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HISTORIA. I4i crł,nr płali g dańszcunie

Ęobruzpowczcle
Nie da się ukryć, że dnwni gdańszcwnie nie lubilimałł
pijać. Bardzo dobitnie świadcą o Ęm routiary nacqń
d o p i c i a tzw. nap oj ó o^ lły s kokowyh, kt ó r e uaj duj ą wa r -
swwśq archeolodry w kloaknch prry ul'Powroźliczej

. Pzed trzystu albo czterystu laty wykwintne truŃi
spożylvano w eldganckim vkle z importu. Archeo-
lodzy znajdują dziś niewiele takich naczyń - peu,nie
dlatego. że nie były tanie, więc o nie dbano i zadko
tnfi ały na rvyq,pisko. No. chyba żĄ jakiś gość pze-
brał miarkę i wytłukł zastawę, lecz to się prawii nie
zdarzało w dobrych, mieszczańskich domach.

topu opowiedziało się po jego stronie.

A to,,kieliszeK' ńwnie ele-
gancki, ale o bardziej wysub 

,

limowanym lształcie. łcheo-
logom kojarzy się on ż fletem,
dlatego podobne naczynia na-
zyrvają.fl etowatymi. Gdań-
szczanom, którzy z niego pi-
jali przed trzysfu z górą laty,
podobna nazwa pewnie nie
przyszłaby do głowy. Ważne.
że do niego wchodziło bardzo dużo wina.

Kielich do wina uży-
wany w XVII wieku. Na
nóżce z zielonkawego
szkła przyklejono szkła-
ne ,,malinki" służące
ozdobie. Jakiś g dańszcza-
nin mógł nim spełnić to-
ast za zdrowie króla Jana
Kazimierza, gdy najjaś-
niejszy pan -przybył do
wiemego miasta, które

_ w czasie_vwedzkiego po-

Szklanica do napojów
wyskokowych z XVIiI
stulecia. Pijali z tŃich
zamożni mieszczanie,
którzy opo*iedzieli się
po stronie kóla Sanisła-
wa Leszczyńskiego
w najtrudniejsz}ch dla
niego czasach. Władca
ten schronił się w na-

szym mieście, kiedy pretensje do polskiego honu
zgłosił późniejszy August III Sas, tu został Óblężony
przez wojska rowjskie i stad uciekł za gnnlcę.

Osiemnastowieczny
kńfel do piwa lub grza-
.negowina-zmleczne-
go szkła, ręcznie malo-
wany. Miałjevczecyno-
wą pokrywkę, lecz zgi-
nQła-r,w pomroce dzie.
jów". Całkiemmożliwe,
zedomowysługaŃtrak-
tował ją jak m}.dzisiaj,Ę
,puszki,po piwie -:ez}hŚpienię!}i łte żeip§a9 po p,we -,ćzy]i spieniężył, tyle że nie w pun-
'kcie skupu, ale w warsztacie konwisarza, którY po-ktQ,y po-
krywkę mógł pzetopić na dzban.
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