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AndneiJanusfailis
T0 wielki milośnik i badacz

historii Gdańska, choć Jego
praca zawodowa wskazy-

Walaby na inne zainteres0-

wania (byl m.in. dziekanem

Wydzialu Fizyki Technicznej

i Matematyki stosowanej

Politechniki Gdańskiej). Dzię-

ki jego inicjatywie możemy

podziwiać zegar astrono-

miczny w kościele Mariac-

kim i sluchać carillonu z wie-

ży kościota św. Katarzyny.

z urodzenia kresowia-

nin (urodzil się w 1 92B roku

w Lidzie), z nadania honoro-

wy obywatel Gdańska. Autor

książek i przewodników po

mieście.
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DOMJANA KARO|A SCHULTA
ręty przebieg ulicy
Piwnej, naruszający
regularność sieci
ulicznej, świadczy
o jej dawności. Jako

ciąg drożny istnieje od ponad ty-
siąca lat, przedłużeniejej biegu
do dziś jest skierowane na pra-
starą przeprawę przez Motławę
na końcu Długiego Targu.
W 1337 roku występuje-wraz
z Chlebnicką - pod wspólną
nazwą ulicy Piekarskiej. Dtlpie-

ro w 1 449 roku zaczęto jąnazy -

wać Jopejską (Jopengasse) - od
jopejskiego piwa, produkowa-
nego przel osiadlych przy niej
browarników, Po ostatniej woj-
nie przemianowano ją na Piw-
ną. Dzięki starannej odbudowie
jest dzisiaj zntlrłu jedną z naj-
piękniejszych ulic Gdańska.

Przy Ę właśnie ulicy, pod nu-
merem 25 (wówczas 607) 5 maja
l 80l roku przyszedł na świat chło-
piec, którego zasfug dla rodzinne-

go miasta nie sposób przecenić.
Nazywał sięJan lQrol Schultz. Od
dzieciństwa ujawnial zamiłowanie
do szfukplastycznych. Ojciec, ku-
piec, patrzył na to nicchętnie, alc
po jego śmierci matka nie stawia-
ła przeszkód rozwojowi talentu sy-

na. Po ukończeniu gdańskiej Szko-
ly Plrstycznej w Złotej Bramie.
młodzieniec kontynuował studia
anystyczne w Berlinie. Dreznie
i Monachium, spędził też kilka lat
we Wklszech. W l832 roku wró-
cił do Cdańska i został dyrekto-
rern Ę samej szkoły, w któĘ nie-
gdyś uczył się podstaw rysunku.
W dwa lata później oprowadzał po
Gdańsku sławnego architekta Ka-
rola Fryderyka Schinkla, który co
krok powtarzał: ,Jakie to piękne,
na Boga, dlaczego Pan tego nie na-

maluje?". Zachęcony wziął się za
malowanie - i nie tylkcl. W 1836
roku założył pierwsze gdańskie
Towarzystwo Przy jaciół Sztuki,
a w l 856 Stowarzyszenie dla Za-
chowania Starożytnyoh Budowli
i Zabytków. Przeciwstawiał się
usuwaniu przedproży. rozbiórce
zabytkowych clornów i bezrnyśl-
nej ,,modernizacji" wnętrz. Cie-
kawe,jakby się odniósł do niektó-
rych obecnyoh przedsięwzięć?

Nieśmiertelność przyniosły
Schultzowi serie widoków gdań-
skich zabytk(lw. Wielc z nich
przltJalo się przy odhudtlrł ie lnia-
\lil / F]Ż()8i rłlku l 945. Dzięki nim
tldbudowano również rozebraną
zajego czasów basztę, zwaną dziś
jego imieniem. Cenne są także to-
warzyszące sztychom opisy.
Przrdstawiając dom rodzinny przy

Piwnej, napisał m.in.: ,,Mój ojciec
był kupcem; delikatne towary
orientalne o mocnej woni, a w
jeszcze większym stopniu chiń-
skie, o przedziwnych, stylowych
choć niepięknych birrwach, przy-
wożone z Holandii i rozpŃowy-
wllne przed moimi oczekującymi
oczami, w połączeniu z rokoko-
wym otrrzeniem ożyrłialy mtlją
wyobnźnię, budziły ohęć do po-
dróży, do badań, również do twór-
czości i w ten sposób powstało we
mnie trochę tego. z czego, przy-
najmniej według osądu innych,
mogę być dumny. Trzymający
straż w sieni wojownik rzymski
z dębowego drewna był od dzie-
ciństrła moim najlepszym przyja-
cielem; wyznawałem mu wszyst-
kie moje radości i wszystkie cier-
pienia; był bohaterem moich
snów. wspomagany przez otacz^-
jących go geniuszy walczyłzprzy-
bywljącymi nowy mi chińskimi
pagodami i lwami i zawsze zwy-
ciężał". Okna pełnej dzieł sztuki
sieni wychtldzity ..na potężną rł ie-
żę kościoła Mariackiego, któm.
skontrastowana z licznymi smu-
klymi. skierrlwanylni w niebo wie-
życzkami poszczególnych naw.
imptlnowala marywnośuią". Jln
kal,tll schrrltu ztnlu,l rł rlltlezctliu
rulzilty l6czerrłca l87.] lnku.

Po wojnie nie odtrł,orzono pięk-
nej sieni. TŃże fasada nie oclzy-
skała swojej postaci z 1798 roku.
TyIl pilniejsza staje się potrzeba
umieszczenia na niej tablicy, upa-
miętniającej wybitnego gdań-
szczanina, jakim był Jan Karol
Schultz.Dom przy ul. Piwnej 25, w kórym urodzil się i zmarl malarz Karo| Schulż



LIST PAWŁA BENEKEGO
Paweł Beneke kojarzy się_nam ze zdobyciem dla Gdańska tryptyku
z Sądem Ostatecznym Memlinga. To ien pirat, co zrabowai Śąd
Ostateczny -_powiedą niektóral, bo i takie opińie się slyszy. Pirat,
c_zyli rozbójnik morski, rodzaj bandyty.
U.tożsamianie Benekego z_prze!!ępcąjóst jeanał niesłuszne. Prąpom-
xllmyprzebiegwydarzeń. W l 462i.bu"naiszkodziła na gdaństie; ńazie
trancuską karawelę , Piotr z La Roche]Id' .Waściciele nie*mieli piónięaą,
na remont. Ogołocony rłak pozosl,alw porr:ie. T;imczasem wybir.ht";;;
2a,H 

al7y z An$ ią. Zaczęło_się od zwad}, w kńńj an$elscy żó Ąarze zab1-
ll ounskego namtestnika ls|andii. Gdywodwecie król duńsłiwrmaial
gdals}ic! kpńłr, żebyzajmowali angielskie statti, Ńr anóóisń ;fi:
knąl piacówkę H,anry w Lónd;mie. W"rozpoczętej wojnie ńięłY;;;i;l
goansKe okręty. Wyremontowany,,Piotr z La Rochelle}' stal się,,Piotrem
z Gdanska" i wlpłlmął w morze. Pod dowództwem Berndta Pańesta nie
odnosił sukcesów, podczas gdyna innJ,,rn okręcie Paweł Benek";;;iyi
trzyjednostki przf ciwnika i wzią] do niewoli burmistrza Lo"ań;. Ń;
wniosek Pawesta dowództwo nad karaweląpowielzono Beneke*", r.t*
ry 23 kwietnia l Ę3 r. zaatakowali zdobył siitek ,,Św. Mateusż, pffi;y
y|.*19sto;ronejtllokadzie do Lol!Ń pod fla!ą neutratnej Biiń;ril
w srod tupow zna|eziono tryptyk MenrJinga. przeznaczony dla kóścioła
we Iiesole kolo Flqrencj i. Beńeke odesłał gó dó Gdańska jako dar d]a koś]
ctola]vlariackiego. vpbuchła międzJmarodowa awantura. po wlpłaceniu
gPqzkoPow_apa sprawa ucictrła. Ółtarz pozostal w kościele. W ig'SO .. ń
fił do gdńskiego Muzeum NarrrdowegÓ.

Paweł Beneke działał legalnie, zgoórie z listem kaperskim, wystawio-
yry p.rz9z cąańską Radę, upoważnioną do tego przóz kóla Ka ;iń"ń
Ja$elloRcą/ka. Jego działania są częścią morski-ej historii Polski. Naąl-
y:_3:.g9!*tęm je,sJ go,zb3wi9ne.podstaw. Kim był? Świaił" 

""j"g" 
Ó.i,

bowośc rzucajego list do Rady pi-
sanyprzed w;pł5mięciem z porlu
na sławne starcie na morzu. oto
treść(zniewielkimiskrótamil, POWelBeneke
,*;l?ł,|iiil3t#lł-:ffi.j# dri"6ibsalńń,
oddany.

zzapevmieniemmoieiposłusme i. zgodnie z listem
stałej,,ńiernej słuzby. ńa ile zo*nł. kaPerSkim,
Okażd;.T nczasie,piszędoWasCzci_ _ _--_r_]

godniPanowie.iVaszlistnapisany WYStaWlOnYm

fi#i#T*?""ily#,fffi przezgdańską
irozumierrr-żeWaszeĘsolościte, RadQ
dobry okręt sprzedał;r szacown;,,rn
mieszczanom i że ben oĘt ma stać na
Sbszkosztdo najblizszego św. Walen-
tego (14lutego) i żemająmipotem prązsłaćdobrego cżowieĘ kńrygo od-
brcrzewraz zwposżenierr1 temu cĘhrie ucz),rrię zgodnie z Wasą"witą
. Następnie, czcigodni Panowie, tó co WasŹmóS-"io*i" o piurri ąńknpiszecie, które mają ponadto pozostać, i z któ.y.t -u Wu*'t}eón. pi-

semne rozliczenie, to wiedzcie Drod,ry Panońe, żejuż Wam napisJtJń
informację w celu rozliczenia nadwyŹki ponad to, Ó uhąłnańe okrg
tu ko"sztowało, 

9a c,za;r1 śdv pan Berndt ('Pawest) stąd odjócń;i. - "
Mamnadzieję. żeście to sprawo zdańe z rozrachunkióm niechybnie

otrzymali,i że jestem od tegó wdny i nie muszę więcej odpowi 
^Ó;ć;;to, co wtedyotrlrlal.em,j$ to Waszmościowie mogą Źpewnościązna-

rczcw rozlrczeruu. które Wam poslalem.
Proszę mnie w.dals4łn ciąlu uważać za wiernego sługę.
Pisane w dniu św. Walentego {14 lutego; l4R
Pawel Beneke"
List pisał własnoręcznie, w;rraża się w nim jak czlowiek wykształco-

ny.i zdecydowany. Ę,.raża rajcom. stójącym iłryż.; oa 
"ńgJ* ńi..r"

cnll spoleczneJ. szacuneĘ ale bez uniżoności. Ma świadomośćwlasnei
wartości. Rzetelnie i uczciwie ro zlicza się zwydatków. Tak na p"*ńń;
postępuje przestępca! o

AronzEJ lłruszArns



Gzasy lądotvych szczurów
MARCIN RĘCZMIN: Dlaczego zajął
się Pan opracowaniem studium Sta-
rego Przedmieścia?
ANDMEJ JANUSZAJT]S: Powodów by-

ło wiele, Jeden z nich wiąze się z dość za-
bawną historią. Oglądałem niedawno wy-
stawę,,Doine Miasto na tbtografii". Naj-
ciekawsze było w niej to, że większość
zdjęć zostałazrobiona na Stalym Przed-
mieściu! Jakoś tak się utarło w świado-
mości gdańszczan, że bastiony czy plac
Wałowy to Dolne Miasto. Nieprawda.
Dolne Miasto zaczyna się za Kamienną
Sluzą i Nową Motławą. Wszystko, co
znajduje się między Podwalem Przed-
miejskim, Okopową, bastionami i Nową
Motławą to Stare Przedmieście!
Okazuje się, że z tą częścią miasta
wiąże się wiele wyjątkowych historii...
- Całe mnóstwo. Nie ma nic dzilvne-

go w tym, że najbogatszą osobą na Sta-

rym hzedmieściu był właściciel słyn-
nej drukarni - Juliusz Sauer, W założo-
nyfi przez niego zakładzie drukowano
m.in. znaczki pocztowe Wolnego Mia-
sta Gdańska. Miał w sumie 11 posesji
i był największym posiadaczem w ca-
łej historii dzielnicy. Tuż za nim plasu-
je się kupiec Schubert, właściciel 4 do-
mów. Ale trzecie miejsce zajmuje zwy-
kły szewc! Nazywał się Meerwald i na,
leżały do niego trzy kamienice!
Z dokumentów wynika też, że na Sta-
rym Przedmieściu mieszkało się kie-
dyś całkiem komfortowo.

ż
)-

- Rzeczywiście. I to w kamienicach.
które przez współczesnych architektów
są Ętykowane za niewygodę i ciasno-
tę. Na 2020 istniejących tu przed woj-
ną mieszkań 40 proc. miało więcej niż
dwa pokoje. a 25 proc. rł ięcej niż trz1.
Jeśli dodamy do tego, że od 1871 r.

dzielnica, takjak całe miasto, była ska-
nalizowana, nie można jej nic zarz:ucić.
Warto przypomnieć też, że była to
pierwsza w Europie kanalizacja ztzw.
polami irygacyjnymi. Wtedy szczyt
techniki! Gdańsk był prekursorem tej

technologii. A w 1898 r. do Starego
Przedmieścia doprowadzono prąd.
Z okresu przedwojennego zostało
chyba ńezbyt dużo?
- Po wojnie zrezygnowano z rekon-

strukcji zabytkowych domów w tej czę-
ści miasta. Ocalało ich naprawdę nie-
wiele. Ale jest na przykład dom przy
ul. Rzeźnickiej 64. To pamiątka charak-
terystycznych dla dzielnicy zaułków.
w których różne fundacje budowałyjuż
od XVII w. tanie mieszkania socjalne
dla ludzi ubogich i starych. Akurat ten
budynek stał przy zaułku zwanym
Niedźwiedzi Dwór. Takich miejsc by-
ło tu znacznie więcej. Po wojnie zacho-
wały się na szczęście kościoły św. Trój-
cy oraz św. św. Piotra i Pawła, Przyda-
łoby sięjeszcze tylko skończyć ich od-
budowę. Na szczególną uwagę zasłu-
guje kościół św. Trójcy. w którym znaj-
dowało się jedyne w Polsce lektorium,
czyli zdobna przegroda z prześwitami,
oddzielająca prezbiterium od nawy
glównej. Na szczycie lektorium umiesz-
czona byłajeszcze galeńa dla chóru i or-
ganów.Z cenniejszych zabytków za-
chowała się także Mała Zbrojownia na
placu Wałowym i Brama Nizinna. No
i jest jeszcze teren nad Motławą. Naj-
wyższy czas jakoś to wykorzystać, Moż-
na by uruchomić tramwaj wodny, któ-
ry kulsowałby między Starym Przed-
mieściem, Głównym Miastem i Dol-
nym Miastem. Gdańsk był kiedyś mor-
ską stolicą południowego Bałtyku, a my
zamieniamy się w lądowe szczury|

Rołnawiał M 
^RCIN 

RĘCZNIM



Te o na pewno nie wiecie

Andzej Januszajtis

to wie|ki milośnik i badacz
historii Gdańska, choć jego
praca zawodowa wskazywalaby
na inne zainteresowania
(bf m,in, dziekanem.Wydzialu
Fizykt Technicznej i Matematyki
Stosowanej Po|itechnikl Gdańskiej)
Dzięki jego ińicjatywie mozemy
podziwiać zegar astronomiczny
w kościele Mariacklm i sluchać
carillonu z wieĄ kościola
św. lGtazyny. Z urodzenia
kresowianin (urodzil się
w 192B roku w Lidzie), z nadania
honorowy obywatel Gdańska,
Autor ksiąek i pzewodników
po mieście.

E
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opo.wiada prof . Andrzej Januszajtis

0 gdańskich czanch i czarovrnicach
llldawnvm Gdańsku obowiązywalo
UU pru*Ó chełmińskie. które mówi-
ło wyraźnie: ,,Jeżelimężczyzna lub ko-
bieta zajmują się czarami i znają tę
sztukę, iż diabły do siebie słowami
przyzywają i inne diabelskie sztuki
praktykują, tych należy spalić".
W Gdańsku stosowanojednak to pra-
wo z umiarem. Warunkiem spalenia na
stosie za czary bylo. po pierwsze.
przyznanie się, a podrugie * wyrzą-
dzenie komuś szkody. Jeżeli szkody
nie było, karę zostawiano do uznania
sądowi.
W latach 15'73-1647 spalono

w Gdańsku siedem czarownic i ścięto,
a potem spalono jednego czarownika.
Dla porównania - w samym tylko ro-
ku l571 w sąsiednich Prusach straco-
no za czary 60 osób, a 134 siedziały
W wlęZlenlu.

Jak to się odbywało? W 1575 roku
ścięto człowieka,,za czynienie uroku
i inne diabelskie sztuczki". Przed ścię-
ciem przywiązano mu do pleoów
zwierciadlo i księgi magiczne i ..spa-
lono mu na obliczu torebkę cukru".
Dlaczego? Nie wiadomo. Przypusz-
czam, że były to obiekty służące mu
do odprawiania magii.

Wiara w magię była dość powszech-
na. Swiadczą o tym tematy kazań i roz-
praw. Na przykład w 1630 roku jedno
zkazafl, miało temat: ,,Czy przez cza-
ry,można pozbawić mocy całą armię

albo jej najwyższego wodza?". W l 639
roku ukazało się sprawozdanie o wid-
mach i duchach w Błotniku (miejsco-
wość na Zuławach). W l645 roku pe-
wien helski rybak zmarl. bo ..mu się
na morzu pokazal duch i potężnie go
poturbował". A w l650 roku w koście-
le św. Brygidy straszył duch pochowa-
nego tam oticera. Przestał krążyć po
kościele dopiero, gdy go ojcowie za-
pytali, gdzie chce leżeć.

Jednak w Gdańsku bardzo wcześnie
zaprzestano,,polowań na czarownice".
Ostatnie spalenie czarownicy, w rze-
czywistości 88-1etniej staruszki, którą
podejrzewano o szkodzenie bydłu, za-
truwanie pastwisk i inne tego rodzaju
prŃtyki, odbyło się w roku l659. Spra-
wę rozpatrywał sąd Starego Miasta.
Oskarżoną, która po torturach przyz-
nała się do winy, spalono na stosie na
samym środku Targu Drzewnego.
O pewnym złagodzeniu obyczajów
świadczy fakt, że kat przymocowałjej
w okolicy serca woreczek z prochem,
który - jak to określono - miał skró-
cić jej męczarnie.

Warto przypomnieć, że w kaju do-
piero Sejm Czteroletni w końcu XVIII
wieku poIożył kres paleniu czarownic.
Jak wiadomo, jeszcze w 1836 roku
mieszkańcy Ceynowy na Helu (dzisiej-
szych Chałup) utopili rzekomą czarow-
nicę.

not. M|CH Tulai D0 taz ostatni W Gdań ku skazan0 na śmielć Gzat0wnict
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE opowiada prof, Andrzej Januszajtis

Opowieść 0 gdanskich sierotkach
Andzej Januszajtis

to wie|ki milośnik i badacz
historii Gdańska, choć jego
praca zawodowa wskazywalaby
na inne zainteresowania
(byl m.in dziekanem Wydzialu
Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej Politechniki Gdańskiej).
Dzięki jego inicjatywie mozemy
podziwiać zegar astronomiczny
w kościele Mariackim i sluchaó
carillonu z wieży kościola
św, lGtarzyny. Z urodzenia
kesowianin (urodzit się
w 1928 roku w Lidzie), z nadania
honorowy obywatel Gdańska,
Autor ksiąek i pzewodników
po mieście,

rzy kościele św. Elżbiety na Starym Mieście
istniał szpital i sierociniec. Budynek sierociń-
ca spalił się w 1547 roku. Wówczas rajca Jan

Connert dał pieniądze na budowę nowego. W 1549 ro-
ku gmach był gotowy. Budowniczym był Gabriel z Ak-
wizgranu. Nieco później Jan Connert wystarał się u kó-
la Zygmunta Augusta o specjalny przywilej. Wycho-
wankowie zakładu zostali zrównani prawnie z dziećmi
legalnie urodzonymi, Trzeba pamiętać, że sierociniec
przyjmował podrzutków (dzieci nielegalnie urodzone
lub po prostu porzucone).

Wnuk Jana, Jakub, utworzył fundusz na posagi dla
dziewcząt - wychowanek sierocińca. Dziewczyny by-
ły biedne, dlatego trudno było im znaleźć męża - po-
sag miał im w tym pomóc.

W 1 633 roku Jan Kratzer i Marcin z Hamburga ufun-
dowali mur i furtę z polskim orłem. Przy turoie był
dzwonek. Jeżeli jakaś nieszczęsna matka chciała
podrzucić niemowlę, zostawiała je w nocy w koszyku
przed brłną, dzwoniła i uciekała.

Dzieci trzymano w zŃładzie do lat l4. Chłopców
oddawano następnie na naukę rzemiosła, adziewczę-
ta z reguły szły później na sfużbę. Wychowankowie no-
sili niebieskie mundurki, Zakład zatrudniał nauczycie-
li, prowadził elementamą szkołę.

Jakie były warunki? Łóżkabyły drewniane lub że-
lazne. Materace i poduszki były wypchane morską tra-
wą. Dzieci spały na płóciennych prześcieradłach, przy-

Ęte wehrianymi kocami. Na śniadanie dostawały chleb
i herbatę kminkową. Na obiad trzy razy w tygodniu zu-
pę, mięso, jarzyny, kartofle, kaszę. Pozostałe dni były
bezmięsne. czyli podawano jarzyny. zupę owocową.
chleb z masłem lub ryropem. Na kolację był chleb z ma-
słem albo - co dzisiaj wydaje się dziwne - z piwem.
Trzeba pamiętać, że ówczęsnę piwo miało znacznię

mniej alkoholu, było gęste i bardzo kaloryczne. W wyz-
naczone wolą fundatorów dni wychowankowie jadali
pieczeń i ryż z mlekiem. Raz na rok urządzano wycie-
czkę do dużego ogrodu za miasto. Codziennie obo-
wiązkowy był spacer. W l 866 roku sieroty przeniesio-
no do III Dworu na Polankach, a w tarym budynku
utworzono dom pracy dla bezrobotnych i bezdomnych.
W 1916 roku budynek sierocińca został rozebrany.
Powstała wówczas obecna siedziba Prokuratury Ape-
lacyjnej. Na szczęście przybudowano. do niej starą fa-
sadę. Jest to najstarsza renesansowa fasada w Gdańsku,
Zdobiąją postacie nagusków i niderlandzka omamen-
tyka. Z portalu patrzy na nas popiersie Jana Connerta
z emblematami przemijania, Jest tam niemowlę, tru-

pia czaszka i piaskowa klepsydra. Po bokach stoją put-
ta (postacie małych bobasków), awyżej postać kobie-
ty z tulącymi się do niej dziećmi, Na tablicy czytamy,.

,,PrzezTwoją Boże pomocną rękę stało się, że tę bu-
dowę skończono, tak jak ją widzimy. Teraz Ci za to
dzięki składają biedacy, których chronisz i ten dom
utrzymujesz.

Również dla sierot te drzwi stoją otworem, które się
już niczego od ojców i matek nie spodziewają. Lecz
wiedzcie, tu dla was to miejsce przeznaczone, gdzie
troskę ojcowską o was przejmuje miasto".

Także na bocznej ścianie przejazdu zachowały się
tab|icę z l 746 roku. Jedna z nich dotyczy budowy skzy-
dła bocznego i ganku nad Radunią. not. MICH

llzasiai ta cenna

lasada |est lrudno

dOslępna

dla zrłiedzaiących.

W calei olnzalośGi

zobaGzyó ią można

lylko z millngu
prukulalury.
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TECO NA PHĄ{NO NIE WIECIE opowiada prof, Andrzej Januszajtis

Wiekowy mur przy kościele Swiętej Brygidy

to wielkl milośnik i badacz histo-
rii Gdańska, choó jego praca
zawodowa wslę4nłalaby na in-
ne zainteresowania (byl m.in,
dziekanem Wydziatu Fizyki
Technicznej i Matematyki Stoso-
wanej Politechniki Gdańskiej)
Dzięki 1ego inicjatywie mozemy
podziwiać zegar astronomiczny
w kościele Mariackm i sluchać
caril|onu z wieży kościola św,
Kalarzyny, Z urodzenia kreso-
wianin (urodzil się w 1928 roku
w Lidzie), z nadania honorowy
obywatel Gdańska, Autor
ksiąek i przewodników po
mieście,

,

ochodząca ze szwedzkiego rodu
królewskiego Brygida była wzo-
rową żoną i matką ośmiorga dzie-

ci. Po śmierci męża zamknęła się w klasz-
torze. Thm ukazał się jej Chrystusi pole-
cił,by założyła zakon Zbawiciela Swiata,
nazwany przez Niego ,,Nową Winnicą'.

W kolejnych objawieniach podyktował
zasady, najakich zgromadzenie miało się
opierać, Miało w nim żyć |3 zakonnych
księży i do 60 pozostających pod ich du-
chową opieką zakonnic. Obie płcie mia-
ły być ściśle rozdzielone: klasztor żeński
powinien stać na północ od kościoła, mę-
ski - na południe. Pomysł ,,koedukacyj-
.nego" zgromadzenia nie spotkał się jed-
nak ze zrozlmieniem w Szwecji, więc
Brygida udała się do Rzymu, by uzyskać
poparcie papieża. Wkrótce zasłynęła ja-
ko,,doradczyni książąt i narodów. sumie-
nie biskupów, kardynałów i papieży". Na-
woływała do refomy Kościoła i powro-
tu papieży z wygnania w Awinionie. Uzy-
skała w Rzymie szacunek i opinię proro-
czej wizjonerki. Mimo to na zatwierdze-
nie reguły swojego zakonu musiała cze-
kac ponad 20 lat I Kiedy je wreszcie uzy-
skała, pojechała z pielgrzymką do Ziemi
Swiętej. W roku 1373 roku zmafła, oto-

" czona nimbem świętości. W rok później
postanowiono przęwieźć cińo zmarłej do
jej pieruszego klasztoru w Vadstenie, któ-
rego budowę tymczasem fozpoczęto.

Droga wiodła przez Gdańsk. Ciało wy-
stawiono najpierw w kościele Mariackim,

a potem w kapliczce Pokutnic przy owia-
nej legendami Studni Maryi na Starym
Mieście. Na skutek sztormowej pogody
przewiezienie do Szwecji się opóźniało.
W kapliczce zaczęły się dziać cuda, do-
szło do licznych uzdrowień. Spoczywają-
ca w odĘtej trumnie Brygida wyglądała
jakby sppła, jej twarz jaśniała pogodą. Na
serdecznym palcu prawej ręki lśnił złoty
pierścień, który stale nosiła (podobny pier-
ścień noszą do dziś wszystkie brygidki).
hzy trumnie klęczĄ pokutnice, pod rcia-
nami i przy wejściu gromadzili się wier-
ni. Nagle pierścień świętej, symbol mi-
stycznych Zaślubin z CĘstuęm ,kzżad-
nej widocznej pzyczyny ześlizgn$ sę z jej
palca, ale nie upadł na posadzkę, tylko
wzlęciał w górę i zawisł na kształt złoci-
stej aureoli nadjej głową. Obecni uznali
tozaznak,że w tym miejscu ma powstać
klasztor, podobny jak w Vadstenie. Zało-
żono go w 20 lat później . Ze względll na
brak miejsca oba k|asztory - męski i żeń-
ski - zbudowano obok siebie po północ-
nej slronie kościola. rozdzielającje wyso-
kim murem.

Klasztory w XIX w. skasowano, a ich
budynki rozebmno. Na miejscu klasztoru
żeńskiego stand budynek szpitala wojsko-
wego (dzisiaj znowu klaszlor). na miejscu
klasztoru męskiego - plebania. Rozdzie-
lający je mur - tlziś l iczący ponad sześćset
lat * przetrwał. Widać na nim jeszcze śla-
dy klasztomych krużganków,

ANonzn.I .IłNuszł.[tsTen mfi mIal lozdzlelaó łObiety imężczyżn Eiącycn W zakonie
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Tego na pewno nie wiecie

Naj większy kościół, ale ceglany
Andzej Januszajtis

to wie|ki milośnik i badacz
historii Gdańska, choó jego
praca zawodowa wskazywalaby
na inne zainteresowania
(byt m in dziekanem Wydzialu
Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej PoIitechniki Gdańskiej).
Dzięki jego inicjatywie mozemy
podziwiać zegar astronomiczny
w kościele Mariackim i sluchać
carilIonu z wiezy kościola
św. l tazyny, Zurodzenia
kresowianin (urodzil się
w 192B roku w Lidzie), z nadania
honorowy obywatel Gdańska,
Autor ksiąek i pzewodników
po mieście,

llówi sie czcslo" że kościól Mariac-
lUI ti lraleZy jo największych kościo-
łów w Europie. Ale na którym jest
miejscu'l Tcl za|eży, jakie kryterium
szeregowania przyjmiemy, Najprost-
sze rozwiązan ie lo ptlrtiwnuć, powierz-
chnię rzutu. Kiedy zrobiłem takie ze-
stawienie, stwierclziłem. że w Europie
jest co najmnie.j 3tl kościołtiw wię-
kszych od naszego.

Największy to tlczywiścic ktlścitił św.
Pitltril w Rzynlic. Nir drtrgiln lltir-,jsctt.
ctl bęclzie być mtlżc nicsptlclzianką..jcst
katcdra w hiszpaIiskic j Ktlrdobic. Trzc-
cią pozycję za.|nlu.ic katcclra w Medio-
lanie, czwartą w Sewilli. Większe od
kościoła Mariackiego są katedry tian-
cuskie, m.in. w Chartres, Amiens i Pa-
ry żu oraz angiel skie w Londyn ie i Yor-
ku. W Niemczech kościół Mariacki
wyprzedzakatedm w Kolonii, a w Bel-
gii katedm w Antwetpii. Ogółem, Hisz-
pania i Anglia mają po dziesięć kościo-
łów większych od naszego, Francja
- siedem, Włochy - sześć, a Niemcy
- trzy. Jednak wszystkie te kościoły są
zbudowane z kamienia, a gdański Ma-
riacki z cegl1. Jest lo zatem najwię-
kszy ceglany ktlśeiól w Eurtlpie.

Przypomnijmy, ma l04 metry długo-
ści (to wymiary zewnętrzne), 4l me-
trów szerokości w korpusie i 66 w tran-
sepcie. Wieża wznosi się na 78 me-
trów, a na buclowę zużyto tyle cegieł,
że gdańskie cegielnie (m.in. na Sucha-
ninie) nie nastarczały z produkcją
i trzeba było je dodatkowo zamawiać

w Grudziądzu oraz innych miejscach.
Wspominana tutaj powierzchnia rzńn
wynosi 4,9 tys. mkw., czyli prawie pół
hektara. Przy odbudowie po zniszcze-
niach ostatniej wojny trzeba było po-
łożyć 0,8 hektara dachówek i wstawić
0,2 hektara szyb.Licząc po cztery oso-

by na metr kwadratowy, po odjęciu fi-
larów i grubości murów, do kościoła
mogloby się wcisnąć l8 tysięcy wier-
nych. W kościele stało kiedyś 4'7 ołta-
rzy, a pracujących tu jednocześnie księ-
ży był<l 128. Wypada jeszcze zestawić
gdański kościół Mariacki z europejską

Licząc

ltościoly

budOWane

z kamienia,

gdańslm

śWIątynia

zaimuie nod

tilzg!ędem

wielkości

dopieto 39

mie|sGe

w Eutopie.

Wedzie

za t0

prym Wślód

kOściOlóW

ceglanych

czołówką. I tak, kościół św. Piotm ma
powierzchnię 2l 290 mkw., a katedra
w Kordobie 15 730 mkw. Gdyby do-
liczyć do tego wewnętrzny dziedziniec,
prześcignęłaby rzymską świątynię wy-
nikiem 23 600 mkw.

not- MR

opowi ada prof, Andrzej J anuszajtis
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opowi ada prof. Andrzej J anuszajtis

Andzej Januszajtis

to wielki milośnik i ńdacz
historii Gdańska, choć jego
praca zawodowa wskaa7walaby
na inne zainteresowania
(byl m.in dziekanem Wydzialu
Fizyki Technicznej i Matematykl
Stosowanej Politechniki Gdańskiej)
Dziękj jego inicjatylłie mozemy
podziwiać zegar astronomiczny
w kościele Madackim i sluchać
carillonu z wiezy kościola
św. lGtar4yny. Z urodzenla
kesowianin (urodzil się
w 1928 roku w Udzie), z nadania
honorowy obywatel Gdańska.
Autor ksiąek i pzewodników po
mieście,

Te o na pewno nie wiecie

Znaki szcze go 1 n e G d afis k a
! naki szczególne mają ludzie. ale. jak
Esię okazuje. mają.ie takze i miasta.
Ciekawe, że w przypadku Gdańska nie
były to wcale najbardziej charaktery-
styczne budowle: kościoły, ratusze, Zu-
raw czy fontanna Neptuna, ty|ko znacz-
nie skromniejsze obiekty. Znaki te słu-
żyły cze|adnikom, Każdy z nich musiał
odbyć kilkuletnią wędrówkę ip<l powro-
cie w rodzinne strony przedstawić nie
tylko zeszyt z poświadczeniem odbycia
praktyki, ale także odpowiedzieć na py-
tania, jakie znaki szczególne widział
w miaslach, kttire odwiedził.

W XIV wieku mówiono. że w Gdań-
sku wyróżniają się ,,Pons, fons, campa-
na, cfux sci|icet aurelana". Chodziło
o mosl. sludnię. dzwon i krzyż zwany
złotym. Być może były to też ówczesne
znaki szczególne - tegojednak nie wie-
my na pewno. Nie znamy też tego mo-
stu ani fontanny czy Wzyża. Być może
był to most Kogi. na jego miejscu znaj-
duje się dziś most Zielony. Studnia mog-
ła stać na Długim Targu, ale na pewno
nie była to iontanna Neptuna, Z piękne-
go brzmienia słynął dzwon Osanna
z 13"13 r., obecnie na wygnaniu w Hil-
desheimie, Natomiast znamy znaki
szczególne z XVIII wieku, z czasów
przedrozbiorowych,

Pierwszy to Dyl Sowizdrzał na kaflu
Wielkiego Pieca w Dworze Artusa. Ten
kafel wymienia już przewodnik po Gdń-
sku z l 729 r. Wprawdzie nazpva Dyla ,,sta-
rąbabąprzeglądającą się z tyłu w lusfize",
ale niewąęliwie chodzi o niego. Wiąe się

z nim rubaszny żart. Gdy ktoś obcy oglą-
dał piec, zakładano się z nim, że nie obej-
mie wyprostowanymi rękami jego podsta-
wy. Kiedy próbował to uczynić, przyci-
skano mu usta do wiadomej części ciała
Dyla. Kźdy w ten sposób nabrany utrzy-
mywał to w tajemnicy, żĄ moc potem
nabrać kogoś innego.

Drugi znak szczególny zlokalizowany
jest w tym samym Dworze Artusa. To
świeca w gómej części obrazu pzedsta-
wiającego Orfeusza, kojącego śpiewem

dzikie zwierzęta. Podobno im dfużej się
w nią wpatrywano, tym wydawała się
prawdziwsza, a namalowany płomień zda-
wał się migotać . Obraz zaginął w czasie
wojny, ale dzięki wspaniĄ reprodukcji
fotograficznej możemy spróbować spraw-
dzić tę opowierc.

Thecim znakiem szczególnym Gdńska
była figura świętego Krzysztofa, stojąca
na przedprożu gospody Wielki Krzysztof
przy ulicy Dfugiej 1l. Ani pzedproża,ani
figury dawno już nie ma. I na koniec

JGdGn

ze znakóW

szczególnyGh

Gdańska,

któle muslal

p0znaó lmżdy

Wędlu|ąGy

GzeIadnik:

Ęlsowlzdnal
ilelo lusleil0

czwarty znak,. rzeźba pod szczytem Ka-
towni od strony dziedzińca, przedstawia-
jąca człowieka w kryzie. trzymającego
w rękach klucze. Miał to być rajca, który
w czasie oblężenia chciał oddać klucze do
miasta nieprzyjacielowi. To się wydało
i zdnjcę ścięto. Jakby na pamiątkę tego
wydarzenia, niedawno - kilka lat temu

- głowa figury odpadła. Jednak nie rozbi-
ła się i ma być tam z powrotem umiesz-
czona.

nol. MARCIN RĘcz,MIN
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opowi ada prof . Andrzej J anuszajtis

Mały Młyn czy magazynpaszy?

J

;,

i kiedyś, stajnia stoi nad Radunią,,okra-
kiem". Otóż otwór w podłodze stajni
pozwalał w nieskomplikowany sposób
usuwać nieczystości.

Przez taki sam otwór w spichlerzu ła-
dowano do niego paszę plosto z podpły-
wających tam ltldzi. Wszyslkie nieporo-
zumienia dotyczące Małego Młyna nie
obniżają wartości tego zabytku, cenne-
go ze względy na autentyczną gotycką
tasadę.

nolowal Młncnv RqczlłtN

Rel(onstrulcia

xUlI-Wiccznei

zasuW

kanalu, tedy

woda

wplwuala do

pnwdziwego

Malego Mlyna

-
9
9
ź
2

e
7

9
ą
d

Tego na pewno nie wiecie

ll ad kanałem Raduni stoi ,,okrakiem"
ll lur.tny butlynek - jeżeli ktoś nie wie
nic na jego temat, na tablicy infbrmacyj-
nei przeczyta:,,Mały Młyn - gotycki,
XV wiek". Jednak w Ę tablicy prawdzi-
we jest tylko to, że budowla jest gotyc-
ka i pochodzi z ok. l 400 roku. Natomiast
nazwa jest błędna.
Czy to znaczy, że Małego Młyna

w Gdańsku w ogóle nie było? Oczywi-
ście był: od l6l2 roku produkował mą-
kę pszenną - i dlatego nazywano go tak-
że Młynem Pszennym - ale znajdował
się zupełnie gdzie indziej. leżeli prze-

spacerujemy się na ulicę Na Piaskach,
między Mostem Chlebowym a Garncar-
skątrafimy na przerwę w pierzei dornów.
W tej przerwie było niegdyś odgałęzie-
nie kanału Raduni, a nad nim stał Mały
Młyn. Miał trz,y kola i produkował do
tysiąca ton mąki rocznie.

Gdy zbliżymy się do balustrady nad
kanałem i wychylimy - oby nie za bar-
dzo - zobaczymy odrestaurowaną zasu-
wę omz resztki podnoszącego .ją urzą-
dzenia. Zasuwa wpuszczała niegdyś wo-
dę z kanału w oclgałęzienie napędzają-
ce Mały Młyn.

GOtycki

budynek

mylnie

nirany

Malym

Mlynem

No dobrze, ale jeśli budowla, o któ-
re j wspomniałem na początku, nie by-
ła Małym Młynem. jaką pełniła fun-
kcję'? W opisie budynków należących
do Wielkiego Mlyna znajdujem5 mię-
dzy innymi stojący naprzeciwko nie-
go dom majstra (dzisiaj jest w nim
sklep fotograficzny), dom z bramą,
w kt(lrym sprzedawano chleb (tam,
gdzie teraz jest księgarnia) i dalej,
w slr()nę ulic1 Rajskiej. nieistniejącą
dziś stajnię, a za stajnią wzdłuż Radu-
ni - magazyn paszy clla koni. Jednym
słowem to, co nazywamy Małym Mły-

nem. było spichlerzem Wielkiego Mly-
na. MoznaŚ;ędomyślać, czemritak;ak Andzej Januszajtis

to wielki mitośnik i badacz
historii Gdańska, choć jego
praca zawodowa wskaa7wataby na
inne zainteresowania
(byl m in, dziekanem Vl/ydziaiu
Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej PoI itechniki Gdańsklej)
Dzięki jego inicjatywie mozemy
podziwać zegar astronomiczny
w kościele Mariackim i sluchaó
caril|onu zwiezy kościola św,
KaIazyny. Zurodzenia
kresowianin (urodził się w
192B roku w Lidzie), z nadania
honorowy obywatel Gdańska,
Autor ksiąek i pzewodników po
mieście,
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aa
TECO NA PEI,/}INO NIE WIECIE - opowiada prof. Andrzej Januszajtis

f\ redniowieczne umocnienia Gdanska obejmowaty po-

\nad 5 km murów. z 5l basztami i ZZ Uńmami.'lóU-
Lfną z nich była Brama Zabia_ rbiślej Zabiokrucka zwa-
na także Rybacką - u wylotu ulicy Słodowników. Wymie-
nionajuż w roku 1357 roku, w późniejszej rozbudowie
uzyskała postać dwubasztowego budynku z przejudem
w środku, Przed nią był most przez fosę biegnącą wzdłuż
Podwala Przedmiejskiego, skomna bIamaprzednia i dru-
gi most, za którym zaczynń się Zabi Kruk, z górującym
nad nim kościołem Swiętych Piotra i Pawła.

Po otoczeniu miasta pierfuieniem wałów i bastionów
stare fortyfikacje muroŃe staĘ się niepotrzebne i zaczę-
to je.wykozystywać do innych celów. O funkcjach Bra-
my Zabiej w początkach XVIII wieku informuje ówczes-
ny budowniczy miejski Bartłomiej Ranisch: ,,Trzeciąjest
Brama Rybacka. Prowadzi z Prawego Miasta na Przed-
mieście. Jest też co wieczóI o l 0 godzinie zamykana dwoj-
giem mocnych w rót. P nez całąnoc otwieraj ą j ednak straż-
nicy nocni małą furtkę kźdemu, kto chce wyjść albo
wejść". Dalej tłumaczy się autor, że nie narysował planu
ani widoku, ,,bo urządzono thm mieszkania." Zmiany do-
tyczyĘ rólvnież najbliższego otoczenia bramy: ,Zjednej
strony jest dobudowana mennica miejska z kilkoma inny-
mi budynkami. Po drugiej stronie są także mieszkania
Wielce Szlachetnej Rady Prawego Miasta. Również ścię-
to obię wieże i przyĘto poprzecznym dachem".

..Mieszkania Szlachetnej Rady Prawego Miasta" przy-
dzielano urzędnikom i fachowcom w służbie miasta.
W końcu XVl wieku mieszkał tu zegarmistrz miejski Stef-
fen Karsten, a w latach1692-17ż0 Jan Antoni Hom, twór-
ca m.in. zegaIa na kościele Świętej TĄcy (mechanizm
obecnie w Muzeum kgarów w wieży kościoła św. Ka-
tarzyny). Za swoją pracę otrzymyvał 100 florenów rocz-
nie (równowartość około 4 kg srebra), nie licząc premii
i różnych dodatków. Wykonane przez niego małe zegary

,,kaflowe" możnapodziwiać w lGakowie i Malborku, ki|-

ka innych wywędrowało za ganicę, On to też zaopatrzył
zegar kofoioła św, Katarzyny w rzadkie jeszcze wówczas
w Polsce wahadło. W Sramie Rybackiej wychowywało się
i bawiło jego sześcioro dzieci.

Wiek XIX źle się obszedł z bramą. Jak pisano w l 843 r.:

,,Brama Rybacka stała na granicy Prawego Miasta i Przed-
mieścia między Zabim Krukiem a ulicą Słodowników,
była zbudowana w XIV wieku i przed około dwudzie-
stu laty rozebrana. Przylegająca do niej u|iczkajeszcze
teraz nosi nazwę Bramy Rybackiej." Możemy uściślić tę
informację: bramę zewnętrzną rozebrano w 1804 r., sa-

nląbramę w l827. Cośjednak zostało, Po ostatniej woj-
nie odkryto wśród ruin spory fIagment zachodniej basz-
ty dawnej bramy. Mimo wieloletniego zaniedbania ta
resztka przetrwała do dziś u wylotu ulicy Słodowników.
Planom odbudowy bramy można tylko przyklasnąć. Na-
tomiast zastawienie otwartego po wojnie widoku na Sta-
re Przedmieście potężnymi ścianami garaży, z jakimiś
pseudobramami przy Podwalu Przedmiejskim, jak to pro-
ponuje najwyżej oceniony projekt teatru elżbietańskie-
go, byłoby zdecydowanie szkodliwe.

AlunzrJ JłNuszłnIs

Brama Tabia, ściślej Zabiokrucka

to wielki milośnik i badacz histo-
rii Gdańska. choć jego praca
zawodowa wskaa7walaby na in-
ne zainteresowania (byf m.in,
dziekanem Wydzialu Fizyki
Technicznej i Matematykl Stoso-
wanej Politechniki Gdańskiej).
Dzięki jego inicjafiie mozemy
podziwiać zegar astronomiczny
w kościele Mariackim i stuchaó
carillonu z wieĄ kościola św.
Katarzyny. Z urodzenia kreso-
wianin (urodzil się w 1928 roku
w Lidzie), z nadania honorowy
obywatel Gdańska. Autor
ksiąek i przewodników po
mieśc|e, R8 ztld baszty prł nleistnicląGcl Blamle
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE - opowiada prof, Andrzej JanuszĄtis

Loltomotyuua w poltalu
licęŚwiętego Ducha nazwałem kiedyś ,,ulicą Sławnych
Ludzi". Prawie każdy dom hrtaj wiąże się z jakąś wy-
bitną postacią. Tutaj urodzili się wielki filozof Artur
Schopenhauer, jego matka pisarka Joanna i znakomi-
ty grafik Daniel Chodowiecki, tu mieli swoje domy

twórca zegara astronomicznego Hans Diiringer, budowniczy
miejski Hans Strakowski i admirał Krzysztof Arciszewski, tu
tworzył pierwsze dzieła wielki rzeżbiarz europejskiego baroku
Andrzej Schliiter. Spacer tą ulioą przywodzi na myśl ich osią-
gnięcia, które rozsławiły imię Gdńska w świecie. Jakże nie-
słuszne i kzywdzące jesl nazywanie odbudowanych domów na
Głównym l\{ieście ,,makietami", jak to ostatnio weszło w mo-
dę! Dom, w którym mieszkają i pracują ludzie, nie iest makie-
tą, tylko żywym obiektem, pełniącym istotne funkcje społecz-
n ,"a w dodatku niosącym ważne treści historyczne. Te dorny
- wszystkojedno autentyczne czy zrekonstruowane - przenla-
wiają do nas, informują o historii, o ludziach, którzy je zbudo-
wali, którzy w nich żyli i umierali. Opowiadają o dziejach Gdań-
ska, Polski i Europy. Tylko ktoś, kto nie rozumie ich języka lub
co gorsza nim gardzi, może nasze odbudowane zabytki nazywać
makietami czy atrapami.

Oto np. kamieniczka na rogu u|ic Świętego Du,
cha i Przędzalniczej. nosząca nicgdyś numer 82.
a dziś l09. To dawny Dom Zeglarzy. siedziba za-
łożonej w 1 386 r. gildii szyprów (kapitanów mor-
skich), która zbierała się w nim co najmniej od
1506 r. Imponująca fasada uzyskała dzisiejszy
kształt w roku 1605. Przebudowa kosztowała
I0 ż97 grzywien, czyli prawie tyle, co cały ów-
czesny budżet Krakowa - oto miara bogactwa daw-
nego Gdańskal

Joanna Schopenhauerowa, urodzona w, sąsied-
nim domu Pod Zólwiem. tak opisuje ten dom
w swoich spisanych na obczyźnie wspomnieniach:
, Jak sama nazvła oznacza, dom Zvłiązku Żegla-
rzy byl wóutczas własnością bar dzo znacznej i ce.
nionej gildii żegluzy gdńskich. Tam schodzili
się w pomieszczeniach do tego przeznaczonych
na narady nad sprawami Związku lub też by wspól-
nym sumptem i dla ogólnej uciechy radować się
przy biesiadnym stole. Różnobarwne proporce
i chorągwie obok białej flagi, wielkiej j ak żagiel,
z wymalowanym gdańskim herbem, pówiewały

wówczas z przedproża i oznajmiały sąsiedztwu o uroczystości
dnia. Pozostałe pomieszczenia prze ffonnego narożnego budyn-
ku pozostawiono restauratorowi, który uchodził nie tylko za naj-
zręczniejszego kucharza w Gdańsku, lecz cieszył się nawet sła-
wą pozaeuropejską. Jego malutkie korniszony rozchodziły się
pod flagą opiekunów na cały świat, a przesyłki olbrzymich pier-
ników szły nawet do Ameryki".

Odbudowana po ostatniej wojnie karnieniczkajest obecnie do-
mem mieszkalnym. Dotychczas nie przywrócono sławnej resta-
umcji ani nie odtworzono okazałego przedproża. Na szczycie fa-
sady utrzymanej w stylu niderlandzkiego renesansu stoi święty
Jakub - patron żeg|uzy. W zachowanym portalu zaskakuje wy-
rzeźb i ona lokom otyw a. Czy żby sen sacyj ny wynal azek z czasów
Zygmunta III? Nic ztychrzecz,y| Łacińska inskrypcja nad wcj-

. ściem podaje daty budowy * l ó05 i renowacji - l 845. Lokomo-\tywę dodano w czasie Ę ostatrriej. Dom naleŻał wtedy doZwlę-
ku Przemysłowców, którym zależało na doprowadzeniu kolei do
Gdańska, co zrealizowano jednak dopiero w roku l 852. Przy-
czyną opóźnienia był opór ze strony wpływowych kupców, któ-
rzy panicznie bali się pożaru. ANDRzEJ JłIvuszłJrls

Andtzei
Januszaitis
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zawodowa wska4lwa-
laby na inne zaintere-
sowania (był m,in.
dziekanem Wydziału
Fizyki Technicznej
i Matematyki Stoso-
wanej Politechniki
Gdańskiej). Dzięki je-
go in icjat}^/Vie moŻemy
podziWiać zegar astro-
nomiczny w kościele
Mariackim i słuchać
carillonu z wieży ko-
ścioła św. l\atatzyny.
Zurodzenia kresowia-,
nin (urodzil się
w 1928 roku w Li-
dzie), z nadania hono-
rOWy obywatel Gdań-
ska. Autor książek
i przewodników po
mieście. i|]





ffiT G0nRP UnllnrulflC

BYłA SoBlE IGSA CHORYCH
lica wałowa. zwana tak
od l 850 r., powstała jako
doiazd do wzniesionych

w latach l 626- l 635 wałów i ba-
stionów osłaniających Stare
Miasto od północy. Bastionów
było pięć: Bożego Ciała - na
końcu,Podwala Grodzkiego,
Swiętego Jakuba - u wylotu Ła-
giewników, Lis - o którym przy-
pomina nazwa Lisiej Grobli
- Ryś i Motławski. Między dwo-
ma pierwszymi stala brama św.
Jakuba. W końcu XIX wieku
umocnienia rozebrano. ulica
przetrwała. Na miejscu dawnych
fortyfikacj i powstały budynki.

Najokazalszym z nich iest
gmach. oznaczony numerem 27,
mieszezący obecnie Zespól Nie-
publicznych Poradni Specjali-
slycznych i Stację Sanitarno-E-
pidemiologiczną. W tlkresic
Wolnego Miasta Gdańska fun-
kcionowała w nim Powszechna
Rejonowa Kasa Chorych. Utwo-
rzona jeszcze za czasów pru-
skich. l stycznia l9l4 r,. mie-
ścita się począlkowo w kamie-
niczce przy ul, Pilvnej 52. Było
tam jednak za ciasno dla stale
rosnącej liczby ubezpieczonych
i po pierwszej wojnie zdecydo-
wano się na budowę nowej sie-

dziby. Na początku l9ż5 r. za-
kupiono 2400 mkw. terenu przy
ul. Wałowej i rozpoczęttl budo-
wę według pĄektu Adollu Bie-
lefeldta. Gmach główny oddano
do użytku 9 października
1926 r., zakład kąpielowy
w skrzydle bocznyrn t tlm gdzie
dziś jest apteka) otwarto 27
kwietnia następnego roku. Su-
maryczna kubatura obu gma-
chów wraz z łącznikiem wyno-
siła 3l tys. msześc, Według ów-
czesnych opinii ich styl był do-
pasowany do niedalekich obiek-
tów biblioteki i Szktll1 śrł. Pitl-
tra tobecnej .jettynki"l. dzisiaj

dostrzegamy tu raczej wpływy
architektury HambuIga z tam-
lych lat, najpełniej wyrażone
w Domu ChiIijskirn Fritza
Hiigeru. Ptldtlhnic jak tlrn szkie-
let naszego budynku.jest z żel-
betu, a pokrytą ciernną cegłą ele-
wację urozrnaicaią ceramiczne
ornamenty. W tachowej litera-
turu-e tlkreśla się styl gdańskiej
Kasy Chorych jako umiarkowa-
ny konstruktywizm. Pełny koszt
budowy wyni(lsł 2,4 miliona
guldenćlw. W stosunku do po-
lrzell gmirch glówny wzniesitl-
no na wyrost - aby go w pełni
wykrlrzystltr,. częśe gómych piq-
tcr wyna.jmowano na mieszka-
nia. W piwnicach były kartote-
ki. na parterze 28 okienek do ob-
słttgi interesantów. Na pier-
wszym piętrze załatwiano spra-
wy finansowe, tutaj znajdowała
się też duża sala posiedzeń. Na
druginl piętlze były pomiesz-
czenia biurowe oraz część
mieszkań. Zakład kąpielowy
miał 25 wanien i imponu.jące
w) ptlsażcnie do hydrtlterupii.
Do dyspozycji były kąpiele bkx-
ne, piaskowe, węglowe (w wo-
dzie nasyconej dwutlenkień wę-
gla), siarkowe, parowe. po-
wictrzne. solne. świerkowe (w
wywarze z igieł), tlenowe
i swietlneI W lączniku mtlżnlr
bylo po kąpicli wziąt' lnasaż
i wypocząć. Mądrze pomyślany
i soliclnie zrealizowany gmach
Kasy Chorych idzisiaj może bu-
dzic podziw jako wybitne ttsią-
gnięcie przedwojennego budow-
niclwu.
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Niderla rńzka zbroJ ownia
Andzej Januszajtis

to wieIki milośnik ibadacz
historii Gdańska, choć jego
praca zawodowa wskaa7walaby
na inne zainteresowania
(byl m.in dziekanem Ędzidu
Fizyki Technicznej i Matematyki
Stosowanej PoIitechniki Gdańskiej)
Dzięki jego inicjatywie mozemy
podziwiaó zegar astronomiczny
w kościele Mariackim i stuchaó
cari|lonu z wieĄ kościola
św, Katarzyny, Z urodzenia
kesowianin (urodzil się
w 192B roku w Lidzie), z nadania
honorowy obywateI Gdańska,
Autor ksiąek i pzewodników
po mieście.

flrzechodząc koło W ie l k iej Zbrojown i. rzadktl
l uswiadamiamy sobie. jak wspanial1 jest ttl zit-
bytek. Jej architektum stanowi szczytowe osiągnię-
cie niderlandzkiego renesansu,

Wielka Zbrojownia była arsenałem miejskim.
Powstała w latach l600- l609. W piwnicach prze-
chowlłvano amunicję, naparterze (w obecnym pa-
sażu handlowym) stały armaty. Na pierwszym
i drugim piętrze magazynowano lżejszą broń.
Zwiedzający Zbrojownię w dawnych czasach po-
dziwiali również napędzane mechanizmem zega-
rowym kukły, Był tam bóg Mars siedzący na tro-
nie, który składał ukłon, 'muszkieterzy, którzy
niespodziewanie palili z muszkietu, oraz konne
posągi w starych zbrojach, Wszystko to zostało
zmarnowane przez Francuzów, którzy w l 807 ro-
ku zamienili budynek na lazaret.

Projektantem tego arcydzieła był genialny An-
toni van Obberghen. Wprawdzie co pewien czas
próbuje się podważyć jego autorstwo, ale w ów-
czesnym Gdańsku nie było równego mu geniusza.
Mistrz Antoni w niezrównany sposób wkompo-
nował wielki gmach (40 na 50 metrów) w rytm
wąskich fasad na sąsiednich ulicach, nadając sze-
rokiej elewacji postać czterech połączonych ka-
mieniczek od strony Targu Węglowego i uświet-
niając wspaniałymi, ale nie dominującymi nad oto-
czeniem elementami dekomcyjnymi od ulicy Piw-
nej, O mistrzostwie architekta możemy się prze-
konać, patrząc od stfony Targu Węglowego. Każ-
da kondygnacja tasady ma inny podział. Przyzie-
mie dzieli się na trzy części. pierwsze piętro na
dwie, a drugie na cztery. Osie symetrii drzwi
i okien na poszczególnych kondygnacjach mijają
się ze sobą, a mimo to całość sprawia wrażenie

niezwykłej harmonii. Także pełna przepychu fa-
sada wsohodnia wykazuje podobne cechy. Tutaj
uspokajająją dwie piękne wieżyczki ze schodami
omz umieszczona centmlnie studzienka, służąca
niegdyś do wyciągania amunicji z piwnic.

Jak pisał niegdyś Bartłomiej Ranisch: ,,W dole
przed fasadą stoi w środku okągła studnia z ka-
miennymi kolumnami. kunsztownie wyciosana.
przykryta kopułą. Nad tą kopułą, w środku stoi
Pallas (bogini Atena), wyrzeźbiona z kamienia,
wielkości człowieka. Cztery szczyty są wyłożone
kamieniami i ozdobione figurami. Oprawa okien
jest także z kamienia", Rzeźby, o których mowa,
wykonał w latach t605-1609 Abraham van den
Block.

Niezwykłym szczegółem są - chyba jedyne
w świecie - wąsate sfinksy (a sfinksy to oczywi-
ście postacie kobiece). Oczywiście nie jest to wy-
bryk XIX wieku, tylko oryginalna groteska.

Dodajmy do tego kolorystykę, w któĘ przewa-
żŃy czerwień, biel i złoto. Studzienka przypomi-
nająca małą świątynię stoi dzisiaj pusta. Bnkuje
krat zamykających otwory między kolumnami.
Nie wszyscy wiedzą, że te oryginalne kraty znaj-
dują się w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Iest
to dzieło metaloplastyczne wyjątkowej wartości.
Nowość stanowią w niej płasko wykute blachy
i groteskowo potraktowane głowy ludzkie o dwóch
twarzach z wyrastającymi rogami, które przenik-
nęły w spiralnie zgiętepręty (T. Bieniecki). Mo-
tywy te zapoczątkowały nową modę wśród wyko-
nawców gdńskich knt.

Miejmy nadziĄę, że trwający obecnie remont
pozwoli przywrócić pięknei studzience jei bogate
kraty. n o t t m ał MIroł,AJ CHRZAN Klaty, Iilóle wadaó na starym zdięciu, obecnle zna|du|ą slę

W Muzeum Natodowrm
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Bosy kńl na ratuszowym hełmie
Jl o niedawna wszyscy wiedzieli, że t'i-
llgu.u nu rr.ry.i. ń^turru Glówno-
miejskiego w Gdańsku to król Zygmunt
August. Jednak kilka lat temu część hi-
storyków orzekła, że nie ma na to dowo-
dów i trudno stwierdzić, czyj to posąg.
Jednak podstawą w wyjaśnianiu tej spra-
\Ąy muszą być fakty. Zalem zacnijmy
właśnie od nich.,

Figurę ustawiono na ratuszowym heł-
mie 23 września l560 roku. Działo się
to za panowania w Polsce Zygmunta Au-
gusta. W owych czasach był w naszym
mieście zwyczaj umieszczania podobizn
władców i herbów na publicznych bu-
dynkach. Zygmunt August, poza tym, że
był królem, zrównał gdańskich prote-
stantów w pławach z katolikami, Oczy-
wiście bardzo zasłużył się tym w oczach
ówczesnej protestanckiej większości re-
ligijnei miasta. Natomiast faktem, któ-
ry stał się przyczynąpóźniejszych wąt
pliwości, jest niewymienianie w pewnym
okesie imienia króla.

Posąg opirywano jako ,,złotego męża",
,,figurę na szczycie" , a nawet ,,złoconego
pachołka", mimo że na głowie nosił kó-
lewską koronę. TŃ rzeczy miały się do
1709 roku. Wówczas zdjęto go, wyremon-
towano i pojawiĘ się napisy. Najwazniej-
szy 10 ten u stóp figury. jednoznacznie
wskazujący, że mamy do czynieniazZyg-
muntem Augustem: ,,l709 roku,9 kwiet-
nia, Jan Ferman, rodem z Lubeki, ryln szy-
pra, zdjął tego kóla Zygmunta Augusta
bez rusztowń i 126 śrubami nareperował
oraz zrobił chorągiewkę wraz ze statkiem
i szczęśliwie z powrotem ustawił. Kto by
w przyszłości ę wieżę remontował, zdjął
jego imię [Fermana- red.] i na powrót nie
umieścił, będzie łajdakiem".

Tego na pewno nie wiecie

I wszystko było przez kolejne latajasne.
Wątpliwości co do tożsamości posągu po-
wrocily dopiero rł nacechowalym nacjo-
nalizmem okesie międzywojennym.

Oprócz iaktów, ważnajest także ogól-
na symbolika, dowodząca, że cŁlodzi
o władcę. Otóż postać stoi w pełnej zbroi
i boso, na wzór rzymskiego cesarza Ha-
driana, który miał zwyczaj w takim właś-
nie stroju upmwiać dfugodystansowe bie-
gi. Zainteresowanie antykiem w czasach
renesansu to znana sprawa. Zastanówmy
się jeszcze, dlaczego figura obraca się,
wskazując kierunek wiatru. Wyjaśniają
to slowa na wspomnianej chorągiewce:
,,Niechaj mnie w jaką chce stronę obm-
ca wiatr niełaskawy. byleby niewzruszo-
ne stały ojczyzny spm!vy". Są również
wskazów(i łączące figurę bezpośrednio
zZygmlntem Augustem - otóŻmaona
twarz kóla, wystarczy to porównać z ja-
kimkolwiek pofiretem,

Problem nie sprowadza się do tego, czy
to Zygmunt August, tylko dlaczego od-
klyto to po raz drugi w 1709 roku? Od-
powiedź jest chyba jasna. IGól w póź-
niejszym okresie swojego panowania
próbował ograniczyć swobody miasta,
czym musial mu się narazić i o znacze-
niu figury nie chciano pamiętać. Jednak
najwidoczniej w czasie remontu znale-
ziono pierwotną insĘpcję identyfi ku-
jącą władcę.

Obecna tigura- z wyjątkiem poły płasz-
cza -jest rekonstrukcją. Niestety ,nie zre-
konstruowano tabliczki upamiętniającej
Fermana. W kazdym razie twierdzenie ja-
koby nie było dowo<lów, że to Zygmunt
August, jest bezpodstawne. Powinno to
wiedzieć kżde gdańskie dziecko.

źż
E

Andzej Januszajtis

to wie|kj milośnik i badacz
historii Gdańska
choć jego praca zawodowa
wskazywalaby
na inne zainteresowania
(byi m.in dzieł<anem
Wydzialu Fizyki Technicznej
i Matematykl Stosowanej
poIitechniki

Gdańskiej) Dziękijego
inicjatywie mozemy
podziwiać zegar astronomiczny
w kościele
Mariackim i sluchać cari|lonu zwieĄ
kościola św. Katarzyny, Z urodzenia
kesowianin (urodzit się
w 1928 roku w Lidzie), z nadania
honorowy obywatel Gdańska,
Autor ksiąek i pzewodników
po mieście.BOsy iegomość na helmie ]atusza t0 lfiól łOmunt August



TeUo na pctttno nie ttltecie

- opowiada prof. Andrzej Januszaitis

lciec miał dom po zachodniej

Uutu;xlił,ll;lęł*l
nr 7). Po ostatniej wojnie tej pierzei

an Heweliusz urodził się na
Głównym Mieście. Jego oj-

Drzewnych (w Ęonie stoczni), na
którym ustawiał swój największy te-
|eskop, i ogród w Dolinie Schwabe-
go (zaobecnym Dworcm Oliwskim).

Wygląd domów Heweliusza zna-
my z ilustracji w jego dziełach i z
przedwojennych fotografi i. Wszyst-
kie miały po tzy kondygnacje. Bro-
war znajdował się w podwórzu. Na-
rożny dom był najszerszy - miałtrzy
osie (rzędy okien), pozostałe były
dwuosiowe. Fasady pochodziły
z pierwszej połowy XVII wieku.
WieńczyĘ je bogato ukształtowane
szczyty. Przed domami były pzed-
proża (akżeby w Cdańsku inaczej),
na które prowadziły wysokie schody
z charakterystycznymi słupkami
przed pierwszym stopniem. Każda
fasada miała osobny porral - najbo-
gatszy w środku. Na kalenicach da-
chów spoczywała platforma sławne-
go obserwatorium, które działało tu
od 164l do śmierci astronoma
w |687 roku. Mniejsze przyrządy
stały w budkach, większe naplatfor-
mie. Tutaj Heweliusz dokonywał
swoich obserwacji. natomiast wyni-
ki opmcowywał w wypełnionym
książkami gabi necie. rozsyłając je
najwybitniejszym uczonym ówczes-
nego świata. W sumie napisał kilka-
naście tysięcy listów! Jego prace
przyniosły mu sławę i stypendia
dwóch królów, W l 664 roku został
jednym z pierwszych zagranicznych
członków słynnego Towarzystwa
Królewskiego w Londynie. Gdy wo-
jowniczy sekretarz Towarzystwa Ro-
bert Hooke (ten od prawa Hooke'a)
zakwestionował dokładnorc jego ob-
setwacji, nasz astronom zażądał kon-

troli. Towarzystwo przysłało do
Gdańska Edmunda Halleya (tego od
komety), który wydał pozytywną
opinię.

Ostatnia wojna z domów Hewe-
liusza pozostawiła wypalone fasa-
dy. Miano je odbudować, a|e posze-
rzono ulicę i zadziałała ta sama dog-
matyczna zasada, co na IV Grobli.
Ruiny zburzono. na ich miejscu
powstał mieszkalny blok. sięgający
do ul. Raiskiei. Od strony u|. Baum-
garta, której nazwę zmieniono na
Heweliusza, dawne piwnice przy-
krył taras - współczesny odpowied-
nik przedproża. Nad kawiarenką
SPAM-u umiesz czono zgr znbnątab -

liczkę, informującą o tym, że stały
tu domy i obserwatorium wielkiego
astronoma. Niestety, w sezonie za-

Ęwają ją zĘt blisko postawione
parasole. Z kolei poza sezonem
wandale mażą po ścianie farbami,
Cz1 nie można by uczcić naszego
wielkiego astronoma większą tabli-
cą np. z wygrawerowaną podobiz-
ną jego domów, umieszczoną wy-
soko poza zasięgiem parasoli i wan-
dali? Budujemy pomniki, organizu-
jemy festiwale piwa jego imienia,
zakladamy (i sfu sznie ) Hewelianum
na Grodzisku, a o miejsce, gdzie
mieszkał, pracował i umarł, jakoś
nie umiemy zadbać,

Ętońi Gdańska, choć je90 pra-

ca zawodowa wskuywalaby

Wydzialu Fizyki Tech-

nicznej i Matematyki

Slosowanej Politoch-

isluchać carillonu z wieł ko-

ściola św. Katarryny. Z urodze-

na inne zaintere owania nia krBsOwianin (urodzil

(byl m,in. dziekanem sĘ w 
,1928 

mku w Li-

dzie), z nadania hono-

rOWy obywatel

Gdańska. Autor

niki Gdańskiei).

Dzięki jego iniciaty-

książek

ipnewodnikóW

wie możemy po mieście.

podziwiać

rMJm dm
to wielki milośnik i badacz hi. miczny w kościele Mariackim

nie odbudowano, bo... poszerzono
ulicę, a w takim przypadku obowią-
zywała ortodoksyjna zasada: ,,Re-
konstruować wolno tylko na pierwot-
nym miejscu!" Na szczęście niekie-
dy ją łamano, dzięki czemu fasadę
z IV Grobli nr 5 wnz z pięknym por-
talem możemy dziś podziwiać przy
ulicy Szerokiej. Dom rodzinny wiel-
kiego astronoma mógł wyglądać po-
dobnie. Na Starc Miasto przeniósł się
po ożenku. PieIwsza żona, Katarzy-
na Rebeschke, wniosła mu w posa-
gu ,,dwa domy pzy Korzennej (daw-
ne numery 53 i 54), w których miesz-
ka, wraz z browarem, panwiami, ko-

rytem i wszelkimi sprzętami browar-
niczymi, jak również przyległy
spichlerz (...) tudzież parcelę przy ul.
Bednarskiei...". Po śmierci ojca do-

szedł do tego dom nr 55 na ro-
gu ul. Baumgarta - dzisiei-

szej Heweliusza (obecny
adres to Heweliusza

l0), Astronom
dzierżalłił też

teren na
Młodo-
miej-
skich
Pla-
cach

zegar

astro,

Sb-

GDs1



TEGO NA PEWNO NlE WIECIE - opowiada prof, Andrzej Januszajtis

plzfrulek hez daty
l l l szyscy w Gdańsku wiemy, gdziejest Poczta Polska, Kiedyjuż

|ll|.rriu;OŹi.my się przed nią i"pokłónimy sławnemu gmacńowi,
!! zwróćmy uwagę na znajdujący się po drugiej stronie placu

dawny przytułek i sierociniec - niezwykle cenny zabytek, pełniący
dziś funkcję mieszkaniową. Jego kształt i rozmieszczenie okien od-
zwierciedlają dawne przeznaczenie. Wystającą część środkową wień-
czy Ękątny szczyt, pod którym widać cyfry ,,6 9" - resztkę umiesz-
czonej tam niegdyś daty. Jaka to data'/ Nietrudno ją znaleźć, choćby
na marginesie egzemplarza,,Kroniki" Curickego, który w XVIII wie-
ku należał do pastora Monety. Zanotował on tam, co następuje: ,,Przy-
tułek został właściwie ufundowany w l 699 roku dla żebraków i wszel-
kich włóczykijów. Leży na Starym Miescie nad Radunią na prawo, na
wprost domu poprawczego za tartakiem, Jest to piękny 6udynek, ma
własny kościół, szkołę i mały ogród. Ubiór tych, co są w przytułku,
jest zielony; podczas gdy ci, którzy się znajdują w domu dziecka i sie-
rocińcu, nosząjasnoniebieski. Natomiast te dzieci, które wprawdzie
tlczęszczajądo szkoły w przytułku,jak również otrzymują tutaj wikt
i ubranie, ale stale w nim nie mieszkają, tylko śpią poza nim, tyoh
mundurek jest szary, dlatego też nazywa się je szaraczkami". Dodaj-
my dla rłyjaśnienia: na miejscu domu poprawczego stoi poczta, tar-
tak był przy ul. Thńacznej, a dom dziecka przy kościele św, Elżbiety.

Dawne widoki i opiry dostarczajądalszych infomacji. Główne wej-
ście było (i jest nadal) od podwórza w środku budynku. W sient na
parterze stała skarbonka na datki. Po prawej (zachod- 

---

minam: l699

niej) stronie była izba, w któĘ rozliczano jałmużny,
za nią salka kobiet; po lewej * infirmeria i sala dziew-
oząt. Schody prowadziły na pierwsze piętro, gdzie
w środku miał swój pokój przełożony (dzisiaj nazwa-
libyśmy go kierownikiem). Naprawo wchodziło się do
kaplicy, zwanej Okęcikiem Chrystusa, oświetlonej po
kżdej stronie siedmioma oknami. Na wprost wejścia
stał barokowy ołtarz, obok niego kazalnica.Z tyfuby -
ły organy i zegar, podarowany w 1707 r.przezhandla-
rza winem K]ubego. Lewą (wschodnią) połowę piętra
zajmowała jadalnia, za nią mieściła się izba szkolna,
dalej w przybudówce - kuchnia, łazienka i mieszka-
nieszafuzy. Sanitariaty urządzono od sffony obecne-
go placu Obrońców Poczty Polskiej, nad odgałęzie-
niem IGnafu Raduni, po którym pozostało do dziś zag-
łębienie terenu, Nad kierownikiem mieszkał zarąd-
ca, wyżej sterczal ze ściany daszek z dzwonami. Na
poddaszu przechowlłvano zapary, miał tu też izdebkę
preceptor (nauczyciel). Wejście na dziedziniec było

jak dziś od ulicy Sierocej, przy bramie; w zachowanej przybudówce
rezydował odźwiemy. W zachodniej części podwórza stała studnia,
zaś na wschód od głównego gmachu, w osobnym budynku funkcjo-
nowała piekamia, do któĘ przylegał ogród. Jeden ze sztychów przed-
stawia podopiecznych przy zajęciach na dworze: sieroty bawią się
w kółko graniaste, grają w piłkę i w palanta (polski baseball - sarszy
niż amerykański), wójt uliczny (inspektor nadzorujący włóczęgów)
sprawdza, co schwytany na ulicy żebnk ma w kieszeni, inni wyciąga-
ją wiadro ze studni, piłują clrewno na opał, woźą kamienie w taczkach
ię. Podpis ujmuje to lapidamie: ,,próżniaki jak pracują'.

Skzydło od ulicy Sierocej - znaoznie skomniejsze - powstało w 1749
roku (data na tablicy nad weiścieln). Początkowo służyło jako nowa
szkoła. Gdy w 1778 roku rozdzielono dorosłych pensjonariuszy od
sierot, przeniesiono ich tutaj. Tablice na głównym gmachu podają da-
ty rozbudowy koscioła (największa w roku l 753) i ludzi, którzy się
przy tym zasłużyli. ZŃla c]ziałń tu do roku 1906, w którym prze-
niesiono go do Wrzeszcza (na ulicę Sosnową l ). Budynki starego przy-
tułku szczęśliwie przetruały ostatnią wojnę. Warunki mieszkaniowe
nie są najlepsze, alejest pięknie, zwłaszcza wiosną, gdy kwitną kwia-
ty, starannie pielęgnowane pfzez mieszkańców. Szkoda, że przy ostal
nim remoncie nikomu nie przyszło do głowy uzupełnić brakujących
cyfr daty od strony placu. Na wszelki wypadek jeszcze nzjąprzypcl-
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iwo dubeltowe warzy się z 16 wotków,

musi się do tego brać najlep,zy słód z naj-

lepszego jęczmienia, także bardzo dobIę-

go chmielu, ale tylko tnochę". Tak zaczy-

na się pz epis, zapisany w 1 673 nku pnez

njcę Jerzego &inidera. Dzięki niemu wiemy ńw-
nież, jak się w Gdansku wanyłojasne piwo i cien-

kusz, zwany kmlingiem. Produkowano także piwa

stołowe i okrętowe (uż w l 382 t.). Najlepsze. naj-

słynniejsze (i najdruższe) było jednŃ piwo jopjskie,

od którego pochodziła używana co najmniej od

1449 r. niuwa ulicy Jopejskiej (Jopengasse) - dzi-

siejszej Piwnej. Okrtślano je jŃo .,ciemnorumiane,

mtrne i pijane, posilające, ajako svrop gęste", A oto

inna opinia śprzed 350 lat: ,,Pitł,o tuĘsze je$ uwa-

żane za bardzo dobr, poniewiu jest badzo mocne;

upić się nim możnajak winem. lecz z większym dla

zdmwia uszczerbkiem, gdyż tnech dni pohzeba. że-

by je strawić. Dla cudzoziemców je$ jednak zbyt

mocne. jako źe z samego zhoża pędzcrne i najczę-

sciej drłukrotnie przepędzane, kolor ma ciemny,jest

bardzo gęste i gorzkie".

Bnuamicy twlaściciele bruwrruu ) i piwlwarz1

wyĘująw księgach miejskich ul początku. W 1 378

Btowarniczą) mieszkało 73.

0 tutejszych tmdycjach do dziś

świadczy nuwa ulicy Sbdow-

ników. pochodząca od słodow-

ni. czynnej już w 1 382 r. I wła(
nie pny Ogamej, pod numem-

mi l l i 12, stały dony cechu

browamików, Cech był potęż-

ny i bogaty - nic dziwnego, że

jego siedziba wyńżniała się
spośńd innych. Większy

ruku mielijuż swój oech. a w 14ló spivLno ich w mie-

.*il:tł'l-#ru

z dwoch domów (nr 1 2) niał pięć kondygnacji (nie

licząc poddasza) i pięć okien w szerukości fasady.

Drugi dom (m 1 1) - o dwie osie i jedną kondygna-

cję mniejszy - bardziej przypominał zwykłą kamie-

niczkę. Fasadawiękvego domu powstałaokoło 1620

ncku i była prawdopulobnie dziełem Abńama van

den Blocka, ktĘ zaprojektowalją w stylu rcnesan-

su nider|andzkiego, zwanego u nas manieryzmem.

Cechuje go skonnastowanie kolorystyczne ceglanych

scian z kamiennymi elementami z piaskowca - czer-

wień i bie] z dodatkiem polichrcmii i złoceń. Okna

znajdowĄ się w płytkich wnękach zamkniętych od-

ciŃaniłuków, gzynrry z rzeźbionymigłówkani (w

więhzym domu) zilmauily poziome podziały fa-

sady. IQmienne omamenty szczytu naśladowały me-

talowe okucia, po bokach okienek poddasza widnia-

ły medaliony z podobiznami historycznych bohate-

ńw. całość wieńczyla kanienna waza, Do domu po-
wadzil bogaty portal. którego srzegty popienia r4łl-
skich wojowników. Wewnątrz, w typowej gdńskiej

sieni, cech browarników utrzymywał gospodę.

Dookoła rozstawione były zadane biĄmi semeta-

mi $oły, pul scianami stały wyrcieŁne kanapy. Na

wpncst wejścia bogate balokowe schody plcwadziły

na antresolę i do dalszych poInieszczeń. Typowa dla

ry gdańskichdomówbyłańznicap-

ziomów: tylny pokój był o siedem

stopni wyżej, o tyleż nizej była po-

łożona pod nim kuchnia, do któ-

rej wchodziło się pIzez drzwi pod

uhulami. Piękny wysńj gosp-

dy cechowe1 zachęcał, by usiąść

i skosztować złocistego trunku.

Tak byłojeszcze pned ostatnią

wojną kiedy mieściła się tu wi-

niarnia Ayckego. Po wojnie od-

budowano tylko Mały Dom Bru-

wamików - podobny $y|owo, ale

Teuo na pcumo nie wigcie

- opowiada prof. Andrzej Januszajtis

znacznie skromniejszy, Jak twierdzili decydenci

,.wysoka tasada wielkiego domu zmłaniałaby słoń-

ce mieszkńcom drugiej struny ulicy". Zamiast niej

powstały dwie mniejsze, Coś z wystroju jednak po-

zostało: uniknęły zniszczenia barokowe schody,

Przeniesiono je do odbudowanej kamieniczki przy

uł. SwięĘ Tńjcy (w 0śrudku Dokumentacji Za-

bytków). Dobrze, że są i dobrze, że rnamy chociaż
jeden Dom Bmwamików z działającą w nim stylo-

wą rcstauncją Wileńska. Może wato by umieścić

na nim tablicę przypominającą, że Gdańsk był kie-

dyś piwną potęgą?

tiltrtgiJailsnilb
to wielki milośnik i badacz historii Gdań-

ska, choć iego praca zawodowa wska-

zywalaby na inne Zainteresowania (byl

m.in. dziekanem Wydzialu Fizyki Tech-

nicznej i Matematyki stosowanei POli-

techniki Gdańskiei). Dzięki jego inicjaty-

wie możemy podziWiać zegar astrono-

miczny w kościele Mariackim i siuchać

carillonu z wieży kościola św. Katarzy-

ny. Z urodzenia kresOwianin (urodzil się

w 
,l 
928 roku w Lidzie), z nadania hono-

rowy obywatel Gdańska. Autor książek

i przewodników po mieście.Kamienica przy ulicy ogarnej 1,1



Tego na pewno nie wiecie

Zagadka świ ętego Era zma
lll Ratuszu Staromieiskim, w gómej sieni, znajduje się figun
UU mężczyzny w rzyńskiei zbńi, z koronąi berłeń. PoŚtue ,toi
na lwie, który zwraca krl niej głowę w geście poddania. Jest tojed-
naznajbardziej zagadkowych rzeźb w Gdńsku, Na pieni ma tab-
liczkę identyfikującą ją jako świętego Erazma.

Aleprzecież święty Erazm byłbiskupem Antiochii, anie kólem,
i notmalnie przedstawia się go w infule biskupiej i z korbą, na któ-
rą nawinięte są jelita na pamiątkę jego męczeńskiej śmierci w 303
roku, Natomiast jako król z lwem u stóp występował święty O|af,
który zaprowadził chrzercijństwo w Norwegii, po czym musiał
uciekać, a próbująp odzyskać władzę, zginął pod Tiondheim w 1 030
roku. W Gdńsku był populamy - miał kaplicę w kościele Mariac-
kim (pod wieżą), w kościele św. Brygidy (obecnie zakrystia) i ko-
foiół w Wisłoujsciu (niezachowany, zniszczony podczas II wojny
światowej).

Jak Olaf stał się Erazmem? Otóż w dawnym Gdańsku dzińńo
kilka bractw kurkowych. Bractwo Swiętego Jerzego skupiało ludzi
szlachetnie urodzonych. Takich waruŃów nie stawiało swoim człon-
kom zalożone w l35l roku Bractwo Swiętego Erazma. Jego sie-
dziba ze stzelnicą znajdowała się przy bramie ul. Szerokiej, we
wschodniej części Targu Drzewnego.

W 1778 roku figura patfona bractwa była,,uszkodzona i zbutwia-
ła" .Zlecono rzeźbiarzowi Fadembrechtowi wykonanie nowej. Ar-
tysta za wzór przyjął medal zdobiący wilkom, czyli puchar brac-
twa, Ale na medalu uwieczniono kóla na lwie, czyli świętego Ola-
fa. Trzeba zauważyć,żeozdobapowstała w 177 l roku, gdy pamięć
o aĘbutach świętych już się zatarła.

Figurę ufundował starszy bractwa Kasper Hageman, który zano-
tował:,,Poniewaz ze zuyczĄnych dochodów niewiele zostało, wzią-
łem wszystkie koszty na siebie, Ą na cześć bractwa wystawić ten
posig świętego Erazma jŃo patfona naszego zgromadzenia".

Po połączeniu bractw kurkowych figun trafiła do ich siedziby
przy obecnej ulicy 3 Maja. a pojej zniszczeniu w czasie ostatniej
wojny została przeniesiona do Ratusza Staromiejskiego.
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to wielki milośnik i badacz
historii Gdańska, choć jego
praca zawodouła wskaa7wataby
na inne zainteresowania
(bl m in. dziekanem Ędzialu
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Dzięki jego inicjab4łie możemy
podziwiać zegar astronomiczny
w koście|e Mariackim i sluchać
carillonu z wlezy kościola
św, lGtar4yny. Z urodzenia
kresowianin (urodzil się
w 1928 roku w Lidzie), z nadania
honorowy obywatel Gdańska,
Autor ksiąek i pzewodników
po mieście,
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TECO NA PEWNO NIE WlEClE - opowiada prof. Andrzej JanuszĄtis

Dom Browarnika i zagadka trzech liter

to wielki milośnik i badacz histo-
rij Gdańska, choć jego praca
zawodowa wslęa,rwalaby na in-
ne zainteresowania (byl m,in,
dziekanem Wydzialu Flzyki
Technicznej i Matematyki Stoso-
wanej Politechniki Gdańskiej)
Dziękt jego inicjatywie mozemy
podziwiać zegar asilonomiczny
w kościele Mariackim i sluchać
cari|lonu z wiezy kościola św.
KaIazyny, Z urodzenia kreso-
wianin (urodzii się w l92B roku
w Lidzie), znadania honorowy
obywatel Gdańska, Autor
ksiąek i przewodników po
mieście.

ereny dawnego zamku krzyżackiego, rozebm-
nego pfzez gdańszczan na początku wojny
trzynastoletniej, długo stały odłogiem. Zaczę-

to je zabudowywać dopiero w l 648 roku. Wytyczono
siatkę ulic i wydzielono parcele do sprzedaży miesz-
czanom. Ulica Rycerska, od początku noszącatę naz-
wę, biegła od Grodzkiej aż do placu Więziennego
(Zuchthausplatz), w 1 894 roku przemianowanego na
plac Heweliusza, a obecnie noszącego szczytnąnaz-
wę placu Obrońców Poczty Polskiej. Wybudowany
przy nim po wojnie blok i szkoła przy ulicy Karpiej
skróciły Rycerską, która dochodzi dzisiaj tylko do Dy-
Iinek.

Wojna pozbawiła ją wschodniej strony, przy której
stało 20 kamieniczek. ZnikJa także łącżąca ją z ulicą
Karpią uliczka Kędzierzawej Fasolki(!), którą
w 1945 r. spolszczono na Drewnianą, odbierając jej
calą nazew niczą n iezwykłość, choć ni e bez uzasad-
nienia, Rdzeń starej nazwy (Kmuse Bohnengasse)
powstał bowiem pnez pr zekł ęcenie pierwotnych Wiel-
kich Dyli (Grosse Bohlen), skąd już niedaleko do
Drewnianej. Jeżeli uda się odbudować przy Karpiej
ciąg malowniczych domków zprzedprożami, w któ-

rych mieszkali emerytowani żeglarze, to zmartwych-
wstanie także uliczka Kędzierzawej Fasolki.

Po zachodniej stronie ulicy Rycerskiej przetrwały
budynki przemysłowe i dwie kamieniczki, Cały ten
zespół - wraz ze słodownią przy uliczce Czopowej
(Zappia) i magazynami na zapleczu Domu pod Ho-
lendrem (dzisiejszej siedziby Gdańskiego Towarzy-
stwa Naukowego) - należał niegdyś do Gdańskiego
Browaru Zamkowego (Danziger Schlossbrauerei).
Część budynków wyremontowało na swój użytek Mu-
zeum Archeologiczne. Najednej z fasad widnieją u gó-
ry tajemnicze litery ASB. Oto zagadka dla naszych

Czytelników - co to za skrót? (rozwiązanie na końcu
felietonu).

Browar prowadził gospodę, czynną do l945 roku
w dawnym domu właścicielaprzy Rycerskiej l0, Jest
tojedna z niewielu zachowanych autentycznych gdań-
skich kamieniczek. W obecnym kształcie pochodzi
z początków XVIII wieku. Zwieńczoną trójkątnym
szczycikiem fasadę z holenderskich cegiełek zdobi
barokowy portal. Na jego belkowaniu zwracają uwa-
gę dwie kamienne postacie: z |ewej strony pracownik
browaru dźwiga ciężkąbeczkę, siedzący z pmwej męż-
czyzna w wielkim kapeluszu założyl nogę na nogę,
podparł ręką głowę i wyraźnie rozkoszuje się swoją
bezczynnością. Można go intelpretować jako właści-
ciela browaru. Nie musi pracować fizycznie, pienią-
dze same płyną do domowej kasy! Wewnątrz kamie-
niczki znajduje się typowa, rzadka dzisiaj w Gdańsku
osiemnastowieczna sień, z elegancko ukształtowany-
mi schodami, klasycystycznymi drzwiami do pomiesz-
ezeń oraz sztnkateriami na sufi cie, niestety, uszkodzo-
nymi przez brutalnie poprowadzone kable elektrycz-
ne. Sciany były dawniej wyłożone holenderskimi kaf-
lami, tak niegdyś tanimi, że przywożono je jako ba-
last na statkach. Dla uchronienia przed złodziejami
po 1945 roku pokryto kafle tynkiem, ale to nie po-
mogło - zniknęły. Po niezbędnej rewaloryzacji i prze-
jęciu przez odpowiedniego gospodarzaten niezwykle
cenny dom może się stać prawdziwą atIakcją nasze-
go miasta.

Rozwiązanie zagadki. W l9l 6 roku część budynków
browaru wykupiła piekamia Srymona Ankra, z,e wz.glę -

du na nowoczesne metody produkcji zwana Fabryką
Chleba, po niemiecku Anker Simon Brofabrik. Wi-
doczne ną fasadzie litery to skrót tej nazw.

Anonzu JłNuszłJus BalOłOWy p0nal z l(amlennyrn! postaciaml
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TEGO NA PHII{NO NlE WIECIE opowiada prof. Andrzej Januszajtis
,

ywalcy Dworu Arlusa należeli do
bmctw zwanych Ławami. Najstar-
sząz nich była założona w l48l r.
Ława Swiętego Rajnolda. Kult te-

go na wpółlegendamego świętego
przywędrował do nas z Zachodu. Rajnold był
jednym z czterech synów hmbiego Hajmona
- siostrzeńców Karola Wielkiego. Ojciec poda-
rował mu rumaka Bajarda, tak wielkiego, że bra-
cia mogli na nim jeź zić we czwórkę. Zaprośzo-
ny na tumiej Rajnold wygnł wszystkie zawody,
Zawistny syn kólewski Karloman wyzwał jed-
nego z braci do meczu szachowego, którego
stawką miała być głowa przegranego... i prze-
grał. W gniewie uderzył przeciwnika szachow-
nicą i odszedł. Widząc to, Rajnold zabił Karlo-
mana w obecności całego dworu. Bracia uciekli
przed gniewem monarchy na dwór króla Mau-
rów Salforeta. który ich przyjąl na sfużbę. Gdy
jednak po trzech latach odmówił wydania ro-
dzinnych klejnotów. które mu dali na przecho-
wanie, Rajnold zabił go i znowu musieli ucie-
kać na grzbiecie Bajarda. Po wielu latach mat-
ka doprowadziła do pojednania z Karolem Wiel-
kim, za cenę wydania Bajarda, którego król ka-
zał utopić. Wstlząśnięty Rajno|d wyrzekł się mie-
cza i po kótkim pobycie w Ziemi SwięĘ wstą:
pił do klasztoru w Kolonii, gdzie cudownie
uzdrawiał ludzi i zaangażował się w budowę ka-
tedry. Poniewź pracował za półdatmo, zawist-
ni koledzy skrytobójczo go zamordowali. Wzu-
cone do wody ciało wypłynęło, zaczęły siędziaó
nowe ouda, Gdy mieszkańcy Dortmundu przy-
jęli świętego Rajnolda zapatrona, relikwie sa-
me do nich pojechĄ. Znajdują się tam do dziś.

W wielkiej sali Dworu Artusa bractwa miały
wyznaczone miejsca, które urządzały na włas-
ny koszt. Do Ławy św, Rajnolda należałkątpół-
nocno-zachodni - na lewo od chóru m|]zycz-
nego. Większość pięknego wystĄu przetrwa-
ła wojnę i wróciła na dawne miejsce. Możemy
tu jak dawniej podziwiać po mistrzowsku wy-
rzeźbione główki w kapitelach boazerii oraz
malowidła. Ostatnio pojawiły się zadziwiająco
dokładne fotograficzne,,rekompozycje" tych,
które zaginęly lub uległy zniszczeniu. m,in.
,,Walka Kuriacjuszów z Horacjuszami" Andrze-
ja Stecha. Do rajnoldowej legendy nawiązuje
półokrągła,,luneta", przedstawi ająca Baj arda
niosącego na grzbiecie czterech braci. W kącie
obok okna, pod tarczą Sobieskiego,'rzuca się
w oczy postać młodego rycerzaw fantazyjnej
zbroi. Nie przylvrócono mu dotąd mierza,przy-
pięlego do lewego boku. ani głoury Safforeta
na trzymanej w prawicy halabardi,fu|ę m6i-
na go zidentyfikować po herbowym'lfrfie na tar-
czy. To Rajnold - patron bmctwa, Rzeźbę wy-
konał w l 533 r. Adrian Kadycz (być może po-
chodzący z Karwi). Na razie brakuje teżjesz-
cze cyklu scen z życia świętego (we fryzie nad
oparciami ław). Rycerskie aspiracje braci Dwo-
ru Artusa wyrażają fragmenty zbroi turniejo-
wych na ścianie u góry. Wisiały ttlcztery zbro-
je; te, których brak, zabrano po wojnie do mu-
zeów warszawskich i krakowskich. Ich właści-
we miejsce jest w Gdańsku, podobnie jak
w przypadku również wywiezionego do War-
szawy wspaniałe go oItuza utrzymywanej nie-
gdyś przez bractwo kaplicy św, Rajnolda w ko-
ściele Mariackim.

ŁawaSwiętego Rajnolda

to wielkl mitośnik i badacz histo-
rii Gdańska, choć jego praca
zawodowa wskazywalaby na in-
ne zainteresowania (byl m.in,
dziekanem Wydzialu Fizyki
Technicznej i Matematyki Stoso-
wanej Politechniki Gdańskiej).
Dzięki jego inicjatywie mozemy
podziwiać zegar astronomiczny
w kościele Mariackim i sluchać
carillonu z wiezy kościola św.
Katazyny, Z urodzenia kreso-
wianin (urodzil się w 192B roku
w Lidzie), z nadania honorowy
obywatel Gdańska, Autor
ksiąek i przewodników po
mieście.Ralnold - pall0n blaclua z llw0ru Anusa
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TEGO NA PEWNO NIE WIECIE opowiada prof. Andrzej Januszajtis

Gdan ka Jerozolima ma mrocząhistorię
ie, nie chodzi tutaj o społeczność
żydowską. która zresztą nigdy nie
była w Gdńsku liczna. Nazwę Je-

rozolima nosiła położona na przedpolu for-
tyfikacji miejskich karczma. której prze-
szłość spowija mrok tajemnicy. Według nie-
jesnych świadectw w czasach kzyżackich
miała tutaj stać murowana kapliczka, upa-
miętniająca zdobycie Jerozolimy w czasie
wypraw krzyżowych. Co roku rycerze 7,a-

konni przeprowadzali w lym miejscu ro-
dzaj misterium, odtwarzającego walkę
o miejsce Grobu Swiętego. Można sobie
wyobrazić, że dzielili się na dwie grupy

-oblegających kapliczĘ kzyżowców i bro-
niących jej ,,niewiemych '. Po zdobyciu ,Je-
rozolimy" obie grupy zgodnie uczestniczy-
ły w dziękczynnym nabożeństwie i w od-
świętnym szyku wracały do Zamku nad
Motławą.

W czasach polskich tradyoja zanikła, a ka-
pliczka popadła w ruinę. W końcu ktoś
przedsiębiorczy założył tutaj karczmę, za-
chowująo tradycyjną nazwę Jerozolima.
Najczęstszymi klientami byli podróżni.
przybywający późno wieozorem, gdy bm-
my były już zamknięte. Nocowali w kar-
czmie, a rano, gdy dzwon na Wieży Wię-
ziennej oznajmił otwarcie bram, udawali
się do miasta. Od roku 1529, w którym
gdńszczanie wybudowali poczwómą szu-
bienicę na górce, zwanej odtąd Szubienicz-
ną (nad Politechniką), karczma zyskała do-
datkową funkcję: prowadzeni z miasta ska-
zńcy otrzymywali w niei ostatni napitek.

Nie działo się to zresztą
zbytczęsto: w ciągu dwu-
stu lat, od połowy XVI do
połowy XVIII wieku, ska-
zano na śmierć prawie
500 przestępców, z czego
część ścięto w mieście.
Jak stąd wynika, skazań-
cy mogli się pojawiać
w Jerozolimie raz do
dwóch razy w roku.
Z czasem karczma zy-

skała złą sławę. Miab się
tak stać za sprawąchciwej
pary właścicieli, którzy
mordowali podróżnych,
zwłuzcza ty ch, którzy nie
mieli znajomych w mie-
rcie. Gdy zabili w ten spo-
sób dawno niewidziane-
go syna, którcgo nic roz-
poznali. spnwa się wyda-
ła i skazano ich na śmierć.
Prowadzeni na miejsce
straceń odmówili przyję-
cia ostatniego napitku
w karczmie Jerozolima.

Gdzie dokładnie stała karczma? Analiza
starych map pozwala jedynie na przybli-
żone ustalenie miejrca-było to gdzieś mię-
dzy dzisiejszą ulicą Tuwima i placemZe-
brań Ludowych.

W drugiej połowie XVII wieku na Gro-
dzisku, zwanym wówczas Gradową Gór-
ką powstał potężny v.ariec, złożony z czts-

rech bastionów. Najwyższy, skierowany
w stronę karczmy, otrzymał nazwę Bastio-
nu Jerozolimskiego. Forlyfikacje zmoder-
nizowano w czasach napoleońskich i pru-
skich, ale zasadniczy układ przetrwał,
W 1804 roku zlikwidowano szubienicę na
wzgórzu straceń. Po rozebranej karczmie
nie pozostał ślad, Przetrwała tylko nazwa

bastionu. W roku 2000 pojawił się na nim
imponujący kzyż, upamiętniający podwój-
ne millennium chrześcijaństwa. Ostatnio
na placu Zebrań Ludowych wzniesiono lo-
kal gastronomiczny w ksztalcie kaszubskiej
chaty. Jeżeli to nawiązanie. to miejmy na-
dzieję, że do dobrych tradycji Jerozolimy..,

AlunzBJ JłIluszł.lus

to wielki milośnik i badacz histo-
rii Gdańska, choć jego praca
zawodowa wska4/walaby na in-
ne Zainteresowania (byl m,in.
dziekanem Wydzialu Fizyki
Technicznej i Matematyki Stoso-
wanej Politechniki Gdańskiej)
Dzięki jego inicjatywie mozemy
podziwiać Zegar astronomiczny
w kościele Mariackim i sluchać
caril|onu z wieży kościola św.
KaIarzyny. Z urodzenia kreso-
wianin (urodzil się w 1928 roku
w Lidzie), z nadania honorowy
obywatel Gdańska. Autor
ksiąek i przewodników po
mieście,
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TEGO NA PElłllNO NIE WIECIE - opowiada prof. Andrzej Januszajtis

Dziejów opuszczonego Ęna ciąg dalszy

to wie|ki mitośnik i badacz histo-
rii Gdańska, choó jego praca
zawodowa wskazywalaby na in-
ne zainteresowania (byl m,in,
dziekanem Wydzialu Fizyki
Technicznej i Matematyki Stoso-
wanej Po|itechniki Gdańskiej)
Dzięki jego inicjatywie mozemy
podziwiaó zegar astronomiczny
w koście|e Mariackim i siuchaó
carillonu z wiezy kościoia św,
KaIarzyny. Z urodzenia kreso-
wianin (urodzil się w 192B roku
w Lidzie), z nadania honorowy
obywatel Gdańska, Autor
ksiąek i przewodników po
mieście,

f\zieje mlyna przy ulicy Tartacznej.
l lprzedstawione przez mnie w tej ru-
L|'bryr. * rrsziym tygodni u. w zbudzi-
ły zainteresowanie jego właściciela
- przedsiębiorstwa Gdańskie Młyny
i Spichlerze Dr Cordesmeyer sp. z o.o. In-
teresujące informacje, przekazane przez
dyrekcję fi rmy, pozwalają na uzupełnienie
powojennej historii młyna ijego urządzeń.
Jak się okazuje, kiedy w roku 'l9-50 prze-
jęły obiekt PolskieZa(ady Zbożowe, by-
ly w nim jeszcze (cytujęl: ..maszyny iurzą-
dzenia pochodzącezlat 1 920- l 930 (szcze-
gólnie te najważniejsze, jak: mlewniki, od-
siewacze, Ęjery, mieszarki, ślimacznice)".
W latach l950-1970 odbudowano znisz-
czone ftagmenty obiektów. dobudowarro
nowy magazyn i przestawiono napęd
z wodno-elektrycznego na elektryczny.
W latach l980- l984 młyn zmodernizowa-
no i zastąpiono wyeksploatowane maszy-
ny nowymi. ptlllkiej produkcji. e() pt}lw(F
liło zwiększyć zdolność przerobowąz 40
do l 00 t na dobę. Wprowadzono pneuma-
tyczny transport mąki. W l995 r. młyn
przejęli obecni właściclę|e. Ze w zględu na
tlktllicznych mieszkańców ograniczono
praoę do godzin dziennych. W 200l r., po
uruchomieniu na Ostrowiu nowego zakła-
du. o wyclirjności osierł mzy większej. sta-
ry młyn zakończył swoją kilkusetletnią
działalnclść. Na maszyny i urząclzcnia. ktti-
rych. zrluniem dyrekeji. ..nie mrlżnl
zakwaliflkować do zabytkowych", znalaz,ł
się nublwel rł innej ezęści kr.rju.

Wszystko to nie zmienia 1aktu, że młyn
stoi pusty, skazany na nieuchronną dewa-
slacjq. Nie darmo mawiali starożytni: nł-
tura horrtlr vacui (natua nie znosi próż-
ni). Dyrekcja Gdańskich M|ynów inten-
sywnie poszukuje ,,inwestora, który chciał-
by poprowadzić w nim inną, nieuciążliwą
clla otoczenia, działalność gospodarczą'.
Czy to się uda? Wszystko zależy od ceny
wynajmu budynku.

Obiekt o takiej historii powinien chyba
być wpisany na listę zabytków. Warta
ochrony jest z pewnością zabytkowa cho-
rągiewka wiatrowa na dachu i utlzyma-
ny w tym samym stylu wspclrnik, na któ-
rym wisiała (nie ,,wisi" jak wydtukowa-
no tydzień temu) wywieszka firmowa
Speisem.

Swoią drogą,,ciekawe, że w ciągu całej
powcljenncj historii nikt nie wyprostował
zgiętej belki wspornika ani nie przyhaczył
do ściany odczepionego pręta, który go
podtrzymywał, Aż się prosiło, żeby dać no-
wą wyvieszkę i herb Gdańska! Nie jest to
zarzut w stosunku do Gdańskich Młynów,
tylko refleksja o powszechnym u nas bm-
ku wmżliwości na dawne piękno, A oto
jeszcze jedna informacja, jaką znalazłem
w księgach adresowych: dom przy ulicy
Panieńskiej ż2 (na zapleczu mlyna), któ-
ry plzetrwał wojnę. równieŻ naleŻał drt
młyna. W l942 l. rnicszkali tu malarz Wal-
ter Coerke i dwo.ie robotników: Elisabeth
Kranz i Bruno Kurowski,

ANnnznJ JłnuszłJ,ns Kamienlca plzy uliGy Panieńskiei 22
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Andrzej Januszajtis

łr Gdańscy Grodkowie wzięli nazwi-
sko od śląskiej kolebki rodu. Z pier-
wotnego Grodetzki, Grodzitz}ry lub
Grodnicki powstała postać Grodek,
pisana Groddeck, apo potwierdzeniu
szlache ctwa w 1723 r, pr zez cesarza
Karo]a VI - von Groddeck. W czasie
wojny3Oletniej protoplastarłrdu Sta-
nisław wraz z inn;,łrri protestantami
opuścil austriacki wówczas Sląsk i osie
dlił się w podgdańskim W'arczu. Jego
s;n Albrecht był od 1652 r. sołtysem
w należąc;,,rn do Szpitala św. Ducha
Rębielczu. Po śmiercipochowano go

w tamtejszym kościele. S;,n Albrech-
ta AJbrecht II przeniósł się do Gdań-
ska, gdzie zajął się handlem morskim.
ZacząŁ o dldńńów w sześciu statkach
o nazwach: ,,Oliwa", ,,Kńl Polski", ,,Jan
I l l Kńl Polski",,,Pozlacana Cwiazda".
,,Sw. Jan" i,.DwórArtusa w Gdńsku".
W 1686 r. założył własną firmę arma-
torską - największąw Gdańsku. Nale-
żało do niej 18 statków! Majątekpo-
zwoliI mu na nabycie rezydencjii par
ku oruńskiego. W1698 r. u§ościł wniej
Augusta II i Zgotował mu wystawne
przyjęcie. Następne§o dnia król uro-
Ćzyście wjechał do miasta. W mieście
Groddeck miał dom przy ul. św. Du-
cha ll5 1obecnie 45 ), Najstarszy zjego
slnów Albrecht III studiował w Lip-
sl,ru, podobniejak drrrgi, Gabńel - pro-
fesor fi lozofri w gdńskim GimnĘ um
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od Grodkow do von Groddeckow
Akademickim. Trzeci, Abraham
wszedł w służbę miejskąi w roku 1730

doszedł do godności burmistrza.
CzwartyKarrrl został rajcądopierc po
śmierci brata, wcześniej nie pozwala-
ły przepisy. Burmistrzami byli w la-
taóh 1753{14 s}m A]brechta III Karol
(Młodszy) ijego s;,n Michał (wlatach
1794{800), rajcą- sl,rrAbrahama Kon-
stanty Gotfryd. Młodszy z dwóch sy-
nów Karo]a Starszego Beniamin (1720-

1716), podobnie jak stryj był profeso-
rem Gimnazj um Akademickiego.'Ibk-
że i on miał dwóch slnów. Gotftyd Er
nest (1762{823) poszedł w ślady ojca.
Po uwieńczonych medalem studiach
w Cet;,ndze zostal profesorem uni-
wersytetu wileńskiego, gdzie wykła-
dał łacinę i grekę. Napisał Historiae
G raecorum ]itterariae e]ementa
- pierws4l w świecie syrrtetyczny pod-
rĘcznik historii literatury greckiej . Je-
go wykładów słuchał Adam Mickie-
wicz. BrztanekErnesta GotfrydaKarl
August von Groddeck był w latach
185i-1862 burmistrzem Gdańska, ostat-
nim z tego rodu. Zajego rządów do
miasta dotarla kolej (w 1852 r.) i zbu-
dowano giazownię (w 1853) . Zwierzch-
nicy nie oceniali go najlepiej. Zarzu-
cali mu, że nie przykładał się do służ-
by, aje§o skarbnik Zernecke,,nie miał
najmnieiszej wiedry o księgach kaso-
rł}ch i rachunkowości", Mimo to mia-
sto pozbylo się zadluzenia. ciągnące-
go Śię od czasów napoleońskich.
W 1929 r. poświęcono Groddeckowi
ułicę na Dolnym Mieście (od 1945 r.

Radna).
Pamiątekpo tej zasłużonej dlamia-

slarcdzinie mamywiele. Jej herb (pół
koronowanego lwa z mieczemwłapie
nad ukośnyłni pasami) widnieje wpor
talu Piwna16 i na prospekcie or§anóvr
w kościele Bożego Ciała. Karl Au§ust
von Groddeck mieszkał początkowo
przy Piwnej 67, potem przy Chlebnic-

kiei 25. stryjeczny bratjego dziadka
Karol II 1przed rozbiorami l- przy Piw-
nej 64,jego slłr Karol Ernest - przy
Ogarnei 35. Na Sfuspie Spichrzów sto-

ią odbudowane spichlerze AJbrechta
iI - Wielh i Maty Groddeck. W koście-
]e Mariackim należała do nich od 1764

do 1839 r. kaplica św. Anny z kryptą,

w które.i ich chowano. na Polankach
- od174l r. - lV Dwór {obecnie szpital
dziecięcy', Przypomina o nich także
tablica pamiątkowa z 1753 r. w dzie-
dzińcu Prz;Ąułku na Sierocej i poema-

ff okolicmościowe w Bibliotece Gdń-
skiej, ich czasy mogą pamiętać stare
drzewawparku oruńskim, 9
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TEGO NA PHIu{NO NIE WIECIE - opowiada prof. Andrzej JanuszĄtis

Ulic zka Zachariasza Zappio
Zachariaszl Zappio inlbrmowano niegdyś
tak: ,,Bogaty kupiec. przełożony kościoła św.
Jana, zmarĘ w 16tt0 r., wyńżniał się prosto-

tą, zamiłowaniern do dobrego i szczodrością.
Wspomnianemu kościołowi uf undował chrzcielni-
cę, mosiężny żyrandol w kształcie korony i szesna-
ście żyrandoli ściennych, swojąbibliotekę, niewiel-
ką sumę dlajej pomnożenia oruz kapitał dla pożyt
ku kościoła. Od niego wzięła nazwę ulica Zappia,
przy któĘ mieszkał".

Uliczkę, o której mowa, nietrudno zlokalizować,
Nie jest nią oczywiście ZaułekZachańaszaZap-
pio, jak przechrzczono parę lat temu uliczkę wo-
kół kościoła św. Jana, likwidując w ten sposób po-
chodzącąjeszczez XIV wieku nazwę Zaułka Swię-
kljańskiego. Dla ułatwienia szukania musimy przy-
pomnieć trochę niemczyzny. Zappio jest zlatyni-
zowaną formą nazwiska Zapp czyli Czop. Uliczka
Zappia to po niemiecku Zappengasse. w poprawio-
ne.j pisowni Zapf'engasse, co całkiem naturalnie
przetłumaczono po wojnie na Czopową. Jak widać,
Czopowa to w rzeczywistości ulic aZappia, nuwa-
na tak na pamiątkę naszego bohatera. Potwierdza-
ją to księgi gruntowe. Nie ma pewności, czy tutaj
mieszkał. ale w l 687 r. zapisane były jeszcze naje-
go nazwisko dwie parcele: według późniejszej (za-
chowanej do dziś) numeracji pod nt 3 i 4. Ulicę wy-
tyozono w l 648 r., w którym wreszcie zdecydowa-
no się na zabudowę terenu dawnego zamku krzy-
żackiego -przedtem nie było wolno tutaj budować.
Początkowo nazywano ją Brukowaną (Steingasse),

dopiero pod koniec )Oy'Il stulecia wspomnienie kup-
ca-filantropa przeważylo szalę na rzecz jego naz-
wiska, Pofudniowa strona ulicy miała większe par-
cele i zabudowę rzadsząniż strona północna, na

której ń do ostatniej wojny stało dziewięć kamie-
niczek. Przetrwał tylko spichlerz - magazyn słodu
z l'762 r. Kamienna tablica podaje nazwę: ,,Neues
Malzhaus" czyli Nowa Słodownil. co oznlcza. że
go wówczas zbudowano. Ten cenny zabytek, do
niedawna w stanie coIaz większej ruiny, doczekał
się wreszcie remontu.

Patron ulicy. niewątpliwie bardzo zasłużony dla
Gdańska, jest postacią nieco zagaclkową. Podobno
jako biedny czeladnik krawiecki zawędrował do
Bremy. Zakochał się tam w c(lrce bogategtl kupca
Katazynie. która odpowiedziała mu wzajemnością.
Jej ojciec nie chciał się zgodzić na małżeństwo,
więc młodzieniec porwał ją - zapewne bez wię-
kszego oporu - i przywiózł do Gdańska, gdzie
dziewczyna, którą w międzyczasie poślubił" po-
mogła mu ,,rozwinąć interes". Sklep żelazny przy
Targu Wąchanym (na zapleczu Dworu Artusa), na
wprost ulicy Kramarskiej, pozwolił im zdobyć for-
tunę. W 1654 r. urodziła im się jedyna córka Adel-
gunda. Na chrzcinach pojawił się niespodziewanie
teść Zappia i na znak pojednania włożył do koły-
ski dzieoka złoty łańouch wysadzany drogimi ka-
mieniami. Dziewczynka po kilku latach zmarła.
Smierć jedynaczki musiała być ogromną tngedią
dla rodziców. Pochowano ją w kościele św. Jana.
Ufundowany najej pamiątkę dzwon dzwonił odtąd
codziennie o 5 rano - aż do ostatniej wojny. Nie
wiedzieć ozemu, nazywano go ,,dzwonem Brygi-
dy" . Zacharlasza Zappio wraz z Katarzyną i małą
Adelgundą można oglądać na wspaniałym epita-
fium z roku 1664 * do czasu powrotu na dawne
miejsce u Świętego Jana przechowlłvanym w ko-
ściele Mariackim.

Anonzu .lłNuszłrls

Andzej Januszajtis

to wielki milośnik i badacz histo-
rii Gdańska, choć jego praca
zawodowa wskazywalaby na in-
ne zainteresowania (byl m,in.
dziekanem Wydzialu Fizyki
Technicznej i Matematykl Stoso-
wanej Politechniki Gdańskiej)
Dzięki jego inicjatywie mozemy
podziwiać zegar astronomiczny
w kościele Mariackim i sluchaó
caril|onu z wieży kościola św.
Katazyny, Z urodzenia kreso-
wianin (urodzil się w 1928 roku
w Lidzie), z nadania honorowy
obywatel Gdańska, Autor
ksiąek i przewodników po
mieście,
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TECO NA PEWNO NlE WIECIE - opowiada prof. Andrzej Januszajtis

Zabytki Thrgu Siennego
Andzej Januszajtis

to wielkt milośnik i badacz histo-
rii Gdańska, choć jego praca
zawodowa wskazywalaby na in-
ne zainteresowania (byl m,in,
dziekanem Wydzialu Flzyki
Technicznej i Matematyki Stoso-
wanej Politechniki Gdańskiej)
Dzięki jego inicjatywie mozemy
podziwiać zegar astronomiczny
w koście|e Mariackim i sluchać
cari||onu z wieży kościola św,
Katarzyny. Z urodzenia kreso-
wianin (urodzil się w 1928 roku
w Lidzie), z nadania honorowy
obywatel Gdańska. Autor
ksiąek i przewodników po
mieście,

f ak to? - pt-lwiedzą Czytelnicy. - Targ

I Sienny ma iakieś zabvtki? Odpowiedź

tl j.o piortu, turg Sienny sam jest za-
bytkjem i to niezwykle cennym. Dwiercie
lat temu pisano o nim tak: ,,Zamieszkują
gopoczęrci farbierze i kapelusznicy. God-
ne uwagi są tutaj kunszt wodny, folusz
i mĘn garbarski. Położone tutaj domy ma-
ją bardzo ciekawy widok na most Bramy
Wyżynnej i wszystko, co wjeżdżaiwyleż-
dża. Na placu, nżprzed Bramą Wyżynną
kżdego letniego dnia stoją kariolki i inne
|ekkie powozy, a w zimie sanie, gotowe do
jazdy po jakąś drobnostkę do sąsiednich
przedmieść albo dla rekreacji do dalej po-
łożonych ogrodów. Powozy le nazywają się
taradajkl'. Dalej czytamy: ,,W Ę samej
okolicy latem Kaszubi sprzedają raki, a na
prawo od drogi, między fosąi Raduniąznaj-
duje się Targ Koński. W Ę okolicy odby-
wa się również Targ na Woły, mający swój
początek w paździemiku, w niedzielę po
dniu św. Gawła (l6 pazdziemika)", Dzi-
siejsza nazwa Targu Siennego ustaliła się
w połowie XIX wieku.

Najstarszym zabytkiem caĘ okolicyjest
Kanał Raduni. Rozpoczęty w l3l0 roku
w Pruszczu, w l338 dotarłjuż do Oruni,
a być może także do Starego Miasta
w Gdańsku, gdzie ok. l350 r, napędzał
Wielki Młyn, a w 1355 kuźnicę miedzi..
W 1397 r.narlzlsiejszym Ttugu Rakowym
kaletnicy zbudowali młyn garbanki, który
im służył az do drugiej połowy XIX w, Te-
ren przy młynie otrzymał nazwę plaou

Zamszowego. Dziśzaliczamy go do Targu
Rakowego. Od XVI wieku działała tutaj
wieża ciśnień. Radunia napędzała pompę,
tłoczącą wodę do wysokiego na 8 metrów
zbiomika. System rur rozprowadzał ją do
564 studni na terenie miasta. Po założeniu
nowoczesnych wodociągów wieżę rozebn-
no. Z kolei w 1896 roku, kiedy elektryfi-
kowano gdańskie tramwaje, zlokalizowa-
no tutaj stację zasilania. Pamiątkąpo niej
jest trafostacja T-16163, zagrzebany
w trawniku wał turbiny i tkwiące w bruku
szyny tnmwajowe. Innym zabytkiem Tar-
gu Rakowegojest typowy dla swojej epo-
ki budynek Dyrekcji Poczty -przedwojen-
ny bank Raiflbisena. Zabytkowajest też uli-
czkałącząca go z dawnym wylotem Pia-
skowni (dzisiejszej ulicy Rogaczewskiego)

- istniała już w 1428 roku pod nazwą uli-
cy Schinkla. Po l 84l r., w którym przenio-
sła się tutaj loża ,,Eugenia pod Koronowa-
nym Lwem", zaczęto jąnuywać Lożową,
a po ostatniej wojnie Masońską. Po loży
pozostały resztki parku (na zapleczu Bib-
lioteki Wojewódzkiej). Przy uliczce zacho-
wał się dziewiętnastowieczny klasztor sióstr
elżbietanek, ostatnie mieszkanie usunięte-
go przez hitlerowców z urzędu biskupa
chełmińskiego Konstantego Dominika.

W 1504 roku konikarz zanotował: ,,.,.25
maja rano między 8 a 9 przybył kól Alek-
sander do Gdańska i wyszly mu na przeciw
niewiasty i panny, 10 panien w koronach,
wszystkie rajczynie i inne niewiaĘ w środ-
ku stały przy cegielni w pół drogi między

Bnmą Karową i Nową Basztą na skraju.
Zasię rada i ławnicy wyszli ź koło najdal-
szej baszty i powitali króla Aleksandra sie-
dzącego na koniu, ajego kanclerz Jan Ła-
ski mówił w jego imieniu. Po skończonym
powitaniu jechał ze swoimi panami przo-
dem, a rada i ławnicy podążali za nim, ń
dojechali do panien i niewiast; tutaj zsiadł
z konia, a panny witały go wszystkie jedna
po drugiej, nasĘnie wszys&ie niewiaĘ.
Wtedy wsiadł z powrotem na konia i jechał
ż do relikwii, które staĘ obok Bramy Ka-
rowej przy kayżu.... Tak szła procesja do
miasta, a rycerze podążali za niĘ'.

Tak wjeżdżali do miasta kólowie, naj-
wyżsi władcy Gdańska, który ich zawsze
witał z szacunkiem i miłością. Odbywa-
ło się to na dzisiejszym Targu Siennym,
odwiecznym przedpolu bram Prawego
(Glównegtl) M iasta. Najpiękniejszą - nie
tylko w Polsce - była renesansowa Bra-
ma Wyżynna, której wspaniała frontowa
część, wzniesiona w 1588 r. przez Wil-
helma van den Blocka, przetrwała dzie-
jowe burze i do dziś budzi zachwyt
wszystkich oglądających - chyba że -jak
to ostatnio bywa - jest zasłonięta rekla-
mami. Pomysł stawiania pod jej nosem
wysokich budynków i w ogóle choóby
częściowego zabudowywania tak cenne-
go zabytkowego placu, jakim jest Targ
Sienny, dowodzi niezrozumienia lub, co
gorsza, lekceważenia historycznego pięk-
na Gdańska, które jest istotą jego tożsa-
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TEGO NA PEWNO NlE WIECIE opowiada prof. Andrzej Januszajtis

Gdanskie walentyŃi przed amerykanskimi

to wielki milośnik i badacz histo-
rii Gdańska, choć jego praca
zawodowa wslęzywalaby na in-
ne zainteresowania (byl m.in,
dziekanem Wydzialu Fizyki
Technicznej i Matematyki Stoso-
wanej Politechniki Gdańskiej).
Dzięki jego inicjab7wie mozemy
podziwiać zegar astronomiczny
w kościele Mariackim i sluchać
cari|lonu z wiezy kościola św,
KaIarzyny, Z urodzenia kreso-
wianin (urodzil się w 192B roku
w Lidzie), z nadania honorowy
obywate| Gdańska, Autor
ksiązek i przewodników po
mieście,

TT 7walentvnki l-ł lutego - Dzień
\A/ Zuł*ńunych - to sympatyczne
Y Y S*ięto zyŚkule s._,bió ctlraź wię-

kszą populamość. Przyszło do nas z Ame-

ryki. ale jego źródła należy szukać w Eu-
ropie. Swięty Walenty - jeden z trzeah te-
go imienia * był rzymskim księdzęm, zna-
nym z pobożności i miłości do ludzi. Ho-
dował kwiaty i dawałje kazdemu, kto prze-
chodził kołojego ogródka. Zginął mgczeń-
ską śmiercią w 280 roku, z rozkazu cesa-
rza Klaudiusza. Drugi święty Walenty był
biskupem. Wsławił się cudownym uzdra-
wianiem epileptyków. On także poniósł
śmierć męczeńską w czasach rzymskich

- nieco później niż popzedni. Obu czci-
my l4 lutego. Ku|t świętego Walentego
(lub jak kto woli, świętych Wa|entych)
w połowie XV wieku dotarł w nasze stro-
ny. Znany był w Gdańsku piękny ołtarz św.
Walentego (biskupa) z XVIII wieku w ko-
ściele św. Józefa (po pofudniowej stronie
fuku tęczy) - niestety. spalony w czasie
ostatniej wojny. Mamy też kościół św. Wa-
lentego (ściślej śś. Matema i Walentego)
w Matarni - wsi należącej od 1283 roku
do cystersów oliwskich, a obecnie wcho-
dzącej w skład Wielkiego Gdńska. Pier-
Wotną nazwą Wsi , w któĘ od początku stał
kościół (pod innym wezwaniem), było
Chojno, Po zniszczeniu w wojnie trzyna-
stoletniej cystersi zbudowali nową wieś
i kościół pod wezwaniem świętego Mater-
na. Od patrona poszła nazwa: Sw. Matem,
w skrócie Matem, spolszczona później na

Matarnię. W l472 r. ,,plebanem u Św. Ma-
terna" był cysters Mikołaj. W 1570 r. do
kościoła należało 40 włók (680 ha) grun-
tów, w tym 4 włóki do proboszcza. Para-
fiaobejmowała 15 wsi. W czasie rcfoma-
cji korciół przez l 5 lat pozostawał bez dusz-
pasterza. W l586 r. proboszcz matamiań-
ski. ..gdy w drlgi dzień Zielonych Swiąt
przebieral się. by irc do oltaza. rażony apo-
pleksją, po kilku godzinach zmarł".
W l 60l r. proboszczem był Klemens Mon-
tau. W l627 r. proboszcz Michał, Duńczyk,

,,odmówił klasztorowi należnych opłat i za-
brawszy księgi uciekł", Odtąd proboszoza-
mi byli cystersi.
Obronę Stanisława Leszozyńskiego

w Gdańsku w l'734 r. odczuła cała okoli-
ca. Tak się złożylo,że akurat 14 lutego te-
goż roku ,,przez Matamię przeszli nowo
zwerbowani żołnierz,e króla stanisława,
miemie uzbrojeni, niewpmwni jeźdźcy, sta-

nęli na noc w Oliwie, nazaiutrz udali się do
Cdańska". A 20 lutego, gdy proboszcz Iwo
Roweder wracał z Kiełpina Gómego, gdzie

oclrzcił córeczkę Jana Kalola i Marianny
Pafubickich, napotkał szalejących na dro-
dze Kozaków genemła Urusowa. Probosz-
czowi iorganiście stmch tak dodał skzy-
deł, że ,,przez pola i lasy i nieuprawiane
bagna ucieczką się salwując, zdrowi do
Matami dotarli". Następnego dnia Rosja-
nie splądrowali wieś. W l735 r. pro-
boszcz ufundował figurę Jana Nepomu-
cena. W lecie 1736 r, pozłocono ołtarze
MB Częstochowskiej i św. Tymoteusza,
ambonę i chrzcielnicę. wstawiono nowe
okna, ustawiono nowe ławy i konf'esjo-
nały, przeniesiono chór organowy pod
wieżę, naprawiono pozytyw i dobudowa-
no kruchtę. W rok później gospodarny
proboszcz sprawił t'eretron ,,z rzeźbioną
ramą i malowanym ornamentem, do no-
szeniaprzez młodzież w procesjach". Na
obrazie z jednej strony była Matka Boska
Bolesna, z drugiej święty Jan Nepomu-
cen. Nd koniec, w 1740 r, gdański lud-
wisarz Anthony ulał nowy dzwon, na
miejsce starego, który pękł na Boże Na-
rodzenie dwa lata wcześniej. Dzwon
otrzymał imię Jan Walenty.

Co to wszystko ma wspólnego z walen-
tyŃami?

Jak czytamy w starym opisie, ,,w głów-
nym ołtarzu znajduje się obraz świętego
Walentego, który niegdyś cieszył się sławą
cudowności, ściągając wiele ludu na od-
pust 14 lutego". MoŻna to chyba uznać za
gtlańskie lłalent1 nki slar\le niŻ Jlnery-
klrńskie.lfuściól św. Walentego W Malani
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SV/IĘTA NA TARCZY ZEGARA
l iczący 530 lat zegar astronomiczny ko-

l ściola Mariae kiego w Cdańsktr ma w dol-
L nej kondygnacji zerpól tarcz kalendarza
- nieocenione źródło do średniowiecznej
chronologii. Wielka tarcza informuje
o dniach. mała - w okienku przykrywającej
jąIarczy zewnętrznej - o latach. Przyjrzyj-
my się bliżej tej pierwszej. Promieniste linie
dzieląjąna 365 wycinków, odpowiadająclch
dniom roku. Datę wskazuje figura królewi-
cza po lewej stronie. W przecinających wy-
cinki 22 koncentrycznych pierścieniach wy-
pisano różne dane. Pierwszy od zewnątrz po-
daje powtarzające się cyklicznie litery od a do
g. służące do znajdowania dni tygodnia, pod
watunkiem, że wiemy. jaka litera w danym
roku oznacza niedzielę.Znajdziemy ją w !\y-
cięciu małej tarc zy zewnęlłznej (z 1igurą Mar
ki Boskiej), Drugi pierścień zawiera daty
rzymskie - kalendy, nony i idy. W trzecim
twórcy kalendarza umieściii tzw. cyzjojan,
złożony z łacińskich sylab informujących
o świętych patronach dni. W średniowieczu
uczono go w szkołach. Sylabjest tyle co dni.
Pierwsza qllaba imienia święiego jest w dniu,
w którym przypadajego święto. Cyzjojan dla
grudnia ma następującąpostać: De-cem-ber
bar-ba ni-co con-cep et al-mu lu-ci-a sanc-
tus ab in-de tho-mas mo-ckl nat steph io pu
tho-tne sil (kłeski między sylabami dodałem
dla 1epszego zrozumienia). Otlcyfrowanie za-
pisu nie nastlęcza trudności. Rozmieszczo-
ne w trzech pierwszych dniach słowo De-
cem-ber to oczywiście łacińska nazwa mie-
siąca. w tym przypadku grudnia. bar-ba to
skót od imienia Barbiua, którego pierwsza
wlaba zajmuje czwartą działkę. infbrmując,
że 4 grudnia jest dniem świętej Barbary. Pier-
wsza sylaba słowani-c,o. będącego skótem
cld Nicolaus (Mikołaj), jest w szóstej dział-
ce. bo 6 grudnia obchodzimy świętego Mi-
kołaja. Bez trudu stwierdzimy. że na 8 grud-
nia przypada święto Niepokalanego Poczę-
cia (con- od con-cep - skróconego Concep-
tio=Poczęcie),na 13 - święĘ Łucji (Lu-ci-

a), okreśIonej jako łagodna (alma), na2I
- św, Tomasza (Tho-mas').I tak dochoCzimy
r1o świąt: w działce 25 grudnia figuruie nŹ
ocl Natil,itas Dolłlłi = Narodzenie Pańskie.
26 steph od Stephan = Szczepan, po nich 27
mamy św. Jana (io- odJohannis'), 29 drugie-
go Tomasza (tho- od Thome'),3l Sylwestra
(,sil od Silvestri pa2e = Sylwestra papieża).
W rirzie wątpliwości pomaga pierścień 2l,
w którym umieszczono pełne imiona nieco
większej liczby świętych z dodatkowyrni
skrótowymi określeniami - apostoła. mę-
czennika, biskupa itp. Przydaje się to w przy-
padku identycznych imion, np. dwóch Toma-
szów: 2l grudnia jest Tomasza Apostoła
(Thome apli),29 - Tomasza męczennika
(Thome mrtris). W dniu 27 grudnia chodzi
o św. Jana Apostoła(Johannis apli). Ten sam
pierścień podaje kategorie świąt, obowiązu-
jące wówczas w diecezji kujawskiej. do któ-
rej należał Gdańsk. Było ich sześć, Najwię-

ksze święta, w których odpIawiano dwa peł-
ne officia, okeślano jako całkowicie pod-
w ójne (totum dupl,er, naĘpne byĘ podwój-
ne (dup l e x), półpo dw ójne (s emi dup l e x), dzi e-
więć leĘi (/'Ą,ttzylekcje(l' ilĄ i wspom-
nięnię l tun me t no ru t.i o\. Do pierwszej kate-
gońi należaly 8.25. 2ó. i 27 grudnia, do dru-
giej 21, do trzeciĄ 4,6 i 28 (Innocentego),
do czwartej 13, 29 i 31,do szóstej l (Eligiu-
sza). 5 (Saby), 7 (oktawa św, Andrzeja). l 1

(Damazego) i 17 (Łazuza). Piąte.j nie było.
Ciekawe, że słowem vlgilra określono nie 23,
tyiko 20 grudnia - przeddzień św, Tomasza
ApostoIa.

Na koniec ciekawostka - polski cyzjojan
z XV w. na grudzień: ,,Gru-dzień ad,went da,
Ml,kos: Po-cz,ę-cie, po-ści Lu-ci-a. Dni su-
che, świę-ą,To-mekpałrry Gód, Scep. Jan
Dziąt-ki daj nam". Pozostawiam Czytelni-
kom jego rozszyfrowanie. Wesołych Gód!

|nfimjJanusai[s AnilłeiJanugOilis
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ad tym ołtarzem jesl wspa-
niałe epitafium z białego
l czarnego marmuru. a za-

czyna się ono od złotej korony, pod
nią są chmury, na których po obu
stronach widać następujące pismo
wraz z trąbami: Przybądźcie na sąd;
powstńcie Zmalli! Jahwe. Bogu Naj-
lepszemu Najwyższemu Ofiara. Od
lat dziś niemal trzystu, dzięki łaska-
wości Boga Najlepszego Najwyższe-
go, opiece Najjaśniejszych Królów
Polski i przychylności swojego
Gdańska, cnotami wśród dawnych
nazwisk wywyższonemu Rodowi
Ferberów, którzy dla wybitnych cnót
i wielkich czynów przodków infułę
warmińską i najwyższe w ojczy źnie
godności otrzymali, a przede wszys!
kim Burmistrzowi Konstantynowi
Ferberowi, który dawnąchwałę swo-
jego rodu niedawno szczęśliwymi
r ządami jeszcze bardziej pomnożył,
z wierności dla przodków i z najtkli-
wszej miłości braterskiej wystawił
pomnik, na koniec sobie i swoiei nai-
milszej małżonce, iak również
wszystkim swoim założył grobowiec Ą-
ca Jan Ferber 1 656".

Epitafium, o którym mowa. znajduje się
w kościele Mariackim, w kaplicy należą-
cej od 1448 r. do rodziny Ferberów.
W przytoczonym opisie Frischa z końca
XVII w. brak wielu szczególów dzleła,za-
dziwiającego obfi tością symboli. Wspom-
niane trąby wzywają na Sąd Ostateczny.
ledna z szarf z węzwaniem do zmarłych
wyrasta z gasnącego kaganka, drugazpia-
skowej klepsydty. Niżej widnieją księgi
ze stojącym na nich piejącym kogutem
i sową, która czyta jedną z nich. Po bo-

Epitafium Ferberów

kach bezużyteczne elementy uzbrojenia
mieszają się z łopatami, służącymi do ko-
pania grobów. Na dole, między dumnymi
herbami rodowymi straszą skrzyżowane
piszczele i czaszka, przezktórej oczodo-
ły przewija się wąż. Intrygująca jest po-
stać spadającego dziecka pod ową koroną
i skrzyżowanymi liśćmi palmy - symbo-
lami rozkwitu w blasku sprawiedliwości.
Legenda widzi w tym odbicie wypadku,
który rzekomo zdarzył się podczas wja-
zdu któregoś z królów. Konstantyn Fer-
ber miał jako dziecko wypaść z rąk pia-
stunki, stojącej w górnym oknie domu

|nMiJanuuąlis
To wielki milośnik i badac

historii Gdańska, choć jeg

praca zawOdowa wskazy
Walaby na inne zaintereso

Wania (byl m.in. dziekaner

Wydzialu Fizyki Technicznt

i Matematyki Stosowant
Politechniki Gdańskiej). Dzię

ki jego inicjatywie możem

p0dziwiaó żegar astron0

miczny w kościele Mariac

kim i sluchaó carillonu z wie

ży kościola św. Katarzyn}

z urodzenia kresowia

nin (urodzil się w 1 928 rokl

W Lidzie), z nadania honoro

wy obywatel Gdańska. Auto

ksiąźek i przewodników pl

mieście.

AG 
^D 

lG S PA DĄ ĄC E Go DZ\E C Kl
przy ul. Długiej, Spadł do stojącego na
przedprożu kosza z kapustą i nic mu
się nie stało - oczywisty dowód opie-
ki Opatrzności! Jeżeli to prawda, to
można dociec, kiedy i komu ów cud się
wydarzył, W tym celu trzeba zestawić
daty uroczystych wjazdów kólów z da-
tami urodzin kolejnych Konstantynów
Ferberów. Najsłynniejszy z nich, syn
wielkiego Eberharda Ferbera, pyszny
burmistrz, paradujący w złotlim łańcu_
chu i rozbijający się po mieście po-
szóstną karetą, nie wchodzi w rachubę,
bo dom przy ul. Długiej 28kazał zbtl-
dowaćjako człowiek dorosły. Poza tym
urodził się w roku 1520 i podczas naj-
bliższej wizyty króla Zygmunta Stare-
go (w 1526 r.) był już raczej za ciężki,
by nie odnieść szwanku przy upadku
z drugiego piętra. Bardziej prawdopo-
dobnyjestjego syn Konstantyn II, ław-
nik i sekretarz królewski. Urodził się
w t550 r., czyli w czasie nalbliższej
wizyty króla Zygmunta Augusta miał
dwa lata - wiek dobrze pasujący do le-
gendy.Z żonąElżbietąHacke miał 11

dzieci, w tym przyszłego burmistrzaozlecl, W Lym przyszIego Durmlstfza
Konstantyna III i rajcę Jana, fundatora epi-
tafium. Słowa,,z braterskiej miłości" i da-
ta śmierci ( 1654) świadczą, że pomnik wy-
stawiono właśnie Konstantynowi III. Nie
mógł on jednak być owym spadającym
dzieckiem, bo urodził się w roku 1 580, na
siedem lat przed kolejną wizytą króla
(Zygmunta III), który w dodatku nie prze-

, jechał wtedy ulicą Długą.
Sławny ród,.który wydał sześciu burmi-

strzów Gdańska i jednego biskupa, wygasł
w linii męskiej w r. 1786, w którym zmarł
Ąca Jan Samuel Ferber. Pozostało epita-
fium.
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CUDA SWIĘTEGO MIKOŁĄA
,
r^ więty Mikołai był
\ biskupemMiry 1w
!| poludniowo-za-
chodniej Turcji). Zrnarł
ok. 350 r. Jego ciało
przewieziono do wło-
skiego nriasta Bari. Kult
świętego trafił przez Bi-
zancjum do dawnej Ru-
si, później także naZa-
chód, gdzie czci się go
do dziś jako patrona
dzieci i żegl,arzy.
W Gdańsku poświęcono
mu kościół z końca XII
w.. którcgo fundamenty
można oglądać pod Ha-
lą Targową. W 1?27 r.
Swiętopełk przekazał go
krakowskim dominika-
nom. Nowy kościół, któ-

ry,.czami mnisi" zaczę-
li budować po l348 r,.
zachował dawne wezwa-
nie.

Święty Mikołaj zasły-
nął z wielkiego miłosier-
dzia i licznych cudów.
Jako niemowlę miał sa-
modzielnie stanąć na nóżkach
podczas kąpieli. Jako mlodzieniec
uratował córki zubożałego szlach-
cicaprzed oddaniem do donru pu-
blicznego, podrzucając do ich do-
mu złoto przeznaczone na posag.
Jako biskup polecił ściąć drzewo
Diany. pod któr,ym odprawiano
pogańskie obrzędy. Dlsząc1 żą-
dzą zemsty diabel dul powracają-
cym do portu żeglarzom olejek,
rzekomo chroniący przed złyml duchami,
którym mieli namaścić ściany kościoła. Od-
prawiający mszę biskup cudownym sposo-
bem pojawił się równocześnie na statku
i przekonał ich, by wylali ów olejek do mo-
rza, które zaczęło się palić. Innych żegla-
rzy umtował w czasie sztormu, wprowadza-

jąc statek bezpiecznie do portu. Potrafił
również przekonać cesarza, żeby uniewin,
nlł trzech komisarzy. niesfusznie skazanych
na śmierć. Specjalną troską objął dzieci.
Gdy kiedyś diabeł porwał chłopca, biskup
uwolnił go i oddał rodzicom. Cuda czynił
nawet po śmierci,

,

Dzięki religijności
dawnych gdańsz-
czan i talentowi śre-
dniowiecznych any-
stów o uczynkach
świętego Mikołaja
nrożemy nie tylko
czytać, ale także je
oglądać. W kościele
Mariackim, w jed-
nej z kaplic nawy
południowej znajdu-
je się ołtarz święte-
go, ufundowany
przez cech browar-
ników około roku
l430 (pierwotnie
stał przy południo-
wo-zachodnim fila-
fze skrzyżowania
naw). Przez krótki
czas po relbrmacji
ewangelicy odpra-
wiali przy nim nabo-
żeństwa, podczas
gdy katolicy czynili
to przy głównym oł-
tarzu. Na skzydłach
ołtarza przedstawio-
no 18 scen z życia

św. Mikołaja (w obecnym
ustawieniu 6 jest niewidocz-
ttych). Są proste i zrozulnia-
łe, czasem wzruszające
w swojej naiwności. Mnie
najbardziej podoba się sce-
na z płonącym morzem.
Wiernie. choć w pomniej-
szeniu przedstawiono na
niej holk, typ statku popu-

lamy wówczas w naszym porcie i budowa-
ny na Lastadii. Wszystkie sceny są warte
przestudiowania. zwłaszcza z okazji dnia
świętego Mikolajl. w którym na jego pa-
miątkę,,podrzucamy" najbliższym upomin-
ki * dowody miłości. równie cenne jak zło-
to miłosiemegobiskupa. fiifiłeiJanuffiłlh
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1/ znaczyla naszego dachu
L pned moim urodzeniem.
Jedynym znakiem, którym mógł
się on pochwalić... jest ten. że
zamiast bożków, aniołów, waz,
orłów, koni i innych zwierząt,
które tam z wysokoŚci innych
dachów spoglądają na ulice,
u najwyższego szczytu leży na
brzuchu metalowy żółw, Kiwa
się on i trzepoce mocno pozło-
conymi łapami i głową na
wszystkie strony świata, kiedy
tylko wiatr silniej zawieje" - tak
pisała w woich wspomnieniach
pisarka Joanna Schopenhauero-
wa o domu, w którym się
w 1'766 r. urodziła, a który od
trzech lat należał do jej rodzi-
ców, Ojciec, Jan CĘstian Hen-
ryk Trosiener, był kupcem, mat-
ka Elżbieta pochodziła z rów-
nież kupieckiej rodziny Leh-
mannów. Ich dom stoi przy uli-
cy Swiętego Ducha pod histo-
rycznym numerem 81 (obecnie,
po bezsensownej zmianie nume-
mcji - 1 1 1 ), Jego dzisiejsza po-
stać pochodzi z około 1650 r.
Właścicielem był wówczas
Aleksander Rennisch, o którym
wiadomo tylko tyle, że obclĘył
hipotekę pożyczkami od Danie-
la Ernesta i Florentyny, bratan-
ków burmistrza Jana czirenber-
ga, właściciela domu przy Dłu-
giel ż9 oraz parku Oruńskiego,
Do Daniela Erne§ta należały
później Kolibki, Redłowo i Chy-
lon ia, Florenlyn a wy szla za mĘ
za Ernesta von Krockowa. Ku-
pując dom, Chrystian Trosiener

musiał zapewne przejąć obcią-
żenie zobowiąania. które odję-
to od sumy, jakąmiń zapłacić.
Dzięki meĘkom i urzędowym
spisom wiemy, kto w domu
mieszkał. W 1770 r. oprócz Jo-
anny,jej rodziców i trzech sióstr

bylito: ,Jan BogumiłBruhl, cze-
ladnik kupiecki, Jan Moless
z ElbIąga. pachołek. Konstancja
Elżbięta Engel i Anna Maria
Breul z Gdańska oraz Anna Po-
radowska z Torunia". Spis nie
wymienia służącego Adama ani

piastunki Kasi, również spod To-
runia. od któĘ Joasia uczyla się
polskich słów, zanim poznala
niemieckie.

Po śIubie z Henrykiem Flori-
sem schopenhauerem Joanna
przeprowadziła się do domu
przy ul. Sw. Ducha 1 14 (obec-
nie 47), gdzie w 1788 r. urodził
sięjej syn Artur. W rok później
jej rodzice przenieśli się do
Sztutowa, którego Trosiener od
4 lat był dzierżawcą. Dom Pod
Zółwiem przeszedł w ręce Sa-
muela Fischera. Wśród pózniej-
szych właścicieli spotykamy
doktora Wallenberga, Konrada
Masurkewitza, prawnika Mak-
sa Kiewninga i innych.
W 1930 r. było pięciu lokato-
rów, piwnicę wynajmowała fir-
ma Leika, drugą- firma Spinak
handlująca masłem. Lokator
z II piętra Paweł Kryszewski
w czasie wojny zmienił nazwi-
sko naPaul Kristau (!). W trak-
cie odbudowy ze zniszczeń
l945 r. odzyskała barokowy
kształt fasada i przebudowane
w 1898 r. przedproże, a na
szczytpowócił żółw, który jed-
nak nie macha łapkami i nie jest
pozłacany. W najbliższym cza-
sie na fasadzie ma się pojawić
tablica pamiątkowa Joanny
z Trosienerów Schopenhauero-
wej. Czy nie byłaby to dobra
okazja, żeby opisane przez nią
godłojej domu rodzinnego od-
zyskało blask i sprawność koń-
czyn?

Dom TrosieneróW Z żótwiem na szczycie

lilrniJannnqlh
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walaby na inne zaintereso-

wania (byl m.in. dziekanem
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Politechniki Gdańskiej), DzĘ-
ki iego inic|atywie możemy

podziwiaó zegar astrono-

miczny w kościele Mariac-

kim i sluchać carillonu z wie-

ży kościola św, Katarzyny,

Z urodzenia kresowia_

nin {urodzil się W 
,| 
928 roku

w Lifzie), z nadania honoro-

wy obywatel Gdalska. Autor

kiążek i przewodników p0

mieście,

Niezwyk! portol
iedy w roku 1801 bu-
downiczy miejski Sa-
muel Held wzniósł no-
wy gdański teatr, mię-
dzy nim a Zbrojownią

powstała wąska uliczka Tea-
tralna. Idąc nią od strony TaI-
gu Węglowego, stajemy przed
wejściem do lokalu o nazwie
Malarnia. Warto się przyjrzeć

jego portalowi, bo jest napmw-
dę niezwykły. Pod wieńczą-
cym go herbem Gdańska.
wzorowanym na tych, które
zdobią Zbrojownię, i kulami,
podobnie jak tam przedstawia-
jącymi eksplodujące granaty,
otwór drzwi przykrywa cegla-
ny łuk.

Kamienny zwornik zdobi
r zeżbiona głowa woj ownika
w hełmie, z ustami otwartymi,
jakby chciał zaczerpnąć tchu
przed walką lub poniej. Na
bocznych wstawkach widnieją
wyrzeźbione możdzierze.
W ogniu. który z nich zionie.
unoszą się alegoryczne figury,
Postać po lewej jest bezsilna,
ma związane ręce. Rozpostar-
te, wolne od więzów ramiona
figury po prawej stronie wyra-
żają uwolnioną przez ogień
moc wybuchu. Obie razem
można interpretować jako wy-
obrażenie siły prochu. Pod tym
względem portal stanowi niez-
wyktą rzadkość. Szkoda. że
jest wyraźnie zaniedbany. Ur-
wane rynny również nie przy-
noszą chluby gospodarzom
obiektu.

Jakiż to budynek ozdobiono
w tak niezwykły sposób? Od-
powiedź znajdujemy u nieza-
wodnego Curickego:,,Roku
1636 kazano obok do Zbro-
jowni dobrą część przybudo-
wać, w któĘ również wszela-

kiego rynsztunku co dzień
więcej się dodaje.

Nadzorcy cekhauzu zwą to
Apteką, ze względu na wiele
kul kartaczowych. granatów
i puszek na proch, wewnątrz
przechowywanych". Autor pi-
sał to w 9 lat po zbudowaniu
Starej Apteki, jak ją dzisiaj na-
Zywamy.

orve kule kartaczowe i gra-
naty nazywano żartobliwie
,,pigułkami", a proch ,,prosz-
kiem".

Twórcą niezwykłego portalu
był,,mianowany kamieniarz
i obywatel tego miasta" Her-
man Knust, Według jego włas-
nych słów po śmierci Hansa
Voigta (tego od Złotej Kamie-
niczki) ożenił się z wdową po
nim i kontynuował realizację
jego zamówień.

Dziełem Knusta jest między
innymi częściowo zachowany
wystrój rzeźbiarski Bramy Zu-
ławskiej. Starą Aptekę ukoń-
czono zresztą około 1660 ro-
ku - już po śmierci twórcy
portalu. Dodano wówczas
ozdobny szczyt, który uległ
znlszczenil pod koniec ostat-
niej wojny i dotąd nie został
odtworzony. W m iędzyczasie
wydano mnóstwo pieniędzy na
rozbudowę i remonty teatru,
a jakoś ich ciągle brakuje na
przywrócenie dawnego pięk-
na.



Andrzej Januszaitis

**Targ Wąchany - zapytaj ą Cz$elni-
cy - acóż to takiego? Rzeczl.wiście,
wśród nazw gdańskich ulic i placów
ta wydaie się wyjątkowo osob]iwa.
O tym, że jest stara, świadczywyda-
ny w 1601 r. album strojów,,niewiast
wszelkiego stanu" Antoniego Mólle-
ra. Jeden z drzeworyĄów przedstawia
przekupki z Długich Ogrodów niosą-
ce kosze z towarem. Wierszowany
podpis wyj aśnia (przekład własny):

,,Wiśnie, kapustę i mleka dzbany
N io s ą p rzekup ki na T arg Wąchany.
Naj golsze ńelsko spruedadzą w mig
CiągĘ tu halas, spory i krzyk".

Gdzie był ów taaS Na planie z 1822 r.
nazwą Tar§ Wąchany (Schniiffe]-
m arkt) oznaczono placyk za Dworem
Artusa, na styku ulic Piwnej i Chleb-
nickiej. Z kolei wwilkierzu (statucie)
miejskim z 1455 r. crytamy: ,Jłłkoż targ
spo4rwczy (,,,), który sięodbywa mig
dzyulicą Kramarską akościołem, ma
być utrz;łnyrvany w czystości, na ta-
kowlm nie wolno świezych ryŁ sprze-
dawać, zwłaszcza tylko w dni świą-
teczne przed południem, nie inaczej

śó
=

oE

Mleka dzbany nieśli na Thrg Wąchary
tylko chłodne (mrożone)", Jakwidać
handlowano tutaj produktami spo-
żyw czymi, kLórych świe żo ś ć spraw-
dz-ano nosem. Zartobliwa nazwa prze-
trwała do ostatniej wojny, po której
została zapomniana. Szkoda! Niewie-
le podobnych m ożna znależć w śńe-
cie. Szukam w pamięci i znajduję tyl-
ko jedną Targ Łas uchów (N aschmarkt)
w Wiedniu i w Lipsku. A Państwo?

Przejdźmy się na TargWąchany
iprzylrĄmy zabudowie - ciekawej
i urlozmaiconej . oto nieco colirięta sl-
na gotycka fasada Dworu Artusa. Na
lewo od niej przypisywanyvan Ob-
berghenowi dwuszcrytowybud},rrek
(Chlebnicka 2), na4.rvany Szkolą Ma-
riacką, bowiem mieścił niegdyś para-
fialną szkołę pauprów (biedaków).
Trzeba gojednak odróżniać od wła-
ściwej, dotąd nieodbudowanej Szko-
ły Mariackiej przy ul. Podlcamarskiej,
naprzeciwko plebanii. Po prawej stro-
nie podwóreczka za Dworem Artusa
stoi niezwykle cennakamieniczką od
której zaczyna się ulica Chlebnicka
(nr 1). Pochodz ąca z7572r. altentycz-
na fasada, dzieło zapewne cz},,nnego
wówczas w Gdańsku Fryderyka Vro-
oma, straciła piękny szczyt, zdobio-
ny bogatą kamieniarĘ. Weńczla go
kamienna kula z wyrastającymi
w trzech kierunkach złocon;,mi liść-
mi. Dzisiaj fasada odbudowanego
przed latydomu razi zaniedbaniem.
Jed;.ne stosunkowo niedawne osią-
§n ięcie to zaopat rzenie rozsyp ujące-
go się portalu w odtworzoną tablicę
z niemieckim wierszem, upamiętnia-
jąclm remont w roku 1941 (datę po-

dają podwyższone litery przy czlm
zamiast X występuje W!). Oto prze-
kład:'W czymko]wiek człek i czasu
ząb naruszył te§o domu zrąb, to mi-
mo woj ny, w miarę sił, sprawiono, by
znówpięknybył". Wzruszające to, ale
nie usprawiedliwia zbyt długiego ocze-
kiwania na przywrócenie dawnej
świetności. Dla pocieszenia proponu-
ję spojrzenie z placyku na rogu ulicz-
ki Kleszej, na którym slała niegdyś ka-

mieniczka nr 43 (mieszkal w niej m.in.
śląski poeta, piewca Gdańska, Józef
hrabia Eichendorff ), Nad Dworem Ar
tusa i dachami kamieniczek wznosi
się niepońwnanie piękna, świetlista
iglica Ratusza. A jeżeli jeszcze za-
brzmią srebrzvste dźwięki ratuszo-
wego karylionu, to musimyprzyznać,
że TargWąchany jest jednym z naj-
bardziej zachwycaj ących miej sc Gdń-
ska! o

Kamieniczka pzy Chlebnicr'



SWIĘTOPEŁKOWA RoCZNl(
] ] stycznia b.r. minęło 740 lat
l l od śmiercigdańskiego księ-

cia Swiętopełka II. Oto jak
w 1]49 r. opisałjego panowanie
kanuski przeor lerzy Schwengel:
,,Swiętopelk II, pier*-orodny sln
k: i ęt iu M śc iv,oju. M ą:. ts ró:niu -

jqy :ię heroic:llą cnotą, kwitną-
cy dobrem krĘu i jaśniejącv- zlty-
cięstwami. Odzyskał u,szlstko, co

.j ego p rzodkoltie stracili, Leszka
Białego, księckt Polski, v, Gtlstl-
u,ie y, ltl!tti :abil i ttu,olnil,_r11, się
od p o ls ki e g o zw i e rzc hn i chy a, w ła -

sne księstv"-tl na Pomorz.tł ustano-
wił. Kr1,żakom z,razu w podbija-
niu ludu Prusón, wielką niósł po-
moc, jednak potem, gdy ci z,nacz.-
ne czynili postępy, zwrogością ic]I
atakoltat i neoJitów pruskich do
odstępsnua i buntu przeciw Krzy-
żakom podniecał. Na koniec sta-
ro ś c ią p oko nany p obożnymi dzie -

łami zajmować się począł. W 1227
roku dnia 22 styc7nia założył
w Gdańsku klasztźr świętego za-
konu kaznodziejskiego, w l224
w.Knnieniu również tegoż św. za.
konu, w l 232 klusztor v, Bukou,ie
na.Pomorzu. Klasztory oliw ski,
żarnow i ec ki. żukow s ki l i c:,nym i
ubogacił posiadłościami.
W Gdańsku w bardz,o podeszĘm
wieku żl,cie ukońcłł yy trzecie ldy
stycztliolre 12ó6 r., w wieku92lat,
pochowany w Oliwie. tliial ż,onę

Salomeę lub Salonikę, córkę Ro-
mara, księcia Rusi, zktórej otrł-lnat lic,łle potomst**o". prześrietnegoJ. Pana Śv,iętopetka, księt,iu Pomorzan, jakrół,nież ży kościola

Nie wszystko w tym opisie odpowiada prawdzie. Mądrzejsi o dwa dla czci i prośby miesi,caan miasta Cdańsktl" przekazali zaktuali- Z urodzen
i pół wieku wiemy dzisiaj, że wydarzenia gąsawskie były_zainspiro- zowany kodeks swojego prawa. Słowo ,,miesz,cz.un" może również _,_
ńun" prr"rdążąóego ao właOzy WładysŃa Odonici.'świętopełk świadĆzyć, że Gdańilimiał już wtedy p*ru ńń.lrr.i.. Ń tń":ą..: nin (urodzil §

mu pomagał, ale nie jest pewne, czy to z jego ręki zginął Leszek na ten temat dyskusji nie powiedziano jeszcze ostatniego słowa. W Lidzie), Z n

Biały. Po śmierci Leszka faktycznie uniezależnił się od Polski i zmie- Największego z gdańskich książąt pochowano w obecnym pre- lvy gbywatel

nił tyttlłprinceps (naczelnik) na dłx (książę). Nie jest również praw- zbiterium oliwskiej katedry. Tam_począlkowo stał mamurowy na- książek i prz
dą, że ożenił się z Salomeą, córką jakiegoś księcia Romara (raczej grobek ufundowany przezopataKonarskiego, przeniesiony później 

'.i.
m'ógłby to być baniel Hatiit<1. Je§o piłwsza żona Eul'rozyna by] óo transeptu. Ciała dotychcias nie odnalez]onb mleŚcie,

ła najprawdopodobniej siosĘ Władysława Odonica, a druga Ermen- tnilnEi Jilusai[s

#T€Go nR P€h,n0 n!€ hlltfl€

garda córką hrabiego Szwerynu
Henryka. Z licznego potomstwa
znamy synów M(ciwojl i Włci-
slawa. którzy toczyli bratobójcze
walki po jego śmierci, i Jana. któ-

ry zginął za młodu. oraz córki: Eu-
[emię. wydaną za księcia Rugii
Jaromim II, drugą nieznanego
imienia (Salomeę?) - żonę Hen-
ryka. hrabiego Kirchbergu.
i Damrokę (Dąbrówkę?), tunda-
torkę kościoła w Chnlielnie, Przy-
pisywany Swiętopełkowi wiek 92
lat w chwili śmierci tŃże nie jest
prawdziwy, w rzeczylvistości miał
wówczas niewiele ponad 70 lat.

Przeor Schwengel nie wspo-
mnial o ważn1 m dla nls lkcie
wielkiego księcia - przyznaniu
Gdańskowi praw miejskich. Dy-
plom się nie zachował, na skutek
czego nie jesteśmy pewni co do
daty. Faktemjest,żew 1221 ro-
ku, w którym Swiętopełk przeka-
zał dominikanom kościół św. Mi-
kołaja, wśród świadków, oprócz
trzech magistrów - w tym jedne-
go nauczvciela (dowód istnienia
szkoły!), występuje sołtys An-
drzej. Musiała więc już istnieć
gmina miejska. Dodatkową prze-
słankąjest przyłvilej dla św. Woj-
cięchaz roku 1236, w którym
Srł iętopelk nazywa Gdańsk ciui-
/rrs, czyli miastem na prawie,
W 1263 r. lubeczanie ,ł,e w,z,qlę-

du na cześć, szacunek i prośbę

tnffimiJal

To wielki mi

historii Gdań

praca zaw0

Walaby,na il

Wania (byl n

Wydzialu FD

i Matematy
politechniki(

ki iego inicji

podziwiać ;

miczny W kl

kim i sluchać
Prezbiterium katedry oliwskiej - tuta1 pochowano SwiętOpelka
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Andrzei Januszajtis

*Najpierw byl o u rb s gld d anszc, czy-
li miasto Gdańsk. Tak określil je tuż
po roku 997 pierwszy biograf święte-
go Wojciecha. Wmiarę rozwoju kom-
pleksu osadnic ze go jego części oŁr zy -
m;,rvaly osobne nazwy. W 1148 r. po-
jawia się casfrum Kdanzc, czyli gród
(zamek) Gdańsk. Opowstaniu samo-
rządu miejskiego świadczy stosowa-
ne od 1236 r, określenie civitas(mla-
sto na prawie) z dodatkiem Gdanen-
sislub Danczik-w zależności od tego,
kto wypisywał dokument - oraz
wzmiaŃio sołtysie (|użwl227r.), oby-
watelach (cives) i rajcach, zwanych
konsulami. Po zajęciu prze zKrzyża-
ków w 1308 r. powstała zachowana do
dziś siatkaulic. VfułolĘsięwówczas
dzisiejsze dzielnice Sńdmieścia i na-
rodziłynazw;r, które pojakimś czasie
przeniknęłydo dokumentów (oficjal-
ne nadawanie nie było regułą), I tak
w 1345 r. spotykamy po raz pierwszy
nazwę novacilrća§, czyli Nowe Mia-
sto. poczf,tkowo ogyaniczoną do zalo-
zonej wówczas dzielnicy Swiętojań-
skiej (od ul. Szerokiej do muńw pr2y

Prawe Miasto świętuje swoje 600-1ecie!
Podwa]u Staromieiskim), później roz-
szeruonąna caly obszar wewnątrz mu-
ńq sięgającypozaul. Ogarną. Takby-
łojużwzałożonlm w1357 r. Registrum
h e re d i t a t u m n o v e c iń t a t i s (,r ejestr ze
parceli Nowego Miasta). Jeżeli jakąś
część miasta nazlrvano Now;,łn Mia-
stem, to musiało też istnieć stare Mia-
sto, w dokumentach znajdujemyje
jed nak nieco później:w1368 {dal a nie-
pewna) lub w 1374 r. Kiedy w 1380 r.
Krzyżacy zal<ladali w rejonie dzisiej-
szego placu Solidarności nowądziel-
nicę, nie nazwalij ej Norym Miastem,
bo takowejuż istniało, tylko ,,Młodlm
Miastem" (7uł ge staĄ.NazwaNowe-
go Miastawstarym miejscu funkcjo-
nowala dość dlu§o -,ieszcze w l420 r.
spotykamy ją w poŚtaci ..Nowy
Gdańsk" (Neudanzig lub neye
Gdanc zk). T;.,rnczasem pojawiła się
dla niej konkurentka, która wkrótce
miataj ą ryprz eć. Ęło ńą,,Prawe Mia-
sto" (wznaczeniu prawdziwe, prawo-
wite, szlachetne). Dotychczas sądzo-
no, że nazwatanarodziła sięw 1420 r.,
w rzeczyłrristości jest starsza, Zna|a-
zlem w gdańskim archiwum pismo
zacrynające się od słów:,,My brat Zyg-
munt z Ramungen, wój t w Leskll, czy -
nimy wiadomlnr sędziów, ławników
i sąd gajony w Gdańsku, na Praw;,,rn
Mieście (in der rechten stat)...".Dal-
sza treść dotyczy przekazania Hanu-
szowi Klumping|oWi przez Hermana
ze Strzały sumy 40 grzyrvien (marek)
zjego posiadłości w Gdańsku i Prze-
mysławiu (na mierzei). Transakcia od-
byla się w obecności lcą,zackiego wói
tą który powiadomił o niej gdańskie

władze sądowe. Pismo j est datowane
,;wczwaftekprzed św. ElżbieĘ1406r.".
Ponieważ dzień św. Elżbiety (19 listo-
pada) wypada} wówczas wpiątĄ więc
datą wystawienia jest 18listopada
1406 r. W tym samym zbiorze kore-
spondencji znajduje się też list,,Do
Burmistrza i RajcówPrawego Miasta
Gdańska (derrecł ten stad D anczĄ",
uysłanyz Malborka27listopada1413 r.
Jak widac. Prarł,e Miasto naz),wa się
tak dokladnie od 600 lat (przydałby
się mały,jubileusz!). Słową,Recł će
Stadtzbito póżniej na.Becłfstadt, co
zaczęto interpretować jako,,miasto

na prawie". Na początku tak nie było.
Dodaj my, że Polacy ńwnież użlrvali
nazrłyPraweMiasto (co najmniej od
roku 1635), Obowiązująca od 1949 r.
urzędowa wersja Główne Miasto - z
lacińskiegoprln cipalis cińtas (po raz
pierwszy w 1526 r.) lub primańa ciń-

. ćas (1584) - niejest najszczęśliwsza,
zwlaszcza przy tłumaczeniu na obce
ięzyki. Lepiej byłobywrócić do Pra-
wego Miasta. I - niezależnie od tego,
czyPraweczy Główne - nie mylić go
z ponad 600letnim Stary,m Miastem
- na północ od Podwala Staromiejskie-
go.§

Długi Ta€z Ratuszem Plawego Mlasta
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GDAŃSKA W WERSALU
wożnikzawiózłmnie i żonę do

Parvża. Co robi miłośnik Gdań-
ska za granicą? Oczywiście szu-

ka wszystkiego. co ma związek
z iego miastem. l oto w niez-
,ó*ńany* palacu królewski m

w Wersalu, na końcu trasy zwie-

dzania, znajdujemy salę, służą-

cą calkiem praktycznemu celo-
wi - sprzedaje się tu albumy.
broszuiy. reprodukcje i wszel-

kiego rodzaju pamiątki. Salajest

sańa w sobie ciekawa, ma ścia-

ny obwieszone pońretami napo-

1Óońskich dostojników. Czyta-
mv nazwiska, sławne i zapom-
niine - Davout, Ney, Talleyrand

- i w ościeżu okna natmfiamy na

pońret z podpisem: ..FRAN(O-
is losppH lerpBVRE/ Capi-
taine 13-e B-on d'Infanterie
Lćsere en l79żl F,L LEFEB-
VRt. DUC DE DANTZICIV
Maróchal de France 1804"
(Franciszek Józef lrfóbvre, Ka-
oitan 3l. Batalionu lrkkiej Pie-
choty w l792 r.. Książę Gdań-
ska, Marszalek Francji l8041.
Na obrazie, namalowanym
przez nieiakiego F. Waschmu-

iha, widnieie popiersie męż-
czyzny w mundurze napoleoń-
skim. o zdecydowanym wyrazie

twarzy. z gładko przyczesanymi
siwymi włosami. Byslre oczy
pod gęstymi czarnymi brwiami
spoglądają w daI. O czym my-

śli ksiązę?
Może wspomina swój najwię-

kszy triumf, iakim było zdoby-
cie gdŃskiej twierdzy w l807
roku i ogląda w myśli strome
zbocze Gradowej Góry, poryte

okopami inajeżone pruskimi ar-

matami? A moŻe wnca wspom-

nieniem do kwatery w Piec-
kach? Albo do triumfalnego
wiazdu do Gdańska? Domu Eg-
góna przy Długim Targu 3l.
ldzie się potem zatrzymał?
śootkania z cesarzem. któremu
zawdzięczal tytul? Tego już ni-
gdy się nie dowiemy.'At. 

doSe rozwńń,trzeba sfo-

tografować ponret. żeby przeka-

za? go gdańikim Czytelnikom tej

rubryki. Niestety obraz jest czę-

ściowo zasłonięty otwartym
oglomnym skzydłem okna. Na-

leżałoby je odsunąć. ale ruszenie

trzySfu letniego okna. wysokiego

na 4 metry. okazule slę nlemoz-

liwe. Z kolei fotogral-ując pod ką-

tem, nie można uniknąć odbicia.

Trudno. Mam nadzieję, że Pń-
Stwo wybaczą, Zlesztą to

,,nieudane" zdjęcie zyskuje do-

datkowv walor niesamowitości:

nasz bohater wygląda na nim jak

duch, uĘty zakraąokna. Duch
ksiecia Gdańska w wersalu,

Dbdaimv, że i w samym Pary-

żu możnaipotkać jego naz wisko

- przede wszystkim na Łuku
Triumfalnym, gdzie umieszczo-

, no też nazwę naszego mia.stą a na

obwodzie napoleońskiego Pary-

ża, na południowy zachód od

Montparnasse. spotykamy Bul-
war Lefćbvre'a i odchodzącą od

niego w stronę centrum całkiem
spo-rą ulicę Gdańską - Rue de

ńantzig - z kościołem Matki Bo-

skiej Saletyńskiej.

fifltrtciJmffiilis
To wielki milośnik i badaaz

historii Gdańska, choó iego

praca zawodowa wskazy-

Walaby na inne zaintereso-

Wania (byi m.in. dziekanem

Wydzialu Fizyki Technicznei

i Matematyki Stosowanei

Politechniki Gdańskieil. Dzię-

ki iego inicjatywie możemy

podziwiaó zegar astrono-

miczny w kościele Mańac-

kim i sluchać carillonu z wie-

ży, kościola św Katarzyny.

z urodzenia kresowia-

nin (urodzil się w 1 928 roku

W Lidzie), z nadania honOro-

wy obywatel Gdańska. AUtOr

książek i przewodników p0

mieście,
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Andnc!Janlffiris
T0 wielki milośnik i badacz

historii Gdańska, choć jego

praca zawodowa wskazy-

walaby na inne zaintereso-

wania (byl m.in. dziekanem
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i Matematyki Stosowane]

P0litechniki Gdańskiej). Dzię-

ki iego iniciatywie możemy

podziwiać zegar astrono-

miczny w kościele Mariac-

kim i sluchać carillonu z wie-

ży kościola św. Katarzyny.

z urodzenia kresowia-

nin (urodzil się w 1 92B roku

w Lidzie), z nadania honoro-

wy obywatel Gdańska. Autor

ksiąek i przewodników p0

mieście,

skondol u von der Lindow
odzina van (później
von) der Linde, czyli
z Lipy (dziś odpowiada-
łoby temu nazwisko
Lipski), wywodziła się

spod Lowanium w dzisiejszej
Belgii. W XIV wieku jej przed-
starł iciele osiedli w Toruniu,

gdzie doszli do wysokich godno-

ści. Syn burmistrza Torunia. Jan
VlI ttzn. siódmy tego imienia
w kolejnych pokoleniach rodu),
przeniósł się w 1542 roku do
Gdańska i już jako tutejszy rajca

został wysłany na sejm do War-
szarły. Z.jego trzech synów naj-

starszy Jan VIII został burml-
strzem, drugi Adrian - rajcą.
Trzeci Mikołaj VIII był ,,tylko"
członkiem Trzeciego Ordynku.
Do van der Lindów należały Ło-
stowice i Przyvidz, pod ich za-
rządem lub w dzierżawie pozo-
stawały Grabiny -Zameczek, Ła,
pin, Mąkocin iliczne majątki na
Zuławach. W sumie wydali czte-
rech burmistrzórł i trzech rajców.
nie licząc innych stanowisk, jak
np. starostwa rnirachowskiego.
które Adrian III piastował za oza-

sów Jana kazimierza i Michała
Korybuta.

Nawct w najzacniej:zej rodzinie
może się tratić czama owca. U van

der Lindów stał się nią urodzony
rv l 6 18 roku wnuk Mikołaja, Wa-
lenty. Początkowo nic nie zapo-
łiadało skandalu. po studiach
w Królewcu Walenty wrócił do
Gdańska, ożenił się izu:z$robić
karierę. W 1650 roku został ław-
nikiem, w 1659 rajcą a od 1663

roku pełnił funkcję sędziego, do
której najwyraźniej nie dorósł.
Kiedy w 1665 roku zdefraudował
pnwie 25 tys. złotych z miejskiej
kary. roclzina pokryła debet i spra-

lłr ucichła. rle trz1 lata później
miarka się przebrała. Jak zanoto-
wał nieoceniony pastor Moneta:

,,.,.kiedy był sędzią, był bardzo
niesprawiedliwy i utrzymywał la-
dacznicę, furmańską Elzę, która
musiała mu niewinnych ludzi wy-
dawać, tedy został urzędu pozba-
wiony, łańcuch ze słupa zdjęty,

a on sam na zawsze z miasta rele-
gowany". Walenty uciekł do Mal-
borka i zaczął się procesować - bez

skutku. Zmarł w 1696 roku w El-
blągu. Infamia nie przeszkodziła
w karierze jego ryna Jana Ludwi-
ka Emesta, kolejno syndyka (rad-

cy prawnego), ławnika, sędziego
i w końcu burmistrza królewskie-
go Miasta Gdańska.

Ród van der Lindów wygasł
w linii męskiej w XVIII wieku.
tr-ajcenniejszą po nim pamiątką
jest dorn rodow1 przr ul. Dlugiej
38. Ojcowską kamieniczkę prze-
budował w 1567 r, wspomniany
już Jan VIII. To właśnie przed nią
stał sędziowski sfup z łańcuchem.
Fasada, wzororvo odbudowana po

ostatniej lł ojnie. jest jedną z naj-

piękniejszych w Gdańsku. Fryzy
między kondygnacjami (u dołu
autentyczne, u góry odtworzone)
nawiązują do wzorów klasycz-
nych (tryglify i metopy), szczyt
zdtlbią medaliony z popiersiami

- zapewne człoŃów rodziny. Mi-
strzowski portal jest kopią po-
przedniego, przeniesionego
w 1925 roku na Długi Targ nr42.
Brakuje tylko przedproża, znane-
go ze sztychu Schulza. Obecny
,,ogródek" lokalu Santorino z za-
słaniającymi portal parasolami nie

może go zastąpić. Dom miał tak-

że oficyny. sięgające aż do ulicy
Ogarnej. Na terenie obecnego
przedszkola zachował się renesan-

sowy porlal ifiagment sklepione-
go korylarza.
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Dom V/edlo
iałem kiedyś
w ręku stare
wydanie,,Fli-
sa" Klonowi-
ca. Pełny tytuł

wyglądał następująco:
,,FLIS to iest Spuszczanie
statkow Wisłą y inszemi
rzekami do niey przypa-
daiącemi". Niżej figuro-
wało nazwisko autora:
SEBASTYAN FABIAN
KLONOWIC z Sulimie_
rzyc, a u dołu strony tytu-
łowej notka wydawcy:
,,Na nowo wydrukowany
Kosztem Księgarni We-
delskiey w Gdańsku
l829". O tym, że w tym
rzekomo czysto niemiec,
kim mieście drukowano
także polskie książki wia-
domo powszechnie,
mniej spopularyzowane
sądzieje wydawców i dru-
karzy. Brak też tablic pa-
miątkowych na związa-
nych z nimi obiektach.

Daniel Ludwik Wedel
urodził się w 1730 roku
w Berlinie. W wieku 3l
lat przyjechał do Gdań-
ska, ożenił się i założył
księgamię. Gdy się wzbo-
gacił, zacz$ poszukiwać
bardziej ambitnego pola

działania. W 1780 roku
nadarzyła się okazja.
zmarł właśnie Tomasz
Schreiber, właściciel naj-
starszej w Gdańsku stałej
drukarni przy ulicy Rzeż-
nickiej.

Zńożona w 1538 roku
przez przybyłego z Flan-
drii Flanciszka Rhodego,
od początku stała na niez-
wykle wysokim pozio-

Po śmierci założyciela
prowadzili ją członkowie
rodziny. W l619 roku
przejął firmę szczecinia-
nin Jerzy Rhete, a po nim
spadkobiercy. W ten spo-
sób w l 695 r. znalazła się
w rękach rodziny Stolle.
Od l 724 roku posiadał ją
wspomniany Tomasz
Schreiber. Wedel kupił
sławnądrukamię iw ro-
ku l783 przeniósł na uli-
cę Piwną 8. Wedel zmarł
w wieku 92 lat. Zakład
odziedziczy ła córka, po
niej jej zięć, później pa-
sierb itd., wreszcie pmw-
nuczka Augusta Kulen-
kamp. W 1897 roku od-
kupiła go redakcja dzien-
nika,,Danziger Neueste
Nachrichten" (,,Najno-

wsze Wiadomości Gdń-
skie").

Fasada domu przy ulicy
Piwnej 8 jest rekonstruk-
cją poprzedniej, pocho-
dzącej z roku 1639. Re-
prezentuje renesans nider-
landzki w jego gdańskiej
odmianie. Obecnie mie-
ści się tu sklep filateli-
styczny. Niestety, nie
przywrócono zdobiących
niegdyś sień bog ato rzeź-
bionych schodów, dobrze
znanychzrysunkówifo-
tografii (czy nie ma przy-
padkiem oryginału
w składnicy konserwator-
skiej?). Nowe schody krę-
cone są ich bladym przy-
pomnieniem.

Dom Wed|a jest zara-
zem miejscem urodzin
prot'esora Henryka Ja-
błońskiego (pierwotne
nazwisko Degler), który
spędził w nim dzieciń-
stwo. W 1945 roku wy-
brał Polskę, przyi$ naz-
wisko babki iwkrótce za-
słynął jako jeden z najlep-
szlch naszych kompozy-
torów. Także i z tego ty-
tułu powinna się na tym
domu znaleźć tablica pa-
miątkowa.

fi@JeilW$
T0 wielki milośnik i badacz historii Gdań-

ska, choć jego praca zawodowa wskazy-
walaby na inne zainteresowania (byl m.in.

dziekanem Wydzialu Fizyki Technicznej

i Matematyki Stosowanej Politechniki
Gdańskiej). Dzięki jego inicjatywie może-

my podziwiać zegar astronomiczny w k0-

ściele Mariackim isluchać carillonu z wie-

ży kościola św. Katarzyny. Z urodzenia kre-

sowianin (urodzil się w 1928 roku w Li-

dzie), z nadania honorowy obywatel Gdań-

ska, Autor książek i przewodników po

rnieście.
W kamienicy, w której znajduje się sklep filalelistyczny, urodzil się prof. Henryk jabloński

- jeden z najlepszych polskich kompozytorów

GDS1
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To wielki milośnik i badacz

historii Gdańska, choć iego
praca zawodowa wskazy-

walaby na inne zaintereso-

wania (byl m.in, dziekanem

Wydzialu Fizyki Technicznej

i Matematyki Stosowanej

Politechniki Gdańskiej). Dzię-

ki iąo inicjatywie możemy

podziwiać zegar astrono-

miczny w kościele Mariac-

kim i sluchaó cariltonu z wie-

źy kościola św. Katarzyny.

Z urodzenia Jtresowia-
nin (urodzil się w 1 928 roku

w Lidzie), z nadania honoro-

wy obywatel Gdańska. AtJtoI

książek i przewodników po

mieśeie,

Wyszczerbiono wiezo
,ą dbudowa gdańskich za-
l lbnkównieiestzakończo-
\_/ni. Widoniym tego zna-
kiem są wieże kościelne. Na ko-
ściele św. Elżbiety nie odtworzo-
no dawnego smukłego hełmu, na
rekonstrukcję zw iehczenia cz,eka
też piękna wieza zegarowa ko:foio-
ła św. Tójcy. Na dachu kościoła

Mariackiego brakuje sygnaturki

1zachodnie.j1. podobniejak u św.

Józefa i św. Katarzyny. Zamiast
złocistych lAlcz 7,eguowch rażą
oko wojenne szczerby i ubytki.
Tak jest m.in. na kościele św.
Bartłomieja. Jego niezwykła hi-
storiazaczęła się naMłodym Mie-
ście, założonym w 1380 roku

przezkzyżakóvł w Ęonie obec-
nego placu Solidamosci. Pamiąt-
ką jest nazwa ulicy Młodomiej-
skiej (dziś błędnie ,,Nowomiej-
skiej"). W pobliżu stanął ratusz
ipierwszy kościoł św. Bartłomie-
ja. Na początku woiny trzynasto-
letniej gdńszczan ie za zgodąŁłG
la Yrazimler za J agiellończyka ro-
zebrali koŃurencyjną dzielnicę.
Dla przesiedlonych na Sare Mia-
sto mieszkańców zbudowano
obecny kościół. Modnej przed la-
ty hipotezie, jakoĘ Młode \.{ia-

sto zaczynało slę tuż za Kanałem
Raduni, a miejsce kościoła się nie
zmieniło, przeczą fakty: uroczy-
ste przeniesienie kurka w roku
1458 ze starego kościoła św. Bar-
tłomieja na nowy, rystematyczne
określanie kościoła śrł . Jakubaja-
ko położonego ,,po drodze na
Młode Miasto" oraz stare mapy.

Ukończony w 149l roku obec-
ny kościoł św. Bartłomieja miał
na dachu wieżyczkę, w której od
1543 roku funkcjonował zegar,
wybijający godziny. Gdy w 1601
roku murarz Reichel dostawił
obecną wieżę, ze zgrabnym hel
mem Joachima Rennem, zaopa-
trzono ją w nowy zegar, dzieło
Michała Schnaskego, który otrzy-
mał za to stary mechanizm i 130
złotych. Dzwon zegarowy, ulany
w rok później przez samego Ger-
ta Benninga, miał napis: ,,Czu-
wajcie, bo nie znacie dnia ani go-
dziny, w której przyjdzie Syn
Człowieczy", W 1 602 roku poja-

wiły się na wieży tarcze i wska-
zówki. W 1704 roku zegarmistrz
mieiski Jan Antoni Horn wyre-
montował mechanizm i zńożył
nowe tarcze. Robotabyła solidna

- tarcze przetrwały do końca
osmtniej wojny! Wewnątrz wie-
ży wisiało poza tym pięć dzwo-
nów z lat l 494- l 699. Jak pięknie
brzmiały razem. możemy sobie
tylko wyobrażać.

Powojenna odbudowa kościoła
była uudna, m.in. ze względu na
wychyloną wieżę. Rekonstruując
hełm. nadano mu wychyleńe poś-

rednie między jej osią a pionem

- kazde inne by nziło. Nieliczne
obiekty dawnego bogatego wypo-
sżenia są dziś w Muzeum Naro-
dowym (obrazy Izaaka van den
Blocka) i w kościele św. Piotm.
Grekokatolicy, do których należy
świątynia, starają się zagospoda-
rować wnętrze. Miejmy nadzieję.
że znajdą się środki na nowe dzwo-
ny i zegar na wieży, którego tar-
cze zakry ją żałosne ddury,

Kościół sIynął z pierWszej
w Gdańsku biblioteki ludowej, za-
łożonej w 1 800 r. przez pastora
Róhn. Otaczający teren mur po-
chodził z roku l 687. Zwalony nie-
dawno przez wichurę północny
odcinek był nowszy - ufundował
go w l 926 roku mieszkający w są-

siedztwie murarz. Smierć nie poz-
woliła mu na wymianę muru od
strony Łagiewników, dzięki cze-
mu przetrwał w pierwotnym ma-
Iowniczym ksztalcie.
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ierwszy kościół Ma-
riacki mógł istnieć
w Gdańskujuż w roku
1ż66, jego wezwanie
pojawiło się-w doku-

mencie trochę później - w roku
l27l, Historycy spierają się.
gdzie był. Osratnio przewża po-
g|ąd, że na terenie grodu (na
wschód od ulicy Sukienniczej),
ale aby mieć co do tego pew-
ność. trzeba objąc badaniami

znacznie większą część Głów-
nego Miasta. Kamień węgielny
pod obecną świątynię położono
28 marca 1343 roku. ale już
wcześniej, w dokumencie loka-
cyjnym, przewidziano jego bu.
dowę: ,,Należy zatrzymać d|a...
kościola ku chwale i czci Naj-
świętszej Panny Maryi oraz na
cmentalz teren długi na dwa
sznury (84 m) i na dwa szero-
ki". Wyznaczono także miejsce

na plebanię, na którą,,należy za-
rezerwowaĆ dla proboszcza wol-
ną parcelę, tak dfugą i szeroką,
jŃ największa posesja w mie-
ście".

Jak wyglądała, nie wiemy, ale
stała od początku przy ul. Pod-
kramarskiej 3. Naprzeciwko,
pod nr 4, wzniesiono szkołę.
Nauczycielem był dzwonnik.
W myśl statutu z l389 r. kosz-
ty budoryy lub remontu ,,szko-

ły, plebanii albo
wielkiego zegara
na kościele" po-
krywało miasto.

Stara plebania
przetrwałaponad
półtora wieku.
W 1518 r. pro-
boszcz Maurycy
Ferber ufundo-
wał now} budy-
nek. Przypomina
o tym jego herb
w portalu od stro-
ny kościoła i na-
pis ,,Munificen-
tiae Ferberianae"
(ze szczodrobii-
wości Ferbera).
W 1523 r. funda-
tor został bisku-
pem warmiń-
skim. probostwo

przejął Jan Dan-
tyszek, który jed-
nakzadkobyv,ał
w rodzinnym
mieście, Seketa-
lzem biskupa
Ferbera był Mi-
kołaj Kopernik.
Wiemy o czte-
rech pobytach
astronoma
wGdńsku.Miał
tutaj kuzynów
- von Allenów
- ale zatrzymy-
wał się faczej na
plebanii mmiac-

kiej. Z Gdańska pochodziła też
Anna Schilling, opiekująca się
nim, gdy się zestaźał. W wyni-
ku plotek, rozpowszechnianych
przez zawistnych, biskup Dan-
tyszek, następca Ferbera we
Fromborku, kazał astronomowi
ją oddalić. Po przejęciu kościo-
ła Mariackiego przez protestan-
tów na plebanii nadal urzędował
ustanowiony przez kóla kato-
licki ,,proboszcz tytulamy lute-
rańskiego kościoła Mańackie-
go", zwany,,proboszczem
Gdńska', pełniący zwykle rów-
nież funkcję biskupiego oficja-
ła (ędziego). Co ciekawe, opła-
cała go gmina protestancka
z pieniędzy za pogrzeby. Gdy
ktoś z jej człoŃów chciał się że-
nić, musiał uzyskaćjego zgodę,
co również wią,zało się z opłatą.
Nie wszyscy gdańszczanie

znĄą dziedziniec plebanii.
pięknie odbudowany po ostat-
niej wojnie. Cicho tu i spokoj-
nie, nie słychać gwatu miasta,
Patrząc na przystrojone kwia-
tami galeńe. na wykusz dawnej
jadalni, służący niegdyś lekto-
rom do odczytywania Pisma
Swiętego podczas spożywania
posiłków, na pnące się ponad
dachami niebotyczne ściany
największego ceglanego ko-
ścioła świata, widzę w wyobraź-
ni przechodzący orszak wybit-
nych kapłanów, z których wie-
lu posiadało doktoraty. Oto np.
Andrzej Słomow, który
w I4t3 r. za|ożyl Bibliotekę
Mariacką- starszą od watykań-
skiej ! Księgozbiór powiększył
w drugiej połowie stuleciaMa-
teusz Westphal. Oto Joachim
Hirtenberg Pastorius - autor
wydanego w 1641 r. w Lejdzie
pierwszego podręcznika histo,
rii Polski ,,Florus Polonicus"
(..Polski kwiat"). Albo Stani-
sław Kostka Alojzy Rossołkie-
wicz - jeden z pierwszych ho-

norowych obywateli Gdańska
(w l849 r.). Godnym kontynu-
atorem tych tradycji jest obec-
ny gospodarz plebanii, ks, infu-
łat Stanisław Bogdanowicz. au
tor znakomitych opracowań hi.
storii gdańskiego kościoła.,
i uroczych baśni.

tnMiJmwaifs
To wielki milośnik i badacz

htstotii Gdańska, choó jego

praca zaWOdOWa Wskazy-

Walaby na inne zaintereso-

Wania (byl rn,in, dziekanem

Wydzialu Fizyki Technicznej

i Matematyki stosowanej

Politechniki Gdańskiej). Dzię-

ki jego iniciatywie możemy

podziwiaó zegar a§trono-

miczny W kościele Mariac-

kim i sluchać carillonu z wie-

ży kościola św. Katarzyny.

z urodzenia kresowia-

nin (urodzil się w 1 928 roku

w Lidzie), z nadania honoro-

wy obywatel Gdańska, Autor

ksifiek i przewodników p0

mieście.
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ajpierw był w tym miej-
scu gród gdańskich
książąt. W l308 roku

Ktzyżacy zagamęli go, po czym
zdobyli i zniszczyli miasto, któ-
rejednak szybko się odrodziło,
Aby utrzymać w ryzach opor-
nych mieszkńców, wznieśli na

miejscu grodu potężny zamek,
podobno ustępujący tylko mal-
borskiemu. Teren zaczęto za-
gospodarowywać jtlż w I3I2
roku, ale główne prace budo-
wlane rozpoczęto za czasów
wielkiego mistrza Dytryka
z Altenburga, o którym

w 1340 r. napisano, że ,,zbudo-
wał też dwa zamki Gdańsk
i Świecie od fundamentów aż
pod dach, wewnątrz i na zew-
nątrz". Dla wypełnienia wodą
fos doprowadzono z Pruszcza
kanał Raduni. Budowę zamku
kontynuowano jeszcze 10 lat
późnie1. Luki w dokumentach
nie pozwalają na podanie daty
Ńończenia. Stacjonowało tu do
60 Krzyżaków i kilkuset sfużeb-
nych. W l384 r. w zbrojowni
przechowywano 7 kóp (420)
zbroi,75 kóp samostrzałów, 3
wielkie puszki (działa) i 8 ma-
łych, 32 400 strzał, 525 kusz
i 3600 bełtów do kusz.
W 1401 r. na wieży pojawił się
zegar wybijający godziny.
W inwentarzu z 1410 r. czyta-
my: ,,Ich płaszcze były z dobre-
go iprskiego sukna (z miasta
Ypres we Flandrii), podbite suk-
nem lejdejskim, spodnie (...)

z dobrego sukna angielskiego,
dawano też panom (zakonnym)
na ten czas westfalskie lniane
płótno na pościel i koszule,
rł lecie dawano wojłok. a księ-
żom kamlot rta plaszcze, w z1-

mie dobre futrzane sukno na
płaszcze i na rękawice, Ręka-
wice były podbite białym suk-
nem. Takoż dawano panom
smoleńskie plaszcze fufi zane.
Futra i opończe były zrobione
ze szkockich baranków, a w po-
trzebie dodawano grubego fil-
cu".

Równie ciekawe są szczegóły
dotyczące pożl.wienia, ale o tym
napiszę innym razem. Cały te-

ren, od Motławy do placu
Obrońców Poczty Polskiej i od
Tartacznej do Karpiej, był
zlrzech stron otoczony fosami
i dzielił się na Wysoki Zamek
i dwa podzamcza, Główne doj-
ście było od zachodu, Zamek,
oddzielony osobną fosą, stał
w południowo-wschodnim na-
rożniku, między obecnymi uli-
cami Grodzką, Rycerską i Czo-
pową. Był założony na planie
kwadratu o boku około 50 m. Je-
go wygląd oddawał w przybli-
żeniu namalowany ok. roku
1480,,Okęt Kościoła" w Dwo-
rze Artusa (dziś wisi tam foto-
grafia). W jednym ze skrzydeł
byla kaplica z trzema ołtarzami.
wyposażona w I4I9 r. w 39
ksiąg liturgicznych. Wysoka
wieża służyła różnym celom:
w 1411 r. czekali tu na śmierć
burmisfrzowie lrczkow i Hecht
oraz rajca Gross. W l 449 r,.pio-
run rozwalił wieżę na gdańskim
zamku; siedział tam więzień, te-
mu nic się nie stało". W 1454 r.
gdańszczanie wypędzili Krzy-
żaków i przystąpili do rozbiór-
ki ich siedziby. Aż do roku 1 648
nie wolno było tutai budować,
Do dziś oprócz fundamentów
przetrwały tylko fragmenty mu-
ru wzdłuż ulicy Wartkiej i prze-
budowana na kamieniczkę basz-
ta. Od pewnego czasu wisi na
niej tablica :,,obiekt pr zeznaczo-
ny do rozbiórki". Należałoby
dodać: ,,i rekonstrukcji". Tak
wyjątkowego zabytku nie moż-
na skazać na bezpowrotne znisz-
czenie.

F-
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To wielki milośnik i badacz

historii Gdańska, choć jego

praca zaWOdOWa Wskazy-
Walaby na inne zaintereso-

wania (by,| m.in. dziekanem

Wydzialu Fizyki Technicznei

i Ńatematykł Stosowanej
Politechniki Gdańskie|. Dzię-

ki iego iniciatywie możerny

podziwiać zegar astron0-

miczny W kościele Mariac_

kim isluchać cańtlonu z wie-

ży kościola św. Katarzyny.

z urodzenia kresowia-

nin (ur0dzil się W 1 928 roku

w Lidzie), z nadania honoro-

Wy obywatel Gdańska, Autor

książek i przewodników po

mieście.

Kamieniczka przy ul. Grodzkiej 9 (od strony Motlawy) z widocznymi blankami
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KSlĄZĘASTRoNoMo\
l an Heweliu\z. ..ulubieniec
l królów i książąt. sam książę

J astronomów" - jak gtl okre-
sla medal wybity po jego śmier-
ci - urodził się 28 stycznia
l6l l r. Jego żlcie bylo tak zwią-
zanę z tt|. Korzenną na Starym
Mieście, że zaskakuje miejsce
urc)dzenia: dom ojcowski na
Głównym Mieście, na rogu ul.
Straganiarskiej i IV Grobli (od
zachodu). Na skutek poszerze-
nia ulicy po wojnie, zgodnie
z ówczesnymi pryncypiami, tej
strony IV Grobli nie odbudowa-
no. Na miejscu dawnych kamie-
niczek stanęły proste domki
z granilowymi przedprożami.
Najpiękniejszą fasadę (nr 3)

- wbreu pryncypiom - przenie-
siono na ul. Szeroką,

Niemowlę ochrzczono w ko-
ściele Swiętego Jana, W wieku
lat 13 Heweliusz zaczS nalkę
rł Gimnazjum Akademickim.
gdzie wielki wpływ na niego
miał prof'esor Piotr Kńger (ten,

który pierwszy sformułował
twierdzenie kosinusów). On to,

zlożony śmiertelną chorobą. za-
chęcił Heweliusza, który powró-
cił wlaśnie ze srudiów w Lejdzie.
do tlbserwowania zaćmienia
slońca w l 639 r. Dalsze losy ży-
cia astronoma były tak często
opiqiwane, że trudno w nich zna-
lezc coś nieznanego. ale spróbuj-
my. Często czytamy" że Hewe-
liusz był pierwszlm zagnnicz-
nym członkiem założonego
w l660 r. Królewskiego Towa-
rzystwa Naukowego (The Royal
Society) w Londynie. Zachowa-
ne listy członków mówią co in-
nego. Pierwszym zagranicznym
cztonkiem zostal l stycznia
1662 r, gubernator Connecticut

John Winthrop, drugim - holen-
derski tizyk Christiaan Huy-
ghens. potem było dwóch Fmn-
cuzów.'a dopiero piąte miejsce
zajmuje przyjęty 30 marca
l664 r. Jan Heweliusz. określo-
ny jako ,,astronorn z Gdańska".
Późniei odnotowano, że często
przysyłał listy i dodano datę
śmierci: l687. Datydziennej nie

podano. w Gdańsku. w którym
obowiązywał kalendarz grego-
riański, było to 28 stycznia (w
dniu 76. urodzin), w konsełwa-
tywnej Anglii. zgodnie z kalen-
darzem.iuliuńskim - l 8 stycznia.

A oto inna ciekawostka: oprócz
lrzech domów. browaru i spi-
ch|erzaprzy ul. Korzennej He-
weliusz posiadal dwie dalsze nie-

ruchomości na Starym Mieście,
połówkę domu na Głównym
Mieście (przy ul. Ogamej), plac
drzewny nl Now1 m tdzisiej-
szym Dolnym) Mieście i pół
ogrodu .,za Oliwą'. Była to par-
cela między Dworem Schwabe-
go (obecnie tzw. Dwór Oliwski)
i DolinąRadorci. W miejscu tym
zaczynają się dzisiaj ogródki
działkowe.

Jak wyglądał? Portret1 oddają
twarz i ubiór. ale nie mówią
wszystkiego. Dwadzieścia lat te-

mu otwar1o jego grób w kościele
Świętej Katarzyny i przebadano
szkielet. W chwili śmierci był
szczupłym mężczy zną liczącym
169 cm wzrosfu, Jak na swój wiek
był w stosunkowo dobry m stanie.

co zawdzięczał dobrym warun-
kom materialnym. Mógł jednak
cierpieć na reumatyzm, nabyty
przez spędzanie nocnych godzin
w chłodzie obserwatorium. Moż-
liwe. że lekko utykał na lewą no-
gę. Zmarł na nerki. Na nagrobku.
wystawionym w 1780 r. pnez pra-

wnuka, wyryto łaciński napis: ..Z
całą czcią należną tak wielkiemu
mężowi". Nadal podzielamy tę

cze(i,. Parę lat temu mieszkrńcy
Gdańska uznali Heweliusza za
Gdańszczanina Ęsiąclecia.

Na koniec zagadka - wędrująe
ulicami Gdańska. natknąłem się
na pięknie wyrzeźbioną podobi-
znę naszego astrononra. Załą-
czam zdjęcie. Pytanie brzmi: na
jakim budynku znajduje się ta
rzeźba? Kto pierwszy zadzwoni
do redakcji w piątek po godz. i 2
(nr 32 l9 10 1 ) z prawidłową od-
powiedzią. dostanie nagrodę

- moją najnowszą książkę ..Le-
gendy dawnego Gdńskas".

AlilFrci Janusa|rfi$

Podobizna Heweliusza na jednym z gdańskich budynków
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ROCZNICE ROKU 2cOó
adchodzący nowy rok siłąrzeczy
kieruje naszą myśl ku przyszłości-
Chcielibyśmy wiedzieć, co nam

przyniesie w życiu osobistym i publicznym.
Przyszłość jest jednak przed nami zakryta.
Łatwiej sięgnąć pamięcią wstecz, do dzie-
jów miasta i wydarzeń, których okągłe rocz-
nice przypadają w roku 2006. Oto niektóre
z nich.

W roku 1266 zmarl książę Swiętopelk
II zwany Wielkim. ,,Tu w Gdańsku umarł.
w Oliuie pochtlwany. Rórłny mu się nie
urodzi, podobnego Gdańsk nie ukoronu-
je. Gdy spadła ta gwiazda. był jeclenasty
stycznia". Ten nieprzeciętny władca potra-
fił przez 39 lat zachować niepodległość
swego małego księstwa. un-riejętnie lawi-
rując między rozbitą na dzielnice Polską.
Krzyżakami. na których się poznał jako
pierwszy z polskich książąt. i margrabia-
mi brandenburskimi. Za jego czasów
Gdańsk uzyskał prawa miejskie i stał się
jednym z ważnych portów i miast nadbał-
tyckich.

W roku 1466 pokój toruński zakończył
wojnę l3-letnią między Polską i zakonem
krzyżackim. Traktat podpisany 19 paździer-
nika potwierrlził wcielenie do Korony tzw.
Prus Królewskich (Polskich) z Gdańskienl.
Toruniem, Malborkiem i Elblągiem. Pozo-
stała część - Prusy Zakonne (późniejsze
Książęce) z Królewcem - stała się polskim
lennem.

W roku 1526 przyjechał do Gdańska król
Zygmunt I (Stary), stłumił luterański prze-
wrót i zrefonnował ustrój miirsta. wprowa-
dzając do władz reprezentację pospólstwa
rv postaci tzw. III Odynku.

W roku 1576 przekopano Nową Motła-
wę i kanał Na Stępce.

W roku 1596. 22 czerwca, otworzyla pod-
woje Biblioteka Gdańskiej Rady (Bibliothe-
c a Senatus C edtLłelrsls,,| - dzisiejsza Biblicl-
teka Gdańska PANs.

W roku 1646, 8 lutego, przybyła do Gdań-
ska królowa Ludwika Maria, świeżo poślu-
biona małżonka Władysława lV. Zamiesz-

kała w Zielonej Bramie. Wjazd orszaku do
miasta tru,ał osiem godzin. Po zakończeniu
uroczystości powitalnych,,królowa, mro-
zem ciężkim strapiona. wnet spać się pokła-
clła".
W roku 1686, 24 naja. urodził się

w Gdańsku wielki fizyk Daniel Gabriel Fah-
renheit. trłórcr pierwszych rzetelnlch ter-
mometrów. Zmarł w Hac]ze 14 września
l736 L. (podwójna rocznicaI).
W roku 1726, 16 paździemika. urodził

się rłl Gdańsku wybitny artysta grafik Da-
niel Chodowiecki. Zmarł w Berlinie 7 lute-
go l80l r,

W roku 1826 założono pierwsze gdańskie
sto\\,arzyszenie śpiewacze (Liedenal'el).

W roku 1876 powstało polskie towarzy-
strvo kultttralno-oświatowe Ogniwo.

W roku 1896, 3 sierpnia. odclano do użyt-
ktl halę targtlwą.
W roku 1906 ukończono gmach Banku

Rzeszy, późniejszego Banku Wolnego Mia-
sta Gdańska. obecnego Narodowegc.

Każda z tych rocznic zasługuje na osobne
omówienie. Miłym Czytelnikom. którzy
,,śledzą te strony", życzę zdrolvia i zrea|izo-
wania życiowych planów. Do Siego Roku!

Andnnj Janusnili$

Falerwerki nad ulicą Diugą - gdańszczanie lubią świętować ważne momenty w historii swojeg0 miasta
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stu wytządzić wieĘ szkodę, jak naj-
lepiej stnec i obóz (warowny) tam za-
łoĘ,ć". W odpowiedzi na to wzniesio-
no w latach 1628{630 bastiony Zba-
wiciela, Pośredni i Ostroróg, tworzą-
ce tzw. dzieło koronowe, do którego
od strony,,Czarneg|o Morza" (ulica
Stawki, dziś początkowy odcinek alei
Armii lftajowej) dodarro niewielki ba-
stion,,Czuj noś ć" (Y igilance). Zaczę,
to również wieloboczną reditę (ro-
dzaj reduty), ukończoną dopiero
w 1698 r,, nazwaną później Szańcem
szwedzkim. umocnienia rozbudo-

,s '"' u. $

-s

*

wywane w latach 1655, l706-1n0, 1807
i w czasach pruskich przetrwały
wznacznej mierze do dziś,

Z innych ważnychbudowli nale-
zy wyrnienić sławne obserwatorium
Nataniela Wolfa, lekarza i astrono-
ma, któryje na Biskupiej Górce (na
bastionie Ostroróg),,na własnykoszt
kazał zbudować, które teżwl784r.
oddał do publicznego użytku i na
utrzymanie budynku i przytządy,
jak również dla opłacenia astrono-
ma Towarzystwu Przyrodniczemu
l2 000 ta]arów przekazał". W t;rm sa-
mym roku Wolf umarł. W dziesięć
lat później Towarzystwo ustawiło
tam kamień z łacińskim napisem:
,,Nat. Mat. W'olfowi, fundatorowi ob-
serwatorium astronomicznego tu-
taj usluowanego na miejscu, które
sam wybrał, najbardziej zasłużone-
mu koled4y z Gd. Tow. Badacry Prąr-
rody wystawili w 1794 r., Uranii na-
szej ży cząc, by przetrwała wieki".

Niestety nie przetrwała: podczas
zawieszenia broni w czasie oblęże-
nia Gdańska przez Rosjan w l8l3 r.
obserwatorium rozebrano. Kamień,
odnowiony najego stulecie, znikł po
ostatniej wojnie (w 1946 r. widział go

ieszcze prof. Jan Kilarski). Należalo-
by w porozumieniu z gospodarzem

,,' ,* tr,, '

terenu (Komendą Policji) pomyśleć
o odszukaniu miejsca i ustawieniu
n oweg|o kami e nia dla uczczeńa za-
sług wielkiego chojniczanina, leka-
rza Szkoły Rycerskiej wWarszawie,
który jako pierwszy prowadził
w Gdańsku szczepienia przeciw os-
pie. W przyszłości, po znalezieniu
no\Mego, tańszego w utzymarriu miei
sca dla policji (może w koszarach
przy ul. Sadowej?) - można by odbu-
dować obserwatorium,

W koszarach, niezbyt
szczęśliwie

wyremontowanych po
pożarzew latach 90.

błaskie dachy!), mieści
siędziśWYższa Szkoła

Humanistyczna

Inna budowla pojawiła się na
wspomnianym Szańcu Szwedzkim.
W latach 1827-1832 

"zostały 
na tych

w zgórzach wybudowane koszary ob-

rcrrrre. Mają 560 stop (161m) długości,
50 stóp (14,3 m) szerokości, dwie do
trzech kondygnacji, kosztowĄr prze-
szło 220 000 talarów i są na razie za-
mieszkane przez batalion piechoty.
Dom oficerski, długi na 70 sńp (20 m),
szeroki na 50 (l4,3 m), dostarcza naj-
obfi tsrych widoków na piękną okoli
cę. Wielkie koszaryjakrównież dom
oficerski sąpr4,Ę,te q,/nkiem i ogrze-
wane ciepł;rm powietrzem. Studnia
z wspaniałą ffi dlaną wodą stoi na dzie-
dzińcu. Budynekjest nie tylko okaza-
Ę, ale także bardzo ozdobnie urządzo
ny. Kieruj ącyrn budową ofi cerem był
ówczesny inĄmier porucznik Louis
von Winterfeld (...), on też opracował
cały plan budowy" [Zernecke 1843].

W koszarach, niezbyt szczęśliwie
w;rremontowanych po pożarze wla-
tach 90. (płaskie dachy!), mieści sĘ dziś
VĄlzsza Szkoła Humanistyczta. Kosza-

ry pierwotnie otoczone fosą powtarza-
ją hapezowatykształt rediĘ. Zachowa-
ne podziemne scho$ płlmła@ przez
mostkii tunele do dawnegobastionu
Przedmiejskiego w rejońe uliry Oko
powej. Od wschodu zamyka dziedzi
niec mrrrzbramami, plzedklorymiby-
ły mosty zwodzone. Bud}.rrek ofi cer-
ski st oi wewnąt rz lrape^].g

Aronzulil{usnrfls

BlsKUPlEJ GoRKl
Biskupia Górka wywodzi nazwę od
biskupów kqiawskich, którzy mieli
na iei szcżycie dwór (od roku 1380
murowany) z kaplicą iogrodem. Hi-
storycy wskazują możliwe miejsce;
za domem Biskupia 23, tam gdże aż
do ostatniei woiny działała kawiamia
Biskupie Wz8órze (Bischof shóhe).
Dwór był zapewne otoczony wałem
i palisadą. Nie znamyichkszta]tu, ale
byłyto pierwsze fortyfikacje na Gór-
ce. Wl626 r. król Zygmunt III polecił
Radzie Miasta Gdańska, by,,Bisku-
piej Górki, z której wróg mó$by mia-
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STARE ULlcE
NOWEGO PORTU
Najstarsze nazwy gdańskich ulic pochodzą z X[Vw. Początkowo zapisy-
wanoje po łacinie, później po Ńemiecku, niekiedypo polsku. Do 1945 r.
obowiąryrvaiywwersji niemieckiej. Po pownrcie do Polski nowe władze
miasta opracowlrvaly nazwypolskie. Whistorycznlrm Sródmieściu na
ogół oparto się nastarychnazwach, tłumaczącje lubwprowadzając na-
wiąujące do nich odpowiedniki. Nie ustrzeżono siębłędów, ale ogólnie
można stwierdzić, że na244 nazwy ulic 176 (7?proc.) pochodzi sprzed
rozbiońw Polski, w Ęłn 75 (31 prrrc.) - splzed 1500 r. W pońwnaniu z in-
n;rmi miastami Polski jest to wynik dobry świadczący o poszanowaniu
wielokulturowej historii. W pozosta]ych dzielnicach jest z Ę,rn gorzej.

ZajrĄmy do Nowe§o Portu.
Główna arteria p^orrs_tała z dawnej

zabawnej *.8ffiT6ffi.Tffi]:*Y
przemianie ul-egła Hł*ffiilffi',":§§"?j,"##

nazwa kiejnajeziorze Zaspa i siedzibyza-

Fischerstrasse Hąffilffiffi#ffi\nt
ffi*ffiH?ffi*f#HJ.1:

ptzeloeślono7oGletrriąhistońąo-"rĘ*ffi;f,ffirilH[Y"Hj"n*''
Czasami chciarr o zachować nazwę, ale nie rozumiarro jej i wychodzi-

ło nieporrrzumienie. Tak było z ul. MĘńsĘ (1821 MiiNengasse, późŃej
Miih]enstrasse), prowadzącą do wiatraka młyną zbudowanego wl810 r.
na Górze MĘńskiej (Miitrlenberg). Było to wzniesienie między ulicami:
GórsĘ (182l Berggasse), dzisiej szą Władysława Ę i Ifuścielną (Kirchen-
strasse, potem Hedwigkirchstrasse) - dziś ks. Góreckiego, prowadzącą
do zbudowanego w 1858 r. kościoła św. Jadwigi. Watrak rozebrano po
1870. W1945 r. przemianowano MiiLh]enstrasse na podobną fonetycznie
Mylną. To rzecrywiście mylnanazwalZabawnej przemianie uległa na-
zwa Fischershasse, upamiętniająca lokalnego radnego i filantropą zrnar-
łego w1888 r. browarnika Richarda Fischera:ponieważ Fischer znacry
rybak, mamy dziś ul. Rytołowców! Nieporozumieniemjest teżnazwa
ul. ZamJmiętej, zamiast Sluzowej (Schleusengasse), upamiętrriającej ślu-
zę zbudowaną w 1724 r. u zbiegu Kanału Portowego i Msły, Naavę bli
ską dawnej (Sasperstrasse) otrrymńazato ul. Na Zaspę

Historię Nowego Pońu prrypominają nazwy ul. Szkolnej i Solca. Prry
pierwszej, zwanej Gwiezdną (Sterngasse), Różaną (1821 Rosen§asse)
i wreszcie Szkolną (Schulstrasse), otwarto w 1785 r. pierwszą tutejszą
szkołę. Pr4l ul. Solec, ściślej Solnej (182l Salzgasse), powstaĘ potlT}n
pierwsze spichlerze Nowego Portu. Magaąmowano w nich sól, na któ-
ępo I rozbiorze laólpruskinaioryłwlsokie cła. Roavój portu, wszczę-
Ę na szkodę miasĘ obńcil się na j ego korryść. Opńcz ma§az;łrów po-
wsta}y w Novrym Porcie rafineria soli, żuraw, warszŁaty bednarskie pro-
dukujące beczki do przechowywania soli, domy inspektońw, celników
i robotników oraz wspomniana szkoła. Większość Ęch budynków dziś
nie istnieje, ale przetrwała nazwa ulicy, niezwykle cenna historycznie.
U jej wylotu, prry ul. Oliwskiej stała najstarszakarczmadzielnicy,,Pod
Hakiem" (Hakenkrug).o Armnllłruzłms
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AndneiJanusfailis
T0 wielki milośnik i badacz

historii Gdańska, choć Jego
praca zawodowa wskazy-

Walaby na inne zainteres0-

wania (byl m.in. dziekanem

Wydzialu Fizyki Technicznej

i Matematyki stosowanej

Politechniki Gdańskiej). Dzię-

ki jego inicjatywie możemy

podziwiać zegar astrono-

miczny w kościele Mariac-

kim i sluchać carillonu z wie-

ży kościota św. Katarzyny.

z urodzenia kresowia-

nin (urodzil się w 1 92B roku

w Lidzie), z nadania honoro-

wy obywatel Gdańska. Autor

książek i przewodników po

mieście.
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DOMJANA KARO|A SCHULTA
ręty przebieg ulicy
Piwnej, naruszający
regularność sieci
ulicznej, świadczy
o jej dawności. Jako

ciąg drożny istnieje od ponad ty-
siąca lat, przedłużeniejej biegu
do dziś jest skierowane na pra-
starą przeprawę przez Motławę
na końcu Długiego Targu.
W 1337 roku występuje-wraz
z Chlebnicką - pod wspólną
nazwą ulicy Piekarskiej. Dtlpie-

ro w 1 449 roku zaczęto jąnazy -

wać Jopejską (Jopengasse) - od
jopejskiego piwa, produkowa-
nego przel osiadlych przy niej
browarników, Po ostatniej woj-
nie przemianowano ją na Piw-
ną. Dzięki starannej odbudowie
jest dzisiaj zntlrłu jedną z naj-
piękniejszych ulic Gdańska.

Przy Ę właśnie ulicy, pod nu-
merem 25 (wówczas 607) 5 maja
l 80l roku przyszedł na świat chło-
piec, którego zasfug dla rodzinne-

go miasta nie sposób przecenić.
Nazywał sięJan lQrol Schultz. Od
dzieciństwa ujawnial zamiłowanie
do szfukplastycznych. Ojciec, ku-
piec, patrzył na to nicchętnie, alc
po jego śmierci matka nie stawia-
ła przeszkód rozwojowi talentu sy-

na. Po ukończeniu gdańskiej Szko-
ly Plrstycznej w Złotej Bramie.
młodzieniec kontynuował studia
anystyczne w Berlinie. Dreznie
i Monachium, spędził też kilka lat
we Wklszech. W l832 roku wró-
cił do Cdańska i został dyrekto-
rern Ę samej szkoły, w któĘ nie-
gdyś uczył się podstaw rysunku.
W dwa lata później oprowadzał po
Gdańsku sławnego architekta Ka-
rola Fryderyka Schinkla, który co
krok powtarzał: ,Jakie to piękne,
na Boga, dlaczego Pan tego nie na-

maluje?". Zachęcony wziął się za
malowanie - i nie tylkcl. W 1836
roku założył pierwsze gdańskie
Towarzystwo Przy jaciół Sztuki,
a w l 856 Stowarzyszenie dla Za-
chowania Starożytnyoh Budowli
i Zabytków. Przeciwstawiał się
usuwaniu przedproży. rozbiórce
zabytkowych clornów i bezrnyśl-
nej ,,modernizacji" wnętrz. Cie-
kawe,jakby się odniósł do niektó-
rych obecnyoh przedsięwzięć?

Nieśmiertelność przyniosły
Schultzowi serie widoków gdań-
skich zabytk(lw. Wielc z nich
przltJalo się przy odhudtlrł ie lnia-
\lil / F]Ż()8i rłlku l 945. Dzięki nim
tldbudowano również rozebraną
zajego czasów basztę, zwaną dziś
jego imieniem. Cenne są także to-
warzyszące sztychom opisy.
Przrdstawiając dom rodzinny przy

Piwnej, napisał m.in.: ,,Mój ojciec
był kupcem; delikatne towary
orientalne o mocnej woni, a w
jeszcze większym stopniu chiń-
skie, o przedziwnych, stylowych
choć niepięknych birrwach, przy-
wożone z Holandii i rozpŃowy-
wllne przed moimi oczekującymi
oczami, w połączeniu z rokoko-
wym otrrzeniem ożyrłialy mtlją
wyobnźnię, budziły ohęć do po-
dróży, do badań, również do twór-
czości i w ten sposób powstało we
mnie trochę tego. z czego, przy-
najmniej według osądu innych,
mogę być dumny. Trzymający
straż w sieni wojownik rzymski
z dębowego drewna był od dzie-
ciństrła moim najlepszym przyja-
cielem; wyznawałem mu wszyst-
kie moje radości i wszystkie cier-
pienia; był bohaterem moich
snów. wspomagany przez otacz^-
jących go geniuszy walczyłzprzy-
bywljącymi nowy mi chińskimi
pagodami i lwami i zawsze zwy-
ciężał". Okna pełnej dzieł sztuki
sieni wychtldzity ..na potężną rł ie-
żę kościoła Mariackiego, któm.
skontrastowana z licznymi smu-
klymi. skierrlwanylni w niebo wie-
życzkami poszczególnych naw.
imptlnowala marywnośuią". Jln
kal,tll schrrltu ztnlu,l rł rlltlezctliu
rulzilty l6czerrłca l87.] lnku.

Po wojnie nie odtrł,orzono pięk-
nej sieni. TŃże fasada nie oclzy-
skała swojej postaci z 1798 roku.
TyIl pilniejsza staje się potrzeba
umieszczenia na niej tablicy, upa-
miętniającej wybitnego gdań-
szczanina, jakim był Jan Karol
Schultz.Dom przy ul. Piwnej 25, w kórym urodzil się i zmarl malarz Karo| Schulż
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nin (urodzif się w 1 928 roku
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