
Wyłącznie do korzystania przez uczestników Kursu 
przewodnikowskiego po Trójmieście 2013/2014 

Oddziału Gdańskiego PTTK 

Wykorzystałem wszelkie materiały i informacje dostępne w 
internecie, w książce F. Mamuszki Droga Królewska, w 
publikacjach Andrzeja Januszajtisa. Również z plansz 
eksponowanych w Muzeum Bursztynu. 

Droga Królewska 
część III 

Długi Targ 



Droga Królewska – początek (ok. XIII w) 

Wykorzystałem rysunek z Drogi Królewskiej Fr. Mamuszki 



Droga Królewska - dziś 

Brama Wyżynna 

Zespół Przedbramia 
Strzelnica Św. Jerzego 

Złota Brama 

Nr 12 - Dom Uphagena 

Ratusz Głównego Miasta 

Brama Zielona 

Nr 41 - Złota Kamienica 

Dom Ławników z 
Sienią Gdańską 

Królewskie (Saskie) Kamienice 
– Długi Targ Nr 1 - 4 

Studnia - Fontanna Neptuna 

Dwór Artusa 

Nr 35 - Lwi Zamek 

Nr 45 - Dom Connertów - Schumannów 

Zielony Most 

Nr 28 - Dom Ferberów 

Nr 29 - Dom Zierenbergów - Frederów 

Nr 37 - Dom van Kempenów 

Nr 38 - Dom van der Lindów 

Nr 1 - Dom Jerzego Hewela – XVII wiek, 
sfinansował Władysławowi IV 11 okrętów 

Nr 2 – Dom Gotfryda Lengnicha – historyka,  
nauczyciela przyszłego króla St. A. Poniatowskiego 

Kamienica Jana Werdena 
- Długi Targ Nr 11 Kamienica  Macieja Zimmermanna 

- Długi Targ Nr 17 

Kamienice siedziby 
królewskiej z 1570 roku: 
ul. Powroźnicza 24 – 23 – 
22 i Długi Targ 23 (wraz z 
piętrem Zielonej Bramy) 

Nr 39 - Dom Goebla – 
wraz z dwiema 
kamienicami obok (w 
tym Złotą) stanowiący 
siedzibę króla Zygmunta 
III Wazy, w 1587 roku. 

Wykorzystałem rysunek z przewodnika Gdańsk i Pomorze Wschodnie M.Omilanowskiej i J.Majewskiego 



Droga Królewska – Długi Targ - Królewskie rezydencje 

Kazimierz Jagiellończyk, 1457, 1468 
Aleksander Jagiellończyk, 1504 
Zygmunt I Stary, 1526 

Królowa Helena, żona Aleksandra Jagiellończyka, 1504 
Napoleon Bonaparte, 1 / 2 czerwca 1807 

Zygmunt II August, 1552 

Zygmunt III Waza, 1587, 1593, 1594 

Zygmunt III Waza, 1623 (n-ry 1-4), 1626 (nr 2) 
Władysław IV Waza, 1634/5 (nr 2), 1635 (nr 2), 1636 (nr 2),  
Jan Kazimierz Waza, 1651 (n-ry 1-3), 1656/7, 1659/60 (n-ry 1,2 i 3) 
Jan III Sobieski, 1677 (n-ry 1-3) 
Stanisław Leszczyński, 1708, 1733/4 (n-ry 1-3) 
August II Mocny Sas, 1698 (n-ry 1-3), 1710, 1716 (n-ry 1-4) 

Ludwika Maria Gonzaga, żona 
Władysława IV, 1636 

1593 
1594 

1587 

Marysieńka Sobieska, 1676, 1697 (n-ry 1-3) 

Wykorzystałem plan z Drogi Królewskiej F. Mamuszki 



Droga Królewska – Królewskie rezydencje – Długi Targ Nr-y 1, 2, 3, 4 

Nr 4. Gotycką fasadę kamieniczki w pierwszej 
połowie XVII w, przebudowano na barokową. Jej 
szczyt obecnie zrekonstruowano, a fasadę 
ozdobiono medalionami z terrakoty, w tym z 
popiersiem królowej. 

Nr 3. Poczmistrz królewski Paweł Grata, wzniósł w II 
połowie XVII w, lub odziedziczył po ojcu, barokową 
kamienicę, którą zrekonstruowano, dając jednak 
szczyt o formach z końca XVIII w. Część kamieniarki 
autentyczna.  

Nr 2. Na miejscu gotyckiej kamieniczki z około 
1500, rajca Jan Schenk zbudował w początkach 
XVII w renesansową, którą przy odbudowie 
zrekonstruowano. Portal częściowo 
autentyczny. Na szczycie figura Neptuna. 
Przedproże (zachował się autentyczny słupek z 
1577) wg projektu  J. Kromana. 

Nr 1. Niegdyś stały 
tu kamienice: 
gotycka z XV w, 
renesansowa XVI w i 
klasycystyczna z ok.  
1800. Wybitniejsi 
właściciele: w I 
połowie XVI w Jakub 
Werden, w końcu 
XVI w rajca Jan 
Kösler. 
Zrekonstruowana 
fasada 
klasycystyczna, 
przedproże z ulicy 
Piwnej, balustrada 
współczesna , 
wzorowana na 
kamieniarce 
przedproża Długa 20.  



Droga Królewska – Królewskie rezydencje – Długi Targ Nr 11 

Kamienica nazwana Zygmuntowską od czasu, kiedy w 1552 
przeznaczono ją na kwaterę króla Zygmunta Augusta. Należała 
wówczas do burmistrza Jana Werdena. W pierwszej połowie XVII w 
jej właścicielem był rajca Salomon Giese.  

Renesansową kamienicę przebudowano około 1800 na 
klasycystyczną. Obecny szczyt kamienicy nawiązuje do tego z 1800.  

Elewacja posiada nowy portal i przedproże ze zrekonstruowanymi 
elementami barokowymi. 

[brak fotografii] 



Droga Królewska – Królewskie rezydencje – Długi Targ Nr 17 

Pierwotnie gotycka kamienica, w której burmistrz Maciej 
Zimmermann gościł w 1504 żonę króla Aleksandra.  

Kamienicę przebudowano około 1700, komponując 
barokową fasadę.  

1 i 2 czerwca 1807 mieszkał w niej Napoleon Bonaparte, 
goszczony przez kupca Korneliusza Almonde.  

Przedproże odtworzono wykorzystując autentyczne kule i 
zabytkowy rzygacz. 



Droga Królewska – Królewskie rezydencje  
Brama Zielona (1/4) 

Kamienice tworzące wraz z Zieloną Bramą, królewską rezydencję Marii Ludwiki Gonzagi: 
- przy ulicy Powroźniczej nr-y 22-24, 
- Długi Targ nr 23. Kamienica z pseudoklasycystyczną fasadą, zaprojektowaną przez J. 
Kromana.  Od wschodniej strony wprowadzono podcień, przejście dla pieszych. 

Powroźnicza 23, 
gotycka elewacja 
odtworzona w trakcie 
powojennej 
odbudowy (przed 
wojną była inna. 



Hans Kramer, twórca Zielonej Bramy, budowanej wraz z Regnierem z Amsterdamu w latach 1564 – 1568, zaledwie dziewięć 
lat po ukończeniu jej budowy, zginął na wałach Twierdzy Wisłoujście, która była oblegana przez wojska Stefana Batorego. 
Pozostawił po sobie sześcioro dzieci i nie miał okazji poznać przyszłego zięcia, znakomitego rzeźbiarza, Abrahama van den 
Blocka.  

Poprzedniczką pałacowej w formie Zielonej Bramy, była wybudowana w XIV w. Brama Kogi. Ciężka i skromna budowla, 
usytuowana w sercu miasta, nie podobała się rajcom rządzącym Gdańskiem dwa stulecia później, toteż podjęli decyzję o jej 
rozebraniu i wzniesieniu piękniejszego obiektu. 

Obiekt zbudowano z czerwonej „małej” cegły holenderki, w stylu łączącym elementy renesansu włoskiego i niderlandzkiego. 
Pierwotnie brama miała trzy przeloty, a w miejscu dzisiejszego północnego przejścia, przez ponad trzysta lat, funkcjonowała 
potrzebna miastu waga miejska.  Czwarty przelot „przebito” w 1883. W elewacji budowli zwracają uwagę piękne, bogato 
zdobione szczyty zwieńczone posągami, ogromne okna przedzielone pilastrami, jak również wystrój rzeźbiarski w dolnej 
części zabytku z herbami Prus Królewskich, Rzeczpospolitej, Gdańska i Hohenzollernów nad przelotami komunikacyjnymi. 

Po zakończeniu budowy, panujący w tym czasie król Polski Zygmunt August, przypomniał gdańszczanom, o ich obowiązku 
wybudowania rodzinie królewskiej pałacu na terenie miasta. Powinność ta ciągnęła się za Gdańskiem od czasów króla 
Kazimierza Jagiellończyka, który wraz z nadaniem miastu szeregu przywilejów, zażyczył sobie również wybudowania 
królewskiej rezydencji. Gdańszczanie zaciekle bronili się, przed tą inwestycją, ponieważ nie byli zainteresowani gospodarskimi 
wizytami władców, które każdorazowo kosztowały miasto spore sumy pieniężne. Przebiegli gdańszczanie chętnie zgodzili się 
oddać bramę na potrzeby królewskie, bowiem piękny, ale zimny i wilgotny budynek, położony nad cuchnącymi wodami 
Motławy, nie zachęcał do długiego zamieszkiwania w nim. I rzeczywiście, przewidywania mieszkańców grodu sprawdziły się, 
bowiem tylko Ludwika Maria Gonzaga, w 1646 roku, skorzystała z tego locum. Obszerna sala na piętrze, o wymiarach 10x33 
m, była więc przez lata wykorzystywana jedynie do urządzania biesiad, bali, przedstawień teatralnych i wszelkiego rodzaju 
imprez rodzinnych, bogatych mieszczan. Brama pełniła też w dawnych czasach rolę arsenału. 

W 1880 r. brama przeszła w ręce Muzeum Przyrodniczego, które przyciągało zwiedzających drugą, pod względem wielkości, 
kolekcją bursztynu. 

Pod koniec 2002 r. zakończył się gruntowny remont obiektu po tym, jak runął w styczniu jeden z filarów podtrzymujących 
strop bramy. Od tego czasu brama jest Oddziałem Muzeum Narodowego w Gdańsku, mieści tu też biuro byłego prezydenta 
Lecha Wałęsy. 

Droga Królewska – Królewskie rezydencje  
Brama Zielona (2/4) 



Zielona Brama od strony Długiego Targu na fragmencie ryciny M. Deisch’a z 1765 

Zielona Brama od strony Zielonego Mostu na fragmencie ryciny I. Dickmanna z 1617 

Zielona Brama przed „przebiciem” czwartego, 
północnego przelotu w 1883 roku – na rycinach z 
XVII i XVIII w. 

Do Zielonej Bramy prowadzi od wschodu most 
zwodzony z 1883. Pierwotnie znajdował się tu 
tzw. Most Kogi, na miejscu którego Dirk Daniels 
skonstruował kolejny, ciekawie rozwiązując 
podnoszenie części ruchomej.  

Dalej przy trasie królewskiej znajdowały się spichrze, baszty 
Bramy Stągiewnej, kościół Św. Barbary, najokazalszy 
spośród pałaców istniejących w Gdańsku i jego najbliższej 
okolicy - pałac Mniszchów (rozebrany przez władze pruskie 

w 1905; rzeźbione figury greckiej Ateny i bogini Flory, putta 
oraz dekoracyjne wazy znajdują się w wirydarzu Muzeum 
Pomorskiego w Gdańsku; tę reprezentacyjną siedzibę 
wzniósł około 1750 magnat polski, marszałek wielki 
koronny, Jerzy Mniszech) i Brama Żuławska.  

Droga Królewska – Królewskie rezydencje  
Brama Zielona (3/4) 



Droga Królewska – Królewskie rezydencje  
Brama Zielona (4/4) 



Droga Królewska – Królewskie rezydencje – Długi Targ Nr-y 39 do 43 
Nr 39. Pierwotnie trzy parcele, połączone w II połowie XVI w. Na polecenie mincerza 
Kaspra Goebla stanęła tutaj w połowie XVI w niezwykle okazała kamienica, wzniesiona 
przez Jana Kramera. Wraz z sąsiednimi domami (nr 40-43) stanowiła ona w latach 1587, 
1593, 1594 i 1598 kwaterę króla Zygmunta III Wazy. Później należała kolejno do H. 
Schroetyera i H. Kreitzena, od którego dzierżawiła ją do końca XVI w rodzina Brandesów. 
Od 1658 budynek był siedziba Polskiej Poczty zrekonstruowano, ze zmianami wystroju, 
fasadę z połowy XVIII wieku. Królewskiej. Około połowy XVIII w kamienica otrzymała 
późnobarokową fasadę. W czasie odbudowy  

Nr 40. W początkach XV w posesja ta wraz z 
sąsiednią należała do burmistrza Arnolda Hechta. W 
drugiej połowie XVI w wzniesiono tu renesansową 
kamienicę, której fasadę odtworzono podczas 
odbudowy. Postać Wenus w zwieńczeniu S. Horno – 
Popławski. Przedproże odtworzono na wzór 
rokokowego, dając na słupku błędną datę – 1768. 



Droga Królewska – Królewskie rezydencje – Długi Targ Nr-y 39 do 43 

Nr 41. Złota Kamieniczka, 
nazwana też Domem 
Speymana, a niekiedy Domem 
Steffensów, gdyż do tej rodziny 
należała w latach 1786 – 1918. 
Na pocz. XV wieku właścicielem 
posesji był znany w dziejach 
Gdańska burmistrz Arnold 
Hecht. Po 1411 posiadłość 
przeszła w inne ręce. W 1601 
uzyskał ją patrycjusz gdański, 
późniejszy burgrabia królewski, 
a od 1612 do 1625 burmistrz 
miasta – Jan Speyman. Na jego 
to zlecenie wzniesiono tutaj w 
latach 1609 – 1617, może wg 
proj. Abrahama van den Block, 
wspaniałą, renesansową 
kamienicę. Fasadę bogato 
ozdobiono rzeźbami 
przedstawiającymi głośne 
wydarzenia historyczne i 
legendarne. Autorem 
wspaniałego wystroju był 
głównie Jan Voigt z Roztoki. 
Odbudowując wykorzystano 
ocalałe 2/3 fasady. Zawiera ona 
autentyczne, wydobyte z 
gruzów elementy kamienne. 
Wykorzystując autentyczne 
płyty balustrady oraz słupki 
schodów, zrekonstruowano 
przedproże. 

Nr 42. Gotycka pierwotnie kamieniczka uzyskała w drugiej połowie XVI wieku renesansową fasadę, przebudowaną ok. 1700. W 
czasie odbudowy zrekonstruowano barokowy szczyt oraz architektoniczny wystrój fasady, z przełomu XVII / XVIII wieku. 
Pozostał portal z 1567, pochodzący z ul. Długiej 38 osadzony tu 1 1925, i przedproże z 1660, przeniesione w 1882 z ul. Piwnej 60. 

Nr 43. W końcu XV 
wieku posesja należała 
do Niederhoffów i z 
tego czasu zachowała 
się gotycka fasada. Po 
pożarze 1617 
przebudowano ją, 
zachowując 
renesansowy portal. 
Ponownie 
przebudowana w 
1712, kiedy to 
powstała barokowa 
fasada z pięknym, 
istniejącym do dziś 
szczytem. Po tej 
przebudowie 
rezydował tu do 1806 
sąd ławniczy o czym 
przypomina 
alegoryczna postać 
Sprawiedliwości na 
szczycie. W 1901 w 
sieni urządzono w 
sieni stałą wystawę 
zbiorów L. 
Giełdzińskiego. W 
trakcie odbudowy 
pozostawiono na 
fasadzie cenniejsze 
fragmenty wystroju 
kolejnych 
przebudowań. Na 
drzwiach artystyczna 
kopia orła z dawnej 
poczty królewskiej w 
Elblągu. 



FORTUNA. Przedstawia się ją z rogiem obfitości (jak 
w zwieńczeniu dachu Dworu Artusa), dzierżącą ster 
(gdyż jest sternikiem życia ludzkiego), w pozycji 
siedzącej bądź stojącą, najczęściej ślepą. Za 
cesarstwa każdy Cezar miał swą własną Fortunę.  

Edyp – syn Lajosa i Jokasty. Wyrocznia oznajmiła 
Lajosowi, że jego syn ma go zabić i poślubić własną 
matkę. Kiedy urodził mu się syn, Lajos nakazał 
służącemu Forabasowi zostawić go w górach. Ten 
jednak uratował Edypa. Dorosły Edyp udał się do 
wyroczni delfickiej, która wyjawiła mu, że zabije 
własnego ojca i poślubi matkę. Przerażony tym 
postanowił udać się w odległą krainę. W drodze natknął 
się na starca podróżującego z eskortą. Wywiązała się 
bójka, w której z rąk Edypa zginął starzec - jego ojciec. 
Edyp dotarł do Teb, gdzie pod miastem grasował 
okrutny potwór Sfinks. Dzięki wizji z proroczego snu 
Edyp uratował miasto od potwora, rozwiązując jego 
zagadkę i w nagrodę otrzymał rękę Jokasty. Miał z nią 
dwóch synów (Polinika i Eteoklesa) i dwie córki 
(Antygonę i Ismenę).  Gdy dowiedział się o wypełnieniu 
przepowiedni, z rozpaczy oślepił się i udał na wygnanie, 
do Kolmass gdzie zyskał ukojenie i oczyszczenie z win, i 
zmarł. 

Kleopatra VII Filopator, Kleopatra Wielka – ostatnia 
królowa hellenistycznego Egiptu, panująca w latach 51–
30 p.n.e. Była córką Ptolemeusza XII Auletesa. Po 
wstąpieniu na tron poślubiła swego brata Ptolemeusza 
XIII. Na skutek intryg dworskich opuściła Egipt i udała 
się do Palestyny, gdzie zdobyła poparcie Cezara, z 
którym miała syna, Ptolemeusza XV Cezariona. Dzięki 
interwencji wojskowej Cezara powróciła na tron 
egipski. Po śmierci Ptolemeusza XIII, Kleopatra 
poślubiła drugiego brata, Ptolemeusza XIV. Po zabiciu 
Cezara powróciła do Egiptu i rozkazała zamordować 
małżonka, po czym w imieniu małoletniego Cezariona 
objęła rządy. Jej polityczne intrygi doprowadziły do 
wieloletniego związku z Markiem Antoniuszem, ale i 
konfliktu z Oktawianem. W bitwie pod Akcjum w 31 
roku p.n.e. Oktawian pokonał połączone siły 
Antoniusza i Kleopatry i wkroczył do Egiptu. Kleopatra 
po nieudanych pertraktacjach ze zwycięzcą popełniła 
samobójstwo. 

Antygona – królowa trojańska. Uchodziła za córkę Laomedona i 
siostrę Priama. Była niezwykle urodziwa; jej pycha (hybris) wywołała 
gniew Hery (miała szczycić się włosami piękniejszymi niż bogini). 
Bogini przemieniła włosy Antygony w węże; inni bogowie, 
ulitowawszy się nad losem dziewczyny, zamienili ją w bociana. 

Achilles –  heros i bohater wojny 
trojańskiej. 
Uchodził za syna Peleusa, króla 
jednego z miast w Tesalii, i Nereidy 
Tetydy. Tetyda, starając się 
zapewnić mu nieśmiertelność, 
niedługo po narodzeniu zanurzyła 
syna w Styksie, by w ten sposób 
uodpornić całe jego ciało na ciosy. 
Jedynym słabym punktem pozostała 
pięta, za którą matka trzymała 
niemowlę. Achilles zginął, zanim 
Troja została zdobyta. W miejsce 
gdzie matka trzymała go za piętę 
ugodziła go strzała, wypuszczona z 
łuku przez Parysa, brata Hektora. Od 
tego wydarzenia pochodzi 
wyrażenie „pięta Achillesa” oraz 
nazwa ścięgno Achillesa. 

Droga Królewska – Królewskie rezydencje 

Długi Targ Nr-y 39 do 43 (Złota Kamienica) (1/4) 



Marek Attyliusz Regulus. Mówca z czasów Domicjana (I w. n.e.), który pozostawił po sobie haniebną 
pamięć delatora – donosiciela. Donosił zazwyczaj o przestępstwach, za które groziła kara pieniężna. W 
czasach cesarstwa pewna liczba ludzi trudniła się donosicielstwem zawodowo. Otrzymywali oni część 
kary pieniężnej przypadającej za dane przestępstwo, albo osobną nagrodę. 

Droga Królewska – Królewskie rezydencje 

Długi Targ Nr-y 39 do 43 – (Złota Kamienica) (2/4) 

Temistokles. Ur. ok. 524 p.n.e. w Atenach, zm. ok. 459 p.n.e. w Magnezji nad Meandrem. Polityk i wódz 
ateński, piastujący oficjalne stanowiska archonta (najwyższego urzędnika) i stratega, przywódca 
stronnictwa demokratycznego, twórca potęgi morskiej Aten w V wieku p.n.e. Uważany jest za 
najwybitniejszego, obok Peryklesa, polityka w historii starożytnych Aten. 

Solon. Ur. ok. 635 – zm. ok. 560 p.n.e.) – ateński mąż stanu, poeta i prawodawca. W 594 p.n.e. wybrany 
został na pierwszego archonta (najwyższego urzędnika). Odegrał ważną rolę w wojnie toczonej 
pomiędzy Atenami a Megarą o wyspę Salaminę, która miała dla Aten znaczenie strategiczne, ponieważ 
nieprzyjaciel mógł atakować z niej statki handlowe płynące z Faleronu, portu ateńskiego. Ateny 
początkowo przegrywały, ale zwyciężyły dzięki płomiennej elegii Solona Na Salaminę, która wzbudziła w 
żołnierzach chęć walki i doprowadziła do pokonania Megary. Prawdopodobnie ten sukces wpłynął 
zasadniczo na wybór na urząd archonta Solona w roku 594 p.n.e. 

Brutusowie. Założycielem tego rodu był Lucius Junius Brutus, miał wkład w tworzenie Republiki 
Rzymskiej. Udawał chorobę psychiczną, aby uniknąć represji ze strony Tarkwiniusza Pysznego (żył na 
przełomie VI i V wieku p.n.e – według przyjętej tradycji siódmy i ostatni król rzymski pochodzenia 
etruskiego). Przewodził rewolcie przeciw niemu. Ostatnim przedstawicielem tego rodu był Marcus 
Junius Brutus, który był głównym zabójcą Juliusza Cezara.  

Katonem Młodszy lub Katon Utyceński, wł. Marek Porcjusz Katon. Ur. 95 p.n.e. – zm. 46 p.n.e., zwany, 
dla odróżnienia od Katona Starszego, którego był prawnukiem, polityk i filozof rzymski. Stoik, znany z 
prawości i uczciwości. Naśladował sposób bycia Katona Starszego, który był dla niego ideałem. Jeden z 
przywódców partii senackiej i nieprzejednany zwolennik republiki. W swoich senackich wystąpieniach 
często posługiwał się metodą obstrukcji parlamentarnej, nie chcąc dopuścić do głosu politycznych 
przeciwników. 

Wawrzyniec Medyceusz, znany jako Wawrzyniec Wspaniały z rodu Medyceuszów (ur. 1 stycznia 1449 
roku we Florencji, zm. 8 kwietnia 1492 w willi Carregio) – niekoronowany władca Florencji od 1469 
roku, mecenas sztuki w dobie zrodzonego właśnie we Florencji renesansu. Syn Piotra Medyceusza 
("Podagryka") i Lukrecji Tornabuoni, wnuk Kosmy Medyceusza Starszego. 

Juda Machabeusz (Juda Młot) - jeden z przywódców żydowskiego powstania Machabeuszy przeciwko 
Seleucydom 167 p.n.e. – 160 p.n.e. Dzieje powstania Judy Machabeusza opisują Pierwsza i Druga Księga 
Machabejska Starego Testamentu. 
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Publiusz Korneliusz Scypion Afrykański Starszy. Ur. 236 p.n.e. w Rzymie, zm. 183 p.n.e. w Liternum. Wódz rzymski z okresu II wojny punickiej, 
zwycięzca Hannibala w bitwie pod Zamą, dwukrotny konsul Republiki Rzymskiej. 

Mucjusz Scewola. W rzeczywistości nosił imię Gaius Mucius Cordus. Podczas oblężenia Rzymu przez Etrusków w 508 p.n.e. za zgodą senatu udał się 
do obozu wroga aby skrytobójczo zamordować etruskiego króla Porsennę. Przez pomyłkę zabił jednak pisarza królewskiego. Schwytany, włożył rękę 
do ognia aby okazać, że nie lęka się tortur ani śmierci. Zdumiony męstwem Mucjusza Porsenna puścił go wolno i zawarł pokój z Rzymianami. Sam 
Mucjusz otrzymał przydomek Scaevola, czyli Mańkut. 

Marek Porcjusz Katon. Ur. 234 p.n.e. - zm. 149 p.n.e., mówca, polityk i pisarz rzymski. Pradziad Katona Młodszego. 

Jan Hunyady/Janko Sibińanin. Ur. ok. 1387 – zm. 1456, magnat węgierski, dowódca wojsk węgierskich, wojewoda siedmiogrodzki, węgierski 
bohater narodowy, pogromca Turków pod Belgradem. W latach 1416-1456 gubernator Węgier, a w okresie 1446-1453 regent Węgier. Skanderbeg, 
pol. Jerzy Kastriota. Ur. 1405 - zm. 1468 – albański przywódca, powstaniec i bohater narodowy. (Imperium osmańskie próbowało zmusić lokalnych 
albańskich władców do płacenia trybutu. By zapewnić ich wierność, zmuszało ich do oddania swoich synów jako zakładników. Tak też stało się z 
synami Gjona Kastrioty. W 1423 Jerzy Kastriota wraz ze swoimi trzema braćmi wstąpił do szkoły wojskowej, po czym brał udział w wielu bitwach po 
stronie imperium osmańskiego. Za swoje militarne sukcesy Jerzy otrzymał tytuł Iskander Bey Arnauti. Po turecku ten tytuł oznaczał: Bej Aleksander, 
porównując mistrzostwo wojenne Kastrioty do Aleksandra Wielkiego. Skanderbeg wkrótce powrócił do ojczyzny, gdzie aż do śmierci bronił Albanii 
przed najazdami Turków.) 

Kajus Fabrycjusz. Był jednym z kapadockich chrześcijan w czasach rządów św Konstantyna (święty prawosławny) i Licyniusza. W 313 obaj cesarze 
wydali Edykt mediolański, który wprowadzał wolność wyznania w Cesarstwie Rzymskim. Jednak współcesarz Licyniusz, władca wschodniej części 
imperium, kilka lat później przestał respektować dekret. W swojej części cesarstwa rozpoczął prześladowania, przygotowując się w ten sposób do 
walki z Konstantynem. Obawiając się przejścia oddziałów chrześcijańskich na stronę wroga chciał zmusić rzymski legion do złożenia ofiary 
pogańskim bożkom i tym samym wyrzeczenia się wiary w Chrystusa. Żołnierze odmówili modląc się i wychwalając Pana. Ukamienowanie więźniów 
nie powiodło się, więc bez odzienia wystawiono ich na mróz, a później zamarznięte ciała spalono – ok. 320. 

Horacjusze. Trzej bracia Horacjusze, którzy podczas wojny Rzymu z miastem Alba Longa, za króla Tullusa Hostiiiusza (pół. VII w. p.n.e.), mieli swym 
zwycięstwem, odniesionym w -pojedynku nad trzema przedstawicielami Alby, braćmi Kuracjuszami, zadecydować o zwycięstwie Rzymu nad Albą. 
Kuriacjusze. Albański ród patrycjuszowski, przyjęty do senatu rzymskiego podobno za panowania Tullusa HostiUusza. Trzej bliźniaczy bracia z tego 
rodu mieli stoczyć walkę z Horacjuszami i podobno wszyscy trzej zginęli. 

Publiusz Korneliusz Scypion Emilian Afrykański Młodszy. Ur. 185 p.n.e. - 129 p.n.e., rzymski wódz z okresu III wojny punickiej. Już jako 
siedemnastolatek walczył u boku swojego ojca w bitwie pod Pydną. Został adoptowany przez syna Scypiona Afrykańskiego Starszego.  Potem w 
roku 151 p.n.e. jako trybun wojskowy walczył w Hiszpanii. Po wypowiedzeniu wojny przez Rzym walczył w Afryce z Kartagińczykami. Zasłużył się 
tam jako konsul w 147 roku p.n.e. Zdobyciem i zburzeniem Kartaginy w 146 p.n.e. zakończył trzecią wojnę punicką, zyskał przydomek Africanus. Był 
miłośnikiem i mecenasem kultury i filozofii greckiej. 

Marek Furiusz Kamillus. Zm. 364 p.n.e., dowódca rzymski, sześciokrotny trybun wojskowy. Jego sukcesy na polu bitwy zaowocowały nadaniem 
mu przydomka - drugiego założyciela Rzymu. Zdobył etruskie miasto Weje. Po jego zdobyciu w 396 p.n.e., odbył okazały triumf, w którym jako 
pierwszy w historii jechał rydwanem zaprzężonym w cztery białe konie. Był to także ostatni przypadek, by triumfator miał pomalowaną na 
czerwono twarz.  

Horacjusz Kokles, dosł. Horacjusz Jednooki – bohater z legendy rzymskiej, który obronił w pojedynkę ważny most na Tybrze w wojnie przeciwko 
Etruskom Porsenny. 

Cesarz Henryk - Henryk II Święty, ur. 973 lub 978, zm. 1024 – książę Bawarii jako Henryk IV w latach 995-1005, król Niemiec od 1002, król Włoch od 
1004, Święty Cesarz Rzymski od 1014. Kanonizowany przez Kościół katolicki w 1146. Syn księcia Bawarii Henryka Kłótnika, ostatni władca z dynastii 
saskiej (Ludolfingów). 
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Fasada w obecnym stylu pochodzi z 1712 roku. Jest ona połączeniem stylów 
gotyckiego (elewacja), renesansowego (portal) i barokowego (szczyt, który zdobi 
posąg Sprawiedliwości. Później została połączona z Dworem Artusa. 
 W budynku eksponowano ponadto dzieła gdańskiego i holenderskiego rzemiosła 
należące do kolekcjonera Lessera Giełdzińskiego. 
Do 1943 była jedną z ważniejszych miejskich atrakcji, w końcowej fazie II wojny 
światowej zbiory uległy rozproszeniu, ocalały jedynie pojedyncze obiekty z 
kolekcji.  
Z okna kamienicy raz dziennie, a w sezonie trzy razy dziennie, wygląda śliczna 
panna Hedwiga – gdańska XVII-wieczna mieszczka, uwięziona przez wuja,  

bohaterka starego romansu Panienka 
z okienka, napisanego w 1891 przez 
Jadwigę Łuszczewską (Deotymę). 
W powieści rozczytywały się kolejne 
pokolenia Polaków, by potem, 
podczas pobytu w Gdańsku, szukać 
Bursztynowego Domu, wypatrywać 
okienka i ślicznej panienki. 

Polski orzeł z drzwi, z portalu Nowego Domu Ławy. 

Nowy Dom Ławy (Sień Gdańska) – zabytkowy budynek 
dawnego sądu w Gdańsku. Mieści się przy Długim Targu. 
W jego wnętrzu, zwanym Sienią Gdańską, można 
obejrzeć wystrój sieni patrycjuszowskiego domu z XVII i 
XVIII w. Budynek powstał w XV wieku. Do XVIII wieku był 
zamieszkiwany przez rodziny patrycjuszowskie. Od 1709 
do 1814 w budynku mieścił się dom ławy. Następnie, do 
końca XIX wieku, zajmowana przez pruskie, potem 
niemieckie instytucje sądowe.  



Zygmunt III Waza 

Władysław IV Waza 

Fortuna 

siła 

sprawiedliwość 

Temistokles 

Scypion 

Juda Machabeusz 

Kamil 
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Zygmunt III Waza 



Reprezentacyjne budynki o takiej nazwie powstawały w miastach nadbałtyckich jako siedziby bractw ,,kórkowych", 
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 1380. Fundamentowe partie jego murów odkryto kilkadziesiąt lat temu podczas gruntownej renowacji 
obecnej budowli. Gmach z 1380 spłonął blisko sto lat później, a na jego miejscu, poszerzonym dzięki nabyciu 
sąsiedniej parceli, wzniesiono w latach 1478-1481 nowy, znacznie obszerniejszy, zachowany do dziś. Jego wnętrze 
jest trójnawową halą o powierzchni 450 m2, 12 m wysoką. Dziewięciopolowe sklepienie gwiaździsto-palmowe 
podtrzymują cztery granitowe filary. Pierwotne, zniszczone przez ogień w 1945, pochodziły najprawdopodobniej ze 
zburzonego zamku krzyżackiego. Pod budynkiem znajdują się ogromne piwnice, których sklepienia dźwigane są przez 
potężne filary ceglane. Gotycką pierwotnie fasadę frontową przekształcono w 1552 na renesansową. Późniejszą, 
zachowaną do dziś, uformował w latach 1616-1617 Abraham van den Block, pozostawiając ostrołuczny wykrój linii 
okiennych. Wejście uzyskało wspaniałą oprawę w postaci wielkiego portalu ze złocistymi medalionami, w których 
umieszczono płaskorzeźbione popiersia króla Zygmunta III i jego syna, królewicza Władysława. W górnej części 
fasady stanęły na konsolach posągi bohaterów starożytnych: Scypiona, Temistoklesa, Kamilla i Judy Machabeusza. 
Wyżej, we wnękach ozdobnej attyki, ustawiono alegoryczne figury, przedstawiające Sprawiedliwość i Siłę, a na 
szczycie dachu - postać bogini Fortuny, mającej strzec dobrobytu gdańskiego kupiectwa. 

Należący pierwotnie do Bractwa Św. Jerzego Dwór Artusa stał się po 1481 siedzibą sześciu bractw, czyli „ław”. Każde 
z nich miało wydzielone odrębne miejsce na sali i tam odbywało swe zebrania. Członkowie ław przyozdabiali swoje 
miejsca cennymi obrazami i rzeźbami. Do najwartościowszych dzieł sztuki, zgromadzonych w ciągu wieków w 
Dworze Artusa, zaliczyć należy rzeźbę Św. Jerzego, dzieło Jana Brandta z 1485, dwa obrazy Oblężenie Malborka w 
1460, z których ocalało jedynie dzieło Marcina Schonincka, dwa fragmenty malowanego na desce fryzu Łukasza 
Ewerta z 1585, przedstawiającego Pochód triumfalny Kaźmierza Jagiellończyka po zdobyciu Malborka, obrazy 
Wawrzyńca Lauensteina oraz malarza Jerzego, obraz Okręt kościoła z około 1500, wielkie malowidło A. Moellera Sąd 
Ostateczny i wiele innych obrazów z czasów od XVI-XIX w. Ponadto figurę Św. Rajnolda - dzieło Adrjana Karfycza z 
1533-1534, figurę Św. Krzysztofa - dzieło mistrza Pawła z 1542, wspaniałe ławy z kapitelami, ozdobione 55 główkami, 
monumentalny, 12 m wysoki piec z barwnych kafli, między innymi portretowych (1545/1546); cenne modele 
statków, polskie godła, postaci królów polskich i wiele innych. Znaczna część tych dzieł ocalała.  
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 – Fontanna Neptuna 

Pierwszą fontannę zbudowali gdańszczanie na Długim Targu 
w  1549. Ten skromny obiekt z inicjatywy burmistrza 
Bartłomieja Schachmanna postanowiono w kilkadziesiąt lat 
później zastąpić nowym, znacznie okazalszym. W 1606 
zapadła uchwała Rady Miejskiej, a projekt, w latach 1606 - 
1615 opracował Abraham van den Block, wykuwając 
następnie  basen, trzon i misę oraz postument dla Neptuna. 
Rzeźba została odlana w brązie przez Piotra Husena ok. 
1615, w miejskiej odlewni w Gdańsku. Ciężar figury wynosi 
650 kg. Czasza została wykonana z "czarnego kamienia" 
(belgijskiego czarno-niebieskiego marmuru), trzon z 
czarnego tufu. Elementy architektoniczne fontanny 
nawiązują do manieryzmu flamandzkiego. W związku z 
dalszymi ważnymi inwestycjami, między innymi 
przebudową fasady Dworu Artusa, a następnie wskutek 
wojny ze Szwecją, zaniechano myśli o dokończeniu 
fontanny. Dopiero 9 października 1633 na zlecenie 
burmistrza Jana Speymana uruchomił ją rzeźbiarz Wilhelm 
Richter. Zbiorniki zostały umieszczone na poddaszu Ratusza 
Głównego Miasta i Dworu Artusa. Fontanna była czynna 
tylko w niektóre dni lata, po kilka godzin dziennie. Wynikało 
to z konieczności każdorazowego napełniania zbiornika na 
poddaszu. W rok później otoczono basen piękną, żelazną 
kratą, będącą dziełem Jana Roggena, wg projektu 
Abrahama van den Blocka. W pierwszym dziesięcioleciu 
XVIII w. fontannę zupełnie zaniedbano. Dopiero w latach 
1757-1761 przeprowadzono gruntowną renowację zabytku. 
Rzeźbiarz J. K. Stender wykonał wówczas nowy basen i 
trzon oraz wykuł zespół fantastycznych zwierząt morskich, a 
ślusarz Jan Baren zrekonstruował zniszczone ogrodzenie, 
umieszczając nad furtkami polskie orły i herby gdańskie. 
Orły te zniszczyli w 1935 hitlerowcy. 



Koniec cz. III 

Będę zadowolony, jeśli koleżankom i kolegom przydadzą się 
zebrane tu przeze mnie informacje. 
Jeśli macie uwagi, może propozycje uzupełnienia – proszę. 
Dziękuję! 
AT 


