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Fasada zmieniona

Elewacj a gdańskiej Zbrojowni od
strony uliq Piwnejwkrótce całko-
wicie zmieni swójwizerunek. Kon-
senuatorzy odnuorzą na niej pięć
trzymetrowch rq gacq zwieńczo -

nych pyskami smoków

MAREK WĄs
MAREK sTERLlNGOW

zygacze całkowicie zmienią obraz
fasady - mówi Ludwik Brzuskie-
,rvicz, konserwator zabytkÓw.

- Oczywiście będą pełniły wyłącznie
ozdobną tunkcję. Nie tak jak w XVII
wieku, gdy woda z nich lała się gdań-

szczanom na głowy. Rury z miedzianej
blachy o średnicy 20 cm zostanązamon-
towane na wysokości drugiego piętra.
Trzy w centrum, dwie na skrajach bu-
dynku. Rury będą zwieńczone smoczy-
mi pyskami, Tzw. uskrzydlone smoki,
również wykonane z miedzi, będąboga-
to złocone. Rzygacze na Wielkiej Zbro-
jowni pojawiły się w 1605 r., gdy gdań-
ski architekt Anton von Obberghen zbu-
dował ten jeden z najświetniejszych za-
bytktlw gdańskiego renesansu.

- Pełniły funkcję pomocniczą podczas
największych ulew. bo niemal od począt-
ku na Zbrojou ni pojawiiv się też ruy spu-
stowe, odprowadzające wodę z olbrzymich
połaci dachu - opowiada Barbara Brzuskie-
wicz, która z razem z mężem od września
prowadzi konserwację zĄtku. - Zdemon-

Rysovmik lohann Garl

§chults uwiecmił

Zbrciovmię w 1857

na jednej ze srvoich grafik.

Jest to ieden z wielu

wizerunków rłgacł|
który się zachowd.

lak twiedą konserrvatorzy

- niekoniecznie rawdżwy

- budynek mógl byó

ry§{łyany z pamięci.

Ęgacze odtwonone

pnez obecnie pracuiących

nad Zbroiovmią

rcstauralońw pojawią się

na fasadzie iuż niedfugo

towanoje ok. l 880 r., prawdopodobnie dla-
tego, że były w fatalnym stanie technicz-
nym. Konserwatorzy od dwóch miesięcy
prowadzili badania, by odtworzyć kształt
smoczych łbów. Na najstarszych gnfikach
nie widać szczegołów konstrukcji, dlatego
przeprowadzili analizę porównawczą
wszystkich miedzianych smoków w Gdń-
sku. A takie są m.in. na jednej z kamienic
obok Ratusza Głównego Miasta, na zwień-
ozeniu Dworu św. Jerzego, w Muzeum Na-
rodowym. Zbadali też nowsze rzygacze-rc
z wieży dworca PKP czy gmachu Politech-
niki Gdańskiej.

Jeszcze w tym miesiącu nafasadzie zo-
stanązamontowane rury. Smocze łby po-
jawią się w połowie sierpnia. A do koń-
ca laia ze Zbrojowni powinny zniknąć
t,tl5ZtoWania.
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