
Hala zhełmem
Elo pięćdziesięciu latach na halę
l-tuig'orną w Gdańsku wróciłi
pierwsza z szesnastu wieżyczek. Do
zakończenia remontu całego zabytku
zostało co najmniej poł roku.

Halę zasłaniają jeszcze rusztowania,
siatki i folia. Ale na dachu od strony ul.
Pańskiej stanęIa już pierwsza maniery-
styczna wieżyczka z drervna pokryta
miedzianym hełmem. W sumie będzie
ich szesnaście - Tak było też przed woj-
ną - przypomina nadzorujący remont
konserwator wacław Rasnowski.
- Przlłvracamy hali oryginalny wygląd.
Oprócz nieobecnych przez więcej niż

pięćdziesiąt lat wieżyczek nowością są
także ceglane szczyty nad czterema bra-
mami hali. Na każdym z nich pojawi
się herb Gdańska.
Remont hali zaczął się w styczniu, Do

lipca tIwały obfitujące w niespodzian-
ki prace archeologiczne. Największą
sensacją było odkycie fundamentów
najstarszego gdńskiego kościoła z XIII
w. Ze względu na to znalezisko trzeba
było zmienić projekt wnętrza hali,

- Chcemy pokazać zachowane resztki
romańskiej świątyni - wyjaśnia Marcin
Gawlicki, pomorski konserwator zabyt-
ków. - Częśc powierzchni w piwnicy
musi zostać przeznaczona na ekspozy-
cję tego, co znaleźiri archeolodzy. Ar-
chitekci przygtltowują wlaśnie rozwią-
zania techniczne.
Zmiany spowodują zmniej szenie licz-

by sklepów w hali. - Zamiast stu sied-
miu. będzie ich około stu - mówi Ja-
rosława Strugała. prezes zarządu spół-
ki Kupcy Dominikańscy, która remon-
tuje halę, -W piwnicy. naparterzei an-
tresoli.

Hala targowa od ulicy Pańskiej

To znacznie mniej niż w XIX w. Ha-
la zoslala oddana do uż1 tku w sierpniu
1 896 r. Na parlerze było wtedy 280 sto-
isk, w piwnicy 55. a po obu stronach
budyŃu - 627. Owczesne władze mia-
sta zdecydowały się zgromadzić w jed-
nym miejscu prawie 1000 sprzedawców,
żeby zlikwidować handel uliczny.
Jeżeli nie wydarzi się nie poważnego.

hala będzie gotowa w połowie 2002 r.
Potem Kupcy Dominikańscy zabiorą się

za przebudowę sąsiadującego z nlątar-
gowiska. Na jakiś czas znikną zielone
budki z owocami i warzywami między
halą a kościołem św. Mikołaja. Spółka
wymieni nawierzchnię placu i zbuduje
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tam nowoczesne sklepiki.
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