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Z DZLEIOW DROGI KROLEWSKIEJ

rogą I(rólewską nazywali gdańszczanie stary ciąg ulicz-
ny, biegnący od renesansowei Blamy Wyżynnej, nlegdyś głównego wjazdu do
Gdańska, obok średniowiecznej l(ator,ł,ni i Wieży Więziennej, i dalej ul. Długą
i jei przedłużeniem 

- Długim 'l'argiem. Tędy w przeszłości prze:eżdżali polscy
królowie odwiedzający Gdańsk,

Początków istnienia fęj starej arterii komunikacyjnej szukać trzeba we
wczesnym średniowieczu, kiedy to .uformowała się w obrębie jednej z osad
wchodzących w skład ówczesnego Gdańska, siedziby i ośrodka władzy książąt
wschodniopomorskich. Już od zaran:a swojego istnienia stanowiła ważne, pro-
wadzące na Żuławy i Mierzeję Wiślaną, odgałęzienie szlaków handlcwych -uia regia i uia lnercatorum, które połączyw zy się na teręnie Pruszcza wiodły
ładowne wozy kupieckie nad Bałtyk.

Odgałęzienie to, wiążące się rriwnież z innym ciągiem drożnym, który zbiegał
z wysoczyzny Pojezierzzr Kasztrbskiego doliną Potoku Siedleckiego, prowadziło
wprost ku płynącej leniwym nurtem Mctławie, do miejsca przelprawy, przy
którym rozwinęła się z czasem osada oraz przystań portowa.

Czasu powstania tej clsady i |)ortu, ze względu na brak danych archeologicz-
nych i żródłowych, nle można na raz:e ustalić, niemniej dość liczne, przypad-
kowe czy sondażowe, znaleziska wskazują na istnienie na tym terenie zwartego
osadnictwa już w XIII stulecitr. Wysuwane są hipotezy, iż w sąsiedztwie miejsca
przeprawy, 6 ,6łięc przy skrz},żowaniu szlaktl lądowe o i wodnego, ukształtował

i
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l. f)<lmniemany kształt ptiźlriejsz.ej I)r,tlgi KróIewskiej we w.czesnym średniorł,ieczu

się wówczas owalny plac, ku któremu biegła od zachodu łagodnymi krzywizna-
rni szeroka droga, dzisiejsza lr1. Długa. Mieszkańcami rozbudowanej wokół placu
i przy drodze osady mieli być - według mniemania niektórych dawniejszych
i współczesnych badaczy dziejów Gdańska - 

przybysze z Zachodu, głównie
lubeccy kupcy i rzemieślnicy, którym książę Świętcpełk II oddać miał kościółek
N.P. Marii, wymieniony w przekazie źródłowym z r. t217.

PIac ten szybko zapewne stał się ruchliwym targowiskiem, na którym od-

ż. Pieczęc uż_vrł,ana przez
Radę Miejslią w Gclań-

skłr rrkoło r- 1i]00

bywała się ożywiona wymiana towarów między kupcami-osadnikami a tubylczi|
ludnością z bllższych i dalszych okolic Gdańska, a także z przybywającymi
z głębi kraju kupcami pclskimi.

początkowo zabudowę osady, usytuowanej przy dzisiejszym Długim Targtt,
tworzyły drewniane lub szkieletowe domy, zwrócone szczytami d<l placu
talgowego, kryte trzciną lub słomą. Górował nad nlmi stojący w pobliżu
kościółek N.P. Marii, filialny kościoła Św. Katarzyny" Według lokalnej tra-
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dycji wzniós} go w r. 1243 Świętopełk dla uczczenia pamięci swej matki,
Marii.

Pierwszą świecką budowlą o charakterze użyteczności publicznej mógł być ra-
tusz, wyraźnle jednak określony tą nazwą dop:ero w dckumencle z t. 1376. Być
rnoże,iż budynek ten, wzniesiony na działce położonej w narożu między uI. Dłu-
gą a Kramar,ską, pełnił pierwotnie rolę Domu Kupieckiego - kantortr rządzą-
cego się własnym sądownictwem, określoneg] w dokumencle m:anenr pal.atiutn,
na którego budowę uzyskali lrłbeczanie w r. 129B zgodę Władysława Łokietka.

Po r. l30B, w którym Gdańsk opanowali Krzyżacy, tozpoczął się intensywny
lozwój csady, cieszącej się początkowo poparciem i troskliwą opieką nowych
władców Pomorza. Dawna droga wraz z będącym jej przedłużeniem aż do
Motławy placem targowym stała się głównym ciągiem trlicznym tak potężnego
później Głównego M:asta. Łacińskie miano tej arterii - Longa platea - wy-
stępuje w księgach miejskich już w r. 1331 obok nazw ul. Browarnej (dziś
Cgarna), Chlebnickiej i Sw. Ducha, wzmiankowanych w dokumentach kilka
lat poźniej. Jak z tego wynika, omawiany zespół ulic razem z łączącymi je
przeczn'^cami musiał istnieć dość długo przed r. 1342, kiedy to Główne Miasto
otrzyrnało od Krzyżaków przywilej lokacyjny. Należy ,przypuszczać, że w śIad
za nadaniem osadzie praw miejskich opracowano plan rozbudowy, który
uwzględ]-.ił jednak powstałe już wcześniej ciągi komunikacyjne. Świadczy o tym
nieregularność układu ulic w Dzielnicy Mariackiej i swobodny, do dziś w:doczny
przebieg tych ciągów po liniach krzywych (np. ul. Długa), czego na ogoł nie
spotyka się przy zakładaniu miast ,,na surowym korzeniu" (np. w Elblągu,
gdzie ulice na Starym Mieście mają przeważnie pro ty przebieg).

Najdalej idącemu przeobrażeniu w okresie polokacyjnej przebudowy miasta
uległa wschodnia część omawianej arterii ulicznej, ów domn;.emany owalny plac
nadmotławski, który dopiero w początkach XVI w. występuje pod nazwą Dłu-
giego Targu. Podczas regulacji otrzymał on kształt wydłużonego prostckąta
o wymiarach około 195X36 m, poszerzonego o 6 m w półnccno-zachodniej czę-
ści, od ul. Kuśnlerskiej do Kramarskiej, prawdoporlobnie dla wyeksponowania
budynku pierwotnego ratusza.

t}
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3. Branra Długoulicznłr
7 r. 1346 (wedlug A.

Moellera)
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sześć wąsklch ullczek bocznych, po trzy z każdej strony, połączyło plac
z równoległymi ulicami: ogarną i chlebnicką. przecznice (trzy od ogarnej
i cztery do zachodniej strony u!. Chlebnickiej, obecnie Piwnej) poprowadzono
również od zachodniej części arterii, dzisiejszej ul. Długiej. U wylotu jednej
z tych przecznic 

- ul. Kaletniczej, stanęła później wieża kościoła N.P. Marii,
co nadało uliczce, zamkniętej monumentalną budowlą, charakterystyczny wy-
glącl. Jest to jeden z przykładów tozwiązan architektonicznych, mogących służyć
za podstawę przypuszczenia, :,ż średniowieczn: budowniczowie gdańscy, wielce
rlbający o piękno krajobrazu miejskiego, projektowali interesujące zamknięcia
perspektyw ulicznych oka,załymi gmachami,

Zamknięcie ul. Długiej od,zachodu tworzyła gotycka Brama Długo-
u l i c z n a, znana z zachowanego obrazu Antoniego Moellera Grosz czgnszotog,
Wzniesiono ją w r. 1346 w związku z tozpoczęciem fortyfikowania Głównego
Miasta murami obronnymi. Była to niska, masywna budowla nakryta cztero-
spadowym dachem. Nad jej ostrołukowym przejazdem znajdowała się izba dla
straży miejskich. Przed bramą wzniesiono w ,drugi j połowie XIV w. muro-
wane przedbramie, które w początkach XV w. rozbudowano na dwuczłonowe
założenie w postaci bramy i wieży. IJsytuowana po wschodniej stronie trasy
Brama Kogi wznosiła się tuż nad Motławą i prócz przejazdu miała
prawdopodobnie wąskie przejście dla p,ieszych, widoczne na rysunku za-
mieszczonym 57 Kronźce Redena, pochodzącej z r. 1553. Panoramę ul. Długiej
trzupełniał widck ratusza, do drugiej połowy XV w. jeszcze bez wieży, na
której zbudowanie nie pozwolili mi.astu Ktzyżacy. Wyróżniającym się na tra-
sie akcentem architektonicznym był wzniesiony w pierwszej połowie XIV w,
na wschód od ratusza Dwór Artusa, pierwotnie siedziba patrycjuszow-
skiego Bractwa Św. Jerzego. Zajmował on około 2ls szer. obecneg,o budynku,

Te cztery pierwsze murowane budowle gotyckie o pozbawionych architekto-
nicznego wystroju ceglanych elewacjach miały poważny, niezwykle surowy
wygląd. Stwierdzić to można oglądając pcdobiznę Bramy Długoulicznej na
obrazie Moellera, a także do dziś zachowaną elewację dwu dolnych kcndygnacji
Ratusza Głównego.

10

przy wznoszeniu domów jeszcze przez długi cza wykorzystywano drewno,
stosując już najprawdopodobniej do wypełniania konstrukcji szkieletowej cegłę
zamiast gliny. coraz częściej zaczęły się też pojawiać w miejsce parterowych
domy jedno-, a może i dwupiętrowe.

w związku z ciągłymi wojnami, jakie prowadził z polską zakon krzyżacki,
pierwsza połowa xv w. nie sprzyjała rozwojowi gdańskiógo ,budownictwa.
w owym czasie ograniczano się w tej dziedzinie jedynie do wńoszenia i umac-
niania fortyfikacji ,oraz budowy nielicznych obiektów sakralnych, Żródła z 1>o-czątku xv w. nie notują żadnych poważniejszych poczynań budowlanych pizy
Drodze Królewskiej,

Radykalna zmiana nastąpiła dopiero w ostatniej ćwierci xv w., po zakoń-
czeniu wojny trzynastoletniej, zapoczątkowanej w Gdańsku w r. t4sł wypq-
dzeniem załogi krzyżackiego zamku. Nadane miastu w na tępnych latach przc,z
kaz:mierza Jagiellończyka przywileje gospodarcze ptzyczyniły się wkrótce do
rriebywałego wzrostu zamożności miasta i jego mieszkańców. Rezultatem tego

4, Brama Kogi z około r. 1346 (wedł,ug rys. z Kratiki Redena z 1553 r.)
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był llliędzy innymi także znaczny rozwoj budownictwa zarówno społecznego,

lut l prvÓ"tnego. W pierwszej kolejnośc'i zaczęto budować przy Dtodze Kró-

iewskiel" rro*y, o wiele bardziói obszerny Dwor Artusa z ceglaną, gotycką fa_

sadą uó strony Długiego Targu. Następnym obiektem, którego przebudowę

*"jł.rg wzorów flamaridzkich zrealizow".ro * ostatniej ćwierci XV w,, był

Ratusz Głównego Miasta. od tej pory budynek,ten, oglądafly za-

równo ze strony Długlego Targu, jak i ul, Długiej, jest najbardziej wyekspo-

nowaną dominantą r^i aichiteńonicznym krajobrazie królewskiej trasy, Kon"

kurowałaznimjakoakcentwysokościowynadbudowanawpoczątkachXVIw.
wieżo*n część pizedbramia ul. Długiej, nazwana póżńej Wieżą Więzienną,

N:edaleko od niej, w sąsiedztwie-Biamy Długoulicznej,_stanęła pod koniec

XV w, iedna z najozdobńiejszych budowii Gdańska - Dwór Bractwa
Sw. Jef zego.

pod korriec xv stulecia z^aczrre ożyw:enie nastąpiło również w budownictwie

mieszkallrym. stopn:owo zaczęły znikać domy o konstrukcji szkieletowej, ustę_

pując mióis.n *yż."y* o iełną lub dwie kondygnacje murowanym kamie-

.ri."to,,', t to.y"n-tasady u.or-uicano układem wysokich, profilowanych wnęk,

Za;'eżnie od szerokośJi parceli budowano kamieniczki jedno_, dwu_ albo trzy_

okienne. U wejścia .ru scirody prowadzące do sieni ustawiano płasko rzeźbLione

płyty kamiellne, znane z ikbnografii. Kilka oryginalnych zabytków tego ro_

ir"j., -ozn a zobaczyć w krużginkach dawnego klasztorlt franciszkańskiego,
obecnie siedziby Muzeum pomorskiego w Gdańs}<u. Na płytach tych widnieją

wyobrażenia św:ętych, którym oddawano domostwo pod opiekę,
bla uzyskłnia większej przestrzeni mie,szkalnej bogacący się kupiec mógł

albo wykupic sąsiednią pircelę i poszerzyć front domu, albo _ co s:ę zdarzało

nalczęściei-_ piętrzyć !o tu 
-góire. 

Stąd ta, ,ta,k charakterJr tyczna smukłcść
gaans-kiclrkarrrierri""lk,irt."y-,rlą"a się _ mimo zmiany stylów i przebudowy

fasad - przez całe stulecia.
szerokość działki budowlanej wynosiła od 5 do 10 m, głębokość była bardzo

różna. pod kamieniczkami budtwano plwnice jedno_, a czasem dwukondvgna-
cyjne, początkowo kryte stropami, a od połowy XV w, zazwyczaj sklepione,

Wnętrza kamieniczek miały układ trzytraktowy. Trakt środkcwy był przezrlir-
czony na klatkę schodową, rozjaśnioną świetlikiem, Całą przestrzeń pilrtcrtt
w trakcie frontowym zajmoł,ała ,ivielka sień, przekształcona z czasem na rc-
prezentacyjny salon 

- 
miejsce przyjęć gości. Na parterze mieścił się takżt,

kantor kup:ecki, a na tyłach domu kuchnia, urządzana często także w oficylrir,,
Na piętrze znajdowały się pokoje mieszkalne, a wyżej sypialnie i może picl,
wotnie pomieszczenia gospodarcze. Domy miewały najczęściej lrzy i cztcry
kondygnacje. Dwuspadowy clach zasłonięty był attyką lub szczytem, dodatktlwtl
wysmuklającym fasadę. Za domem na dziedzińczyku stały zazwyczaj budynki
gospodarcze, a częstu zakładano tu ogródek kwiatcwy:

Mimo ozdobnych fasad gotyckich oraz interesujących dominant w ptlstitt,i
wież wygląd Drogi Królewskiej w poźnym średn:owieczu, a nawet icszczr,
w drugiej połowie XVI w. tchnąl srtrtlwością, bijącą z ciężkiej masy ccglirrlt,.i
architelitury i ciemnoczerwonego koloru, jaki wszechwładnie panował nil
całej trasie. Takie wrażenie odnosi się patrząc na wspomniany już tlbrlrz
Moellera Grosz czpnszolD!! z przełomu XVI i XVII w., mimo że artysta uwzgl(.,(l
nił już wiele istniejących w tym czasie kamieniczek renesansowych, a tal<ż.c
architektoniczno-plastyczne elementy nowego stylu, zdobiące Ratusz, Dwilr
Artusa i Wieżę Więzienna

W drugiej połowie XVI w. .proces kształtowania zachodniego odcinka Dr()Ai
Królewskiej zakończono rł,zniesieniem w latach siedemdziesiątych B r a rrt y
Wyżynnej. Powstała ()na w związku z prze,prowadzeniem pc tej strtlrlit,
Głównego Miasta nowej t:nii fortyfikacyjnej: wałów ziemnych, btlstiontjw,
i potężnej fosy, Bramę tlsvl,tlowano w odległości kilkunastu metrów przed za-
chodnim członem Przedbratnia ul. Dłrrgiej, poźniejszą I(atownią. Odtąd przccl
jej frrntem przedstawicie]e miasta witali polskich królów, przyieżdżaiący(:h
do nadmotławskiego grodu dla odebrania hołdu od jego mieszkańców,. załatwic-
n:a morskich spraw Rzeczypospolitej czy uregulowania stcsunków weWnqtrz-
nych Gdańska, stałe wstrz:lsanego zatargami natury społecznej i religiinei.

W tak zwanych złotyr:Łr czasach Gdańska, przypadaiących na w. XVI

l3I2



Ir, l)wrjt, Artusa p0 przebudowie fasady
Block

r. 155ż (fragment ob,razu lzaaka van den
1608 r.)z

_łs

l pierw zą połowę w.-XVII, a więc na okres największego rozkwitu 8o,podar-czego miasta, dokonało się architektoniczne i ptasiycznó przeobrażenie Drogikrólewskiej, początkowo jeszcze w kcnwencji późnogotyctiei, a od około połow"yxvl stulecia w formach dyktowanych przez odrodzenie. r,uazl tej epoki raziłasurowość ceglanych fasad gotyckich, zaczęli więc wprowadzać lekką, dekora-cyjną architekturę renesansową, będącą rezultaiem współpracy budowniczegoi .plastyka, zazwyczaj rzeżbiarza, który wykutymi z pir"to*." elementamizdobniczymi dekorował naj,bardziej eksponowane części fasady.proces przemian stylowych przyspieszyły w Gdańsku kontakty mcżnych pa-trycjuszy z miastami zachodniej i południowej Europy, gdzie od dłuższego już
czasu rozwijała się sztuka renesansowa i skąd ,^"ręi-płrybywać naa nłotławęwybitni artyści - budowniczowie, ma]arze i rzeżbiarze.

Najdawniejszym znanym obiektem wykonanym zgodnie z wymogami nowegostYlu_bYła w obrębie Drogi Królewskie; skrońna jiszcze .oriria."-i i kształ-tem fontanna, ustawiona w r. 1549 na bługim targu. Z kolei - w r. 1552 -uzyskała renesansową fasadę siedziba bractw mjeszczańskich 
- Dwór Artusa.Kilka lat później, po pożarz.e w r. 1556, przystąpiono do rozbudowy i ozdabianiaRatusza. z tego okresu pochodzi znakomiie w swych renesans,9wych kształtach

zwieńczerue wieży - hełm ze złocistym posągiem króla zygmunta Augusta naszczycie, do dzś najwyższym pionowym-akcóntem miasta.
Całkowicie od nowa zbudowanym gmach9m .u.r"r".r.o*ym była Z i e l o n aIJ r a m a, którą w drugiej ,p.łowie XVI w. wzniesiono na ńeiscu XlV-wiecznejBramy kogi. zbudowanie zielonej Bramy, przeznaczonej na rezydencję królówpolskich, wzbogaciło Drogę królewską o ;u.r"re jeden reprezentacyjny obiektllrchitektoniczny, stanowiący wspanlałą óprawę wschodniej strony DługiegoTargu.
w ślad za tymi pracami poszł,o ozdobienie rustyką Bramy wyżynnej oraz

1lrzebudowa gotyckiego Przedbramia ul, Długiej; jei" ."r"r".r'.o*u zw:eńczeniaw postaci czterech niezwykle ozdobnych szczytów na dawnej dwubasztowejbramie i nowego dachtr z sygnaturką na wieżowym członie -- to najbardziej
interesujące elementy w plastycznym obrazie Drogi Królewskiej.

|5
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6. Renesansowa sień gdańska w karr,ienicy nr 36 przy ul- Długiej (sztych J, K, Schultza
z r. 1'8,54

Równocześnie z pracami prowadzonymi przy obiektach użyteczności społecz-
nej postępowała przebudowa i upiększanie fasad kamieniczek mieszczańskich,
Prowadzili je w największej części obcy, głównie niderlandzcy mistrzowie,
sprowadza,ni przez władze miejskie lub kierowan do Gdańska przez królów
p,olskich. Szybko znikiłły surowe, zwieńczone grze:bieniami blanków fasady go-
tyckie, ustępując miejsca równie smukłym, lecz bogato zdobionym dekoracją
rzeźbiarską, malowidłami i sgraffitem. Najbogatszy wystrój plastyczny oŁtzy-
mywały wysokie szczyty domów oraz tryzy, a także wejścia do sieni - ozdobne

16

1ltlrtale kamlenne. znaczne pole do popisu dawały artystom pracującym natltllliqkszeniem kamieniczek słvnne gdanikie przedproża, izyli gant<l, tarasv lrrt-<ltlwane przed frontem domów. Prowadz:ły-rr" ,r]e kamie"nne'schody ubezJ.lit,-claoe z boków misternie kutymi z żelaza poręczami. ,osadzano je w granittl-wych kulach lub słupkach stojących u pocln,iża schodów i w op.awie balustra<lv,l<tóra wykonana była z płasko rzeźbiońych ,plyt czy tamiennfcrr przeżrocz-y lllłtzt:lilznYch krat. Otoczony taką balustradą ńras"pełnii-.Ę-tutni"go s:tlrltrtt,w.którym przyjmowano gości, spożywano posiłki, ołpo"ry*"rro,
l3ogaty wystrój kamieniczek przy Drodze xrótewsti": i i"r, wspaniałe w.y.

l)()saŻenie Pozostawały w Ścisłym związku z zamożnośóią właśeicieli. Trzellirll<l.wiem zauważyć, że posesje przy króiewskim szlaku, główne; arterii miastrt,zit.jtnowali wyłącznie najzamożniejsi mieszkańcy Gdańika _ bogaci kupcv,;tt'tllatorzy, rnoŻniejsi poŚrednicy handlowi, którŹy chcieli mieć swe domostwit
1lrzy najbardziej reprezentacyjnej ulicy, a kantory w najruchliwszy.n ośrodt<rlwiclkiiego handlu. powstało wówczas przy ul. Długiej i Długim Targu wiele <lklrz:rlych kamienic, wśród_ ktorych *yli;"ł się roźmiarami i wielkośclą piq<:irl-łlsit-lwy dom przy Długim Targu 3-9, wzniesiony około r. tśzr dla mint.eI,zlrl(ltspra Goebla. Stał się on jeszcze jedną dominintą w łra;ou.a"ie architcktrl-rlit,znym Drogi Królewskiej. .lego ótazałość i rozmi".y, otJ nowoczesn<lś<,i,.skłr;niły władze miejskie do parokrotnego urządzenia tu kwatery dla kl.rilirl-ygmunta III Wazy. Księgi miejskie przekazulą również inne nazwiska patry-r.jttszy 

- właścicieli posesji,pr"y.epiezentacyjnej arterii miejskiej. są to takztl;ttre Postaci, jak zamordowany przez Krzyżaków w r. 14l1 burmistrz Arnolclllt,cht, rajca Bartłomiej Gross i jego żona Anna, a także Gert vor der l]cl<e,z;rtlsznik komtura gdańskiego, a po zamordowaniu Leczkowa burmistrz Gclir1,1_

"l<lr. w następnych wiekach rezydują przy Drodze królewskiej Ferberowic,l1.1rrldesowie, Werdenowie, Speyma.ró*,", Uphagenowie i inni odgrywający.zrlltlwe role w życiu i polityce miasta.
wick xvII przynosi dalsze przeobrażenia w wystroju fasad, od okolo połowvlclltl stulecia pojawiają się formy późncrenesansowe, a później 

- barokowe.Nlliwiqksza liczba tego typu elewicji powstała ,przy Dłtrgim Tar.gu. sztych

1,1
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?. Wschodnia część Długiego Targu, w glębi Zielrrn,a,Brama (sztych M. Deischa
z r. 1765)

M. Deischa, ukazujący widok tego placu w r. 1765, jest świadectwem, iż niemal
wyłącznie królowała tu architektura renesansowa i ,barokowa, wręcz oszała-
miająca bogactwem dekoracji plastycznei na przedprożach, szczytach i fasa-
dach. Obok, we wschodniej części Długiego Targu, a także na ul. Długiej można
było w tym czasie zobaczyć jeszcze zwykłe, ,sklecone z desek budy sklepowe,
połączone z sieniami kamieniczek, których właściciele zajmowali się handlem
detalicznym.

s.

8. Bal,tlkowa sień gdańska (sztych J. K. chultza z r, |857)

Nlr rniejscu chylących się do upadku, sędziwych kamieniczek zaczęto v, drtl_

1ilr,.j 1ltlłowie xviu w. budować nowe, których ściany ozdabiano Już elelncntarrri
',',,l,',,k,,wymi. Był to okres znacznego_ zubożenia gdańszczan, dlategrl fasady

11,lwstlrją"cych wtedy budynków miały, w porównaniu z renesansowyrni i ba,

,,,t,,,*y*i o wiele skrońniejszy wy trój plastyczny. Charakterystyczne byłv

* ,,*y- czasie faliste zwieńcźenia szczytów, delikatna oprawa okien i wylotilw
,yni.ir oraz kamienny portal p:lastrowy, z któpym wiązano efektowne obra-

l1}18
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Illll\^l;llli(, l)adśWietla, rozjaśniającego mroczne przedsionki, Nowością byłc zclo_

lrtl tltt, tlltlty*"- .o."iil" rł,rpt Ó**p,zedprożowych, którym nadawanc kształt

u,ill lrrrly równieZ Uyi *vsląd płyi balustrady na przedprnźach, które nadal
,l.rllrlwily ulublone ńi"i.iJ .p"ir."n rodzinnych i towarzyskich, Wykwintnie

l /l, :itllilI(icn,, ,.rądro.""były wnętrza domów rokokowych, Znacznie skromniej

\\, Il)l()wtlaniu z renesansową, a zwłaszcza przeładowaną bogatYm wYstrojem

, rv1, 1;rls:tŻc,niem barokową sienią wygląda to pomieszczeli9.w kamieniczce rc-

|1 lrllrrwt,.i. W aawnym,-ob.Ź"..ry-, "ajlującym 
całą szerokość przyz:emia lokum

rvl,rlzir.ltlne zostało z boku mieisóe na kantorek, nad którym urządzony był na

.rrrlt.sllli rodzai buduaru dla pani domu, Prowadziły tam schody, znajdujące
,.ll; l)l) tlrlrgiej stronie sieni, i galeryjka, ciągnąca się wzdłuż przeciwnej do

rvr,1:;r.i,t ściany. Występujące'w sienlach rokońwych sztukaterie były znaczn'_e

,l,.lllr;l1rlicjsze i *isteinląsze w rysunku niż barokowe. Dekoracje i wyposa-
,, rli,, irlrlych pomieszczeń cechowała lekkcść i fantazyjność form,

( )ll,,|i t,tlkokowych "i"*l":ą się w trzeciej ćw:erci IV_II} stulecia formy kla-
,,\,t y:ity(,zlle. Pierwszym zwiastunem tego stylu w Gdańsku_było wspaniałe

1,,r,,,l1ll.tlże i portal Ratusza Głównego, znakomite dzieło Daniela Eggerta

/ll?(it}.Niedługopotem,stanęłaprzyuI.Długiej12interesującakamieniczka,
/willlil ocl nazwiska właśc:oielu .Do-"- llphagena". W jej fasadzie formY

1llltrlI<tlwe łączą się z klasycystycznymi, W toku dalszego rozwoju ukształ-

lrlw;tla się około r. ta0o t tasy"y.iyc"na fasada bezszczytowa z pozicmą attyką,

rr|rlllitlt-lą często kilkoma wazami. Nieco późniejszy tyn uzyl\ał attykę znaczni,e

wy.l,s./,:|, zasłaniającą dach, ale węższą niż front kamieniczki, zwieńczcną trój_

l,,1'r ,,.y,ri przyczóikiem lub fcrmą podob"ą, |ecz bez ogzymsowania skcsów

1,1,,r)rryrny. Gładkie zazwyczaj s"la"v zdobiono niekiedy stiukową dekoracją,

Z,,1,rzcitań na ogół montować portalowe oprawy w wejściach do sieni, a płyty

1 :;lrlllki przedproży zJobiono typowymi dla klasycyzmu motywami, jak girlan-

,ly, krneiury itp. w skromnie urządzonych sieniach zjawiły się kolumny to_

,ilłlrirskie, dźw:gające strop antresoii. Kamieniczka klasycystyczna zakciczyŁa
ltrll<rtsetletni rczwoj stylowej architektury mieszkaniowej przy Drcdze kro_

l.wskiei w Gdańsku.

,.,,I

9. Roktlktlrła sień gdańska w
..Domu Upl-ragena'' pfz), u].
I]ługiej l2 (stan przerl l,. lg45)
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Początek XIX w,, y -kt:lv* przeżył Gdansk dwa niezwykle ciężkie oblęże-nia, przyniósł ciągowi ul. Długiej i Długiego Tałgu dotkliwe zniszczen:a. W cza-sie odbudowy czy też przebridowy kańieniczet*nadawano i* ;rz prawie wy-łącznie klasYcYstYczną, skromną na ogół szatę zewnętrzną, patrycjat bowiem,podupadły finansowo w wyrriku wolen] a także w związku z zastojem w handlupo oderwaniu Gdańska od Rzeczypospolitej, mógł jedyni" * -ini*"lnym stop-niu łożyć na upiększanie swoicń ^ao*o.i-. 
To tak i,arr,ożne niegdyś i, dziękiprzywilejom otrzymanym od polskich królów, ."*oa"iuJ.ru-!ospod"""ro miastoutraciło swoje prawa i zepcńnięte zostało do roli;;;;;;j;"alnego ośrodkaa dministracyj no-mllitarnego.

Dla potrzeb rozwijającego się teraz drobnotowarowego handlu właścicielekam-,eniczek zaczęli p.re.ibi"ć -wnętrza 
wspaniałych niegdyś sieni - oknaparteru powiększano_ na wystawy towarów, na przedprożaci ustawiano ga,blotyreklamowe, a na najPięknielszych partiach poriall *i"."".ro Lyidy i tabliczkiinformacyjne,

Dalsze przeobrażenia i dewastacje w krajobrazie architektonicznym Drogikrćllewskiej, a zwłaszcza ul. Długiej, przyniósł w drugiej połowie xlx stuleciarozwój kapitalizmu. Dawne ;eanoroa^zińe kamleniciti i"irv.;,rszcwskie za-częto teraz bezceremonialnie przebudowywać na domy '""}ńro*". Dla uzy-skania większej liczby mieszkiń podwyższano kamieniczki i rozbudowywallooficyny..ofiarą tego padły ozdobne ,."."ry:ty, których kamieniarka zostaLa bez-powrotnie stracona- podwyższone comy nakrywano ,^ł*iir^i płaskiml da-chami, ,przez co został zniweczony malo'wniczo rysują.r;i;;; tle nieba regu-larny rytm szczytów.- Równocześnie, chcąc usprawnić ruch uliczny, a takżew związku z przebudową sieT na sklepy, zaczęto likwidować cenne przed-proża, ostatnie usunięto z _ul. Długiej w'r. 1873, Na Długim Targu zachowałos:ę kilka tych wspaniałych--obiek-toó, stanowiących kiedyś przedmiot dumygd_ańszczan i ozdobę Drogi Królewskiej.
Bogaci kupcy często wykupywali sąsiaduiące ze sobą kamieniczki. w posze-rzonym Przez wYbicie. Przejścia do przyległej sieni po*ń".r""iu zakładanosklepy, Zdarzało się też, źe nabywca uur"vł ". przytłal ł*"-rruvtłowe domy,
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|,}rvy xIx \ł,. (sztych J.
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by na ich miejscu wznieść duży budynek handlowy czy biurowy. Drastycznym
przykładem takiego zlekceważenia piękna i harmonii kształtów stworzonych
w ciągu stuleci przez wybitnych architektów i plastyków było zburzenie czte-
rech kamieniczek przy ul. ,Długiej (nr 22-25) i wzniesienie na ich miejscu
wielkiego gmachu poczty.

W czasie przebudowy i prac adaptacyjnych zniszczono wiele portali, prawie
wszystkie przedproża i ogromną liczbą rzeżbionych dekoracji architektonicznych
z fasad i sieni, których cenne wyposażenie rozproszono.

W drugiej połowie XIX w. dalsze dewastacje spowodowało przebudowanie
wielu fasad w duchu modnego historyzmu i eklektyzmu architektonicznego.
Do r. 1880 przekształcono w tym tylu ponad 300/o elewacji przy ul. Długiej
i ponad I0olo przy Długim Targu. Przeróbki i wręcz barbarzyńskie zaśmiecanie
fasad nadmiarem pseudorene ansowych i pseudobarokowych ozdób z czasem
przybrały takie rozmiary, że miłujący swoje miasto gdańszczanie zaczęli myśleć
o ratowaniu resztek wiekowego dorobku artystycznego. Powstała społeczna
komisja do walki z oszpecaniem miasta, ale wobec bezkompromisowej zachłan-
ności kapitalistycznych przedsiębiorców, którzy mieli na celu jedynie pomna-
żanie własnych dochodów, nie mogła ona dużo zrobić. Nie było też przeclw-
działania ze strony ówczesnych władz, a wielu gdańszczan, często obcego po-
chodzenia, nie doceniając wartości starych dzieł sztuki zastępowało je tanimi,
pretensjonalnymi dekoracjami ze stiuku, wykonanymi w oparclu o szablonowe
wzory.

Przykładem takiego zdobnictwa z przełomu XIX i XX w. jest zachowany
w górnych kondygnacjach secesyjno-eklektyczny wystrój byłego domu towa-
rowego przy ul, Długiej 69. Oprócz różnorodnych fofm dekoracyjnych widać
tam trzy przesadnie wielkie głowy w dziwacznym okrycliu.

Początek XX w. przyniósł próby wprowadzenia na fasady zdobnictwa sece-
syjnego. Przykładem gdańskiej odmiany tego typu dekoracji była fasada domu
przy ,ul. Długiej 72 z r. 1904, zniszczona niestety w r. 1945. Z kolei rozwinęli
działalność architekci hołdujący modernizmowi. W czasie największego nasi-
lenia ich poczynań - w drugim, trzecim i czwartym dziesięcioleciu naszego

tłlr,lrtt wrele budynkow przy uI. Długiej i Długim Targu zamieniono na biu_
|.|\\.ll,] rlrlltly towat,owe czy lokale handlowe. Przy tej okazji ogałacano elewacjrl
jlll ll\\,ll(, z rlrlchrlwanych jeszcze tu i ówdzie zabytkowych detali dekoracyjnych,
;,rlr l r,klcl<lyt:znych ozdóbek, wprowadzając gładkie płaszczyzny Ścienne, w ktti-
, r, l, w,lr,ll<irni taflami szkła połyskiwały sklepowe witryny i duże szyby
t, lltll;l(,ll Jlozbawionych drobnego podziału dawnych ram okiennych,

llrtrr, zitsłtl i w r.atowaniu niszczonyctr zabytków położyli prof. otto Kloeppcl
i 1, 1lll,,(,|,wźltor E. Volmar. Z ich inicjatywy władze konserwatorskie podjqłv

IllllIl. lll1ljil(,e na celu odnowienie ocalałych, zabytkowych fasad i usuniqcit,

11. Ulica Długa w r. ll)4it
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xlx-w:ecznych dodatków. starano się przy tym utrzymac char.akter i atmosferę
repreżentacyjnej, przez stuiecia kształtowanej arterii miejskiej. Jednak nie
wszystkie poczynania konserwatorskie można było zaliczyć do udanych, czego
przykładem były rekonstrukcje go,tyckiej fasady kamieniczki ,przy ul. Dłu-
giej 47 w r. 1924 oraz fasad Dworu Bractwa Św. Jerzego, niefortunnie oblico-
wanych gładką, ,m,a zynową cegłą. Je,szcze większym ,błędem ibyła przebudowa
w r, L842 Wiełkiej Sali Ławy w Ratuszu Głównego Miasta. Usunięto wówczas
zna;icujące się tam od ,dawna portrety królów ,pol,skich, w miejs,ce stropów
wprowadzono sklepienia ,wsparte ,na jed,nym filarze, a na ścianach u,mieszczono
obrazy fałszywie,prze,dstawiające przeszłość Gdańska,

Działania wojenne i pożary, które pod koniec marca 1945 r. zamieniły w gruzy
śródmieście Gdańska, nie oszczędziły również i Drogi królewskiej. Łamiąc za-
ciekły opór wroga wojska radzieckie a także oddziały polskie, które pod do-
wództwem ppor. piotra waltera brały udział w końcowych walkach o Gdarlsk,
stanęły 28 marca 1945 r. na Długim Tangu. W tym historycznym momencie
ppor, Bronisław wilczewski i chor. zbigniew Michel zatknęli na fasadzie pło-
nącego Dworu Artusa biało-czerwoną flagę, marrifestując ponowne o,bjęcie
przez Polskę przynależnego do niej od dziesięciu wieków Gdańska.

kiedy rządy w Gdańsku przejęły polskie władge cywilne, Droga królewska
wyglądała jak jedno wielkie rumowisko. Ratusz, Dwór Artusa i zielona Brama
strawione były przez płomienie i strzaskane p,ociskami. podobny widok przed-
stawiała Wieża Więzienna i Katownia. Obydwa te obiekty utraciły .u.r"."rr-
sowe dachy z ozdobnymi szczytami i zwieńczeniami. wypalony był również
Dwór Bractwa Sw. Jerzego, |ecz szczęś|iwie ocalała złocona figuia rycerza
ze szczytu wieżyczki, zdjęta jeszcze przed działaniami wojennymi. Najmniej
ucierpiały, w niewielkim tylko stopniu uszkodzone pociskami, Brama w}zynnii Złota.

_ Najtragiczniejszy był stan obiektów mieszkalnych. przy ul, Długiej i Długim
Targu ani jeden dom nie zachował się w całości, a cały ten tak *.p"rrńły
ltiegdyś ciąg uliczny, będący dumą gdańszczan, miał teraz wygląa ponurego

26
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13. Zwiodzanie zni ,zczoneso Gdańska 
ł"ź",i.rić,.".icznych 

gości. lnforln,acji udziela

wąwozu ceglanego, nad którym sterczały fasady wypalonych domów. W głębi,
poŚród n;orza gruzów, jak żałosny pomnik zntszczenia widniała pozbaw]ona
hełmu wicża ratuszowa. Plzy Długim Targu szczegóInie tragiczny był widok
,,Złotej Kamieniczki" Speymanów, z której od frontu zostało jedynie ż/s fasady,
świecącej w słońcu, między posępnymi oczc,dołami pustych otworów okien-
nych, złotem ocalałych płaskorzeźb.

Równ:e smutny obraz zntszczenia przed,stawlała trasa biegnąca od Zielonej
Bramy w kierunku Bramy Zuławskiej, wzniesionej w r. 1628 przez Jana Stra-
kowskiego. I na tym odcinku szlaku, zallczanym również do ciągu Drogi Kró-
lewskiej, gdyż nieraz oglądał przejazdy polskich władców, w_idać było jedynie
ruiny i gruzy po spalonych spichrzach, domach i gotyck:m kościele Św. Bar-
bary.

l4. Przed
sa

:?9

Dworem Artu-
w r. 1945

ą*nh.a.-
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15. Otlburlclrra lenesanrio!\,ego heł-
mu na u,ież\i llatusza Głórr.nego

rv Gdań,sku

3()

16. Stattta króla Zygnrunta Au-
gu ta z ryież_v Rat,usza Głównego

w Gclańsku

katastrofa zni zczenia nie objęla na szczęście większości bezcennego wypo a-
z.rl:ll Ratusza, Dworu Artrts:r clraz ,,Domu Uphagena", gdyż już wcżeśniej wy-
r,vi.zirlno je poza przyćTotowLljące siq clo oblężenia miasto. Ocalała również Fon-
l;lrttlłl Neptuna, ktt)rej wsz^,-stkie rr,cż,bione elementy usunięto z Długiego Targrr
ll'i;/,('le Przecl działaniami q.ojctltr1'lni, a kirmienne ocembrowanie zabezpieczcln<l
,,,liIllrrvrn mureIn.
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na słynnej Drodze krolewskiej jedynie zwały gruzu, a wśród nich fragmenty
tamónnyóh dekoracji i porozbijanych figur _ świadków wspaniałej przeszłości
jednego z najpiękniejszych szlaków w Europie.

prace nad przywróceniem do życia Drogi królewskiej rozpoczęto już w r. 1945

od zabezpiecżenia ruin najcenniejszych budowli. pokryto je prowizorycznymi
dachami, a grożące zawaleniem ściany podparto. Wkrótce zamurowano równierż
ogromną wyrwę w południowej ścianie Ratusza Głównego i szczególnie ta-
rannie zabezpieczono ocalałą część fasady ,,Złotej Kamienicy". Po zakończeniu
działań wojennych przystąpiono też niezwłocznie do gromadzenia ocalałych
zabytków plastyłi, cenniejszych fragmentów wystroju fasad, do ratowania
uszko,dzorrych portali i przedproży. Akcję tę prowadził przez parę lat znany
m:łośnik za;UvitOw Gdańska, autor kilku cenionych prac o tym mieście -
Jan Kilarski.

w następnych latach kontynuowana była pod opieką konserwatorów, naj_

pierw prof. Jana Borowskiego, .a następnie mgr Bronisława Mieszkowskiego,
ódb,rdo*a cenniejszych zabytków. uroczystym dla Gdańska dniem był 7 listo-
pad 1950 r., kiedy na zrekonstruowanym - według projektu inż. arch. Kazi-
mierza Macura - renesansowym ńełmie Ratusza Głównego osadzono statuę
króla zygmunta Augusta. wierną kopię postaci królewskiej, stojącej w tym
miejscu od r. 1561, wykonano w pracowni metaloplastycznej w Gdańsku
z udziałe,m Niewiadom.skiego i Mariana Ogorzei, (według ,modelu A. Łosow_
skiego), a ko ztowną pozłotę wykonali mistrzowie warszawscy, Na płaszczu
królewskim wyryto następujący napis:

ztugcżęski i władająca ojczgznq polski lud, praeującg kierując się troskq
o zabezpieczenie d,óbr kulturalngch odzżedziczongch po przodkach od.nousił tę
statuę króla zggmunta Augusta us Gdańsku od.zgskanym dla polskź uspólnie
przeloną kruźą bohaterskiej Armźi Radzieckie! i wojska polskiego. statuę tę
przekazuj e potomności Gdańsk, list opad 19 50.

.,;[ffi

l7. Wnętrze f)tvorlt Artusa
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w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych wykończcno większość pomie z-czeń we wnętrzu gmachu, między innymi wielką-salę Ławy na pierwszym pię-trze. a ostatnio Letnią Salę Rady, którą wraz z przyległą do niej sie.,ią .atu-szową i licznymi salam,i uroczyście przekazano ipołe")eistwu w 25 rocznicęwyzwolenia Gdańska spod jarzma hitlerowskiego. znacznie wcześniej, b;w maju 1959 r., uruchomiony zostal dzięki zabiegń ó.u."".nego konser*"to.,miejskiego, inż, arch. zdzisława kwaśnego, zegar na wieży r.atus zowej orazsPrzęŻonv z nim elektryczny carillon, który w połowie *ir,", 1970 r. zasta_
l{). odbudowa Drogi
Kl,r'llew-skiej w Gdańsku
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piono ze połem dżwonów prueniesionych z budynku na Biskupiej Górce. Auten-
tyczny carilion z XVi w. zn:.szczony zo tał w czasie pożaru wieży w r. 1945.

W odbudowanym Ratuszu czyinrie jest od 30 marca 1970 r. Muzeum Hi-
storii Miasta Gdańska.

Pełnef odbudowy doczekał się również Dwór Artusa, w którym odtworzono,
według projektu K. Macura, ws,pahiałe gotyckie sklepie,nia oraa zrekonstruo-
wano cztely wysmrlkłe ,kolumny, od'kuwając je ze strzego,mskiego granitu. Na-
tomiast nie ,przywrócono jeszcze do dawnego stanu wystroju monumentalnej
sali, chociaż zachowalo się około 700/n jej autentycznego wyposażenia, w tym,
liczne pa,mią,tki polskości.

Przed Dworem Artusa czynna jest p<lnownie od 22 lipca 1954 r. Fontanna
Neptuna. Musiano odkuć w piaskowcu nowy trzon podtrzymujący marmurową
czaszę oraz uzupełnić brakujące części wspan:ałej kraty otaczającej basen,
zwieńczonej polskimi orłami i herbami Gdańska,

Odbudo,wa,no ta,kże, weCług projektów K. Macura (elewacje i karnie,niarka)
i Józefa Chrzanowicza (wnętrza), i od,dano na siedzibę Praaowni Konserwacji
Zabytków Zie|oną Bramę. Odrestaurowano też Bramę Wy,żyqną i Złotą, od-
budowano Katownię i dach Wieży Więziennej, którermu ,b,rak jószcze renesan-
sowej sygnaturki, fiał itp. elementów de,koracyjinych. Kilka lat trwały rozpo-
częte w r. 1949 ,prace przy od,budowie i wystroju donrów mieszkalnych Drogi
Krótewskiej. Naj,pie,rw odbudowano południową stronę ul. Długiej, odcinek od'
Złotej Bramy ,do ul. Focztowej. W 'kołejnych etapa,ch wzniesiono wszystrkie
dormy przy trasie. Trudnym zadanie,m przygotowania dokumentacji, umożliwia-
jącej historyczną rekonstrukcję ka,mieniczek, zajĘa się najlpierw Pracownia
Rekonstrukcji Archite,ktury Zalbytkowej przy Centralnym Biurze Projektów
i Studiów Budownictwa Osiediowego, kierowana ptzez inż. arch. Witolda Ma-
jewskiego, a nasrępnie Zakła,d Historii Architektury Polskiei Politechniki Gdań-
skiej pod kierunkiem prof. dr Mariana Osińskiego, Prace te prowadzono
w oparciu o ogólne plany odbudowy Głównego Miasta, przygotowane przez
inż. arch. Witolda Dolińskiego i profesorów: Władysława Czernego, Ja,na Bo-
rowskiego i Zbigniewa Zuławskiego.

Ruiny Ratusza Głównegt-l
rloczny fragment fasady

i kamieniczek przy
,,Złotej Kamienicy"

"],lĄ

Długinr Targu. Nieco rv głębi
zabezpieczonv przed runięcit,nt
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w wyniku podjętej w r. 1952 przez ministra budownictwa decyzji dotyczącej
zakończenia prac elewacyjnych przy ul. Długiej i Długim Targu dośzło w stycz-
niu 1953 r. do spotkania gd,ańskich architektów i plastyków, na którym posta-
nowiono zapewnić odbudowywanym od r, 1949 kamieniczkom wystrój ó naj-
wYŻszYm Poziomie artystycznym. Zdecydowano zastosować szlachetne techniki
malarskie i kolorowe tynki, a elewacje kamieniczek ozdobić kutymi w kamieniu
naturalnym rzeźhami. Twórcom oprawy plastycznej królewskiego szlaku przy-
świecała idea przywrócenia historyczneńu ciągowi ulicznemu dawnei, itwo-
rzonej przez stulecia atrnosfery, tak typowej dla starych, słynnych z pietyzmu
dla sztuki miast. Trzeba było również przywrócić, zniszcione Już częściowo
w okresie zaboru pruskiego, ślady powiązań politycznych i uczuciowych Gdań-
ska z polską 

- polskie orły, podobizny królewskie, napisy itp., które licznie
umieszczano niegdyś na fasadach i we wnętrzach budowli przy Drodze kró-
lewskiej.

By wywiązać się z tego zadania, trzeba było najpierw, przy udziale histo-
ryków sztuki i architektów, skrupulatnie przebaaać matlriały dokumenta-
cyjne. Inicjatywę przejęli plastycy zgrupowani przy Państwowej Wyższej
Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Powołany specjalnie zespół aictritektowi plastyków z inż, arch. Lechem l(adłubowskim, artyśtą rzeżb-.atzem Stanisła-
wem Horno-popławskim, artystą malarzem Jackiem Żuławskim oraz inż. arch.
stanisławem Holcem na czele opracował, a następnie zrea|izowal wy.strój fasad
przy Drodze królewskiej. cały ciąg uliczny podzielono na odcinki, powiórza;ąc
ich dekorację kilku grupom plastyków, którymi kierowali: Hanna ;żuławsta,
Józef.a wnukowa i stanisław Teisseyre, proiókty wystroju metaloplastycznego
opracował ,zespół pod kierunkiem stanisława Holca, a wykonała je dla ul. Dłu-giej pracownia metaloplastyczna prowadzona przez Mariana ogorzeję, który
wykonał też cenne pod względem artystycznym ogrodzenie Fontanny Neptuna.
ogółem nad wystrojem Drogi królewskiej pracowało ponad 40 artystów. pro-
jekt iluminacji ważniejszych obiektów opracowany i zrealizowany został przez
Romana Sznajdra i W. Wierzbickiego z udziałem A. Kaszuby.przy odbudowie zdecydowan.o unowocześnić wnętrza oomow i przystosować

..Złtlta Karrrienica'" po
prtżarze rv r. lg45
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do potrzeb mieszkańców rozkład pomieszczeń, zapewniając im większą funkcjo-
nalność. Dotychczas nie zrekonstruowano ani jednej sieni, a jedynie kiika z nich,
na przvkład przy ul. Dłtrgiei 35. zaplanowancl do pełnej odbudowy według
istniejącej dokumentacjl. w wielu wypadkach połączono wnętrza sąsiadujących
ze sobą kamieniczek, podobnie jak to już praktykowano w xlx w., na potrzeby
założonych tam sklepów czy biur, czego jednak nie dostrzega się patrząc na
elewacje tych obiektów z ulicy. przy orlbuclowie nie zapom.niano o wielkich
piwnicach gdańskich. Na wzmiankę zasługuje prcjektowana,ptzez R. ko.koszkę
i B. Hanuszkiewicza adaptacja na kawiarnlę i barv Gdańskich Zakładów Ga-
stronomicznych olbrzymlego pomieszczenia piwnicznego pocl Dworem Artusa
i sąsiadująeymi z nim kamieniczkami"

Do ważniejszyeh zadań czekających jeszcze na twórców - architektów i pla-
styków - naieźy przywrócenie do dawnej świetności jedynego dziś w skali
światowej obiektu, jakirn jest gdański Dwór Artusa, tym bardziej, że jego
wvposażen:e rł, ogromnej większości się zachowało. czeka również na rekon-
strukcję wnętrze słynnego ,,Domu Uphagena" przy .ul. Długiej 12, Dc czasu
ostatniei wojny mieściło się tu muzeu,m wnętrza, prezentujące wystrój i ume-
blowanie gdańskiego domu patrycjuszowskiego z końca xvIII w. znacźna część
wvposaże,nia tego muze,um ocalała i przechowywana jest w zbiornicach ko,n-
serwatorskich.

osobnym zagadnieniem architektoniczno-plastycznym jest sprawa .Ltrządzenia
wnętrz katowni i wieży więziennej, niezwykle cennych zabytków gdańskiej
architektury z XV i XVI w.

I}AŃ KlE ronuM

w pełnych przepychu komnata,ch Ratusza Głównego - rezydencji władz nlu,
rrit.yl;alnych. położonej w sercu Drogi Królewskiej przy zbiegu ul. Długiej i l)łtt
1ilr,go Tar u, roz,strzygały się w ciągu stuieci najważniejsze sprawy nadnltltłlt,ł,
,,ltit,{o grodu. Tu decydowano o polityce miasta, jego gospodarce, obronntlśt,i,
,, llrrclowie i wystroju reprezentacyjnych gmachów itp. Pochodzący z zittlil<trit,

t.,ll() grona bogatych rodów kupieckich burmistrzowie i rajcy sami najc,zł;śr,Ir,,j

rlr,r.y1|11ql6|i o losach miasta, niewiele tt:oszcząc się o potrzeby warstw niŻsz.Yt'lr

1,1 lzllltwiony praw lud gdański wielokrotnie przeciwstawiał się rządztlc'cnltt

1l;rllycIatrrwi i wówczas terenem zgromadzeń, a nawet krwawych tltmull.ilu,
l,yllr prawie zawve ul. Długa i Długi Targ, gdzie zbierały się tysiączne tłttlrlv,
lly tlornagać się współudziąłu w rządzeniu miastem. Bywało, że władcy ntiitstil
rl:;l,t;1;owali z tatusza pod naciskiem gróżb, mimo że broniły ich straże, gqst<l

rl:;titwione armaty oraz zamykające dostęp do Drogi Królewskiej łańctrch;,
rr wylotów ulic.

|';r,rwsze rozruchy na tte niesprawiedliwości społecznej miały rniejsce,

rv r ll]?8, kiedy wzburzeni rzemieślnicy, kierowani przez Hermana von lłtrd<,n,

ryzllitlr.:li powstanie, a ich przedstawiciel - Tie]e Schulte, dostał się do rilttl-
,,zlr i ostrymi słowami napiętnował postępowanle Rady. Rewolta zakończ},llr
,,ir; l.r,agicznie dla rzemieślników i ich przyw,ódców. Wielu z nich ścięto, irllli
rrlrt,I<li z miasta, tracąc swe majatki.

W;rżne wyclarzenia rozegrały się na gdańskim ratuszu ptl klęsce Krzyż:l}<ilw

ll



pod Grunwaldem. Natychmiast po nadejściu z pola bitwy radosnej dla ucie-
miężonych mieszczan wieści zwołano pos:edzenie Rady, która podjęła decyzję
wysłania pod Malbork poselstwa i złcżenia hołdu władysławowi Jagielle. Na
czele poselstwa stanął burmistrz konrad Leczkow, który w dniu 5 sierpnia
1410 r. złożył królowi polskiemu przysięgę na wierność. w dwa dni później
wysłann:k Jagiełły, Janusz z Tuliszkowa, niezwykle uroczyście witany przez
gdańszczan przyjął od nich w zastępstwie króla hołd, złożony urocryście na
Długim Targu, wclncśc dla Gdańska jednak jeszcze nie nadeszła, a rzady na
ratuszu, po zgładzeniu w kwietniu 1411 r. Konrada Leczkowa i jego towarzy-
szy, ,objął wraz z grupą zwolenników zakonu Gert von der Beke, przyjaciel
KrzYŻaków. W dniu l8 czerwca 1416 r. musieli oni jednak szukac schronienia
za murani twierdzy krzyżackiej, gdyż w Gdańsku pod wodzą Jana Lupiegoi konrada Bella wybuchło powstanie. zbuntowane pospólstwo żądało usunię-
cia znienawidzonego Gerta von der Beke i wprowadzenia do władz miejskich
przedstawicleli iudu. zryw ten został jednak krwawo stłumiony przez ktzy-
żaków. osiemnastu przywódców rewclty zgładzono, inni utracili majątki i poszii
na wygnanie, a miasto zapłaciło 24 tys. grzywien kontrybucji. Przyjaclele Za-
k<lnu wrócili na ratusz, ale nie utrzymali się tam długo.

w r. 1440 nowa Rada na żądanie ogółu gdańszćzan uchwaliła przystąpienie
do Związku Pruskiego, a 4 lutego 1454 r. wypowiedziała posłuszeństwo krzy-
żakom. Na drugi dzień podjęte zostały trwające - jak wiadomo - 13 lat dzia-
lania wojenne, w których Gdańsk odegrał szczególnie ważną rolę.

szereg przywilejów nadanych miastu przez Jana kazimierza podczas wojny
l.rzynastoletniej i w latach następnych było podwaliną przyszłej potęgi i to-
gactwa Gdańska. przede wszystkim służyły one jednak rządzącemu patrycja-
towi. który zagarniał lwią częśc dochodów z rozwijającego się w oparciu o pol-
skie zaplecze handlu. w związku z tym jeszcze podczas działai wojennych
rloszło do rnasowvch wystąpień przeciwko Radzie, a Droga królewsta była
ztlc,wu miejscem protestów przeciwko samowładnym rządom patrycjatu, fjnan-
r)wym nadużyciom możnych, rosnącym podatkom i lichwiarstwu. Do zorga-

rlizowanych rozruchów doszło w r. l456 z inicjatywy Marcina Koggeqo. lVpraw-

l:t

ż2, Wielka Sala Rad_v w Ratuszu
Głównym w Gdańsku (sztych J. K,
Schultza z okolłr połou,y XIX w.l
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dzie pospólstwo obaliło wówczas dotychczasową Radę, a do nowe,j wprowa-
ciziło su,oich przedstawicieli, niemniej jednak powstanie stłumiono, a Kogge,
zwolennik radykalnych przemian społecznych. zo tał ścię,ty 17 lutego l457 r.
przed Dworem Artusa.

Niedługo pc tych tragicznych wydarzeniach odbyła się na Długim Targu
największa uroczystośc tych czasów - powitani.e króla Kazimierza Jagielloń-
czyka, który 1 rnaia 1457 r, stanął po raz pierwszy w nadnrotław kim grodzie.
Przy dźwięku dzwonów, śpiewach duchowieństwa wszystkich gdańskich ko-
ściołów i wiwatach ludu podążył polski władca udekorcwanymi ulicami do
l<ościoła N.P. Marii, a następn:e na ratusz, gdzie przygotowano mu kwaterę
i gdzie konfertlwał z Radą. Tam też zostały opracowane dla miasta l1owe przy-
wiieje, które 15 i 25 rnaja uroczyście ogłoszcno ludowi. O kilka dni wcześniej,
9 maja 1457 r., odbyła się na Długim Targu wspaniała ceremonia złożenia pol-
skiemu królowi przez mieszczan i rycerstwo pomorskie przysięgi na wiernoŚć.

Z entuzjazmern przyjął lud gdański obalenie rząd.ow krzyżackich i połącze-
nie z Rzecząpospolitą. Niestety i teraz nie dopuszczonc go do udziału w rządach
nliastem, do sprawiedliwego podziału rosnących z rcku na rok dochodow. Na-
dal władzę na ratuszu sprawował patrycjat, budząc niezadowolenie plebsu
i pospóIstwa. Zna|azło onc wyraz w nowej rewolcie, największej w dziejach
Gdańska, do której doszło w }atach 1522-1526. Walczący o prawa społeczne,
ustrojowe i religijne lud gdański obalił wówczas potężnego burmistrza Eber-
harda Ferbera i na stałe wprowadził do Rady swoich przedstawicieii. Niemniej
jednak i wtedy rewoltę beztitośnie stłumiono, a przywódców ścięto. Zmaga-
n:a o władzę na ratuszu oraz antypatrycjuszowskie manifestacje na Długim
Targu powtarzały się jeszcze w XVII i XVIII w.

Najczęściej jednak gromadzono się na Drodze Królewskiej z okazji wyda-
rzeń pomyślnych dla miasta, rozlicznych świąt i lokalnych uroczystrści, jak
na przykład słynne, o wielowlekowych tradycjach majowe turnieje, które koń-
czyła huczna biesiada w Dwcrze Artusa.

Najwspanialsze imprezy organizował Gdańsk w czasie często powtarzają-
cych się wizyt,poiskich królów. Bcgato ozdabiano wtedy całą irasę przejazdu
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monarchy - od Bramv Wyżynnej do Długiego Targu, wżnoszono triulnfalne
bramy; uroezystość uświetniało bicie dzwonów kościelnych i huk dział, lłozra-
dowany tłum wypełniał całą trasę, bawiono się i ucztowano.

Jak już wspomnianó, pierwszym polskim władcą, który w r. 1457 przejcch:ll
Drogą Królewską, był Kazimierz Jagiellończyk. Po raz drugi odwiedził on
Gdańsk w r. 1468 i przebywał w nim od 1l sierpnia do 7 września, załalwia.j:lt,
sprawy związane z przyłączonymi w r. 146ii do Po].ski ziemiami pomtlrskirrli.
Także w czasie tego pobytu kwaterą krola był Ratusz Głównego Miasta,

Z kolei odwiedził Gdańsk Aleksander ,Iagieliończyk, który wraz 7 żoną, IIo-
leną, bawił tu od 25 maja do 7 czerwca 1E04 r. Król zamieszkal w Ratttsztr,
a królowa w domu burmistrza i burgrabiego królewskiego, Macieja Zimmer-
manna, przy Długim Targu 17.

W posępnym nastroju, mimo wspaniałości pochodu, odbyło siq płlwit,irrric
Zygmunta Starego, który w r. 1526 przybył d,o Gdańska, by uśmierzyc wy-
nikłe na tle społeczno-religijnym rozruchy i odebrać luteranom kościoły kal.rl-
lickie, przede wszystkim zaś by dokonać w mieście zmian ustrojowych. Krill
mieszkał i urzędował w Ratuszu, gdzie przez kilka tygodni obrad,owano i si1-
dzono winnych rewolty. Dnia 13 czerwca 1526 r. Długi Targ był miejscem egzt:
kucji sześciu przywódców ruchu ludowego (dalszych siedmiu ścięto 19 l:pca),
18 czerwca zaś miejscem hołdu złożonego monarsze przez mieszczan. Tutaj tez
odczytane zost,ały Radzie znane .Stotuta Sigismundi.

W tym czasie przebywał też w Gdańsku biskup warmiński, Maurycy Ferber.
Towarzyszył mu kanonik fr,omborski * Mikołaj Kopernlk. Pobyt Zygmunta
Starego w nadmotławskim grodzie trwał wówczas od 1? kwietnia do 23 lipca,
a więc 1lrzeszło trzy miesiące.

Spokojniejszy, choć nie pozbawiony trudnych nromentów natury polityczncj,
byl pobyt w Gdańsku w r. 1552 króIa Zygmtrnta Augusta.'N związku z tą wi-
z,ytą przebudowano w f,ormach renesansowych frontową fasadę Dwo,ru Ar.tusir
i zcsrganizowano na Długim Targu ,r,ozliczne imprezy rozrywk,owe. Krol za-
mieszkał w kamienicy lburmistrza, Jana We,rdena, przy Długim Targu ll, tlir
zwanej stąd,;Kamienicą Zygmuntowską".
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Często bawił nad Motławą, głównie z tacji interesów dynastycznych w Szwe-
cjt, król Zygmunt III Waza. W r. 1587 jego kwaterą były kamieniczki przy
Długim Targu 39-41, a w latach 1593, l594 i 1598 jeszcze dwie dalsze, tj" nr 42
i 43. Pr:dczas następnych wizyt - w latach 1623, 1626 i 1627 - król rezydo-
wał w kamieniczkach nr 1-4 przy Długim Targu. Towarzyszący Zygmunto_
wi III w r. 1623 królewicz Władysław zamieszkał przy Długim Targu 1l. Póż-
niej, gdy był jtrż królem i odwiedzał Gdańsk w latach 1634, 1f35 i l636 w związ-
ku z realizacją swych planów morskich bądź w sprawach związanych z rozej-
rllem zawartym w Sztumskiei Wsi we wrześniu l635 r., każdorazowo mieszkał
w kamieniczkach przy Długim Targu 1-4.

Z wybudowanej na siedzibę polskich królów Zielonej Bramy korzystała jedy-
nie w r. l646 Maria Ludwika Gonzaga, żona Władysława IV, podążając w mroż-
nych dniach lutego z Patyża przez Gdańsk do Warszawy. Wieczorem 10 lu-
tcgo 1646 r. przybyła do Oliwy, a następnego dn:a po kilku godzinach jazdy
dotarła do swej kwatery i ,,mrozem cięźkim strapicna, wnet się do łóżka układ-
ła". Oprócz Zielonej Bramy przydzielono królowej trzy kamieniczki przy ul. Po-
wrożniczej 22-2,4.

Dopiero pięć lat później, od 19 września do 3 paźdaiernika 1651 r,, gościł
w Gdańsku Jan Kaz:mierz, powtarzając swą wizytę w tym mieście w listo-
padzie 1656 r. Z powodu braku mcżliwości powrotu - na Pomorzu grasowały
wtenczas watahy szwedzk:e - przeciągnęła się ona do 10 lutego 1657 r. Do-
piero Stefan Czarniecki, który przybył do Gdańska na czele 6 tys, żołnierzy,
umożliwił królowi opuszczenie miasta. Dzieje nadmotławskiego grodu notują
jeszcze jeden pobyt tego m.onarchy. Trwał on z przerwami od 12 grudnia 1659 r.
do 5 maja 1660 r. Królowi towarzyszyła jego żona, Maria Ludwika, żywo inte-
resująca się pokojowymi pertraktacjami ze Szwecją, zakończonymi ostatecznie
3 maja 1660 r. słynnym pokojem oliwskim. Warto dcdać, że narady polskich
delegatów z sojusznikami toczyły się w ,,Złotej Kamieniczce" przy Długim
Targu 41. Obydwoje królestwo, podobnie jak i sam krol w czasie poprzednich
wtzyt, mieszkali tradycyjnie już w kamieniczkach 1-3 przy Długim Targu.

W r. 1676 w tej samej kwaterze podejmował Gdańsk Marysieńkę Sobieską,
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a w roku na tępnym - króla Jana III, który-przebywał w mieście od l sier-pnia 1677 r, do 14 
':l.uo 

roza - pJyt p"róałuevł się 
""-'*rględu na wielkąliczbę spraw, a głównle w zwlązku)-źit*e^^i pi,ę9ry pospólstwem i arysto-kratyczną Rada. Na dwa dni p.ruJ oa;"raurn ł.Ol" "rosi"i 

wydany ,,plękny
3#,i.;i*#:i-,1[3;l'g""' .5.r,i* )i"nv aoł."t Jana IIl z :2lutego ioia ..,

Ta,kże królowa nł"rysi.rika bawiła wówczas w Gdańsku, gdzie g, września7677 r- urodził się królówi,c" al"[s.nae..'ółusi ir"s ,;*".i.i"3oy na ydzień *nie wolno było bić * ar-o,.,j, ;;;;;l;.restał grać eariłlon na wieży ratu-
ii,Jiij, "i'.";,'"j#,i,'z1__111dze"t* t.óru*i"," ;Ńi.lę'iog.""n funda,tora
oł,'ei "T".g, *ffi;ł d,:Ir'i,,,i;*';j:,-" 1il"*:?;..'*lffi;, !ff:w5łgłoszo,n o mo we oŃwięconi o zia łai nos ci 

-;H;ł",g" 
il;;;;iJ,Król nie był już nigd-y'*ię1";-','ći"n.5",,ale-zjawiła śię t, * r. l69?, nie-długo po śmierci "la11' rir, t"oió." ńl}ri"nu i źnai'rłłi"Jrł"ł" przy Dłu-gim Targu 1-3, W nasrępnym roku zatizymał się tam nowy władca polski _August II Sas, który nad'io;;*ji;óa"ri.łr-w r- l?l0 i l716, zajmując wów-czas kamieniczki 1-4 przy Długim i;;;" Król Stanisław-Lesr"ryński od_wiedził nadmotławsti gioa-w.. iiós i]łoa, a następnie przebywał w nim od2 października 1?33 r. óo 27 ."".*." rieJ r., przeżywając wraz z wiernym mumiastem oblężenie wojsk.saski.r, i -rv;.łl.rr. łtlrr"..r, 

^" 
)iirry^^ł się naj-Pierw u konsula francuskieg o przy ,ri. ńi*.r.;, a później w kwaterze królew_skiej przy Długim Targu.t-s.^N".tępnie, gov po.'.*i 

""*"t.ri" zaczęły padaćna Drogę Królewską (uszkodzona ;;H;};'wtedy wieża ratus zcwa), zamieszkałna Długich ogrodach (ul. Elbtąska) w 
"iei.t.rie;icym już l;;l;;".r" hr. Dohny,który stał w rejon:e aomow. orn].r""v.n ,u"ó.,ió .,. io-ło."śt"mtąd w nocyz 27 na 28 czerwca w chłopskim p.r"l""""r" przeprawił się łodzią przez zalanew związku z oblęźeniem żiławy i p;-"-pńąwszy wisłę podążył do kwidzyna.August III Sas odwiedził 3eaynie'wj.i",]jr"i", a ostatni władca polski _ Sta_nisław August Poniatowski,-prr"by*"J,"iił ;"|is .r". * ćd";;" jeszcze jakomłody chłopiec. Był natomiist niewątpŃie nad Motławą w sierpniu 1810 r.

|,,|.ł(, })t,at9nek, minister wojny Księstwa Warszawskiego, książę Józef Ponia-
l"rł,sl<i, dla dokonania przeglądu wojsk polskich stacloiujących wówczas wraz., fr;lncrtskimi w gdańskim garnizonie,

z obcych władców odwiedzających Gdańsk na wymienienie zasługuje carl,isv,jski Piotr Wielki i cesarz Iłrancji Napoleon. Ten osiatni bawił tu 1 i 2 czerw-,,;r ll]()7 r., kwaterując u kupca Korneia Almonde przy Długim Targu 77. Za-
Il(,u,t]e u, tej kamienicy_ przyjął delegację władz mieiśnch i *y-rr.ił na niej
.|(} rnln frankórv kontrybucji, ofiarowując w zamian jako dar dia miasta sw<)j
1lrlrlt,et. Po raz drr-tgi cesarz odwiedził Gdańsk * .. latz i przebywał w nim\\/l)WCZas pięĆ dni.

N;r liście słarł,nych p_olaków, którzy w ubiegłym stuleciu przebywali w (lrlirń
"lttl. i nrie,szkali przy Drodze królewskiej lub zwiedzali siojące przy niej zil ,

l'Ytk<lwg br-lclowle, w drugiej kolejności po Józefie Poniatowskim znalirzl sir;llyly adiutant Tadeusza_Kościuszki, pisarz1 d,ziałacz polityczny 
- Julian IIrsyrrNi.rllt,ewicz.-W swym dzienniku pozostawlł on interósują"v opi. miasta, w tylrtl ll:rl,ttsza Głównego, gdzie szczegolnie przykro poaziałuła na nie6l<r 1lttslkilr's;laniałych sal, w których zamarło dawne bujne życie polityczne, a.it,rlyrl:r,,,zlliera się magistrat d]a otwierania przysła.ryń 

" ńerlina ro)kazów 1..,l."n,,-lr;pntlść i cichość panuje w tym g**.t,r- 1...1''.\V r. 1838 bawił w Gdańsku przez jederr dzień i noc z 13 na 14 sierpnitl 7ygtlltlnt Krasiński. Po zwiedzeniu miasta napisał: ,,Gclańsk nriasto stare, piq}<nt,,
1itlłeniegdzie podobne do Wenecji [...]''.kolejnym polskim gościern w nadmciławskim grodzie był w r. lB42 wirl-.r'nty Pol. Jak wynika z jego pisanej relacji, zwiedz.ił miastó, a potetn rrclał sir,,,lr,..winiarni, czynnej w monumentalnej piwnicy pod Dworem Artrtsa,\Ą'IęceJ oanYch mamY o innym gościrr z Polski, bawiącynr u,(itllrrjskrr
w' r lB58, Mowa o Jadwidze Łuszczewskiej-Deotymie,-autorce ,,r,r.zc; lJrtltłr,lt/<ttllcienka, po przyjeździe w dniu 6 sierpnia zamieszkała w hoteltr obejnluji1-t'.ynr dzisiejsze posesje przy Długim Targu 30 i Chłe,bnickiej l6. Pozrlstaw:łilrtllszerną relację o Gdańsku, jego zabytk-ach oraz spotkaniaó z m:ejsctlwynri
l'rl|;1ftąrni.
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.Znacz.nie ciekawszy <lpis wrażeń z pobytu w Gdańsku w r. 186? wyszedl spodpióra Józefa Ignacego kraszewskiego. pisarz zatrzymał się w tym samym ho-
telu - ,,Das Englische Haus" * w którym ,mieszkała Deotyma, a dońąd za-
jeżdżałc slę od strony Długiego Targu. zwiedził dokładnie miasto i - jak wy-
nika z jego zapisków - porobił mnóstwo interesujących spostrzeżeń, międiy
innymi na temat gdańskiej sztuki.

Jeszcze jeden znany polski pisarz - Wiktor Gomulicki-F antazy - zawitałniedługo po Kraszewskim, w r. 1877, nad Motławę. Był wówczas 2?-letnim
młod_zieńcem i - jak wynika z jego później zresztą powstałego utworu pieśń
o Gd,ańsku - głęboko przeżył swoje spotkanle zg it".y* |otti* miastem .

portowym, do któreg_o parokrotnie jeszcze później trafiał. Mieszkał w małym
hoteliku w pobliżu Drogi Królewskiej przy u,l, Ogarnej 96.

o przybyciu do Gdańska l października 18?? r. Jana Matejki poinformowała
społeczeństwo jedna z miejscowych gazet. Malarz zamieszkał prry Długim Tar-gu l9, gdzie znajdował się ,,Hótel du Nord" (obecnie hotel ,,jantar''). ćzas po-
bytu autora Bittag pod Grunllaldem w nadmotławskim groclzie był wielkim
świętem polonii gdańskiej, ktora nie szczęd,ziła zabiegów, aby artysta czuł się
dobrze i poznał ważn:ejsze dzieła sztuki znajdujące 1ię 

'- 
óa"riił,r. Matejce

szczególnie spodobały się piękne gdańskie meble, I<tóre zaczął od tego czasugromadzić. zaznajomił się wówczas ze znanym malarzem flisaków, wilhelmem
Stryjowskim, ą nawet wypożyczył za jego pośrednictwem znajdujące się w miej-
scowym muzeu,m sta,re sicdło, ktore odtworzył w obrazie grunwaldzkiej bitwy.
wśród przedstawicielj polonii, organizujących pobyt ttłatelti w Gdaristu, byiitacy działacze, jak s. wilcze.vski, pierwszy prezes polskiego stowarzyszenia
,,ogniwo", E. W. Michałowski, właściciel polskiej łśięgarni, M. Baranowski,
kurator ,Ogniwa", kupiec i właściciel kantoru przy ul. bługiej 35.prócz Matejki jeszcze jeden polski malarz przebywał wowcias w Gdańsku,
a mianowlcie Aleksander Gryglewski, trvórca wielu szkiców gdańskich wnętrz.
Artysta ten zginął 29 sierpnia 1879 r,, wypadłszy z okna Ratusza Głównego na
bruk dziedzińca. pochowano go w murowanym grobowcu na dawny* ńu.r-
tarzu Sw. Mil<ołaja przy obecnej rrl. 3 Maja; groL jego zaginął bez śladu,
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w r. l88l zjawił się w Gdańsku wybitny historyk literatrrry polskiej, preźe
Akademii umiejętnośei w krakowie, prof. stanisław Tarnowski. obszernei niezwykle ciekawe są jego uwagi o Gdańsku i innych miejscowościach po-
morskich. pełen zachwytu opis poświęcił Drodze xrólewstie3 i znaj<tującym
:ig _pl"y ,niej za,bytkom. A oto charakterystyczna ocena ul. 

-Dlugiej: 
,;tili"",jakiej doprawdy można wiele świata objechawszy nie zobaczyć [...J, zibudowa-

n1 iest domami, jakich nigdzie prócz tu się nió widzi [...].-rvlowią lttdzie, że! ąrlańslc się psuje, że się modernizuje niestety, że już nie jest tym czym byłnr2er| llf,y dwu,dziestu [,.,j". Jakże trafne uchwycenie niekoriystnych przemian,
dokonanych w krajobrazie gdańskich ulic w drugiej połowie xlx *, pisząc
-_ Ka.- ^niczkach przy Dłuli6 Targu, podkreśla piękno ,,Złotej Kamienicy''
.;l,"-"^ti: ,,[...] ate między wszystkimi króluje dom stawiany prr", burmistrząśnpvmana w r, 1609, dziś rodzi. -'.ffensów [...], a te opiawy okien [...] tak----nl{J.Ję całe, że nie ma jednego ca!a, który by nie był ornamentem [...]'',
D_ając ohszerną relację o Ratuszu Głównego Miasta, pisze o Wieikiej Sali Rajy:
,,Wie" , ^na nie jest, ale wspaniała t,."] w niej prawdopodobnie musiał paść
trupern radca Huniber, kiedv stanisław Leszczyński [regimentarz wojsk ko-
ronnyeh - },.--:p. moj F. M.] przyszedł oznajmić magistratowi, że Leszczyński
[król - 

,prz}łp. nrój F. M.] urvalnia miasto 6rd ,pr.zysię i i odjeźdża [...]''.I później zwiedzało Drogę królewską wiele ważńych oiobistoś"i , polski,
jak na przykład Leon wyczółkowski, stefan Żeromski, Mariusz zaruski i dzie-siątki innych artystów, działaczy, dyplomatów, którzy przebyli, idąc śladem
polskich królów, wspaniały szlak od Bramy wyżynnój ao u-otławy, lecz nie
sposób wyliczyć wszystkich znanych i zasłużonych.

Nowy okres w dziejach gdańskiego forum został zapoczątkowany datą 28 mar-
ca ]945 r., kiedy na wlryalonym Dworze Artusa zawisła biało-czerwona flaga,
widomy znak powrotu prastarego Gdańska w granice państwa polskiego. od-
tąd rokrocznie przy udziale niezliczonych tłumów gdańszczan obchodzona ;estrocznica tego pamiętnego wydarzenia, a miejscem centralnej uroczystości jest
zaw ze reprezentacyjny plac przed Dworem Artusa. obchody xx rocznicy wy-
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zwolenia Gdańska uświetnioncr odsłorrięciem pamiątkowej tablicy, którą umiesz-
czono na prżedprożu Dworu Artusa. A,ktu odsłonięcia tablicy dokonał kpt. Złi-
gniew Michel, ten sam, który jako chorąży I Brygady,Pancernej im. Bohate-
rów Westerplatte dostąpił zaszczytu wyrvieszenia w wyzwolonynr Gdańsku flagi
z barrvami polskimi. Napis na brązowe.j tablicy ełosil

NA BUDYNKU TYM żoŁNlltllz t ot,SKIltJ BRYGA,DY 'PANC,EIiNE., l,MlE-
NIA BOHATERÓW WESTERPLAT,T 1VALCZĄC U BOKU ODDZIALÓW II BtA-
LORUSKIEGO FRONTU ARMlt RADZIECKIEJ POD DOWÓDZTWEM MAR_
SZALKA ROKoSSOWSKIEGo zA.fK}.rĘLt BIAŁo-CZERWoNĄ l-LAcĘ, ZNAK
WYZWOLENIA SPOD OKUPACJI HITLEROWSKIEJ I PRZYWRÓCENIA lVlA_CIERZY PRASTAREGo PoLSKIEGo GDAŃSKA. W xx RocZNIcĘ ,l.EGo
AKTU SPRAWIEDLIWoSCI DztF-}owEJ .rABLtcĘ TĘ UF.UNDÓwALo

WDZIĘCZNE SPOLDCZEŃSTWO GDAŃSI(A.

Tysiączne tłumy gromadzą się również rokrocznie na Drodze królewskiej
z okazji Dni Morza, a także w związku z rocznicą ogłoszenia Manifestu pkwN 

-22 lipca. Przemówienia, wy tępy orkiestr, zespołów chóralnych, widowiska tea-
tralne, recytacje utworów poetyckich w wykonaniu artystów scen gdańskich
kłżdorazowo uświetniają <rbchody świąt państwowych i uroczystości lokal-
nych. w takich dniach cały szlak królewski, bogato udekorowany, mieni się
kolorami, wśród których przewa,ża biały i czerwony kolor polskich ftag.

SŁAWNI PO ESORZY Z UL. DŁUGIEJ I DŁUGIBGO TARGU

l)zielnicą wybitnych gdańszczan można by nazwać ciąg ul. Długiej i Długie-
11tl Targu, gdyż ttrtaj właśnie przez dziesiątki, a nawet setki lat zamieszkiwalo
wit,le możnych rodów odgrywających czołowe role w polityce, gospodarce
i życiu kulturalnym Gdańska. Wiele nazwisk właścicieli posesji przy Drodze
l(r<ilewskiej jest też związanych z historycznymi wyclarzeniami, jakie miały
rlriejsce w nadmotławskim grodzie i wielce zaważyły na jego burzliwych lo-
s;rch.

Trwale zapisaną na kartach dziejów miasta postacią jest były właściciel po-
stlsji przy ul. Długiej 35, na miejscu dzisiejszego ,,Lwiego Zamku", B a r t l o-
rrlie j Gross. On to właśnie razem ze swoim teściem, burmistrzem Konl,a-
tlcm Leczkowem i drugim burmistrzem Arnoldem Hechtem przypłacili życieln
troskę o dobro miasta. Pragnąc zażegnać grożący wojną spór Gdańska z konltu-
rcrn Henrykiem von Plauen, trdali się na zamek krzyżacki, gdzie 6 kwietniir
l4l1 r. zostali podstępnie zamordowani. Po tygodniu ich zmasakrowane zwłoki
krrechci zamkowi wyrzucili przed bramę warowrri. Okryte żalobą miasto ptl-
clrowało bohaterów w południowej nawie kościoła N.P. Marii pod wielką plytą
kllrnienną, do dziś zachowaną u'raz z nieco zatart5rm napisem.

Ilównie wielką odwagą jak mąż i ojciec wsławiła się wówczas Anna Grosso-
wa, która stanąwszy przed katem swych najbliższych oświadczyła: ,,Gdybym
llyła nrężem jakom jest kobietą i z tobą komturze samowtór w poltr statręła,
llyłabvm tą oto ręką pomściła na tobie ,ojca i mąłżonka [...]. Tv Boże Wszech-
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mocny, m:ejże zmiłowanie i ześlij karę przyrra|eżną za bezprawie tak wielkie".
Mężnej gdańszczance skonfiskowano majątek i wraz z dziećml skazano ją na
banicję.

Zamordowany wraz z Grossem i Leczkowem burmistrz Arnold Hecht
byl właścicielem pos,|sji, ,na której stoi dziś ,,Złota Kamieniczka", ptzy Długim
'largu 47 oi,az sąsiedniej. oznaczonej nr 40.

Mieisce zamordowanego l,eczkowa zajął na gdańskim ratuszu poplecznik
Krzyżaków Gert von der Beke. Był on właścicielem domu przy Długim
Targu 20, a nadto otrzymał jeszcze od Krzyżaków w:eś Wrzeszcz i kilka innych
w okolicy Gdańska. Kamieniczka nr 63 przy uI. Długlej należała do drugiego
zausznika komtura, ławnika Łukasza Mekelf elta. Podczas powstania
Lupiego w r. 1416 obaj z-nienawidzeni przez gdański lud musiel: ratcwać się
ucieczką do zamku krzyźackiego. Ich domy 18 czerwca l416 r. rozwścieczony
tłum dokładnie splądrował, niszcząc wszystko, czego nie dało s:ę zabrać.

Do zasłużonych rodów należeli też w początkacb XV w. Thiergarto-
w i e, posiadający posesję przy ul. Długiej, oznaczoną dziś nr 17. Jederr z n:ch,
.I a n, wybudował kcnwentowi kartuzów kościół w Kartuzach, o czym przy-
pomina wiszący na ścianie świątyni portret fundatora.

W oCróżnien:u od Thiergarta, szafarza Krzyżaków. Gdańskowi i sprawie pol-
skiej służył burmistrz Rajnhotd Niderhof f, czynny w okresie wybu-
chu wojny trzynastoletniej i w latach następnych. Za gorliwy udział w gro-
madzeniu funduszów na wykup zamków krzyżackich otrzymał on od Kazimie-
rza Jagiellończyka trzy wsie. Niderhoffow:e byli właścicielami kamienlczk:
przy Długim Targu 43. .iej zachowana gotycka iasada pamięta zapewne czasy
wsponrnianego burmistrza,

Znaczną rolę odegrał na terenie Gdańska ród Zimmermannów. Bur-
misirz Maciej Zimrnermann, spow:nowacony z potężnym rodem Fer-
berów, w maju i czerwcu 1504 r. gościł w swym domu przy Długim Targu 1?
Helenę, żonę króla pclskiego AIeksandra, Podczas uroczystości składan:a
przez m:astc hołdu polskiemu władcy Zimmermann został pasowan}. na ryce-
rza. Trudniejsza rola przypaCła innernu z Zimmermannóu,, burmistrzcwi J e-

f ż e m u, który w r. i526 pojechał z posei twem do Krakowa, by na dv"/(,rzczygmunta starego bronić nowego porządku, zaprowadzonego w Gdańsku płl
.ozruchach społeczno-reiig:jnych. król jednak wtrącił postępowego burmistrzlr
do wiqzienia.

Najdonioślejszą rolę w dziejach Gdańska odegrał ród F e r,b e r ó v,r, ktr)ryr.lr
rezyciencją była piękna kam:eniczka nazywana ,,Adamem i Erł,ą'. albo ,,Ficlberowską", położona przy ul. Długiej 28. a,ód ten, żyjący w Gdańsku w l:rtll<,ll
I415-1?86, dał nriastu pięciu burmistrzów oraz kilku rajct)w i ławnikr)w. Nłrj_
.slawniejszym przedstawicieiem rodu był bur,mistrz Eberharcl F.eI. llt, l.rządząeY samowładnie miastem w iatach 151C-l526. Wslawionv ttclziałtltrl
w wie lu wojnach i turnieiach, a przede wszystkim wypl.awą do Z:emi , wił,.tciz księciem zachodnicpomorskim Bogusławern X, ktory pasował g,, nu .n"".r,i,sięgnął po najwyższą władzę w swo:m nrieŚc:e. Dla jegcl potęgi i bclgat.l,wir
llaZv'!i,/ano Eberharda ,,królem Gclańska", Gorliwy katolik ocldany Zygrllunl.tlwi
Slarenlu otrzYmał od kr<ila staroslw tczewskie. W r, l522 pocczas rclzrttt,ltilw
spclłeczno-religiinych iud pozbawił znienawidzonego bur.mistrza włarlzv i w.1,pędził z miasta. wprawdzie król po stłumieniu zam:eszek przywrócil tnu wlltdzę oraz skonfiskowany majątek i nazrł,ał ,,clobrze zasłirżon.rrnr clla Ptllski,i Gdańs,ka", ale Eberhard ilrż nie przyiąl godności i zamieszkał rv Tczc.wit,,wiele zamieszan:a w związku z nlettdaną próbą małżeńslwa z pirtr.ycjrrszki|
Arl,ną Pilernan wywołal w Gdańsku,bral Eberharda, Maurycly. Swyln 1lit:-rliactwem Ściągnął cn na miasto klątwę papieża. Ostatecznie został kiięrlzrrrr,
rlbjął probostwc kościcła N.p. Marii, a następnie biskupstwo warmińskie.

Nienr,niejszeznaczenjeniżEł-.erhardosiągnąłjegtlsyn.Konstant.y,r.r)w
nie pyszny jak ojciec, jeżdżący karetami zaprzężonymi w sześć koni. pr.zy
jego poparciu założony został w r. 1558 w Gdańsku Partykularz, późnieisz.
słynne Gimnazjum Akademickie. Konstanty był zaciętym p.zeciwnikienr nl<ll,-
-skich planów Z.ygrnunta Augusta : p,;wołanej przez niego Komlsji Mcrskie.i.Na.lego rlzkaz uwięziono i śc:ęto u, r. 1568 iedenastu-kaprów królewl^kich
Wezrł,any na sąd sejrnowy do Llrblina i<lsaclzony taID w więzierriu ttprlkorzylsię i uznał rvszvstkie żadania kró.lewskie. Ponowny zatat,g z.i Stefanein Bat.,,.
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rym za'prowadził go ztrów do więzienia, a miasto wplątał w nieszczęśliwy kon-
flikt. Ostatecznie Gdańsk musiał zapłacić królowi jako odszkodowanie 200 tys.
złotych oraz 20 tys, złotych klasztorowi oliwskiemu.

Znaczną rolę odegrała w Gdańsku również rodzina B r a n d e só w, zaprzy-
jażniona z dworem królewskim i obdarowana pr?.ez Zygmunta Starego pod-
gdańską majętnością Krzyżowniki, W r. 1598 Gerard Brandes, właści-
ciel domu nr 60 przy ul. Długiej i nr 15 przy Długim Targu, organizował uro-
czyste powitanie króla Zygmunta III, inny zaś z Brandesów, Jan, doradca kró-
lcwski, dostąpił zaszczytu goszczenia go w r. 1623 w swoim dworku w Krzy-
żownikach. Natomiast w r. 1593 władca zamieszkał u jego tryja, Detarda,
dzierżawiącego dom przy Długim Targu 39.

W pierwszej połowie XVII w. na czoło patrycjatu wysuwa się J a n S p e y-
m a n, syn Hilarego i Anny, córki Jana Brandesa. Osiągnął on kolejno wszyst-
kie godności miejskie, a także stanowisko burgrabiego królewskiego. Dla uświe-
tnienia swej pozycji zbudował w latach 1609-161? na byłej posesji burmistrza
Arnolda Hechta przy Długim Targu 41 wspaniałą, renesan ową siedzibę, znaną
dziś pod nazwą ,,Złotej Kamienicy" - od złota, którym pokrfie są liczne
płaskorzeźby na fasadzie. Speyman był wybitnym znawcą i miłośnikiem sztuki,
bywałym w Krakowie, a także na zachodzie Europy, we Włoszech, gdzie ze-
tknął się z najwspanialszymi osiągnięciami artystów epoki renesansu. Współ-
pracując z takimi osobistŃciami z władz miejskich, jak Bartłomiej Schachman,
właściciel ozdobnej kamienicy przy ul. Długiej 37 (?), Gerard Brandm oraz
Jan Proite, wielce przyczynił się do wzbogacenia krajobrazu Drogi Królewskiej.
W okresie jego rządów miastem zyskała ona tak wspaniały obiekt, jakim jest
Złota Brama. Dwór Ańusa zaś otrzymał nową fasadę, której portal ozdobiono
popiersiami Zygmunta III i królewicza Władysława. W tym okresie prowa-
dzone były również prace nad wystrojem wnętrza Ratusza Głównego, a także
zapoczątkowano prace nad Fontanną Neptuna. Od r. 1617 współpracuje z nimi
drugi burmistrz, Arnold von Holten, właściciel kamieniczki przy
ul. Długiej 32.

\Ą' drugiej połowie XVI w. i w w. XVII działa zasłużony dla Gdańska ród

van der Linde. Dc bardziej znanych jego członków należał burmistrz
A d r i a n, właściciel kamieniczki nr 25 przy rrl. Długiej. Znany był również
i bardzo ceniony róC Czirenbergów, do którego w pierwszej połowie
XVII w. należał dom przy ul. Długiej 29. W tym to właśnie domu burnlistrz
.lan Czirenlrerg urządził w r. 1634 przyjęcie dla króla Władysława lV.
Inny z Czirenberg<iw, burgrabia i burmistrz Daniel, był od r. 1579 właści-
cielem donru nr 59 przy ul. Dłtrgiej. W drugiej połowie XVIII w. posesja ta
Irależała cloburgra,biego i brrrmistrza I(arola Grodcka. W historii zagad-
rrleń morskich X\rIt w. trtrwaliło się nazwisko armatora gdańskjego, organi-
zatora floty Władyslawa IV, Jerzego Hewela, którego król ten, zapewne
z racji pelnionej przez gdańszczanina funkcji, odwiedził w jego domu przy
rll, Długiej l.

O poważaniu, jakinr cieszył się w pierwszej połowie XVII w. ród S c h w a r t z-
w a l d ó w, właścicieli wspaniałej kamieniczki ,,Lwi Zamek", świadczy fakt
przyjęcia przez Władysława IV ich zaproszenia na podwieczorek taneczny, zna-
ny dobrze z opisu francuskiego dyplomaty, Karola Ogiera, bawiącego w Gdań-
sku w r. 1636 i obecnego na tym przyjęciu. Kilka dni wcześniej król tlrzą-
dził przyjęcie w swej kwaterze przy Długim Targu 2, w domu należącym wów-
czas do Daniela Friedricha. W drugiej połowie XVIII w. kamieniczka
ta była własnością znanego bibliofila, syndyka H. W. Rosenberga.

Sąsie<lni dom, oznaczony nr 3, odzie,dziczył po ojcu lub sam wybudował,
praw,dopodobnie według projektu A. Schliitera (Młodszego), poczmistrz kró-
lewski Paweł Grata.

W XVIII w. posesorami przy Drodze Królewskiej byli znani i zasłużeni dla
Gdańska G r a l a t h o w i e. W najrblizszym sąsiedztwie ul. Długiej, przy ul. Ka-
letniczej 3, mieszkał Beniamin Bartholdy, rewolucjonista i inicjator
spisku, zorganizowanego w r. 1797 z myślą o wypędzeniu z Gdańska Prusaków.
Spisek się nie udał, a na Bartholdy'ego wydany został wyrok śmierci, który
w ostatniej chwili zmieniorro na dlugoletnie więzienie, Z tego czasu warto też
zapamiętać nazwisko Jakuba Kabruna, kolekcjonera dzjeł sztu,ki. Jego
zbiory, przekazane później miastu, do dz:siaj stanowią znaczną część malar-
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26. Ulica KAletnicza,
przy której w domu
nr 3 m,ieszkal Bęnia-
min Bartho],dy, orga-
rlizator :rntypruskie-
go pisktt w r. 1?9?

skiej kolekcji MtIzeum Pomorskiego w Gdańsku. Kabrun bl,ł właścicielem domtl
nr 9 przy ul. Dłtrgiej.

Wśród właścicieli posesii przy Drodze Królewskiej nie brakło również Po-
laków, Wymienić warto choćby starostę Stanisława Bielińskiego.
właściciela dcrmu ,,Pod Kl,zysztofem" (1?65--1802) przy ul. Dłtrgiej 1t, Frzed
nim dom ten należał do Przebendowskich, którzy posiadali też kamieniczkę
nr 19_ Ptzy tejże ul. posesja nr 14 była w drugiej połowie XVIII w, własno-
ścią Paleskich, a nr 73 - Krokowskich. Dom nr 3 od r. l801 należał do Olszew-
skich, nr 80 zaś w drugiej połowie XVIII w. do Marcina Sokołowskiego, a od
r. l846 do J. J, Czerneckiego. Właścicielką kamieniczki przy Długim Targu 14

była od r. 1799 Swietlicka, a dom nltZ był od r. 1827 posiadłością Konopac-
kich.

Polscy właściciele kamieniczek przy Drodze Krolewskiej z okresu między-
wojennego wymienieni będą w jednym z następnych rozdzialów, Wyjątko-
wo jednak należy tu wspomnieć Józef a Czyżewskiego, wlaściciela
kamieniczki przy ul. Kotwiczni,ków 6, a więc usytuowanej w naibliższym są-
s:edztwie Długiego Targu. Czyżewski był wybitnym działaczem Polonii gdań-
skiej, propagatorem polskości na Pomorzu, jednym z założycieli powołanego
w r. 1884 gdańskiego Towarzystwa Ludowego ,,Jedność". Z jeg<, inicjatywy
zorganizowano w początkach bieżącego stulec),a Zjednoczenie Zawodclwe Pol-
skie, które miało służyć interesom robotników i rzemieślników, O jego ofiar-
ności na rzecz kraju mogą świadczyć wydatki, jakie poniósl pod l<oniec I wcjny
światowej na zakup broni, którą gromadził w piwnicach swego domu prz_"*

ul. Kotwiczników z myślą o przekazaniu jej polskiemu wojsku. Ponadto na
rzecz karbu odrodzonego państwa polskiego przekazal Czyżewski całe swoje
zasoby gotówkowe. Zmarł w r. 1935, a jego pogrzeb na cnlentarzu Kaplic1,
Królewskiej stał się wielką manifestacją polskości mieszkańców Gdańskir.

Podane nazwiska n:e !Ę/czerpują bynajmniej listy wybitnl,ch rnieszkańcóu,
Gdańska, niegdyś posesorów z Drogi Królewskiej, jednak wvliczenie wsz},st-
kich i omówienie ich działalności i zasług dla miasta przekroczr,łclbv rilrnv
niniejszej publikacji.
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\ĄIizvtY Polskich królórł, w Gdańsktr. a przede wsżvstklrr] świadomośc zna_czenin powiązań gospodarczvch i krrlturalnvch z Pojska sprarvi11.. ze gclan-
szczanie na każdvrn kroku starati się podkreślac srva wspólnotę z Rzecząpospo-
litą, w której granicach miasto jedvnie mogło sie tak wspiniale rozwijac i wzra_
stać bogactwo jego mieszkańców. o w,oli podkreśiania tej wspólnotv świadczą
rozlicznę ,,pamiątki polskości" -- jak się ie zlł,vkło .r"ływie, sor_ltykane na
terenie całego miasta, a szczególnle liczne na Drodze Krolewskiej.potrzeba dokumentowania przynależności do państwa polskiego ujaw.niła
się już w średniowieczu. przypominają o [yl11 liczne orły polrki" z namalowa-
nego oł<oło r. 1500 obrazu z Dworu Artusa, zatytułowanego okręt Kościoła.
obraz ten zaginął niestety podczas wojny, ale zachowało się gotyckie malo-
widło na ścianie w wielkim krzysztofie, dawnym archiwum miejskim, gdzie
między innymi można zobaczyć godło państwa polskiego, Również i w innych
salach Ratusza Głównego, a także na wschodniej fasadzń tego buclynku umiisz-
czano polskie orły, malowane i rzeźbione w kamieniu lub drzewie. Godło pol-
ski widniało też na każdym z 14 d'wcnów ratuszowego carillonu.

obok orłów w najparadniejszych salach Ratuszi spotkać można było por-
trety polskich królów, znlszczone jednak w okr:esie iaboru pruskiegó, Jedna
tylko postać królewska -- statua Zygmunta Augtlsta, umieszcz.ona w r. 1561 naszczycie wieży ratuszowej, najwyższym punkcie miasta, dotrwała na swoimmiejscu do r. 1945.

Niemniej bogatc uświetniony był polskimi godtami i postaciami polskich
królów Dwór Artusa. .Ivż u wejścia widniały w złotej oprawie zachowane dodziś popiersia zygmunta II1 i jego syna, włidysława. z istniejących we wnę-
trzu ośmiu posągów polskich władców ocalała z pogromu pruskiego, a następnie
hitlerowsk:ego jedynie figura Kazimierza Jagielńnczyka, wykonana w .\^lar-
sztacie gdańskim w pierwszej połowie w. xvl. po.stać tego króla widzinlytakże na częścicwo zachowanym obrazie Łukasza Ewerta Trźurnfalng pochód,Kazimierzą Jagźellończyka pri zdobEcźu Mąlborka z r. 1585. Bogato iaouiły

2?. Obraz Okręt Kościrl-
łc, z licznl,mi ortami pol-
skimi; znaj,rl<xł,ał się w
f)*.olze Altt|sa od XV

w. do r. 19il5
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'!,,ij,li,ll'ćtez Dwór Artusa orły polskie umieszczone na kartuszach, obrazach, a nawetlra słynnym piecu J. Stelzenera z r. 1546.

Także przed domem kupieckirn na dwóch furtkach wspaniałego okratowaniaFontanny Neptuna bł.yszizały ełotem polskie orły, wyłam ane przez hitlerow-ców w r. 1935. Również., *Llś"iu na przedpr,oee-bwo.r Artusa jeden ze sto-
ilcvch lwów trzymał w łapacń tarczę z wykutym w piaskowcu polskim orłem,Niemcy usunęii to godło, a powolenni budowniczowil .rrr"sia i konserwatorzynie zdołali jeszcze przywrócić t"""ry pierwotnego *,;iil; Najwspanialszyw swym kształcie i monumentalności jest poiski orzeł-imieszczony w r. 158Bna paradnvm fryzie Bramy Wyżynnej. zdńiąc główny ;i; do miasta, roz-miarami i artystycznu |9ilt,-r,nar.,i przez dłńo witłrui.r,," van den Block,akcentował przynaieżność Gd-ańska do i]olski. Goclła Rzeczypospolitej znaj,d6-wały się też po zachodniej. i wschodniej stronie zieionej Bramy, a także najednej z baszt Bramy Stągiewnej.

Również prywatni wła.ściciele-posesji przy królewskim szlaku zdobili swekamieniczki godłami polski. pięknie .r"zuorr"go orła zygmuntowskiego umiesz-czono - zgodnie z życzeniem burmistrza Kon,stantego "F";;.; 
- na jego re-nesansowej kamieniczce z r._ 1560 przy yl: Długiej }r. oó;"rono tu jednakbłąd heraldyczny, dając przy herbie poiski jednorożce, podczas gdy przynależnedo tej tarczy anioły znalaiły się przy herbie Pr,rs X.Olew.łl.n, rę pomyłkęutrzymano przy rekonstrułóii t""iay w r., 1953. Piękny ."r",."rr.o*y portalz Polskim orłem w nadprożu, znaldu;ący się obecnie w sieni Ratusza Staro_miejskiego, również p,o,chodzi , -l".r.)"ri.łiej kamlenic rii-irrv ul. Długiej,Także na fasadzie,wybudowan": * ..-ioso tamienicz*i-rr.'zo przy DługinlTargu Andrzej schliiter (Młodszy) umieścił wyrzeźbione w kamieniu głowykróiów Polskich - Przypuszczalnie Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego,Podo.bizny Jagiełly i Zygmunta nr wiJnie;ą także na ,żi*": Kamieniczce''.zdobionej głowami sławnych bohaterów. ^'q "a'v!ęt

:t(} PrllsI<i ()l,zel na kfae!c
illitt,zil,|ilt,e.i Ftlniitnnę Ne1l-
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DR0G.1 KRoLEwsKA W }lAl,AnsTWIE t GRAFICE

Bogactwo oraz wspaniałośc kształtów i barw występujących w ciągu ulicz-
nym Długiej i Długiego Targu, a także specyfic,zna atmosfera architektonicz-
nego krajobrazu tego fragmentu Gdańska od dawna zachwycały artystów pol-
skich i obcych, a przede wszystkim miejscowych, będąc inspiracią do wielu
obrazów i sztychów.

Najbardziej szczegółowe opracowanie malarskie znalazła Droga królewska
w twórczości Antoniego Moellera. Artysta osiadł w Gdańsku w r. l586 i odtąd
jego obrazy zdob:ły najbardz:ej reprezentacyjnc gmachy miasta, głównie Ra-
tusz i Dwór Artttsa, kościoły, a także dcmy patrycjuszy. Miano ,,malarza Gdań-
ska" zyskał za utrwalone w swych obrazach liczne widoki miasta. poświęcone
zasadniczo tematyce retigijnei malarskie dzieła Moellera pokazują rożne frag-
menty xvll-wiecznego Gdańska, który służył artyście za t\o przedstawianych
scen biblijnvch.

widok królewskiego szlaku przekazał nam Moeller w swym bezcennym do-
kumentacyjnie obrazie z r. 160l Grosz czgnszotuy. Tłem malarskiej wizji uczy-
nił tu artysta ciąg ul. Długiej i Długiego Targu, przedstawiając -- obok po-
staci biblijnych - kilkanaście sylwetek gdańsk:ch kupców w strojach z prze-
łomu XVI i XVII w. Temu oŁrazcwi z,awdzięczarny dziś znajomość wyglądu
gotycki j Bramy Długoulicznej i wielu architektonicznych i plastyczny ch szcze-
gółów nie istniejących już fasad, portal: itp. obraz jest znakomitym dckunren*
tem gdańskiej architektury z okr.esu od XV do początktl XVII w.
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31, Apoteoaa lącznośc,i
Cdańsko z Polską (obraz-
Izaaka van den Biock
z 1608 r, z,e stropu Wiel-
kiej Sali Rad1, u, Ratu-

szu GłóTł,nym)
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32, PtlŻar kamienicP- nr ,ł.j prz;, Długinl Targu \ł. 161? r. (obraz B. Milwit,ra z rrkoloptlłou:y XVII w.)

Nie bez znaczen,,a dla poznania niektórych fragmentów Drogi królewskiejjest namalowany w r, t6OB przez lzaaka van den Block obraz Apoteoza łącz-noścż Gdańska z pol"skq. w przedstawionej przez artystę pancramie miastawidać kitka budowli z krolewskiego traktu, między innymi Dwór Artusa, któ-reqo wygląfl utrwaiił malarz prawdopodobnie już'po .J,o*o"ji tego btrdynkuw r. 1552. Namalowane na obrazie scenki roozalowl z Długiego Targu, w kto-rYch oPrócz Polskiego magnata pokazał artysta.kupcórv, m:eszczki i flisaków,rlają rvyobrażenie r,l codziennym życiu portcwego miasta na głównym jego placu.

Ćenny materiał do poznania architektury Drogi Krolewskiej przekazał Idzi
Dickmann, autor słabych artystycunie, lecz na ogół wiernych sztychów z wi,
clokami XVll_wiecznego Gdańska, mięclzy innymi uI. Długiej i Długiego Tal,grr

Wiele wiadomości o interesującej nas trasie zawiera dzieło Rajnolda C]trrit,

kego. Ilustracje do tego utworu, przypisywane Piotrowi Willerowi, wicrllic
oddają wygląd różnych obiektów stojących przy Drodze króIewskiej. wilholtlr
Hondiusz i Falck polonus, najwybitniejsi gdańscy graficy drugiej połrlwy
XVII w., pokazali znów w swych pracach wspaniałe bramy triumfalne, wztlit,
sione prz& gdańszczan w r. 1646 na cześć Marii Ludwiki Gonzaga. Ilyt,iny
innyclr sztycharzy przedstawiają,,fajerwerki" urządzane na Długim'l'ltrgrr
z okazj| wizyty króla Sobieskiego i Marysieńki, Wszystkie jednak ryciny utl,wit

lające widok Gdańska akcentują zawsze takie dominanty, jak wieża ratusztlwlt,
Wieża W:ęzienna itp.

Wygląd Drogi Krolewskiej w nocy utrwalił Bartłomiej Milwitz w tttllazit'
pażar na DLugim Targu. Artysta pokazał królewski sziak oŚwietlony ogniclrr
płonącej w r. 161? kamienicy nr 43 przy Długim Targu. Zaginął, niestety, tll-lr,irz

Milwitza Wjazd Wladgsłaua IV do Gdańska,
Bogactwo cennych widoków Gdańska, rytowanych według rysunkilw

F. A. Lohrmanna, pozostawił Mateusz Delsch. Jego sztychy są niezastąpionyltr
Źródłemd.opoznaniawygląduDrogiKrólewskiejwdrugiejpołowieXVI.I1w

Daniel Chodowiecki, europejskiej sławy sztycharz gdański, pozostawil wirlt,k

Bramy wyżynnej, na tle której wyrytował scenkę rodzajową. Bardziej znarly
jest jego rysunek z Dzźennżka pod.róży do Gdańska, prezentujący wygląrl

"t. 
Oł"gluj lv r. 1??3. Artysta oddał tu cały tirok krajobrazu XVIII-wieczncl

ulicy gdańskiej z jej malowniczymi przedprożami i dwoma rzędami pat.liątl<rl

wych drzew.
Ńastępcą Dickmanna i Deischa w odtwarzaniu Drogi Krolewskiej był w 1-,rl

łowie XIX w. J. K. Schultz. Artysta z,dążył jeszcze uchwycić ginące pir;krrrl

ulic i zabytków gdańskich, o których zachowanle walczył słowem i rysunkicrll,
budząc zrozum:enie dla architektonicznej i plastycznej wartości dawnego, stwtl_

rzonego przez pokclenia G,dańska.
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34. Fragment wnętrza
Ratusza Głównego po
pożarze w 1945 r, z za-
chowanym kominkiem
z r. 1593 dłuta Wilhelma
van der Meer (rysowal

S. Żukowski)
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33. Brama Wyż,ynna i jej
otoczenie (litografia F,
E. It[e}źerheima z r. 1832)
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w początkach xlx w. gdańskie zabytki uwieczniali też tacy artyści, jak
A. L. Randt, K. Hoewel czy A. Roehn, Jedna z ilustracji Roeńna, irzeasta-wiająca wjazd Napoleona do Gdańska w r. 1807, ukazuje Bramę Wyżynną, na
której środkowym polu umieścił malarz dużego orła pólskiego z szeroko roz-
plętymi skrzydłami. Cenna dokumentacyjnie jest też litografia F. E. Meyer-
heima, tworzącego w pierwszej połowie xlx w. przedstawiając wygląd Bramy
Wyżynnej i jej otoczenia w r. L832, z fotograficzną wiernością rejestruje wy-gląd reprezentacyjnego obiektu, mostu, fosy i wałów z nią powią"any.h o"""
górnych partii Katowni i Wieży Więziennej.

OczywiŚcie nie sposób wlrmienić wszystkich artystów malujących Gdańsk.
warto wspomnieć jeszcze działających współcześnie z schultzem F. A. Grego-
roviusa, J. Gretha, J. Gottheila i A. Juchanowicza. Póżniej występują ," s-y-i
rysurtkami czy grafiką tacy artyści, jak T. Urtnowski, A. Bendiat, 

-B. 
Heliin-

grath, R. Reimesch i inni. odbiciem zainteresowań polskich twórców pięknem
Drogi Królewsklej są też dzieła A. Gryglewski"go, litogr"fie L. Wyózołkow-
skiego, a w okresie międzywojennym 

- p.""e J. Gumiwskiego, J. Wojnar-
skrego, obtazy S. Chlebowskiego i i,nnych.

Także po _ostatniej wojnie powstały liczne prace malarskie i grafiki poświę-
cone omawianemu zespołowi architektonicznemu, początkowo ukazująle tra-giczny widok leżących w gruzach zabytków ul. Długiej i oługiego Targu, póź-
niej - odbudowane już zespoły za,bytków. przykładowo wymienić trzeba takie
nazwiska, jak B. Rogiński, A. Suchanek, S. Żukowski, K. śramkiewicz. Bard,zociekawe ą prace artysty malarza s. Żukowskiego, który zataz w pierwszych
Iatach po wojnie wykonał wiele rysunków ruin nalcennle3szych obiektów za-
bytkowych przy Drodze królewskiej, a takźe wnętriRatusza Głównego, DworuAl!y.", przedstawiaj ąc f ragmen ty zniszczonego wyposażeni a.Ivspółcześni fotograficy gdańscy równieź zachwyciti sie uroda królewskiego
szlaku i wspaniałością jego zabytków, które uwiecznili w licznych, 

""rr.ry"harystycznie fotogramaeh. Między innymi najwięcej uwagi Drodze krolewskiej
poświęcił k. Lelewicz, którego zdjęcia cieszą się sżczególnym uznaniem społe-
czeństwa. Wiele wartościowych prac wykonali fotĘraficy: M. Jankoiski,

E- Zdanowski, B. Zdanowska, T. Link, J. Uklejeu,ski, M. Murman, T. Multa-
niak, E, Peptiński i inni. Osobną kartę w dziejach fotografiki'gdańskiej zaj-
muje R, Wyrobek, który począwszy od lat międzywojennych z oddaniem zaj-
mował się uwiecznianiem w fotogramach pamiątek polskości, przejawów życia
Polonii gdańskiej itp.

Jeszcze jedna dziedzina sztuki, a mianowicie gdańskie medalierstwo, utrwa_
lilo wiele zabytków z Drogi Królewskiej. Znależć je można na d,awnych me,
dalach z widokami miasta, a także na dwóch wykonanych po ostatniej wojnie.
Jeden z nich ukazał się w r. 1954 w związku z 500-1etnią rocznicą powrottl
Gdańska do Polski, a drugi, z wyobrażeniem Ratusza Głównego na awersie,
wybity .ztrstał w r. 1962 dla upamiętnienia obchodów ,,X Wieków Gdańska".

J5. Att_\,lićr .,Zlott:j Kanlienirr"' z XVlt w,,
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BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI SPOŁECZNEJ

Brama WyŻynna. Niegdyś główny i najbardziej reprezentacyjny wjazd domiasta, a równocześnie_obiekt obronny, wzniesiony w latach l574-|5i6 ptzezJana kramera w zachodnim ciągu nowożytnych foriyfikacji gdańskich. w składich wchodz:ł wysoki wał ziemny, *"-L"rriony potęznymi"uastionami; przednimi biegła szeroka na kilkadziesiąt metrów, wy|ełńońa wodą fosa. z bramyprowadził} do miasta dwie poterny - przejścia w wale, kończące się po oby-dwu stronach zachodniej części pizedbiamia ul. Długiej, noszącej nazwę ka-towni, W r. 1588 Wilhelm van den Block oprawił cegiany budynek bramypłyta,mi z piaskowca,.zdobiąc je misternym ornamentem roślinnym. Niezwyklebogaty wystrój rzeźbiarski _uzys!łła attyka, na której artysta umieścił wyko-nane z kamienia herby polski, prus kiólewskich l baaR"sta, ujmując je wewspaniałą oprawę heraldyczną. Nad nimi znajdują się cztery rzeżby lwów.Do bramy prowadziły przez fosę mosty zwodzońe, t io."- na noc podnoszono zapomocą lin oraz sześciu me{alowych bloków, ao azis zachowanych i widocznychw górnej części budynku.
po rozebraniu w r- l8?9 potern okładzinę wprowadzono również na wschodniąfasadę bramy, a w attyce umieszczono w r. 1884 herb Hohenzollernów.w r- 1945 pociski uszkodziły lekko bramę, lecz szkody te wkrótce po wojnienap,rawiono, osadzając w miejsce zniszczonych nowe piyty kamienne. obecneveŻbYdwu lwów są dziełeim Z. Kosedy. projekt octbudowy Lpracował K. Macur.

OBIEKTY AIiCHITEKTONICZNE P&ZY DRODZE KRÓLEWSKIEI Niegdyś przed Bramą Wyżynną uroczyścle witano poiskich królów i wrę-
czano im klucze do miasta. Stąd podążali oni w kierunku ratusza trasą nazwaną
poźniej Drogą Krolewską.

Przcdbramie ul. Długiej. Do okołcl r. 1380 Główne Mia_sto otoczontl podwoJ-
nym pasem muró,ł, obronnych, przed którymi znajdowała się szeroka na 30 nl
fosa wypełniona wodą.'W linii murów naprzeci.w wylotu ul. Dlugiej zbudo-
wana została w r. 1346 murowana brama, którą po wzniesieniu drtrgiego, ze-
wnętrznego pierścienia murów wzmocniono, dobudowując niewielkie przed-
bramie.

Nowe, potężne przedbramie ubezpieczające Bramę Długouliczną zbudowanrl
w początkach XV stulecia. Powstały wówczas dwie nowe budowle: jednit
z nich - zachodnia - pełniąca rolę bramy przedniej, była silnym, dwubaszto-
wym założeniem (jego pozosta}ością są okrągłe wybrzuszenia w południowej
i północnej ścianie Katowni); około 20 m dalej na wschód, bliżej bramy właści-
wej wybudowano, początkowo jeszcze dosyć niską, wieżę, której mury tworzą
dziś dolne kondygnacje tzw. Wi.eży Więziennej. Wszystkie trzy elemenly ze,
społu bramnego połączone zostały szyją, czyli dwoma pasami muru, między
któryrni utworzyły się w ten sposób dwa dziedzińczyki: jeden, nie istniejący
już, w związku z rozebraniem wschodniej części szyi, drugi - zachowany,
mlędzy Wieżą Więzienną i Katownią. Jak wskazują widoczne na wschodniej
ścianie wieży śtady zamurowanych przejśc, wzdłuż murów od wewnątrz biegły
chodniki dla straży. W okresie budowy przedbramia system obronny wzmoc-
niono jeszcze jednym elementem - fosą przednią, która znajdowała się na
wysokości zachodniej części szyi, łącząc się pod nią trzema półkolistymi prze-
pustami. W latach l506-1509 gdański budowniczy, Michał Enkinger, podwyż-
szył wieżową częśc przedbramia i zwieńczył ją czterema wieżyczkami, usta-
wionymi w narożach pokrytego ołcwianą blachą dachu. Z tego czasu pochodzą
malownicze, poźnogotyckie wnęki o formach ,,oślego grzbietu". Około r. 1520
zamknięto czołowe wejście w bramie przedniej i wybito \^r murze szyi, po stronie
północnej nowe, które później zamurowano. Po uszkodzeniu przedbramia
w r. 1577 podczas ob}ężenia Gdańska przez wojska Stefana Batorego przebudo-
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wano obydwa j go cąłony i ozdobiono renesansowymi zwieńczeniami- prowa,
dzenie tych prac miasto powierzyło Antoniemu van obberghenowi, z którym
współpracował Jan Strakowski.

w tym czasie w związktr z powstaniem omówionego poprzednio pierścienia
XVl-wiecznYch fortyfikacji przeclbramie utraciło już swe obronne znaczenie_przeznaczano je więc i zaadaptowano na inne cele. w gruntownie przebudo-
wanej bramie przedniej trrządzono na piętrze wielką salę przesłucńań sądo-
wych. ponieważ tortury były w tym czasie jednym z-elementów przesłuchań,
nazwano ją ,,izbą męczarni". ostatecznie jednak utarła się dla br.ldynku nazwa
I{atownia. W r. 1594 dodano jej cztery niezwykle ozdobne szczyty,,niewą,tpliwie
jedne z najpiękniejszych w Gdańsku. W latach 1586-158? wieża zespołu
otrzymała renesansowy dach zwieńczony sygnaturką. we wnętrzu wieży, na-
zwanej od tego czasu wieżą więzienną, i w dobudowanym do południowej
ŚcianY szyi Pomieszczeniu urządzono cele więzienne. ,Na łri"d.iń",., Katowni
zirchowała się do dziś żelazna sztaba z r,adreczonymi kółkami, do których przy-
kttwano więźniów.

w połowie xvII w, przedbramie obudowano od strony Targu węgloweg<l
k;rrnieniczkami, a od południa 

- odwachem. w czasie odbudowy Gaańta nie
zrekonstruow.ano tych malowniczych obiektów, eksponując jedynie surowe
nltlry gotyckiego założenia obronnego.

kamienna opTawa zachodniego wejścia do katowni i dwa mniejsze portale
rllaz medaliony z popiersiami wojowników - dłuta Andrzeja sehliitera (star-
szego) 

- 
pochodzą ze zburzonej około r. 1890 Bramy Św. Jakuba na Starym

Mieście. Także północną ścianę dziedzińca katowni ozdobiono licznymi frig-
trlcntami rzeżb z rozbieranych w XIX w. zabytknwweh o,biektów.podczas pożaru w 1945 r. zniszczony został całkowicie hełm wieży więziennej
<lraz szczyty Katowni. W następnych latach odbu,dowano dachy .r" óuya*,,
tlbiektach, ale juź bez ozdobnych zwieńczeń. Dopiero w latach Ig69-Lg72 zre-
konstruowano renesansowe szczyty katowni. prace te, podobnie jak i wszyst-
kie inne prace rekonstrukcyjne, przeprowadziła gdańska pracownia konser-
wacji zaby,tków. Projdkt odbudowy opracował K. Macur, szczyty o,d'tworzono

według opracowania A. Bielaszewskiei, rzeźby wykonali: A. Pietrow,iec. R. Frr,-
jer, A. Łosowski.

Zlota Branra. Wzniósl _ja r,r, latach 1612---iti14 na mielscu gotr.ckiej tJt,:ttrlr,
Długoulicznej Abraham van den Block jako obiekt reprezentacyjny, podnosząc1,
swymi wyszukanymi kształtami prestiż miasta. Zarowno wschodnia, jak i zlr-
chodnia jej fasada uzyskały bogaty wystrój renesan owy, będący komptlzvcj;;
włoskich i niderlandzkich elemen.tów zdobniczych. Interesująco wypadło za-
stosowanie póżnogotyckich form przy kształtowaniu sklepienia bramy. Zwiań-
czono ją alegorycznymi figurami, które wyrzeżbil rł, 1647 r. Piotr RingelrinA.
Od zewnątrz stoją postacie wyobrażające ,,Pokój", ,,Wolność", ,,Bogactwtl",
,,Sławę", a od strony ui. Długiej - ,,Mądrość", ,,Pobożność", ,,Sprawiedliwtlśi"',
,,Zgodę". Zniszczone zębem czasu figury usunięto w r. 1880. Odtworzono jc
po wojnie i ustawiono na dawnych miejscach, Dwie środkowe rzeźby od ze
wnątrz, przedstawiające ,,Wolnośc" i ,,Bogactwo", wykonał S. Horno-Popław-
ski, a skrajne K. Lech - ,,Sławę" - i T. Godziszewski - ,,Pokój". Przel<rlli
je w kamieniu: F. Drozd, K. Leczkowski i Z. Pypec. Figury od strony miast;t,
przedslawiające,,Mądrość",,,Pobożność",,,Sprawiedliwość" i,,Zgodę", są dzitl-
łem A. Smolany i A. Wiśniewskiego. Przekuli je 

- S. Konieczny, L. BaI,1r-
nowski, E. Pyrchla i K. Leczko,,vski. Projekt od,btłdowy jest,dziełem inż. art,h.
Ii. Orłowskiego.

Dwór Bractwa Św. Jerzego. Budynek ten, należący do najznakrlmitszych dzit,l
architektury póżnego gotyku w Gdańsku, wzniósł w latach 1487-1494 ntt sit,-
dzibę brac,twa mieszczańskiego budowniczy Jan Glotau- Kształtując niezwyklc
ozclobne fasady patrycjuszowskiej rezydencji, nawiązał ibudowniczy do forrrl
stosowanych w ówczesnei architekturze flamandzkiej. Namiotowy dac}r, zlt
kryty częściowo blankami, zwieńczono w r. 1566 wieżyczką, a na jej szczyt,ic
ustawiono figurę Sw. Jerzego, patrona bractwa. Na hełrnie rycerza wyryt()
herby Polski i Gdańska. We wnętrzu, na parterze, znalazły się pomieszczetlilt
na sprzęt strzeleeki, a na piętrze 

- wielka, reprezentacyjna sala - miejst,r,
spotkań braci, biesia.d, zabaw, fechtunku itp. Po północnej stronie budynktr,
na międzymurzu, urządzono strzelnicę. Pod koniec XVI w. wykorzystywantl

79

l
i

78



salę na przedstawien:a teatralne, a od około połowy xvil w. prżeprowadzano
w niej kontrolę sukna. W xlx w. mieściła s:ę w Dworze szkoła plastyczna,
oiiwach, a później - k,ł,iaciarnia. lV r. 1904 uzyskał budynek renesanscwyportal dłuta Wilheima r,an den Block, przeniesiony z kamienicy nr 55 prz1-
ul, Długiej. Wnrurowano go we wschodnią ścianę Dworu, Zttiszczony w r. t945
przez pożar budynek odbr,rdowano w r. lg53 według projektu inż. arch. R. Mas-
salskiego (konstrukcję dachową zaprojektował inż. wacław witkiewicz z ze-
społem) na siedzibę oddziału ,,Wybrzeże SARP". Szesnastowieczną figurę
św. Jerzego umieszczono w Muzeum pomorskim, a nową dla zwieńczenia wie-
życzki wy'konał Marialn Ogorzeja.

Poczta Glówna. Na miejscu pruskiej Poczty Królewskiej, którą po r, 1793
ulokowano w kamieniczce nr 22 przy ul. Długiej, stanął w latach 1831-1834
nowy, dwupiętrowy budynek o form,ach klasycystycznych z dziedzińcem na
zapleczu, stajnią i wozownią. Br,rdynek ten rozebrano pod koniec XIX stulecia,
a_na_jego miejsce wzniesiono nowy, pseudobarckowy, sięgający do ul. ogarnej.
Zbudowana w latach l896-1899 główna część gmach,, ,"1ęi" miejsce ań.,yc-n
kamieniczek nr 22-25. Budynek ten spłonął w r. 1945. Ń" 5"go miejscu, za-
chowtrjąc część dawnych murów, między innymi wschodni 

-fragmeni 
fasadyi pochodzącą z 1882 r. południową elewację od strony ul. ogarnej, wzniesiono

obe9ny, wedłtrg projektu Lecha Kadłubowskiego. W czasie Ódb,rdo*y unowo-
cześniono wnętrze oraz zaad,aptowano na potrzeby poczty sąsiednie kamie-
niczki nr 2,6-28- Wystrój wnętrza jest dziełem B. ietryckiego i zespołu.

Batusz Głównego Miasta. Na miejscu pie.wotnej siedziby wład,z mrr,nł.cypal-
nych (prawdopodo,bnie to jej szczątki odkryto w r. 19?l) wzniósł mistrz Henryk
Ungeradin w latach 13?9-1382 .nowy, dwukondlrgnacyjny ratusz murowany.w jego części parterowej znajdowało się mieszkanie dóiorcy, waga, podręczny
magazyn i p,rawdopodob'nie izby dla pachołków miejśkich, a na pĘtrze sateRady i Ławy. w części budy,nku stanowiącej podstawę przewidywanej w przy-
szłości wieży, na której b,udowę ,miasto nie uzyskało od krzyżatów zJzwoienia,
zna|azŁy się dw:e izdebki: ,niżej tzw. Mały Krzysztof, od r. tłto ka,plica; i wyżejtzw. Wielki Krzysztof, spełniający rolę archiwu,rn miej,śkiego. W pie,.w"zyń

ł,\ n

ł
{

36. Olzeł ,polski z wieży
Ratusza Glównego wy-

konany w r. 1567
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37. orzel polski ze stropu Wielkiej Sali R.arly r, H.rrluszu Glór*nr.m

zachowały się freski z około r. 1400, a w górn\,tn 
- póżniejsze malowi,dłaŚcienrre, ,między innymi herby. \\' drugiej ;połowie XV w. ratusz podwy.ższonr_.o jedną kondygnację, o 9d strony Długlógo Targu wzniesiono oz,dobną ścianęo bogatym r]rsu,nku wnęk. w tym czasie podwyższano dwu'krotnie murowa,nączęść wieży, doprowadzając ją do obecnego stanu. Jej gotycki hełm z r. 1492,flankowany na narożach ,mniej.szymi, spłńął rv dwa i"tn pozni".i, lecz wkrótce

po tym wydarzeniu odbudowano go, Rozbudowując ratusz wzorowano się do

pewnego stopnra ". ;;;; 
ÓosteńingOw * S,"Óii oraz na, lształtach i zdo-

bie niach wież flamani"kń. Mały dziedziniec ,ratrr,sza juź w ŚredniowiecTa ot,a-

.rri" *vsrądająca bardzo skro,mrrie jednopiętrow, ofi,{l::,^ 
.^

Pożar gmach" * ;:-iń6 
-pr:zy.iynił iię ao rozpoczęcia ,jego 

przebudowy

i rozbudowy już w formach ,u"","",o*yin, N"lpi",*, y }3t,"h 1559-1560,

wzniesiono wspaniały hełm, zwieńczony_w r, 156i statuą króla Zygmunta Au-

gusta, dzieło Dirka D""t;il;, Jest to ;Óa"o " najpiękniej,szych zwieńczeń wie-

żowych w Europie. Wiy;,;":ie_ustawiona ^,t"i" 
r-ównież na szczycie wschod-

niej ściany piękna, Jir;;; ń"lustrada " pi"rt o*""_ z_ henbami Potski, Prus

Królewskich i Gdańsia_ pń.r" jagiellońskie orły ozdobiłY naroŻa wieŻY, No-

wością w Gdańsku ;;; "-_i;;;;ńŃ 
* hełmie carillon _ zespół 14 dzwonów

,r;::"i;:?Jj""irłi]lxl'i.piła 
p rzebudow a wnętr z r atusza, praw d op odobnie

według projektu i poa U"",nkiem ł"ton,ego van Obberghena, W przyziemiu

zna|azły się zasklepńe po.rriesr"r"rri" *"rio*ni, apteka, _ka 
y oraz mieszka_

nie strażnik", ̂ " 
pięi.""- _ ok""uł" ,i"i, Wielta 

-Sala'Rady, nazywana od

xvIII w. Salą c"""*=ji.,i] Ńffi;ś;l;-Ł;*y, z której_prowadziło wejście do

Wielkiego Krzysztofa. Ń" a.,rgi* piętrze L;e}nku znalizły_się pomieszczenia

kamlarii,czyliurzęduzałatwiającegosprawyfi.,u,,,o*",.orazkancelarii.Wiele
izb uzyskał ratusz na piętrze e;i:"ł^"^",.,"j i jeaną kondygnację oficyny, mię-

dzy innymi rvr*łą S]rÓ-ń"Jv i rrł"ią Satę"ł-awv, ktO".nazywano Zimowymi,

Bezpośredni" po p"""tudówie,o,po"ęio pod kierunkiem,Obberghena wy-

posażanie nalnardzili ,"p,*""t""vi"v,t","r, a zwł,aszcza Wielkiej Sati Rady,

prace nad jej wystrojem zapoczątkowuł Ja., ł.edemann de vries z Leeuwarden

we Fryzji, prr"tv*lii"y * Ca3l,t"l **iutu"h 1592-1595, Dalsze prace nad

przyozdobieniem tej 'slii p,o*"a"iŁ lzaak van den Block, pochodzący z zasłu,

żonej dla Gdańska ,rio".ru.rartie1 rodzin| budownicrych, rzeźbiarzy i malarzy,

Współpracowałznimwarsztatśzymona,Herle,wy'bilnego.snycerza,orazWil.
helm van ae. Vr"e,- "'Ć",J"*v 

i Antoni Moellei, Zmieniona, 5,",un:i1_:I,
stroju najbardziej ,ep,e"",t",yjnego wnętrza konkurować miała z pysznyml

83

źe

82



alami pałacu Dożów, podziwianymi przez znającego wenecję miłośnika sztukiburmistrza speymana, czuwającego troskliwie naallp;ętsz"nil* gdańskiej sie-dziby władz miejskich.
oficynę ratusza jeszcze w połowie xvII w. podwyższono o jedno piętro,

a dawny gotycki portal zastąpiono w r. 1645 barokowyri, który z kolei w r, l?68został wymieniony na obecny, będący wraz z przedprożem godnym uwagidziełem rzeźbiarskim Danie]a oggerta. Ratusz 3eszcze taz przebudowanow r, 1842, i wtedy to Wie]ka Sala Ławy uzyskała podtrzymywane jedną ko-lumną gotyckie sklepienie, oraz w r. 1846, kiedy oficynie aoańo trzecie piętro.Wypalony podczas działań wojennych w końcu *"."a 1945 r. gmach ratuszaw minionym 25-leciu całkowicie odbudowano i zrekostruowano jego najpięk-niejsze wnętrza. przedsięwzięcie to było niezwykle trudne i kosztowne, z daw-nego ratu za bowiem pozostały po wojnie jedynie ściany zewnętrzne, silniepodziurawione pociskami, oraz całkowióie wypalona i spęiana wieża. według
wstęPnYch badań budynek nie nadawał się zupełn:e ao ojuuaowy i zakwalifi-kowany został do rozbiórki. ostatecznie 5ednat udało się uratować telr bez-cennY zabYtek, naleŻący do najoryginalniejszych obiektów architektonicznychpółnocnej Europy, sławny ze wspaniałości iwlgo *ypo."z".ria. W porysowanegroŹnYmi Pęknięciami mury wieży wtłoczono pod 

-ciśnieniem 
6,5 t cementu,którY wYPełnił wszYstkie większe szczeliny i spoił nadwątlone czasem orazogniem ściany budowli, wzmocnione wcze3niej stalowymi'ściągami. Najsku-teczniejszym jednak zabezpieczeniem wieży było wbudowanie w jej wnętrzepotężnego szkieletu betonowego w postaci klalki schodowej, którą iowlązano

z-e starymi murami 8otycki,mi. Głównym projektantem odbu,dówy był K. Macur.Wqpółpracowali z nirn archritekci: K, orłowsń, S. Bdbiński, z. ńittorski, Z. Wy-socki i inni. Przy rekonstru'kcji słynnej S_"łi Czerwone;'1ńielła Sada naay)pracowali: K. Macur, K. orłowski, A. Bielaszewska, P.'Ż}ngiel, A. Rozańsń,B. Gralbowska, G. Fenta'k, B. Mieszkowski, A. Tomys. Mórri.rr..rtalne schodyi.galerię w sieni I piętra wykonali według projoktu ś. aouińskiego i k. orłow-skiego - nJrcerze: A, Tomys, H. Bod;óch, A. ne"te..-e"o3ekt wnętrz naI piętrze w renesałr owej części gmachu opracował R. sznajder. polictr,romie

.l8- Śtr,. Jcl,zy ,t" l)wo-
|,tl Altusa rł' Gdań-
sku (rzeźba H. Brand-

ta z 1485 r,)
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w wieIkiej sali Ławy i na sklepieniu koszllwym w salce boczrlei wvkorał
J,'Żrrławski. Polichromia Zimowej Sali Radv jest dziełem H. Zuławstiej. deło-
racj3 maIarska stropu sieni - J. Wnukowej. Kołtryny - proje,kt i ,realizacia 

-B. Świder,skiej i J. Wnukowej.
ogromnej precyzji, żmu,dnych obliczeń i poważnych nakładów finasowych

wymagało odtworzenie wg projektu I(. Macura kunsztcwnego hełmu, którego
stalowy, zaprojektowany przez s. obmińskiego, szkielet pochłonął blisko 20 t
materiału. Na pokrycie hełmu zużyto około 7 t blachy miedzianej, a na po-
złocenie 1B5 cm wyso,kiej figury króla zygmł-rnta Augtrsta wydano ze skarbca
państwowego 2,5 kg złota najwyższej próbv.

Dwór Artusa. Reprezentacyjrre budynki o takiej nazwie powstawały w mia-
stach nadbałtyckich jako siedziby bractw ,,kttrkowych", których patronem był
św, Jerzy. członkowie ich, naśladujący życie dworskie, urządzali gry i ćwiczenia
rycerskie, a także huczne biesiady w swoich okazałych siedzibach.

Gdański Dwór Artusa zbudowano około połowy XIV w, Kolejny, mniejszy
od obecnego, o nie znanym nam wyglądzie, stanął w r. t380. Fundamentowe
partie jego murów odkryto kilkadziesiąt lat temu podczas gruntownej reno-
wacji na,dwątlonej przez czas i grożącej runięciem obecnej budowli. Gmach
z r. 1380 spłonął blisko sto lat później, a na jego miejscu, poszerzonym dzięki
nabycitr sąsiedniej parceli, wzniesiono w latach 14?8-148l nowy, znacznie
obszerniejszy, zachowany do dzisiaj przy Długim Targu" Jego wnętrze jest
trójnarł,ową halą o porł,ierzchni 450 m9, .12 m wysoką. Dziewięciopolowe skle-
pienie gwiaździsto-palmowe podtrzymują cztery granitowe filary" pierwotne,
zniszczone przez ogień w r. 1945, pochoclziły najprawdopodobniej ze zbttrzo-
nego zamku krzyżackiego. pod budynkiem znajdują się ogromne piwnice, któ-
rych sklepienia dźwigane są przez potężne filary ceglane. Gotycka pierwotnie
fasadę frontową przekształcono w r. l552 na renesan ową. Późnieiszą, zach,o-
waną do dzisiaj, uformował w latach l616-16l? Abraham van den Block, p<l-
zostawiając ostrołuczny wykrój linii okiennych. wejście uzyskało wspaniałą
oprawę w postaci u,ielkiego portalu ze złocistymi medalionami, w których
ttmieszczono płnsl<o rzeżbione popiersja kró|a Zygmunta III i jego svna. kró-

|t9 Renesanstlrł,a rzeźba śu,.
K l,z1.571ulu z Du,clru Artusa
w Gclańsku, dzieł<r Mistl'za

Pawła z l połowy XVI łl,.
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lewicza władysława. w górnej części fasady stanęły na konsolach posągi boha-
terów starożytnych: Scypiona, Temistoklesa, Kamilla i Judy Machabeusza. Wy-
żej, we wnękach ozdobnej attyki, ustawiono alegoryczne figury, przedstawiające
,,Sprawiedliwość" i ,,Siłę", a na szczycie dachu - postać bogini tr'ortuny, -a-jącej strzec dobrobytu gdańskiego kupiectwa.

Należący plerwotnie do Bractwa Św. Jerzego Dwór Artusa stał się po r. 1481
siedzibą sześciu bractw, czyli ,,ław". każde z nich miało wydzielonó odrębne
miejsce na sali i tam odbywało swe zebranla. członkowie 

-ław 
przyozdabiali

swoje miejsca cennymi obrazami i rzeźbami. Do najwartościowszych dzieł sztu-
ki, zg_romadzonych w ciągu wieków w Dworze Artusa, za|iczyć należy tzeżbę
Stł. Jerzg, dzieło Jana Brandta z r. 1485, dwa obrazy oblężenźe Malborkatł 1460 r., z których ocalało jedynie dzieło Marc:na Schonincka, dwa fragmenty
malowanego na desce fryzu Łukasza Ewerta z r. 1585, przedstawiającego Po-
chód. triumfalng Kazżmierza JagżetLończyka po zdobgciu MąLborńa, óbrury
wawrzyńca Lauensteina oraz ma|arza Jerzego, obraz okręt kościota z okołor. 1500, wielkie malowidło A. Moellera Sąd Ostateczng i wiele innych obra-
zów z czasów od XVI-XIX w. Ponadto figurę Su. Rajńolda - dzieło Adrjana
Karfycza z r. 1533-1534, figurę Śu. Krzysztofa - dzieło mistrza Pawła
z L542 r., wspaniałe ławy z kapitelami, ozdobione 55 główkami, monumentalny,
12 m wysoki piec z barwnych kafii, między innymi portretowych (1545/1546);
cenne modele statków, polskie godła, postaci królów polskich i wiele innych.
znaczna część tych dzieł ocalała i oczekuje na po*"ót do odbudowanego już
całkowicie po zniszczeniach pałacu bractw kupieckich, od 1742.. - !i"łby,a do 1945 r. - jednego z najoryginalniejszych muzeów w skali światowej, Rró-jekty odbudowy Dworu Artusa, przeprowa,dzonej (podobnie jak od,bu,dowa in-
nych monumentalnych obiektów zabytkowych Gdańska) przóz P, K. Z., opra-
cował K. Macur przy współpracy K. Orłows.kiego

Zielona Brama- Przy wscho,dnim krańcu Długiego Targu, nad Motławą, sta-
nęła w latach 1564-i568 na miejscu gotyckiei Bramy Kogi wczesnorenesan-
sowa Zielona Brama, dzieło Jana.Kramera i współpracu;ącĘo z nim Holendra
Regniera z Amsterdamu. Na pierwszym piętrze znaidowała-się wiólka, o wy-

40. Fontanna Neptuna (XVll-
XVIII w,) na Długim 'largrl

w Gdańskrr
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miarach 10X33 m, sala, pod którą w przyziemiu utworzono trzy przejazdy,
a obok, w specjal,nym pomieszczeniu ustawiono wagę m:ejską. Tam, gdzie
byla izba z wagą, jest dziś czwarte przejście, prze,bite w r. 1883 dla ułatwienia
komunikacji pieszei. Zielona Brama miała być rezydencją królów polskich,
lecz nigdy żaden król w niej nie zamieszkał. W r. 183I rozebrano nadwerężone
zQbem czasu renesansowe szczyty Zielo,nej Bramy, na miejscu których wznie-
siono klasycystyczną attykę. Ode;brało to pięknemu pałacowi jego szlachetny
wygląd, Rozebrane szczyty w r. 1886 odbudowano, niezupełnie jednak zgodnie
z pierwotnym stanem. w dawnych czasach zie].ona Brama pełniła rolę arsenału,
od 1746 do 1845 r. była ,siedzibą Towarzystwa Przyrodnlczego, a w r. 1880
otwarto w niej Muzeum Przyrodnicze. Po wojnie bramę odlbudowano we,dług
projektu K. Macura i J. Chrzanowieza. Wieńczące jej szczyty rzeżby wykonali:
K. Lech, A. Łosowski, F. Duszenko, S. Konieczny i inni. W bra,mie mieszczą się
pracownie zajlm,ujące się o,dlbudową i kon,serwacją zalbytków.

Do Zielonej Bramy prowa,dzi od wschodu most zwodzony z r. 1883. Pier-
wotnie znajdował się tu tzw. Most kogi, na miejscu którego Dirk Daniels skon-
stru,ował kolejny, ciekawie rozwiązując podnoszenie części ruchomej. Datej
przy trasie królewskiej znajdował się, oprócz wymienionych w pierwszym roz-
dziale takich obiektów, jak spichrze, kościół Św. Barbary, baszty Bramy Stą-
giewnej i Brama Żuławska, najokazalszy spośród pałaców istniejących w Gdań-
sku i jego najbliższej okolicy - pałac Mniszchów. Tę reprezentacyjną siedzi,bę
wzniósł około r. 1750 magnat polski, marszałek wielki koronny, Jerzy Mni-
szech. Było to obszerne założenie trójskrzydłowe, parterowe, z licznymi po-
mieszczeniami w mansardowym dachu. Wymiary budynku: 37x45 m, dzie-
dzińca wew,nętrznego, ujętego dwoma skrzydłami i budynkiem głównym -23X3i m. oddzielające <lziedziniec od ulicy ozdob.r" og.od""rrie z imponującą
rozmiarami ro,kokową bramą zwieńczono figurami alegorycznymi, puttami, wa-
zami dłuta znanego rzeźb-.arza gdańskiego okresu rokoka, Jana Henryka Meiss-
nera. Pałac rozebrały władze pruskie w r. 1905. Rzeźbione figury greckiej Ateny
i bogini Flory, putta oraz dekoracyjne wazy znajdują się w wirydarzu Muzettmpomorskiego u, Gdańsktr. pałac Mniszchów stał na terenie Długich ogroclów,

w miejscu dzisieiszych posesji nr 88*89 prąr ul. Etbląskiej, Zachował się do

dziś jedynie fragment muru otaczającego cour d'honneuT - dziedziniec pala-

cowy.
W- pobliżu, przy rrl. Elbląskiej ?4, stał skrom:niejszy nieco pałacyk, wznie_

sion5r w r. 1?6b jako rezydencja rosyjskiego konsrrla urzędującego w Gdańsktt,
Fóntanna Nepluna. pienvszą ftrntilnnę zbudou,ali gdańsz.cztrnie na Długinl

Targu w r. 1549. Ten skromny obiekt postanowiono w kilkadziesiąt lat później

zasiąpić nowym, znacznie okazalszym. W 1606 r. zapadła odpowiednia uchwała
Rady Miejskiej, a projekt opracował Abraham van den Block, wykuwając
następnie 

-U"ru., 
trzon i misę oraz postument dla Neptuna. Prace nad wyko-

naniem i odlaniem przez Piotra Husena posągu boga mórz trwały od 1612 do

1615 r. W związku z dalszymi ważnymi inwestycjami, między innymi przebr,l-

dową fasady Dworu Artusa, a następnie wskrrtek wojny ze szwccją, zanie_

chano myśli o dokończeniu fontanny. Dopiero w r. l633 na zlecen:e burmistrza
Jana Speyrr,ana uruchomiŁ ją rzeżbiarz Wilhelm Richter, a w rok poźniej oto_

czono basen piękną, żelazną kratą, będącą dziełem Jana Roggena. W następ_

nym wieku, a zwlaszcza w pierwszym dziesięcioleciu xvIII w. fontannę zu-
pełnie zaniedbano. Dopiero w latach 1757-1761 przeprowa,dzono gruntowną
ienowaclę za,bytku. p.;zeźb.arz J. K. Stender wykonał wówczas nowy basen

i trzon Óiaz wykuł zespół fantastycznych zwierząt morskich, a ślttsarz Jan
Baren zrekonstruował zniszczone ogrodzenie, umieszczając nad furtkami polskie
orły i herby gdańskie. Orły te zniszczyli w r. 1935 hitlerowcy. W czasie ostatniej
*ol.ry ,aginĄł jedynie trzon dźwigający czaszę z Neptunem, podczas gdy całc
urządzenie wodne, rozebrane i przechowane w różnych miejscach, przetrwało
do wyzwolenia. Zabytek zrekonstruowano weclług prcjektu R. Żwire|ly. Model
nowego trzonu wykonał T. Godziszewskl, a odkuł go w piaskowcu F. Drozd
i K. Leczkowski. Renowację uszkodzonych figur zwierząt przeprowadził A. Ło_

sowski, a przekuł w kamieniu E. Pyrchla i Z. Pypeć.
Fontanńę uruchomiono w r. 1954, Pozostaje o,na p9d opieką fachowców zc

stoczni Gdańskiej im. Lenin,a, którzy co roku dokonują przeglą,du i naprawy
urządzeń wodnych.
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KAMIENICZKI PRZY UL. DŁUGIEJ

,Strono połud.nioua

_. 
N. l:_N" miejscu gotyckiej kamieniczki zbudował Jerzy Hewel, organizatorftoty władysława Iv, nową, późnorenesansową, której iasadę przebudowano

około połowy XVIII w. na rokokową. W xIX ;. własnośc Rosołowskich. Pod-czas odbudowy kam_ieniczki w r. 1949, prowadzonej przez S. Mrozowskiego(wraz z kamienicami nr 2-4), zrekonstruowano rokokową fasadę. Dekorac]amalarska tej fasady i trzech następnych J. Rzyszczała i i]. Bramińskiej.* 
-

ł Inlormacji o autorach i realizatorach projektóu/ wystroju elewacji obiektów przy ul. Dług,ieji Długim Targu udzielili mi listownie, w związku z moją prośbą skierowaną .ro z1>A1> w cctań_sku, artyŚci malarze, rzeŻbiarze .i ceramicy. Przy opracowaniu aneksu wykorzystałem takżeinformacje o udziale architektów w odbudowie Drogi KróIewskiej, zawart w monograliiJ- stankiewicze i B- szerm ra Gdoń k - roztlój urbanźstaczng Ł rLfchltektonżczzy. Szereg wia_domości zaczerpnąlern z monogralii l,aństlĄoua w!ższa szkołd sżtuk plastacznuch u Gd.ańsku,opracowanej przez ze pół profesorów teJ uczetni. Korzystalerrl również z cennycn materiałów,udostępnion].ch mi w maszynopilsi,e, opracowanych przez doc. dr Ryszarala Massal kie8oi doc, dr hab. Jerze8o stankiewicza. Nactto kilku architektów i pla tyków udzieliło mi ustniewielu cennych i,nformacji.
Mimo zabiegów nie udało się zebrać pełn 8o materialu o autorach - budowniczych i pla-stykach biorących udział w pracach nacl odbułtową i wystrojem Drogi królewskieJ. Na prze-szko'lzi stanęły dwie sprawy: niemożność odnalezienia archiwalnych materiałów dotyczącychr kon trukcJi obiektó; przy wymienionym szlaku oraz fakt, ż niektórzy pla tycy zatrudnieniprzy zdobieniu królew kie8o szlaku nie byli w stanie udzielić mi potrzeunych informacji. Przy_Puszczam, Że PomYłki i nieŚcisłości mo8ą też wynikać z ŁePlo, że od czasu zakończenia zasadni_czych prac projektowych i ich realiza,cJi upłynęło Już kilkanaście lat i wiele 9praw zatarło ięw panięci realizatorów tego przectsięwzięcia. Nadto trz ba pam,iętać, iż prace prowaclzone bylyzespołowo, a więc do pewnego stopnia anonimowo, i dlate8o nie wy,mieniono szere8u G9ób,których nazwi ka, ze wz8tędu na udział w realizacji tak wlelkiego c;ieła, za tuguJą na pod-]{reślenie.
Dal ze badania i Po zukiwarria materiałów, a przede wszystkim uwagi zaintere owanych.pozwolą uzup lnić i korygować intormacre w ewentuatnym kolernym wyctaniu k iążki czyw ltrnych opracowaniact!.

Nr 2. Od końca XVI w, własność rodziny von der Renne. W drugiej polowie
XVIII w, F. W. Lengnich przebudował póżnobarokową fasadę na rokokową.
Odbudowana w nawiąza,niu do form z pierwszej połowy XVIII w.

Nr 3. Kamieniczkę od,,budowano na wzór wczesnoklasycystycznej z drugiej
połowy XVIII w., wzniesionej wówczas przez starostę grudziądzkiego, gen. A, S,
Go|tza. Rekonstrukcja portalu według projektu R, Massalskiego.

Nr 4. Fasada o formach rokokowych, nowo zaprojektowana. Na fasadzie
pseudorenesan owa dekoracja malarska.

Ul. Garbary, wymieniona w XIV w., niegdyś osiedle garbarzy.
Nr 5. W pierwszej połowie XIX w" kamieniczka należała do Olszewskich,

następnie do księgarza F. W. Ewerta. W tym czasie pcwstała klasycystyczna
fasada. Obecną - zaprojekiował J. Bojarski; ozdoby ceramiczne C. Dobl,rl-
wolskiej i E. Roguszczaka"

Nr 6. W miejsce klasycystycznej fasady z pierwszej połowy XIX w. zapr,()-

jektował S. Mrozowski pseudorokokową, a ceramiką ozdobili: E. Roguszczak,
S. Mlzerski, C. Dobrowolska i G. Radkowska.

Nr 7. Stała tu kamieniczka gotycka, Znaia ze sztychtt Dickmana z r. ltil?.
Obecną, z pseudoklasycystyczną fasadą, wzniósł S. Mrozowski, a przyozdobił
sgraffitem T. Dembski

Nr 8. Fasadą ze szczytem o formach klasycystycznych ozdobiła medalionami
C. Dobrowolska (?).

Nr 9, Późnogotycka fasada tej kamieniczki znana jest ze sztychu Dickmana.
Od r. 1632 posesja była własnością Jerzego Curicke. Nowa ]<amienica o formach
rokokowycń z drugiej połowy XVIII w. należała około r. 1800 do znanego ko-
lekcjonera obrazów, Jakuba Kabruna. Obecną zaprojektował S. Mrozowski
w formach rokokowych.

Nr 10. W xVI w. kamienica renesansowa. Około r. lB00 uzyskała klasycy_
styczną fasadę. obecną - zaprojektował S. Mrozowski. Dekoracja sgraffitowa.-Ńr 

1l. Niegclyś kamienica wczesnorenesansowa z figurą Św. Krzysztofit na

przedp1,ożr_r, ptlchodzacą, łr.vć rrroże, z Dworu Artusłt. Od XVII w. mieściła siq
'.u gospocla ,.Pocl Krzysztofem". W X\,'ItI w. własnośc Przebendowskich, na-

9l}

Autor
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4r. Pokój w ,.Domu Uphagena'' przy ul. Długiej 12

stępnie starosty S. Bielińskiego i od r. 1805 - Uphagenów. obecną, pseudokla-
sycystyczną fasadę wybudowano według -projektu A. Hermanowicz.ai dekorac3asgraffitowa J, Wnukowej.

_T-.-_-l2 ,,Dom Uphagena" wznimiony na miejscu ba,rokowej kamienicyz xvII w. pozostał z niej jedynie portal, wmurowany ,ostatnio w tylną fasadę.Posesja od r. 17?5 należała do Jana Uphagena, ławnika i rajcy, który w r. 1,776przystąpił do budowy domu o fasadzie będącej kompozycją-f,órm klisvcystycz-rlych i rokokowyeh- Ten wspaniale wyposażony budynet- stał się .- ,gułnie7 wolą rvłasciciela *- nluzeum wnętrza z końca Xvttl w Elewacja zrekon-

1

l

l

stl,uowana wiernie przez S, Mrozowskiegcl, portal autent.yczny. Drzwi i tlztlrlllttr'
tlkratowan:a naświetla zaprojektował I(. orłorł,ski, rzeżby w drzewie wyktlrrtrl
T. Hoppe i B. Szymański. Tvlny portal zestawiono według projektu R. Massrrl
skiego. Dekoracje sgraffitowe ocl strony dziedzińca zaprojektował J. Żuławski.

Nr l3. Pierwotną gotvck1 lasadę przebudowano w drugiej połowie XVIII w.
Około r. 1800 właściciele,n domu był raica. a następnie senator K. M, Grcdeck.
Obecnie kamieniczkę wraz z domami nr 14 i 15 odbudowano według projektu
M. Splisgardta i Z. Wiśniewskiego, nawiązując przy rekonstrukcji szczytu
i portalu do rokokowych pierwowzorów. Portal zaprojektował J. Kroman;
górną część modelowała M. Przyłuska. Drzwi i kratę naświetla wykonali
B. Szymański i J. Stępień. Dekoracja - J. Wnukowej.

Nr 14. Znana jest z około r. 1600 renesansowa fasada kamienicy, należącej
w drugiej połowie XVIII w. do rodziny Paleskich, którzy przebudowali cenną
fasadę w formach rokokowych. W czasie odbuclowy zaprojektowano także ro-
kokową elewację. Dekoracja malarska J. Wnukowej.

Nr 15. Na tym miejscu stała od drugiej połowy XV w. gotycka kamienica
ze zdob,ną wnękowaniem fasadą. W r. 1900 wzniesiono budynek z fasadą eklek-
tyczną, która stała się wzorem dta obecnej, Dekoracja J. Wnukowbj.

Nr 16. Na miejscu XVI-wiecznej renesansowej kamieniczki, naIeżącej
w XIX w. do J. J. Czerneckiego, później przebudowywanej, porł,stał w czasie
odbudowy - według projektu A, Hermanowicza - nowy obiekt z pseudoba-
rokowym szczytem. Dekoracja sgraffitowa J. Wnukcwej.

Nr 17. W początkach XV w. własność ławnika i rajcv Piotra Thiergarta.
W pierwszej połowie XVI w. kamienica otrzymała renesansową fasadę. W XIX
i XX w. przebudowano ją. W czasie odbudowy ozdobiono kamieniczkę pseudo-
renesansową fasadą, zaprojektowaną przez A. Hermanorvicza.

Nr 18. Późnogotycką kamieniczkę z około r. 1500, należącą w XVIII w. do
rodzlny Grodcków, przed r. 1800 prze,budowano. Obecną fasadę zaprojektował
w formach barokowych W. Doliński, który odbr.rdował również sąsiedni dom.

Nr 19. Kamieniczka ma nową fasadę z pseudoklasycystycznym szczytem.
N r 2(). Pir;l<tra, rcllcsi,l11s()\\lit lill nrielrit,zl<a z ptrc,zettlttilt X\III rł,. lr;rlcżała
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w pierwszej połowie XVIII w. do S. E. Schumanna, Przebudowano ją w XlX
i XX w. Obecna, eklektyczna fasada otrzymała wystrój sgraffitowy.

Nr 2l. Niegdyś stała na tym miejscu kamieniczka gotycka z XV w., którą
w XVII i XVIII w. gruntownie przebudowano. Obecną fasadę zaprojektowano
w formie eklektycznej,

ul. pocztowa; nazwę - w m:ejsce dawniejszej, pochodzącej z początku
xv w. - wprowadzono pod koniec xlx stulecia, w związku z otwarciem przy
niej w r. l899 poczty.

Nr 22. Były to dawniej dwie parcele, wykupioneprzez władze pruskie. W na-
stępnych Iatach wzniesiono pseudoklasycystyczny budynek poczty, rozebrany
pod koniec XIX w. w związku z blrdową w latach 1896-1899, na miejscu
kamieniczek nr 22-25, wielkiego gmachu poczty.

Nr 23, Stala tu od pierwszej połowy XVII w. karnienica późnorenesansowa
z pięknym szczyt m. Od r. 1899 - poczta,

Nr 24. W XVIII w. kamieniczka barokowa, po r. 1899 - poczta.
Nr 25, W pierwszei połowie XVII w. właścicielem po.".3i był burmistrz

Adrian van der Linde; po r. lB09 - rajca, a następnie senator W. E, F. Soer-
mans, za czasów którego powstała klasycystyczna fasada, od r. 1899 - poczta.
spalony w r. 1945 gmach poczty odbudowano w następnych latach według
projektu L. Kadłubowskiego.

Nr 26, Pierwotnie własność Thiergartów, pod koniec XVIII w. - Behrend-
tów, którzy wznieśli budynek z fasadą rokokową. w połowie xlx w. prze-
budowł,no kamieniczkę w stylu klasycystycznym i w tych formach - z prze-
znaczeniem na pocztę - od,budował ją L_ Kadłubowski.

Nr 27. Rokokowa kanrieniczka należała od r. 1?89 do K. R. Engelcke, a przed
wojną - do znanej firmy złotniczej stumpfa. odbudowana (wtaz z domami
nr 28-29) .na użytek poczty przez L. Kadłubowskiego. Sgraffitc R. Kozakie-
wicza i B. Świderskiej. postacie dwóch rycerzy nad portalem wykonał k. Lech.

Nr 28. Jest to dawna siedziba słynnego w dziejach Gdańska iodu Ferberów,
wzniesiona w r. 1560 przez konstantego Ferbera w pięknych formach rene-
sansowych. Kamieniczkę nazwano ,,Adam i Ewa" cd płaskcrzeź,b tych postaci

zlraiclrrjących,"iq r,la cllził,iach,-vejściowych. I)om miał bOgaty wystroj rzt,z

bial]ski, we fryz:e herby. Niegdyś była tu piękna sień
ntrleżała do zarn<lżnego kupca o nazwisku Frantzius,
W czasie odbr,rdowy figury wieńczące szczyt wykonali

. Od r. l789 kamienit,a
poźniej d<l Steffensów.
S. Horno-Popławski -

skrajne, i T. Godziszewski - środkowe.
Nr zs. W XVII w. posesja należała do burmistrza Jana Czirenberga i ławnika

Jana Brandesa, a następnie do Frederów. piękną wczesnobarokową fasadę,

przypisywaną Abrahamówi van den Block, otrzymała kamienica w r, 1620,

żaŃą 1ą medal:ony dłuta piotra Ringerina. patrząc od dołu oglądamy: Ty_

ueriusza 
' Walentyna, Livię _ Klaudiusza, Domicjana _ Augusta _ Nerwę,

Karakallę _ oktawiana, Wlspazjana _ Trajana _ Nerona_, okazałe przed_

proże kamieniczki z drugiej poło*y XVII w. znajduje się obecnie przy Dłr"r-

ii.r, to.g., 5_6. Na Dług1 Taig 45 przeniesiono w r. 1901 także portal. Na po_

izątku bieżącego stulec:i na piętrzó domu urządzono stałą wystawę rzemiosla
ariystycznego, pochodzącego ze zbiorów L. Giełdzińskiego. W czasie odbudowy
p.ry*.o"ono fasadzie tań;enicy medaliony, które odkuł A. Smolana. Inne
-rr"Łby 

wykonały: A. pietrowiec (<lwie glowy w poqtalu) i M. przyłuska (pla_

skorzeżbę na III piętrze, rozety).
Nr 30, Na m:ójscu gotyckiej stanęła w r. 161? późnorenesansowa kamie_

niczka Daniel1 Haveradta,-zup.Ól.kto*ana - być może - przez Abraharria yan

den Block. powstała wówczas reprezentacyjna sień renesansowa z piękną balu-
stradą. Kamieniczkę poźniej przebudowywano, W drugiej połowie XVIII w,

dodano jej rokokowe przedproże. W czasie odbudowy - wedłlrg projekttt

J, Stanisiawskiego - ziekonstruowa,no renesan ową fasadę. Figurę ze szczYtu

wyrzeźbiła M. ńięckówna, a postacie Marsa i Wenery do portalu, bęclącego

kópią autentycznego z ul. ńdariackiej 48, są dziełenr A. Smolany. Piękne drzwi

wytconati - według projektu I. Bańkowskiego - B, Szymań,ski i B, Kozłowski,
Nr 31. Wczesnobańkową fasadę z pierwszej polowy XVII w. przebudowano

w XIX w. i w r. 1935. Oblcną, o formach barokowych, zaprojektował J_ Sta_

nisławski. poliehrornię elewacji u,edłu własnego projektu wykonali R. Koza_

kiewicz i B. Świderska.
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Nr 32. W pierwszej połowie XVII w. kamienica należała do burmistrza i bur_
grabiego Arno}da vo,n'Holten, miłośnika sztuki, który w swoich zbiorach miał,
ńlęa"v innymi, dwa dzieła Ł. Cranacha. Późniejsi właściciele: K, A, Hewelke,
od r. iazt iralescy. w w. xlx i xx kamieniczkę przebudowywano, po wojnie
odbudował ją S. Tarnowski, pozostawiając barokowy portal z Długiego Targu l7,
skąd przeniesiono go tutaj w r. 1912.

Nr 33. Od około r, r-oro własnośc burmistrza i burgra,biego Bartłomieja
Brandta, W r. 1?25 wzniesiono tu barokową kamienicę, której fasady w czasie

odbudowy zrekonstruowano według projektu W. Hurki. Portal autentyczny,
Dwie możaiki C. Dobrowc,lskiej, ozdoby ceramiczne C. Dobrowolskiej i M. Al-
kiewicz.

Nr 34. pod koniec XVI w. wła ność burmistrza P. Fiirstenaua, w Pierwszej
połowie XVII w. _ rajcy J. B. Engelckego. W czasie odbudowy _ według
projektu W. Hurki _ zrekonstruowano klasycystyczną fasadę z około r, 1800,

pozostawiając autentyczny portal, przeniesiony tu w początkach XX w,

Nr 35. Słynny ,,Lwi Zamek" wzniesiony w r. 1569, prawdopodobnie przez
Jana Kramera, na miejscu gotyckiej kamienicy. W r. 1411 posesja ta należała
do rajcv Bartłomieja Gro*.", zamordowanego przez Krzyżaków na gdańskim
zamku, Fasadę renesansowej kamienicy przyozdobił rzeżbami prawdopodobnie
Fryderyk vroom. we wnętizu urządzona była jedna z najwspa,nialszych gdań_

skich sieni okresu rene ansu. W XVII w. ,,Lwi Zamek" należał do możnej
rodziny Schwartzwaldów, znanej z urządzanych u siebie spotkań uczonych
i artystów. Tu w r. 1636 na cześć króla Władysława IV wydano uroczystą
ucztę. obecnie kamieniczkę odbudowa,no według projektu J. Bojarskiego. Fa_

sadę zrekonstruował W. Zaleski, wykorzystując wiele autentycznych detali
rzeźbiarskich. Rzeżbę wieńczącą szczyt i dwa lewki nad portalem wykonał
K. Lech.

Nr 36. W czasie odbudowy _ według projektu J. Bojarskiego _ wykonano
klasycystyczną iasadę. Kartusz ceramiczny J. Jesipowicz.

Nr 37. Niezwykle bogato zdobioną renesansowymi płaskorzeżbami
wykonano w r. 1563, a w czasie odbudowy zrekonstruowano według projektu
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J, Kromana i W. Zaiesk:ego. Pozostawiono. au_tentyczne fr.agnrenty kanrieniarki,w tym płyty z alegorycznymi postaciami ,,Mrrz}ki", ,,łl.inltuktul,y'' i ,,Geo-rnetrii" we fryzie oierw,szel konayg,.,a.ii. Brakujące'"i;;;;;ty wystr.ojtr rzeź-biarskiego wykonai a. ł,oso*sti." tiujr,.._.""rby szczytu wyszły spocl dłutaS, Horno-Popławskiego, środkową *yirLzuił rrł. nr"."i"i"t. w .u*,"m portaluumieszczono autentyczne figurki , an*.r"so, zlikwidowan;;.'* r. lB54. W po-czątkach XVII w. , kamieńiczka 
"ot"zuł" ao x. c"i."rr'u"".g", pod koniecXVII w, - do rodziny von x"-p"".-óJ r. 1920 czynny był na piętrze PolskiBank Komisowy.

Nr 38, !V r, 156? właściciel posesji, Mikołaj van der Linde, zbudował piękną,renesanlsową ,kamienicę i cltlżą ofii.ynę, ttoreJ 
"tr"pio"o'"j!ń z portalem za-chowała się na zaplecitr sło*""g. i,",'jv.tu. "w 

"""ri"- "jl-,rao-v - wedługprojektu Z. Sypniewskiego 
- ,ńt""ri.,rlialec ""t""ii,i,"" etementy. ól;;;v"p,]i}i]:,iffi'filXTŁ,iiTi:, ,?i6]'j]_chowanego przy Długim 1aigu łz, góriz'.montowanó go podcras przebudowyÓwczesnej kamieniczki- Szcłyt prti"rłoui.no pięciomi-ń"o].llo.,o_i A. pie_trowiec, z których clwa wykon,!"""uyif przy rvspółt,rclziale Z. Erszkowskiegoi W. Marciniaka. Trzy rzeźby naa po.tatim dłuta M. Przyłusl<iej.Nr 39. Po pożirrze b*o.' a.trri *".."ńro ,ui".rły ;;ó-;;;jącej tutaj wów-czas gotyckiej kamienicy bractwa mieszczańsk--iv"ivil li. ,brrdowano natym miejscu kamienic.ę tarokową. ó;;;;ą, o formach barol<owych, zaprojek-torvał W, Doliński. Dziewięć .or"t ,n u]"*o";ę opracowała M. Przyłr-rska. oka-zały plafon z sieni ba.rokowej *umi".,ic|'po"tudrą"y , ;k"i;'r. l?00, znajdujesię_w stropie sieni Ratusza Str.o-i.5.kiigo.Nr 40, Stała tu, znana z obraztr 

-A. 
]ńoetlera, kłrmienic zka z pożnogotyckąattyką, która przetrwala prawaopoń.iu do końca xvIII w. obecna fasaclanowej kamienicy jest kopią fTua, *iu.i"v.tv" znej z początku XIX w. od-budowana, wraz z domami nr 4l i 

-łZ, 
wĆaług projektu W. Hurki.Nr 4l, W czasie odbudowy 

"*to".t..ro-*ano,klasycystyczną fasadę z począt-ku XIX w, i dirno jej wystroJ -ulr.rli.-Projekt i realizacja elewacji B. Świ-derskiej i R. Kozakiewicza.

Nr 42. W drugiej połowie XVIII w. własnośc ławnika G. Schwartza. Odbu-
dowując kamieniczkę, zrekonstruowano fasadę klasycystyczną z początku
XIX w. Polichromia B. widerskiej i R. Kozakiewicza. Pońal nowy.

Nr 43. W piorwszej polowie XVII w. posesja należala do sekretarza m,ięj-
skiego Michała Borcka, znanego poety gdańskiego, a od r. 1826 - do K. W. Len-
gnicha. Odbudowana - według projektu M. Bajdy - w formach późnobarok,o-
wych. Dekoracja sgraffitowa B. Świderskiej, siedem meda]ionów owalnych
wykonała H. Główczewska.

Nr 44. Klasycystyczna fasada z początku XIX w. zrekonstruowana według
projekłu M, Bajdy.

Nr 45. Właścicielem posesji w drugiej połowie XIV w. ,był Gotko Pape, od
r. 1415 - Walter Rosen. Piękną, renesansową kamieniczkę, znaną z abrazu
A. Moellera, zbudował około r. 1560 prawdopodobnie Jan Konnert. Od r. 1616

dom należał do E. Kóniga, a później przez długi czas do wielce zasłużonej dla
Gdańska rodziny Schuman,nów. W drugiej połowie XVIII w. kamieniczka, ucho-
dząca za jedną z najpiękniejszych w Gdańsku, uzyskała rokokowe przedproże.
Wnętrze jej wiele razy przebudowywano. W r. 1912 piękną sień kamieniczki
przekształcono na kawiarnię, przenosząc kamienny tryz z Neptunem, Mer-
kurym i Cererą do Ratusza Staromiejskiego. W r. 1934 zdeformowano pierw-
szą korr-dyg,nację domu przez dobudowanie od strony Długiego Targu i ul, Dłu-
giej podcienia. W czasie odbudowy - według projektu Z. Kapałki - zrekon-
struowano renesansowe fasady, szczytową od strony ul. Długiej i boczną od
Długiego Targu, wykorzystując liczne zachowane fragmenty rzeżby z XVI w.
Brakujące figury Apolla i Diany z nisz szczytu wykonała A. Pietrowiec, po-
zostałe - M. Przyłuska, J. Smyk i A. Łosowski, który wyrzeźbił dwa putta
na bocznych konsolach szczytu. Dotąd brakuje kamieniczce posągu Zeusa ze
szczytu od strony ul. Długiej; figura Ateny z północnej lukarny ustawiona
jest w sieni budynku. Odtworzono pierwotny portal, a nową sień, bardzo
skromnie urządzoną, zaprojektował Z. Wysocki. W tylnej fasadzie brak wy-
stroju rzeźbiarskiego, a od strony Długiego Targu - pierwotnych wejść do
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piwnic. od,budowę kanrienicy na siedzibę pTI( zainicjował ówczesny prezestego towarzystwa, Leon Ostaszewski.
Ul. Ła w n i c z a: nazwa wymieniana od począt,ków XV w. ozdobną tablicz-

kę z nazwą wykuła w piaskowcu M. Przy}uska.

Stroncl pólnocna

Nr 46. Ratusz Głównego Miasta.
.Nr.47. Na miejscu pierwotnej kamienicy z XIV rł,. wzniesiono około to latpÓŹnlej rrową, której fasa,dę ozclobiono cztercma rvnękami. ocl r. l611 budynek

ter-r tlależał do miasta i dzielił zakres fr-rnkcji z ratuszem. odbudowany *"aługprojektu z. wiśniewskiego uzyskał w szczycie mozaikę, którą rvykonałaM. Alkiewicz.
Nr 48. od r. 1595 stała tu kamienica renesansowa, należąca z początkiemXVII w. do sekretarza miejskiego R. Kleinfelda. Przebuclowana w XIX w.i rv r,. 1909. Odbtrdowana (wraz ido-e* nr 49) według projektu Z. Wiśniew-skiego. _Wyst.ój sgraffitowy u,ykonłł E. Rogusiczak i "e. Siymaniuk. Oni tezzaprojektowali elewacje kamieniczelr nr 47, 48, 50, 51, 52 i"ss i zrealizowali,alystrój na fasadach domów nr 48, 50, 5l i 52.
Nr 49. Na fasadzie o formach baroi<owych, opracowanej przez W.. I{adłrrŁlow-ską, ozdoby ceramiczne F. Luterka.
Nr 50, Na miejscu dawniejszych W, Grylewicz wzniósł w r. lg03 nową ka-nlienicę. od r. 1920 należała ona do Lewińskich, a następnie do Warszawskiego

Ęan\1 stołeeznego, Tuż przed wojną przeksztaicono tasaaę kamieniczki w du-chu klasycyzmu i w tej formie zaproióktowano ją w czasie odbudowy, zdobiącsgraffitem.
Nr 5l. odbudowana w formach barokowych kamienica uzyskała zwieńcze-nie szczytu dłuta A. wiśnielvskicgo i sgraffitową dekorac;ę-flsaay. w opraco-waniu projektu elewacji (także ni sz; brała udział w. kadłubowska.Nr 52, pseudoklasycystyczną rasaaę zaprojektował w czasie odbudowyB. Majda. Uzyskała ona dekoracię sgrafiitową.

Nr 5;}. Pod koniec XYI w. stanęła tutaj kamienica renesansowa. Nową wznie-
siono w r. 1896. Obecna ma nową fasadę zaproiektowaną pyzez B. Majdqpseudobarokow.y szczyt zwieńczony jest. {igurą rycerza, dłuta L. werocsegtl
CzterY zewnętrzne medłrliony ceramiczne na fasadzie -.- E. Rogtrszczaka, śrclrl_
kowy - A. Smolany.

Ul. KaleŁnicza: nazwa rł,ystępuie ocl początku XV w. i,*,ywodzi sir;
<ld czynnych tu warsztatów kaletrriczych.

Nr t4. Fasadę o formach barokowych zaprojektował A. Hermanowicz, a po-
lichromią ozdobił R. Madejski z zespołem, Figura lwa - L. Werocsego (?).

Nr 55. W drugiej połowie XVI w. stanęła tu kamieniczka o bardzo ozdobnej
fasadzie renesansowej. w drugiej połowie xvIII w., kiedy dom należal clo
rajcy J. J. Salomona, fasada została zmieniona. Na początku XX w. rene.san-
sowy portal przeniesiono na wschodnią ścianę Dworu ,Św. .Ierzego. Podcza.s
odbudowy kamienicy - według projektu A. Hermanowicza - kopię tego por-
talu umieszczono na dawnym miejscu. szczyt kamieniczki uzyskał formy re-
nesansowe.

Nr 56. W Czasie odbudowy projektant, A. Her.manow'tcz, pt:zyw,rócił enrrpirtl-
wy szczyt,z początku XIX w.

Nr 57. W obszernej kamienicy klasycystycznej z r. 1Bt6 doda,no w r. 1836
trzecie piętro i nowy szczyt. w drugiej połowie xlx w. wzniesiono nową ka-
mienicę, w której po I wojnie mieścił się poznański Bank przemysłowcriw.
Przed wojną znajdowało się w niej kino ,,Tobis-Palast". Na posesji tej oraz
na posesji przy ul. Piwnej zbudowano - według projektu A. Mączyńskiego
i Martensa * kino ,,Leningrad". Fasadę oz-,dobił sgraffitem R, Madejski z ze-
społem. Fryz w hallu wykonał J, Żuławski.

Nr 58. W kamieniczce mieściła się w pierwszej połowie XIX w. znana cu-
kiernia A. Cortesiego. Później, aż do czasu przebudowy na kino, par.cela po-
lączona z posesją nr 57 przechodziła wspólne z nią kcrleje.

Nr 59. Około r. l5B0 należała posesja do burmistrza Daniela Czirenberga ze
znane io rodu gdańskich patrycju' zów, a od r. 1?59 .- do Karola Grodcka, bur-
mistrza i burgrabiego. obecna fasada uzyskała w czasie odbudowy formy ro-
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kokowe. Nowy portal z płaskorzeźbami wykonano według projektu A. Grab-skiej.
Nr 60- Pod koniec XVI w, kamieniczka należała clo burmistrza i burgrabiego,Geria Branclesa, wielce zasłużonego dla Gctańsk; Ń;G;;j^poło."iu XVII w.powstała fasada barokowa, uwieczniona w r. 1842 sztychem J. K. Schultza,Po kilku Przebudowach i połączeniu przyziemi z domeir ,'.- ol ,rtotowano tuw r, 1920 Polski Bank Po_morski, a nistępnie kino,,Ratuszowe''. W czasie od-budowy zrekonstruowano barokowa fasad! z XVII w. Portal wyk. M. Przyłuska.Nr 6l, Na eklektycznej fasadzig umieszczono piękny fryz ceramiczny, wy-k1l"nI^ol1"z E. Roguszczaka i S. Mizerskiego,Nr 62, Niegdyś dwie-parcele, połączone w połowie xVI[ w. Z początkiemXIX w, senator Piotr Eggert wzniosł Jta sielie tamie.ricrtę klasyeystyczną.Obecną_zaprojektował Z. 

-Ńiśniewski 
i łr, Splisgarat.Nr 63, W początka,l- xY * p*".il nalełała do znienawidzonego przezgdańszczan zausznika krzyżaków, Łuliasza Mekelfelta, w pierwszej połowieXVII w. - do Karola van der Linde. W

nice balok owa . uoe" t. zdob i onej t"." a,i"]t l iil -'"T*' :1 #ijtr lii: J, ffi;:-talem. Przebudowana w początkach XIX ;- ;;;;il;"; ki'^.r;r.tycznych. Dotych kształtów nawiązał z. wiśniewski i M. sptisgardt w;zasie odbudowy.Fle_sk - R. Madejskiego,
Nr 64, Do form rokokowej kamieniczki nawiązał S, Mrozowski w czasie od,bu_dowy. Polichromia - R. Madejskiego z zespołem.Nr 65, W *VIII w. stanęła tu rańieniczka rokokowa. obecna - projel<trrS, Mrozowskiego 

- podwl,ższona została o jedną tonovsńę, a szczyt uzy-skał formy rokokowe.
Nr 66, Nowo zaprojektowaną przez S. Tarnowskiego fasadę przyozdobił poli-ch_r_omi4 zespół R. MadejskiegÓ.
Ul. Lektykarsk" . i^r*u ta występuje od drugiej połowy XVIII rv.Nt 6?- Niegdyś stała tu kamieniczka .J.r"."..,.o*, o ceglano-kamiennyrn wy.stroju ,typu niderlan,dzkiego_.. obecną zaprojektował a--łrą"ryR.ti, portal '--R. Sznajder, dekoracja sgra,ffitowa -'H. Żułiwskiej.

Nr 68, Na miejsctr.kalnienicy renesan owej z XVI w. powstała w połowicXVIII w, r<rkol<owa,_do.której io.," 
"^*ąr"ł a, lłą.rvi.*ii.":*o'ując obecnąfasadę. Polichrorrria H. Zutawsłń-; M. Baryłki.Nr 69, W xVI w- wzniesio.ro t,, *"r*norene an ową kamieniczkę, która płlprzeblrdowie w początkach XIX . ot.zvm",ła fasaclq ir".v"vrry"zną. ,obecna,eklektYczna w górnych łllarsna":aJ] pochodzi z r. lg00. Dwie dolne kon_dygnacje odbudowano w9dłu!'p*;"ktu T. Kempskiego. Wywieszkę zegarmi-strza wykuto według projektu J. Xrorrrunu.Nr 70, Stala tu "1:,j!;i;ii:^i"y"""ui* w. kamieniczka rokokowa. obecna,eklektyczna, pochodzi z r- 1896- z*i-r"ti, 

"au"J"*"ii"i"i-,i".ri".kę, zapro-jektował nowy wystrój dolnej ł"ńve""łi.Nr 7l, W czasie odbuclowy-oat.vi3-ł","enty gotyckiej fasady z dr.ugiej po-łowy xv w, oraz rene ansowe i rokokowe elementy w szczycie - świadectwodawnych przekształceń stylowych" poro.t.*iono je, zatynkowując w r. 1967,;:]r5.iirtie murów z XiX l XX *. i"r.ie rozwiązanie zaprojektował J. Cie-
Nr 72. Gotycką, jednopiętrową kamieniczkę z połowj. XV w. podwyższonow XVI w, o jedno piętro i ,*r.r]p""oiirro ,".r"rr.rsowy szczyt. obecną, nowąfasadę ze szczytem nawiązujący.- a" ."*"łoy:cl ,.p.oj"*iJ-'ł A. Dąbrowski,a wystrój malarski i sgraffiiowy *yt o.r"ł" H.-ż"ńril'i"ńl uu.rłko, którynamalował medaliony, z postaciami aktoró.w a żJł*"*.it"* 

" 
Modrzejew-

:i:lj"rY.*iusławŚt<iego ń;;;;;"-;i;;ziby kolektur}-)'""p'."J.;ur.,ował s. Mi_
Nr 73, Posesja do dtugiej. połowy XVII w., po wykupieniu jej w r. 1500 odPolaka imieniem Salomon, uyła wiasnością miasta. Obecna, ,l*o ,rp.ojekto-wa,na przez S. Werbliński."s,._5ua, p."ypomina klasycystyczną z r. tB3B.Nr ?4, W drugiei połowie XVI w. .i".;ń 

-tu kamienicr*"".".*"r.rsowa, którąwzniós} prawdopodobnje Jan K.;;;;.'ńi"ła ona "i".*vil" 
'i"gato 

zdobionykamieniarką szczyt, odbudowuj|.--tr-i""j.r\ę, A. Leszczyński pozostawił za-chowaną we fragmentach fasadi ."*"""**ą i zrekorxtruowal szczyt. ,W r. lg7lrlblicowantl dom drotlna cegła i clodano rzeźbiarski wystrój. projekt elewacji ,-
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k. Macur i z, wysocki, rzeźbę pelikana zaprojektował z. korpalski, odkuł
E. Stelmach.

Nr 75, Kamienica odbudowana według projektu B. Dudzińskiego z fasadą
o formach klasycystycznych. wystrój sgraffitowy 

- H. Żuławskiej, cerami-
]<a - C. Dobrowolskiej.

Nr 76. Niegdyś rene ansowa kamieniczka otrzymała w XVIII w. rokclkowe
przedproże, odbudowa - według projektu B. Dudzińskiego - nawiązuje do
wvgladu fasady z pierwszej połowy xvII rv. i przynosi rekonstrukcję rene-
sansowego szczytu, który zwieńczono rzeżbą rycerza. Jej autorem jest s. Hor-
no-popławski. szyszki ceramiczne na attyce są dziełenr c. Dobrowolskiej.

Nr 77. Kamieniczka, odbudowana wraz z sąsiednią (nr ?8) przez Z. Wiśniew,
sk:ego i M. splisgardta, uzyskała barokowy szczyt, nawiązujący do piel,wotnego
z połowy XVII w. Dekoracje z terrakoty wykonane zostały przez E. Szczoclrow-
ską i A. Wiśniewskiego.

Nr 78- Fasada tej kamieniczki jest rekonstrukcją barokowej z początklr
XVIII w. Portal zrekonstruowano według projektu M. Paszkiewicza. Dtz.wi za-
projektował T. Kempski.

Nr 79. W XVII w. posesja ta należała do Andrzeja Bor.ckmana, burmistr.zł
i burgrabiego. podczas odbtrdowy kamieniczki zaprojektowano rokokowy szczyt.
Sgraffitowa dekorację wykonała H, Żuławska.

Nr 80. około połowy XVII w. wzniesiono barokową kamienicę z fasadami
od ul. Długiej i Tkackiej. obecna rekonstrukcja nie jest zbyt wierna. sgraffi-
tową dekorację wykonał M. Baryłko.

Ul. Tkacka - wymieniana jest w dokumentach z połowy XIV w.
Nr 81. Na miejscu barokowej kamieniczki z XVIII w., później przebudowa-

nej, zbudował J. Bojarski nową, z pseudoklasycystyczna fasadą. polichromia
H, Żuławskiej.

Nr 82. odbudowana ptzez J. Bojarskiego kamieniczka uzyskała szczyt bę-
dący rekonstrukcją barokowego z połowy xvll w" Dekoracja malarska i sgraf-
fitowa jest dziełem H. Żuławskiej i zespołu.

Nr 83. Posesja wymieniana w źródłach od drugiei połowy XIV w. obecna

kamieniczka, zaprojektowana przez J. Bojarskiego, uzyskała szczyt o formach
barokowych. Polichromia H. Żuławskiej.

Nr 84. Nowo zaprojektowand przez W. Zaleskiego kamieniczka otrzymała
szczyt pseudoba,rokorł,y. Ozdoby ceramiczne wykonała H. Główczewska.

Nr 85. Kamieniczka, wzniesiona według projektu W. Zaleskiego, formami
szczytu nawiązuje do klasycvstvcznych. Fryz z kolorowych kafli wykonał F. l,u-
terek z zespołem-

Ul. Wełniarska nosi obecną nazwę od r. 1805, przedtem nazywała się
Zamurna, iako ,biegnąca lu,ż za murem obronnym.

KAMIENICZKI PRZY DŁUGIM TARGU

,S'trono południoua

Nr 1. Niegdyś stały tu: gotycka kamienica z XV w., renesansowa z XVI w.
i klasycystyczla z około r. 1800. Wybitniej,si właściciele posesji: w pierwszej
połowie XVI w. ._ Jakub Werden, w końcu w. XVI _- rajca Jan Kóseler, około
r. lB00 - rajca F. Muhl. Odbudowana wraz z kamieniczkami nr 2-7 według
projektu W. Czernego. ,Elewacje -- J. Kroman, B. Markuszewska, B. Brej.
Zrekonstruowana fasada klasycystyczna, przedproże z ul. Piwnej, ;balustra-
da - wykonana według projektu J. Kromana * wzorowana na kamieniarce
przedproża z ul. Długiej 20,

Nr 2. Na miejscu gotyckiej kamieniczki z około r. 1500 rajca Jan Schenk
zbudował w początkach XVII w. renesansową, którą ,podczas odbudowy zre-
konstruowano. Pod koniec XVIII w. włŃcicielem domu był wybitny bibliofil,
syndyk H. W. Rosenberg. Obecny portal - częściowo autentyczny. Figurę
Neptuna na szczyt kamieniczki wykonał K, Lech. Przedproże (zachował się
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autentyczny słupek z.r 157-7) według projektu J. Kromana, przy współpracyB. Brej, Dwa popiersia nad.portaleń zapiojektował Z, r<ęp.ki.Nr 3, Poczmistrz królewski, Paweł Grata, wzniósł * a"ugiij połowie XVII w.,lr-rb odziedziczył po 
.ojcu ; r."rci.rkr, barokową r."*l-..ri"ę, ktorą obecniezrekonstruowano, dając jednak szczyt o formach ,'t"n." ivIII w" Część ka_mieniarki rł, fasadzie a.utentyczna, plzostałą wykonałi a.-ł,*u*"*i i B. Lepie-szo, PrzedPr-oże 

- według pro;er.iu M. Fa.rłi"*icza _ wyrzeźbili: S. Markie_wiecz i Z, Erszkow ki; prze,kuii w kamieniu * S. Konieczny i L. Baranowski,Rzygacze .- Z. Kępskiego i A, nłi"r,"r"t".-Nr 4, Gotycką fasadę. kamieniczki w pierwszej połowie XVII w, przebudo-wano na barokową. Jej szczyt obecnie )rekonstruowano, a fasadę ozdobionomedalionami z terrakoiy F. Luterk". e. wis"lewski jest autorem medalionuz popiersiem królowej. 
|rz9lqroze z drugiej połowy XVIII w. zrekonstruowały:T._Pachotska i B. Brej. Część kamieni"-.ń-.ro*"Nr 5, Na miejscu gotyckiej kamieniczki wzniesiono w połowie XVI w" ba-.okową, a w drugiej poiowie XVru-w.-.aj"u M. G, Scbmiii--p.o."raził roko-kowy wystrój, Do jego form n"*iąrrno przy proiektowaniu szczytu w czasieodbudowy. Portal od'.yu:,rlno *roilj;; i'*_n; _.ołoło*yrr. z r. |777, pocho-dzącyrn z ul, Długiej 14. Rekon"t".ro*ł-go Jan Smyk wedlug projektu J, Cie-mnołońskiego i R. Sołtysa. Piękna aeło.-r";a sgrafiitowa-f;:riy jest dziełemZ, Karolaka. Przedproże, pochodzące , ui-oi.rgń; zó, sJri"'"riu*iono je okołor, ]700, zostało zrekonstruowane-wedńj p"o;"tt,, 

"r. k"..ń"** iest to wspólneprzedproże dla kamieniczek nr S i O, .?ęi"iowo autentyczne.Nr 6, Nowo zaprojektow".ru tur"łu li.rv*"łu- rokokowy szczyt, nawiązu-jący do XVlll-wiecznego. Pseudorokokowy portal wyrzeżbil J- smyt wedługprojektu D. Witosławskiej. Sgraftitowl iet".""i" i*"Tv Z. Karolaka.Autentyczne płytv przedp."Z""po.rroj,ń 
". :l_ ługiej ż9. Wystrój wnętrzahalłu i żyrandole zaprojek'tow"ł s, Hol, i w. Wie'rzbi"r.i. oraonne poręczemetalowe wykuli: łt. cąsec*i i-c. 

'svJil.ti, 
oŁła-ri-*}-i"-J".,i metalopla-stycy wykonali wszystkie stojące lrt".ni"' ara ńugi;i.'ń;;;..Nr 7, Pierwotnie stała tu kamienicn s.Jy.k", .a"p.]"rąi*r'itx *. klasycy-

styczna, którei szczyt powtórzono niezbyt dokładnie i zwieńczono figurą dłuta
L_ Werocsego. Na elewacji umieszczono tzeźby zwietząt zaprofektowane przez

Z. Kępskieio i przekute 
'ptzez 

K. Leczkowskiego, L, Błaszaka i E. Stelmacha.
Przedproże, *"dł,.rg proiektu J. Kromana, ma dwie autentyczne płyty z około
r. 1?0-0, pochodzącó z ui. Szerokiej 33. Granitowe słupki z r. 1706. od r. 1920

czynny był tutaj (i w domu nr 8) Polski Bank Handlowy,
Ń. t. sioiąca iu od końca XVI w. renesansowa kamienica należała od r. 1625

do Rajnolda Brandesa. Obecna fasada o formach klasycystycznych; portal jest

niedokładną rekonstrukcją portalu renesansowego z początku xvII w., wy-
konanego wówczas dla domu nr 11. w prze,dprożu, zrekonstruowanym przez
J. Kromana na wzór XVlll_wiecznego przedptoża z ul. Długiej 30, znajdują
się dwie płyty z leżącymi postac:ami, dłuta A, smolany. kobiece sfinksy na

słupkach przed schodami wyrzeżbił F. Duszenko, odtwarzając pierwotne, istnie-
jące niegayś przed domem Strzyckich ,,Pod Murzynkiem" (ul. Szafarnia 3).

Kształt wazy z amorkami wieńczącej szczyt wymodelował, według projektu
J. Kromana, Z. Kępski; postać chłopca z winogronami odkuł Z. Pypeć, chłopca
z fujarką _ E. Steimach, a wazę _ Cichosz. Części metalowe wykonał M. ogo_
rzeja. Dekoracja malarska - J. lŻuławskiego i M. Leszczyńskiej.

Ńr 9. W mió3scu gotyckiej i późniejszej renesansowej kamienicy powstała
w pierwszej połowie XVIII w. banokowa. Do form tego szczytu rrawiązywano
podczas odbudowy. Portal nowy, pnzedproże we,dług projek:,tu J. Kromana jest

rekonstrukcją XVlll_wiecznego sprzed kamieniczki nr 8. Część rzeżb autem,

tyczna, dwie nowe płaskorzeźby wykonała A. Pie,trowiec. Na autentycznych
siupkach schodów herb Schwartzwaldów. Projekt wys,troju elewacji jest dzie-
łeń c. Rzepińskiego, stiukowe dekoracje realizował W. Lewandowski.

Nr 10. Gotycką kam,ienicę z około r. 1500 przebudowano w r. 1705 na haro_
kową, której szczyt ostatnio zrekonstruowano. wystrój rzeżbiar,ski odtworzył
D, Główczewski. Przedproże, na wzór przedproża przy ul. Długiej 76, zrekorr_
struowano według p,rojektu M. Paszkiewicza. Obra,mowanie d,rzwi do piwn,icy
wykonała M. Przyłuska.

Nr 11. Kam,ieniczka naz,Wana ,,Zygmu,ntowską" o,d cza u, kiedy w r. 1552
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Przeznaczono ją na kwaterę któla Zygmunta Augtr_lta. Należala wówczas dobltrnlistrza Jana Werdena. W pierwszej połowie x]vlt w- 5ą *łrs"i"i.lem byłrajca Saiomon Giese. Renesansową kamienicę przei.,udi;wano około r,. 1B00 naklasycystyczną. Do ówczesnego szózyfu nawiązano projelłtując obecny, Malo-'ł'idła ścienne C. Rzepińskiego, portal nowy, przedp..,łu _ werlług projektr-rJ. Kromana 
- ma zrekonstruowane elementy barokowe.Nr t2, W końcu XVI w. wzniesiono na tym miejscu .eflesansową kamienicę,}lyć może na koszt sekretarza królewskiego, Muu.y"ugo Peschwitza. Około r. 1800

1l.zebudowano ją na klasycystycz.rą. ouJ".rą nowo zaprojektowaną fasadę ozcltr-l;iły.portrety Dantego, Kochanowskiego, Szekspi.a, ń.rm".rtego, Rafaela i Do-natella, wykonane przez c, Rzepińskiego. przedproże jest wieiną rekonstrukcjąlrlasycyzującego przeclproża z uI. Długiej ?5. Jego p.oi"łt opracowała B. Brej.\Ą/azlln z girlandami kwiatów, i drapórią na szczyt domu wyk. .M. Przyłuska.Nr l3. Właścicielem rokokowej kamieniczki był w końcu XVIII w. burmistrzK F, Gralath, W początkach XIX w. uzyskała óna klasycyrt!"r.rą fasadę, któ-t,ei szczyt pos}użył za wzór do wykonania obecnej. Po.iui nu*iąr.,ju do ba.o-kowego z ul. KuśnieTkTj, znajdującego się dziś irzy ul. Lawenaowej 1, De-l<oracja ,sgraffitowa C. Rzepińskiego. Frzedproże'z około ., 1800, wzclrowanena istniejącym- dawnie j .przy ul. piwnej 69, zmontowano według projektu
.J. _Kromana, wykorzystując autentyczne fiagmenty płyt z girlandami.U|. Mieszczańska: w innej formie wymi"ńń" j;; r. 1415.Nr 14. Stojąca na tym m:ejscu gótycka kamieniczka .,il"ż"łu od r. 1630 cloIvlichała Schumauna. Później ią przeńudowano. Po r, 1920 należała do kupcall- Woźniańskiego. Odbudowana przez S. Je]nickiego i K. niszew.tiego (wrirzz domem nr l5 i l6)_w formach przypominających'gounski;".ok- ozdobil jaclekor;rcją malarską S. Wójcik przy współp.""y B. 

*a.a_ins*iej 
i J. Bararra.W rekonstrukcji portalu 

- według projektu K. Mactrra * W. Łopaclti lvyko-t'zYstał atltentyczne jego fragmenty, W klasycystycznym przedprożu _ skon_struowanynr według projekttr L Bańkowskiego * wmtnitlwan" .ą 
'.ry 

auten-tyczne płyty i inne elementy, uzupełnienia i prace rzeźbiarskie wykonaii:A, ł,osowski, M. Przyłuska, S. Konier,zny, S. Nastaiy i inni.

Nr l5. Póżnogotycką kamieniczkę z około r. 1600 burmistrz Gerard Brandes
przebu,dował w r,. 1605 na renesansową, która w drugiej połowie XVII w,

otrzymała barokowe przedproże. w r. rÓłs S. Jelnicki odbudował kamienicę,

a w sześć lat później ozdobiono ją renesansową fasadą, odtworzoną na pod-

stawie dokumentacyj.,"go opracoivania J. Stankiewicza. projekt całości ele-

wacji przygotował R. Sinajder. Elementy rzeźbiarskie wykonał D, Główczew-
sti z Źespołem. Głowę mieŚzczki, gdańszczanina i putta wytzeżbiła A, Pietro-

wiec. projekt portalu op.""o*"i ń. Sznajder, a przedproża zap|artował, wy_

korzystując autentyczne kule granitowe, I- Bańkowski,
Nr 16, Kamieniczka -- odbudowana pfzez S. Jelnickiego - uzyskała szezyt

nawiązujący do rokokowe1o z r, 1?B4. Wystrój fasady_T, Pągowskiej, która

zastosowała technikę sgrafiitową i małarską, Przy przedprożu - wykonanym
według projektu I. Bańkowskiego _ zachowanó późnobarokowe zejście do

piwniJy,-naa XtO.y- umieszczono ,postać chłopca dłuta A, Smolany,
Nr 17. pierwotnie gotycka kamióniczka, w której burmistrz Maciej Zim_

mermann gośclł w .. isoł żonę króla Aleksandra. Kamieniczkę przebudowano

około r. 17b0, komponując barokową fasadę. Dnia 1 i 2 czetwca 1807 r. miesz-

kał w niej Napoleon Bonaparte, goszczony przez kupca _Korneliusza 
Almonde,

Do odbudówanej _ pro;ektu z. wiśniewskiego _ kamienicy fasadę skompo_

nował W. Gubała. oraoty rzeźbiarskie i część przedproża wykonali: Z. Ersz,
kowski i S, Markiewicr, płyty z prawej strony - A, Wiśniewski, Przedproże

odtworzył S. Klimkiewi.),-wykorrystując autentyczne kule i zabytkowy rzy_

gacz.
Nr18.PięknapóŹnogotyckakamienicazokrągłymifilarami.nafasadzie

należała od r. 1612 do fawnika i burgrabiego królewskiego, Zygmunta Ker_

schensteina. Pod koniec xvIII w. dobudowano rokokowe przedproże. Prze_

budowaną w XlX w. i wypaloną w r, 1945 kamienicę wraz z innymi odbudo_

wano, a jej fasaaę H. Główczewska ozdobiła mozaiką. Elementy rzeźbiarskie

zrekonstruowanego _ według pr.ojektu s. klimkiewicza - przedproża, wzo_

rowane na XVlll_wiecznych 
-wyszły spod dłuta A. Smolany i A. Pietrowiec,

która *ykonała płasko rzeżby ,,Ofiarowanie Izaaka" i ,,Miłosierny Samaryta_
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nin". Kamienica ta od r. 1918 należała do Polskiego Banku Dyskontowego,a od r, 1930 - do Bydgoskiego Oddziału Banku ćospodarstwa Krajowego.przed wojną czynna tu była Świettica centralna Gminy polskiej związku po-
laków w W.M. Gdańsku.

Nr 19. W r. 1842 T. E. Linck zbudował na trzech parcelach duży hotel, którygościł w r, 187? Jana Matejkę. Nowy hotel stanął na tym -ielsc,, w r. 1905.odbudowa,no go z ru,in według projóktu H, Freya, , *i"r*ą r"sadę, zaprojek-towaną ptzez L. Kadłubowskiego, ozdobiła polichromia K. osirowskiego, M. Ba-rylki i J. Łako,miaka. Wywieszkę ,,Jantar;' wykonał c. syliruxi według pro-jektu B. Brej.
N: 20, W początkach XV w. były tu dwie parcele, z których wschodnia na-leżała do burmistrza von der Beke. Na poiączonych * ivrr w. parcelachAndrzej Schlijte,r wzniósł w r. 1680 okazałą kamienicę. Później jej dolną częśćprzebudowano i usunięto przedproże. wykorzystując zachowane elementy rzeź-biarsk:e z r. 1680, wiernie odtworzono - *óał"g-rysunku rekonstrukcyjnegoR, Massalskiego - schliiterowską fasadę. odtwoizońo także domniemane gło-wy Jana Kazimierza i Jana III Sobieskiego. Wiólkiego pt"r." wykonał z b|a-chy - na podstawie'modelu W. Marciniuk" 

- M. Glsecki, a elementy rzeź-biarskie - M. Przyłuska. Przedproże zrekonstruowano wg projektu L. Zająca.Nr 21, W XVIII w. p_osesja ti uył" własnością szpltali 3*. e""u".y, a odr. 7920 na]eżała do Z, Lewakowskiego ze Lwowa. ódb.rdo*".ra według pro-jektu J. Kromana. Fasadę op"r"o*ił R. Massalski, portal doproje'ktowano.Polichromię, podobnie jak w d.omach nt 22-23, wykonał zespoł S. Teisseyr'a(J. Zabłocki, R. {Jsarewicz, H. Bajońska).
Nr 22. Odbudowana - według projektu J. Kromana _- kamieniczka uzyskaławcze nobarokową fasadę według rysunku R, Massalskiego. Portal .ro*f, bu"-stylowy.
Nr 23, kamieniczka z pseudoklasycystyczną fasadą, zaprojektowaną przezJ, kromana. od wschodniej strony wirowadzono podcień, przejście dla ple-szych.
Ul. Powroźnicza: nazwa ta występuje od połowy XIV w.

Strrlrla pólnr>cnł

Nr 24. Zielona brama
Ul. Pończoszników: nazwa wys,tępuje od połowy XV w.
Nr 25. Na miejscu wcześniejszych kam:eniczek powstała około połowy XV w.

wczesnobarokowa. Odbudowanej (wraz z domami nr 26-29) przez W. Zale-
skiego kamieniczce zrekonstruowano - według projektu J. Ciemnołońskiego -
XVll-wieczny szczyt, wieńcząc dom rzeźbą figuralną dłuta S. Horno-Popław-
skiego. Na fasadzie pierwszej kondygnacji umieszczono głowy portretowe
inżynierów i plastykow zajmujących się odbudową Dr,ogi Królewskiej: B. Mie-
szkowskiego, L. Kadłubowskiego, S. Horno_Popławskiego, J. Wnukowej, W. Za_

leskiego, J. Zuławskiego i Bojakowskiego. Rzeżby te wykonał T. Godziszewski.
Nr 26. Obecna fasada ze zrekonstruowanym szczytem z około połowy XVII w.

ukształtowana została według projektu J, Ciemnołońskiego, Lwa wieńczącegtl
szczyt wyrzeźbił A. Łosowski, dekorację sgraffitową _ według projektu
B. Massalskiej _ zrealizował zespół s. Żukowskiego. we fryzie portrety
B. Massalskiej (prawy) i M. Leszczyńskiej.

Nr 2?. Niegdyś stała tu wcze,Snobarokowa kamieniczka z około p,ołowy
XVII w., przebudowana w Lpoczątkach XIX w. na klasycystyczną. odbudowa_
na według rekonstrukcji rysunkowej J. Ciemnołońskiego. Portal projektowała
T. Pacholska.

Nr 28. od r. 1622 kamieniczka należała do burmistrza J. E. Schrijera, który
wzniósł nową o fasadzie wczesnobarokowej. Obecna fasada wykonana została
według opracowania J. Sienkowskiego i J. Ciemnołońskiego. Wystrój rzeżbiar-
ski portalu wykonał A. Łosowski, dekorację sgraffitową - zespół S. Tei seyr'a.

Nr 29. Fasadę kamieniczki odtworzono - według opracowania S. Michela
i J. Ciemnołońskiego _ w oparciu o formy rokokowe z drugiej połowy XVIII w.
Figurę wieńczącą szczyt wykonał A. smolana. zabytkowy portal, pochodzący
z ul. Piwnej 14, znajdował się do r. 1945 przy Długim Targu 10. 

-Według pro_

jektu S. Michela wykonano ,ozdobne nadproże oraz rokokowe wnętrze sklepu
cukierniczego ,,Goplana". Wywieszkę odkuł M. Gą,secki,
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Nr 30, Dawne trz1, p;r.ce|e zlaczon<l u, r. 18,ł2, trvorząc ze znajdtrjących siqna nich buclynków cl.az k;rnlieni"y p.ry 
,lrl. Chlebnickiej 16 wielki zespół hcl-telowY, WYkorzvstano ruiny *yporo.,"j kamienicy, *r.rr1".iorr"; w r. 19l3 namiejscu wczeŚnieiszych, i wybuńn*o.rJ 
- ulectług projeIrtu K, Biszewskiegoi L, I{adłubowskiego -- dom o trzech szczytach, tń.ym ,,njuno formy pseudo-barokow,e, Portal z her.bem Caur,.ku-;u"i a.i"ł"* J, Smyka.Nr 3l, Gotycka kamienica, 

""l";;;;-; pierwszej poł";l; XVII w. do rajcy,lakuba Konne.t;t, r-rzyskała .," p"io*L'w. XVI'I rokokową fasadę. W r. lB0?tnie,szkał w niej marsza_łek Francli F. l.'Lefebo-re, przyjrr:owany przez właści-ciela Piotra Eggerta. od r. l919 ao-.,ur"z"ł cto Polskie!'o- ;;1,, Poznańslriego,później 
- do kupców z Warsza*v, óJtra"wany według projektu B. Duclziń-skiego uzyskał nowa fasadę., p."uaor.iorycystycznym szczytem.Nr 32, Kamieniczi<1 

- 9alrrcro*unn p"rru.. B, Dudzińskiego 
- ma fasadę na-wiązującą formami O.,.*:5:-"j,-i;;;;o""j ttl w drugiej połowie XVI]I w-Nr 33, W początka*,iYII -:'J;l;;; tr-rtaj kamie.,]"" ior"z"ła do rajcyGabriela Schumanna. odbudowanu ,.,J"i.'lsło ór^, , *^*i.i"rt ą nr 34 przezprywatnego właściciela, zachowała modernistycrrą tr,.raf- ) r. w3?.Nr 34, W XVIII w, stała na tym -i;jr;" rokokowa kamie.,icrka, przebudo-

i:il;l: X ,f#. 
odbtrdowana z-kirmien"iczką nr, :ls ,acho*aia modernistyczn:l

Nr 35, GotYcka kamieniczkQ kolejny właściciel przebudował w końcLIXVtII w. na rokokową. Od r. tg)o not"z"ł, do Iwowianinu-Plx,,"nera; mieśt,iłsię tu Polski Rarrk P-rzemv,ło*v- óailrdowana (wspólnie z kamieniczl<arninr 36-38) przezM. Splisgarjta l z- wisriu*skiego, i.ó;;;;;,;jelitowali s?-czyL
lJ;ilnfr:'i',,,'-:;';:,;:1"cn Malcu]iJło"p,,,ud.to,,i"lą.:e t,iesiuclę gdłrńszt,zlrn

Nr 36, Poźtrogotycka kamieniczka trzyskała okołcl l.. 1ći50 b:rroliorł,;t fasaclę.()beclla, nowo z.tprojektowana, ,r.,r, .r,]r.r,i' o ftlr.mach 1.okokowyc.h, por.tu,I we-
i:ii.ł.TJ::'': 'ś 

r;:;,|;wsltiego rt:leżji'nn .,.,u<.ie dluta A szapoczniko,ł.
Nr l}7. Pod<,ziłs^ tlclbtlclowv skonstrttłlwilnrl 1asaclq nawiazrtjat.li clrl roftrl|inruni

7.

S
P

dI uglc.j pt;łtlwy X\/III w. Dekoracię maiarską szczytu wykonał zespół
Teiśseyr'a, Portai zaprrljektował S. Michel; rzeżba rokokowej postaci dłuta
woiewcdzianki.

Nr 3łł. Na miejscu gotyckiej kamienicy wzniesiono w połowie XVI w. r,ene-
sansową. W r, l715 podwyższono ją i skonstruowano barokową fasadę, którą
odtworzono vv czasie odbudowy, prowadzone j przez M. Splisgardta. Dekoracja
sgraffitowa wykonana została przez zespćlł S. Teisseyr'a.

Ul. Kuśnierska.- nazwa występuje od końca XV w.
Nr 39. Pierwotnie trzy parcele, połączone w drr-łgiej połowie XVI w. Na po-

lecenie mincerza Kaspra Goebla stanęła tutaj w połowie XVI w. niezwykle
okazała kamienica, wzniesiona przez Jana Kramera. Wraz z sąsiednirrri do-
mami (nr 40-"43) stanowiła ona w latach l5B7, 1593, 1594 i l59B kwaterę króla
Zvgmunta III Wazy. Później należała kolejno do H. Schroetera i H. Kreitzena,
od którego dzierżawiła ją od końca XVI w. rodzina Brandesów. Od r. 1658 bu-
dynek był siedzlbą polskiei P<rczty Królewskiej. Około połowy XVIII w. ka-
mienica otrzymłrła późnobarokorł,ą fasadę, W latach 1825-1945 mieściła się
tu a1)teka. W czasie odbudowy - według projektu Z, Żu|awskiego - zrekon-
strttclwano. ze zm:anilmi wystrcljrr. lasadę z połorvy XVIII w, PortaI clłutir
B. l,epieszr,. przedpl,oże zrekonstrucl\ł,źinc w formach barrkowl,ch. Proiekt i wy-
kotrarł'Strł'c st:uków przyokienrrl,ch \\:. Lewandowskiego.

l{r 40. W początkach XV w. posesja ta wraz z sąsiednią należała dc bur-
mistrza Arnolda Hechta. W ctrugiej połowie XVI w. wzniesiono tu renesan-
sową kamienicę, której fasadę odtworzono podczas odbudowy, prowadzonej
przez Z. Zuławskiego, Projekt fasady opracował Z. Wysocki. Boczne figury
w szczycie wyrzeżbił A, Smolana, a postać Wenus w zwleńczeniu - S. Hor-
no-Popławski. Portal wykorrał A. Łosowski, a figury dwu rycerzy - F. Du-
szenko. Przedproże odtworzono na wzór rokokowego, dając na słupku błędną
datę 1768.

Nr 41. ,,Złota Kamierriczka", naz\^,ana też ,,Dornem Spevmana", a lriekiedy
.,Domem Steffensóu"', gct_vż do tej rodzinv należała w latach 1?86-1918. Na
ptlc,zątkrr x\r rv. właścicielem posesii był zrrany w dziejach Gdańska bllrmistrz
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Arnold Hecht. Po r. 1411 posiadłość przeszła w inne ręce. W r. 1601 uzyskałją patrycjusz gdański, póżniejszy burgrabla krolewski, a od r. 1612 cto 1625
burmistrz miasta - Jan speyman. Na jego to zlecenie wzniesiono tutaj w la-
tach l609-1617, może według projektu Abrahama van den Block, wspaniałą,
renesansową kamienicę. Fasadę jej bogato ozdobiono płaskorzeźbami przed-
stawiającymi głoŚne wydarzenia historyczne i legendarne. Artysta umieścił też
tu płasko rzeżbione gł.owy takich bohaterów, jak Temistokles, Juda Macha-
beusz, Mucius Sca,evola, Skandenber,g, Hunyad,i i inni. Nadto rzeżby glów
Solona, Medyceusza, Jagiełły, Zygmunta III Wazy i innych osobistości znaj-
dują się na kapitelach, Autorem wspaniałego wystroju był Jan voigt z Roztoki,
chociaż prawdopodobnie mieli w t;rm swój udział także inni czynni w tym
czasie w Gdairsku arlyści. odbtldowując, wedłtrg projektu M. Bajdy, kam:enicę
wykorzystano ocalałe J/l fasady. wschodnia jej część zawiera autentyczne, wy-
dobyte z gruzów, elementy kamienne. zestawił je i uzupełnił A. Łosowski,
który zrekonstruował też dwie figury attyki, a dwie, w 60l|/o zniszczone, uzu-
pełnił. Wykorzystuiąc autentyczne płyty balustrady oraz słupki schodów, zre_
konstluowano przedproże. zespół gdańskich plastyków odświeżył wszystkie zło-
cenla. Wywieszkę Instytutu Bałtyckiego wykonał, według projektu B. Brej
i R, SzIlaidra, metaloplastyk M, Gąsecki,

Nr 42. Gotlzglrą pierwotnie kamieniczka uzyskała w drugiej połowie XVI w.
renesansową fasadę, przebudowaną następnie około r. l700. w czasie odbudowy
zl,ekonstruowano barokowy szczyt oraz architektoniczny wystrój fasady z prze-
łomu XVII/XVIII w. Projekt rekonstrukcji opracował K. Macur. Pozostał por-
talzr.1567, pochodzący z ul. Długiej 38 i osądzcny tu w r.1925, a także przed-
proż.e z r. 1660, przeniesione w r. lB82 z ul. Piwnej 60. Medalion nad portalem
z wyobrażeniem żaglowca wykonał A. Łoscwski.

Nr 43, w końcu xv w. posesja należała do rodziny Niderhoffow i z tego człsu
zachowała się gotycka fasada. Po pożarze w r. 161? przebudowano ją (zacho-
wał się renesansowy portat), Ponownie przebudowana w r. 1?l2, kieciy to
powstała barokowa fasada z pięknym, istnieiącym do dziś szczytem. po tei
przebrrdowie na koszt miasta rezvdował tr-r aż do r. 1806 sąd lawniczy, r' czym 43. Fragment przedprcl-

ż.a,,Zł<ltej Kamienicy"
przy Długim Targu 4l

l1?
l16



Lawnikóu, przy Dłu,gim Targu {3. urz4dzxlna w 1901 r.z lundacji L. Giełdzińskiegrl

przypomlna alegorvczna postać ,,Sllrawredliwości" na szcz.ycie. W r. 1901 w sieni
tej'kamieniczki urządzono stałą wystawę zbiorów dzieł sztuki L. Giełdzińskie-
8,o, Po ostatniej wojnie odbudowano kanlieniczkę vvedług projektu .I. Bojar-
skiego i w. Dolińskiego, pozcstawiając na lasadzie cenniejsze fragmenty wy-
stroju kolejnvch przebudowań. Projekt elewacji opracował M. Kilarski.
w szczycie odtworzono owalną oprawę okienka, którą wykonał A. Łcsowski.
wiele elementów zrekonstruowano, a udział w tych pracach wzięli: s. Horno-
-Popławski, A. Łosowski, B. Szymański z zespołem, Na pięknie wykonanych
drzwiach umieszczcno artystyczną kopię orła z clawnej poczty królewskie5
w Elblągrr.

Nr 44. Dwór Artusa.
Nr 45. Tak zwany Stary Dcm Ławy, gdzie od r. 1549 do 1?l3 urzędował

sąd ławniczy miasta Gdańska, w drugiej połowie xvIII w. ówczesny właściciel
A, I. Matthy przebudował renesansową fasadę domu na rokckową. od r. i?63
kamienica należała do rodziny uphagenórv. odbudowanej przez z. kapałkę
i J. Bojarskiego oraz W. DcI:ńskiego kamieniczce przywrócono kształty pbzno-
barokowe, zachowując renesansowe pilastry dolne oraz figury wieńczące szczyt.
Medaliony wyrzeźbił A. wiśniewski. pozostawiono przedproże, pochodzace
z ul. Korzennej 43 z około r. 1?50, przeniesione tu rł, drugiei połowie XIX w.
Uzupełniono je dlviema płvtami clłrrta A. Łosorł,skiego. Na autentycznych pły-
tach figurują wyobrażenia: Nalrki, Chronosa, Apotlina, Ateny. od strony ra-
tusza zaś znajdują się putta. Pr;rtal autentyczny z ul. Długiej 29.

Nr 46. pierwsza murowana kamieniczka, która stanęła tutaj dopiero w dru-
giej połowie xvII w., uzyskała barokową fasadę. przebudowywana w xlx
i xx w. podczas odbudou,y doprojektowano dolną kondygnację, odnowiono _-
wedłu6J projektu M. Kilarskleg,o,- szczyt izwieńczonc go fi6lurą dłuta Anny
Grabskiej. Dekorację sgraffitową ocl frontu i od strony ul. kramarskiej wy-
konał zespół .}. Wnukowej z udziałem W. Lewandcwskiegc.

ul. kramarska: rriegdyś zanrieszkana przez drobnych handlarzy:
rLazvla wvstępuie od końca XI\r w.

l]9

44. Sień gdańska w Dom,u

118



WYKOnZYSTANA LITERATURA

Bieniecki T., ArtustlJczm,e kratg gd,ańskie, Warszawa 1956.

B,inerowski Z. Spłafua krualuego tumultu ul Gdańsku lp XlY
Gdański". t. XV/XVI, 1956/1957.

Bobiński S., Gdańsk uczesnoilzieio7Da - analiza planu miasta,
Bogucka M., Gdańsk jako ośrod,ek produk.cyjny u XIY-XVII tł.,

B o g u c k a M., żgcie codzienne u) Cdańsku, Warszawa 1967.

Carstenn E., Was ćlie Da.nziger Strassennamen erziihlen, Danzi:g t924.
Ciemnołoński J., Problem konseruacji Jasaćly ćlomu gotgckiego przg ul. Dłu-

giej 71,,,Zeszyty Naukbwe Politechniki Gdańskiej - Ar,chitektur,a", z,9, 1968.

Ciemnołoński J., Habeta J., Massal,ski R., Stankiewicz J., Wy-
brane za,gaćlńenio z dziejóu ,,Drogź KróIelnskiej" tl: Gdańsku. lreferat wygl.
w r. 1966 na ogólnopolskiej Sesji Historyków Sztuki w Toruniu, poświęconej
Dziejorn Sztuki Pomorza.

Cieś,Iak E., Biern at C, Dzieje Gdańska, Gdańsk 1969.

Fabiani-Madeyska I., Odwiedzing Cdańska u XIX ulieku, Gdańsk 1957.

Fabiani-Madeysk a I.,,,Palatium Reg:lum" us Gdańsku,,,Rocznik Gdański"
t. XViXVI, 1956/1957 (wyd, 1958).

Gdańsk - jego ćlzżeje i kultura, praca zbior., Warszaw,a 1969.

Gćtańsk - przeszłaść ź teraźnźejszość, pod red. S, K ut rzeby, Lwów 1928-

Gosienieck a A., Malarstuo gilańskie XVI i XVll ul., Gdańsk 195?.

H o b u r g K., Geschichte und Beschreibung des R,athauses der Rechtstadt Danzig,
Dan7.ig 185?.

Irlziak f).. Dałr,ng Gdclńsk w r,!,!cin.ach XVl-XVlIl u,., Gdańsk 1969.

JanuszajtisA.,JuskaZ,,Zuśmiechempt.zezGdańsk,Gdyniat96t}.
K e y se r Ii., Die Stućlt Da,nzig, Stuttgart 1925"

Kilarski J., Gtlańsk lnźasto nosze, I(raków 194?,

kloeppel o., Das stadtbild. ucnl Danzing żn den ćlrei Jahrhunderten seiner grossen

G e s chichte. Danzig 1937.

Kloeppel o., Die Wżed,erherstellung iles alten Stadtbild,en łson Da,nzig seit iler
natźona,Len Erhebung, Die Arbeiten d,es Jahres t934, Danzig 1935,

Mamuszk.a F., BućIoule obronne Ziemi Gdańskiej. Gdańsk 1966,

Mamuszka F,. Gd.ańsk izżemiagd,ańska, Warszawa l96ti,

Massalski R,, Stankiewicz J., Droga Króleulska ul Gd,ańsku (m,aszynopis).

M e i i i n K., Szymon Herle _ snacerz gilański, .,Rocznik G<tański". t. xxv. 1966.

Milewski E.. Opouieścigdańskich uliczek, Odynia 1966.

Oberg P., Der Beiscltlag d.es deutschen Biirgerhauses, Danzig l9ll5,

ogie,r K., Dziennik poćIróży ilo Potski l9J5_t9J6, t, I i II, Gdańsk 1953_

Osiński M,, Dom L]phagena.w Gćlańsku, [w:] Studia i materialg ilo teorii hiśtorii

archźtektury i urbanistgki, t- IX. War zawa 1971.

Państ.,ła"łą Wgższa, Szkola Sztuk Plostgczn!łch u: Gd,ańsku. 1945*1965, poci red,

J. Wnuko,tł,ej. Gdańsk 1965.

Pelczar M., Gd.ańsk, Wanszawa 1958.

PeIczar M., PolskiCdańsk, Gdańsk 1947-

Schwartz F., Das cleutsche Danzźg int Wandel der Zeit in 60 Bildern, Danzig 7921.

Sikorska H., Spey.man J., Szkic dziejóu lnecenatu gdańskie_j sztuki, XVI i XVII w.,

,,Rocznik Gdański", t. XXVII. 1968 (wyd. 1969).

S i m s o n P., Der Artushof in Danzig, Danzig 1900.

Simson P., Gescłr,ichte der stodt Danzig, Danzig 1913-1918.
Stankiewicz J., Szermer B., Gdańsk _ rozluój urbanistyczna ,_ oraz po_

w stan i e z espolu Gd o,risk-. op ot-G d,lJ lt ia, W arszau, a 1 959.

Stankiewic z J., Kilka u,wag do artykulu ,,Alegoria hand.lu gdańskiego"..,Biule-
tyn Historii Sztuki" , t. XVII, 1955. z. 4.

Stankieu,icz J., Lwi Zamek - lenesanowa kornienica giląńska,,,Kwartalnik
Architektu,ry i Urbeni tyki", t. I. 1956, z. {.

121

uieku, ,,Rocznik

Gdańsk 1951.

W.arszawa 1962,

l20



*m

Slankrewicz J., ROż7L}oj torta{,kacli ,rnata Crlonsko u? xV' t XVLI u, na tle
lłspólczesngch osiągltięć sztuki |ortufikacplne! u Europien l*,:J Hi tofilr u.lojsko-
rłości, Warszarł,a 1960.

Stankie,wicz J.. strakoluscu - |ortgfikatorzg. architekcź i hud.ouniłzłxłie
gdańscy, Gdańsk 1955.

Stankiewicz J., Srećlniolłźeczne fortgfikacje Głóunego Miasta t Gdańsku,
[u,:] Studio i materialy da hi.storii uojskoulości. 1. IV, Warszawa 1958,

Stephan W., Die Strassennamen Danzigs, Danzig 191l.
Strumieński J., DuaćIzźeścia tat śroiloluiska plastycznego ncl wabrzeżu, ,.Gdań-

skie Zeszyty Humanist;yczne'', R. X, nr 15. 196?.
Tomkiewi,cz" W.. ,,Alegańa handlu gdańskżega'' lzaaka uan

letyn Historii Sztuki", XVI, 1954, nr 4.
Tuchołka B_, Z zagadnień tąłórczości rzeźbiarskiej Hansa

Gdański''. t. XXIV. 1965.
V o l m a r E.. Danzigs Bauuserkę utń ihre Wźed"erherstetlung, Danzig lg4o.Zbier ski A.. Port gdański na tle n'iasta u X-XIII .ro., [w:J Gd.ańsk ulczesno-

średnżottieczna, t. V, Gdańsk 1964.
Z i n s H., Ród, Ferberóu i jeg1o roLa w dziejach cdańska ul XY i XVI ll:., Lublin

l951.

JS. Brama W.r,źyn-
na - niegdyś głów-
ne wejście do mia-
sta, 157&-l588. W
głębi kolejno Katow-
ni.a, Wieża Więien-
na z okolo r. 1400

i XVI w.

dem Blocke, ,Biu-

Brand,ta, ,,Rocznik

'H
,,i.,
,.,!l
..d

;"ł
L-

l*ł

fr
i_;;
L..
;;ill
l;

..L.,

. f,3
_L
dt:

l
t
łłI
t

n
tl!
-J
{;l

Ę
&,Ę
Idg

l22
l23

łąłĆ



INDEK NAZWI K

Aleksander Jagiellończr-k, król polski 45, 56. 1lt
Alkiewicz Maria. artystka malarka 99. t02
Almonde Korneliusz, posesor gdański 49. l11
August II. król polski ,lB

August III, król polski 48

Bajońska Halina, artystka malarka ll2
Rajdo Marian, inżynier architeki l01, 116

Bańkowski I.. artysta rzeźbiarz 9?, 110, 111

Baran Józe{, artysta malarz l10
Baranowski L.. rzeźbiarz 108
Baranowski M., kurator stowarzyszenia .,C)gniwo" w Gdańsku 50

Baren Jarl. ślusarz gdański w XVIII rv. 91

Bartholdy Benianrin, organizator spi,z}-siężenia antypruskiego 59.

Baryłko Mieczysłar,v, art},sta malarz 105, 106, 1l2
i3atory Stefan zob. Stefan Batory
Beke Gert von der, burmistrz gdański 17, 43. 56, 112

Bell KÓnrad, przywódca rebelii łl, Gdańsku 43

Bendrat A., rnalarz gdański ?4
l,}ielaszkr;rł,ska Aleksandra. konserwat(lr zabytkórł, w PKZ w Gdańsku 79, 8,ł

Bietiński Stanisław, generał, starosta grudziądzki 61, 94

Biszervsl<i l(azimierz, inżynier architekt, docent PG r10, l14

i ti8

Blocli Abralram \ran den, alchitelrt, rzeźbiarz gciańsiii ?9. 86, 9?. 116

Block Izaak van den. malarz gdański 14, 69, 70, 83. 91

Bloclr Wilhelm van den, arclritekt, rzeźbiarz gdański 66, 76, B0

Błaszak Ludr,vik, rueźbiafz l09
Bobiński Stanisłarł., inżynier architelit. pracownilr PKZ lł, Gdańsku B1

Bodzicclr Hieronim, Tzeźbiarz, pracorł,nik PKZ rv Gdarisku 84

Bogusłarł, X, książę zachodniopomorski 57

Bogusłar,vski Wojciech 105
Bojarski Jerzy, inżynier alchitekt 93, 99, 106, 10?, 119

Borckman Andrzej, burmistrz gdański, burgrabia królerł,ski 106

Borck Michał, poeta, sekretarz miejski w Gdańsku 101

Bororvski Jan, wojewódzki konserrł,ator zabytkó\\,. plofesoi PG 32, 36

Bramińska Boguchwała, artystka malarka 92. 110

Rrandes Detard, rajca gdański 5B

Brandes Gerard, burmistrz gdański 58, 101, ii1
Brandes Jan, ławnik gdański, doradca króler,ł,ski 58. 97

Brandes Rajnold, mieszczanin gdański 109

Brandł Bartłomiej, burmistrz gdański 99

Brandt Hans, snycerz gdański B5, BB

Rrej Bronisłau,a. art},stka malarl<a 107, 108. 110. 112. 116

Chlebolł,ski Stanisłarv, art},sta malarz 74

Chodot,iecki Daniel, rytownik. malarz gdański 71

Chrzanowicz Józef, inżynier architekt, pracou,nili PKZ rv Gdańsltu 36,

Ciemnołoński Janusz, inżynier architekt 105, 10B, 113

Cortesi Antoni, cukiernik gdański 103

Cranach Łukasz, malarz, grafik niemiecki 99

Curicke Jerzy, mieszczanin gdański, podsędek 93

Curicke Rajnold, historyk gdański 71

Czernecki Jan Jakub, mieszczanin gdański 61, 95

Czarniecki Stefan. hetman poln1- kolonn1,, -i6

169



Czerny Władysłarv, inzynier architekt, piofesol PG i PWr 36, 107

Czirenberg Daniel, burmistrz gdański, burgrabia królew,ski 59, 103

Czirenbelg Jan, burmistrz gdański, burgrabia królcu,ski 59, 97

Czirenbcrg K., posesor gdański 100

Czyżcn,ski Józef, działacz Poionii gdańskiej 61

Dąbrorłrski Andrzej, inżynier architekt 105

Dcisch Mateusz, sztycharz gdański 1B, ?1

Dembski Tadeusz, artysta malarz 93

Deotyma, zob. Luszczewska Jadwiga
Dickman ldzi, sztycharz gdański 71, 93

Dirksen Daniels, budowniczy gdański 83, 90

Dobrorł,olska Cecylia, artystka malarka 93, 99, 106

Doliński Witold, inżynier architekt 36, 95, 100, 119

Drozd Franctszek, rzeźbiarz 79,97
Dudziński Brunon, inżynier architekt 106, 114

Dttszenko Franciszek, artysta rueźbiarz, docent PWSSP 90, 109, 115

Eggcrt Daniel, tzeźbiarz gdański 21, B-1

Eggert Piotr, senator gdański 104, 114

Engelcke K. R., mieszczanin gdański 96

Engelcke Jan Beniamin, rajca gdański 99

Enkinger Michał, budowniczy gdański 77

!]rszkorvski Zbigniew, artysta rzeżbiarz 100, 10B, 111

Ewert Fryderyk Wilhelm, księgarz gdański 93

Elvert Łukasz, malarz gdański 62. 88

Falck Jeremiasz Polonus, rytorvnik gdański 71

Fentak Grażyna, konserwator w PRZ w- Gdańsku 8-1

Ferber Eberlrard, burmistrz gdański 44, 57

Ferber Konstantv, burmistrz gdański 57, 66. 96

Fcrber Maur5,c5,, biskup rł-armiński 45, 5?
Frcv Jietrt.vk. inżr pip1 al.chitekt 112
Frejer Romuald, arty,sta rzeźbjarz 79
tr'riedrich Danjel, mieszczanin gdański 59
} ii)'stenau Pio1 r. bul.mistr.z gdański g9

Gąsecki Mirosłarrl, metaloplastyk 10B, 112, l13, 116
Giełdziriski Lesser. kupiec, koiekcjoner dzieł sztuki 9?. 11B, 119Giese Saiornon, rajca gdański 110
Glotau Jan, budowniczy gdański ?9
Główczewska Hanna, art;,stka malarka 101, 10?, 111
Cłórł,czelvski Dominik, artl.sta rzeźbiarz 109. 111
Godziszer,l,ski Tacleusz, art;lsta tzeźbiarz, docent UMK ?9, 91, 9?, 113Goebel Kasper, mincerz gdański 17. 115
Go)tz August Stanisław. sta]^oSta grudziądzki, poscsor gdański ]?, ] ]5,Gomu]icki Wiktor, pisarz, 50
Gonzaga Maria Ludwika, zob. },Iaria Ludwika Gonzaga.
Gottheil J., maiarz gclański 74
Grabowska Barbara, konserwator rv PKZ rv Gcłarisku 84Grabska Anna, art.vstka rzeźbiarka 10.1. 119
Gralath Karol Fryderyk, burmistlz gdański 110
Grata Franciszek, poczmistrz gdańsl<i 10B
Grata Parveł, generalny ,poczmistrz królewski lv Gclańsklr 59, 10BGregorovius F. A., malarz gdański 51
Greth J., malarz gdański ?1
Grodeck Karol, burmistrz gdański. burgrabia królelvski 59, 103Grodeck Karol Michał, rajca. senator gdański 95
Gross Bartłomiej, rajca gdariski 17, 55, 56, 99
Grossor,va Anna. mieszczka gdańska 1?. 55
Gr.vq)crłski Aleksander, arl.r.512 malal,z 50. 7ł
Gr1-ler,vicz 'Wjktor. p{]scsof sdański 102

171170



{ittłlała trVłodzimierz, inżynier architekt 11l
( itInrorvs]<i Jan, art}-sta malarz 7.1

Il:tlrcla Jadwiga, inż.l.nier architekt 120
Illlvcradt Daniel, mieszczanin gdański g7

Ilt,cIlt Arnold, burmistrz gdański 17,55,56,58, 115, 116
Ilt.lcna, l<rólowa polska 45, 56
lI<,llingrath B., malarz gdański 74
llt,t,lc Szynon, snycerz gdański 83
llcl,trranorvicz Antoni. inżynier archiktet 94, 95. 103
Il(,\Ą,ol .Tcrz}-, kupiec gdański, armator, organizator floty krćlletskie.i 59,92
lIcrvc.l]<c Karol August, mieszczanin gdański 99
llrllt.t,rr Arnold von, burmistrz gdański 58.99
IIrllz Stanisław, inż;,nier architekt 38, 10B

IIrlrtcliltsz Wilhelm, sztycharz gdański 71
llrl1l1;c lf., rzeźbiarz 95

.I lrlt,tlr1-I]opłarvski Stanisłalal, altJ,sta tzeŹbiarz. pi,ofesoi- PWSSP 38. 79. 97. 100.
115,119

IIttt,lro Władysław, inżl.nier. arcl-}itekt 99. 100
I Ittst,rr Piotr, giser gdański 91
liiillillt.r,. ra.jca gdański 52

.,l;trl Iillzinlierz, król polski 43, 46, 66, 112
.lltlt lII Sobieski, król polski 48, 66. 71. 112
,,l:tIl]<rlwsl<i Maksymilian, artysta fotografik 74
,Iill)tlsz z Tu]iszkorł,a, rycerz polski 43
.Ir.Itlicki Stefan, inżl,ni". architekt 110, 111
,lt,l,zr,, tlrala::z gdański BB
,l(,siI)()wicz Janina. alt},stka malarka 99
.Ittt,ltanorł-icz A.. malarz gdański 74

I(łbrun Jal<ull, bibliol'i1, ktllckcioncr dzicł sztrrki 59. 60, 93

I(adłubolvslii Lcc}r. il'tżl,nicr architekt, docent ['WSSP ;iil, {t0, 96,

I(adłuborvska Wanda, at,tystka nlalal,ka 102

I(apałka Zbignierł,, inżynier architekt 101, 119
Kalfycz Adrian, sn},cerz gdański BB

Karolak ZygmlJnŁ, artysta malarz, docent PłVSSP 108
Kazimicrz Jagiellończyk, krtil polski 1l, 41, 45,56, 62. 88
Kerschenstein Zygmunt, rajca, burgrabia królet,s}<i 'l l1
Kępski Zygmunt, artysta rzeźbiaTz 108. 109
Kilarski Jan, krajoznawca 28, 32
Kilarski Maciej, inżynier architekt 119

Kleitrfeld Rajnold, sekretarz miejski w Gdańsl<u 102
Klimkiewicz Seweryn, artysta tzeźblarz 1II
Kloeppel Otto, profesor gdańskiej Technischc Iloclrschulc
Kochanowski Jan 110
Kogge Marcin, kupiec, przyrvodca rer,volty w Gdańs}ru ,}3, .1.'!

Kokoszko Romuald, inżynier architel<t 40
Konieczny Stanisław, rzeŻbiarz 79,90, 108, 110

Konnert Jakub, rajca gdański 11.1

Konnert Jan, posesor gdański 101

Kopernik Mikołaj 45
I(orpalski Zygftyd, artysta rzeźbiarz 1{|6

Koseda Zdztsław, artysta rz,cźbiarz 76
Kościuszko Tadeusz 49
I{ozakiewicz Ryszard, artysta malalz 96. 97, l00, l01
Kozłolvski Bernard, snycerz 97
I(ónig Engelbrecht, mieszczanin gdański 10l
l(óseler Jan, rajca gdańsl<i 107
Kramer Jan, architekt gdańslii 76, BB, 99, 105, 115
Krasilrski Zygmunt 49
Kraszewski Józef Ignacy 50

173

1l:ł, 1lł

106,1t3,

772



I'.t,eitzen IT.. poscsot, gdałiski 11;i

l(ronratr Jan. inżl,nir_.r,łr:r:lritekŁ 95, 100. 105. 10?. l0B. 109, 110, 11.2

I{ucncr Francisze,k, kupicc gdański 11.t
Iirvaśny Zdzisław, inżvniet, architel<t, mieiski konserlvator zabytkórv 34

Lauenstein Wawrzyniec, malalz gdariski BB
Lech Konstanty, artysta rzeźbiarz 79, 90. 96, 99, 10?
Lcczkow Konrad, burmistrz gdański 1?, 13, 55, 56
Leczkowski Kazimterz, rzeżbiarz 79, 91, 109
Lcvebvre Franciszek Józef, matszałek ccsalstrva flancuskicgrl, l<siążę
Lelełvicz Kazimierz, artysta fotografik 74
Lcngnich Fryderyk Wilhelm, mieszczanin gdański 101
Lcngnich Karo1 'Wilhelm, mieszczanin gdański 101
Lepieszo Bronisłarv, artysta rzeźbtarz 108, 115
Leszczyńska Maria, artystka malarka, docent PG 109, 113
T,eszczyńslri Adam, inżynier archite]<t 105
T,eszczyński Stanislarv zob, Stanlsław Leszczyński
Leszczyński Starrisław, Icgimentalz wojsk polskicir 52
Lc,uł,andowski Wincenty, artysta ma]arz 109, 115, 1l9
T,cwakowski Z,, posescr gdariski 112
T,inck Teodor Edward, przedsiębiorca gdański 1l2
1,ink Tadeusz, artysta fotografik 74
Linde Adrian van der, burmistrz gdański 59, 96
Linde Mikołaj van der, mieszczanin gdański 100
Linde Karol van dcr,, mieszczanin gdański 101
T,ohrmann Fryderyk Antoni, malarz gdański 71
Lltpi Jan, browarnik gdański, przywódca rewolty 43, 56
T,uterek Franciszek, artysta rzeźbiarz 102. 107, 10B

f,akomiak Józef, artysta ma7arz 112
Lopacki 'W., architekt 110

Cidańska 1 l]

Łosowski Ą]fons, artysta rzeżbtarz 3ż. 79. 90, 91, 100, ]01, 10B, 1i0, 113, ]15, 110, ll0
Łuszczcwska Jadwiga (Deotyma) 49

Macur l(azimierz, inżynier arcl-ritelit, plircorr.nik PKZ 32, 36, ?6, 34, t16, BB, 90, 10(;.

1 10, 116
N{adcjski Roman, artysta malarz 103, 101
Majda Bronisław, inżynier architekt 102, 103
Majcwski Witold, inżynier architekt 36
Marciniak Witold, artysta rzeźbtarz 100, 112
Maria Ludwika Gonzaga, królou,a polska 46, 71

Nlarkiewicz S., artysta rzeźbiarz 10B, 111
Markuszewska B., artysta plastyk 107
Marysieńka Sobieska, króIowa polska 46, 48, 71

Massalska Barbara. artystlra malafka, docetrt PWSSP 113
Massalski Ryszard, inżynier archite}<t, mieislii lionserrł,ator zabytków, docent PG 80,

93, 95, 112
Matejko Jan, 50, 112
l,{atthy Antoni lgnacy, mieszczanin gdański 119
Mączyński Alfred, inżynier architekt 103, 101, 105
Meer Wilhelm van der, rzeźblarz gdański 73, 83
Meissncr Jan Hcnryk, rzeżbiarz gdański 90
NTekelfelt Łukasz, ławnik gdański 56, 104
Meyerheim F. E., malarz gdański 72, 1lt
I\{ichalak Alojzy, artysta plastyk 10B

N{ichel Stanisław, inżynier architekt i05, 113, 115
Michel Zbignicw, chorąży I Brygad.v Panccrncj irrr. Btllt. Wcstcrplattc 26, 5,1

Michałowski E. 'W., księgarz gdański 50
Mieszkowski Bronisław, wojewódzl<i konscrwator zabytków 32, 84, 113
Milwitz Bartłomiej, malarz gdański 70. 7i
Mizerski Stanisław, arlysta rzeżbiarz 93, 10,ł

Mtriszech Jclzy, magnat poiski, pose sor gdański 9t)
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lllodrzejewska Heiena 105
Moeiler Antoni, malarz gdański,9, 10, 13,68, t]3, 88, l00, 101,
Mrozowski Stanisław, inżynier architekt 92, 93, 9], 10,1

Muhl Fryderyk, rajca gdański 10?
N{ultaniak Tercjan, art;.sta fotografik ?5
Ąllttrman Marian, artysta malarz, fotclgral'ili '/5

Napoleon Bonaparte 49, 74, LtI
Nastały Stanisław, rzeżbiarz 170
Niderhoff Rajnold, burmistrz gdarislii 56
Niemcewicz Julian Ursyn 49
Nicwiadomski, metaloplastyk 32

Obberghen Antoni van, architeki gclańslii 7it, l].i
Obmiński Stanislaw, inżynier 86
Ogier Karol, dyplomata francuski 59
Ogorzeja Marian, metaloplastyk 32, 38, B0, 109
Olszewski Andrzej, prymas polski 48
Orłowski Kazimierz, inżynier architel<t, placorł,nil< PKZ w Cdańsku, r-rricjski

wator zabytków 79, 84, BB, 95
Osiński Marian, inżynier architekt, pr:ofesor PC} i36
()staszewski Leon, krajoznawca 102
Ostrowski Kazimierz, artysta malarz, docent PWSSI' 112

l'acholska Teresa, artystka rzeźbiarka 10B, 1l3
l'aszkiewicz Mieczysław, architekt 106, 10B, 109
})aweł, snycerz gdański 87, 88
I)ągowska Teresa, artystka malat,ka 111, 11,1

I]epliński Edmund, fotograf ?5
l't,schwitz Maurycy, p()scsof gdaIisk i, scl<rctarz lrrrlle rł,sl<i 110
I'ctrycki Bolesław, architekt, docetlt PWSSP S0

l<clns<,, t

Pic.tt.o,,l,it,c Alltrlr, ltt,tl"stlia t,zeźilial'lia, doc('l)i 1'!\'SSP 711,07. 100, 101, ]{]9, 111

Pilcmiltl Attttlt. gdańszczanka 57

Piotr Wiclki, cal losyjski 'l9
Plauc.lr IIcIll,.r,k, konrtur gdalrski 55

Pol Wirrccrrl,y 49

l'oniatrlwsk'i Jt'lzcf, książę, minist<,r, rvojrry l{sir;sltł,:_t Wi]l,sza\r,sl<iogll 1{)

T)oniatowsl<i Slarrisław Augrrst zob. Stanisłau, Atlgt_tst Poniatovu's}<i

Proi|c Jan. łarł,nik gdalrski 5B

Przr,łusl<a Maria, artystka rzcźbial,kn 9]-1,9?, 100, l01, ]02,'l0,ł, 109, 1l0, l12
Pypeć Zaclreltsz, rzeźbiarz 79, 9]. 109

Pyrchla Ed,nvard, rzeżbiarz 79, 9I

Radkowska G,, artystka rzeźbialka 93

Randt A., malarz gdański 74

Regnier z Amsterdamu, budownicz1, BB

Reimesch R., malarz gdański 74

Reuter Alojzy, rzeźbiarz 81

Richter Wilhelm, rzeżbiarz gdański r,v XVII lr,. 91

Ringering PioŁr, tzeźb\arz gdańslri 79, 97

Roehn A., malarz gdański 7.1

Roggen Jan, ślusarz gdirńsl<i rł, XVII tr,. 1]1

Rogiński Boiesław, artysta grafik 74

Roguszczak Edward, artysta malarz 93, 102, 103, 10]
Rosenberg Herman Wiihelm, synd},k gdański 59, 107

Różariski Andrzej, konserwator zabytków sztuki rv PI(Z ly Gdarisl<tr tl,ł

Ruden Herman von, tnieszczanin gdańsl<i 41

Rzepiński Czesłarv, arl1,,sta malarz, profesot, ASP 109. 110

Rzyszczak Jan, artysta malalz 92

Salonron Polak, profesor gdański okoio 1500 l,.

Salcln-ron Jan Jakr,rb, micszczanin gdański 103
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,Sclrcnk Jan, mieszczanin gdański 10?
Sclrliiter Andrzej Młodszy, rzeźbiarz 59, 66
licltlriter Andrzej Starszy, budowniczy, rzcźbial:z gdaliski ?8.
Schmiedt Michai Gabrie1, rajca gdański 10B
|]t,honinck Marcin, nlalarz gdański 88
Sc,lrroeter }Ienryk, micszczanin gdański 115
St,hróer Jan Ernest, burmistrz gdański 113
St,łlultz Jan Karol, malarz gdański 16, 19. 23. 33. 12,71. ?"l, l01
lit,hrttnann Gabriel, rajca gdański 114
St,llunrann Michał, mieszczanin gdański 110
S(|humann Samuel Ernest, posesor gdański 96
Scllltltc Tiele, rzeźnik, przywódca rcwolt1, r,r, Gdarls]<rt Jl
ljc,h,"vartz Cotfryd, ławnik Gdański 101
Sienkowski Jan, inżyrrier architekt 113. 114
:jnlolana Adam, artysta rzeźblal:z. profesot. PWSSP ?9. 97, ]03.
Sllt.r,ii Jan, rzeźbiarz 101, 10B, 111
Srlbig5li3 Marysieńka zob. Mar_vsieńka Sobiesllii.
|]tlllieslii Alelisancler, l<rólewicz polsl<i 4f}

|irlllicsili Jan zob. Jan III Sobieski
S()cfmans Wilhelm Frydertk Ernest, senatrlr griirńsl<i 96
Sri]ioirlrł.ski Nlarcin, posesol gdalis}(i 61
Stlltys Romuald, inżynier architekt ].08
S|leyman Jan, burmistrz gclańsl{i 52, 58, 81,91, 116. 157
S;llisgardt Malcin. inżvnier architelrt 95. 101. 106. 114. 1 15
Slarlisław August Poniatorł.ski, l<ról polski .łti

Slanisłarv Leszczyński, l<ró1 potski 48, 52
Stllnisłar,ł,ski Jerzy, inżynier architekt 97
Stlrnl<iewicz Jerzy, inżyn'ler architekt. docent PG l11. 120
iślcfan Balof_v,, król polski 57, ?7
Slclmach Ed.uvard, rzeżbiarz 106, 109
Slt,lzener Jerzy, zdun gdański w XVI \Ąl. 6-1, 66

t09. l il, 1l3, 115

SterTc]cI, ,l . l{., t,z,eźbiarz gdarislti gt

Stępicli .lltll. strlltrrz g5

Stral<orł,s]<i Jan, architelit gdański 27, 78
Str1,.]rlrr:s'l<i Wilhe]m, malarz gdański 50
Strzr-clii Klzysztof, rzeźbiarz gdański 109
Suchanc.k Antoni, artysta malayz 71
Sybilslii Czesłarr,, metaloptasty]{ 108, 112
Svpnielr,ski Zbignierv, inżynier architekt 100
Szapocznikow Alina, art5,5flra rzeźbiarka 11.ł
Szczodrorvska Elżbieta. art;.stliłr rzeźbiatka 106
Sznajde,r Roman, architekt 38, 84, 104. 105. 111. l16
Szymaniul< Antoni, aftvsta ma]alz 102
Szvmańslii Bet,nard, rzeźbiarz 95, 97, 119

Śramkiervicz Kazimierz, artysta malarz, profesor FWSSP ?1
Swiders]ia Bernarda, artystka malall(a 86, 96, 97, 100, 101
Świetlicl<a Joanna, gdańszczanlra 61
Swiętopełi( II, książę wschociniopomorski 6, B

Tarnorvski Stanisłarv, inżynier architelit 99, 101
Tarnorł,ski Stanislalr,. lristoryk ]jteratury 52
Teisseyre Stanisłarł,, artysta malarz, profesor PWSSP r,r, Gclarislitl

113,115
Thiergart Piotr,. rajca gdański 95
Thielgart Jan, mieszczanin gdański 5(i
Tom1.,s Antoni, snycefz rv PKZ ."v Gclarislllt [l-}

Uklejewski Janusz, artysta fotografik ?5
Uphagen Jalr. rajca gdański 20, 91,727, Izt}
Ungeradin Henryk, budolł.niczy gclański 8()
Urtnorłlslii T., grafik gdańsl<i 71
Usarervicz Roman, artysla mzrlal,z 112
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Vrligt ,Tan, budorvtriczy gciański 116

Volnrar Erich, konserrł,ator zabytkórv lv \V. M. (itlarisl,:rr źi
Vredemann de Vries Jan, malarz gdańsl<i 83

Vroom Flyderyk, tzeźbiatz gdański !)!)

Witlter Piotr, ppor. Wojska Polskiego r,v 1l).ł]-l l,, 2ti

Werbliński S,, inżynier architekt 105
Werden Jal<ub. posesor gdański 107
Werden .Tan, burmistrz gclańsl<i, burgrabiir lit,lilcrlslii ,{5. 1l()

Wcrocs5, Leszek, artysta rzeźbiarz 103, 109

Wierzbiclii Witold, itrżl,niu. irfchitelit 38, 108

Więceli Nlagdalena, artystka rzeźbiarka, clocetrt PWSSP \\, Pl)zllilllitt !)7

Vv'iktorski Zl,gmunt, inżyniel architelil 8,ł

Wilczewski Bronisłat,, ppor. Wojska Polskiego rv 19.ł5 r, 26

Willer Piotr, budorvnicz_v, gl-afik gdański 71

Wiśniewski Alfred, artysta rzeżbiarz, profesof PWSSP 79, 102, 106, 10B, 111, 1l9
Wiśniewski Zygmunt, inżynier architekt 95. 102, 104, i06, 111, ]11
Witkiewicz Wacłalv, inżynier 80

Władysław IV, kró1 polski 46, 58, 59, 62, BB. 92, 99, 1i17

Władysław Łokietek, król polski B

Władysław Jagiełlo, kt,ól polski 4i3, 66

Wnukowa Józefa, artystka malarka, profesor PWSSP 38. ii{i,9-1.95. l1;}. 119

Wojervodzianl<a Pelagia, artystka rzeźbiat,lia 115

Wojnarski Jan, arl},sta malarz, grafik 74
Wójcik Stanisłar,v, artysta malarz 110. 114

\,Voźniański H., kupiec grtańsl<i 110

Wyczółkowski Leon 52, 74
W},robek Roman, fotografil< 75
\ĄI_vsoclii Zygrnltnt, inżyniel architckl, placr tt,nili PKZ rv Gclltislitl [1{, l0l. 1()6. ll5
Zając Leszek, architekt 112
Zaleski Wojcieclr, inżynier architclit 99, 100, l07, 11:]

Zarusl<i Mitliitn, generał 52
Zdanorvska Bolcsława, artysta fotoglafik 75
Zdanorvsl<i Eclmttnd, artysta fotografik ?5
Zimmermann Jel,zv, burmistrz gdański 56, 57
Zimmet,mann Maciej, burmistrz gdańsl<i 45, 56, 111
Zwimucl<i, inżyn.ier architekt 105
Zygmunt August II, króI polski 15, 3I,32, 15,57,62, t)3, tJ6, 1l0
Zygmunt I Stary, król polski 45,57,58
Zygmunt III Waza, król polski l7,46,5t1,62, 66, t]6, t15, 146, 155, 15tl

Żeromski Stefan 52
Zółkow,ski Alojzy 105
Zu]<orvski Stanisław, artysta malarz, grafilt ?3, 74, tIl
Zuławska Hanna, artystka malarka, profesor PWSSP 3ij, [i6, 104, l()5, 106,
Żuławski Jacek, artysta malarz, profesor PWSSP 38, 86, 95, 103, 109, 113
Żuławslii Zbignicw, inżynier alchitelit 36, 115
Żwirełlo Ryszard, artysta plastyk 91
Żyngiel Piotr, konserwator zabytków sztuk.i rv PKZ rv Gclańsliu iJ4
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