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Dokumentacja przed podróżą

Wkrótce zaczęli tlką akc,ię niclniectly l1,1l-t/.exlni-

c},. któl/), chtlwlli \\/ ok()liczn,vch wsilroh zilbytki
przetl zbliżirjllc),ltl się l'rr)ntelll- Bardztl tltlklircjnic

Pl/.) gofu )\i,l| l i c\\ akU ttc.ię WV |]()sllŻc l] ia n]UZcóu, i l(o

ściolilr.ł,: liit sr:iktch ziljęć i tltlręcznvch rl,surlkólł
tlrł,icczni I i kliźd;, eIcrrlent c]cn]()n1o\ł,lln),ch i pllk()-

Wźlnych d() sklzyli ltnltlolr czy olglrnów. Wywir-źli
:t birll1 zt, \Ą,szyStl(ich śr,viąL;,li w centl,Llln nlillsta.

lI |l()lllit]ęli włlrŚnie Śtł,. Mikrlłlrjlr. BvĆ lnoźc księ-

7lr sanli lnicli się zlttlpiekolłltc swoim kościołeln']
Dtlść źe nil s]żtidllch znaIczion},ch w kościc]c śrv,

\4ikołlrja toż r,vidać zdenl()ntowenc zabytki. Zclję-

te zc ścixn rzcźbionc zxpIecki s(lrll ptlrt;zkłatlantl

nlI klzesłach, t)rewnilrną Pictę rł,yrzcźbion11 tlkokl
l4_]() r,. wystawitllrtl na prldwiirko. specjillnie do

zcljęcil. Wiclki krLlc1,I'iks. ktril-v stał w kaplicy św,

,llreklr. lr,Ź1 ltil l]()\itJ/\,(,, Dl it irrŹ g(l lli(, l]|il.

l'rlrwrlopildobnic został ukryLy w czasic \^(tny

i zlrginął m(iwi ptzeol.
ZapJecki powróciły na sullje micjsce, podtlbnie.jak

z,(lclnontowane części oryanów. lccz nie istnieją już

witraże. kkjlę otl XlX w. zdobiły wnętl,ze ślviryyni.

Przynajlnniej część wypltlła z okien $, czżisie. gdy

lniasto pacylikowali Rosjilllie. Sw. MikołiLi uniknął
wtecly bonlb i pklnieni jeśli nic liczyć.jcdnego po-

ciskLr. który uszkodził jcgo dach i LngmcnL sklcpie-
nia. Dziwnym zrządzeniem losu jedyny nieewakuo-

Wany pIZeZ muzealnikÓW koŚciół na GłĆlwnyln Mie-
ście wyszcdł z pożogi prawie nienarusz.ony. Trldno
ocltrłorzyć dz.ień po dniu iego ówczesne losy. Ks. Ma,
gnus Bruski zmal,ł na tytus w ]9,15 r., a kościół prze-

kazano tloln inikanom. W iększ,ość zabytków prze-

trwała. a mimo to nie wszystkic pokazane tla wtljen-

nych slajdach możelny w nim oglądać, Gotycka Pie-

ta stoi dzisiąj w celi plzeoru i czeka na konseruac,ję,

TŃ salno fiesk widoczny w łuku tęcztlwyll cze-

ka pod tynkiem na lepsze czasy.

Historia porzucona na chórze
Dziesiątki slajdów, które wykonał w czasie

II wojny światowej niezlmul gdallski foto-
graf, otlnalez.iona w kościele św. Mlikołaja.

Autor uwiecz,nił na nich okoliczne kamieni-
ce i y,-nętĘ,e 7abytkclw*ej św-iqyni.

DOROTA MlKłAszEwlcz

Zapornniane przez wszystkich
przeźrocz,,t prueleżńy kilkadziesiąt
lat na chórze bazyliki. I pewnie tkwi-
lyb5 nl ltiln dalej. gd1 hy pod koniec
czerwca nie wybrał się tam nowy
przeor dominikanów. O. Jacek

Krzysztcltbwicz przybył do Gdańska niespełna dwa
miesiącc telnu ido tej pory, wiedziony ciekawością,
penetruje zŃamarki nowego,.gospodarstwa". Zaczął
od chóru. który w kościele pelni taką rol9, jak strych
w dużym domu składa się tam przedmioty, z któ-
rymi nie wiadomo, co zrobić. lecz domownicy prze-
ozuwają,żezajakiśczasmogąsięprzydać. I

W kąoie rratkląłem się na wiklinowy kosz pe-
łen szpargałów opowiacla. - Wśród nich 1eżały
,lrr tr, ,lli,rr 1,1.1llL. Iil\t.l\ ,/c \1.1t.l:ltlil. rk,r,t się tam
rr,,ii,lr' 1.tllrrrll., \\ \,,/il\il, |:tlic.-,,. l,]|llt,ntu bm-
.ilt |ltzr1,1r,,ii i.,lt,l r:rklr.lii, 

]

l},trtt rl, 1l17, 71',,\,/;t. (,Ill;l\\It}Ilt, \\ l:tlllkl ą prle_
rłr lnięlr,,z[ 1.1l lr lll i :zr hlunlt. \iL ki l liLl ktr tr 661ęar-
nie wypisał datę: 1 1 kwietnia 194l r.
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