytu na prawo 
dla objęcia rozbudowanej w tym kierunku zakrystii i narożnej kaplicy św. Jerzego. Błąd murarza 
czy zmiana planu w trakcie budowy?

Daty postawienia szczytów nie zanotowano - chcąc ją znaleźć, musimy się oprzeć na analogiach 
formalnych. Pierwszy szczyt jest podobny do wzniesionych w latach 1440-1447 szczytów kościoła 
Mariackiego, ale to niewiele daje, bo prezbiterium kościoła św. Katarzyny powiększono do trzech 
naw jakieś 20 lat później, a na szczyty trzeba było czekać do końca stulecia. Środkowy jest 
kompozycyjnie bardzo zbliżony do tego na prezbiterium kościoła św. Trójcy, północny - do szczytu 
kościoła św. Józefa, w którego fasadzie występuje poza tym fryz terakotowy, taki jak na naszym 
szczycie południowym. Oba są dobrze datowane: pierwszy powstał w 1495 r., drugi o rok później. 
Użycie "oślego grzbietu" wskazywałoby na Michała Enkingera, który wykorzystał go przy 
podwyższaniu Wieży Więziennej w latach 1506-1507, w powstałej przed 1504 r. siedzibie faktorii 
gdańskiej w Kownie (tzw. Dom Perkuna) i kościele Bernardynów w Wilnie, a najpiękniej (o ile 
przypisywanie mu autorstwa jest słuszne) w tamtejszym kościele św. Anny (ok. 1500 r.) i 
zachodnich szczytach gdańskiego kościoła św. Trójcy (1514). Szczyty kościoła św. Katarzyny 
mistrz Michał wybudował raczej przed wyjazdem na Litwę, najprawdopodobniej w 1497 r. 
Dodatkowym argumentem jest fakt, że jest to jedyny rok nieobjęty zakończoną na 1496 r. 
szczegółowo informującą kroniką Weinreicha, ani rozpoczynającymi się w 1498 r. zapiskami 
Kamlarii (Kasy Miejskiej), w której tak poważne prace powinny być uwzględnione.

Dodatkowa informacja pochodzi z 2 lutego 1515 r.: wichura zwaliła "3 ołowiane (tzn. kryte 
ołowiem) wieżyczki w stronę Szarych Mniszek (Brygidek)". Wiadomość dotyczy szczytu 
środkowego. Jeżeli szkody były poważne, to jego dzisiejsza postać pochodzi z odbudowy po tej 
dacie.

Podsumujmy: w zachwycających bogactwem kształtów szczytach kościoła św. Katarzyny odbija się 
radosna fantazja twórców i pasjonująca historia. Wszystkie trzy przetrwały pożar kościoła w 1945 r. 



Szczyt południowy runął 5 lat później podczas wichury, po czym go dokładnie odbudowano. Kilka 
lat temu uzupełniono także ubytki szczytu północnego. Brakuje jeszcze kwiatonów na części 
sterczyn. Warto byłoby również odbudować kaplicę grobową kramarzy z 1659 r., z której 
zachowały się fragmenty barokowej kamieniarki, resztka pamiątkowego kartusza i oraz ślad dachu 
pod oknem południowej nawy.

Gdy patrzę na te wyczarowane w cegle cuda architektury, cieszę się, że nie zastąpiono ich tak dziś 
modnymi "rekompozycjami w formach współczesnych". A Państwo?

Troiste piękno szczytów kościoła św. Katarzyny

[autor fot./rys] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE

Obchodzimy właśnie 600. rocznicę bitwy pod Grunwaldem, która złamała potęgę zakonu 
krzyżackiego. Z tej okazji godzi się przypomnieć, jaka była wówczas postawa gdańszczan i jakie 
mamy związane z tym pamiątki.

Zacznijmy od początku. Kiedy popędliwy wielki mistrz Ulryk von Jungingen doprowadził do 
wybuchu wojny z Polską, uznano w Gdańsku za konieczne wzmocnienie wejścia do miasta od 
zachodu przez rozbudowę przedbramia ulicy Długiej. Powstały wtedy dolne kondygnacje Wieży 
Więziennej i dwubasztowa Brama Przednia (pod Katownią), połączone mostem, którego arkady 
zachowały się pod ziemią. Drugi most łączył wieżę ze zbudowaną w 1346 r. Bramą Długouliczną 
(poprzedniczką Złotej). Oba były osłonięte po bokach murami tzw. szyi, zaopatrzonymi w 
strzelnice dla ostrzału podwójnej fosy. Wieżę wieńczyły blanki, których ślad do dzisiaj widać od 
strony ulicy Długiej. Widoczne są również zamurowane otwory, przez które można było wyjść na 
ganki wschodniego odcinka szyi. Po bokach ostrego łuku wjazdu Bramy Przedniej upamiętniono 
wspólne (do czasu!) działanie miasta i komtura herbami - gdańskim (dwa białe krzyże na czerwonej 
tarczy) i krzyżackim (biała tarcza z czarnym krzyżem). Te cenne pamiątki z czasu tuż przed 
Grunwaldem, zlekceważone w ostatnim remoncie, stały się całkiem nieczytelne. Z okazji Wielkiej 
Rocznicy przydałoby się przywrócić im czytelność i barwy.

Gdańszczanie walczyli pod Grunwaldem po stronie Krzyżaków. Oczywiście nie wszyscy - był to 
trzystuosobowy oddział ludzi morza, tzw. dzieci okrętów (coś w rodzaju piechoty morskiej). Ich 
sztandar znalazł się wśród polskich trofeów, opisanych przez Długosza jako "Banderia 
Prutenorum".

Do zorganizowanej po bitwie przez Henryka von Plauena obrony Malborka stanęło 400 gdańskich 
ludzi morza - niewielu, jak na liczący wówczas prawie 20 tysięcy mieszkańców zespół trzech miast: 
Prawego (dzisiejszego Głównego), Starego i Młodego! Część z nich poległa w obu "potrzebach", 
wielu odniosło rany.

Po zawarciu w 1411 r. pierwszego pokoju toruńskiego, który jeszcze pozostawił Gdańsk w państwie 
krzyżackim, nowy wielki mistrz - ten sam Henryk von Plauen - wydał przywilej na założenie 
szpitala dla marynarzy z kaplicą św. Jakuba. Pozostałością kaplicy jest prezbiterium kościoła, 
rozbudowanego do obecnych rozmiarów w latach 1432 i 1453. Na miejscu spalonych w 1945 r. 
budynków szpitala przy ul. Łagiewniki stanęła po wojnie przychodnia, w zachowanych od strony 
ul. Wałowej rezydują ojcowie kapucyni. Kościół św. Jakuba można zatem również uznać za 
gdańską pamiątkę po bitwie grunwaldzkiej.



Po klęsce Krzyżaków lud gdański zaatakował niedobitki spod Grunwaldu. W trzy tygodnie po 
bitwie przedstawiciele miasta udali się pod Malbork i poddali je pod władzę polskiego króla, który 
rozszerzył przywilejem jego uprawnienia i posiadłości. W samym mieście niezliczone tłumy 
entuzjastycznie powitały kasztelana Janusza z Tuliszkowa, który przyjął hołd w imieniu Jagiełły.

Zwycięstwa nie udało się jednak wykorzystać. Gdańsk pozostał pod władzą zakonu. Zaczęły się 
represje. Gdy Krzyżacy rozłożyli ciężar odszkodowań na miasta, Gdańsk odmówił zapłaty. 
Krzyżacy zamknęli port, miasto odpowiedziało zamurowaniem Bramy Zamkowej. Komtur gdański 
Henryk von Plauen, brat (przyrodni lub stryjeczny) wielkiego mistrza o tym samym imieniu, 
zmienił taktykę. Otworzył port i zaprosił na rokowania. Przybyłych na zamek burmistrzów Konrada 
Leczkowa i Arnolda Hechta oraz rajcę Bartłomieja Grossa (zięcia Leczkowa) zamordowano. 
Dopiero po tygodniu wydano ciała. Obu burmistrzów pochowano w kościele Mariackim w 
południowej nawie prezbiterium - przed kaplicą św. Jadwigi. Zachowana do dziś popękana płyta 
jest trzecią gdańską pamiątką Grunwaldu - najcenniejszą ze wszystkich. Obiega ją łacińska 
inskrypcja: "Tu spoczywają czcigodni mężowie Konrad Leczkow i Arnold Hecht, burmistrzowie 
miasta Gdańska, którzy zginęli na drugi dzień po Święcie Palm Roku Pańskiego 1411. Módlcie się 
za nich". W podręcznikach chronologii znajdujemy, że w roku 1411 Niedziela Palmowa wypadała 5 
kwietnia, więc burmistrzów zamordowano w poniedziałek 6 kwietnia. Także i tej płycie przydałoby 
się odnowienie. Jeszcze przed wojną widać było na niej wyraźnie herb Leczkowa: czerwono-białą 
lilię. Dobrze byłoby też uchronić grób przed zadeptaniem jakimś ogrodzeniem.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Po klęsce Krzyżaków lud gdański zaatakował niedobitki spod Grunwaldu

Płyta Leczkowa i Hechta w kościele Mariackim
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Powodzie zawsze zagrażały mieszkańcom Żuław. Pierwsze wały wiślane powstały w czasach 
Świętopełka II (przed 1266 r.). Budowę kontynuowali Krzyżacy. W budowę i utrzymanie wałów 
byli zaangażowani wszyscy mieszkańcy.

Szczegóły, od wieków niezmienne, podają wydawane od 1407 r. rozporządzenia 
przeciwpowodziowe, zatwierdzone później i rozszerzone przez polskich królów. Podstawową 
zasadą było wspólne działanie: "Górny [mający pola wyżej] winien odprowadzać wodę do swojego 
sąsiada, stąd obaj razem do trzeciego, stąd wszyscy trzej razem do czwartego, itd. i tak powinni 
wszyscy przystępować do czyszczenia rowów i obwałowań, jak wymaga potrzeba, tak by woda 
pozostawała w granicach brzegów i razem mają ją doprowadzać do miejsca, w którym nie może już 
wyrządzić szkody."

A oto jak to wyglądało w roku 1830. Wysokość wału wiślanego, zbudowanego z ziemi, pali i 
faszyny, musiała wynosić co najmniej 0,6 m ponad najwyższy zanotowany poziom wody, szerokość 
korony wału - co najmniej 4,5 m. Do budowy i napraw stosowano tłustą glinę lub gliniastą ziemię, 
czerpaną z przedwala i specjalnie wydzielonych terenów. Koronę posypywano grubą na 23-30 cm 
warstwą piasku. Z braku dobrej ziemi należało poszerzyć koronę do 6 m. Po wałach nikomu nie 



pozwalano jeździć (z wyjątkiem przysiężnych), ani wypasać bydła. Nowe budynki stawiano nie 
bliżej niż 21 metrów od stopy wału, płoty - nie bliżej niż 8,5 m. Zabronione było również sadzenie 
drzew na wale, wierzbami na faszynę obsadzano rowy i drogi. Do utrzymania wałów byli 
zobowiązani właściciele chronionych przez nie gruntów.

Zagrożone wsie tworzyły wspólnoty wałowe, które drogą wyboru wyłaniały przysiężnych 
(strażników) wałowych. Przełożonym wałowych był deichgraf (tychgrabia). Wspólnoty podlegały 
Gdańskiemu Urzędowi Wałowemu.

Obowiązek dostarczania materiałów i pracy przy wałach lub opłacania robotników zależał od areału 
gruntów. Niektóre wsie były od niego zwolnione. W czasie przyboru wód strażnicy dyżurowali w 
strażnicach na wałach i robili obchody. Rozporządzenia ustalały ich terminy. Pierwsze obchody 
robiono po spływie lodów i opadnięciu wód - dla zinwentaryzowania uszkodzeń i sporządzenia 
kosztorysu napraw. Drugiego przeglądu dokonywano we wrześniu i październiku, dla 
podsumowania, co zrobiono w lecie, przedstawienia sprawozdania i zatwierdzenia rachunków. 
Kiedy wiosną, przed spływem lodów, zaczynał się przybór wody, kierowano ludzi na wały - na 
początek połowę obsady (1 jeździec na 136 hektarów gruntu), potem całą (2 ludzi, 1 obserwator 
lodów i wóz z 4 końmi na każde 68 ha). W strażnicach urzędowali tzw. regenci, wydający 
polecenia. Drużyny dzielono na roty, pod dowództwem rotmistrzów.

Wsie, w zależności od areału, miały też obowiązek utrzymywania w porządku rowów 
odwadniających. Obchody organizowano dwa razy w roku. Na św. Jana usuwano zielsko, 
czyszczono i pogłębiano rowy, a na św. Michała jeszcze raz sprawdzano ich stan i dokonywano 
odpowiednich prac. Nad utrzymaniem rowów i śluz czuwali przysiężni mułowi.

Po wielkiej powodzi 1888 r. przekopano nowe ujście Wisły i ujęto je w wały, będące do dziś 
nieprześcignionym osiągnięciem techniki. Wymiary mówią same za siebie: wysokość 10 m, 
szerokość w koronie ponad 10 m (na zachodnim wale stanęło kilkadziesiąt nowych domów 
Świbna), ława od strony Wisły - 20 m. Zbudowano je tak, by mogły stawić opór fali powodziowej 
nawet przy stanie 9,73 m w Tczewie. Bieżący rok potwierdził: wytrzymały!

Często przypisuje się dzieło osuszenia Żuław osiedlanym tutaj od XVI wieku menonitom. Przeczą 
temu dokumenty. Np. z lustracji (inspekcji) Nowej Kościelnicy w 1570 r. dowiadujemy się, że na 
pastwiskach, osuszonych "przez poczynienie rowów i młynów (wiatraków) nakładem własnym 
pana dzierżawce, (...) osadzono olandrów 10, po osadzeniu mieli 2 lata wolne od dani". Dalej 
czytamy: "Przy tej wsi jest łąka (...), która dla mokrości przedtym żadnego pożytku nie czyniła i do 
tego czasu jeszcze nie czyni. Ale teraz p. dzierżawca tę łąkę począł kosztem swym niemałym 
osuszać, a gdy będzie osuszona, chce ją także olandrami osadzić, która tym sposobem uczynić 
będzie mogła pożytek niemały".

Jak widać, kosztowne prace osuszające wykonywał dzierżawca, po to, by "olandrzy" (niderlandzcy 
osadnicy) mogli skutecznie gospodarować, w czym byli mistrzami. Nie było ich zresztą wielu: na 
całych Żuławach przeciętnie ok. 1,5 procent ludności.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Na wale wiślanym w Świbnie
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE

Gmach Główny Politechniki Gdańskiej, dziś już 105-letniej, jest wybitnym dziełem architektury. 
Jego twórcą był berlińczyk Albert Carsten (1859-1943), późniejszy profesor Politechniki. Po 
przejęciu władzy w Gdańsku przez hitlerowców musiał ustąpić ze stanowiska i wrócił do Berlina. 
Zginął w obozie Theresienstadt.

Kilka lat temu dostałem w podarunku (po stokroć dziękuję!) album, wydany na otwarcie 
Politechniki Gdańskiej w 1904 r., z opisem gmachów pióra Carstena. Wydawnictwo można znaleźć 
w bibliotekach, ale ten egzemplarz jest wyjątkowy. Przygotowując skrót do miesięcznika w 1929 r., 
autor naniósł odręcznie zmiany. Nie zmienił przy tym sformułowań pierwotnego tekstu. Z opisu 
głównego gmachu dowiadujemy się m.in., że ciemnoczerwona licówka pochodziła z miejscowości 
Stawnik (Ullersdorf) na Śląsku, a szary piaskowiec na cokół i inne kamienne detale - z Wartowic 
(Warthau). Wśród tych ostatnich zwracają uwagę cztery popiersia, rozmieszczone po dwa po 
bokach portyku wejściowego. Kogo przedstawiają? Pozwólmy odpowiedzieć twórcy gmachu: 
"Oglądający widzi po obu stronach głównego wejścia, nad oknami holu wejściowego, wyrzeźbione 
w piaskowcu głowy Schinkla, Hagena, Borsiga i Schichaua". Warto przybliżyć te postacie 
współczesnemu Czytelnikowi. Pierwszy z lewej, to Karl Friedrich Schinkel (1781-1841), jeden z 
największych architektów doby romantyzmu, tworzący w duchu klasycyzmu i neogotyku. Czynny 
głównie w Berlinie, stworzył tam takie dzieła jak Stare Muzeum na Wyspie Muzealnej, teatr na 
Gendarmenmarkt i wiele innych. Na ziemiach polskich zawdzięczają mu kształt pałace w Kórniku i 
Antoninie, kościół w Krzeszowicach, ratusz w Kołobrzegu, dawny kościół ewangelicki na Rynku 
Nowomiejskim w Toruniu itp. W Gdańsku świadectwem jego talentu jest kościół na Oruni i 
budynek dawnego Gimnazjum Miejskiego na Targu Maślanym. Drugi po lewej to Gotthilf Hagen z 
Królewca (1797-1884), radca budowlany, inżynier, fizyk, specjalista od budownictwa wodnego. Od 
1830 r. działał w Berlinie, gdzie sformułował tzw. prawo Hagena-Poiseuille?a, wiążące spokojny 
przepływ cieczy przez rurkę z jej rozmiarami, różnicą ciśnień na końcach i lepkością. Autor 
podręczników i twórca wielu budowli hydrotechnicznych, m.in. projektował wodociągi we 
Wrocławiu (1871).

Po drugiej stronie wejścia spogląda z kartusza wrocławianin Johann Friedrich August Borsig (1804-
1854) - budowniczy maszyn i przemysłowiec, specjalista od maszyn parowych, które budował od 
1827 r. Założył w Berlinie pierwszą fabrykę maszyn rolniczych, napędzanych parą oraz największą 
wówczas w świecie fabrykę lokomotyw. W Gdańsku jego dziełem jest latarnia morska z 1843 r. na 
końcu falochronu wschodniego w Nowym Porcie. Ostatnia postać to najmocniej związany z 
naszym regionem Ferdinand Schichau z Elbląga (1814-1895) - wybitny budowniczy statków, 
założyciel stoczni w Elblągu (1847) i Gdańsku (1890). W jego zakładach powstawały m.in. 
pierwsze wysokoprężne maszyny parowe (1840) i pogłębiarki (1841). Od roku 1844 budował 
silniki okrętowe, od 1855 - parowce o stalowym kadłubie, napędzane śrubą. Gdańska stocznia 
Schichaua miała 6 pochylni o długości od 120 do 250 m. Pierwsza zwodowana jednostka, korweta 
krążownicza "Gefion" (1893), mogła przepłynąć 6,5 tysiąca mil bez uzupełniania paliwa, a 
zbudowany w 1900 r. okręt "Nowik" był wówczas najszybszym krążownikiem świata (26 węzłów). 
Już po założeniu Politechniki doszły do tego następne osiągnięcia: statki turbinowe, transatlantyki, 
wielkie pogłębiarki itp.

Jak widać, mamy tu do czynienia z podobiznami wielkich pionierów techniki. W ich identyfikacji 
miały pomagać atrybuty. W przypadku Schinkla był to kapitel kolumny, Hagena - koło wodne, 
Borsiga - lokomotywa (zniszczona - wymaga odtworzenia), Schichaua - dziób łodzi. Dodajmy 
jeszcze, że taki wybór postaci odpowiadał głównym dziedzinom studiów - architekturze, 
budownictwu (wodnemu i lądowemu), budowie maszyn i budowie statków. Chemia i 
elektrotechnika otrzymały osobne budynki. Hagen, jako fizyk, reprezentował także Wydział 
Ogólny.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Schinkel i Hagen u góry, na dole Borsig i Schichau na Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE

Dawny Gdańsk słynął z produkcji likierów. Najsłynniejszym z nich był goldwasser, czyli złota 
woda, zwana w Polsce złotówką.

Tym, który go stworzył, był Ambroży Vermeulen - w zniemczonej wersji Vermöllen lub nawet von 
Möllen. Co o nim wiemy? Podstawowym dokumentem jest księga przyjęć do prawa miejskiego. 
Wśród nowych obywateli 1598 r. figuruje: "Ambrosiy von Möllen z Lier w Brabancji, kupiec", co 
oznacza, że nadano mu obywatelstwo kupieckie. U góry jest data dzienna: " Ad18 July", czyli 18 
lipca - nie 6, jak powszechnie przyjęto i w którym to dniu firma obchodziła swoje jubileusze. Jak 
pisałem w wydanej w 1997 r. książeczce "Tajemnice złotej wódki" - błąd pochodzi stąd, że jedynka 
jest odsunięta, a górne oczko ósemki niedomknięte, upodobnione do szóstki. Datę 18 lipca 
potwierdza fakt, że była to sobota, podczas gdy 6 lipca 1598 r. wypadał w poniedziałek. Nadawanie 
obywatelstwa odbywało się wówczas co dwa tygodnie, zawsze w sobotę.

Dalsze informacje znajdujemy w księgach kościoła Mariackiego. Dnia 22 lutego 1599 r. 
"Czcigodny Ambrosius von Möllen wziął ślub z cnotliwą panną Anną, ślubną córką czcigodnego 
Joachima Peina". Jak to się stało, że "czcigodny" mieszczanin wydał córkę za menonickiego 
przybysza? W jaki sposób Ambroży uzyskał obywatelstwo? Przyznanie go menonicie było czymś 
wyjątkowym. Musiał mieć szerokie koneksje i spory majątek. Wtedy też rozpoczął produkcję 
likierów - prawdopodobnie w oficynie domu przy ul. Świętego Ducha (do Łososia firma przeniosła 
się w 1704 r.).

Ambroży i Anna mieli trzech synów i jedną córkę. Anna zmarła w wieku 60 lat 19 maja 1627 r., 
Ambroży - 29 czerwca 1632 r. Według zapisu miał wtedy 73 lata, czyli urodził się w drugiej 
połowie 1558 r. lub pierwszej 1559. Oboje pochowano w kościele Mariackim w grobie nr 93 w 
środkowej nawie. Wytwórnię odziedziczyli synowie Arnold (Arend) i Piotr. Jak się wydaje, wkrótce 
Arnold spłacił Piotra i stał się wyłącznym właścicielem. Nie mógł być autorem "tajnego" zbioru 
receptur z 1606 r., jak twierdziły wydawnictwa jubileuszowe, bo był wtedy małym chłopcem. 
Spisał je najpewniej Ambroży i przekazał synowi. Książka przechodziła z pokolenia na pokolenie. 
Każdy nowy właściciel składał przysięgę, że nikomu nie zdradzi przepisów. Warto dodać, że 
oryginalną recepturę goldwassera zmieniono w 1832 r. Wyjeżdżając do Włoch dla podratowania 
zdrowia, ówczesny właściciel Łososia Johann Carl Friedrich Henrichsdorff założył nową księgę 
receptur, opartych odtąd nie na spirytusie winnym, tylko kartoflanym.

Stosowane uprzednio składniki można poznać w księgach gdańskiego Archiwum. Odczytując je, 
łatwo popełnić pomyłkę. Mnie się to zdarzyło, gdy odtwarzałem przepisy na "złotówkę" w 1966 r., 
mianowicie jeden ze składników odczytałem jako Xondeholwurtzel, czyli korzenie jakiegoś 
egzotycznego ksondeolu, który nie istnieje. Podobne trudności miała wspaniała znawczyni historii 
Gdańska pani prof. Bogucka, która po prostu pominęła ten składnik w podanej przez siebie 
recepturze. W rzeczywistości jest to Ronde Holwurtzel (pisane gotyckie R jest podobne do X), czyli 
rosnący w Polsce kokorycz czczy.

Chcąc wykorzystać zachowane w Archiwum przepisy na ponad 70 likierów (!), trzeba również znać 
dawne jednostki miar i pamiętać, że były handlowe i aptekarskie, a garść oznaczała ściśle określoną 
ilość. Odcyfrowałem w swoim czasie wszystkie te tajemnice i jestem przekonany, że fachowiec 



dałby sobie radę z ich realizacją. Warto chyba przywrócić produkcję słynnych likierów, które były 
specjalnością Gdańska.

Ilustracja: Zapis uzyskania obywatelstwa przez Vermöllena

ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE

Jak oddać jednym słowem istotę tożsamości Gdańska? Jak wyrazić słowami niezwykły czar i 
nieśmiertelny urok, jaki miasto wywierało i wywiera nadal na wszystkich, którzy je odwiedzają? 
Od lat powtarzam na spotkaniach przysłowie (przyznaję: ściągnięte z reklamy San Francisco): 
"Każdy kocha dwa miasta - swoje rodzinne i Gdańsk".

Pierwszą reakcją jest śmiech, a potem goście z różnych stron świata przyznają mi słuszność. "A 
Gdańsk tak piękny i tak cichy" - pisze Wiktor Gomulicki w "Pieśni o Gdańsku". Z ciszą nie jest dziś 
najlepiej, ale piękno miasta nie poddaje się upływowi czasu. "Piękny, więc dobry - te Szekspira 
słowa do siebie Gdańsk wziąć może" - stwierdza dalej autor - i to stwierdzenie również jest 
aktualne. Piękno i dobro budzą miłość.

Na czym polega urok Gdańska? Decyduje o nim nie tylko architektura budowli, ale także ich 
rozmieszczenie i proporcje przestrzenne, związane z dawnymi rozmiarami parcel, na których stoją. 
Typowe dla Gdańska są wąskie i wysokie fasady domów, których wytworny wdzięk podkreślają 
gościnnie wysunięte tarasy przedproży. Domy są różne, ale każdy idealnie wpasowuje się w rytm 
pierzei, łączącej w całość fasady, zróżnicowane formalnie i kolorystycznie. Efekt potęguje 
odbiegający od prostoliniowości przebieg wielu ulic, dostosowany do zakrzywienia Motławy. 
Bierze się to stąd, że główne ulice prowadzą do starego portu, a ich dolne odcinki wytyczono 
prostopadle do nabrzeży. Uroku przyczynia też fakt, że prawie każda ulica ma interesujące 
zamknięcie - bramę, kościół, wieżę lub basztę. Efekt ten można zauważyć także poza Głównym 
Miastem, na przykład na Długich Ogrodach, zamkniętych od zachodu basztami Stągwi Mlecznych, 
a od wschodu bramą Żuławską. Centralną dominantą jest tu pięknie odbudowana wieża kościoła 
św. Barbary. Innym przykładem jest uliczka Basztowa na Wyspie Spichrzów, w której prześwicie, 
między ruinami zabytkowych spichlerzy do dziś widać misterną wieżę Ratusza. Przekreślenie tego 
efektu przez przeszklony łącznik, jaki proponują np. laureaci I nagrody w niedawnym konkursie na 
północną część Wyspy Spichrzów, oznaczałoby jego zniweczenie.

Historyczne piękno Gdańska budzi zainteresowanie przeszłością. Idąc taką np. ulicą Garncarską 
zastanawiamy się, dlaczego domy nr 31-32 wystają poza linię zabudowy. Historia daje odpowiedź: 
od 1355 r. funkcjonowała tu napędzana wodą Raduni kuźnica miedzi, później papiernia. Po jej 
zlikwidowaniu stanęły na jej miejscu domy mieszkalne. Kilkakrotnie przebudowywane pokazują do 
dziś zarys działki sprzed 655 lat! O ileż głębsza staje się percepcja zachowanej czy odbudowanej 
gdańskiej kamieniczki, jeżeli wiemy, że był z nią związany ktoś ważny! Patrząc na taki np. Dom 
Ferberów przy ul. Długiej 28, podziwiam piękno fasady, a równocześnie widzę oczyma wyobraźni 
burmistrza Eberharda Ferbera - równego królom uczestnika ich zjazdu w Preszburgu (Bratysławie) 
w 1515 r., albo jego syna Konstantego, przystrojonego w złoty łańcuch i paradującego po mieście w 



poszóstnej karecie. Pięknie odbudowane kamieniczki przy Długim Targu 1-4 stają się nam bliższe, 
gdy sobie uświadomimy, że mieszkali w nich królowie, a w roku 1678 w jednym z nich przyszedł 
na świat królewicz Aleksander Sobieski. Przeżycie estetyczne wzbogacają też opowieści i stare 
legendy, których Gdańsk ma najwięcej ze wszystkich miast bałtyckich.

Historia pokazuje jeszcze jeden walor naszego miasta, dziś często niedoceniany - związek z 
morzem. Gdańsk był portem od zarania swych dziejów. Uczestnicząc od 1361 r. w Hanzie, wyrósł 
na jedno z jej głównych miast. Dzięki przywilejom polskich królów, a zwłaszcza tzw. Wielkiemu 
Przywilejowi Kazimierza Jagiellończyka z 15 (nie 25!) maja 1457 r. stał się największym i 
najbogatszym miastem, i głównym portem I Rzeczpospolitej. Patrząc na niewykorzystaną dziś 
Motławę, wspominam wielkie wydarzenia: gdańskich kaprów, którzy rozbili krzyżacką flotę na 
Zalewie Wiślanym w 1463 roku, udział (z upoważnienia Kazimierza Jagiellończyka) w wojnie z 
Anglią w 1473 r., w której dowodzący "Piotrem z Gdańska" Paweł Beneke zdobył "Sąd 
Ostateczny" Memlinga, oliwskie zwycięstwo nad Szwedami w 1627 r., okupione śmiercią admirała 
Arnolda Dickmana. Zachwycając się fasadą Białej Kamieniczki (dawnej Złotej), myślę nie tylko o 
jej twórcach - Hansie Speimanie, Abrahamie van den Blocku i Hansie Voigcie, ale także o posłach 
polskich, którzy w roku 1660 "wiedli w niej rozmowy i narady", prowadzące do zawarcia pokoju ze 
Szwedami. Przepiękną pamiątką tych wydarzeń, będących nieodłączną częścią morskich dziejów 
Polski, jest stary gdański port nad Motławą. I właśnie dlatego apelujemy o odbudowę gdańskich 
spichlerzy w dawnym kształcie, by przypominały o szczytnych momentach morskiej historii, tak 
jak przypomina o nich wspaniale odbudowany Żuraw i całe Długie Nabrzeże. Przeciwstawiamy się 
propozycjom przekreślania Motławy kosztownymi kładkami. Postulujemy w zamian rozwiązania 
tańsze i zgodne z historią - promy, hydrobusy, wodne taksówki i wszelkiego rodzaju pojazdy 
prywatne. Czekamy na przywrócenie zwodzenia historycznym mostom, uchwalone przez radę 
miasta 16 lat temu i dotychczas niezrealizowane.

Ideą, która jak złota nić przewija się przez całą historię Gdańska, było umiłowanie wolności. "Złota 
wolność, nie do kupienia za żadne pieniądze" - czytamy na jednym z obrazów Sali Czerwonej 
Gdańskiego Ratusza. To umiłowanie łączy dawnych i dzisiejszych mieszkańców. O wolność 
walczyli gdańszczanie z Krzyżakami, Szwedami i Rosjanami i sprzeciwiali się każdej próbie jej 
ukrócenia. Tradycyjne umiłowanie wolności przyniosło w czasach Solidarności zwycięstwo nad 
komunistycznym reżimem w Polsce i Europie. Piękno architektury, bogactwo historii, związki z 
morzem i umiłowanie wolności - oto najważniejsze oblicza niezwykłej tożsamości Gdańska, 
decydujące także o trwałym dalszym rozwoju. Warto o tym pamiętać.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

znawca i miłośnik historii Gdańska

Stary Port na Motławie
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE

Miałem napisać o czymś innym, ale nie mogę się nie odnieść na gorąco do rozstrzygniętego w 
zeszłym tygodniu konkursu na zabudowę północnej części Wyspy Spichrzów. Szacowne Jury 



oceniło prace i przyznało nagrody - jedną pierwszą i dwie trzecie, oraz dwa wyróżnienia. W każdej 
z prac można znaleźć coś interesującego, ale żadna nie zadowala do końca.

Nic z tego, co wypracowano, nie jest tak piękne, szlachetne i harmonijne, jak to, co było. Nie jest to 
w żadnym przypadku winą uczestników, którzy włożyli wiele trudu, by sprostać warunkom i 
zadowolić jurorów. Wiedząc, że nie byli oni entuzjastami rekonstrukcji, nawet ci uczestnicy, którzy 
nawiązywali do dawnej zabudowy, lokowali postmodernistyczne "dominanty" w najbardziej 
eksponowanych miejscach, np. na cyplu - za spichlerzem "Daleka Droga". Chwalone przez 
zwolenników tzw. rekompozycji w formach współczesnych wtłaczanie agresywnych konstrukcji w 
zachowane mury spichlerzy jest w gruncie rzeczy utrwalaniem kształtu ruin, czyli konserwowaniem 
pozostałości wojny. Ulegając panującej ostatnio obsesji, niektórzy uczestnicy konkursu 
proponowali też kładkę przez Motławę na wysokości bramy Świętego Ducha. Można tysiąc razy 
wykazywać rachunkiem, że jest to rozwiązanie najdroższe z możliwych, że kilkanaście razy tańszy 
jest regularnie kursujący prom, który może przewozić ludzi nawet dziesięć razy na godzinę - nic to 
nie pomaga. Co chwila pojawiają się nowe propozycje w najbardziej kontrowersyjnych miejscach. 
Zdumiewa poparcie władz konserwatorskich dla tej kładki, która nieodwracalnie naruszy krajobraz 
Starego Portu - jednego z najpiękniejszych i najbardziej znanych w świecie. Motława to serce 
Gdańska - życiodajna arteria, której miasto zawdzięcza powstanie, rozwój i bogactwo. Dzięki 
pełnej miłości odbudowie jedna jej strona odzyskała swoje piękno. Trzeba robić wszystko, by ją 
wskrzesić po drugiej stronie - na Wyspie Spichrzów. Powinnością konserwatora jest popierać taką 
ideę, a nie rozwiązania sprzeczne ze statusem Pomnika Historii, jaki od 1994 r. posiada całe 
historyczne Śródmieście Gdańska. W związku z konkursem pojawiła się też błędna mapka Wyspy, 
na której między spichlerzami "Król Dawid" i "Daleka Droga" zaznaczono całą pustą działkę, 
podczas gdy w rzeczywistości spichlerze te rozdzielał tylko wąski "miedzuch". Jeżeli mapka 
pochodziła z warunków konserwatorskich, to błąd może doprowadzić do podważenia konkursu.

W trakcie późniejszej dyskusji obok słusznych sformułowań usłyszeliśmy parę zadziwiających 
wypowiedzi - m.in. od członków Jury. Dowiedzieliśmy się np., że "rekonstrukcja jest możliwa tylko 
w niezbyt długim czasie po destrukcji". Zaprzeczeniem tego jest chociażby rekonstrukcja Zamku 
Królewskiego w Warszawie czy (niedawna) zniszczonego w 1945 r. kościoła Frauenkirche w 
Dreźnie. Wmawiano nam, że niemożliwa jest odbudowa spichlerzy w dawnym kształcie 
zewnętrznym, bo nie ma specjalistów od robienia cegieł (czyżby?) i od tradycyjnych technik 
budowlanych. Ależ nikt nie żąda, by odbudowywać spichlerze jako budynki szkieletowe! Można 
przecież, jak to robiono już w dawnych wiekach, budować z cegły, a drewniane deski nakładać jako 
malowniczą dekorację. Chodzi o kontynuację tego, co zrobiono na Głównym Mieście - odtworzenie 
historycznego piękna krajobrazu, w tym przypadku portowego. Można sobie wyobrazić, jak 
wyglądałby Długi Targ lub ulica Mariacka, gdyby wśród ludzi, decydujących wówczas o ich 
kształcie, panowała dzisiejsza niechęć do odtwarzania dawnego piękna. A jakie ono było, niech nam 
uświadomi barwne zdjęcie z 1944 roku - być może ostatnie takie przed zniszczeniem. Jestem 
pewien, że każdy, kto w dzisiejszych czasach lansowanego u nas architektonicznego brutalizmu i 
komputerowego prymitywizmu zachował wrażliwość na piękno, ogląda je jak ja - ze ściśniętym 
sercem... Jakimż atutem dla starań Gdańska o godność Europejskiej Stolicy Kultury Roku 2016 
byłoby odtworzenie tego piękna!

Zarzuca się nam, zwolennikom odbudowy spichlerzy w dawnym kształcie zewnętrznym, że nie 
proponujemy dla nich programu. Tak naprawdę nie jest to konieczne, bo mogą one po odbudowie 
pomieścić każdą funkcję. Ze swej strony wielokrotnie prezentowałem program "Wyspa Tradycji", 
oparty na wzorach z Bostonu (90 milionów dolarów zysku rocznie!), Chicago, Liverpoolu, Wigan 
itp. Wielkim zainteresowaniem cieszą się również Entrepotdok w Amsterdamie i odbudowany w 
dawnym stylu zespół Speicherstadt w Hamburgu. W odróżnieniu od nich zabudowany nowocześnie 
(choć nie tak radykalnie jak u nas) bremeński odpowiednik naszej Wyspy Spichrzów - Teerhof - 
przeżywa trudności.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Jak twierdzili starożytni, człowiek jest igraszką w rękach losu. Rozpoczynając jakąś akcję, nie 
możemy być pewni, jaki przybierze obrót.

Czasem ma się wrażenie, że naszymi działaniami kieruje jakaś wyższa siła - zarówno w takich 
sprawach jak ostatnia tragedia narodowa, jak i tych znacznie mniejszych. W obliczu nieszczęścia i 
powszechnej żałoby nie musimy jednak pomijać milczeniem drobnych radości, jakie nas 
nieoczekiwanie spotykają. Niedawno zadzwoniła do mnie z zagranicy całkiem mi nieznana osoba i 
poinformowała o znajdujących się w posiadaniu jej znajomego przeźroczach z Gdańska. Niedługo 
potem właściciel przesłał mi je pocztą. Po rozpakowaniu okazało się, że jest to zestaw ponad 70 
barwnych diapozytywów z Gdańska i Malborka! Ich jakość jest rewelacyjna, a historia wręcz 
sensacyjna.

Wykonał je berliński nauczyciel Fritz Brandt, który wraz z uczniami odwiedził nasze strony w 1943 
r. Gdy zbliżał się front, ukryto je wraz z innymi cennymi przedmiotami w metalowych pojemnikach 
zakopanych w ziemi. Przeleżały w niej dwa lata. Po odkopaniu stwierdzono, że przetrwały w 
doskonałym stanie. Oczywiście barwy wyblakły, ale technika komputerowa pozwala na 
przywrócenie blasku.

Oglądanie tych obrazków przenosi nas w świat dawnego Gdańska, nietkniętego działaniami 
wojennymi. Jest to świat urzekający pięknem. Porównanie ze stanem dzisiejszym jest bardzo 
pouczające. W wielu miejscach troskliwa odbudowa przywróciła dawne piękno miejskiego 
krajobrazu, inne ciągle na to czekają. Tymczasem pojawiają się nowe koncepcje, propagowane jako 
postęp, w rzeczywistości stanowiące krok wstecz. Zamiast kontynuować to, co przyniosło sukces i 
przyciąga miliony turystów, próbuje się zmieniać zasady i wprowadzać elementy obce, zakłócające 
harmonię, powodujące zgrzyt, a nawet szok estetyczny.

Toczy się w tej chwili walka o przyszły kształt północnej części Wyspy Spichrzów. Potężną bronią 
w tej walce są zdjęcia, zwłaszcza barwne, oddające całą niezwykłość jej dawnej zabudowy, piękno 
porównywalne z krajobrazami Wenecji, Amsterdamu czy Brugii. Znakomitym przykładem może 
być załączona kopia jednego z odnalezionych diapozytywów. Widzimy na niej zachodnią pierzeję 
spichlerzy od "Wozu Ognistego" (po lewej) do "Kopenhagi". Grupa dwóch spichlerzy: "Czarny 
Krzyż" i "Madonna" (w środku po lewej stronie), należąca przed wojną do Centrali Rolników SA z 
Poznania, ma na tym wojennym zdjęciu innego właściciela - obecny i dziś w Gdańsku bank 
Raiffeisena. Rury na fasadach służyły do zasysania ziarna, drewniane wieżyczki na dachach - 
charakterystyczne dla elewatorów zbożowych - były niezbędne dla zapewnienia właściwej 
wentylacji. Uderza radosna barwność tych, wydawałoby się, prozaicznych obiektów portowych. 
Zwraca uwagę doskonały stan spichlerzy i nabrzeży, których zdewastowane resztki przetrwały 
gdzieniegdzie do dziś.

Oby to piękno trafiło do serc ludzi decydujących o kształcie Wyspy! Niech cała inwencja i talent 
naszych architektów wyładowuje się nie na zmianach zewnętrznej postaci budynków, którą należy 
w miarę możności powtórzyć, tylko w ich wnętrzach. Jako wzór mogą służyć zabytkowe magazyny 
Entrepotdok w Amsterdamie. Stosunkowo niedawno przebudowano je na siedziby firm, mieszkania 



i lokale gastronomiczne. Obecnie budynki tworzą tętniący życiem zespół biur, apartamentów, 
kawiarń i restauracji. Zachowując oryginalne fasady spichlerzy połączono wnętrza, a na poziomie 
pierwszej kondygnacji wydzielono dziedzińce (podobnie jak u nas na Stągiewnej!). W sumie 
powstało ponad 600 apartamentów, także hotelowych. Tak odbudowana Wyspa Spichrzów będzie z 
pewnością większą atrakcją niż nawet najbardziej wymyślne "rekompozycje w formach 
współczesnych". A mówiąc po prostu: większa atrakcyjność to większe zyski dla miasta (i 
inwestora).

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

ZNAWCA I MIŁOŚNIK HISTORII GDAŃSKA

Piękno spichlerzy uwiecznione na diapozytywie F. Brandta w 1943 r.
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Niedziela Wielkanocna 1945 r. wypadała 1 kwietnia. Od środy 28 marca Śródmieście Gdańska było 
już w rękach Armii Czerwonej. To, co przetrwało bombardowania i ostrzał artyleryjski, było 
podpalane - systematycznie (kościoły) lub żywiołowo. Nad miastem unosił się wielokilometrowy 
słup ognia i dymu. Nienawiść, zasiana przez hitlerowców, zbierała straszliwe żniwo.

W dzisiejszym uregulowanym świecie wszystko, nawet pożogę, trzeba starannie zaplanować. W 
przygotowaniu akcji wojskowych ważną rolę odgrywają mapy. I oto taka właśnie mapa wpadła mi 
w ręce w jednym z gdańskich antykwariatów. Przyjrzyjmy się jej bliżej. Tytuł u góry, wydrukowany 
cyrylicą, głosi: "Płan Goroda Dancig". Napis w ramce dodaje: "wtoroje izdanije (drugie wydanie) 
1944". W lewym dolnym rogu umieszczono nazwiska odpowiedzialnych za opracowanie: naczelnik 
wydziału kpt Smorkałow, starszy redaktor kartograf inż. mjr Bułkin i kierownik wytwórni map ppłk 
Wierewiczew. Plan jest w skali 1:15000, czyli 1 cm na mapie odpowiada 150 m w terenie. Jak 
informuje notatka na dole, zestawiono go na podstawie mapy 1:25000 rosyjskiego wydawnictwa 
WTU z 1943 r., niemieckiego planu miasta Gdańska w skali 1:10000 z 1933 r., planu miasta w skali 
1:10000, opracowanego przez brytyjską admiralicję i polskiego planu miasta i portu w skali 
1:15000. Dalej czytamy: "Niniejsze wydanie uzupełniono i poprawiono według zdjęć lotniczych z 
1944 r". Plan obejmuje obszar od Zaspy na północy do Starych Szkotów na południu i od Piecek na 
zachodzie po Stogi na wschodzie. Nie ma na nim Oliwy, która w 1926 r. weszła w skład miasta, ani 
przyłączonej w 1933 r. Oruni.

Na prawym marginesie spisano "Obiekty wojskowe i przemysłowe, urzędy i ważniejsze budynki". 
Jest ich w sumie 219. Podano ich położenie w kwadratach, oznaczonych za pomocą liter (pasy 
pionowe) i cyfr (pasy poziome). Na odwrocie planu umieszczono spis ulic z podobnie określoną 
lokalizacją. Rosyjskimi literami zapisano niemieckie nazwy. Popełniono przy tym sporo błędów, 
wynikłych zapewne z kompletnej nieznajomości języka. Stare Szkoty (Alt Schottland) zapisano 
jako "Alczodt-Sztadt", Oruńskie Przedmieście (Stadtgebiet) jako "Sztabtgebit", Tarnową Dolinę 
(Schladahl) jako "Szladol", Miałki Szlak (Sandweg) - jako "Zandwerg", Rozstaje (Eckhof) jako 
"Jenchof" itp. Błędy są także w opisie zestawionych obiektów, np. oznaczony nr. 211 Dom 
Uphagena występuje jako "Dom Sowieta" (Dom Rady), teatr na Targu Węglowym (nr 208) to 
"Gorodski Muziej", drugi "Muziej" jest na końcu Ogarnej (przy Bramie Krowiej), a na cyplu 
Wyspy Spichrzów nr 69 oznacza jakąś "wytwórnię kwasu węglowego", której jako żywo nigdy tam 



nie było.

Ciekawe jest ponumerowanie "kwartałów" (bloków ulicznych) liczbami od 1 - na Oruńskim 
Przedmieściu - do 378 - na Emaus. Czy te numery służyły później do wybierania celów dla ostrzału 
i bombardowania?

Działania wojenne bywają usprawiedliwione. Czy w każdym przypadku? Wiadomo było już wtedy 
od dawna, że Gdańsk ma przypaść Polsce. Czy należało niszczyć miasto, które w marcu 1945 r. nie 
miało już wielkiego znaczenia dla zwycięstwa w wojnie? Rozsądek nakazywał zostawić je i iść jak 
najszybciej na Berlin. Wybrano inną drogę. Rezultat? Do dziś nie stać nas na dokończenie 
odbudowy jednego z największych skarbów światowego dziedzictwa kultury, tak okrutnie i 
niepotrzebnie unicestwionego - między innymi za pomocą takich map. Ciężko o tym myśleć... Ale 
mamy rok 2010. Porzućmy złowrogie wspomnienia wojenne i cieszmy się wiosną, słońcem, 
rozwijającymi się pąkami, rozkwitającymi kwiatami! Wielkanoc, najradośniejsze święto 
chrześcijaństwa, wprost nakazuje radość. Cieszmy się życiem! Z okazji świąt Wielkiejnocy życzę 
moim miłym Czytelnikom samych radości. A mapa niech pozostanie na zawsze tym, czym jest w 
istocie - złowrogą pamiątką przebrzmiałej grozy ponurego czasu, który minął.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Śródmieście Gdańska na rosyjskiej mapie z 1944 r.
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"Dwunasta brama nazywa się Straganiarska, bowiem ulica również tak się nazywa. Wychodzi na 
pomost nad Motławą, tam gdzie ten znów bierze początek w stronę Targu Rybnego. Zamykana jest 
również wieczorem wraz z uderzeniem dzwonu bramnego, i przez noc jest zamknięta, a rano wraz z 
dzwonem bramnym otwierana. Jest również obłożona gospodami dla obcych." (B. Ranisch, 1709)

Wśród dawnych dziewięciu (dziś ośmiu) bram wodnych nabrzeży Długiego i Rybackiego trzy 
zdradzają tak duże podobieństwo, że można je uznać za jedną rodzinę, mimo że nie powstały w 
jednym czasie. Są to bramy Chlebnicka, Mariacka i Straganiarska. Pierwsza jest niewątpliwie 
najstarsza, zdobiący ją herb Gdańska nie ma jeszcze korony, co świadczy, że pochodzi - wraz z 
bramą - sprzed roku 1457, w którym Kazimierz Jagiellończyk "ukoronował" gdańskie krzyże. 
Brama Mariacka musiała powstać w roku 1484 r., w którym zaczyna się pojawiać w rejestrach 
czynszu gruntowego. Daty budowy Bramy Straganiarskiej przekazał kronikarz Weinreich, który 
pod rokiem 1482 zanotował: "Tedy tej wiosny zaczęto budować Bramę Rybacką [tak ją wtedy 
nazywano], a w rok później była gotowa". Budowę ukończono więc w 1483 r. i nic dziwnego, że na 
zdobiących bramę herbach gdańskie krzyże są już pod koroną - podobnie jak na o rok młodszej 
bramie Maria- ckiej. Jest to zresztą najstarsze przedstawienie wzbogaconego herbu Gdańska, jakie 
się zachowało na budowlach miasta. Oto, co pisałem o tych herbach w książce "Koroną herb twój 
ozdobiono": "Na fasadzie od strony Motławy nad przejazdem wmurowano kamienną płytę z 
wyrzeźbionymi trzema tarczami. Środkowa, największa, przedstawia Orła Białego w koronie, 
dodatkową szeroką koroną ozdobiono wierzch tarczy. Na lewo od herbu Polski umieszczono herb 
Prus Królewskich (Polskich) - czarnego orła z koroną na szyi i wzniesionym mieczem. Herb 
Gdańska na prawo - ma krzyże o wąskich ramionach rozszerzających się łukami do lekko wgiętych 
krawędzi. (...) Podobne herby znajdowały się od wewnątrz bramy (od strony ul. Straganiarskiej) - 
dzisiaj jest tam tylko pusta wnęka."



Miło mi poinformować Państwa, że ostatnie zdanie może wkrótce stracić aktualność. Pracownicy 
odnawiający kościół świętego Jana odnaleźli płytę kamienną z herbem Gdańska, 
najprawdopodobniej pochodzącą z Bramy Straganiarskiej. Jest uszkodzona, ma odłamany prawy 
dolny róg, ale wymiary pasują do owej "pustej" wnęki. Ściśle mówiąc, płyta jest trochę mniejsza, 
ale pamiętajmy, że odbudowując bramę, zachowano autentyczne herby od strony Motławy, podczas 
gdy od wewnątrz rozmiary wnęki przyjęto trochę na oko. Prosta tarcza, półkoliście zamknięta u 
dołu, zdradza ślady czerwieni, z którą wyraźnie kontrastują szaroniebieskie (niegdyś srebrne) 
krzyże i złota korona. Kształt krzyży jest bardzo podobny do tych od strony Motławy. Wszystko 
wskazuje na to, że płyta powstała razem z bramą lub niedługo potem - może równocześnie z 
wyobrażeniem herbu miasta na bramie Mariackiej (od wewnątrz)? Powrót odnowionej tarczy na 
swoje miejsce będzie wielkim świętem dla wszystkich miłośników Gdańska. Oby nastąpiło to jak 
najszybciej!

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Odnaleziona płyta z herbem Gdańska
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Oto jeszcze jedno nieznane dotąd barwne zdjęcie, które przenosi nas w bajkowy świat gdańskich 
spichlerzy, tak rozpaczliwie i niepotrzebnie zniszczonych przez wojnę i powojenne zaniedbania.

Stoimy na moście Stągiewnym, patrzymy na fragment ul. Motławskiej i wzruszenie ściska gardło. 
Wszystko jest czyste i uporządkowane - całkowicie odmienne niż dziś. Przy nabrzeżu cumuje statek 
"Nogat", kursujący zapewne do Elbląga i Malborka. Po lewej widać fragment kamienicy przy ul. 
Stągiewnej (nr 21/22), na której miejscu stoi dziś skromny budynek mieszkalny. Pierwszy spichlerz, 
jaki widzimy za wylotem ul. Ciesielskiej, przy Motławskiej 4, istniał już w 1620 r. Nazywał się 
wówczas "Jednorożec", potem "Sokół" - czasem z dodatkiem "Kamienny". W roku 1782, w 
niespokojnych czasach między I a II rozbiorem, właściciele nazwali go "Pokój". Zachowały się z 
niego resztki ścian, podobnie jak z następnego - Motławska 3 - o nazwie "Jedność", również 
nadanej w 1782 r. Poprzednio (od 1620 r.) był to "Jeleń". Przy Motławskiej 2, na rogu ul. Basztowej 
wznosi się majestatyczny spichlerz "Turek", którego potężne ściany z 1620 r. zachowały się w 
znacznej mierze do dziś. Nazwę nosi od 1709 r., pierwotnie była to "Baszta" (stąd nazwa ul. 
Basztowej). W 1756 r. określono go jako "Turka przy Małym Żurawiu" - od stojącego na nabrzeżu 
dźwigu wagi żelaza, którego postać znamy z akwareli nadwornego malarza króla Stasia - Zygmunta 
Vogla. "Turek" należał wówczas do tajnego radcy dworu polskiego Henryka Wilhelma Rosenberga, 
właściciela największego prywatnego księgozbioru w dawnym Gdańsku (22,5 tysięcy książek!).

Spichlerz po drugiej stronie Basztowej to "Narożny" (Basztowa 7). Także i on istniał już w 1620 r. 
W 1787 r. należał do burmistrza Edwarda Fryderyka von Conradiego. Jego syn Karol Fryderyk, 
podkomorzy ostatniego króla Polski, założył słynną fundację szkolną, której tradycje kontynuuje 
Conradinum. Przed wojną spichlerz należał do Polskiej Żeglugi Rzecznej "Vistula". Od 1945 
pozostaje w ruinie. Dalej przy Basztowej 8 stał jeszcze jeden spichlerz (na zdjęciu widać fragment 
dachu). W 1642 r. nazywał się "Kamienny Miś".

Barwy na zdjęciu są przekłamane: kamieniczka po lewej była o wiele jaśniejsza. Spichlerze "Pokój" 
i "Jedność" miały czarne rygle i białe fachy (pola ścian). Dachy były kryte czerwoną dachówką. 



Wszystko razem, tak jak w innych miejscach Wyspy, tworzyło niezmiernie malowniczy obraz, 
jedyny w swoim rodzaju, charakterystyczny dla Gdańska jak nadwodne pałace dla Wenecji. Czy 
można nie odbudować Wenecji? Nasi oponenci mawiają z pogardą: "powstaną nowe 
pseudozabytki". Czy Ratusz, Dwór Artusa, całkowicie zrekonstruowany Dom Uphagena to 
"pseudozabytki"? Koncepcja "rekompozycji w formach współczesnych" oznacza w istocie 
zachowanie obecnego smutnego wyglądu ruin z wtopionymi w nie konstrukcjami z betonu, metalu i 
szkła. Gdyby nasi powojenni konserwatorzy, począwszy od niezapomnianego prof. Borowskiego, 
byli jej zwolennikami, mielibyśmy zamiast Żurawia ułomki baszt ze szklanym słupem w środku! 
Nie chodzi o budowanie "pseudozabytków", tylko o odtworzenie niezrównanego piękna, z którego 
Gdańsk słynął. O to, żebyśmy my, Polacy, choć raz umieli zaczętą dobrą robotę konsekwentnie 
doprowadzić do końca. Żeby Gdańsk pozostał Gdańskiem, a Wyspa - Wyspą Spichrzów, a nie 
Wyspą Rekompozycji! Do odbudowanych pięknych budowli Głównego Miasta przyjeżdżają 
miliony turystów. Czy do nowoczesnych konstrukcji z przyklejonymi fragmentami ruin przyjedzie 
ich więcej? Osobiście w to wątpię.
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Fragment ul. Motławskiej na dawnym zdjęciu
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Obcując na co dzień z niezwykłym urokiem naszego miasta, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak 
piękne było to, czego dotąd nie odbudowano. Piękno to możemy poznać ze starych zdjęć. Są one 
jednak najczęściej czarno-białe, więc barwy trzeba sobie "dośpiewać". Tym większą wartość mają 
nieliczne fotografie kolorowe. Oto zdjęcie spichlerzy w północnej części Wyspy, na drugim brzegu 
Motławy. Wykonał je amator, ale miał dobry aparat i materiały. Wraz z nim oglądamy te niezwykłe 
budowle w pełni barw. Ich piękno zapiera dech w piersiach. Wszystkie mają bogatą historię, a 
właścicieli znamy od 1422 r. Pierwszy z lewej to spichlerz "Deo" (Chmielna 10) - środkowy z 
dawnego zespołu 3 spichlerzy, noszącego od 1782 r. nazwę "Soli Deo Gloria" (Jedynemu Bogu 
Chwała). W 1422 r. jednym z właścicieli był burmistrz Henryk Vorrath, który wbrew Krzyżakom 
przeforsował budowę Żurawia. W 1765 spichlerz należał do Groddecków, rodziny, z której m.in. 
pochodził Ernest Fryderyk Groddeck, profesor Mickiewicza w Wilnie. Obecną postać uzyskał po 
pożarze w 1930 r. Przetrwał wojnę i jeszcze niedawno był czynny jako elewator zbożowy. Kolejny 
spichlerz "Woli Łeb" (nr 12), pod tą nazwą od 1553 r. był własnością zasłużonej rodziny 
Winterfeldów, z której m.in. pochodził historyk Gotfryd Lengnich, nauczyciel i wychowawca 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dochody z "Wolego Łba" szły na utrzymanie kaplicy w 
kościele Mariackim, naukę i cele charytatywne. Szeroki na 39 stóp (11,2 m), miał 7 kondygnacji, 
obsługiwało go 4 ludzi. Przed ostatnią wojną należał do polskiej spółki Polryż. Zachował część 
ścian i fasady z XVI w., ozdobionej głową wołu oraz kartuszem z herbowymi chorągwiami i 
inskrypcją: "Z powinności Winterfeldów wobec nieznanych następców monument z ruiny 
podniesiony i odrestaurowany 1759". Jako zabytek jest bezcenny! Następny "Wóz Ognisty" (nr 13) 
- przedtem "Murzyn" (1553), "Wóz" (od 1631), "Wóz Eliasza" (1688) i "Złoty Wóz" (1782-1813) - 
ryglową postać otrzymał po pożarze w 1813 r. Nr 14 to od 1756 r. "Czterej Rycerze" - przedtem 
"Rajnold" (1553) i "Rycerz" (1643). Kolejny "Czarny Krzyż" (nr 16) zwany tak od roku 1688, był 
także znany jako "Orzeł" (1553). Nazwy odnosiły się do połówek spichlerza obsługiwanych 
odpowiednio przez 4 i 5 ludzi. Właścicielami byli m.in. T. Giese (1553), K Ferber, B. Jaski (1643), 



F. Muhl (1786) i H. Barczewski (1854). Przed wojną należał do Centrali Rolników SA z Poznania, 
podobnie jak następny (nr 17) "Posąg Maryi" ("Madonna") - także podwójny. Wśród właścicieli 
znajdujemy Schlieffów, Heinów, Jana Uphagena (1784) i A. Olszewskiego. Dalej na prawo 
widnieje spichlerz " Szabla" (nr 19) - pierwotnie "Miecz" (1553), obecna nazwa od 1643, później z 
dodatkiem "Mniszka" (dla połówki od tyłu) - w 1784 r. również należący do Jana Uphagena. Na 
skraju po prawej jest jeszcze "Czerwone Serce" (nr 20), z oboczną nazwą "Głowa Murzyna" (1709-
1782) dla połówki nad wodą. Na liście właścicieli jest m.in. dziadek Jana Uphagena J. Forret 
(1709). Następny, niewidoczny na zdjęciu Czarny Kur (nr 21) występował przez pewien czas jako 
"Król Polski" (!). Od 1784 r. należał do Steffensów - tych ze Złotej Kamieniczki.

Zdjęcie nie obejmuje niezwykle ważnych dla tożsamości Gdańska spichlerzy na cyplu: "Daleka 
Droga" (Chmielna 2/3), "Król Dawid" (4), "Sokół" (5), "Sarni Łeb" (6), a po drugiej stronie 
"Czerwony Zapas" (114), "Książę" (115) i "Węgier" (116). Ściany z XVI-XVIII w. jeszcze stoją, 
zachowane są fundamenty. Nie wyobrażam sobie piękniejszej siedziby dla Muzeum Bursztynu niż 
te spichlerze. Niepotrzebne są tu żadne wydumane akcenty wysokościowe - jedyną dominantą były 
i powinny być nadal maszty żaglowców.

Patrzę na piękne spichlerze, opiewane przez Klonowicza i Gomulickiego, pamiątkę rozkwitu 
Gdańska w I Rzeczypospolitej, bezcenną część światowego dziedzictwa i zadaję sobie pytanie: czy 
to możliwe, żeby ich nie odtworzono? Niestety, tryb ogłoszenia konkursu na architektoniczną 
koncepcję zabudowy Wyspy Spichrzów i radykalne wypowiedzi niektórych przedstawicieli władz 
miasta budzą poważne obawy. Zaproszenie do konkursu wyłącznie pracowni architektonicznych, 
"specjalizujących się w nowatorskim podejściu do zabytkowej architektury", grozi bezpowrotnym 
zniweczeniem efektów odbudowy Głównego Miasta. Przepięknie odbudowane Długie Pobrzeże 
wprost nakazuje rekonstrukcję także i drugiej strony wspaniałej ulicy wodnej, jaką jest Motława. 
Apeluję do uczestników konkursu, by nie popisywali się tutaj "nowatorskim podejściem", tylko 
docenili wartość historycznego piękna i wykazali dla niego szacunek, który jest miarą prawdziwej 
kultury.
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Piękno spichlerzy - do przywrócenia
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W przedrozbiorowym Gdańsku domy nie miały numeracji. Rozróżniano je po położeniu, nazwisku 
właściciela, sąsiedztwie znanego obiektu, szczegółach architektury czy zdobnictwa. Do dziś mamy 
domy: Angielski, Uphagena, Pod Łososiem, Opatów Pelplińskich itp. Z niezachowanych 
najosobliwszą nazwę miał jeden z domów Podwala Przedmiejskiego "Pod Krwawą Kością"! 
Adresy określano np. tak: Przy Chlebnickiej, obok Domu Angielskiego, idąc od bramy po lewej 
stronie. U Beniamina Möllera przy ul. Świętojańskiej, na przeciwko kościoła, w 4. domu od ul. 
Tandeta. Taki system identyfikacji nie wystarczał przy dziedziczeniu nieruchomości, zawieraniu 
transakcji czy ściąganiu podatków. Do utrzymania porządku w tych sprawach służyły księgi 
gruntowe. Najstarsza zachowana pochodzi z roku 1357. Obejmuje 1270 parcel na Prawym 
(obecnym Głównym) Mieście i sięga do roku 1382, w którym założono drugą księgę. Trzecią 



zaczęto w 1415, czwartą w 1633 r. Wszystkie mają pergaminowe karty. Pierwszą stronę karty 
określano jako A, drugą jako B. Każdą dzielono w zasadzie na dwie rubryki z opisem dwóch 
działek. Zaciągając i spłacając zobowiązania, podawano w dokumencie numer i stronę foliału czyli 
karty, np.: Domy przechodnie, należące do p. Jana Uphagena, ul. Długa w górę fol. 45 A i Ogarna w 
dół fol. 25. Określenie w górę (ascendendo) oznaczało kierunek od Motławy, w dół (descendendo) - 
do rzeki. Na głównych (biegnących do portu) ulicach Prawego Miasta kolejność opisywania parcel 
była zgodna z ruchem wskazówek zegara: najpierw w górę, po południowej stronie ulicy, potem 
powrót w dół po drugiej stronie, z uwzględnieniem przecznic. Strony ulic równoległych do 
Motławy rozróżniano, określając je jako w stronę Wysoczyzny i w stronę wody (na Spichlerzach i 
Dolnym Mieście - w stronę miasta i w stronę wałów).

Weźmy np. Długi Targ w sąsiedztwie Dworu Artusa. Najstarsza księga gruntowa wymienia między 
ul. Kramarską i Kuśnierską 10 posesji. Dwór Artusa jest jak dziś trzeci od zachodu. W późniejszych 
księgach uwzględniono wchłonięcie sąsiedniej posesji przez powiększenie Dworu w 1481 r. 
Kolejna zmiana nastąpiła w roku 1573, kiedy na rogu Kuśnierskiej, na miejscu dwóch kamieniczek 
stanął dom Goebla. Od tamtej pory pierzeja liczy 8 posesji. W okresie zaboru pruskiego (w 1793 
lub 1794 roku) nadano im tzw. numery serwisowe - od 497 do 504. Była to kolejna numeracja 
domów - osobna dla każdej dzielnicy. W 1803 r. zawieszono na narożnych domach tabliczki z 
nazwami ulic: na Prawym Mieście zielone, na Starym czerwone, na Dolnym żółte, a na (Starym) 
Przedmieściu niebieskie. System współczesny, z okrężną numeracją każdej ulicy, wprowadzono w 
roku 1854. Numery zaczynały się na zachodnim (lub północnym) końcu ulicy, szły kolejno po jej 
prawej stronie do drugiego końca i stamtąd po lewej wracały do punktu wyjścia. Dzisiaj w wielu 
miejscach niepotrzebnie się tę prawidłowość narusza, co prowadzi do numeracyjnego chaosu. Na 
Długim Targu numerację szczęśliwie zachowano. Kamieniczki przy Dworze Artusa noszą numery 
od 39 na rogu Kuśnierskiej do 46 na drugim końcu pierzei. Dworowi Artusa przypisano numer 44. 
Ok. 1905 r. pojawiły się nowe tabliczki dla domów i ulic, ze strzałkami pokazującymi wzrost 
numeracji, w paru miejscach zachowane do dziś. Jeżeli numer nie różni się od obecnego, nie 
powinno się ich usuwać!

Na koniec ciekawostka: W odnowionym w 1845 r. portalu Domu Gildii Szyprów przy ul. Świętego 
Ducha zachował się wyrzeźbiony w kamieniu numer serwisowy 966. W 1853 r. dom otrzymał 
numer 82, a po kolejnej (bezsensownej!) zmianie systemu na tej jedynej ulicy w latach 60. XX w. - 
109. Gdyby przetrwała tabliczka z numerem 82, mielibyśmy uwidocznioną całą historię numeracji 
gdańskich domów! Cytując Katona: "ceterum censeo" (wobec tego uważam), że po odbudowaniu 
dolnej części ulicy powinno się tu przywrócić ową numerację okrężną, utrzymaną przecież na 
pozostałych ulicach Głównego Miasta i wielu innych w całym Śródmieściu.
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Ilustracja: Numer serwisowy (966) w portalu Domu Szyprów
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Według legendy, zapisanej przez Kaspra Hennebergera w 1584 roku, nasze miasto nazwano od 
tańca.

Mieszkańcy pogańskiego Gdańska, usytuowanego u podnóża Góry Hagla (Hagelsberg, dzisiejsze 
Grodzisko) - mieli wykorzystać doroczne tańce, by wejść na teren zamku na szczycie i zabić 
okrutnego władcę o tym imieniu. Dokonawszy tego, puścili się w tan i wołali: "O tańcu, tańcu, jak 



mnie zdradziłeś!". Stąd miała pójść rzekoma nazwa Tanzwiek (Wieś Taniec), zniekształcona później 
na Danzig.

Jak wiemy, rzeczywista etymologia jest zupełnie inna, a niemiecka wersja nazwy pochodzi od 
polskiej, ale jedno się zgadza: gdańszczanie zawsze lubili tańczyć. Nie różnili się pod tym 
względem od innych ludzi - niezależnie od miejsca na kuli ziemskiej. Patrycjusze tańczyli w 
Dworze Artusa, gdzie obowiązywał surowy regulamin. W najstarszym, z ok. 1400 r., czytamy: 
"Nikt nie powinien prowadzić tańca w Dworze ani przed Dworem, jak tylko za wolą i pozwoleniem 
przełożonych - pod karą pół łasztu piwa". Taniec podczas wesel również podlegał przepisom: 
"Tańce od 3 do 6 trwać mają. W pierwszych trzech tańcach uroczystych tylko pary małżeńskie 
mogą brać udział z dwoma lub trzema wodzirejami. Dopiero potem każdemu ma być wolno w 
godziwy i przystojny sposób brać do tańca damy i panny. (...) Pojawiła się w tańcu prawie chłopska, 
ordynarna moda, także z dobrymi, przystojnymi obyczajami niezgodna, że się osobliwie cisną i 
obłapiają, czasem zaś na siebie wskakują niczym bezrozumne zwierzęta, przez co nierzadko szkoda 
brzemiennej niewieście wydarzyć się może. Tedy wszyscy ordynarni tancerze mają pod sąd być 
oddani i ciężko ukarani".

Aby uniknąć przykrości, młodzi ludzie uczyli się tańca, o czym wspomina w 1618 r. Marton 
Csombor: "W jednych (szkołach) uczą niemieckiego, polskiego, francuskiego i innych języków, w 
drugich pięknych tańców, w jeszcze innych nauk wojennych i sztuki szermowania". Kunsztowny 
taniec, zaczątek profesjonalnego baletu, prezentowano goszczącym w mieście władcom. Oto, jak 
popisywali się przed królową Ludwiką Marią w 1646 r. gdańscy kuśnierze: "Poprzedzani przez 
doboszów, piszczków i trębaczy weszli na podium tancerze: czterech mistrzów z nagimi szpadami i 
tarczami, dwunastu - z długimi kordami bojowymi i czterdziestu ludzi w białych szatach, każdy z 
biało czerwoną obręczą w dłoniach; na głowach mieli papierowe korony z zapalonymi świecami, a 
wokół kolan dzwoneczki. Powitawszy dwór, przystąpili do pokazu. Złączeni obręczami w łańcuch 
wykonali szereg figur - koła, półkola, węże i skłony, a także skoki akrobatyczne, zharmonizowane z 
ruchami tanecznymi. Taniec urozmaicały race i figle uczestniczących w nim wesołków. 
Zakończono go godzinę przed północą".

Dzięki notatkom rajcy Jerzego Schrödera wiemy, jakie tańce były popularne w Gdańsku w XVII 
wieku: " (1) Taniec przemienny tańczony jest przez 3 pary, przy czym wymieniają się przez środek i 
zmieniają się także osoby. (2) Taniec wybierany tańczony jest tylko przez jedną parę i jeden 
drugiego wymienia, zarówno damy, jak i kawalerowie. (3) Taniec goniony tańczony jest w kręgu z 
połączonymi dłońmi, a potem zaczynają się gonić dookoła kręgu. (4) Wielki taniec goniony 
zaczyna się parami raz dokoła, a potem rozłączają się i kołyszą się kawalerowie z jednej strony, a 
damy z drugiej i tak czynią na prawo i lewo, następnie ustawiają się w dwa szeregi naprzeciw siebie 
i najpierw damy zaczynają gonić, a potem ustawiają się po drugiej stronie, po czym znowu biorą się 
za ręce i ustawiają naprzeciw siebie i kawalerowie zaczynają gonić. Następnie chwytają się znów za 
ręce i tańczą raz dokoła. (5) Taniec świecowy tańczony jest przez 3 pary, przy czym ostatnia para 
przewija się za każdym razem wokół środkowej świecy i staje się pierwszą". Autor dodaje rysunki 
torów poruszania się tancerzy - pierwsze w Polsce (jeśli nie w świecie!) kinetogramy.

Niewiele później, w 1717 r. Gotfryd Taubert, nauczyciel tańca w Gdańsku, wydał w Lipsku 
trzytomowe kompendium tańca pt. "Prawy Tancmistrz, czyli gruntowne wyjaśnienie sztuki 
tanecznej". Omawia w nim także poznane w Gdańsku tańce polskie, od których wg niego pochodzą 
wszystkie układy tańców dworskich w Europie. We wstępie pisze: "Sztuka tańca jest pierwszym z 
ćwiczeń rycerskich, która innym drzwi otwiera i zamyka i przez której uporządkowane uprawianie 
ciało ludzkie we wszystkich okolicznościach staje się aktywne i zręczne, umysł wypoczęty i 
wzmocniony, duch życia pobudzony i do wszelkich ważnych spraw jednako na nowo natchniony". 
W dniach rozpoczynającego się karnawału życzę Czytelnikom, by godnie korzystali z rad mistrza 
Tauberta, nie zapominając o pięknych tańcach polskich.
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Może się to wydać zaskakujące, ale ulica Tobiasza, z której po wojnie odbudowano malutki 
fragment, była niegdyś jedną z głównych ulic Prawego (Głównego) Miasta. Łączyła Groblę IV z 
ruchliwym Targiem Rybnym, a przez bramę Tobiasza także z Rybackim Nabrzeżem. Wytyczono ją 
wraz z siatką ulic tzw. Nowego Miasta, czyli dzielnicy Świętojańskiej po przejęciu terenów od 
dominikanów w roku 1344. Pierwsza wiadomość o ulicy "Poprzecznej w stronę Targu Rybnego", 
jak ją wówczas nazywano, pochodzi z roku 1353. Po przeniesieniu tutaj szpitala Świętego Ducha w 
roku 1357 zaczęto ją nazywać "Nową Świętego Ducha". Dlaczego w roku 1456 przekształciła się w 
ulicę "Św. Tobiasza", potem w Tobiasza (Tobiasgasse, w skrócie niekiedy Tobs- lub Tomsgasse), nie 
wiadomo. Kościół takiego świętego nie zna. Jedynie w apokryfach (nieoficjalnych wersjach) 
Starego Testamentu występuje opowieść o dwóch Tobiaszach, ojcu i synu, żyjących w VIII wieku 
prz. Chr. w asyryjskiej Niniwie, gdzie udzielali pomocy żydowskim współwyznawcom. Gdy stary 
Tobiasz oślepł, młody, prowadzony przez archanioła Rafała, udał się na wędrówkę i znalazł 
cudowną rybę, której żółć przywróciła ojcu wzrok. W czasach popularności legendy przedstawiano 
go jako młodzieńca z rybą. Przepiękną ilustrację tych opowieści można znaleźć na prospekcie 
organów ze św. Jana (dziś w kościele Mariackim).

Ulica szybko się zabudowywała. Oprócz szpitala i kościoła Świętego Ducha wyrosły przy niej 
kamieniczki. W roku 1380 na 16 mieszkańców, płacących podatek, było 3 rzemieślników - kowal, 
kamieniarz, murarz, 2 brakarzy (kontrolerów towarów, związanych z portem) i jeden browarnik. W 
1854 w. skład społeczny był inny: wśród 34 właścicieli kamieniczek figuruje 13 rzemieślników, ale 
jest także 5 kupców, z których jeden nazywa się Matzko, inny - Gleinert, 4 "destylatorów" 
(gorzelników) - w tym wytwórca likierów Niessen - i pojedynczy przedstawiciele innych zawodów: 
kapitan statku Petrowski, sekretarz rządowy Hagemann, zegarmistrz Trescher, nieżyjący od paru lat 
nauczyciel rysunku Verch, itp. Pod numerem 29 mieszkała wdowa po superintendencie Lindem, o 
którym należy dodać parę słów. Torunianin Jan Wilhelm Linde (1760-1840), rodzony brat 
pierwszego polskiego leksykografa Jana Bogumiła Lindego, był od 1792 roku pastorem i polskim 
kaznodzieją gdańskiego kościoła Świętego Ducha. Jego dom był gościnną przystanią dla wielu 
gości z Polski. Według relacji hrabiny Walerii Tarnowskiej, która odwiedziła Gdańsk w roku 1817, 
rodzina składała się wówczas: "z ojca, wybitnego uczonego, a brata naszego Lindego, autora 
nowego Słownika, prostolinijnego i dobrego (jak to zazwyczaj ci pastorowie, których z żalem 
muszę nazywać luterańskimi), z jego żony, równie dobrej zapewne, ale nieco mniej prostej, i z 
czterech córek, ładnych, pełnych słodyczy, ujmujących. Panienki te grały dla nas, śpiewały polskie 
piosnki...". W 1827 r. bawił w tym domu młody Fryderyk Chopin. Możemy sobie wyobrazić, jak na 
prośbę gospodarza czaruje słuchaczy cudownymi improwizacjami na stojącym w salonie 
fortepianie.

Jak wyglądał dom Lindego? Na zdjęciu, jakim dysponuję, jest to trzypiętrowa kamieniczka o 
trzyosiowej klasycystycznej fasadzie, zwieńczonej trójkątnym szczycikiem. Do lat 70. XIX w., 
podobnie jak jej sąsiedzi, miała płytkie przedproże. Stojące obok domy, w tym czasie nieco 
zaniedbane, mają fasady z różnych epok - od baroku, przez rokoko, do klasycyzmu. W 1945 roku 
cała ta zabudowa uległa zniszczeniu. Do tej pory odbudowano tylko trzy domy u wylotu na Targ 
Rybny (dawne numery 22-24). Wylot na Groblę IV przekreśliło skrzydło nowej szkoły im. Emilii 
Plater, do której włączono także częściowo odbudowany kościół św. Ducha. Dom Lindego i cała 
piękna pierzeja w jego sąsiedztwie powinny być odtworzone. Nastroje wśród ludzi, decydujących o 
architektonicznym obliczu Gdańska, są dziś takie, że trzeba odwagi, żeby przywracać historyczne 
piękno. Czy twórcy planowanych tutaj apartamentowców zdobędą się na odwagę?
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Były to lata 70. Wielkie triumfy międzynarodowe święcił wówczas Chór Akademii Medycznej, 
kierowany przez Ireneusza Łukaszewskiego. W okresie świąt Bożego Narodzenia zespół 
występował z kolędami, przede wszystkim polskimi, w stale wzbogacanym repertuarze. Na jednym 
z koncertów przypomniano kolędę o niezwykle ciekawej, nie całkiem wyjaśnionej historii. 
Określono ją jako kolędę kaszubską, ale wykonano w literackiej polszczyźnie. Pierwsze zwrotki 
miały następującą postać:

"Witaj Jezuniu! Witaj kochanie,

O pożądany od wieków Panie:

Z Kaszub w szopie stajemy, pokłon Tobie dajemy,

Przed Tobą czołem bijemy społem.

Gdybyś w Kaszubach był narodzony,

Nie na sianeczku byłbyś złożony!

Dałbym Ci sienniczek i pod Cię pierzniczek,

Parę poduszek, piernat jak puszek.

Odziewę miałbyś nie lada jaką.

Z siwym barankiem czapkę bogatą:

Sukienkę z modrego sukna kaszubskiego.

A pas choć z siebie dałbym dla Ciebie."

Kolejne spotkanie z tekstem tej kolędy było zaskakujące: w przeznaczonej dla szkół naszego 
regionu książce "Westpreussen in Wort und Bild" (Prusy Zachodnie w słowie i obrazie), wydanej w 
1915 r., na str. 584 znajdujemy jej wersję niemiecką. Liczy 11 zwrotek. Druga zwrotka brzmi 
następująco:

"Wärst in Kaschubien Du uns geboren,

Wärst auf Heu von uns nicht gebetet.

Hättest ein Strohsäckchen, darüber ein Bettchen

Und viele Kissen, gefüllt mit Daunen."

Jeszcze inną niemiecką wersję, liczącą osiem zwrotek opublikował w 1961 r. w Danziger 
Hauskalender p. Werner Bergengruen. Tutaj druga zwrotka jest pierwszą:

Wärst du, Kindchen, im Kaschubenlande,

Wärst du, Kindchen, doch bei uns geboren!

Sieh, du hättest nicht auf Heu gelegen,

Wärst auf Daunen weich gebettet worden."



Nie ulega wątpliwości, że to ta sama kolęda, tylko inaczej przetłumaczona. We wspomnianej 
książce z 1915 r. podano źródło: Nach Gulgowski (według Gulgowskiego). Pierwsza monografia 
Izydora Gulgowskiego "Von einem unbekannten Volke in Deutschland" (O pewnym nieznanym 
ludzie w Niemczech) wyszła w 1911 r. Jeszcze wcześniejszym źródłem mogą być "Pastorałki i 
kolędy oraz piosenki wesołe ludu w czasie świąt Bożego Narodzenia", w opracowaniu T. 
Miłkowskiego, wydane w Częstochowie w 1904 r. Tekst jest tu najpełniejszy (13 zwrotek). Do 
kompletu dodajmy jeszcze dwie zwrotki tekstu kaszubskiego, ściągnięte z internetu:

Witôj, Jezulu, witôj k?chanie,

?p?żądóny ?d wieków Panie.

Z Kaszëb w szopie stojima,

p?kłón Tobie dajema.

Przed Tobą czołem bijema społem.

Gdëbës w Kaszëbach béł narodzony,

nie na saneczku bëłbës złożony.

Dôłbëm Cë senniczek i spód se pierzineczek,

pôra p?duszek, piernôt jakpuszek.

Czy to nie wspaniałe? Jedna kolęda, cztery wersje językowe! Zachęcam do szukania jeszcze 
starszych jej zapisów.

Życzę moim miłym Czytelnikom dobrego wypoczynku świątecznego przy wtórze kolęd, także 
kaszubskich, a w nowym roku zdrowia i spełnienia marzeń.
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Nadchodzi Boże Narodzenie, czas pielęgnowania staropolskich zwyczajów. Zbieramy się przy 
choince, dzielimy opłatkiem, śpiewamy kolędy, a w kościołach pojawiają się szopki - tradycja, 
związana z zakonem oo. franciszkanów, którzy ją przywieźli do Polski. Przy tej okazji godzi się 
wspomnieć o tym, co się dzieje w ich gdańskiej siedzibie. Kościół Świętej Trójcy to jedna z 
najwspanialszych świątyń Gdańska - zespół trzech budowli, którego łączna długość (110 m) jest 
większa niż kościoła Mariackiego (104 m) czy katedry oliwskiej (107 m). W Polsce dłuższa jest 
tylko nowa bazylika w Licheniu. Franciszkanie przybyli do Gdańska stosunkowo późno - w 1419 r. 
Zespół tutejszej siedziby - największy w środkowej Europie - budowali do roku 1514. Niecałe pół 
wieku później zwycięstwo reformacji zmusiło ich do przekazania obiektów miastu. Wrócili po 
ostatniej wojnie, która zrujnowała prezbiterium (tzw. kościół Wieczerzy Pańskiej). Szczęśliwie 
przetrwały przepiękne gotyckie stalle. Z głównego kościoła zachowało się prawie wszystko. 
Brakowało organów, ale odnalazł się ich niezwykle cenny prospekt. Przez długie lata obrastał 
kurzem w magazynie. W ostatnim czasie zaczęło się dziać coś, co graniczy z cudem. Odbudowano 
hełm wieży zegarowej, przywrócono sygnaturkę na dachu - rzetelnie, z dbałością o szczegóły (nie 
tak jak na św. Katarzynie, gdzie wykonawcy zapomnieli, że chorągiewka wiatrowa powinna się 



obracać!). Odnowione wnętrze stało się znowu jednym z najpiękniejszych w Gdańsku. Teraz 
przyszła kolej na organy. Pierwsze, o jakich wiemy, zbudował tu w 1568 r. Baltazar Stürmer z 
Malborka. W 1618 r. zastąpił je nowy instrument, o wiele większy i doskonalszy. Wszystko 
wskazuje, że jego twórcą był młody wówczas Marcin Friese, syn Juliusza Anthoniego, którego 
przydomek ("Fryzyjczyk") stał się nazwiskiem. Ojciec Marcina wsławił się budową wielkich 
organów kościoła Mariackiego. Kariera syna zaczęła się dramatycznie. Organmistrz Schubbe ze 
Stralsundu, u którego praktykował, zmarł nagle w 1616 r., przy pracy nad małymi organami 
kościoła Mariackiego w Gdańsku. Młodzieniec dokończył dzieła i zrobił to tak dobrze, że posypały 
się zamówienia - pierwsze od zarządców Świętej Trójcy. Do roku 1618 powstały organy, 
umieszczone nietypowo na filarze, tuż przy jedynym dziś w Polsce lektorium, czyli przegrodą 
między prezbiterium a głównym kościołem. Liczyły 37 głosów, czyli zespołów piszczałek o jednej 
barwie brzmienia. W 1703 r. Tobiasz Lehmann dodał boczną sekcję dla głosów pedałowych. 
Przebudowana po wojnie służyła jako jedyny instrument w kościele. Teraz funkcję tę mają przejąć 
organy Friesego, których odtwarzanie właśnie się zaczęło. Wróciła na odbudowaną emporę 
obudowa pozytywu, zwanego tylnym (bo zwykle jest za plecami organisty). Raduje oko 
zdobnictwo, wycinane w drewnie ażury, kolorowe sceny z życia Eliasza, alegoryczne malowidła en 
grisaille, tzn. utrzymane w odcieniach szarości (tutaj brązu) i inne szczegóły. Niezachowane, 
podobnie namalowane "Cztery Żywioły" na konsoli można by odtworzyć fotograficznie (jak w 
Dworze Artusa). Odnowa organów, połączona z uzupełnieniem braków, jest wybitnym 
osiągnięciem konserwatorskim. W niedalekiej przyszłości dołączy główna sekcja prospektu, której 
schemat konstrukcyjny widać już na ścianie u góry. Brakuje tylko piszczałek, ale każdy może je 
zafundować! Najmniejsze kosztują po 200 zł, większe są odpowiednio droższe, ale można je 
fundować zespołowo. Warto przecież mieć piszczałkę swojego imienia! A kiedy wreszcie zagrają, 
powiedzieć z dumą: słuchajcie, to ja!

Sprawy, które dzieją się u Świętej Trójcy, są ważne jeszcze z innego punktu widzenia. Rodzą się 
tam inicjatywy i wykształcają sposoby działania, przydatne do wykorzystania przy odbudowie 
wielkich i małych organów w kościele św. Katarzyny, których prospekty również się zachowały.
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Malowidła konsoli organów u Świętej Trójcy (zdjęcie archiwalne)
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W roku 1514 w dalekiej Przedarulanii (na pograniczu Austrii i Szwajcarii) przyszedł na świat 
chłopiec, który miał się w przyszłości w istotny sposób przyczynić do wydania drukiem 
wiekopomnego dzieła Mikołaja Kopernika. Na chrzcie otrzymał imiona Jerzy Joachim. Pierwotne 
nazwisko Iserin wymazano z rejestrów, gdy ojciec został stracony za czary (to były czasy!) i 
zastąpiono matczynym De Porris, dosłownie "Z Porów" - po niemiecku von Lauchen. Po naukach 
w rodzinnym Feldkirch i studiach w Wittenberdze młodzieniec został profesorem tego sławnego 
uniwersytetu. Odtąd dodawał do nazwiska określenie Retyk (Rhaeticus) - od Recji (Rhaetia), jak 
jego ojczyznę nazywali dawni Rzymianie. Główną dziedziną zainteresowań Retyka była 
matematyka i astronomia. Tymczasem na Zachodzie zaczęły się szerzyć wieści o sarmackim 



geniuszu, który wymyślił nowy system świata, wolny od wad obowiązującego wówczas 
geocentrycznego układu Ptolemeusza. Dowiedziawszy się o tym Retyk zaczyna działać, jakby 
kierowała nim jakaś wyższa siła. Bezbłędnie, uparcie i konsekwentnie zdąża do wydania drukiem 
nowej teorii. W 1539 roku bierze urlop i wyjeżdża - najpierw do Norymbergi, gdzie omawia 
szczegóły z przyszłym wydawcą Johannem Schönerem i drukarzem Johannem Petreiusem. Z 
niezachwianą pewnością kieruje kolejne kroki do Fromborka w Prusach (tak wówczas nazywano 
wcielone do Polski ziemie byłego państwa krzyżackiego), by osobiście poznać Mistrza. Przywozi 
mu dar, zaiste królewski - najnowsze norymberskie wydania Ptolemeusza i innych wielkich 
astronomów i matematyków, starożytnych i współczesnych. Młody gość tak przypadł doktorowi 
Mikołajowi do serca, że spędził z nim lato w gościnnej lubawskiej rezydencji biskupa 
chełmińskiego Tiedemanna Giesego, gdzie dał się w końcu namówić do wydania swojego dzieła. 
Aby przygotować jego przyjęcie przez ówczesną elitę intelektualną, uradzono, że wcześniej ukaże 
się zwiastun, napisany przez Retyka. Gdzie go wydrukować? Najlepiej w Gdańsku, gdzie od roku 
działa oficyna drukarska Franciszka Rhodego, która dała już się poznać z jak najlepszej strony. List 
od biskupa, pochodzącego przecież z kręgów gdańskiego patrycjatu, robi swoje: burmistrz Gdańska 
(zapewne Bartłomiej Brandt) zapewnia dofinansowanie i oto w pierwszych miesiącach 1540 roku 
wychodzi książeczka pod tytułem, będącym zarazem dedykacją: "Do Najświatlejszego Męża, P. 
Jana Schönera, o Księgach Obrotów Najuczeńszego Męża, Najwyborniejszego Matematyka, 
Czcigodnego P. Doktora Mikołaja Kopernika Toruńczyka Kanonika Warmińskiego Opowieść 
Pierwsza autorstwa pewnego młodzieńca rozmiłowanego w matematyce". Czekając na druk, Retyk 
zmierzył deklinację magnetyczną dla Gdańska, zapoczątkowując w ten sposób najstarszą w świecie 
krzywą jej zmian. Przychylnie przyjęta "Opowieść Pierwsza" (Narratio Prima) ostatecznie 
przekonała Mistrza i w 1541 roku Retyk zabiera gotowy już rękopis jego dzieła "O Obrotach" (De 
Revolutionibus), które ukaże się w dwa lata później w Norymberdze. Kopernik otrzyma je na łożu 
śmierci. Mimo że główny pastor Norymbergi Andreas Osiander samowolnie dodał do tytułu słowa 
"Sfer Niebieskich" (Orbium Celestium) i sfałszował przedmowę, dzieło i tak wstrząsnęło światem. 
Po osiągnięciu celu Retyk nie wrócił już w nasze strony. Wykładał w Lipsku, dopóki skandal 
obyczajowy nie zmusił go do przeniesienia się do Pragi. Dziesięć lat przebywał w Krakowie, gdzie 
założył obserwatorium astronomiczne i opracował znakomite tablice trygonometryczne, 
zawierające m.in. wprowadzony przez Kopernika secans (odwrotność cosinusa). Zmarł w 1574 
roku w Koszycach. Możemy być dumni, że jego światowe wprowadzenie do dzieła Kopernika 
ukazało się w naszym mieście. Jest paradoksem historii, że w gdańskich księgozbiorach nie ma ani 
jednego egzemplarza. W najbliższym czasie ten stan się zmieni. Dzięki inicjatywie p. Andrzeja 
Rybickiego z hoteliku Gotyk przy ul. Mariackiej i godnemu pochwały wsparciu toruńskich 
Zakładów "Kopernik" wydrukowany został reprint, którego egzemplarze mają być m.in. przekazane 
Miastu Gdańsk i sławnej Bibliotece Gdańskiej PAN. Jeden przypadnie też niżej podpisanemu, 
zaszczyconemu propozycją napisania przedmowy, którą w Toruniu pięknie przetłumaczono na 
język oryginału - łacinę.

Ilustracja: Narratio Prima - egzemplarz w Kansas City.
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Źródło było bez mułu, jaśniała przejrzysta woda.



Tu bogini, łowami leśnymi znużona, zwykła

Dziewicze członki płynną polewać rosą.

Tam potem się myje, odłożywszy przepaskę,

Tam wnuk Kadmosa psów otoczony wonią

Przybywa...

Tak brzmi początek III księgi "Przemian" Owidiusza, wypisany (po łacinie) w Ławie Malborskiej 
pod odtworzonym ostatnio posągiem Akteona. Poeta opiewa nieskazitelnym heksametrem 
przypadkowe spotkanie z Dianą, pechowe dla młodego myśliwego. Za to, że ujrzał (bez własnej 
winy!) obnażoną boginię i jej dwórki, poniósł straszliwą karę. Prysnąwszy na niego wodą Diana 
zmieniła go w jelenia, po czym rozszarpały go jego własne psy.

Historia, z którą gdańskie dzieci zapoznawały się w szkole, musiała być bardzo popularna wśród 
bywalców Dworu Artusa, bo znajdują się tam dwa różne jej wyobrażenia, z aż trzema postaciami 
Akteona. Najstarsze, w Ławie Świętego Rajnolda, namalował przed rokiem 1534 mistrz Jerzy. Jest 
to półokrągły obrazek - tzw. luneta - w bogatych ramach, przepięknie wyrzeźbionych przez Adriana 
Karfycza. Przedstawione po lewej towarzyszki Diany nie ukrywają swoich wdzięków, a bogini w 
środku obrazu przymierza się do opryskania Akteona wodą z ogromnej szprycy ogrodowej lub 
lekarskiej! Nie sposób dzisiaj stwierdzić, czy była to naiwność, czy zamierzony (niezbyt wybredny) 
żart malarza. Akteon - tutaj jeszcze przed przemianą - występuje jako bogato ubrany młodzieniec z 
włócznią w ręku i trójką psów na smyczy. Czwarty pies, nieuwiązany, ogryza kość.

Drugim wyobrażeniem Akteona jest wspomniana wyżej figura w Ławie Malborskiej, mistrzowsko 
zrekonstruowana przez Stanisława Wyrostka. Nieszczęsny myśliwy jest tu przedstawiony w toku 
przemiany: jest jeszcze człowiekiem, ale ma już rogatą głowę jelenia. Od rogów się zresztą zaczęło. 
Inskrypcja na wsporniku pod figurą głosiła niegdyś: "Franciszek Mollerus (Möller) podarował to 
poroże, a inni bracia umieścili je na własny koszt". W księgach bractw Dworu Artusa zapisano, że 
stało się to w roku 1589. Niestety nie zanotowano, kto wykonał rzeźbę. Rozmiary figury są 
imponujące: 2,6 m wysokości! Jej rekonstrukcja jest wstępem do odtworzenia pozostałych rzeźb na 
gzymsie, zniszczonych lub zaginionych w 1945 r. Była tam Diana z nimfami i nieodłączne psy, oraz 
zagadkowy postument po prawej, rodzaj ołtarzyka, ze złoconym zwierzęciem ofiarnym u góry. 
Zrekonstruowana figura będzie, podobnie jak jej pierwowzór, prawdziwą ozdobą Dworu Artusa.

A gdzie trzeci Akteon? - zapytają Czytelnicy. Wróćmy do "lunety" w Ławie św. Rajnolda. 
Przyjrzawszy się obrazowi, dokładnie dostrzeżemy, że jest symultaniczny - łączy trzy sceny, 
dziejące się w różnym czasie. W tle po lewej widzimy Dianę i jej towarzyszki w czasie kąpieli, 
zanurzone w płytkiej sadzawce. Na pierwszym planie bogini kieruje szprycę w stronę młodzieńca, 
który wygląda na zaskoczonego. W tle, po prawej, psy atakują Akteona (tego trzeciego), już 
częściowo przemienionego, ale odwrotnie niż w Ławie Malborskiej: ma nogi i tułów jelenia, a 
głowę człowieka. W oczach widnieje rozpacz: jego własne psy go nie poznają, a z gardła, zamiast 
ludzkiego głosu, wydobywa się zwierzęcy ryk. Jak pisał poeta: "Waha się, śledzi wzrokiem psy, 
które zewsząd go otaczają i zagłębionymi w ciele pyskami rozszarpują pana pod fałszywą postacią 
jelenia".
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Diana i Akteon w Ławie św. Rajnolda (mistrz Jerzy, przed 1534 r.)
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Ród Gralathów był jednym z najbardziej zasłużonych w dziejach Gdańska. Pierwszy z nich Jan 
Ulryk przybył tu z Ratyzbony i w roku 1690 uzyskał obywatelstwo. Zmarł w 1736 r. Pochowano go 
w kościele Mariackim pod kaplicą św. Katarzyny. Wcześniej, w roku 1713, pochował tam syna 
Karola Ludwika ożenionego z Konkordią Grentz, z którą miał czworo dzieci. Ciekawe, dlaczego 
nie w zakupionym przez niego trzy lata wcześniej grobie w kościele św. Katarzyny? Do dziś 
zachowała się tam płyta z jego nazwiskiem i napisem: "VOR SICH UND SEINE ERBEN" (dla 
siebie i potomków), ozdobiona herbem rodu - czterema lilijkami. Najsławniejszym z tych 
potomków był syn Daniel Gralath (1708?1767), uczony burmistrz Gdańska, pionier badań nad 
elektrycznością, założyciel Towarzystwa Przyrodniczego, fundator dzisiejszej alei Zwycięstwa. 
Jako burmistrz doprowadził do wydania przez radę rozporządzenia przeciwko masonerii. Od 1900 
roku ma pomnik w postaci głazu w samym środku alei. Pochowano go w kościele Mariackim, ale 
raczej nie w krypcie pod kaplicą, która zmieniła właścicieli. Warto chyba odszukać miejsce 
spoczynku człowieka, który gdyby żył dzisiaj, zasłużyłby na Nobla!

Córka Daniela, Renata Wilhelmina (1748?1808), odziedziczyła po ojcu zamiłowanie do nauk 
przyrodniczych. Zaprzyjaźniona z księżną Anną Jabłonowską pomagała jej organizować sławną 
kolekcję w Siemiatyczach i Gdańsku. "Smukła i elegancka, zjednywała gości zwiedzających 
gabinet swoją serdecznością i wiedzą". W wieku 32 lat poślubiła 77-letniego (!) burmistrza 
Edwarda Fryderyka Conradiego (ojca założyciela Conradinum). Po jego śmierci w 1799 r. wyszła 
za mąż za barona Schröttera. Odziedziczone po mężu majątki, w tym podgdański Sulmin, zapisała 
braciom. Pierwszy z nich, Daniel Gralath Młodszy (1739?1809), zwany tak dla odróżnienia od ojca, 
był profesorem gdańskiego Gimnazjum Akademickiego. Napisał m.in. cenną "Historię Gdańska". 
Otrzymanym w spadku Sulminem cieszył się tylko rok. Gdy umarł, jedynym dziedzicem został 
młodszy brat Karol Fryderyk Gralath (1741?1818), długoletni przedstawiciel gdański w Warszawie, 
potem po kolei ławnik, rajca i burmistrz Gdańska. Z żoną Szarlottą Davisson (praprawnuczką 
Heweliusza) miał troje dzieci. Jako pierwszy z Gralathów spoczął po śmierci w rodzinnej kaplicy 
grobowej w Sulminie, którą kazał zbudować. Po jego śmierci majątki przypadły starszemu synowi 
Stanisławowi Karolowi Gralathowi (1784?1864), chrześniakowi króla Stanisława Augusta. Z jego 
inicjatywy w 1820 r. w Sulminie powstała szkoła. Nie mając dzieci, dopuścił do dziedzictwa 
bratanka, Jerzego Fryderyka (1818?1853). Nowy współdziedzic, ożeniony z Marią Maquet 
zamieszkał w Sulminie, gdzie urodziło się im troje dzieci. Nie doczekał się jednak samodzielnej 
własności, bo zmarł przed stryjem. Dziedzicem włości sulmińskich został syn Jerzego Fryderyka 
Maks Gralath (1851?1901). W 1874 r. poślubił Emilię Newton (1854-1918), Angielkę urodzoną we 
Włoszech, która nie zdołała się tu zaaklimatyzować. W sześć lat później sprzedali majątki i 
przenieśli się do Florencji. Ich potomkowie mieszkają do dziś poza Gdańskiem. Dodajmy jeszcze, 
że siostra Maksa, Nelly Maria Kosmack (1852?1927), mieszkała i zmarła w Oliwie. Matka Maksa i 
Nelly, Maria Maquet, żyła do roku 1907. Pochowano ją w Sulminie i był to ostatni pogrzeb w 
rodowym mauzoleum Gralathów. Łącznie leży w nim co najmniej siedem osób z rodziny (nie licząc 
tych, o których nie wiemy). Ta bezcenna pamiątka po zasłużonym gdańskim rodzie - dziś w bardzo 
złym stanie - powinna być wpisana na listę obiektów chronionych i jak najszybciej odrestaurowana.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

GAZETA WYBORCZA
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Wielka Spodniarska - zapytają czytelnicy - co to takiego? Zanim odpowiem, zapraszam na krótki 
spacer. Zaczniemy go na ul. Mariackiej. Obok Domu Przyrodników uchodzi do niej wąska uliczka, 
stanowiąca zaplecze domów przy Długim Nabrzeżu (przepraszam, ale bezsensownego w tym 
miejscu "Pobrzeża" komputer nie chce napisać). Tabliczka ogłasza jej dzisiejszą nazwę: Dziana. Nie 
znajdziemy jej jednak w księgach gruntowych. W 1382 r. figuruje tam novum raas, co można oddać 
jako Nowe Grzęzawisko, a od 1459 r. jest to już Kleine Hosennähergasse, czyli Mała Spodniarska, 
zwana tak od wytwórców modnych wówczas obcisłych trykotowych spodni przypominających 
rajstopy. Idziemy w stronę ul. Chlebnickiej, podziwiając po drodze wzorowo odtworzone gotyckie 
fasady nr 10 i 11. Minąwszy Bramę Chlebnicką, wchodzimy w równie wąską jak Mała Spodniarska 
uliczkę Pończoszników. Także i ta nazwa tylko w pewnym stopniu nawiązuje do dawnej. W 1357 r. 
była to uliczka Koło Motławy (circa Mutilaviam), od 1378 z dodatkiem Koło Bramy Kogi (circa 
valvam liburnorum), niekiedy także Przy Chlebnickiej - zwanej wówczas Chlebową (ad plateam 
panum). Podobnie jak w poprzednim przypadku w roku 1459 zaszła zmiana - uliczka stała się 
Wielką Spodniarską (Grosse Hosennähergasse). Przyczyną musiało być osiedlenie się przy obu 
uliczkach co najmniej kilku krawców tej specjalności.

Wychodzimy na Długi Targ i obracamy się, by spojrzeć na odnawiane właśnie fasady domów przy 
wylocie Wielkiej Spodniarskiej. Przeprowadzający remont zapewne nie wiedzą, że na szczycie 
fasady nr 25 do 1945 r. był zegar słoneczny. Widać go na starych zdjęciach - najlepiej na fotografii 
R. Th. Kuhna z końca XIX stulecia. Gnomon (pręt, którego cień pokazuje czas) był zamocowany 
pod łukowym gzymsem barokowego szczytu z połowy XVII w. i miał podpórkę powyżej tarczy 
zegara. Na końcu pręta było zgrubienie, które nie miało jednak takiego znaczenia jak kulka w o 
wiele bardziej wyrafinowanym zegarze na narożniku Ratusza. Służyło raczej dla wyraźniejszego 
odczytu, gdy cień kończy się w polu tarczy. Sama tarcza była ośmioboczna, zapewne kamienna, z 
wyrytymi i podkreślonymi kontrastującą farbą liniami godzin. Byłoby dobrze, gdyby się udało 
odtworzyć ten zegar. Zważywszy na jego prostotę koszt nie powinien być duży.

Jak zrobić taki zegar, żeby prawidłowo wskazywał czas? Przede wszystkim trzeba ustalić orientację 
ściany. Jeżeli jej ekspozycja jest dokładnie południowa, tzn. fasada jest prostopadła do kierunku 
północ - południe, nakreślenie linii godzin nie nastręcza trudności. Warunkiem podstawowym jest 
dokładne zamocowanie gnomonu, który musi być skierowany równolegle do osi obrotu kuli 
ziemskiej, czyli na Gwiazdę Polarną. W szerokości geograficznej Gdańska (54°21?) oznacza to kąt 
odchylenia od pionu 90°- 54° 21? = 35° 39?. Pod takim kątem gnomon musi być odchylony od 
ściany. Kąty między zbiegającymi się u góry liniami godzin znajduje się z prostych wzorów. Trzeba 
też pamiętać, że nie jesteśmy na definiującym nasz czas południku 15 na wschód od Greenwich i 
słońce kulminuje u nas średnio o ok. 14 minut wcześniej niż w urzędowe południe (czasu 
zimowego, w lecie godzinę i 14 minut wcześniej). Dochodzą do tego różnice związane z tzw. 
równaniem czasu. Kreślenie linii godzin komplikuje się, gdy ściana, na której ma powstać zegar, 
jest odchylona od kierunku wschód - zachód. Dla fasady na rogu Długiego Targu i Wielkiej 
Spodniarskiej odchylenie to wynosi jakieś 20 ku zachodowi (przystępując do odtwarzania zegara, 
trzeba je będzie dokładnie zmierzyć). W każdym przypadku kąty, pod jakimi mają przebiegać linie 
godzin, można ustalić za pomocą odpowiednich formuł, nieco bardziej skomplikowanych, ale 
nietrudnych do znalezienia w specjalistycznej literaturze. Są dziś programy komputerowe, np. 
Shadows, które same wykreślają siatkę linii. Tak czy inaczej warto przywrócić do istnienia 
zapomniany zegar na szczycie domu na rogu Długiego Targu i Wielkiej Spodniarskiej. Tego rodzaju 
atrakcyjne obiekty są istotną częścią tożsamości miejsca. Dzięki nim miasto staje się nam bliższe.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Ilustracja: Szczyt domu przy Długim Targu 25 z zegarem słonecznym (R. Th. Kuhn)
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Anglicy przybywali do Gdańska od niepamiętnych czasów - z reguły w celach handlowych. 
Bezleśna Anglia łaknęła naszego drewna i zboża, my - przede wszystkim angielskiego sukna. 
Pamiątką ich wizyt są monety i wzmianki w dokumentach. Najpóźniej od roku 1337 Brytyjczycy 
zaczęli się tutaj osiedlać. Bez przeszkód uzyskiwali obywatelstwo i własność miejską. W latach 90. 
XIV w. bawił tu kilkakrotnie przyszły król Anglii Henryk IV. W 1392 r. miało zawinąć do 
gdańskiego portu naraz 300 angielskich statków. Gdy początkowe przyjazne stosunki uległy 
pogorszeniu, Krzyżacy, chcąc uchronić Anglików przed wrogimi aktami ze strony pospólstwa, 
przyznali im parcele na swoim terenie, wzdłuż stanowiącej granicę z Długimi Ogrodami rzeczki 
Brzęsy. Po jej zasypaniu powstał tutaj wał przeciwpowodziowy, nazywany od 1415 roku Groblą 
Anglików (agger anglicorum) czyli Angielską Groblą. Wzdłuż grobli pobiegła ulica, która 
zachowała jej nazwę do dziś.

Po wypędzeniu Krzyżaków fragment dawnej Szafarni od kanału Na Stępce do dzisiejszej ul. 
Dziewanowskiego oddano browarnikom na skład klepek do wyrobu beczek. Powstałe wtedy 
nazwy: Plac Drzewny Browarników i Łąka Klepek przetrwały do XIX w. Na wschód, w stronę 
dzisiejszej ul. Siennickiej, ciągnęły się pastwiska. Pod osłoną wzniesionych w 1628 r. fortyfikacji 
powstała tu Nowa Łąka Klepek. W 1819 r. Prusacy zajęli tereny dla wojskowego Urzędu 
Prowiantowego. Przy ul. Na Stępce 2-3 wzniesiono piekarnię, młyn parowy i mieszkania służbowe, 
pod nr. 3a - imponujące dwa spichlerze, które przetrwały ostatnią wojnę i dopiero kilkanaście lat 
temu spalili je wandale. W skład zespołu wchodził też zbudowany przed 1818 rokiem "Królewski 
Magazyn Soli" na rogu Angielskiej Grobli, którego fundamenty ostatnio odsłonięto.

Największe zmiany zaszły w końcu XIX w. Na Nowej Łące Klepek powstała w latach 1892?94 
wzorowo urządzona rzeźnia, z bocznicą kolejową i wielką chłodnią. Dokonywano tu uboju do 400 
sztuk bydła, 1000 świń i 1200 drobnych zwierząt dziennie. Zachowany budynek frontowy mieścił 
dyrekcję. W drugim, który w ostatniej wojnie stracił szczyty, znajdowała się stołówka dla 
pracowników i restauracja. Budowa rzeźni ożywiła okolicę. W 1906 r. obok zasypanego 
granicznego kanału dawnej Szafarni przeprowadzono ulicę Planki (nazwa od klepek na poszycie 
statku) - dzisiejszą Dziewanowskiego, ze stylowymi domami. W 1909 r. powstało połączenie z 
Długimi Ogrodami, w postaci ul. Trojana - dzisiejszej Seredyńskiego. Przy samej Grobli 
Angielskiej wyrosły domy, których eklektyczną urodę możemy podziwiać pod numerami 12 do 18.

Dziś uważa się Angielską Groblę za ulicę, którą trzeba "zaktywizować". Piszę o tym, bo podaje się 
to jako argument za budową kładki na Ołowiankę. Wiara w jej magiczną skuteczność jest zaiste 
rozrzewniająca. Przypomnijmy: w najnowszej wersji kładka ma mieć metr szerokości, co oznacza, 
że dwie osoby z trudem się będą mogły na niej wyminąć (nie mówiąc o rowerach). Ma być 
dostępna przez 20 minut na godzinę, czyli na otwarcie będzie się czekało do 40 minut! W tym 
czasie prom może przepłynąć nawet cztery razy. Przy obecnie założonych parametrach trudno 
będzie zaktywizować nawet Ołowiankę. Powtórzmy raz jeszcze: regularnie pływający prom 
zrealizuje wszystkie założone cele o wiele taniej i skuteczniej i bez niepotrzebnych kontrowersji. 
Nikt tego nie podważył. Nikt też nie wyjaśnia, po co mieszkańcy Angielskiej Grobli mieliby 
wędrować do kładki i przez nią przechodzić. Ci, co mają samochody, nie muszą się "aktywizować". 
Inni mają bliżej do tramwaju, natomiast idąc pieszo, wolą wybrać drogę przez Długi Targ. A 
najbardziej sobie życzą nocnych patroli policji i takiego uporządkowania i zagospodarowania 
byłych Zakładów Mięsnych, żeby przestały być meliną meneli. Z wdzięcznością przyjęliby też linię 



autobusu (niech będzie: na Ołowiankę), z przystankiem przed ich domami. Podobno wymagałoby 
to dofinansowania w wysokości 500 zł dziennie. Jeżeli tak, to za 12 mln zł, przewidzianych na 
kładkę, można by utrzymywać tę linię przez 6 tysięcy dni, czyli przeszło 16 lat!

Ostatnio usłyszeliśmy, że "nie ma takiej rzeczy, która by mogła powstrzymać budowę kładki". A 
zdrowy rozsądek?

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Neorenesansowa kamieniczka przy Angielskiej Grobli

[autor fot./rys] ARCHIWUM PRYWATNE 

GD-DLO 

GDAŃSKIE KWARTAŁY I FONTANNA
[podpis] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 

strony lokalne GW - Gdańsk nr 219, wydanie z dnia 18/09/2009Śledź te strony, str. 17 

TEGO NA PEWNO NIE WIECIE

Pierwszego podziału Głównego Miasta na kwartały dokonano już w 1419 r. Trzy z nich otrzymały 
nazwy, związane z bramami: Kogi (późniejszą Zieloną), Wyżynną (wówczas Wysoką) i 
Szerokouliczną (Szeroką); czwarty był kwartał Świętego Ducha (od szpitala), przemianowany 
później na Rybacki (od Targu Rybnego).

Sens podziału wyjaśnia rozporządzenie Rady z roku 1451: "Gdyby miasto, co nie daj Boże, doznało 
jakiegoś zagrożenia, (...) winien każdy rotmistrz zwołać swoją rotę i udać się z nią do swojego 
kwartału, i niech się to dzieje za wezwaniem i poleceniem jego kwatermistrzów". Rotę tworzyli 
zdolni do służby mieszkańcy dziesięciu domów. W skład powstałego z woli Zygmunta Starego tzw. 
III Ordynku wchodziło 100 przedstawicieli mieszczaństwa - po 25 z każdego kwartału. Kwartały 
wyróżniały się barwami: sztandar kwartału Kogi był czerwony, Wysokiego - biały, Szerokiego - 
niebieski, Rybackiego - pomarańczowy. Granice biegły po osi ulicy św. Ducha oraz ulicami: 
Słodowników, Ławniczą, Kramarską, Podkramarską, Groblą I-IV i U Furty. Jak widać Długi Targ z 
otoczeniem był w kwartale Kogi, kościół Mariacki w kwartale Wysokim, kościół św. Mikołaja - w 
Szerokim, a św. Jana - w Rybackim. Na przecięciu granic, we wspólnym punkcie czterech 
kwartałów, stanęła niewielka fontanna, określana jako studnia (fontannę Neptuna też tak określano). 
Oto jak wyglądała w końcu XVII w.: "Przy ul. św. Ducha na rogu Grobli stoi studnia, na niej u góry 
są figurki wycięte z blachy i przylutowane do siebie na kształt krzyża, z których każda patrzy w 
stronę jednego kwartału, a ze środka wystaje sztandar. Oznaczają kwartały, bowiem studnia stoi w 
samym ich środku i zowie się Studnią Czterech Kwartałów".

Fontanna przetrwała do XIX w.: "Na studni, znajdującej się w punkcie przecięcia granic, stoją od 
dawnych czasów cztery wycięte z blachy figurki, które noszą na swoich sztandarach nazwy 
czterech kwartałów" (Löschin, 1853). W wydaniu przewodnika z 1860 r. już jej nie było. 
Przygotowując w 1998 r. studium gdańskich fontann dla przedsiębiorstwa "Melioracje" pisałem: 
"Jej odtworzenie na placyku przed Kaplicą Królewską (...) byłoby bardzo ważnym elementem 
zachowania ciągłości tradycji i pogłębienia tożsamości tego pięknego miejsca. Wzorem dla figurek 
mogłaby być chorągiewka z wieżyczki Zbrojowni, z dodanymi sztandarami kwartałów: czerwonym 
(Kwartał Kogi), białym (Wysoki), niebieskim (Szeroki) i pomarańczowym (Rybacki), nad którymi 
wznosiłby się sztandar miejski. Fontanna powinna być niezbyt duża, stylowa i dostosowana do 
otoczenia." Później opracowałem podobne założenia dla pierwszego konkursu, który jednak nie dał 
zadowalających rezultatów. Wszechwładny strach przed "rekonstrukcją" przyczynił się do zmiany 
założeń i oto wreszcie mamy fontannę, barwną i efektowną, ale zupełnie inną niż poprzednia. Do 
tradycji mają nawiązywać cztery szybki z kolorami kwartałów. Radość mąci tylko jeden drobiazg: 



ich mylne ustawienie. Światło czerwone powinno być od strony kwartału Kogi, białe - od 
Wysokiego, niebieskie - od Szerokiego, pomarańczowe (nie żółte!) - od Rybackiego. Jak się 
okazuje, szybki są tak przytwierdzone, że nie da się ich przesunąć bez uszkodzenia. Trzeba je 
wymienić na nowe, ułożone we właściwych miejscach, a to wiąże się z kosztami, niezbyt zresztą 
wielkimi. Nie pierwszy to przykład niedopilnowania zgodności z historią, czy nawet ze zdrowym 
sensem - dość wspomnieć sztywną chorągiewkę wiatrową na dachu kościoła Świętej Katarzyny! W 
historycznym mieście, takim jak Gdańsk, musimy staranniej czuwać nad tymi sprawami. Czekając 
na poprawienie błędu, cieszymy się z atrakcyjnej fontanny i eleganckiego zagospodarowania 
placyku przed Królewską Kaplicą.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Stare Szkoty powstały u stóp góry Breberg (Błotnistej?), po 1592 r. nazwanej Jezuicką, na terenie 
należącym wraz z Biskupią Górką i Chełmem do biskupów kujawskich. W 1509 r. istniała już osada 
szkockich rzemieślników - głównie tkaczy, która od nich wzięła nazwę (1570 Schottlandt, 1592 po 
polsku Szotland). Od 1565 r. określano je jako Stare Szkoty, w odróżnieniu od Nowych Szkotów 
(pod Wrzeszczem). Według lustracji z 1644 r. była to "osiadłość z dawna porządna z różnej religii 
ludzi i rzemieślników nad rzeką Radonią (!) położona (?); jest tej sto kilkanaście domów". Intratę 
(dochód roczny) szacowano na cztery albo pięć tysięcy florenów - równowartość 250 ton zboża. 
Jezuici, osadzeni przez biskupa w 1592 r. na Brebergu, uzyskali w 1615 r. teren po drugiej "dolnej" 
stronie kanału Raduni, na którym stanął pierwszy kościół, konsekrowany w 1617 r. Na "górnej" 
stronie od 1621 r. czynne było kolegium. Po zniszczeniu w czasie wojen szwedzkich kościół 
"przeniesiono" na obecne miejsce. Wzniesiona w latach 1676-77 druga świątynia została znowu 
zniszczona w 1734 r. i odbudowana w latach 1747-55. Miała dwie wieże, które utraciła podczas 
wojen napoleońskich. Kolegium, zbudowane na nowo w latach 1689-1726, przekształcono po 
pierwszym rozbiorze w katolickie gimnazjum, działające do roku 1810. Pobierał w nim nauki Józef 
Wybicki.

Jak pokazują stare mapy, Stare Szkoty były rozłożone po obu stronach Raduni od Mostu 
Łostowickiego (w ciągu ul. Podmiejskiej) i ul. Sandomierskiej aż do nieistniejącej dzisiaj ul. 
Motławskiej (1656 Motlawgasse - na wysokości wylotu ul. Cienistej), łączącej ul. Stare Szkoty 
(dziś odcinek Traktu Św. Wojciecha) z dawnym ramieniem Motławy na wprost Bramy Nizinnej. W 
tzw. Psim Kącie (Hundewinkel) u wschodniego końca tej ulicy od roku 1650 stał kościół i klasztor 
Bonifratrów, zniszczony w 1807 r. wraz z ulicą, której ostatnie ślady zatarło przeprowadzenie kolei 
w 1852 r. i późniejsze założenie stacji rozrządowej.

Obszar od ul. Motławskiej do niezachowanej bramy Zaroślackiej (tzw. Oruńskiej), to Zaroślak II 
albo Za Bramą (Petershagen ausserhalb des Tores). Od 1582 r. stał tu przeniesiony z Nowych 
Ogrodów kościół i szpital św. Gertrudy, od którego wziął nazwę pobliski bastion. Nieco dalej, po 
górnej stronie Raduni wzniesiono w latach 1633-34 pierwszy kościół Zbawiciela (Salwatora), 
rozebrany w 1656 r. Jego pozostałością jest cmentarz u zbiegu Biskupiej Doliny (dziś 
Stoczniowców) i ul. Brzegi, zwany Nowym Salwatorem.

Teren od Starych Szkotów aż do nieistniejącej dzisiaj drogi w przedłużeniu ul. Równej, należał do 



pelplińskich cystersów. Nazywano go Chmielnikiem (ok. 1400 r. Hoppenbruch), z dodanym później 
dla odróżnienia od Chmielnika Oruńskiego określeniem Pelpliński (1598) albo Szkocki (1680). Jak 
tłumaczono, "opat pelpliński miał sołtysa, a biskup włocławski grunty". W 1582 r. było tu 25 
zagrodników, w 1656 r. 45 rzemieślników. W Starych Szkotach naliczono w tym czasie, wraz z ul. 
Motławską 99 rzemieślników. Ich obecność była źle widziana przez miejskie cechy. Ogólna liczba 
mieszkańców w pomyślnych latach przekraczała 1000. W 1806 r. zarejestrowano tu 220 domów i 
2660 mieszkańców, w tym 400 menonitów i 584 Żydów, którzy mieli synagogę w rejonie Winnicy 
(1678 Weinberg), nazwanej później Nową (Neuweinberg). Do ostatniej wojny nazywała się tak 
dzisiejsza ul. Cienista. Na wznoszącej się nad nią Żydowskiej Górce (1657 Judenberg) przetrwały 
resztki cmentarza, którego nie zniszczyli nawet hitlerowcy. Udało się to dopiero powojennym 
wandalom.

Po I rozbiorze Stare Szkoty były częścią zespolonego Miasta Chełm, utworzonego po I rozbiorze 
jako konkurencję dla pozostawionego przy Polsce Gdańska. Podczas oblężenia w 1807 r. spaliły się 
102 domy, w 1813 - 105. W 1814 r. miejscowość weszła w skład miasta. Na miejscu dawnych 
domów uprawiano kartofle. Pozostały resztki zabudowy na "górnej stronie". W 1819 r. były tu 24 
"dymy" i 221 dusz. O dawnej świetności przypomina piękny kościół - po sekularyzacji zamieniony 
na parafialny. Na zboczach Brebergu, w pobliżu Szańca Jezuickiego (1734 Jesuiter Schanze), 
rozbudowanego w XIX w., powstała gospoda Schahnasjana i park słynący z pięknego widoku. W 
1869 r. Stare Szkoty liczyły 269 mieszkańców, w 1910 - 4774 wraz z Oruńskim Przedmieściem. 
Łączny obszar przedmieść wynosił 91 ha. W 1927 r. w 310 budynkach mieszkało prawie 5 tysięcy 
osób. 84 procent mieszkań miało 1-2 pokoje. Dziś często zalicza się Stare Szkoty do Oruni, mimo 
że jest to całkiem inna miejscowość o odrębnej historii.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE

Najczęściej odwiedzanym obiektem Rzymu jest bez wątpienia Bazylika Świętego Piotra - 
największy i najwspanialszy kościół świata. Mimo kolosalnych rozmiarów udało się w niej coś, 
czego nie potrafią osiągnąć współcześni twórcy gigantomańskich budowli: świątynia nie przytłacza 
otoczenia ani wchodzącego do niej człowieka. Wszystko wydaje się utrzymane w ludzkich 
proporcjach i dopiero z fachowych opisów dowiadujemy się, że wnętrze ma 186 m długości, posągi 
świętych 4,5 m wysokości, aniołki podtrzymujące misy z wodą święconą to prawie dwumetrowe 
olbrzymy, a wsparty na kolumnach z brązu baldachim Berniniego nie zmieściłby się pod 
sklepieniem kościoła Mariackiego. Za to wieża naszego kościoła (78 m) bez trudu weszłaby pod 
kopułę Michała Anioła, do której wierzchołka pozostałoby jeszcze 55 m wolnej przestrzeni! W tej 
potężnej świątyni wszyscy mieszkańcy Sopotu naraz mogliby wziąć udział w nabożeństwie!

Po upojeniu się barwną harmonią wnętrza przychodzi czas na kontemplację szczegółów. Można tu 
znaleźć także polskie pamiątki. W lewej nawie przyciąga wzrok epitafium Marii Klementyny 
Sobieskiej, żony pretendenta do angielskiego tronu Jakuba Stuarta. Mozaikowy portret zmarłej w 
1735 r. wnuczki króla Jana podtrzymuje marmurowa Caritas w otoczeniu aniołków. Twórcą 
monumentu był Filippo Barigioni. W Grotach Watykańskich jest Kaplica Polska z kopią obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej, Kaplica Litewska - z wizerunkiem Pani Ostrobramskiej i 
oczywiście grób Ojca Świętego Jana Pawła II - tuż obok grobu szwedzkiej królowej Krystyny. 
Watykan łączy w jedno i nadaje wspólny sens europejskiej historii.



Wróćmy jednak do Bazyliki i przyjrzyjmy się posadzce, ułożonej z odmian marmuru w piękne 
wzory, według rysunków Giacomo della Porta. Kilkadziesiąt metrów posadzki ogrodzono, żeby 
uniknąć zadeptania jej przez tłumy turystów. Idąc wzdłuż balustrady dostrzegamy inskrypcje, 
zaznaczające długości największych kościołów świata, w większości katedr. Oto one, w kolejności 
mijania, wraz z długościami w metrach: Londyn (Katedra św. Pawła) 158,10, Florencja 149, 
Waszyngton 139,14, Reims 138,69, Mediolan 135, Kolonia i Laon 134,94, Spira (Speier - w 
Niemczech) 134, Paryż (Notre Dame) 130, Bazylika Pokoju w Ostii 127,36, Bazylika św. Pawła Za 
Murami 127, Toledo 122, Bazylika św. Jana na Lateranie 121,84, Katedra NPM Anielskiej w 
Kalifornii 120,62, Katedra Plateńska (Buenos Aires) 120, Meksyk 119,55, Ostrzyhom (Węgry) i 
Ferrara 119, św. Justyna w Batawii (Dżakarcie) 118,50, Katedra w Antwerpii 118, Asyż (NMP) i 
Sydney 114,61, Katedra św. Pawła w Sao Paulo 111,45, Westminster i św. Zofia w Konstantynopolu 
109,57. Poza ogrodzeniem, bliżej środka, znajdujemy ostatnią inskrypcję "BASILICA 
GEDANENSIS BEATISSIMAE VIRGINIS MARIAE" i długość 103,50 m - najmniejszą w tym 
zestawieniu. Gdański kościół najmniejszy? Co za cios dla naszej dumy! Pociechą pozostaje niezbity 
fakt: pośród tych kościołów nasz jest jedynym zbudowanym z cegły. Wszystkie pozostałe są z 
kamienia. Nie zaznaczono tu wielkiej katedry w Sewilli, angielskich katedr w Yorku i Salisbury i co 
najmniej kilku innych, ale raz jeszcze przekonujemy się, że mamy w Gdańsku największy ceglany 
kościół świata! Poza tym sam fakt umieszczenia go w tym zestawieniu jest pochlebny. Mamy 
Basilikę Gedanensis w Rzymie!
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- Zwolennicy kładki na Ołowiankę wszczęli ofensywę medialną. Używają przy tym argumentów 
niewiele mających wspólnego z logiką, a zupełnie nic z ekonomią

- PISZE 

PROF. ANDRZEJ JANUSZAJTIS, ZNAWCA HISTORII GDAŃSKA

W dodatku podawany przez nich koszt kładki z każdym dniem się obniża, wbrew rosnącym cenom 
towarów i usług. Jeszcze niedawno słyszeliśmy o 16, parę dni temu o 13, a ostatnio wręcz o 12 mln 
zł, co i tak jest sumą zawrotną. Wszystko to (przepraszam!) wygląda na robienie czytelnikom wody 
z mózgu. Oto np. czytamy, że nasza Filharmonia potrzebuje kładki (cytuję) "jak drugiego płuca". 
Przykro mi, ale (z pełnym szacunkiem dla zasłużonego p. Dyrektora) nie jest to prawdą. 
Filharmonia potrzebuje lepszego połączenia z resztą miasta, ale nie musi to być kładka: znacznie 
taniej i bez szkody dla żeglugi można je zrealizować na co najmniej trzy sposoby - najlepiej 
wszystkie trzy razem.

Trzy tańsze sposoby

Po pierwsze: doprowadzić autobus, który może wjeżdżać od tyłu, przez dawny mostek kolejowy na 
teren Ołowianki (na upartego mógłby to być nawet tramwaj). Po drugie: uruchomić regularnie 
funkcjonującą komunikację wodną, w postaci promu i tramwaju wodnego, lub jak kto woli 
hydrobusu. Po trzecie: w ciągu ul. Wałowej, której ostatni odcinek może już być dostępny, puścić 
na Sienną Groblę prom motorowy, zdolny do przewożenia samochodów. Przy okazji: nie jest też 
prawdą, że w XIV w. była tu kładka. Analiza krzyżackich dokumentów wykazuje, że jej w tym 
miejscu nigdy nie było. Co najmniej od 1396 r. kursował prom. Z kolei argument, że trzeba 



budować (kosztowną) kładkę, bo prom spod Żurawia pływa tylko w godzinach otwarcia Muzeum 
Morskiego, jest logicznie niespójny. Czy nie prościej (i taniej) doprowadzić do tego, żeby kursował 
codziennie, np. od godziny 7 do 23? Należałoby też zastąpić go promem z prawdziwego zdarzenia, 
pojemniejszym i bardziej ekonomicznym.

Przejdźmy do kosztów, niech będzie tych najniższych: 12 mln zł. To naprawdę ogromna suma! 
Wiemy, że ciągle brak pieniędzy na dokończenie odbudowy kościoła św. Katarzyny. Za te pieniądze 
można by nie tylko przeprowadzić renowację nadwątlonego pożarem hełmu, ale całkowicie 
odnowić wnętrze i jeszcze by starczyło na wystrój. Władze miasta przenoszą uczniów z 
historycznego gmachu gdańskiego Gimnazjum przy Lastadii, bo brakuje pieniędzy na remont. Ile? 
Dokładnie 16 mln zł, zaledwie o 4 mln więcej niż ma pójść na kładkę! Czy to nie marnotrawstwo 
wydawać je na coś, co można załatwić o wiele taniej?

Spróbujmy oszacować koszty tego, co najprostsze: zastąpienia kładki promem. Tego rodzaju 
jednostki nie są drogie. Tzw. "łódź kanałowa" (canal boat) kosztuje w Anglii 30 do 40 tys. funtów. 
Elegancką "bateau promenade" można kupić we Francji za 75 tys. euro. Oto dane: długość 26 m, 
szerokość 3,15 m, zanurzenie 45 cm (!), napęd - silnik turbinowy Iveco o mocy 145 KM. W 
przeszklonym wnętrzu mieści się na wygodnych fotelikach 80 pasażerów. Takie jednostki różnych 
producentów pływają w Lubece i Amsterdamie, nawet w śródlądowym Strasburgu, Berlinie czy 
Paryżu. Czy nie mogą pływać w Gdańsku? Obsługiwać je może dwóch, niech będzie nawet trzech 
ludzi, na dwie zmiany - razem 6 pracowników. Przyjmując miesięczną płacę 2 tys. zł (brutto), 
trzeba rocznie wydać 144 tys. zł. Dodając drugie tyle na różne koszty socjalne i zaokrąglając 
otrzymamy w wyniku 300 tys. zł. Gdyby to było razem z paliwem, przeglądami itp. nawet milion 
zł, to i tak nieporównanie mniej niż ta horrendalnie kosztowna kładka. Za 12 milionów zł. taki prom 
mógłby przewozić ludzi przez co najmniej 12 lat za darmo! A przecież można pobierać opłaty za 
przejazd. Każda złotówka, pomnożona przez liczbę pasażerów (jeżeli połączenie jest tak konieczne, 
jak się to twierdzi, to będą ich co dzień tysiące!), w istotny sposób zmniejszy koszty.

Kładka oznacza rozrzutność

Przykro mi, ale logika i ekonomiczny rachunek wykazują, że kładka oznacza rozrzutność. 
Zważywszy w dodatku wszystkie ujemne skutki, nie sposób się na nią godzić. Obietnica 
regularnego otwierania nie przekonuje. A co z katamaranami białej floty? I co to za kładka! Płacić 
12 mln na przegrodę dla żeglugi, na której trudno będzie się przecisnąć dwóm osobom? I cóż to za 
karłowaty prześwit, 3,5 metra? Przy częstej u nas cofce (spiętrzeniu wody przez wiatr) będzie to 
mniej niż 2,5 m i nawet większy kajak będzie musiał prosić o otwarcie kładki!

Na koniec przypominam Szanownym Gospodarzom naszego miasta: uchwałą Rady Miasta 
pierwszej kadencji postanowiono przywrócić zwodzenie pięciu historycznym mostom na Starej i 
Nowej Motławie i Kanale Na Stępce - przy okazji najbliższego remontu. Minęło 15 lat, a uchwała, 
stanowiąca obowiązujący akt prawa lokalnego, pozostaje niezrealizowana - podobno "z braku 
środków". Jak widać, środki są. Zamiast przegradzać Motławę kładkami uruchommy komunikację 
wodną i zróbmy wszystko, by akweny powyżej mostów przestały być wodną pustynią. Warto 
przypomnieć, że na Motławę mogą wpływać statki o zanurzeniu do 5 m (gdy się ją regularnie 
pogłębia) i długości do 60 m. Większość żaglowców, jakie podziwialiśmy na zlocie w Gdyni, 
mogłaby zawinąć do Starego Portu, tylko największe musiałyby cumować na Martwej Wiśle. 
Dewizą gdańszczan (także polityków) było zawsze i powinno pozostać: "Navigare necessum est, 
vivere non est necesse".
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE

Z historią Gdańska jest jak z podróżą przez egzotyczny kraj, na każdym kroku odkrywa się coś 
fascynującego i pięknego. Takim odkryciem była zupełnie dotąd nieznana muzyka Henryka 
Doebeliusa zaprezentowana na wtorkowym koncercie "Muzyki w zabytkach" przez zespół z 
Krakowa o ciekawym składzie: skrzypce barokowe, viola da gamba, lutnia i klawesyn. Nie piszę tu 
recenzji (powinien to robić kto inny), wspomnę tylko, że koncert wzbudził entuzjazm publiczności. 
O Doebeliusie wiedzieliśmy tylko, że był od roku 1679 organistą w gdańskim kościele Mariackim, 
a tu okazuje się, że tworzył również muzykę - i to niezwykłej urody! W gdańskich źródłach można 
znaleźć arcyciekawą suplikę, czyli podanie, jakie Doebelius wniósł do rady miasta, gdy się starał o 
posadę. Oto jej skrócony przekład: "Chociaż u Szanownej Rady, dla ponownego obsadzenia 
wakującego stanowiska organisty u Panny Maryi znajdą się wszelacy kandydaci, ja jednak, jako że 
właśnie z 12-letniej peregrynacji szczęśliwie do umiłowanej ojczyzny powróciłem, chciałbym Szan. 
Radzie także moje skromne, acz chętne służby zaofiarować, nie pomijając tego, że wszystkie moje 
cięgi i znoje, trud i pracę w wyuczeniu się szlachetnej muzyki, zarówno u mojego dziadka, za 
którego czasu do dwu lat u Panny Maryi odpracowałem, jak też w obecnej wędrówce, by stać się 
coraz sprawniejszym, na różnych instrumentach, sam i samodzielnie, na ile Bóg chciał i mogłem 
znaleźć życzliwych wspierających, aby służyć ukochanej ojczyźnie, zawsze i wszędzie wkładałem. 
W szczególności, gdy na początku u obecnie w Bogu spoczywającego JKM Jana Kazimierza na 
jego najłaskawsze życzenie w służbę się oddałem i całe trzy lata w niej pozostawałem, tudzież 
wówczas, co dotyczy kompozycji, u obecnego królewskiego kapelmistrza się kształciłem. Potem, 
gdy wspomniany król JMość berło i tron złożył, a ja przez to nie mogłem kontynuować podjętej 
podróży do Italii, u JM hr. Potockiego, dzisiejszego woj. kijowskiego, jego kapelą (z 20 osób 
złożoną) do siedmiu lat dyrygowałem, aż na ostatniej koronacji w Krakowie odzyskałem 
sposobność, by odwiedzić także inne kraje. Gdzie też nie tylko słuchałem wybitnych artystów 
muzyków, ale ilekroć nadarzała się okazja, sam dawałem się słyszeć, mianowicie we Wrocławiu, 
Lipsku, Pradze, Augsburgu, Norymberdze, Ulmie, Wiedniu, Paryżu, Londynie itd. itd. Tedy na 
Boga i mój kunszt sam i samodzielnie się zdając, na polecenie moich Szan. Panów Patronów 
poddania się próbie wcale się nie lękam i występuję w niniejszej suplice do Szan. Wielm. Panów z 
prośbę, byście kalumniom i kłamliwym zarzutom, jakie zazdrośnicy być może ze zwyczaju 
fałszywie wobec mnie wysuną, raczyli nie dać wiary, i byście się nie wahali przy tej okazji 
skierować na mnie łaskawego oka i na tę moją skromną prośbę dali życzliwą odpowiedź. Zarazem 
zapewniam Szan. Szlach. Wielm. Panów, że ową funkcję będę za Boską pomocą tak sprawował, 
żeby Szan. Szlach. Wielm. Panowie nie żałowali udzielonego mi poparcia. Oczekując radosnej 
odpowiedzi pozostaję wielce Szan. Szl. WM Panów najuniżeńszym sługą

(?) Henryk Doebelius".

Wspomnianym przez autora supliki dziadkiem był sławny gdański muzyk, nadworny organista 
królewski Paweł Siefert. Gdy miał 79 lat, wnuk, wówczas 14-letni, zastępował go w obowiązkach. 
Kościół Mariacki miał wtedy czworo organów. Największe z nich, zbudowane w 1585 r. przez 
Juliusza Anthoniego z Fryzji, liczyły 55 głosów. Specjalny rejestr umożliwiał łączenie ich tak, by 
grały razem - do 26 naraz! Oznaczało to ogromne zwiększenie oporów gry. Według przełożonych 
kościoła "obsadzenie stanowiska organisty dotąd się nie udawało, bo nasze organy wymagają osób 
zarówno wprawionych i wyuczonych w teorii i praktyce, jak i obdarzonych szczególną siłą 
fizyczną". Pod tym względem Doebelius sprostał wymaganiom. Po przeczytaniu podania 28 marca 
1679 r. rada zaangażowała go na organistę z pensją 800 grzywien rocznie i służbowym 
mieszkaniem. Zmarł pod koniec 1693 r., w wieku 42 lat. Pochowano go 30 stycznia następnego 
roku w kościele Mariackim, zapewne w grobie dziadka, pod płytą nr 111 (przed chrzcielnicą).

I jeszcze jedno: utwory Doebeliusa, odkryte w zbiorach księcia biskupa Karola Lichtenstein-
Castelcorna w Kromieryżu na Morawach, zostały opublikowane w Ameryce jako przykład 
wysokiego poziomu polskiej muzyki skrzypcowej w czasach baroku. Miło nam, że chodzi o 
kompozytora rodem z Gdańska, którego kultura była jedną z najświetniejszych elementów mozaiki 
kulturalnej dawnej Rzeczypospolitej.



ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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Wieża Latarnia w Wisłoujściu
[podpis] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 

strony lokalne GW - Gdańsk nr 166, wydanie z dnia 17/07/2009Śledź te strony, str. 18 

Gdańsk jest miastem latarni morskich. Mamy dwie latarnie czynne, jedną wygaszoną, jedno miejsce 
po rozebranej latarni i wieżę Latarnię w Wisłoujściu. O tej ostatniej czytamy z reguły, że niegdyś 
służyła za latarnię morską, a na jej szczycie rozpalano ogień. Kiedy się dziś patrzy na tę wieżę, taki 
obraz sam się narzuca. Pozbawiona hełmu, zasklepiona u góry płaską platformą, mimo większej 
wysokości niż w roku 1482 przedstawia stan z czasów, kiedy po raz pierwszy rozbłysło na niej 
światło. Paliwem było drewno lub węgiel w ażurowym stalowym koszu, zapewniającym dobry 
dopływ powietrza.

Odbudowując wieżę, uszkodzoną przez artylerię Batorego w 1577 r., podwyższono ją do 
dzisiejszych 21 m, a w 1593 r. Antoni van Obberghen ozdobił ją równie wysokim pięknym hełmem. 
Wiedząc, że tuż przedtem zbudował dla króla duńskiego latarnię w Kullen w Sundzie, można 
postawić tezę, że to on był twórcą zmodernizowanych urządzeń w Wisłoujściu. Szczegóły 
znajdujemy w wydatkach na "Dom (twierdzę) Wisłoujście" z tego samego roku: "Obicie latarni 
błyszczącym mosiądzem - 152 grzywny; obicie świateł miedzią - 15 grzywien; majstrowi 
Hermanowi Benningowi za czyszczenie i polerowanie latarni - 11x grzywny".

W 1595 r. był już na wieży zegar, za którego ustawianie profos Urban Jonas otrzymał 27 gr. W 1597 
r. zegarmistrz Michał Szarasz wykonał "nowy zegar pod latarnią", etc. Często notowano też 
wydatki na wosk i oliwę. Wszystko to uprawnia do wniosku, że źródłem światła były świece albo 
lampy oliwne, zaopatrzone we wzmacniające blask reflektory z wypolerowanej miedzianej lub 
mosiężnej blachy. Potwierdza to opis Martona Csombora z 1616 r.: "... na wieży jest tak olbrzymia 
lampa, że pomieściło się nas w niej naraz ośmiu. Widziałem tam imię dzielnego księcia Gabora 
Batorego wyrżnięte diamentem w szkle". Ostatnie zdanie pozwala stwierdzić, że światła - podobnie 
jak w dzisiejszych latarniach morskich - mieściły się w przeszklonym pomieszczeniu, tzw. laternie. 
Po bokach twierdzy stały nabieżniki - dwa wysokie maszty z umieszczonymi na nich metalowymi 
naczyniami z oliwą, którą zapalano po zapadnięciu ciemności, "aby okręty (...) mogły zawinąć 
prosto do portu". Z kolei Charles Ogier w 1636 r. pisał: "Dostaliśmy się (...) do strażnicy, gdzie w 
nocy ustawiają latarnię dla wygody żeglarzy..." Jak widać, co najmniej od 1593 r. nie były to żadne 
rozpalane na szczycie wieży ogniska, tylko regularna latarnia morska. Niesłusznie też uważa się 
opis Fantuzziego z 1652 r. za pierwszy, podający szczegóły techniczne. Jego zdanie, że na wieży 
"znajduje się latarnia dokładnie otoczona i zamknięta szybami przedniej jakości, a w niej co 
wieczór rozpala się cztery wielkie światła, albo lampy, by w nocy dawać znak żeglarzom", jest 
tylko cennym potwierdzeniem tego, co można znaleźć we wcześniejszych źródłach.

Wróćmy do wieży Latarni. Gdy w 1709 r. spłonęła, odbudowano ją, zaopatrując w tablicę nad 
wejściem, do dziś nieodtworzoną. Jej tekst jest z reguły cytowany z przedziwnymi błędami, np. 
słowa "horologio aeris campani" oddaje się jako zegar z jakiegoś tajemniczego "kampańskiego 
spiżu", zamiast zegara ze spiżowym dzwonem! Po przekopaniu w końcu XVII w. Nowego Toru 
Wodnego (zwanego dziś Nowym Portem) światła Wisłoujścia stały się mylące, więc w 1758 r. je 
wygaszono i zbudowano nową latarnię, tzw. blizę, przy dzisiejszej ulicy Wysokiej - do 1945 r. 
Blizowej (Bliesenstrasse). Trudno pojąć, dlaczego do tej pory nie przywrócono tej krótkiej i 
niezamieszkanej uliczce jej pamiątkowej nazwy. Na koniec dodam, że nie wyobrażam sobie 
dokończenia odbudowy Wisłoujścia bez rekonstrukcji pięknego hełmu van Obberghena, wraz z 
laterną i światłami - oczywiście tak urządzonymi, by nie wprowadzały w błąd statków na redzie. 
Najstarsza i najsławniejsza latarnia morska Rzeczypospolitej powinna odzyskać blask! Gdyby do 



tego przywrócić działa, jak niegdyś witające wystrzałami statki i sygnalizujące godzinę dwunastą, 
stworzyłoby to atrakcję, jakiej nie ma żadne z miast rywalizujących z nami w staraniach o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury roku 2016!

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Wieża Latarnia w Wisłoujściu w 1673 r.
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Telefony w dawnym Gdańsku
[podpis] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 

strony lokalne GW - Gdańsk nr 154, wydanie z dnia 03/07/2009Śledź te strony, str. 15 

Pierwsze aparaty pojawiły się nad Motławą w 1883 r., zaledwie 7 lat po tym, jak w Ameryce 
Graham Bell opatentował swój wynalazek. W Urzędzie Telegraficznym przy ul. Ogarnej 114/116 
zainstalowano centralę ręczną (innych wtedy nie było) i przeprowadzono napowietrzne przewody. 
W Europie wyprzedziły nas pod tym względem wielkie stolice - w 1879 r. Londyn, w 1881 Berlin, 
Paryż, Sztokholm, Wiedeń i... Warszawa, w której firma Bell & Co. zainstalowała centralę na 800 
numerów (w USA było wtedy ponad ćwierć miliona telefonów!). W pierwszym gdańskim spisie z 
roku 1884 znajdujemy 49 abonentów. Numer 1 otrzymał browar w Kuźniczkach, wraz ze swoim 
kantorem w Domu Kartuskim przy ul. św. Ducha 126 (dziś 27). Pomyślano też o klientach giełdy w 
Dworze Artusa, instalując dla nich rozmównicę publiczną przy Długim Targu. Praktyka powoli 
przełamywała nieufność: w 1885 r. było 90 telefonów, spis z 1896 liczył już 384 numery, z 1913 - 
4839. Aparaty ścienne firmy Siemens & Halske miały postać skrzynki z wystającą tubą mikrofonu, 
dzwonkami i guzikiem sygnałowym, zastąpionym później przez boczną korbkę. Słuchawki, ważące 
po 950 g każda (!), były zawieszone po bokach. Dołączona do spisu z 1896 r. instrukcja tłumaczyła, 
jak należy telefonować:

"Z urządzeń telefonicznych w Gdańsku i Nowym Porcie można korzystać w ruchu ogólnym w dni 
robocze w lecie od godz. 7, w zimie od 8 rano do 9 godz. wieczorem. W niedziele i urzędowe 
święta służba central jest ograniczona do czasu od godz. 7 albo 8 przed południem do 5 lub 7 po 
południu; od czerwca do września włącznie godziny pracy po południu są rozszerzone na czas od 3 
do 8. [...] Przy braku połączenia obie słuchawki są celowo zawieszone na hakach; słuchawka musi 
bezwarunkowo wisieć na wystającym z obudowy stalowym haku, bo tylko wtedy odzywa się 
sygnał. Podczas rozmowy zaleca się używać obu słuchawek przy obu uszach; także podczas 
mówienia do otworu głosowego aparatu wystającego z przedniej ścianki obudowy (mikrofonu) 
należy trzymać obie słuchawki przy uszach. Podczas rozmowy słuchawka w żadnym wypadku nie 
może wisieć na ruchomym stalowym haku. Należy mówić wyraźnie, ale nie za głośno i nie za 
wolno; usta muszą pozostawać w odległości 3 do 5 cm od otworu mikrofonu".

Podczas rozmowy nie wolno przyciskać guzika dzwonka. W miarę możliwości należy unikać pauz i 
w ogóle możliwie skracać czas używania urządzenia. Jeżeli nie da się uniknąć krótkiej przerwy w 
rozmowie - użytkownik, oczekujący dalszego ciągu, musi koniecznie trzymać słuchawki przy 
uszach. Przy wystąpieniu dłuższej pauzy obaj użytkownicy powinni dać znak zakończenia i dla 
kontynuowania rozmowy na nowo dzwonić do centrali.

Po skończonej rozmowie użytkownicy zawieszają słuchawki na hakach i obydwaj dają znak 
zakończenia przez trzykrotne krótkie naciśnięcie guzika. [...]. Jeżeli po skończeniu rozmowy 
pragnie się nawiązać inne połączenie, trzeba tak samo dać znak zakończenia i następnie, ale nie 
wcześniej niż po pół minuty, powtórnie zadzwonić do centrali.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Ilustracja: Telefon firmy Siemens & Halske z 1904 r.
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Serce królewskiej drogi
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strony lokalne GW - Gdańsk nr 142, wydanie z dnia 19/06/2009Śledź te strony, str. 18 

TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 

Przechodzących ulicą Stągiewną gorąco namawiam, żeby się Państwo zatrzymali i popatrzyli na 
odtworzone z wojennego zniszczenia fasady kamieniczek, z których każda przypomina o bogatej 
historii. Ulica jest jedną z głównych osi dzielnicy Spichlerze. Powstała jako grobla i tak ją od 1361 
r. po łacinie nazywano, z niezbyt chlubnym, lecz wówczas uzasadnionym dodatkiem: "do ścieku". 
Na miejscu Nowej Motławy przebiegał zabagniony ciek wodny, w którym mogły się gromadzić 
nieczystości. Z czasem określenie przestało pasować i w 1385 r. wrócono do prostszego: "Droga na 
Żuławy". W 1410 r. rozróżniano już dwie strony ulicy - południową: "w stronę miasta" i północną: 
"ku rozlewisku". W 1553 r. fragment od mostu Kogi (późniejszego Zielonego) do Chmielnej stał się 
"uliczką Żydowską", a południową stronę pozostałości podzielono na dwa dalsze odcinki: "w dół 
do Chmielarni" (od rogu Chmielnej do dzisiejszego nr 16) i "Trzecią uliczkę" (od nr 17 do końca).

Północną stroną po prostu szło się "do góry". W 1643 r. po raz pierwszy określono ulicę jako 
"Stągwie Mleczne" (od kształtu baszty z 1518 r.), z dodatkiem "w dół" lub "w górę" - w zależności 
od strony ulicy. W roku 1688 prawie całą ulicę zaczęto nazywać "Chmielną" - od owej 
"Chmielarni", w której magazynowano chmiel (pod nr 19). Na koniec w 1805 r. na całej ulicy 
niepodzielnie zapanowała "Stągiewna" (Milchkannengasse), z krótkotrwałym obocznym 
określeniem "Długi Rząd" (Lange Reihe).

Od czasu przekopania Nowej Motławy dzielnica jest wyspą. Spichlerze budowano tu od XIV w. Z 
czasem ich liczba doszła do 359. Każdy miał nazwę i był opatrzony godłem. W 1805 r. nadano im 
numery, a w 1854 wprowadzono numerację okrężną. Po roku 1866 wiele z nich przebudowano na 
inne cele, zachowując jednak historyczne nazwy i godła. W 1945 r. większość budynków uległa 
zniszczeniu. Odbudowa przywróciła piękno ulicy - jak dotąd tylko po jednej stronie.

Ulica Stągiewna mierzy od Zielonego Mostu do Stągwi 230 m, czyli około 400 kroków. 
Niezależnie, od którego końca zaczniemy, po 200 krokach znajdziemy się w jej połowie. Ale nie 
musimy liczyć kroków, by odszukać ów środek - serce ulicy. Wystarczy po drodze przyglądać się 
fasadom kamieniczek i śledzić wzrokiem ich godła, upamiętniające prastare nazwy. Pod nr 6 
widnieje "Złote Słońce", pod 9 "Wole Rogi", a pod 7 "Czerwone Serce". Zatrzymajmy się i 
spójrzmy na oba końce ulicy: jesteśmy dokładnie w jej środku! Z kolei mierząc na planie 
Śródmieścia drogę od bramy Złotej do Żuławskiej (1400 m), możemy stwierdzić, że jest to także jej 
środek! Serce Stągiewnej jest zarazem sercem trasy, którą przemierzały orszaki wjeżdżających do 
miasta królów, by stanąć kwaterą na Długich Ogrodach. Czerwone Serce całej Królewskiej Drogi - 
czy to nie wspaniałe?

I jeszcze jedno: niektórzy zgorzkniali malkontenci nazywają te fasady kiczem, a przedstawiciele 
władz miasta zarzekają się, że nie dopuszczą do podobnej odbudowy drugiej strony! Wystarczy 
popatrzeć na przedwojenne zdjęcia, by stwierdzić, jak wierna to była rekonstrukcja. Na 20 fasad 
zaledwie trzy nieco odbiegają wysokością od poprzednich! Jeżeli te domy są kiczem, to cały 
przedwojenny Gdańsk był kiczem! Można krytykować drobiazgi, nie zawsze właściwe materiały, 
brak doskonałości w niektórych szczegółach, ale jest niezaprzeczalnym faktem, że piękno tej strony 
ulicy powstało na nowo. Malkontentom trzeba współczuć, bo są nieszczęśliwi. Nas historyczne 
piękno, nawet niedoskonałe, zachwyca - ich drażni. I tylko nie bardzo rozumiem, dlaczego tkwią w 
tym "kiczowatym" mieście? Dlaczego nie poszukają sobie lepszego?



ANDRZEJ JANUSZAJTIS

GD-DLO 

Raiffeisen na Ostrowie
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strony lokalne GW - Gdańsk nr 128, wydanie z dnia 05/06/2009Śledź te strony, str. 14 

TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 

Jadąc lub idąc mostem z Młynisk na Ostrów, nie sposób nie zauważyć na drugim brzegu Martwej 
Wisły ogromnego szarego budynku o betonowej konstrukcji, przykrytego czerwonym dachem. 
Napis informuje, że dzisiejszym właścicielem są "Gdańskie Młyny i Spichlerze". Historia obiektu 
sięga lat przed pierwszą wojną światową, a okoliczności, które się przyczyniły do jego powstania - 
czasów jeszcze dawniejszych. Zacząć wypada od przypomnienia postaci w zasadzie z Gdańskiem 
niezwiązanej. Fryderyk Wilhelm Raiffeisen (1818-1888) urodził się i działał na zachodzie Niemiec. 
Jako burmistrz związku gmin w Weyerbusch, w Westerwaldzie (na wschód od Bonn), próbował 
przeciwdziałać panującej tam biedzie przez organizowanie wiejskich spółdzielni samopomocowych 
i kas pożyczkowych. Ruch szybko się rozszerzył poza granice Niemiec. Z czasem kasy pożyczkowe 
przekształciły się w bank Raiffeisena, działający dziś w wielu krajach, także w Polsce. W 1895 r. 
została założona w Gdańsku firma Raiffeisen & Consortes ("Raiffeisen i Wspólnicy"), połączona z 
utrzymywaną przez Centralną Rolniczą Kasę Pożyczkową w Niemczech hurtownią rolną. Jako 
kontynuacja firmy powstała w roku 1909 Landwirtschaftliche Großhandelsgesellschaft, czyli po 
polsku Rolnicza Spółka Hurtowa, handlująca produktami rolnymi i materiałami zaopatrzeniowymi 
dla wsi, w tym także maszynami rolniczymi. Na Holmie, czyli obecnym Ostrowie, przypadło jej 11 
ha terenu. W krótkim czasie wzniesiono na nim ten właśnie ogromny spichlerz, w którym można 
było zmagazynować do 16 tys. ton zboża (największy w Gdańsku), wyposażony w 
najnowocześniejsze ówczesne urządzenia do przewiewania zboża, usuwania otrąb, suszenia nasion 
oleistych itp. Spichlerz otrzymał geograficzno-polityczną nazwę "Prusy Zachodnie" (Westpreußen). 
Dla ułatwienia transportu wodnego, wówczas nieporównanie bardziej rozpowszechnionego niż 
dziś, zbudowano przy spichlerzu basen z nabrzeżami o rozmiarach 240 na 70 m i głębokości 8 m - 
dzisiejszą Ostrowicę lub Ostrów IV, nazywaną aż do ostatniej wojny "portem Raiffeisena". Było tu 
także 14 długich szop magazynowych. Bocznica kolejowa łączyła teren ze stacją Gdańsk-Ostrów i 
dalej, przez zwodzony most, Błonia i Olszynkę - z główną trasą kolei na południe od miasta.

Działalność spółki cechował podziwu godny rozmach. Przy ul. Chmielnej 36-39 i 56-61 należało do 
niej 10 zabytkowych, nowocześnie wyposażonych spichlerzy, w których magazynowano do 20 tys. 
ton zboża przeznaczonego na eksport. Na Młyniskach firma dysponowała warsztatami, w których 
remontowano maszyny rolnicze i samochody. Poza tym powstała tam m.in. hala sprzedaży 
hurtowej, magazyn oleju i przemysłowa sieczkarnia. Tutaj też mieściła się dyrekcja, dopóki nie 
przeniesiono jej do wybudowanej tuż po 1914 r. siedziby banku Raiffeisena przy Targu Rakowym 
7/8 - dzisiejszej Dyrekcji Okręgu Poczty. W okresie międzywojennym spichlerz dzierżawiła 
Gdańska Spółka Spedycyjna (Danziger Speditionsgesellschaft). Aby ułatwić komunikację między 
parcelami Spółki na Ostrowie i Młyniskach, uruchomiono połączenie promowe, zaznaczone m.in. 
na planie portu z 1929 r. Dziś mamy w tym miejscu most zbudowany w 1985 r. Według projektu 
miał mieć podnoszone przęsło, czego jednak nie zrealizowano. Jak wiadomo, jesteśmy światowymi 
mistrzami w stawianiu przeszkód dla żeglugi...

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Spichlerz na Ostrowie na archiwalnym zdjęciu

[autor fot./rys] ARCHIWUM ANDRZEJA JANUSZAJTISA 
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 

Ulica Mariacka, ukochana przez gdańszczan i podziwiana przez turystów z całego świata, nie na 
próżno cieszy się opinią najpiękniejszej. Każda z 53 pieczołowicie odbudowanych kamieniczek 
posiada jakąś osobliwość, kryje niezwykłą historię, opowiada o przeszłości, mówi o ludziach, 
którzy budowali i odbudowywali te cuda. Wśród pysznych fasad wyróżnia się skromnością uroczy 
dom, a raczej domek nr 1 - mieszczący dzisiaj przytulny hotelik. To najstarszy ceglany dom Starego 
Gdańska. Reprezentuje formy architektury prostego gotyku. Fasadę przecinają dwie głębokie, 
profilowane wnęki, w których kryją się okna. Na parterze i pierwszym piętrze są większe; widać że 
za nimi były pokoje mieszkalne. Małe okienka drugiego piętra do dziś dają do poznania, że 
poddasze służyło jako magazyn. Jak to wówczas bywało w zwyczaju, więźbę dachową zakrywają 
rozbudowane szczyty, na wzór architektury obronnej zaopatrzone w blanki, po trzy występy na 
każdym. Boczna ściana od strony kościoła Mariackiego jest jeszcze ryglowa.

Jak niegdyś prawie każdy gdański dom, a dziś każdy dom ulicy Mariackiej, domek nr 1 posiada 
przedproże, w tym przypadku jego najprostszą postać. Jest to podwyższona platforma, do której 
prowadzi siedem stopni schodów, obrzeżonych stalową balustradą. Wejście zaznaczają dwie stojące 
kamienne płyty, z niezwykle pięknym wyobrażeniem Zwiastowania Anielskiego. Dzieje tych płyt 
są niezwykłe. Zaczęło się od znalezienia ułomków w gruzach przedproża nr 26 przy ulicy 
Chlebnickiej. Najprawdopodobniej zwalono je w okresie zamieszek reformacyjnych w 1525 r. i 
fragmentów użyto wtórnie do fundamentów nowego przedproża. Znalazł je w 1954 r. biorący udział 
w odbudowie Głównego Miasta niezapomniany entuzjasta gotyku Maciej Kilarski i na ich 
podstawie odtworzył wygląd całych płyt, które według jego rysunku wymodelował Adam Smolana, 
a wykuli Kazimierz Leczkowski i Edward Stelmach. Mistrzowsko zrekonstruowane płyty stanęły 
przed najstarszym domem Gdańska, który uzyskał w ten sposób najstarszą postać przedproża.

Kto tutaj mieszkał? W rejestrze pogłównego z 1378 r. znajdujemy nazwiska Zeveld i Peter Keding. 
O pierwszym trudno coś powiedzieć. Potomkiem drugiego mógł być rajca Łukasz Ketting, który w 
1517 r., dwa lata przed śmiercią, ufundował dla kościoła Mariackiego wspaniałą grupę 
Ukrzyżowania w tęczy, wyrzeźbioną przez Mistrza Pawła. Na belką od strony kościoła był napis w 
języku niemieckim: "Proście Boga za Łukasza Ketinka, który te rzeźby kazał wykonać". Dodajmy, 
że sąsiedni dom nr 2 jeszcze przed ostatnią wojną należał do kościoła Mariackiego. Mieszkał w nim 
protestancki proboszcz Gerhard Gülzow, a pod trójką katolicki historyk gdańskiego Kościoła 
Richard Stachnik. W 1942 r. wśród 6 mieszkańców domu nr 1, należącego do kupca Artura Müllera, 
znajdujemy Augustę Lewitzki, Martę Olschewski i Dorę Sarecie.

Wśród głosów modnej dzisiaj krytyki odbudowy gdańskich zabytków, którą osobiście uważam za 
wybitne osiągnięcie, słychać i takie: "Wystarczy porównać kształt odtworzonych obiektów ze 
starymi zdjęciami, by się przekonać, jak niedokładna była odbudowa". W odpowiedzi pytam, z 
którymi zdjęciami? Z jakiego czasu? Jak wszędzie na świecie, gdańskie domy podlegały 
przemianom. Domek przy Mariackiej nr 1 przez długi czas był otynkowany, a jego przedproże 
brzydko zabudowane. Tynki usunęli dopiero konserwatorzy niemieccy w 1934 r. Przy okazji 
przywrócono blanki szczytu i zróżnicowaną wielkość okien. Nie usunięto budy przed domem, w 
której sprzedawano węgiel, koks, brykiety i kartofle. Powojenna odbudowa częściowo 
zachowanego domu według projektu zasłużonego w tej dziedzinie Stanisława Michela przywróciła 
mu piękno, jakie miał przed zeszpeceniem. A dodanie płyt przedprożowych ogromnie podwyższyło 



jego rangę.

Na koniec pytanie: skąd wiadomo, że jest to najstarszy ceglany dom w Gdańsku? Można to 
sprawdzić w księgach gruntowych i znaleźć tam nawet datę zbudowania domu: 1451. Dlaczego 
umieszczone na przedprożu tablice podają mylną datę 1541, pozostaje tajemnicą gospodarzy 
mieszczącego się w nim hotelu Gotyk.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Przedproże Mariacka 1

GD-DLO 

O wiatrowych chorągiewkach w Gdańsku i na 
świecie
[podpis] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 

strony lokalne GW - Gdańsk nr 107, wydanie z dnia 08/05/2009Śledź te strony, str. 13 

TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 

Chorągiewka wiatrowa, zwana przez fachowców wietrznikiem, jest elementem architektury starym 
jak świat. Najstarszą znaną, w postaci Trytona wskazującego kierunek wiatru, miała zbudowana w 
połowie I wieku przed Chrystusem Wieża Wiatrów na ateńskiej Agorze. W średniowiecznej Europie 
obok prostych blaszanych chorągiewek rozpowszechnił się symboliczny kurek na kościele. 
Odrodzenie przyniosło coraz bardziej skomplikowane kształty, aż do efektownych 
metaloplastycznych figur, których najlepszym przykładem jest Zygmunt August na wieży 
gdańskiego Ratusza. Szczytową popularność zdobyły tego rodzaju ozdoby wież i dachów w XVIII 
wieku. Późniejsze czasy przyniosły z jednej strony kopiowanie dawnych form, z drugiej 
uproszczenia, wynikłe z masowej produkcji.

Wróćmy do tych pozornie najprostszych chorągiewek, wyciętych z blachy, zdobiących nasze wieże. 
Rozmaitość kształtów zapiera dech. Wychodząc od prostej postaci, naśladującej proporczyk z 
materiału, wzbogacano ją dekoracyjnymi rozcięciami i ażurami, wycinano postacie świętych, herby 
miast, napisy i różne esy-floresy. Przedstawiano je zarówno w postaci ażuru, co można nazwać 
negatywem, jak i otoczonej ażurem pełnej blachy (pozytyw). Warto wziąć lornetkę i przypatrzeć się 
takim np. chorągiewkom na wieżyczkach Zbrojowni, wieżach kościołów Mariackiego, św. Trójcy, 
Brygidy czy Katarzyny. Nieważne: autentyczne czy zrekonstruowane, są to wszystko małe 
arcydzieła metaloplastyki.

Istotą chorągiewki wiatrowej jest to, że się obraca wokół pręta, który mimo że jest ze stali, można 
nazwać drzewcem. Jak zapewnić obrót? Odpowiedź znajdujemy w pracy doktorskiej Bruno 
Fendricha, obronionej na Politechnice Gdańskiej w roku 1931: "W przypadku, gdy chorągiewka ma 
się obracać sama, mocuje się ją w następujący sposób: Płat chorągiewki jest już ze względów 
stabilizacyjnych u góry i u dołu usztywniony stalowymi pasami. W dawnych czasach zaginano je na 
końcu w obejmy, otaczające drzewce chorągiewki i w ten sposób umożliwiające obrót płatu wokół 
niego. Wkrótce jednak mocowano pas po obu stronach płatu i do tak utworzonego przegubu 
dodawano pod chorągiewką pierścień oporowy jako łożysko. Ten rodzaj mocowania jest dla 
rzemieślnika najprostszy i sprawdzony przez wieki". Dalej autor wypowiada się przeciwko 
wprowadzaniu tzw. "szczelnych" opraw z łożyskami kulkowymi, zniekształcających wygląd 
drzewca i jako szczególnie piękne chwali rozwiązania ze spiczastą nasadką u góry, zakończoną 
gwiazdą, krzyżem, statkiem itp., obracającymi się wraz z chorągiewką. W pierwszym przypadku 
chorągiewka była poparta u dołu, a górna obejma służyła tylko do utrzymania jej pozycji, w drugim 



funkcję prowadzącą pełni dolna obejma, a łożysko oporowe jest u góry, pod nasadką z elementem 
ozdobnym.

Jak widać zapewnienie obrotu chorągiewki nie jest specjalnie skomplikowane. Oczywiście do tego 
należy dodać konieczność stałego doglądania i tego, co można nazwać serwisem. Metalowe części 
pracujące na dworze podlegają wpływom atmosferycznym, brudzą się, korodują i na koniec 
zwyczajnie zużywają. Trzeba je czyścić, ewentualnie smarować, a w ostateczności wymieniać. Tego 
się u nas na ogół nie robi i zdarza się, że blaszane chorągiewki na wieży pokazują różny kierunek 
wiatru. Jeszcze gorsza sprawa jest z chorągiewką na najnowszej sygnaturce kościoła św. Katarzyny. 
Wykonawcy, którzy tak pięknie odbudowali wieżyczkę, zaopatrzyli ją w chorągiewkę, zamocowaną 
na sztywno, tak że nie może się obracać! Jest to swoisty prymitywizm, zaprzeczający idei 
chorągiewki wiatrowej. Trudno pojąć, jak mogło dojść do tego kompromitującego błędu, ale jedno 
jest pewne: trzeba go jak najszybciej naprawić.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Wieżyczka Zbrojowni na przedwojennym zdjęciu

GD-DLO 

Wielonarodowe gdańskie święta
[podpis] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 

Śledź te strony nr 86, wydanie z dnia 11/04/2009, str. 2 

TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 

Mieszkańcy dawnego Gdańska pielęgnowali rozliczne obyczaje, odziedziczone po przodkach, 
których znaczna część przywędrowała z różnych krajów. Z czasem w tym wielonarodowym tyglu 
doszło do takiego ich stopienia i pomieszania, że trudno wśród nich wyodrębnić jakieś tradycje 
specyficznie polskie, niemieckie czy niderlandzkie - nie mówiąc o innych nacjach. Dotyczy to także 
największego święta chrześcijan - Wielkanocy. Większość wiadomości na ten temat pochodzi ze 
wsi kaszubskich, żuławskich i z Mierzei. Tak jak wszędzie, szczególną rolę grały w tym okresie 
gałązki wierzbiny, woda i jajka. Baziom wierzbowym przypisywano działanie lecznicze, ich 
połykanie miało leczyć ból gardła i gorączkę, a uderzenia witką wierzbową lub jałowcową miały 
zapewnić zdrowie na cały rok. Jak wierzono, podobnie działało zwilżenie lub przemycie "wodą 
wielkanocną", zaczerpniętą o świcie pod prąd strumienia lub przeciw fali przyboju. Chodziły po nią 
dziewczęta, unikając spotkania z ludźmi. Biada tej, która po drodze odpowiedziała na czyjeś 
pozdrowienie czy choćby tylko się za kimś obejrzała: woda życia natychmiast traciła moc i stawała 
się zwykłą wodą! Wierzono też, że jeśli się dobrze przyjrzeć odblaskom słonecznym na 
powierzchni wody wielkanocnej, można w nich zobaczyć skaczącego baranka. Oczywiście 
popularne były pisanki, którym nadawano kolory za pomocą barwników naturalnych. Po 
rozpowszechnieniu się czekolady i marcepanu w ciągu XVIII wieku, weszły w modę robione z nich 
słodkie jajeczka. Rodzice chowali je w ogródku, by dzieci mogły je tam znaleźć jako rzekome dary 
zajączka wielkanocnego.

A co ze śmigusem-dyngusem? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba je uściślić, bo mówimy o 
różnych rzeczach. Słowo "śmigus" oznaczało pierwotnie bicie witkami wierzbowymi lub palmami 
po nogach i siedzeniu. W poniedziałek wielkanocny chłopcy gonili dziewczęta i starali się je 
uderzyć, nękano też w ten sposób śpiochów. W głębi kraju oblewano się także wodą, która 
symbolizowała oczyszczenie, ale w naszych okolicach lany poniedziałek pojawił się dopiero w XIX 
wieku. Aby uniknąć śmigusu, trzeba się było wykupić - pieniędzmi lub darami w naturze, 
najczęściej jajkami. Takie wykupienie nazywano dyngusem. W majątkach ziemskich czeladź 
"chodziła po dyngusie", to znaczy przychodziła do dworu na poczęstunek i po dary. Towarzyszyły 



temu różne wierszyki, które znamy w wersji polskiej i niemieckiej. Odmowa miała przynosić 
nieszczęście. Najstarsza informacja o wykupieniu się pochodzi z początku XV wieku. Wielki mistrz 
krzyżacki Konrad von Jungingen płacił wykupne niewiastom służebnym, które udawały, że chcą 
mu sprawić śmigus. Niektórzy autorzy wywodzili niemiecką nazwę śmigusu "Schmackostern" (od 
"schmacken" - bić i "Ostern" - Wielkanoc) ze staropruskiego lub litewskiego "smajoti" i zaprzeczali 
wszelkim możliwym związkom z Polską, w której zwyczaj ten miał być rzekomo nieznany. 
Tymczasem "schmacken" wydaje się znacznie bliższe polskiemu "smagać" czy "śmigać", a stąd już 
prosta droga do śmigusu. Za to polski "dyngus" rzeczywiście pochodzi od niemieckiego "dingen" - 
układać się, umawiać, co może, ale nie musi, oznaczać, że zwyczaj ten przyszedł z Niemiec. Mamy 
tu raczej do czynienia z tradycjami jeszcze pogańskimi, stanowiącymi wspólne europejskie 
dziedzictwo. Warto przypomnieć, że Słowianie chłostali się witkami brzozowymi po kąpieli w 
łaźni, a dawni Rzymianie czynili to dla "oczyszczenia" podczas pasterskiego święta Luperkaliów w 
połowie lutego, którego łacińska nazwa - februarius, pochodzi od słowa februum, oznaczającego 
środek oczyszczający.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

GD-ORX 

Światowe dziedzictwo w Gdańsku
[podpis] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 

strony lokalne GW - Gdańsk nr 67, wydanie z dnia 20/03/2009Śledź te strony, str. 17 

TEGO NA PEWNO NIE WIECIE 

Prasa podała ostatnio listę gdańskich zabytków, "nominowanych" na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO

Na Głównym Mieście są to: Brama Wyżynna, Zespół Przedbramia ul. Długiej, Złota Brama, Dom 
Uphagena, Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa, Brama Zielona, Kościół Mariacki, Kaplica 
Królewska i Żuraw. W innych dzielnicach: plac Solidarności, Brama nr 2 Stoczni Gdańskiej, Droga 
do Wolności, Budynek BHP, Fragment Stoczni Cesarskiej z budynkiem Dyrekcji oraz Westerplatte. 
Wszystkie one po stokroć zasługują na wpisanie na listę. Zdumiewa jednak fakt pominięcia wielu 
obiektów stanowiących najwyższe wartości kultury, które w wykazie pominięto. Oto niektóre z 
nich:

1 Układ urbanistyczny, tzn. siatka ulic Głównego Miasta, pochodząca z XIV wieku, w całości 
autentyczna. Niewielkie zmiany - zamknięcie ul. Tobiasza budynkiem szkoły, brak odcinka ul. 
Słomianej w rejonie przedszkola i brak ul. Księżej (tylko pozorny, jest to raczej brak tabliczki z 
nazwą) nie wpływają na walory, niezwykle wysokie w skali światowej. W układzie ulic, 
przecinających się pod kątem prostym, można rozpoznać pozostałości ciągów drożnych z XIII 
wieku lub jeszcze starszych - przede wszystkim Piwnej i Długiej. Siatka z XIV w. jest 
podporządkowana Motławie - główne ulice prowadzą do Starego Portu i kończą się bramami 
wychodzącymi na nabrzeże. Konsekwentnie zrealizowany układ jest jedyny w swoim rodzaju i do 
dziś decyduje o pięknie krajobrazu.

2Ciąg uliczny Królewskiej Drogi, wraz z przedłużeniem poza Głównym Miastem - na Spichlerzach 
i Długich Ogrodach, jest najdłuższą tego rodzaju monumentalną osią urbanistyczną europejskiego 
średniowiecza, wyznaczoną wspaniałym łańcuchem bram, od Wyżynnej do Żuławskiej, który sam 
w sobie zasługuje na wpisanie na listę. Argument (zarzut?) o rekonstrukcji nie jest słuszny, bo w 
odbudowanych pierzejach ulicznych jest sporo autentyku, a tam, gdzie brakuje autentycznej 
substancji, pozostaje autentyzm form, decydujący o pięknie i percepcji historycznego krajobrazu.



3 Ciąg Długiego i Rybackiego Pobrzeża z ośmioma bramami wodnymi (niegdyś dziewięcioma, ale 
ostatnio zaprzepaszczono możliwość odbudowy bramy Tobiasza!) jest jedyny w swoim rodzaju. 
Żadne miasto nie ma tak pięknego i okazałego historycznego nabrzeża portowego ani tylu bram, 
nadal pełniących swą funkcję.

4 Zespół dominikański, wraz z odkrytymi niedawno reliktami najstarszego założenia, autentycznym 
wyposażeniem kościoła i związaną niegdyś z klasztorem wieżą "Patrz Do Kuchni" (Jacek), jest 
najstarszym założeniem zakonu kaznodziejskiego na brzegach Bałtyku. Jako taki ma ogromną 
wartość w skali światowej.

5 Nieuwzględnienie w propozycjach takiego ewenementu w skali światowej jak ulica Mariacka 
zakrawa na kpiny. I proszę nie mówić, że przeszkodą jest jej nieautentyczność, ponieważ została 
zrekonstruowana! Te domy stoją na starych fundamentach, niektóre fasady odbudowano z 
pozbieranych autentycznych cegieł, w znacznej części autentyczne są przedproża. Zresztą jeżeli 
nawet substancja jest tylko częściowo autentyczna, to mamy tu do czynienia z pełnym autentyzmem 
postaci i cudownie odtworzonego historycznego krajobrazu miejskiego. Drugiej takiej ulicy po 
prostu nie ma! Przypominam przy okazji, że hanzeatyckie nabrzeże Bryggen w Bergen, złożone z 
62 drewnianych domów, również zrekonstruowane po wielokrotnym spopieleniu przez pożary 
(ostatnim w 1955 roku), zostało mimo to wpisane na listę światowego dziedzictwa. Czyżby 
Norwegowie mieli lepszych negocjatorów?

Z obiektów poza Głównym Miastem co najmniej dziwi nieuwzględnienie Kamiennej Śluzy - 
jedynego w swoim rodzaju, wprost wyjątkowego zabytku budownictwa wodnego i militarnego, 
albo np. zespołu franciszkańskiego na Starym Przedmieściu, złożonego z potrójnego kościoła i 
świetnie zachowanego klasztoru, służącego od ponad 130 lat celom muzealnym. Kościół św. Trójcy 
i kaplica św. Anny są w pełni autentyczne, mają niezwykłe koronkowe szczyty ceglane, a wewnątrz 
takie unikaty, jak nietypowe lektorium z organami czy drewniana gotycka kazalnica (te, które 
znamy - np. w Wiedniu i Strasburgu - są z kamienia). Na Starym Mieście nie wymieniono kościoła 
św. Brygidy, materialnej pamiątki niezwykłego założenia brygidańskiego - pierwszego w Europie 
poza macierzystą Vadsteną, brak też Wielkiego Młyna, największego tego rodzaju zakładu 
przemysłowego w średniowieczu. Szanowni Członkowie Komitetu wydają się też nie wiedzieć, że 
taki np. kościół św. Jakuba jest pozostałością najstarszego w Europie szpitala - przytułku 
marynarskiego, założonego przez również najstarszą Gildię Szyprów (Kapitanów Morskich). A co 
powiedzieć o zespole pocysterskim w Oliwie: katedrze - gdańskim Wawelu, klasztorze, w którym 
podpisano w 1660 roku pokój oliwski, i parku, z jego nietrudnym do przywrócenia widokiem na 
morze, jedynym tego rodzaju w świecie? Czy to wszystko dla naszych przedstawicieli w komitecie 
jest bez wartości? A wracając do Głównego Miasta: ten wyjątkowy zespół zabytków klasy 
światowej w pełni zasługuje na wpisanie go listę dziedzictwa. Należy powtórzyć wniosek, ale o 
wiele lepiej go uargumentować. Jeśli Warszawa potrafiła wpisać na listę swoje zrekonstruowane 
Stare Miasto, potrafimy i my. Walory naszego Głównego Miasta są nieporównywalnie większe. 
Miejmy nadzieję, że nasi reprezentanci w komitecie będą umieli naprawić swój błąd w interesie nas 
wszystkich. Do tego trzeba jednak zmienić sposób podejścia. Liczenie procentu autentycznych 
cegieł w fasadach nie jest właściwą metodą.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Ulica Mariacka - jedyna w świecie

[autor fot./rys] ROMAN JOCHER 

GD-DLO 

Fahrenheit na Długim Targu
[podpis] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 



strony lokalne GW - Gdańsk nr 55, wydanie z dnia 06/03/2009Śledź te strony, str. 16 

Daniel Gabriel Fahrenheit niewątpliwie często bywał na Długim Targu. Urodził się przecież w 
pobliżu, w domu przy ul. Ogarnej, pod późniejszym numerem 94 (dziś błędnie 95) i tędy wiodła 
jego codzienna droga do Szkoły Mariackiej przy ul. Podkramarskiej - naprzeciwko plebanii

Jako młody chłopiec musiał po śmierci rodziców wyjechać na obczyznę i tam dokonał swoich 
największych odkryć i wynalazków. Osiągnął mistrzostwo w budowaniu termometrów o 
powtarzalnych wskazaniach. Jako pierwszy napełniał je rtęcią, co pozwoliło mu na stworzenie skali 
termometrycznej, opartej na niezawodnych punktach wrzenia i zamarzania wody. Odkrył zależność 
temperatury wrzenia od ciśnienia i zmierzył z wielką dokładnością ciśnienie pary nasyconej w 
funkcji temperatury. Był pionierem fizyki niskich temperatur, jako pierwszy zastosował kaskadową 
metodę chłodzenia substancji. Opisał właściwości platyny, zwanej przez niego "przy-złotem" (bye-
gold). Badając zamarzanie roztworów, opisał punkt eutektyczny (najniższa temperatura zamarzania 
przy pewnej, ściśle określonej, proporcji składników). Zajmował się również optyką, m.in. ulepszył 
teleskop Newtona.

Z termometrów, jakie wykonał, do dziś zachowały się tylko dwa, w muzeum w Lejdzie. Niegdyś 
posiadał je także Gdańsk. Zagadką był tzw. termometr Fahrenheita, eksponowany do ostatniej 
wojny w Sieni Gdańskiej (obok Dworu Artusa), znany dziś tylko z fotografii. Drewniana oprawa 
miała kształt wydłużonego prostokąta z kolistym rozszerzeniem trochę poniżej środka. Dolną część 
zdobiła płaskorzeźba, przedstawiająca młodzieńca wspartego na suchym pniu. W malowanym tle 
można wyróżnić zarysy postaci i skrzydeł. Co przedstawiała ta alegoria? Może upadek Ikara? W 
środkowej rozszerzonej części mieścił się barometr puszkowy z esowato wygiętą wskazówką. Na 
tarczy był wygrawerowany napis: Anno 1752/ Carl Gottfried Minior/ Danzig Fecit (wykonał). Nad 
barometrem był termometr z potrójną skalą: po lewej Réaumura, po prawej Fahrenheita, i trzecią, 
niezwykle interesującą, z działkami takimi jak u Fahrenheita, w której jednak punkt topnienia lodu 
oznaczono przez zero (u Fahrenheita plus 32 st.), zeru Fahrenheita (minus 17 st. Celsjusza) 
odpowiadało minus 90 st., a górny koniec w obu skalach oznaczono jednakowo jako plus 90 st. 
Wiemy, że Michał Hanow, który prowadził w Gdańsku regularne obserwacje meteorologiczne w 
latach 1739-1752, używał termometru będącego kombinacją termometrów florenckiego i 
Fahrenheita. Mamy tu do czynienia z taką właśnie skalą. Z kolei René Antoine Ferchault de 
Réaumur (1683-1757) zaproponował w 1730 r. - 13 lat po Fahrenheicie - skalę z punktem topnienia 
lodu oznaczonym jako 0 st. a punktem wrzenia wody jako 80 st.

Zaopatrzenie w nią gdańskiego termometru w 1752 r., a także zastosowanie świeżo wynalezionego 
barometru puszkowego, czyli aneroidu, świadczy o tym, jak postępowe było tutejsze środowisko 
naukowe. Karol Gotfryd Minior był członkiem założonego w 1742/3 r. gdańskiego Towarzystwa 
Przyrodniczego, w którego zbiorach pozostawił zeszyt z obserwacjami meteorologicznymi. Data na 
termometrze wyklucza autorstwo Fahrenheita, podobnie jak niestosowany przez niego kulisty 
kształt zbiorniczka na rtęć. To wszystko nie zmienia faktu, że był to niezwykle cenny zabytek 
historyczny, związany z jego nazwiskiem. Jego zaginięcie jest niepowetowaną szkodą. Jeżeli 
przetrwał wojnę, to gruntowna kwerenda w zbiorach niemieckich i rosyjskich może doprowadzić 
do jego znalezienia i wszczęcia starań o zwrot. Na razie zastosowano inną metodę przywrócenia go 
mieszkańcom Gdańska. Na Długim Targu, przed kamieniczką przy rogu ul. Mieszczańskiej, stanęła 
w lecie ubiegłego roku budka meteorologiczna z powiększoną kopią tego przyrządu, po 
mistrzowsku wykonaną w metalu przez Jana Szczypkę (autora pomnika Heweliusza przed 
Ratuszem Starego Miasta). Budkę zaprojektowała pani architekt Hanna Klementowska, szklaną 
rurkę termometru o idealnie stałym przekroju wydmuchał (to nie lada sztuka!) Ryszard 
Napiórkowski z Uniwersytetu Gdańskiego, a przyrządy wycechował dr Dawid Kubacki z wydziału 
fizyki technicznej i matematyki stosowanej Politechniki Gdańskiej. Informacje w trzech językach 
na tabliczkach z tyłu opracował niżej podpisany. Na termometrze odczytujemy temperaturę w 
stopniach Fahrenheita i Celsjusza, na barometrze - ciśnienie w cm słupka rtęci i hektopaskalach. 
Całość przeprowadził organizacyjnie (w modnej dziś nowomowie: "logistycznie") Zarząd Dróg i 
Zieleni. Miastu, które inwestycję sfinansowało, przybyła nowa atrakcja. W ten sposób nasz wielki 



fizyk wrócił na Długi Targ.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Termometr Fahrenheita na Długim Targu
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Jest człowiekiem wzrostu nieco poniżej średniego - trzymającym się jednak prosto i 
proporcjonalnie zbudowanym, o szczerym, jowialnym obliczu, zapraszającym do wejścia z nim w 
przyjaźń. Czoło ma pogodne i - jak na mężczyznę w jego wieku - zadziwiająco gładkie, nos z lekka 
orli. Jego oczy, ciemne, żywe i wesołe, ocieniają brwi wygięte w łuk, cokolwiek uniesione ku górze 
i reagujące ruchem na każdy elektryczny impuls myśli. Jest to twarz wyrażająca inteligencję, bez 
najmniejszych śladów mozolnego wysiłku. Stosowny jest również sposób bycia - uprzejmy i 
serdeczny ponad wszelkie pochwały. (...) Z tym wszystkim ma w sobie więcej godności, niż 
spotyka się często u osób równych mu stanem. Im bliżej się go zna, tym szczerszą miłością i 
szacunkiem się go darzy. Cechą, która przydaje jeszcze uroku ujmującym manierom i sposobowi 
wysławiania się księcia, jest szczera i oczywista dobroć serca, widoczna w każdym jego słowie i 
uczynku. Tak pisał w swoim wydanym w 1807 r. Obrazie obecnego stanu Polski George Burnett.

Mowa tu o jednej z najwybitniejszych postaci naszej historii - księciu Adamie Kazimierzu 
Czartoryskim. Przypomnijmy jego życiorys. Urodził się w Gdańsku, 1 grudnia 1734 r., jako syn 
Augusta Aleksandra Czartoryskiego i Marii Zofii Sieniawskiej. Gruntownie wykształcony, 
prowadził wszechstronną działalność jako polityk, pisarz, krytyk literacki i teatralny, przywódca 
Stronnictwa Patriotycznego, zwolennik reform, później jeden z głównych przeciwników króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. W 1758 r. został generałem (starostą generalnym) ziem 
podolskich, w 1764 marszałkiem Sejmu konwokacyjnego, zwołanego po śmierci Augusta III. W 
1768 otrzymał nominację na komendanta Szkoły Rycerskiej, dla której opracował Katechizm 
Rycerski. Od 1776 r. uczestniczył w pracach Komisji Edukacji Narodowej, a w latach 1788?92 w 
obradach Sejmu Czteroletniego (Wielkiego). Po uchwaleniu Konstytucji 3 maja, założył 
zgromadzenie dla jej szybkiego wprowadzenia w życie.

Od 1761 r. książę Adam Kazimierz był żonaty z Izabellą, córką podskarbiego litewskiego 
(późniejszego wojewody pomorskiego) Jana Jerzego Fleminga. Z sześciorga dzieci najbardziej 
znani są synowie Adam Jerzy i Konstanty Adam oraz córka Maria Wirtemberska. W 1784 r. 
Czartoryscy osiedli w Puławach, odziedziczonych po jego ojcu i przekształcili je w Polskie Ateny, 
ośrodek życia kulturalnego i politycznego, konkurujący ze stolicą. W odwecie za ich poparcie dla 
powstania kościuszkowskiego, wojska carskie zniszczyły Puławy. Po rozbiorach para książęca 
zajęła się odbudową. W 1812 r. Czartoryski na krótko wrócił do polityki i został marszałkiem 
Sejmu nadzwyczajnego. Odznaczony Orderem Orła Białego, Świętego Stanisława i carskim 
orderem Świętej Anny, zmarł 19 marca 1823 r. w rodowej Sieniawie.

O wszechstronności księcia świadczą jego dzieła literackie i publicystyczne. Pisał komedie, 
przeznaczone do wystawiania przez kadetów Szkoły Rycerskiej i dla Teatru Narodowego. Założył 
czasopismo Monitor. W 1810 r. napisał krytyczne Myśli o pismach polskich. Mało znany jest fakt, 
że słynne obiady czwartkowe odbywały się najpierw w warszawskiej rezydencji księcia Adama, a 
dopiero później przeniesiono je do "króla Stasia" na Zamek. A oto dalszy ciąg charakterystyki 
oceny naszego bohatera, skreślonej piórem Burnetta: Książę Czartoryski, to postać rzeczywiście 
niezwykła; zna nie mniej niż czternaście lub piętnaście różnych języków obcych. Jest doskonałym 



latynistą i grecystą; językiem ojczystym i ruszczyzną włada lepiej niż ogół Rosjan i Polaków; 
posiadł również znajomość niemieckiego, angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 
portugalskiego, arabskiego, perskiego i tureckiego, co zaiste jest osiągnięciem niepospolitym. 
Godne przy tym uwagi, że nie tylko zna te wszystkie języki, ale większością nowożytnych 
posługuje się płynnie i poprawnie.

Na koniec wyjaśnijmy, jak to się stało, że książę Adam urodził się w Gdańsku. Po wyborze 
Stanisława Leszczyńskiego na króla w 1733 r. popierające Augusta III Sasa wojska rosyjskie 
wkroczyły do Polski. Licząc na odsiecz francuską, król i wielu jego stronników schroniło się w 
potężnie ufortyfikowanym Gdańsku. Był wśród tych ostatnich wojewoda ruski i pułkownik gwardii 
koronnej August Aleksander Czartoryski z małżonką. Po ucieczce króla i kapitulacji miasta 
podpisał, wraz z większością obecnych w mieście polskich panów i szlachty, deklarację uznania i 
poddaństwa Augustowi III. Ze względu na ciągle niezbyt bezpieczną sytuację w kraju pozostał w 
Gdańsku aż do przyjścia na świat Adama Kazimierza i jakiś czas potem. Trudno rozstrzygnąć, gdzie 
mieszkali. Pewną wskazówkę daje wydany w 1909 r. w Warszawie Przewodnik po Ziemi 
Kaszubskiej Zofii Hartingh. Pisząc o Pałacu Gubernatorskim (Mniszcha) na Długich Ogrodach, 
dodaje: W jednym z sąsiednich domów urodził się książę jenerał Czartoryski. Niezależnie od 
błędów, jakich sporo jest w przewodniku, można uznać tę wiadomość za bardzo prawdopodobną i 
dlatego pozwoliłem sobie nazwać Adama Kazimierza Czartoryskiego księciem z Długich Ogrodów.

I jeszcze jedno: w 1762 r. książę Adam Kazimierz był proponowany na króla Polski - obok 
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Propozycję popierała caryca Katarzyna. Pomyśleć, że 
mogliśmy mieć króla z Długich Ogrodów!

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Książę Adam Kazimierz Czartoryski - portret w Muzeum Narodowym w Warszawie
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE

Życie jest pełne niespodzianek. Kiedy po wieloletnim studiowaniu Gdańska człowiekowi się 
wydaje, że coś niecoś o nim wie, słyszy w telewizji albo czyta w prasie rewelacje, które zasiewają 
wątpliwości. Dowiadujemy się na przykład, że ruiny naszych Spichlerzy na Wyspie nie są "ani 
bardzo stare, ani szczególne (!)", albo że "...każde miasto hanzeatyckie ma takie zabytki jak wasz 
Żuraw, ale takich dźwigów stoczniowych nie ma nikt". O tym, czym były w świecie i czym mogą 
być gdańskie Spichlerze, pisałem już nieraz, więc tylko powtórzę: największa w Europie dzielnica 
zabytkowych magazynów portowych, których fundamenty sięgają XIV-XV w., jedyny w swoim 
rodzaju, niezwykle cenny zespół architektoniczny, który powinien być przywrócony światu w 
dawnym kształcie zewnętrznym.

A jak jest z Żurawiem? Czy rzeczywiście ma takie zabytki każde hanzeatyckie miasto? Na przykład 
Lubeka, "głowa Hanzy", w ogóle takiego dźwigu nie miała. Średniowieczne dźwigi portowe, 
czynne niegdyś w Hamburgu i Bremie, od dawna nie istnieją. Żuraw w Rostocku, ustawiony w 
1780 r. na miejscu poprzednika, być może średniowiecznego, rozebrano w roku 1885. Dopiero od 
niedawna stoi na nabrzeżu jego kopia. Żuraw, jakim chlubi się miasto Stade, jest zbudowaną w 
1977 r. rekonstrukcją starszego, pochodzącego z 1337 r., który zawalił się w 1898 r. i został 
rozebrany. Dzisiejszy następca słynnego żurawia w Lüneburgu z 1330 r. powstał w obecnym 
kształcie w roku 1797. W Szczecinie na Łasztowni co najmniej od 1570 r. stał żuraw, który nie 
dotrwał nawet do XIX w. Podobnie było w Rydze. Żurawia w Toruniu, pochodzącego sprzed roku 



1631, znamy tylko ze starych ilustracji. Był ryglowy, miał cztery kondygnacje i jedną parę kół 
(ściślej bębnów deptakowych). Dwukrotnie niszczony i odbudowywany, na koniec w 1720 r. 
zmodernizowany, pracował do ostatecznej rozbiórki w roku 1830. Wiek XIX nie dbał o zabytki 
techniki. Gdańsk stanowił wyjątek - nie tylko ze względu na szacunek dla tradycji. Dzięki swojej 
wielkości i walorom konstrukcyjnym, nasz Żuraw był nadal użyteczny. Jeszcze przed II wojną 
zdarzało się, że podnosił rufę jakiejś małej jednostki przy wymianie śruby!

Jak widać, w miastach hanzeatyckich są dziś w sumie cztery dźwigi portowe, wywodzące się ze 
średniowiecza. Trzy z nich są drewniane, wolno stojące. Gdański Żuraw, wmurowany w potężną 
dwubasztową bramę, wyróżnia się rozmiarami: ma 30 m wysokości (największy z tamtych - 
lüneburski - 18 m), a górna belka, do jakiej można podnieść ciężar, jest na poziomie 27 m. Poza 
tym ma największy udźwig. Tamte żurawie miały lub mają po jednej parze bębnów o średnicy do 5 
m. Nasz jest jedynym w świecie średniowiecznym zespołem dwóch dźwigów, umieszczonych jeden 
nad drugim, ma więc dwie pary bębnów, w dodatku największych - o średnicy 6 m (dolny dźwig) i 
6,5 m (górny dźwig). Do każdego bębna może wejść czterech robotników. Wspinając się na ściany 
wytwarzają moment siły, obracający kołowrót. Przy przełożeniu 6:1 (stosunek przeciętnej 
odległości od osi obrotu bębna wspinających się ludzi do promienia wału, na który nawija się lina 
lub łańcuch) i przeciętnej masie ciała 70 kg łatwo obliczyć, że za pomocą jednego koła można 
podnieść 1680 kg. Wprowadzając poprawkę na ciężar własny elementów mechanizmu oraz opory 
tarcia, otrzymamy dla każdego koła udźwig rzędu grubo ponad jedną tonę. Wszystkie razem mogą 
podnieść ponad cztery tony. Tamte żurawie mogły udźwignąć najwyżej dwie tony. Słynne 
podniesienie przez żuraw w Lüneburgu pierwszej niemieckiej lokomotywy w 1840 r. omal nie 
doprowadziło do katastrofy.

Jest więc nasz Żuraw obiektem wyjątkowym w skali światowej i warto o niego dbać. Po ostatnim 
wzmocnieniu konstrukcji może i powinien dawać pokazy swoich możliwości. Brak hamulców nie 
musi być przeszkodą, bo chodzący w bębnach (sam to robiłem) mogą zahamować ich ruch przez 
wycofanie się na drugą stronę osi obrotu. Niezależnie od tego te tzw. hamulce są tak proste i tanie 
(belka z nakładką, przymocowana na zawiasie do ściany i dociskana z zewnątrz do bębna), że ich 
dodanie nie powinno nastręczać trudności. Nie wyobrażam sobie, żeby w sezonie mogło zabraknąć 
regularnych pokazów pracy gdańskiego króla średniowiecznych żurawi, prawdziwego symbolu 
naszego miasta! Tymczasem, czekając na ich wznowienie, należy go jak najszybciej zaopatrzyć w 
łańcuchy z bloczkami i hakami, żeby nie wyglądał jak martwy.

Żeby nie było wątpliwości: jestem jak najbardziej za wzięciem pod ochronę dźwigów stoczniowych 
- nie tyle ze względu na ich wartość techniczną (w sumie dość często spotykaną), co historyczną i 
krajobrazową. Nie wygłaszajmy jednak przy tej okazji pogardliwych sądów o tym, co mamy 
najlepszego i jedynego w świecie. Nie zapominajmy też o dwóch cennych, a kompromitująco 
zdewastowanych małych dźwigach na Szafarni, które wymagają pilnego remontu.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE

Odbudowa kościoła św. Katarzyny, po tragicznym pożarze 2007 r., postępuje sprawnie i pięknie. Na 
odtworzony główny dach kościoła powróciła wieżyczka, zniszczona 64 lata temu (nie 70, jak 
donosiły niektóre media!) i pominięta w powojennej odbudowie. Jej historia jest nie całkiem jasna, 



ale z pewnością o wiele dłuższa niż się zwykle uważa. Wieżyczki tego rodzaju, nazywane 
sygnaturkami, mieściły z reguły niewielki dzwon, również zwany sygnaturką, który dawał znak do 
uroczystości liturgicznych, dzwonienia w inne dzwony w czasie pogrzebów, itp. Słowo sygnaturka 
(po łacinie campana signatoria, po niemiecku signier-glöcklein) znaczy dosłownie dzwonek 
sygnalny. Taki właśnie dzwon wisiał jeszcze przed wojną w naszej sygnaturce. Należał do 
najstarszych w Gdańsku: wydłużony kształt, brak ornamentów i inskrypcji - świadczyły o 
pochodzeniu z połowy XIV w. Niewiele później pojawiła się pierwsza pisemna wzmianka o 
dzwonach kościoła. Mianowicie w 1394 r. wielki mistrz krzyżacki zarządził, by nabożeństwa 
świąteczne w nowo powstałym kościele św. Elżbiety odprawiano "gdy u św. Katarzyny po raz drugi 
zadzwonią na sumę". Jednym z tych, w które dzwoniono, musiał być ten sam stary dzwon. Czy 
jednak od początku stała tam sygnaturka? Trzeba pamiętać, że głównej wieży jeszcze wtedy nie 
było. Badania spojeń murów pokazały, że przybudowano ją do gotowego już korpusu, już po jego 
ukończeniu. Kościół, złożony z trójnawowego korpusu i jednonawowego wówczas prezbiterium, 
ukończono i konsekrowano w 1432 r., budowę wieży zaczęto więc po tej dacie - najpewniej w 
połowie XV w. W jej kontynuowaniu przeszkodziła wojna trzynastoletnia. W rachunkach Kamlarii 
(Kasy Miejskiej) Starego Miasta w 1459 r. zapisano wydatek 4 grzywien dla majstra Zeskego "za 
przykrycie wież dachem". Śladem przerwy w budowie mogą być, wzmocnione kamiennymi 
elementami, niewielkie uskoki krawędzi ścian u góry środkowej kondygnacji. Przerwa w pracy 
trwała ćwierć wieku i dopiero w 1486 r. główna wieża uzyskała pełną wysokość. Z tego 
wszystkiego wynika, że dzwon lub dzwony wisiały pierwotnie właśnie w sygnaturce wzniesionej 
wraz z dachem przed rokiem 1432, a być może jeszcze w XIV w.

Są to oczywiście domysły, dość zresztą prawdopodobne. Pewną i jak dotąd jedyną datą dotyczącą 
naszej wieżyczki jest rok 1584, w którym, jak zanotował kronikarz, "zreperowano małą sygnaturkę, 
czyli środkową wieżyczkę na wysokim dachu kościoła i pokryto ołowiem", na co wydano 306 
grzywien, 10 groszy i 1 skojec. Wieżyczka, na ile się można zorientować, wyglądała zupełnie tak 
jak ta sprzed 1945 r., obecnie po mistrzowsku odtworzona. Jej kształt, pokazany już na panoramie 
Brauna i Hogenberga z 1573 r., najlepiej widać na słynnym widoku Kriega (przypisywanym też 
Miltwitzowi) z ok. 1615 r. w gdańskim Muzeum Narodowym. Nieco inna mogła być spiczasta 
iglica, ale ażurowa, dolna część hełmu (tzw. glorietta), w której wisiał dzwon, wydaje się dokładnie 
taka sama jak ta dzisiejsza, powtórzona po przedwojennej. Jak widać, przypisywanie jej 
neogotyckich cech stylistycznych jest nieuzasadnione. Jest też pewne, że przez cały czas była kryta 
miedzią, a nie ołowiem, jak to zapisał Meissner. Na starych widokach jest raczej zielona - koloru 
spatynowanej miedzi. Ołowiana musiałaby być szara.

Stare Miasto odzyskało więc jeszcze jedną wieżyczkę, z niezrozumiałych względów pominiętą przy 
powojennej odbudowie. W dodatku zawieszono w niej dzwon, odlany przez mistrzów z królewskiej 
Eijsbouts, twórców pozostałych dzwonów. Jedno i drugie budzi powszechny zachwyt - to jeszcze 
jeden argument za słusznością idei przywracania piękna Gdańska, tak bezwzględnie zniszczonego 
przez wojnę i powojenne zaniedbanie, i tak dzisiaj niedocenianego. Sławna w świecie uroda detali, 
budynków, zespołów architektonicznych i starych tradycji jest istotą cudownej tożsamości naszego 
miasta, którą warto przywracać i zachowywać. Rekonstrukcja nie boli, nie bójmy się jej!
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Zrekonstruowana sygnaturka
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Gdy w 1731 r. przyjechał do Gdańska z Turyngii świetny muzyk i kompozytor, późniejszy 
kapelmistrz Rady Jan Baltazar Chrystian Freislich, przywiózł ze sobą w teczce wiele utworów, 
które wraz z później napisanymi trafiły do zbiorów muzycznych kościoła św. Jana, a dzisiaj 
znajdują się w Bibliotece Gdańskiej. Była wśród nich "Kantata o kawie", skomponowana jak widać 
co najmniej na 7 lat wcześniej niż znana dziś na całym świecie "Kaffeekantate" Jana Sebastiana 
Bacha. Inna jest muzyka, różne są też ich teksty. Kantata Bacha zaczyna się od słów "Ach jak 
smaczna słodka kawa", u Freislicha bas śpiewa arię: "Spieszcie szczęśliwe okręty" - oczywiście 
wiozące kawę i inne produkty "z dalekiego Orientu". Incipity (początki) dalszych arii i 
recytatywów, to: "Sławny jest kraj, co takie płody rodzi", "Nie mów o sokach i fruktach 
(owocach)", "Siła i owych rzadkie próbki", "Weź kawę albo herbatę", "Lecz kto wie jak wszystko 
sprowadzić" i na koniec "Tabaka, kawa, herbata". Ciekawe, kiedy usłyszymy ten ciekawy utwór (a 
może obie kantaty?) w wykonaniu naszej Cappelli Gedanensis?

Utwór Freislicha pokazuje, jak popularna już wtedy była kawa w jego ojczystej Turyngii. W 
Gdańsku zainteresowanie kawą zaczęło się znacznie wcześniej. Jak już na tych łamach pisałem, w 
1634 r. przywieziono tu morzem kawy za prawie 13 tysięcy grzywien. W 1688 r. przy ul. Chmielnej 
55 zbudowano spichlerz "Drzewko Kawowe", służący do magazynowania sprowadzanych z 
"dalekiego Orientu" ziaren kawy. Niedługo potem pojawiły się pierwsze gdańskie kawiarnie, z 
których najsławniejszą założył około 1700 r. Antoni Momber. Jego pradziadek, również Antoni, 
przyjechał z Amsterdamu. Początkowo mieszkał w Starych Szkotach, później przeniósł się do 
miasta. Dał początek rodzinie, której ostatni męski potomek, złotnik Hans Chrystian Momber, 
zmarł w 1877 r.

Wracając do muzyki, warto się zastanowić nad nadużywanym niekiedy pojęciem "gdański". 
Ostatnio wiele rozgłosu towarzyszyło festiwalowi Goldberga i planowi wydania na płytach kantat 
"gdańskiego kompozytora" Johanna Theodora Roemhildta (cztery z nich wspaniale nagrała już w 
2006 r. Cappella Gedanensis). Tymczasem Roemhildt (1684-1756) nigdy w Gdańsku nie był! 
Urodził się w Salzungen w Turyngii, studiował w Lipsku, działał jako muzyk w różnych miastach 
(najbliżej Polski w Kożuchowie), zmarł w Merseburgu. Jego muzykę spopularyzowali u nas 
wywodzący się z jego stron sławni kapelmistrzowie Kapeli Rady Freislichowie: Maksymilian 
Teodor i wspomniany wyżej Jan Baltazar Chrystian.

W gdańskich zbiorach, mocno przetrzebionych przez wojnę, najwięcej jest kantat gdańszczanina 
Gleimanna (360!), potem wielkiego Telemanna (162), następnie Taga (93), Goessla (69) i 
gdańszczanina Pucklitza (62), na szóstym miejscu Roemhildta (55), na siódmym Jana Baltazara 
Freislicha (47). Zbiór Roemhildta jest cenny, ale w pierwszym rzędzie powinniśmy utrwalać na 
płytach utwory największych kompozytorów dawnego Gdańska, takich jak Franciszek de Rivulo, 
Jan Wanning, Andrzej Hakenberger, Kraton Büthner, Kasper Förster Młodszy, Paweł Siefert, Jan 
Walenty Meder, obaj Freislichowie i wielu innych, którzy byli naprawdę "gdańscy" - związani z 
naszym miastem urodzeniem lub działalnością. Ich dzieła są częścią historycznej tożsamości 
Gdańska. Jak dotąd najlepiej to robi Cappella Gedanensis. A do wydawania Roemhildta niech się 
dołoży Lipsk albo Merseburg, w którym powstała większość jego utworów.
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Wnętrze kościoła Mariackiego, w którym rozbrzmiewała muzyka Freislichów
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Boże Narodzenie to czas kolęd. Wprawdzie dominacja elektronicznych środków przekazu i zalew 
tzw. rozrywkowej tandety muzycznej - z reguły bardzo głośnej - sprawiły, że ludzie częściej 
słuchają, niż śpiewają (nie mówiąc o tym, że głuchną), ale czas świąt stanowi wyjątek. Warto przy 
tej okazji uświadomić sobie, że Polska jest kolędową potęgą: mamy ich ponad 500! Są ludowe i 
komponowane, tętnią rytmem narodowych tańców: poloneza, krakowiaka, mazura, w sposób 
niemal doskonały bawią i wzruszają. Wyrażają radość z Narodzenia Dzieciątka i smutek z Jego 
ziemskiego cierpienia. Są prostą i zrozumiałą dla wszystkich częścią naszej tożsamości, 
przepięknym dziedzictwem wielkiej polskiej kultury. Wystarczy porównać takie np. Bóg się rodzi, 
moc truchleje z jakimś (nie uchybiając nikomu) Jingle Bell, żeby stwierdzić, że są to dwa różne 
światy. Osobiście zdecydowanie wolę naszą kolędę, z pięknym patriotycznym tekstem i świetną 
muzyką (polonezem) Kurpińskiego.

Pierwszą kolędę napisał podobno święty Franciszek z Asyżu, który zapoczątkował zwyczaj 
stawiania szopek, rozprowadzony przez franciszkanów po średniowiecznej Europie. Z 1328 r. 
pochodzi najstarsza znana łacińsko-niemiecka kolęda In dulci jubilo (W słodkiej radości), z 1424 r. 
- najstarsza polska Zdrów bądź Królu Anielski. Prawdziwą eksplozję kolęd w Polsce przyniósł wiek 
XVI, z którego mamy ponad setkę tekstów - znacznie mniej melodii. Do rozpowszechnienia pieśni 
w językach narodowych przyczyniła się także reformacja.

A jak było w Gdańsku? Franciszkanie pojawili się u nas dopiero w 1419 r., ale zwyczaj ustawiania 
szopki mogły kultywować inne zakony, obecne tu już dawniej. Przy szopce śpiewano pieśni i 
usypiano małego Jezuska, którego wyjmowano ze żłóbka i kołysano, co znajdowało odbicie w 
tekstach i muzyce kolęd. Polskim (znacznie późniejszym) przykładem może być kołysanka Lulajże 
Jezuniu lub lili, lili laj w refrenie kolędy Gdy śliczna Panna. O tym, że podobnie czyniono w 
Gdańsku, świadczy motet Mikołaja Zangiusa Congratulamini nunc omnes (Tedy radujmy się 
wszyscy), napisany przez niego w czasie, gdy był kapelmistrzem Rady, czyli między rokiem 1599 a 
1602. Jeden ze zbiorów jego utworów, będących znakomitym wyrazem szkoły niderlandzkiej z 
silnymi wpływami weneckimi, zawierający wspomniany motet, ukazał się drukiem w 1613 r. Utwór 
ma budowę trójdzielną: po łacińskim wstępie, wzywającym do radowania się z Narodzin 
Zbawiciela, następuje niemieckojęzyczna kolęda, zapewne popularna w ówczesnym Gdańsku, 
nacechowana ludową prostotą: Maryjo, ty najpiękniejsza z dam, prześliczne Dzieciątko urodziłaś 
nam. Jezusa, który krwią rumianą jak róży pąk wybawił nas od piekielnych mąk. Przerywa ją 
wzruszający dialog: - Józefie! - Maryjo? - Pomóż mi kołysać Dzieciątko! Rozmowa się rozwija: - 
Józefie! - Co tam? - Gdzie jest nasze narodzone Dziecię? - Jest w Betlejem, leży w żłóbku, tam Je 
znajdziecie. Dalej jest mowa o Królestwie Niebieskim, które będzie nagrodą. Całość kończy pełna 
czułości kołysanka: Śpij kochane Dziecię, śpij! Towarzyszący chór w uroczy, sugestywny sposób 
naśladuje kołysanie. Ten niezwykły, zachwycający utwór znamy z doskonałego nagrania 
specjalizującej się w muzyce starego Gdańska Cappelli Gedanensis.

Niewątpliwie śpiewano w dawnym Gdańsku kolędy kaszubskie, takie jak np. Witaj Jezulu, z jej 
uroczą drugą zwrotką:

Gdybyś w Kaszubach był narodzony,

Nie na sianeczku byłbyś złożony.

Dałbym Ci sienniczek i pod spód pierzyneczek,

Parę poduszek, piernat jak puszek.

Na koniec przytoczę jeszcze kolędę z 1816 r., niezwykle popularną w Niemczech: O du fröhliche, 
której tekst w polskim tłumaczeniu brzmi następująco: O błogosławiony, radością natchniony, pełen 
łaski godowy czas! Na ten świat zgubiony Chrystus narodzony; Cieszcie, cieszcie się, chrześcijanie 
wraz! Wspominam ją, bo autorem słów był gdańszczanin Johannes Falk (1768?1826), którego dom 



rodzinny stał przy Lastadii nr 19, na zapleczu kościoła św. Piotra i Pawła. Ten utalentowany syn 
gdańskiego perukarza osiadł w Weimarze, gdzie należał do przyjaciół Goethego. Zasłynął jako 
pisarz i publicysta, ale przede wszystkim jako filantrop i społecznik, pionier nowoczesnej opieki 
społecznej. Melodię starego maryjnego hymnu O sanctissima opracował sam Johann Gottfried 
Herder.

Ilustracja: Gdańsk zimowy, obraz Theodora Urtnowskiego
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Historia lubi się powtarzać. Parę dekad temu przebudowano nawierzchnię ulicy Długiej. Usunięto 
tory tramwajowe, dawną jezdnię zastąpiły, pozbierane z całego miasta, stare płyty ze szwedzkiego 
granitu, a na bocznych podwyższeniach ułożono wypolerowane chodniki. Przy ogłaszaniu projektu 
padło zdanie: "Nie będziemy odbudowywali przedproży!". Dziś, kiedy miasto przystępuje do 
ponownej przebudowy, słyszymy znowu: "Nie ma mowy o odbudowie przedproży!". Podobnie jak 
wówczas pytam: dlaczego? Skąd tak kategoryczne stwierdzenie? Czemu przekreślać możliwość 
przywrócenia miastu (i światu) jednego z najpiękniejszych elementów architektonicznych, istotnych 
dla tożsamości Gdańska? Jak dotąd jedyną ulicą, która odzyskała wszystkie swoje przedproża, jest 
Mariacka i właśnie dzięki nim cieszy się opinią jednej z najpiękniejszych na świecie. 
Najpiękniejsze kamieniczki znajdują się jednak nie przy Mariackiej, tylko przy Długim Targu i 
Długiej. Stoi tu w sumie ponad 120 domów, smukłych i wytwornych, o niezrównanie pięknych 
fasadach. Szeroka, lekko powyginana ulica Długa w niczym nie ustępuje Mariackiej swym 
krajobrazem. Zamyka ją z jednej strony radosna architektura Złotej Bramy i wyzierająca zza niej 
Wieża Więzienna z wdzięczną sygnaturką, a z drugiej niebotyczna wieża Ratusza Głównego Miasta 
z najpiękniejszym hełmem europejskiego renesansu. Z jego szczytu, król Zygmunt August w złotej 
zbroi (o ile nie zdjęto go dla remontu...) spogląda łaskawie na swoje miasto. Takich ulic jak Długa 
niewiele można znaleźć na świecie! Ale Długa nie ma przedproży.

Dlaczego? Tylko dlatego, że w roku 1868 pruskie władze Gdańska uznały je za przeszkodę dla 
komunikacji i zmusiły właścicieli do ich usunięcia. Po kataklizmie ostatniej wojny odbudowaliśmy 
ulicę Długą. Włożono wiele trudu, by przywrócić dawne piękno. Przedproży nie udało się 
odbudować, bo ulica wciąż jeszcze była główną arterią komunikacyjną w tym kierunku - kursowały 
po niej samochody i tramwaje. Sytuacja zmieniła się po przekształceniu Podwala Przedmiejskiego 
w gdańską Trasę W-Z. Ruch kołowy na Długiej skasowano i zniknęły przeszkody dla rekonstrukcji 
przedproży. Ale było już za późno - odbudowa była zakończona. Pochodząca z pruskich czasów 
idea Długiej bez przedproży utrwaliła się w umysłach urzędników i projektantów.

Dziś, wiele lat później, nastał czas swobody. Natura nie znosi próżni - wolną przestrzeń przed 
domami zapełniają tzw. ogródki. Na drewnianych podestach stawia się krzesła i stoliki, ogradza się 
to wszystko płotkami i przykrywa ogromnymi markizami, przekreślającymi piękne portale i inne, z 
taką miłością przywrócone detale. Mniej szkodliwe są parasole - o ile są utrzymane w rozsądnych 
rozmiarach. Zdarzają się, jak np. na rogu Tkackiej czy Pocztowej, całe budowle z płótna z 
foliowymi okienkami, zasłaniające architekturę i dewaluujące krajobraz uliczny. Czym jest to 
wszystko, jeśli nie jakąś tandetną namiastką, żałosnymi pseudoprzedprożami? Czy nie lepiej 
odtworzyć prawdziwe przedproża, niepowtarzalne elementy cudownego krajobrazu naszego miasta, 
od wieków służące mieszkańcom i budzące powszechny zachwyt? Wbrew pozorom nie jest to tak 



trudne, jak się wydaje. Pod nawierzchnią zachowały się piwniczki dawnych przedproży - możliwe 
do wykorzystania na atrakcyjne lokale. Mamy obfitą dokumentację w postaci rysunków (w aktach 
Policji Budowlanej), zdjęć i sztychów w Bibliotece Gdańskiej, przetrwały nawet autentyczne części 
przedproży, przeniesione na inne ulice i do muzeów. Ich przywrócenie lub skopiowanie nie 
nastręcza trudności. Nie musi również, choć niewątpliwie byłoby to korzystne dla krajobrazu, 
znacznie obniżać poziomu ulicy. Przedproża na Długiej były na ogół niższe niż na Mariackiej - 
najczęściej wyrastały z nawierzchni na wysokość 1-2 schodków, czasami były na jej poziomie. 
Jedyny wyjątek stanowiło wysokie przedproże przed domem Schumannów (nr 45), do którego i 
dziś wchodzimy po sześciu schodkach. Podobno najgorszy jest grzech zaniechania. Obecne 
zamierzenia są znowu tylko częścią tego, co można osiągnąć. Warto je konsekwentnie wzbogacić i 
uzupełnić. Ulica Długa zasługuje na to, by mieć przedproża, a nie szpetne namiastki. A już w 
żadnym przypadku nie wyobrażam sobie bez przedproży takich domów, jak nr 12 (dom Uphagena), 
gdzie zresztą funkcjonuje jakiś zaczątek, nr 28 (dom Ferberów), 29 (dom Zierenbergów - 
Frederów), 30, 35 (Lwi Zamek), 37 (dom van Kampenów), 38 (dom van der Lindów) i wspomniany 
dom Schumannów, którego piękne przedproże, podobnie jak wiele innych, znamy ze sztychów 
Schultza. I proszę nie mówić, że przedproża zwężą ulicę! Obecne ogródki zwężają ją o wiele 
bardziej. Mamy ostatnią szansę, by w pełni przywrócić piękno ulicy Długiej. Długa z przedprożami 
będzie najpiękniejszą ulicą świata, największą ozdobą Kulturalnej Stolicy Europy roku 2016!
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"Gdański klejnot, czyli artystyczny obraz, przedstawiający Sąd Ostateczny, przez szlachetnego pana 
Jakuba Ica w Antwerpii roku 1367 żywymi farbami wielce kunsztownie namalowany, który w 
Gdańsku, w kościele poświęconym Najświętszej Pannie Maryi, na przeciw kaplicy świętego 
Jerzego na wieczną pamiątkę jest przechowywany..." Tak brzmiał tytuł rękopiśmiennego opisu, 
opracowanego w 1698 r. przez ówczesnego szefa dzwonników kościoła Mariackiego Grzegorza 
Frischa. Chodzi oczywiście o słynny tryptyk z Sądem Ostatecznym. Bogatsi o dorobek naukowy 
310 lat, potrafimy poprawić błędy autora: Ołtarz powstał nie w 1367 tylko po 1467 roku, sceny 
namalował nie jakiś mityczny Jakub Ic ("IC JAC" na płycie grobowej jest skrótem od "HIC 
IACET" - tutaj leży) tylko Hans Memling. Ostatnio uzyskaliśmy wspaniałe potwierdzenie pierwszej 
lokalizacji dzieła - obraz z połowy XVII wieku, nieznanego autora (Bartłomieja Miltwitza?), 
przedstawiający tryptyk z Sądem Ostatecznym w tym samym miejscu - na filarze, należącym do 
Bractwa Świętego Jerzego w północnym ramieniu transeptu (naprzeciwko zegara 
astronomicznego). Do dziś zachowały się zaczepy mocujących ołtarz haków, wyżej widnieją 
drugie, na których wisiała wieńcząca całość tablica z Tronem Łaski (Bóg Ojciec trzymający ciało 
Chrystusa - dziś w Galerii Malarstwa w Berlinie). Za autentycznością malowidła przemawiają 
dalsze szczegóły: zachowane do dziś in situ epitafia Anny Loitz i Daniela Zierenberga, ścianki 
(zaplecki) ław, które wydzielały środkową nawę prezbiterium, gotycki sakramentarz na jego 
pierwotnym miejscu, filar skrzyżowania naw z zachowaną do dziś wnęką i siedziskiem, grupa 
Ukrzyżowania w tęczy, kształt i laskowanie okien. Wszystko jest przedstawione na tyle dokładnie, 
że tylko ktoś, kto nie chce tego dostrzec, może wyrażać wątpliwości. Na podstawie niedoskonałej 
reprodukcji w prasie można było dopuszczać możliwość podróbki, ale przyjrzenie się samemu 
obrazowi daje absolutną pewność: jest prawdziwy! Jako taki ma ogromną wartość autentycznego 



źródła z połowy XVII wieku. Możemy tu dostrzec nie tylko to, co znane, ale odkryć obiekty dotąd 
hipotetyczne, np. pierwotne ażurowe zwieńczenie głównego ołtarza. Obraz potwierdza, że istniało i 
pozwala stwierdzić, w jakim stopniu nastawa berlińskiego rzeźbiarza Wendlera z 1870 r. (w 1936 r. 
słusznie usunięta) od niego odbiegała. Niespodzianką jest również ustawienie - zapewne od 
początku - tryptyku na predelli z Bogiem Ojcem trzymającym Chrystusa Ukrzyżowanego, która po 
ostatniej wojnie znalazła się w Berlinie i umieszczenie nad nim Tronu Łaski, który spotkał podobny 
los. Całość tworzyła jedyny w swoim rodzaju zespół dzieł sztuki o wyjątkowej wartości 
historycznej i artystycznej. Obraz, przywrócony kościołowi i nam wszystkim dzięki ofiarodawcy 
(który pragnie pozostać anonimowy!), jest tym cenniejszy, że uchodzące za najstarsze widoki 
wnętrza Mariackiej świątyni, pędzla Augusta Gottloba Randta, pochodzą z lat 1823 i 1826. Piszę 
"uchodzące", bo nie zauważono, że w monografii o kościele Mariackim z roku 1843 autor Teodor 
Hirsch zamieścił litografię, opartą na innym, dziś zaginionym widoku wnętrza świątyni z końca 
XVII wieku. Podkreślenie, na odzyskanym obrazie, dzieła Memlinga, które świeci własnym 
światłem i dokładność oddania detali, uprawniają do wniosku, że obraz był malowany na miejscu w 
kościele - być może przez kogoś, kto przeprowadził nieznaną dotąd restaurację tryptyku (jak 
wiadomo pierwszym znanym restauratorem był w 1718 r. gdański malarz Krzysztof Krey). 
Odnalezienie bezcennego świadectwa epoki wprost narzuca dalsze działania, które powinny 
zmierzać do odzyskania szczęśliwie zachowanych elementów wspaniałego zespołu i powtórnego 
scalenia na dawnym miejscu. Rozproszenie w oczywisty sposób je degraduje. Przy okazji należy 
wystąpić o zwrot innych obiektów dawnego świetnego wyposażenia naszej świątyni: ołtarzy, szat 
kościelnych i paramentów rozsianych po muzeach i galeriach od Warszawy po Lubekę i 
Norymbergę, oraz dzwonów, przechowywanych w Lubece i Hildesheim. W Niemczech wszystkie 
są określone jako depozyty. Zamiast wdawać się w zawiłe spory prawne, zaproponujmy najprostsze 
rozwiązanie: niech wrócą jako depozyty! Przykłady dzwonów, zwróconych do Stegny i Łęgowa 
dowodzą, że jest to możliwe.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Ilustracje

1. Sensacyjny obraz z XVII w.

2. Wnętrze kościoła na litografii z dzieła Hirscha

3. Tron Łaski w magazynach Galerii Malarstwa w Berlinie (fot. A. Januszajtis)

GD-DLO 

Tam, gdzie urzędował sołtys Osieka
[podpis] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 

strony lokalne GW - Gdańsk nr 266, wydanie z dnia 14/11/2008Śledź te strony, str. 16 

TEGO NA PEWNO NIE WIECIE

Najpierw był tu trakt wiodący do grodu na wyspie w zakolu Motławy. Po powstaniu podgrodzia - 
późniejszego Starego Miasta - wiejska droga przekształciła się w ulicę, której fragmentem jest 
dzisiejsze Podzamcze. Na północ od niego Krzyżacy po zajęciu Gdańska ulokowali Osiek - 
dzielnicę wysiedlonych z grodu rybaków. W 1312 r. wielki mistrz Karol z Trewiru potwierdził im 
prawo łowienia ryb i zbierania "gogatu zwanego bursztynem", pod warunkiem że obowiązki, jakie 
mieli wobec ich poprzedników, panów ziemi pomorskiej, "we wszystkim i bez sprzeciwu" będą 
pełnili wobec nowych władców. Oznaczało to pozostawienie osieczan przy dawnym prawie 
polskim, którego cechą charakterystyczną były daniny w naturze (tutaj w postaci ryb i bursztynu), 
tzw. renta odrobkowa, czyli obowiązek pracy na rzecz władcy oraz udział w wyprawach 
wojennych. Dalsze wiadomości są skąpe. W 1337 r. wielki mistrz Dytryk z Altenburga bierze w 
obronę "rybaków gdańskich" wobec konkurencji rybaków klasztoru oliwskiego. W 1348 r. "Polacy 



z Osieka" muszą odsprzedać "łąki, bagna i lasek" mieszkańcom późniejszego Prawego (Głównego) 
Miasta. W 1402 r. odstępują Staremu Miastu teren, przez który przeprowadzono tzw. Nową Groblę 
- dzisiejszy ciąg ulic Stolarska?Łagiewniki. Około 1430 r. pojawiają się w źródłach "sędzia, 
ławnicy i sąd gajony Osieka", w 1434 "burmistrz i cały sąd gajony", a w 1445 "Rada na Osieku" i 
"wiertelnicy", czyli przywódcy kwartałów, na jakie podzielono dzielnicę. Nazwa "gajony" 
pochodziła od uroczystego gajenia (dziś powiedzielibyśmy zagajania) sesji sądowych. Wszystkie te 
instytucje przestały funkcjonować po powrocie do Polski, kiedy Kazimierz Jagiellończyk 
podporządkował trzy gdańskie "miasta" Prawemu Miastu. Jedynie Stare Miasto zachowało 
szczątkowy samorząd, ale nie dotyczyło to Osieka. Przed zmianą prawa postarano się o zgodę 
mieszkańców: "... wysłała Sław. Rada Prawego Miasta jednego burmistrza i jednego rajcę spośród 
siebie do ludzi mieszkających na Osieku i na polskim prawie siedzących, którzy im różnicę między 
polskim i chełmińskim prawem naocznie pokazali, jak również napomnieli: ponieważ teraz już nie 
przez Zakon tylko przez Radę mają być sądzeni, niech rozważą, o ile dla nich korzystniej i znośniej 
będzie na chełmińskim niż na polskim prawie siedzieć, iżby był jeden pasterz, jedna owczarnia i 
jedno ciało całego miasta. Kiedy więc ci ludzie chętnie się zgodzili i od swojego prawa całkiem 
podstąpili, ich ratusz, stojący na rogu na przeciw ulicy Igielnickiej, został rozebrany...". W 
rzeczywistości ów "polski ratusz", jak go nazywano, przetrwał co najmniej do roku 1565, w którym 
sprzedano go w prywatne ręce.

Otoczony zasiekami teren Osieku (stąd nazwa) miał kształt prostokąta, którego osią była ulica 
Panieńska - po ostatniej wojnie bezsensownie przecięta budynkiem przy ul. Zamkowej. Mimo na 
pozór wyraźnego określenia położenia ratusza, nie ustalono dotąd dokładnie, gdzie stał. 
Wskazówką może być najstarsza nazwa ul. Olejarnej: "Tymmenitzengasse", wywodząca się od 
polskiego słowa ciemnica, czyli więzienie. Dzielnicowy areszt, bo tak należałoby je określać, 
musiał być na zapleczu lub w samym ratuszu (jak na Prawym i Starym Mieście), do którego ulica 
jak widać prowadziła. Drugą wskazówką jest zapomniana dziś nazwa ul. Sołeckiej 
(Schultheissgasse), stanowiącej przedłużenie ul. Olejarnej od Podzamcza do Podwala 
Staromiejskiego, zwanej tak już w 1476 r. Słowo sołtys miało inne znaczenie niż dziś: nazywano 
tak urzędnika reprezentującego w sądzie miejskim władcę, który z prawa był najwyższym sędzią, a 
później rajcę, przewodniczącego sądu miejskiego (ławy). Sołtys Osieka przewodniczył tutejszej 
ławie. Na podstawie tych przesłanek możemy znaleźć miejsce, gdzie stał osiecki ratusz: niedaleko 
zbiegu ulic Olejarnej i Sołeckiej z Podzamczem, w stronę ul. Stolarskiej. Na północ od 
nieistniejącego dziś odcinka ul. Podzamcze między Olejarną a Stolarską była jeszcze uliczka 
Zgorzelisko, wymieniona po raz pierwszy w 1694 r. Wszystko wskazuje, że ratusz stał tuż za jej 
wylotem. Tylko tak można wytłumaczyć określenie "na przeciwko Igielnickiej". W tym miejscu jest 
dziś podwórze domu przy Stolarskiej 2. Warto byłoby poszukać jego fundamentów.

Do wzrostu znaczenia ulicy Sołeckiej przyczyniło się ulokowanie przy niej ław mięsnych (jatek) 
Starego Miasta, zajmujących teren aż do wylotu ul. Tartacznej. Rzeźnicy mieli je już w roku 1378. 
Początkowo było ich 25, później 56. Dzieliły się na cztery "strony" (ciągi): Pańską, Budniczą, 
Gotszalka i Zamkową. Pod koniec XIX w. na ich miejscu powstały domy mieszkalne, z których 
jeden - przy Podzamczu - przetrwał do dziś. Pozostałe uległy zniszczeniu. Przetłumaczona na polski 
nazwa ulicy utrzymywała się jakiś czas w dokumentach i na planach, po czym zanikła. Dzisiaj, 
mimo że nie było odpowiedniej uchwały rady miasta, zalicza się ją do Olejarnej. Czy nie warto 
wrócić na tym odcinku do starej nazwy, przypominającej tradycje polskiego Osieka? Wobec braku 
zabudowy (budynek NFZ jest przypisany do Podwala Staromiejskiego, następny do Olejarnej) nie 
wymagałoby to zmian adresowych. Cały koszt to trzy tablice z nazwą "Ul. Sołecka, Stare Miasto".

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Prof. Andrzej Januszajtis poprowadzi dziś 14. spotkanie z cyklu Wędrówki po Wrzeszczu. Początek 
o godz. 17 w SP nr 45 przy ul. Matki Polki 3a

Wylot ulicy Sołeckiej

[autor fot./rys] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 
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Święto Zmarłych. Jak co roku udajemy się na cmentarz, by wspomnieć naszych Bliskich, których 
już tu nie ma i uświadomić sobie, że na nas czekają... Tym razem jednak odejdę od tematyki 
cmentarnej (choć będzie to po drodze na Srebrzysko), by zachęcić Państwa do zwrócenia uwagi na 
dwa niezwykle piękne, prawdziwie pomnikowe drzewa, które jakimś cudem ocalały w rejonie 
Strzyży Górnej. Przypomnijmy, że pojęcie pomnika przyrody wprowadził do nauki na przełomie 
XVIII i XIX w. Aleksander von Humboldt, a nowy sens nadał mu pionier europejskiej ochrony 
przyrody, urodzony w Gdańsku (w Świętym Wojciechu) Hugo Conwentz (1855?1922). Pomnikami 
przyrody ożywionej są niezwykłe, wyróżniające się w krajobrazie drzewa, krzewy, grupy drzew, 
aleje itp. Ustawy nakazują ich ochronę.

Oto pierwsze z nich, na podwórku budynku przy Słowackiego 10, mieszczącego dziś przychodnię 
stomatologiczną Szpitala Marynarki Wojennej. To wspaniałe drzewo, a właściwie kępę drzew, 
wysokich już dzisiaj na jakieś 20 m, odkryłem w czasie jednej z wędrówek w poszukiwaniu śladów 
słynnego ogrodu Rottenburgów, tak pięknie przedstawionego przez Daniela Chodowieckiego, oraz - 
z naukową precyzją - przez Hansa Reichowa. Zamiast je opisywać, przytoczę sformułowania z 
encyklopedii: "Drzewo iglaste, w ojczyźnie osiągające wysokość do 60 m, w środkowej Europie do 
30 m. Korona stożkowata, pęd szczytowy wyprostowany. Liście usta-wione naprzeciwlegle, w 
formie łusek, na grubszych pędach długo zaostrzone, z gruczołkami, na cienkich gałązkach krótko 
zaostrzone, gruczołki niewyraźne lub ich brak. Roztarte pachną. Szyszki podłużnie jajowate, o 
długości 1-1,5 cm. Kora czerwonobrązowa, cienka, miękka, łuszcząca się podłużnymi, włóknistymi 
pasmami. Występowanie: Ameryka Północna wzdłuż wybrzeży Oceanu Spokojnego. W środkowej 
Europie sadzony w parkach i ogrodach". Czytam ten opis i patrzę na zdjęcia, jakie zrobiłem pół 
roku temu, w piękny dzień wiosenny. Wszystko pasuje! To żywotnik olbrzymi, z pewnością ponad 
stuletni, nieznany szerszej publiczności i jak się wydaje także specjalistom, o czym świadczy fakt, 
że nie został wpisany na listę pomników przyrody. Trzeba zrobić wszystko, by planowana nowa 
trasa Słowackiego nie zagroziła jego istnieniu.

Drugie pomnikowe drzewo w tym rejonie rośnie wyżej przy ul. Partyzantów, na wprost wylotu ul. 
Zabytkowej. To daglezja (jedlica) zielona: "...bardzo szybko rosnące drzewo iglaste, w ojczyźnie 
osiągające wysokość do 100 m, w Europie do 50 m. Korona początkowo stożkowata, potem 
spłaszczona przez poziomo odstające silne konary, szeroka, nieregularna. Igły stoją promieniście 
lub są rozdzielone na dwie strony; zwężone jakby w ogonek; nasady igieł osadzone na nieco 
wyniesionych, pochyłych poduszeczkach. Szyszki zwisające, o długości 5-10 cm, jasnobrązowe, z 
trójzębnymi wierzchołkami łusek. Kora początkowo szara, cienka, gładka, z pęcherzami żywicy, 
później czerwona do szarobrązowej, gruba, głęboko bruzdowana, miękka. Występowanie: 
przypacyficzna Ameryka Północna. W środkowej Europie w parkach." Dodajmy, że nazwa 
pochodzi od nazwiska szkockiego botanika Davida Douglasa, który ją w 1827 r. sprowadził do 
Europy. Także i to piękne drzewo, z pewnością spełniające ustawowe kryteria, dotąd nie figuruje w 
rejestrze gdańskich pomników przyrody.

Oba drzewa, podobnie jak zaniedbany sad nad Strzyżą na zapleczu parceli przy Słowackiego 16 i 
wiele innych drzew w okolicy, są pamiątką po dawnych dworach Strzyży Górnej i ich słynnych 
niegdyś z piękności ogrodach, malowniczo rozłożonych na tarasach między obecnymi ulicami 
Słowackiego i Partyzantów, w niektórych miejscach zachowanych aż do ostatniej wojny (tarasy 



zaczęto rozjeżdżać dopiero ostatnio!). Wobec niewątpliwie palącej potrzeby rozwiązania 
problemów komunikacyjnych zachęcałbym projektantów i wszystkich, którzy decydują o przebiegu 
tras, by umieli docenić wartości przyrodnicze i krajobrazowe i znaleźć kompromis. Pozostałości 
historycznego układu i starej zabudowy Strzyży Górnej, zachowane dziś tylko w rejonie ul. 
Słowackiego 8-14, powinny być uszanowane, podobnie jak pomniki przyrody - niezależnie od tego, 
czy są wpisane do rejestru zabytków czy nie. To jeden z niezwykle cennych uroczych małych 
światów, składających się na piękną tożsamość Wielkiego Gdańska.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Żywotnik olbrzymi przy ul. Słowackiego 10 Pomnikowa daglezja przy ul. Partyzantów

[autor fot./rys] ANDRZEJ JANUSZAJTIS 
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Tych czytelników, którzy nie znają tych ulic, informuję: są to przecznice ul. Chmielnej, odwiecznej 
osi dzielnicy Spichlerze (Wyspy Spichrzów). Obie istniały już w 1410 r. Pierwsza z nich nazywała 
się wtedy "W stronę lasku" (versus nemus), w 1440 również po łacinie - "Wąska V", w 1553 - już 
po niemiecku "Przy ósmej uliczce", w 1643 znowu "Wąska V", w końcu XVIII w. Einhorngasse 
(Jednorożca) - od spichrza Jednorożec (nr 5), który istniał już w 1643 r. Od 1805 r. weszła już na 
stałe do ksiąg jako Mysia (Mausegasse) - od spichlerza Mysz, później Czerwona Mysz (nr 8/9), 
który istniał już w 1646 r., a w czasie ostatniej wojny uzyskał smutną sławę jako hitlerowski obóz 
przejściowy dla skazanych na zagładę Żydów. Dlaczego w 1945 r. zmieniono nazwę ulicy na 
Owsianą, pozostaje tajemnicą ówczesnych urzędników. Historycznie właściwa jest ul. Mysia. 
Resztki cennego spichlerza rozebrano po wojnie. Drugą ulicę - Wspornikową - nazywano najpierw 
po prostu drogą (via). W 1440 r. była to "Poprzeczna" (twergasse), w 1553 także "Dziewiąta" 
(neunte Gasse), w 1643 i 1688 - "Wąska VI" (Arcta platea sexta). W 1710 r. pojawia się po raz 
pierwszy Stützengasse, czyli dosłownie "Podporowa" i tak już pozostało, choć przez krótki czas 
nazywano ją obocznie "Wodną" (1764: Wassergasse). W 1945 r. zatwierdzono polską nazwę, 
znaczeniowo bliską historycznej (wspornik jest rodzajem podpory). Ostatnia wojna przyniosła obu 
ulicom zagładę. Przy Mysiej - Owsianej przetrwały domy nr 1?3 oraz oficyna kamienicy nr 6d, przy 
Wspornikowej - domy nr 10?12.

Zanim się im przyjrzymy, pozwolę sobie na dygresję historyczną. Gdańskie kamieniczki, takie jakie 
znamy z dawnych zdjęć i opisów, a także tych, które wiernie zrekonstruowano, były wynikiem 
wielowiekowego rozwoju - od skromnych początków do bogatej, budzącej zachwyt postaci 
końcowej. Już w XVI w. ustalił się typowy układ, narzucony przez wąskość działki: dom frontowy 
przy głównej ulicy i oficyna, połączone wąskim i z reguły niższym skrzydłem bocznym. Aby 
poprawić dostęp światła do tylnych okien części frontowej, przyległy odcinek ściany skrzydła-
łącznika wcinano ukośnie do środka. Po zniszczeniach wojennych odtworzono to charakterystyczne 
zwężenie tylko w Domu Uphagena przy ul. Długiej 12. Pozostałe kamieniczki odbudowywano z 
reguły bez oficyn i łączników. Wypada się więc pożegnać z charakterystycznym rysem gdańskiego 
budownictwa, wykształconym przez wieki i zachowanym do 1945 r.

Zanim to zrobimy, przejdźmy się jednak na ul. Owsianą. Zachowane dziewiętnastowieczne domy 
nie wyróżniają się niczym szczególnym, ich zewnętrzny kształt jest prosty, a wystrój skromny. 
Jeszcze gorzej jest od strony ul. Wspornikowej, gdzie okna zabito deskami, a ostrzegawcze tablice 
zapowiadają rozbiórkę. Domy z tej epoki, zwłaszcza w uboższych dzielnicach miasta, zwykliśmy 



lekceważyć. Czy słusznie? Wchodzimy przez bramę na malownicze podwórze i z zaskoczeniem 
dostrzegamy ryglowy łącznik (nr 10 f) między domem frontowym (Wspornikowa 10) i znacznie 
większą oficyną przy ul. Owsianej (nr 1), które się tutaj zamieniły rolami. Łącznik ma nadwieszone 
piętro, a przy oknach domu od Wspornikowej typowe ukośne wcięcie do wewnątrz. Całe skrzydło 
jest w dobrym stanie, zamieszkałe przez lokatorów. Co zdumiewa, to trwałość układu, 
wykształconego u schyłku średniowiecza i stosowanego jeszcze w 300 lat później. Czy tego tak 
dziś rzadkiego przykładu rozplanowania gdańskiej kamienicy nie powinno się uratować? Tak jak to 
zrobiono np. w jednym z banków w Toronto, w którego olbrzymim przeszklonym westibulu 
zachowano kilkupiętrową kamienicę z XIX wieku, albo w kilku miejscach w Berlinie. Jeżeli w 
związku z budową "Galerii" ul. Owsiana ma być przekryta szklanym dachem, to mogłyby się pod 
nim znaleźć kamieniczki między nią i Wspornikową, których układ z pewnością zasługuje na 
wpisanie do rejestru zabytków.

ANDRZEJ JANUSZAJTIS

Tradycyjny łącznik w podwórzu przy ul. Owsianej - świadectwo trwałości układu gdańskiej 
kamienicy
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Tym razem zapraszam na południowy odcinek ul. Chmielnej, za wylotem ul. Czajczej (dzisiejszej 
Jaglanej), nie dochodząc do Toruńskiej. Za ruiną spichlerza "Trupia Głowa" (Chmielna nr 58) stoi 
zwarta grupa czterech okazałych spichlerzy o nazwach "Pod Koroną" (nr 59), "Toruń" (nr 60), 
"Elbląg" (nr 61) i "Gdańsk" (nr 62). (Uwaga: tabliczki z nazwami zawieszono w odwrotnej 
kolejności!) Pierwszy z nich istniał już w 1553 r., a obecną postać uzyskał w roku 1630, w którym 
zbudowano trzy pozostałe. W odróżnieniu od spichlerzy w północnej części Wyspy, nie zniszczył 
ich pożar w 1813 r., po którym wiele tamtejszych odbudowano jako ryglowe. Wszystkie cztery 
wyróżniają się rozmiarami. Szerokości fasad wynoszą od 11 do 13 m, długość (głębokość) - 
praktycznie u wszystkich ta sama - 42 m. Wszystkie mają po pięć kondygnacji plus dwie na 
poddaszu. Z wielkimi rozmiarami wiązała się podana w spisie z 1817 r. pojemność magazynowa w 
łasztach (1 łaszt zboża to 2-2,5 tony). Rekordzistą był pod tym względem spichlerz "Pod Koroną", 
mieszczący 680 łasztów, co stawia go na trzecim miejscu wśród wszystkich spichlerzy na wyspie, 
po "Wielbłądzie" (ul. Motławska 8), który uchodził za największy i już wówczas nie istniał, oraz 
"Steffenie" (ul. Chmielna 111), który mógł pomieścić 850 łasztów. Następny w grupie był "Gdańsk" 
(600 ł.), po nim, "Toruń" i "Elbląg". W tym samym czasie przeciętna pojemność spichlerzy przy ul. 
Chmielnej, wynosiła, 270 łasztów.

Wszystkie cztery budynki zachowały cechy typowe dla spichlerzy gdańskich z okresu największej 
świetności miasta. Są to wielokondygnacyjne budowle o stosunkowo prostych formach, wzniesione 
z małej holenderskiej cegły. Fasady są urozmaicone rzędami okien. Spichlerz "Pod Koroną" ma 
fasadę sześcioosiową (6 rzędów okien), pozostałe trzy są czteroosiowe. Do pomieszczeń parterów z 
ulicy i nabrzeża prowadzą po trzy bramy, z wrotami niegdyś drewnianymi, dziś stalowymi. Nad 
środkową bramą spichlerza "Toruń" (od ulicy) jest dodatkowy otwór, ułatwiający wprowadzanie i 
wyprowadzanie towarów. Transport wewnątrz każdego budynku ułatwiał wielokrążek z liną bez 
końca, przymocowany do belki w najwyższej kondygnacji. Typowych holenderskich belek 
zewnętrznych z bloczkami nie było. Naczółki szczytów spichlerzy skrajnych są trójkątne, 



środkowych - zamknięte łamanym łukiem falistym. Szczyt spichlerza "Pod Koroną" jest u góry 
przecięty dodatkowymi gzymsami. Obrzeża szczytów miały dekorację w postaci trójkątnych 
układów cegieł, niestety nieodtworzoną w trakcie odbudowy po 1945 r. Każdy spichlerz miał nazwę 
i godło namalowane na metalowej wywieszce, wpasowanej w ścianę tablicy lub wyrzeźbione na 
kamiennym kartuszu. Do dziś zachował się bogaty kartusz spichlerza z polskim napisem "Pod 
Koroną" z 1755 r. (od strony Motławy) i również kamienny znak, tzw. gmerk spichlerza "Gdańsk" 
na kwadratowej płycie (od ulicy). Po drewnianych tablicach pozostały puste wnęki. Spichlerze 
noszą stare nazwy: "Gdańsk" - od roku 1782 (przedtem - od 1636 - była to "Chorągiew"); "Korona" 
(Krohn - później "Pod Koroną") otrzymała tę nazwę po zbudowaniu w roku 1637. "Toruń" nazywa 
się tak od roku 1640, "Elbląg" - od 1643, z wyjątkiem pierwszej połowy XVIII w., kiedy nazywano 
je "Kamiennymi" - I i II.

Spichlerze należały do członków znanych gdańskich rodzin, kupców uprawiających wielki handel 
morski. Wśród właścicieli spichlerza "Pod Koroną" (nr 59) znajdujemy syna szkockiego 
pułkownika z czasów Batorego Jakuba Gourlaya (w 1643 r.) oraz wywodzącego się również ze 
szkockiej rodziny osiadłej w Zamościu Daniela Davissona (w 1709), którego syn Emanuel poślubił 
wnuczkę Jana Heweliusza. Jego wnuk Daniel Bogumił Davisson, fundator epitafium Heweliusza w 
kościele św. Katarzyny, mógł być tym, który ozdobił spichlerz kartuszem z polską nazwą. W 1790 r. 
jako właściciel figuruje J. van Kampen ze sławnej rodziny holenderskiego pochodzenia (z miasta 
Kampen), którego przodkowie wybudowali przepiękny dom nr 37 na ul. Długiej. W 1793 r. 
współwłaścicielką spichlerza "Elbląg" była pani Uphagenowa, a "Toruń", "Elbląg" i "Gdańsk" 
należały do burmistrza Joachima Weickhmanna. Mamy tu do czynienia z najwyższymi warstwami 
społecznymi, ludźmi, którzy trzęśli Gdańskiem, a niekiedy wpływali na losy Rzeczpospolitej. W 
XIX w. pojawiają się coraz liczniejsi przedsiębiorcy we współczesnym znaczeniu tego słowa, wśród 
nich późniejszy założyciel słynnej fabryki czekolady Georg Mix - właściciel spichlerza "Gdańsk" w 
1854 r.

Stojąc przed spichlerzami i podziwiając majestatyczne fasady spichlerzy - świadectwo świetności 
przedrozbiorowego Gdańska, przez który przechodziło do 80 procent całego handlu zagranicznego 
Rzeczpospolitej - myślę o ich losach. Wzniesione przez przedsiębiorczych kupców, służyły do 
magazynowania płodów polskiej ziemi i zagranicznych towarów. Oszczędzone przez pożar w 1813 
r., pełniły swoje funkcje aż do zagłady miasta w 1945 r. Odbudowane dla Gdańskich Zakładów 
Zbożowych, później przejęte przez Polskie Młyny i Spichlerze, były nadal użytkowane zgodnie z 
przeznaczeniem, pokazywały siłę i ciągłość tradycji. Po opuszczeniu przez tę ostatnią firmę, 
wydawały się skazane na zagładę. Na szczęście znalazł się inwestor, który zamierza przebudować je 
na hotel. Jest to okazja, by nie tylko nie zatracić ich wyjątkowych wartości, ale twórczo je 
wykorzystać i wzbogacić. Że jest to możliwe, świadczy przykład spichlerza "Góra" ("Nowa 
Pakownia") na Szafarni, gdzie udało się pogodzić tradycje z wymogami współczesności. 
Zamieszkać w starym spichlerzu nad Motławą, z którego nabrzeża odpływają wszelkiego rodzaju 
pojazdy wodne - także taksówki, oddychać jego niezwykłą, pełną tajemnic atmosferą, uczestniczyć 
w happeningach, nawiązujących do historii miejsca (tak jak np. w Wigan Pier koło Liverpool) - toż 
to atrakcje najwyższej rangi, magnes dla turystów!

Majestatyczna fasada spichlerza "Gdańsk" (Chmielna 62), mylnie oznaczonego jako "Pod Koroną" 
(!)

[autor fot./rys] ARCHIWUM AUTORA 
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Na ul. Chlebnickiej, w cieniu ogromnego Domu Angielskiego stoi wąska klasycystyczna 
kamieniczka z wysokim przedprożem, należąca niegdyś do wywodzącego się z Wismaru 
gdańskiego rodu Haveradtów. Za odtworzoną ze zniszczenia fasadą kryją się nowoczesne wnętrza. 
Wartość odbudowanych gdańskich zabytków nie zależy jednak od stopnia autentyczności. Każdy z 
nich opowiada historię. Oto jedna z nich.

Było to w nabrzmiałym grozą czasie wojny, gdy król Gustaw Adolf najechał nasze ziemie i znalazł 
się na Gdańskich Żuławach. W roku 1635 w Sztumskiej Wsi wszczęto rokowania między 
zwaśnionymi stronami. Wśród rozjemców ważną rolę odegrał poseł francuski Claude de Mesmes, 
hrabia d?Avaux. Po zawartym rozejmie zatrzymał się w Gdańsku, gdzie werbował żołnierzy, 
potrzebnych "arcychrześcijańskiemu" królowi Francji w wojnie z Austrią. Członkowie poselstwa 
zamieszkali w domu Agaty Konnertówny przy Długim Targu (dziś nr 31). Sekretarzem poselstwa 
był 40-letni wówczas Charles (Karol) Ogier, w którego dzienniku podróży znajdujemy mnóstwo 
interesujących i szczegółowych spostrzeżeń z życia dawnego Gdańska. Można w nich także 
wyczytać subtelną i wzruszającą opowieść o miłości ich autora do młodziutkiej gdańszczanki. 
Nazywała się Elżbieta Haveradt i mieszkała z rodzicami przy Chlebnickiej 18 - w sąsiedztwie 
Domu Angielskiego. Uchodziła za najładniejszą pannę w mieście. Karol poznał ją na słynnym 
przyjęciu pożegnalnym, jakie 7 lutego 1636 r. wyprawiła właścicielka Lwiego Zamku (obecnie 
Rosyjski Klub Kultury - Długa 35) Brygida Schwartzwaldowa na cześć króla Władysława IV. 
Początkowo Francuz nie miał w nim brać udziału - sprowadzili go do Lwiego Zamku woźni 
wysłani przez burmistrza Jan Czirenberga. Śliczna Elżbietka siedziała o trzy osoby dalej - między 
podkomorzym Adamem Kazanowskim i kanclerzem litewskim księciem Albrechtem Radziwiłłem. 
Po uczcie nastąpiły gry towarzyskie i tańce.

W dwa dni później dowiadujemy się, że Karol i jego przyjaciel odwiedzili jakieś dwie "śliczne 
panny", aby je pocieszyć po wyjeździe króla. Budząca się wiosna sprzyja żywszym uczuciom. Na 
prima aprilis obaj Francuzi przynoszą swoim "najwdzięczniejszym pannom" miłosne książeczki 
francuskie i niemieckie oraz błyszczące piłeczki dziecinne z kostką w środku. Podarki się 
spodobały, a jeszcze bardziej koncert trębacza, użyczonego przez wspaniałomyślnego posła. Padają 
po raz pierwszy słowa o "miłowaniu". Nazajutrz Karol posyła swojej ukochanej pierwsze fiołki 
otrzymane od gospodyni, która dobrze wiedziała, jaki użytek zrobi z nich zakochany cudzoziemiec.

Niezwykła to była miłość. Kochankowie nigdy nie byli sami. Pretekstem do spotkań była nauka 
języków. On chciał biegle opanować niemiecki, ona - francuski. Karol pisze: "A cóż mam mówić o 
przymilnej Elżbietce, która nigdy nie zapomina żadnego słowa francuskiego, jakie słyszy, i po 
długim czasie, gdy zgoła sami o tym nie pamiętamy, stosownie je przytacza; która naszego trębacza 
raz go usłyszawszy naśladuje i jego muzyki choć tak bardzo odmienne przenosi na swój manikord".

W maju często spotykamy zakochaną parę w podmiejskim dworku Haveradtów w Strzyży (rejon ul. 
Słowackiego). Czas schodzi na przejażdżkach poselską kolasą - oczywiście w towarzystwie matki i 
fraucymeru, na zabawach i biesiadach na świeżym powietrzu, wśród kwiatów i słońca, w przepychu 
wiosennej przyrody.

Tymczasem z Francji przychodzi list od króla z rozkazem powrotu. Wszyscy członkowie poselstwa 
się cieszą, tylko dla Karola nowina jest ciosem. Dni nieubłaganie lecą naprzód. W przewidywaniu 
rozstania Karol waży się na rzecz niezwykłą jak na jego nieśmiałe usposobienie - wprasza się na 
wieczerzę do rodziców dziewczyny, aby móc się "spokojnie cieszyć widokiem jej piękności".

Na trzy dni przed odjazdem sam poseł odwiedza Elżbietkę i prawi jej komplementy. A Karol ze 
ściśniętym sercem notuje w diariuszu, że chciałby żyć i umrzeć jako jej sługa, i prosi, aby jego 
siostrom było wolno za siostrę ją uważać...



Przychodzi ostatni wspólny wieczór. Karol i Elżbietka jedzą poziomki i nadrabiają miną. Są na 
pozór weseli, ale serca mają zranione.

Nazajutrz, 16 czerwca 1636 r., Francuzi, żegnani przez licznych przyjaciół, jadą wolno przez Długi 
Targ i Chlebnicką na Długie Nabrzeże, przy którym przycumował ich statek. Na przedprożu domu 
Haveradtów stoją ludzie, ale Elżbietki nie ma wśród nich. Zaszyła się w kącie, żeby nikt nie widział 
jej łez. Współczujący Karolowi poseł "posłał jednego z naszych, aby ją prywatnie w jego imieniu 
pożegnał". W dalszym tekście autor mimo woli ujawnia, że tym "jednym z naszych" był on sam: 
"Zaraz jednak od niej odszedłem, po raz ostatni z głębi serca i z wszelkim objawieniem okrutnej 
żałości pożegnawszy.""Już wcześniej określił całe pożegnanie z gdańszczanami jako mające wygląd 
"...już nie odjazdu i rozstania, ale bolesnego okrutnie pogrzebu".

Rok później Elżbieta Haveradt wyszła za Gotfryda Czirenberga, syna burmistrza. Karol do końca 
życia pozostał kawalerem...

Dom Haveradtów
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