
or prry hallKlaszt
Czy kupcy, którzy hancllulą na straganach przy gdańskiej hali targowej, będą lnusieli
przenieść się w inne ? hIoże nalezy odbudoll,ać klasztar Dolninikanńv,niejsce

które go ntuty thvią pod ich kramami ?

DOROTA MlKŁAszEWlcz

|-f'! akic pl tlnie p.rJlo \Ą./{]lilJ / .lli rł trlkcie re-

! .ii nrrIkorre.|. któll oL_lb5rrlr .ię Ill I llirłer.l -
l tecie Cdańskirn z ,,kazji juhiletl:ztl 7li-|eiil

nadania ziemi i kościoła rv mieście donlinikanom.
Po ilhrższcj chlvili odpowicdział tla i-tie rł,iccillzervoct
niczipv Rady Miasta Gdańska: Sadzę. że niirsto
powintlo wziąć na siebie odpoiliedzialność za roz-
*,ł,ie,zanie tego prob]ernu - stwierdził \{aciej t-isicki.

Komputelowa rekonstrukcja

P.vtanie padło. gdy specjaliści, którzr prowadzą
w Gdańsku wvkopaliska. zaplezento\\,ali kclmpLr-
terorvą rekonstrukcję dar,vnego klasztoru. Bryłę bu-
dowli rvpisano na ekanie w obecną zabudowę nia-
sta. Klasztor plzylegałby zjeclnej strony do kościo-
ła św. Mikołaja, a z drugiej do dzisiejszej hali tar-
gowej, Problem rł,tym, że telen. na którynr miał-
by znowu stanąć. należy dziś do Kupców Donlini-
kańskich, a ci nie chcą słyszeć ani o odbudorłre.
ani nawet o wykopaliskach pod strasanarni. Rok te-
mu, gdy aroheo]odzv odkr1,li pod kupieeka hali1 re-
iikty romańskiego kościoła Don-rinikanćlr.r,. kilku
_edańskich radnych rvpadło na ponrysł zanrian1 dzia-
łek mięclz_v kLrpcami a zakonnikami. Wed,v plan
się nie udał. lł, tlrn roku pomysł wrócił.

- Dzięki braciom z Gdańska spnilvł ulkn,ć arche-
obgicznl,ch pod halą została upublicznion;l m(lri i

o. Nlaciej Zięba. prorł,incjał polskiej prowineji doiru-
nikłnó,w,. To jtrź je st sptłir ą olóiItc,i--1,1:kli.

Wygląda na to. że rozlł,iazanie prob]enlu spocz\ -

wa w rękirch historvków. Tak przynajmniej sądzi
Maciei Lisicki. rviceprzewodniozący Rady Miasta
Gdańska. - To oni najpierr.v muszą odpowiedzieć
na to p1 rall ie - nlóu i. - \Ąl d.tJe m i :i!,. żc t( l pr/c-
staje być prywamą splawa dorr.inikanórł, i kupcórł,.

Plac po dtugiej stronie

Specjaliści zaś. przynajnrniej ci, któl,z1, prolvadzą
rvykopaliska dla dorninikanórv. uważają. że w śr,ed-

niowieczu plac targowy znajdował się po przecilv-
nej niż obecnie stronie kościoła. czyli akurut na
obecnej działce zakonników prz1, ul. Szerokiej.

Prawdoptldobnie od X do XtV w. istniał tam
właśnie plac targowy. dopiero poien-i powstała miej-
ska zabudowa - uważa Anclrzej Gołembnik z Uni-
wersytotu Warszawskiego. kierorł,nik badań.

Dominikanie czekająna decl,zje Ministersfił,a Kul-
tury. które -jak sądzi o. Krzysztof Popłarvski. prze-
or gdańskiego klasztoru - będą wiążące. To oni do-
prowadzili do interlvencji rninisterstwa rv sprarvie
gdańskiej hali targowej. W ubiegłym rnicsiącu opro-
testowa l i cecyzj ę rł,o jewódzkie_9o konser,,l,atofa Za-

bytków, któr,y pozwolił kupcorn Lrkładać posadzki
obok ttliktów lomańskiego kościoła - r.vłaśnie tego.
kt(lr1 rltlstali 775 lat temu. Ministerstwo przysłało do
Gdańska komisję. która miała zbadać cał,v problem,
Dlvą jej członkor,vie: plof. Henryk Jawororł,ski z Po-
litechniki Łótlzkiej iprof. Wojciech Chuclziak z Uni-
rverrytetu Mikołaja Kopemika w Toruniu powiedzie-
li .,Gazecie''. że zamiana działek byłaby wskazana.
Dotychczas nie rł,iaclomo. jakie wniclski z ich opinii
wlcillrnie tltinicter:t\Ąo. Kupc1 uttilźują. ze nie llla
tl r,z; m 1,ozmart ilt',

**
§lii

Komputeroł,a
vłizja araszie.1
zabuCouy
pomiędzy halą
a kościołem
św. Mikołaja.
Autor , Jacek, Gzo,łlsl,i
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o. \LĄcIEJ ZtĘnr
p rou irc j ał p tl l s k i e j p rolr irlc j i do nl i n i ka n6t

fhcielibyśrn1. że-
U bl pl,zeprorr J-
dzono bldani.r arche-
o]ogiczne il lniejseu
darvnego klasztoru.
Dla nas to bardzo
ważna sprawa: kwe-
stil tożsanlości. od-
kr_vlvani a prze szło śc i

zakonnej rodzin1,. To nieco inna optlka
niż kupcórł,. dla których plac pod stra-
ganami jcst działką, o którą tlzeba zad-
bać.

o. KRzyszToF PopŁA\lsKI
p r:,.c a r gdali.skie go kLa,s a,ttł,tt

f estesm1, u łase i-
J cielanii terenll
przy ul. Szerokiej. na
którym prolvadzimv
badania archeolo-
giczne niezbędne do
wybtrdowania przy-
szłego centrum do-
minikańskiego. rłięc
nlatny się czym zajnrować. Sprawa za-
lniln1 dziirlek z kLrpclrlli rzeczrui:cie
lvrzrca. ale jest 1o pomysł firrdny clo zre-
alizowania. Jeże]i zostanie posta\viona
oficjalnie. będziemy się nad tynr zasta-

/lol. NltIKnawiali
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