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DALEKĄ DROGĘ?
Czubek północnej części VĄlspy Spichrzów sięgał niegdyś dalej w stro-
nę Ołowianki niż dziś. Najstarszy zapis z 1385 r. informuje, że parce-
le na cyplu (oznaczone w XIX w. numerami 1-2 i 111-116 przy ul. Chmiel-
nej) należały do Miejskiego Dworu (curia cińtatis).W 1422r. działki
nr 1i 111-116 zajmuje Dwór Smolny (terebinte,później TeerhoĄ, czyli
magazJm smoły. W M90 r. na dzialcenr|zapisano: ,,Dwór Miejski al-
bo Dwór Smolny oraz (od wschodu) spichlerz Popielny". Po pożarze
w1494r.iprzeniesieniu Dworu Smolnego na drugi (południovy) ko-
niec Spichlerrypozostaje zapis (1500): ,,Dwór Miejski, gdzie teraz (są)
2 spichlerze i druga kieszeń, zwana Daleka Droga". W 1607 r, mamy
jakieś ,,Trzy Fasole", później p]ace i skład drewna (1643), by wreszcie
w 1709 r. na ich miejscu pojawiły się spichlerze Poprzeczny, Kieszeń
i Mały, udostępniane prywatn;rm osobom. W 1813 spichlerze spłonę-
ly, po czym zbudowano niski Dwór Zapasów, późniejs4l magaz}n śle-
dziolły, znany z przedwojennych zdjęć. W 1936 r. rozebrano go i ścię-
to cypel, by między spichlerzami a Ołowianką umożliwić obrót stat-
ków długości do 62,5 m (tzw. obrotnica). Parcela nr 2 stała się odtąd
pierwszą przy ul. Chmielnej. Już
w|422r, była tu owa,,kieszeń",
c4lli prrybudówka o nazwie,,Da-
lekaDroga"1Taschdelan§eLope l r __ __ __ _
genant),w dzisiejszej "i";;:;; U naS najOhętniej

il33y"łi{:ft5l#iiŁiliś:fi zabytki się
jestjasny:od!łólńejhaŚy(ulicy rozbiera!
Stągiewnej) trzebabyło do niego l _ __ l._:aatótoise.' Legalnle CZY nle

*"§j?,'"T;ęi},i:?*T3,3; - znikaJąjeden
ilrl422r.sąsiedniąparcelęChiniei- PO drUgim
na nr Ę uĄrtkowal rajca i sędzia Jan '

Cruckeman. któryw tyn sam}łn
roku umarł. W 1553 r. jest to spich-
lerz,,YtJllcz" Jana Kettinga, którego ojciec Łukasz ufundował wspaniałe
Ukrzlowanie w skrzyżowaniu naw kościoła Mariackiego. Od 1607 r,
obie działki (nr2 i 3) mająw spisachwspólnąnazwę DalekaDroga.Za-
chowane do dziś ściany tych bliźniaczych spicNerzy świad czą, żewy-
budowano jejeszczewX\rI w. Nanajstars4,mwidoku z 1617r. mająjltż
te same rozmiary co przed ostatniąwojnąi schodkowe szc4rĘr. Połów-
ka stojąca na działce nr 2jest określanajako Daleka Droga ,,druga" lub
,,ostatnia", nr3 -jako,,pierwsza". W1620 r. podano ich szerokości - po
45 stóp, wysoko ść szcryĄów fasad wlmosiła 16 m nad gruntem. W'edług
Przewodnika dla armatorów z 1782r.każdy zńch obsługiwało po 4lu-
dzi. Do 1805 r. stanowiĘrwłasność miejską. Podczas oblężeńa1813r. spło-
nęły.

Prąy odbudowie zmieniono ks ztałt szcr5ńw na klasycystyczny, zna-
ny z pzed- i powojennych fotografii. Jak to powojennyc'fu : ripytająPan-
_stwo 

- przecież po 1945 r. pozostaĘ z nich tylko 6oczńe ścianj,. Oto}.riet
W marcu lub kwietniu 1945 r. spłonęły fiest nawet zdjęcie, jak się palą),
alezniszczeniu uległy tylko stiopy i daóhy. Dobrze Źathoiva"e ii.aci}
wi.dać_ie^ycze na zdjęciu. wykonanyn w ioku l958. podczas gdy albu-
mik z1965 r, przedstawiajużtylko ich podmuńwkę i boczne śóaiy. Jak
widać między tyrni datami fasady ulógły zniszczeniu. Kto je zbirzył?
9dp9Tq9 ^am 

z relacji jednego zmióŚzkańców Gdańska;Na pocląt-
ku 1at 1960 statek_, wykręcający na Motławie, ,,nie wyrobił'' i dderz}ł
w brzeg przy -Dalekiej Drodze", powodqjąc zawalenie fasad. Szczegb-
ły można pewnie znależćw ówczesnej prasie. Brak dozoru i ro zkraóa-
nie cegieł - oto. dalszeptzyczymy dzisiójszego stanu. A stan to według
e_kspe{vąr, udostępnionej miprzezprof. Sikorę z Politechniki Gdań]
skiej (dziękuj ę !), tragsczny.

Najl_eps4.rn sposobem uratowania Dalekiej Drogi byłoby odbudo-
1anię flsaP, Ętórezńążąściany. Ale o cz;łn ńymówiinY U nas naj-
ghętniej zabytkisię rozbiera! Legalnie cry nie - zńkająjedeir po drugiń.
Dodajmy przyokąil że wszelkie plany budowaniawtfm midjscu oblek-
!ó1vwrz9łcn ryzpoprzednie są mało realne. bo gruninośnyieą,na$9
bokości 6 m pod poziomem terenu. Konieczne r}łoUy nieńyHe 9łę6;
kie (i kosztowne) Palowanie,* 
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Pochodzrnie słowa,,iĘmier" niejestjasne. Woskie,,enzigneńus'' odĘ/-
te przezFraruaMarię Feldhausa w genueńskim rękopisie z 1195 r., oznacza-
jące budourrriczego foĄ{ikacji, ma pochodzić od łaĆńskiego ,,encingere ''
- opasywać. Wź48 r., w czasie w;,prawy lcążowej,,mestre engegneń'' Jo
celin de Cornaut nadzorował budowę masąm obtęmicrvch. Innł ,,mestre
engingnieur", Gaskońcryk Jean de Mćsos, otrą,,rn Ń.w l254r. szfachectwo.
Francuskie rachrrnki zlat 153740 wymieniają JeanaAlbo - zegarmishzaiin-
ąuera (,ingćnieur") Prowansji. Inną eĘ,mologię podająAn$iqł,,engine-
er", wczesnywiek XĘ konstnńtor maszynwojeńycĘ od starotarrcuitie
go,engrgneur ", z późnolaciiskiego,,ingeniare"; sens ogóln;ł wlłlalazcą
konstruktor, notowarryodXVw., maczenie c;łł.ilne, w Ódniesieniu do ro
bót publicznycĘ noĘe się od X\ł w.". Osobno omówiono słowo ,,engine ''
- mas4mą które pochodzi od łacńskiego ,,ingeńum "- wrodzone zdolno-
ści, talent. Dodajmy, że w póznej łacinie,,ingenium " oznacza talże machi-
19 wgjenną. Gvczesny in4mier to budovmiczy masryn wojennych i fońy-
fikacji, a dopiero odXWIIw. -wszelkichmasąm. O t}m,jikto-wyglądalo
u nas, informuje Gotfiyd Lengnich w,,Prawie pub|iczrlłn miasta Gdń§ka''
z roku 1769:,,Urzędowi Wałowemu podlegpł mishz budov6zwatów, dośviad-
czonyw tej robocie, którego z c zasem zaczęto nazywać inffierem. Jed-
nlłn z takich budoułriczych był w 1571 r. Thomas lQrdinal, który obiecał za-
oszczędzić nakosztach rrrcmie dziesięć tysięcyżotych".

Kiedy pojawili się w Gdańsku pierwsi inżynierowie? Do końca XVI
wieku specjalistów zatrudnianych do wznoszenia fort;,fikacji określa-
rro jako mistrzów budolłnicąrch, Ę,ch wlej posiawionych z dódatkiem:
miejski (Stadbaumeister). Spotykamy tez określenia: mistrz wałów i bu-
dowli (Wall- und Baumeister), mistrz budowli r.vodnych (Wasserbaume-
ister), budorłniczy m§mów lub wiatraków (M0hlen- lub Windmiihlen-
bauer), cieśla miejski (Stadtzimmermeister) itp. Sławny Hans Kramer,
składając w 1565 r. suplikę (podanie) o zatrudnlenie, podpisuje sięjako
budownicąl z D rezna. Zatrldniony w 1592 r. Jan Vredeman de Friós fi
guĄe w dokumentachjako budownic4l miejski, wielki Arrtoni van ob-
berghen jako budowniczy wałów
lub - najczęściej - mistrz Antoni.

Odpowiedz na postawione p;ńa-
nie daje autor,,Histoń Gdarlska z lat
1913{7' (nieste§z, niedokończonej)
Paul Simson ,,O osobie Dicknanna
@gidiusz Diclarral4 autorwidoków
Gdńska-wydanych w 1617r,) niewie-
lewiemy. wydaje się. że bylinżynie
rcm, w kźdyn razie Gdńska Rada
poleciła w 1624 r. pułkołvnikowi Li
semannowi zaproponować Dic-
lmlannowi, rodowitemu gdńszczź-
ninowi, gdybygo spotkałwNiderlan-
dach, stanowisko inĄmiera". W rok
później,,budowniczy m}ynów"
Adam Wiebe vel Wiebe Adams (poź-
niejs4l twórca sławnej kolejki lino-
wej) wńcił z Wa§zawy z ff tułem, jn-
Ąmiera}nólewskiego",

Nie jest to jednak odpowiedź
ostateczna. Wcześniej sz-e wiado-
mości dotycząwłoskich inĄmierów, jak ich się z regułyokreśla, Hiero-
nima Ferrery i Giovanniego Battisty, sprowadzonych w 1600 r. d]a eks-
pertyzy gdańskich umocnień . Zawdztęczamy im dalekowzroczny plan
w,spaniałego kręgu bastionów, broniących miasta odwschodu. C4lied-
nak słowo ,,inĄ,nier" było wtedy ttżfie? W żródłach pierwsąl z eksper-
tówjest określonyjako,,kapitan", obaj razemjako,,mistrzowie budow-
nictwa wojennego" (Kriegsbaumeister). Jako inżynierowie w służbie
miasta występują w 1619 roku - jak się zdaje, po raz pierwsąl - gdaiszcza-
nin Hans Strakowski i Niderlandczyk Cornelis van den Bosch, i to ich
możnalznaćza pierws4lch inżyrrieróww Gdańsku. W recesie ord;łr-
ków z 4 maja 1622 r. drugiego z nich nazwano ,,nowo prryjętyrn inĄ.nie-
rem". e Alonzu JAruszAJTls

Wczesniejsze
wiadomości dotyczą
włoskich inzynierow,

Hieronima Ferrery
i Giovanniego Battisty,

sprowadzonych
w 1600 r. dla
ekspert}ąr
edańskich
umocnień

Proiekt fortyfikacii z gdańskego
Archiwum tH. StraŁowski, 1619)
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HAFT NA SWIĘTA
Adwrln t się ko ń (::7ł 

1 7llc'Ąr na,iąsit, Swięta llt lżtlgr l Narrltlzt: n ilt c;zas M i-
lrlśt:i, dziclenia się rlplatkienr i slłłirclariia żyr,ztlri. ()dptl<lzywillll.y ocl p(,l-
n(,e() Wl,Zasku ŚrviiLtlr ptllitylłi i lliru,t:t r<lzglrlŚlltl I,elilaIny trsl1,1lrrią rlrit:i-
s(ja I(()lQ(l()ln - liżIs,/łnl stallylil, 1ltllsliinl, l<trilytlll nlallty 1lrlllltrl 1liqlrlstll
i tłl lririllillkrriojszyr:h w świtlr:itl. ( Xlżvwir|ą r-lltwlltl zwvt,zlt,i,,.,,irlszyllly
się z kltżtltl§rl pll)z()l)ttt gwiaz(lkt lwtlgtl, odwitlt izit1-1ly t,llr lt,l,t.lr. lvsptltili-
nżrnly ty(jh. którzy rldeszli. Ze wszystki<lh śrviąt ttl są lllrillliższt:scrctt.

()r l iruklr - opr<'lcz f'elieklnu - tl tr lźc prldittr lrvttć tt:r Slvir,ltit sr,l t linl Cz.y-
telnikrlrn? Może ollrazck? Manw w §dariskitllr ntttztlacli i kr lśt:itllirch wic-
]r: tlbl,az<iwo temirtycrl świąteczrlt:i- Sttlsunktlwtl lrrrritl|,jtlsl wślrid nirłl ta-
kich srtn, jakAdoratlja Dzier;i:itlilt w stajence 1lt,ztlz 1lastt:t,z.v cz.\, Rllrlrlrl
Trztxlh Krrili. Jedną z tvr:h pierrłszł,rlh. tt,tocnr l zlttlrrtll i r.riliętą,jt:sztlzc rv \\"
r.l,. plzr:z przebicie plzejścia do pIr.zbitcriunl. Itlr lżrllL tlglliclać rv 1lriin< lt,ttt,j

ntlvirl l<lś<lioła św. I(atlrr;łny. Pigliriy clbra.z'ft,zrlrllt Krrili pr;tlzlii Ant ll,ztl-
ja St,tx:ha zdtlbi Sicil (idańskr11lI,z,y Dworzc All ttsit. () rl,itllt,t:zt:stszt,s;}
prztrlstltwienia (ch<;iirltllxsicl rzrlr,lx l1,1t,etv) N{lrliiz Dziilcitltliit,lll.'ftl, litrl
re dla [)ar'lstrva wvllt,itlt:nl. tlhrl<1 

1 
lr itltr ltlzi z ( ltllrrislilt, <:illgltl.it,szr:ztl ztllri-

dtljc sił.,1xlzii nilll..It:sl ttl rlrlś nir,zrł,.1 klt:§tl - 1;l,zt,lliq,lilly hżlli llżl liiLpttll,zl,
szaly littll,giczl-lqj, t,zw. kapy (rrxlzir j 1ltlltlrurlv) z lli lt:zl|l,krjw XV sl,ultxlirr.

'lirkirłl śrtxlnir,lwirx:zrlyłrkap krlś-
cir',ł Mltlil rcki m illl']7. W,,zltsi,, tv,,i-
ny ewakutlwano.je w gląb Nicm it,r,.

Do dziś przetnvaltl26 - li3 znaidtr jt,

się w l,ubcce, ,1w Nrlrynlberdzt:, {)

w Gdańsku, ajedna błąka się gdzitlś
po świccic. Wsumie z 541 sztŃ slyn-
neg{). l]},(': tiloze tlltIllrl$lttSZ(,g()
rł, §r.ict:ic skirt,bu śrecl rtit xvierlznyrlh
szat koŚrlitllnych i plrrlrrrrentów. zlr
ch<lwirly siQ 28l} - 71) w Lubect,.22
w Not,.ymlltlrdze i lti2 w (idariskrr.
Ollit,kt.r rr,r rr ir,zir lt)ł, r ], r Niltl lir t t lr r
szą tiilll sllLl tts tle;lrlz1,1rilv. Nirjrv,vz-
s:,y czls,lly tvtrirlily r lt l ( ir liuiska! I ir,z
t(,* ) lli(, lI l( |ż| JIIv ttzttllr:r,:llllt lil j rl, :i

tlv za slir llit,ztlt-lą.

Zyczę Moim Miłym
Czytelnikom,
by płynąca

z gdańskiego
arcydzieła

atmosfera Radości
iMiłosci udzieliła się
im w czasie Bozego

Narodzenia

A otrl.jllli tlpisywir| naszą kapt,
w katalligtr nlariackitlh szat i pat,a-
rllenk'lw z ]'1)2|) I,. Walter Miurntlr.vs|rr:
[)tld nu t1,1et,t,Il t 2rl cz.1, tarll.y:,.Ka plr:

Z błękitrltlgl tiksatnitu l.ltlz rvzr llórv, l)lzttlItkl btzrlgi ł lllsz.y-tel knriklr.rrli z bar-
wnyni hal'tanlijedwiillrlvnri nil zlrltyttl płxlltlżtt z rvztlt,lrmi w 1xlslłlt:i sl<r
ncr:znydr krr,lgrlw. Na każtlym pasirl llr l t,lzy r;st;llnt,llrlslłcie świglvt:h ptld
bak]acłrirllłlłli, Nakarlitt tlrrtlzapri}rllil,ipgliL w,lisztltlt:it,kilrltvegrl lttliLt. z wy-
tlbrażetlitlttl Mirdonny z Dzicciątkitllll w ( )gfo(izic, ()l)slugiwall.yrlh 1llzez
irrritlly. (... ) Nł plecach phtszcza rr sl;lw i, ltIy 1tlts r,zlt,wr ltl<lzltlttlg l litrllrirtu
(wńla,kltl zl<llrl sktirlirllvtl)z niesynttlI,ylztlytrl wztlt,tltll:ltlwcz.V llrtlt1llrt,tz.a
<l$rtldztlltitltll. tlI,zewrl ztlttż.Vtlli klaptlrvirtytlliliśćnri. 1ltlrki". Auttlr,1lIzłpi-
suiekapitllxx:lltldz,enil,1,('.l,t:t:h.blrlkattlrł,ei tvstarłł,tl z\\rentrlji.,llrltwia-
clruno Cztlt,ln,. ściślej:dlvtil liar"ctlaIV r,i,l)r,aclze bvh,killi:bką tził,. rrriękkie-
gtl str,lu, kk'lrv s4,,llko nlzlxlrł,szechnilsiql w Eunlpic,Iltlllrczetltrrjągll)ir;lr
t ltl Madrillnv, wśr,lrd któryrlh do naipięknir.,js:ryrlh naltlz.y nasza w kr lśt;itl]tl
Maliarllrirrl. l,trli,,kiltlr.vy" ttl lrsztltlt pt,ztlktrl jtr ltldzi z kilt,ll-t - tlcllvtrjt:enie
tzrv. l lślt,!r l {r,zllitlt u. Wsllr lrl l rlilrrlt, t ullr j zlr ltr l slitj1,|ir lrvt,r lznaczlt ttxllltlikę
zlr lłr l§lt lrvit I ,,ł l sllł t,yliczll ir' lrliq,likitrr lllltslitt. w.VtwlLl,zitt1,1,tll pl,zt,z ttilt,ic
r lł,lil<at llvr:lr.ilrk t.<:|rtlitlllirl 1x lzlllt:alWrł l slirjrr l|i liiszl< lwyt:h, lrtritrl r lwiiil.tltl
wl l|tlll t:iłltlliir:l l lllilttlyt:ll rlitli". Wylrlrlltllvilllii s(]()l1il w 1,11jskirrl r lQtr lr lzic
lr:l ltlitl s1 x llir ljrllt t: N4ltt,iil. sir,r lzitt:ii ttlt 1lt,zł,lit,l,tt,j.ilrstl1,1rl lit lr:v-liił,tll llIlvt,,:l-
ti,z t laI,tti. t t"zl,tl llL tl, lt,rvt:i lr,r,r,.ilrlllkr l; 

1 
lt,lltvlt t,zttlt,r lr lt,r lilr sitrlzllr,t,g l r llx lli

Sl rll<l, ktr'lr,l,zrvt,ltca §lr ltł,ę tl,.lt,j sl tt ll l1l i rv,l,t,itźltit,t:r lś rr rt'lrvi. W 1ll,irwtli
t,lylzce nllt,jtrltlri z rajs|i,itllr liwilrt,r)iv. NlxlgI<lwuli()llt ligrilnitlly u,llt,awilt-

.il1 w rtrch wirrr jlxle slońc;t. ZlL<llrrvyca k<llr ltvstłka, w Iilrirti tlt;nlillu jll.i:rsllt,
ll;lt,w._v

Zr"czę Nll lillt Nliłyllr (]zltt,Inikrlnl, ]lv lll.r,nąca z gtlirIiskit,gtl arr1.1łlzie-
llt ltl Il ttlsli,1,1L lll rt lr lśr,i i Nl ilt lśt,i rrdzit:lillr sit, i tlt w <lzirsiłl [:itlzegitl Nitr<ltlze-
lti:i illy zarł,sztl zlrr,htlwywirli.jl1 w st,trlltt,ll. W:sclłytil r*irJ,iflo 

ro**rono

Fragment mariackiej kapy,
dziś,,na wygnaniu" w Norymberdze

1,.
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ORGANY ŚW. KATARZYNY
Pierwszą wiadomość o organach
w kościele św. Katarzyny podał
w 1513 roku kronikarz Krzysńof
Beyer: .Zostały skończone organy
u św. Bartlomieja, a zaczęte u św,
lGtarryny".
Ukończone w 1516 r., najprawdopo-
dobniei przez Hansa Haucka z Choj-
nic, z pównością nie byly w nim pier
wsze. Trudno sobie wobrazić. by pra-

stara świątynia parafialna nie miała
ich wcześniei - może nawet od począt-

ku. Niedługó potem, w 1540 r.. w ak-
tach ooiawia sie oĘanistą kóry otrry-
muidrócmie12sz.lłviena w 1560 ma-

mv"iuż nazwisko: Grzegorz Linde. Or
ańu bvłv 

^p.*ne 
nad zalalsĘ Z bie-

Ó.ń 
"rÓ.u 

irzestaly odpowiadać am-

Eiciom qosbodarzy kościola i w l603
r. zi*arli umo*ę z Johannem Hellwi-
chem z Neustadt (w Szlezwiku-Hol-
sztynie), który się zobowiązal,że ,,W-

buduje nowe oĘmy na przeciwko ka-

zalnicvi odnoń stare organy przy
nrezbiterium" za1500 talarów. Ten
'sam mistrz zbudowal zachorvane do
dziś organy w kościele Mariackim
wToruniu.

Nad organami św. Katar4my HeI-

lwig,iak gó dziś piszemy. pracowal 4
lati.? rzy prospekcie wielkich orga-
nów wspólpracowal z nim SzymoJl
Herle, kńrego znamy ze makomitych
dzieł w Ratuszu Głównego Miasta,
Otrzymały 33 głosy (to tak jak orkie-
stra zlożona z tvl u in strum en t ów)
i,,szlafi rowane" piszczalki. rozdziel<y
ne na trzy pozyfy,wy: tylny, przedni
i pórnv ( moŻemyie dziś oglądać w tzw,

ózvńrwie bocńi. n w katedrze w oli
*iej. [nokowany byt nad kruchtą po-

fudniową Siedącyqlłem do nawyor
panista miał przed sobą wspanialy
firospekt, się ający aż do sklepienia,

a za plecami, na balustradzie empory
- wspomniany poryfyw tylny. W 1650

r. Jerzv Nitrowiki dodał boczne wie-
n cz]g:ńszcz2]kowe.'$y'cześniej, w 1644

r]Paul Fischer z Malborka, przebudo,
wał małe oĘar\y z zachowńiem pisr
czałek. W l810 r.w;rmieniono w nich
manual (klawiaturę). Melkie remon-
tv w latach 1875 (E. Streiber) i l9l0 (E.

ivitteą z przebudową trakhrry na pne
umatyczną) nie objęły maĘch grga-
nów, wktórychw trakcie dru$ie o
z nich wyrnieniono tylko jeden głos

i dodanoleden wpedale (w sumie by-

ło ich 9). Ż biegień czasu wyłączono
ie z um cia, dzlęki czemu p rzetrwaĘl
w pierwotn}-ryn stanie. Sensację wzbu-
dziło ich,,odkrycie" w 1929 r.:

'Okazją dla zbadania nieuiywanej
od lat empory w pólnocneJ nawe_rue
były organy. za kńrych fasadą spodzie-
wano się nudnego werku pneumatycz-
nego, tylko trry okrfflewiezyczkiwjej
balusńdzie, zamlmięte malowan;T ni
drzwiczkami które wy$ąda}y na pier
wotny poąĄ,w tylny. Wejście na e m-

oorebdkŃto w końcu za starą szafą.

iłóra byłana szczęście pusta także da-

ła sie ni-epostrzezeńe pŁesurąć i uwoF

niła droię na ukryte łściańe schody,

na których stopniach leżała gruba na
palec warstwa kurzu. Równie gruby

kurzleżał napodłodze empory ławce

orparrów i przekrz.ywionym manuale
z Ńtu mĄ]ch org|anów..." (W, Renke-
wilz J. Janca). Jak sięokazało. wspom-
ńaneńefoczki balustrady były rze-
czrłviście ńozostałością organów Ha-
udk" , tSl6'..! Niegdyś mieści}y 45 pisz-
czałek, po 15 w każdej. Skutkiem od-
krvcia bvlo odrestaurowanie bezcen-
n."poin"lru."ntu w 1938 r. przezgdń-
skifirme Goebla. W 1943 r. ewakuo-
wano próspekty obu instrumentów
ao Xoń"""rfu 

" 
i ńchnów na Zuławach.

Empora małych organów przetrwa-
la wkościele, malowidla z jej balustra-
dv i starvch wi eżyczekprzechowuje
póańskió Muzeum Narodowe. Prze-
Eudowany pozytyw z 1644 r. wszedl
w sklad niedokończonych organów
nad kruchą boczną. Gospodarze koś-

ciola (oicowie karmelici) mająw ma-

sazvnió prawie kompletne prospek-
iu oboipi o.sanów. Odbudowa tych
ńezń[.bct kteinotów naszej kultu-
rv moŻejó światu przyłwócić. Najpn>
ściej lędzie zacąćbd malych oęanóu
póin i ł prĄdzie czas na wspan i aĘ
instruńónt HeUwiga" Wartlo pr4pom-
nieć, żew Polsce ńe mamy obecnie or
ganów, pochodąrych choćby częścio,
wozXVlwieku| o

Aronzulrruszms
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garrizowal pry swojej drukarni prry
Zabim Knrku 

"Ofi 
rynę MaiemĄcz-

noMechaniczną". Wwydarrej w 1714

r.,,Dobrze pomyślanej informacji
o nowo założonej Matematycznej
i}'Iechaniczrej oficynie szfukiptrr
fesom Fawb Pateraw Gdńsku" cąy-
tam5n 

"Pońeważ 
autor z własnych

§odków zal,,hd zń@, ontńwsryś-
kim kieruje... Sam ież plzed połud-
niem rraucza poĄńecznej sztuki ra-
chowarrią wedle miar i wag; geome-
trii, jak można na papielze naryso-
wacwwelkie figury, a rrastępniew t*
renie cry na polu zadane punĘ i pla-
ce naleĘqrmi do iego przyrządami

Oficyna Pawła
Patera była
pielwszą
w świecie

(niewojskową)
szkołą techniczną

NATRoPlE PlERWszEJ
SZKOŁY TECHNICZNEJ
Pierwszą propozycję zalożenia szkoły technicznej o bogatym pro-
gramie sformulowd w 1il7 r. angielski lekarz Wiliam Petty. Jego
.Gimnaz|um Mechaniczne" nigdy nie powstało. Pierwsze szkoły
techniczre w Ane|ii zaczęły działać dopiero w XlX w
Pewne elementy kształceńa technicznego wprowadziły żw. akademie
wojskowe. Pierwsą była uruchomiona w 1701 r. w Moskwie ,,Szkoła dla
MaiemaĘków i Nawigatońv/' ,przemaczolla,,dla umiejętności tyĄ co
pływają po moIzu i inżynierskiCb a także dla ar{yleryjskich i rywilnych '.
-Folejńe 

flowstaĘw Berlinie (7l7), Turynie (1R9), Woolwich (1741)

neuŚtadt 6Zła);PaĘ-zu (1749) Ę. Na gruncie cywilnym nalerywymienić
kursy, prowadzonew latach 1707-1710 w Halle przez Christopha Semlera.
Zajęcią dwarazyw Ę$odniu, obejmowaly 

"63 
rzec4r, zaprezentowane

i we wszystkich częściach objŃnione", od mechanizmu zegarą modełu
domu i m}yna do botaniki zóologii i mineralogii. Pierwsą pełnowymia-
nrwą szkołę techniczrą w Niemczech zało,żył w roku 1747 w Berlinie Jan
Juliusz Hecker. We Francji pielwsą była Ecole Polytechnique, za}ożona
w Paryżu w 1794 r. Za najstarsry w świecie uchodzi Praski Uńwelsytet
Technicmy, kńrcgo zacĄtkiem była azińająa odfilV r. szkoła in-rynier
ska Chrystiana Józefa Willenberga z Legiry.

Jednym znajbardziej ńezwyk§chpedagogów gdńshchbył Paweł Pa-

ter. Urodzonyw 1656 r. wWierzbowie ńa Spiszq ukońcrył gimna4jumve
Vłocławiu, po crymstudiowalwLipsku i Jenie. Od1688 r. wyt<łana!1 §,l_n-
nĘum w tlruńu. W 1705 r. zostalprcfesorem matemaĘń<i wgdańs.kim
GńnąjumAkademickim. Wrrrku 1724 anarł. Fozostawił 28 publilracjii 18

rocznikówkalendarąy. Wzajęciach ze studentami kładł nacisk naumiejęb
nościprakĘczrre iwiedzę sńsowaną- matemaĘkę i technikę. W1711 r. zot,

wymierzyćitd Fokazujeteż§mgrafięiuĄńekzniebios ikuliżemskiej wraz
z i,atą ichbudową i zas'tosowaniem w mapach }raju i astrrrnomii, abyw ła-

twy sposób rri4o znawń zańwnoplanefi jak i gwiazfr stale na fmamen-
ae. Nitomia§twiete spośńd godzińpopołudniorirychvykor4sĘe dla ćwi-

czeńmecharricanyĄdo czego ma szczególnypocĘiwkńrych9le o{rr,ł.o
dości przez wiele lat wprawiał u najslynniejsrych mistrzówwe Wrccławil1
Augs6urgu i Lipsku... Vfi,odrębnionejest specjalne pomieszczenie, w któ
rympodńertuikiem doświadczonego mecharrika sżĘje się soczewki, wy-
konuJe perspektywy (unety), milarrskopy, latarnie magicane, termomehy
i innó pófutecm e rzeczy z opĘń. Tenze mistrz pokazuje,jak naleł lrun-
sztownie preparrrwać nrry (tubusy) do perspektyw i milcoskopow z drew
naalbo teiitulyiprrygotowarrymwedlewłoskiej marrieryszpikovrymlublł
kowymwemitisĆmnadawać pĄnk Tudzieżjak sĘ przy tolęrce misternie
wytaczamałe perspeĘwypodęczre i heszoŃowe, sńielne milaoskopy,
tabakierkiiĘ. Żmetalu, koscisłońowej,bursztynu roguirzadkichghmków
drewnawń ze śrubami Jakteżnie mniej,jakzapomoępe*łrych prryrzĘ
dówipodzielnicbardzokorrystniei szytkorłykorryvnćwszelkie zegarysłc>

necme, księ4rcowe i gwiazdową hansportery linialy, kwadranĘ, sferyar,
milarne, q,rkle etc. ze srebtą mosĘdzu iinrrychmateńa}ów. Tyrąkńrzyjuz
sięwprawiliw toczeńu i stolarce, pokazuje ieżjak możr,a muryczre instru-
menfur;ar nety, klawesyny, harslbudolrać wedle metody organmistrzów.
Z archiiektury cywilnej i militarnej podaje podstawyi zasaĄn ucą,jak spo
rądzaćńżnemodelekosciołów, pałaów, twierdą }usthauńw fontarul tub

$osorłrychzblachy, gipsu, drewnalub tektury, wedlug skali".- lńfrriosekjestjasny ofrcyrra PawłaPaterą dzia}ającawGdńsku od 1711

do 1724 r., bla pierwsą w świecie (niewojskowa) sztoła tlffię;fi 
,,

Łai xnft ttnai. po lęwei stronie xał domprof. patera
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DoLNE MlAsTo !TRAMWAJE

Na odcinku ulicy
Dolnej można by

przprocić dawną
,,amsterdamską"

atmosferę Dolnego
Miasta przez
odtworzenie

fragmentu kanału
z fontanną,

ławeczkami izielenią

Dolne Miasto jest najmlodsą dzielnicą gdńskiego Śńdmieścia. Począt-
|j,zjtb.udowy p rzy wlyczonej n i eco wiześ niej i i atce u li c sięgają roń u
1937. Autorem prąrjętego w 16-50 r. planu zabuóowy był Geor§e ńttior.
Za prąykładem Amsterdamurłykopano kanały, wzałuŹ t<tOryń poUleg-
ły ciągi ulic: Łąkowa-Wróbla-Radni i Szuwar}-Jaskólc za-J aimiZrrlczi-
_Prą,okopowa oraz Dolna-Sempolowskiei, Śluza-Kieturakisa i Zielona.
Wmiarę osuszania gruntówkńały zasyptwano. Ostatńe zniĘpo wy-
budowaniu nowoczesnej kana]iza]
cji wI87t r. Problemem dzielnicy.
położonej trochę na uboczu, stała
się komunikacja. Dla jego rozwią-
zania.iuż w 1885 r. uruchomiono
pierwszą linię tramwaju konnego
- odzajezdnize stajniami pr4l ul.
Kurzej przez Wóblą Łąkową Dłu-
gie Ogody, SĘgierłrną, Długi Targ,
Długą i dalej obok Bramy VĄlĄ.n-
nej na Targ Sienny i Rakowy, do
przystanku końcowego przy tzw.
Trąbie Słonia,iak nazvwano obu-
dowane zejście po schodach do sta-
cji kolejowej ,,Gdańsk Brama W!-
Ąrnna" w częściowo zasypanej fo-
sie. W następn;rm roku powstala
druga linia. wiodąca przóz Toruń-
sĘ na Zabi Kruk (na Star5łn Przed-
mieściu) i dalej przez Słodoułrików,
Ogamą Garbary. Kolodziei sĘ Wg
$arską Szeroką. Groblę II{V i To-
biasza na Targ Rybny.

. W 1896 r. tramwaje zelektrfrkowano. Po rozbiórce foĄfrkacji i otwar.
ciu ukończonego w i900 r. dworca Gdńsk Głównypieńza lińią ozna-
czonanr3. nie bieglaju. ńok BramyVĄ,ą4nej. flko przez TargWę-
glowy i,Drzewny na Wały Elżbietańskie (dzisiejsŻe Jagiótlońskie)iplac
prz-ed dworcem prry Podwalu Grodzkim. Drugą linię, która otr ffiala
nł 5, przedłużono za Targiem Rybnyn przez Grodzką, Rycerską, Dyle,
Ęolng, Rybaki Gółne, Wałową, Prą,biamną św. .lałubą łoncowy-oa-
cinek Korzennej i Targ Kaszubski do placu dworcowego, który sń się
węzłem integ;raryjnyrn. Wczasie Iwojnylinię rrr 5 zawiószono, aw193d
r. zmieniono jej tras_ę, tak że bie$a odtąd takjak linia nr 3 przez Łąkową
Długie O_grody itd do Dworca Głównego, a sąd przez dńŚiejsząai. ZÓ-
cięstwa, Hallera i Legionów do terminalu lotnic]zego na ZaŚpie.

Odbudowując system komunikacyjny po II wojnie zrazu zmieńono
tylko numer linii 3 na 8. Do drastycznej zmiany doszło w pół wieku póź-
niej: po przedłużeniu w 1995 r. Trasy W-Z wzdłuż ciągu ulic Ułańskiej
i Sadówój całkowicie skasowano tramwaje na Dolryrrrr Mieście, co moż-
na dziś ocenić tylkoiako błąd. Odcięcie komunikaryjne od pozostałych
re|onów Sródmieścia zahamowało rozwój dzielnicy, która stała się jeg9
póryferią. Dziś wreszcie przyszedł czas najej rewitalizację, w klgryj jed-
nakjakoś nie słychać o prąrwróceŃukomunikacji tramwajowej- Nie wy-
obrażam sobie, zebywodnowionej infraslrukturze Dolnego Miasta za-
brakło tramwaju, łączącego je z centrum Sródmieścia i innymi dzielni
cami - W'rzeszczem, Zaspą, Oliwą awdrugą stronę - ze Sto§ami!Popo-
wstaniu Obwodnicy Południowej, która osłabiła ruch po trasie Podwa-
la Przedmiejskiego, dołączenie do niego liŃ tramwajowej z ul. Łąkowej
jest nie tylko możliwe, ale wręcz konieczne. Lepsze skomunikowanie
Dolnego Miasta z pozost"a§rrni dzielnicami będzie niewątpliwie korzyst-
ne dla mieszkańców. Inaczej, mimo pięknie odświeżonychkamienic,
wygładzonych chodników i wypielęgnowanej zieleń pozostanie nadal
peryferyjnym rejonem Sródmieścia, z niewielkimi szansami uczestni-
czeniawjego rozwoju.

Ijeszczejedna propozycja: na odcinku ul. Dolnej, między Łąkową
a JaŚkółczą, można by przpvrócić dawną ,,amsterdamską" atmosferę
Dolnego Miasta przez odtworzenie fragynentu biegącego tam niegdyś,
zasyparre§o w XIX w. kana}u w postaci prostoĘtnego basenu z podśviet-
hnąTontńną,ławeczkamiizadbanązielenią.o AxmzpJłruszłms
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WIELKANOC I ZEGAR ASTRONOMICZNY
Co ma wspólnego Wielkanoc
z gdańskim królem zegarów
w kościele Mariackim? wbrew
pozorom bardzo wiele.
Welkanoc jest świętem ruchom;,m.
Jak ustalono w 325 r., obchodzimy
ją w pierwsą niedzielę po pierwszej
wiosennej pełni księĘca. Za pocą-
tek wiosny prą,jęto dzień równo-
nocywiosennej, dziśjest to 2l mar-
ca. Sprawdżny dla roku 2014: w tab,
licach astronomicznych znaj dzie-
my datę pierwszej wiosennej pełni
- 15 kwietnia. Kolejna niedziela - 20
kwietnia - jest wielkanocną.

Datę Welkano cy możrawyma-
cryć także zapomocą naszego zega-
ra astronomicznego (pod warun-
kiem że chodzi, ale na totrzebanie,
stety poczekać). Wielka tarcza ka-
lendarium (dolna kondygnacj a) za-
wiera daty nowiu, obliczone z do-
ldadnoścĘ do minut dla lat 146}1538.
Dane te powtarzaią się co 532lata
(tzw. rok plato ftski) . Znaczy to , że
rokowi 1463 odpowiada 1463 * 532,
czyli1995 itd. Dane dlaobecnego ro.
ku powinny być takie jak na zegarze
dla roku 2014 - 532,czyli1482.Prze-
prowadzona w 1572 r, $re§oriańska
reforma kalenda rza zabur zyła Łę re
grrlarnosc, ale tak sĘ szczęśliwie slda-
da, że podane w krggach tarc4l da-
ty nowiu stały się prawie dokładnie
datami pełni! Z aruądzone przez pa-
pieżacrzegorzawycięcie 10 dni z ka-
lendarzawp§nęło też na niektóre
widoczne w okienku na małej tar-
czyliczby odnoszące się do lat.
Z nich najważniejsza dla naszego ce.
lu jest tzw. zlota liczba. cryli numer
roku w powtarzającyrrr się co 19 lat
cyklu zgodności dat dziennych z fa-
zami Księzyca. Okazało sięjednak,
że aby znależć termin Melkanocy
dziś, hzeba do niej dodawać 3. Zmie-
niło się ńwnież wprraczarLie dni ff-
godnia, Sposób byl prosty: na brze-
$u wielkiej tarczy odcry.tujenly przy-
pisaną danemu dniowi literę dzien-
ną (od A do g), a potem patrzymy
w okieŃu, jaka literaw dan;rm ro-
ku oznacza niedzielę. Jeżeliiest to
np. b, to A oznacza poniedziałek, c
wtorek itd., a A sobotę. Na s'kutek
reformy gpe§oriańskiej musilrly ja-
ko niedzielną przyjąć literę ojedną
porycję wcześniejszą nż ta w okien-

Tarcze kalendana zĘara astronomicznego

ku (A zamiast b, b zamiast c itd. aż
do § zamiastA).

Przepis na zralezienie daty WieL
kanocy za pomocą zegara astrono-
micznego jest następująry: w okien-
ku na małej tarc4l znajdujemy zło-
Ęliczbę dladanego roku. Dlaodpo-
wiadającego naszemu roku 1482jest
ona ńwna 1. Dodając 3. otr4,muje-
my 4, Szukamy teraz na duzej talczy
dla złotej liczby równej 4 daĘ osta-
tniego nowiu (t eraz oznaczaiącego
pełnię) po 21 marca. Pr7ypomnę, że

Datę Wielkanocy
mozna wznaczyc
także za pomocą
naszego zegara

astronomicznego

duża tarczajest podzielona na 365
radialnych wycinkóą z kńrych każ-
dy oznaczajeden dzień roku. Nie-
trudnojednak znaleźć miesiące po
ich łacińskich nazwachw trzecim
krę§u tarcąl: nrarzec to,,Marciu§",
loriecień, to ,$pril" itd. Aby nie by-
ło zĘ1 łatwo, ą tam §,lko daty r4łn-

skie: kalendy, nonyiidy alewystar
czy pamiętać, że dlże ,,K' oznacza
początek miesiąca, a datę dzienną
znajdziemy, licząc dni od,,K'. Złotą
literę 4 znaj duj emy w drugiej grupie
danych (dla lat 1482{500), dzialce 14
kwietnią w kórej cą,,tamy rzyrnskie
liczby IIII, IX, XXXVII. Pierwsza
z nich to nasza złotaliczba,druga
- czas w godzinach (liczony od po-
łudnia!), truecia - wminutach. Ozna-
cza to datę pełni 14 kwietnia o godzi-
nie 9.37 (dzisiejszajest o 12 godzin
późn iej }. Znajdujemy tcraz na ma-
łej tarczyliterę niedzielną dla roku
1482:,,f" i prĄmujemy literę o jed-
ną porycję wc ześniejszą, czyll ,,e" ,

Pierwsrydzień (po znalezionej da-
cie pełni 14kwietnia) oznaczonyna
dlżejtarczy tąliterą - 20 kwietnia
-jest NiedzieląWielkanocną Jakwi-
dać, wszystko się zgadza. Nasz550-
lefoii zegar może być prrydakry i dzś.

Na koniec pytanie: dlaczego rvy-
brano taki skomplikowany sposób?
Odpowiedź: znalezione daty Wiel-
kanocy by,wały niekiedy różne od
oficjalnych. Nie możnabyło pozwo-
lić. by każdy zobaczylńżnicę.

PS Planowane sympozjum
w dniu 550. urrrdzin zegara astrrrno-
micznego (30 kwietnia) musieliśmy
odłozyć, bo odmówiono nam dofi-
nansowania... *

fuonplnmzłlrs

}łx "r.***r-* ś}I§", ; " ":.
-j"ć- ł§iS.ł- ,-;llj j"§1" 

,*&*-o * ::;, ] }"€, J. * 
,

s* j§*: #:;f #i " 
],:. ", 

i

ffiffiff



j&r:l]iJStr§j,'.'**

TEG0
NA PEWNO
NlE WlEClE

GDAŃSK NA MŁYŃSKIM SZLAKU

Dyplom

Szlak, o którym mowa wtytule, W rzeczywistości nie istnieje. Mam
tu raczej na myśli pochód przez historię. Pierwszą wiadomość
o gdańskich młynach znajdujemy w dokumencie księcia Sambora
dla cystersów oliwskich: książę nadaje im prawo budowania mly-
nów,,na rzeczce, zwanej Strryżą" (in ńvulo qui Striza nominatur).
Dyplom - sfałszo_wany- nosi datę 1178, podczas gdy cystersi przybyli do
Oliwy w ro}! 1186. O t4n, że rzeczsnńście otrzy,rnaii takie |rawÓ, naj-
pewniej w1188r., świadcząichmłynyna Str4ląl, którew 122i5r. już fuń-
kcjon9waĘ. Historyk ks. Wadysław Łę§a znaiazł na terenie kŚięstwa
gdańsko-pomorskiego w dokumentach do roku 1305 wzmianki o 5i rrrły-
nach.wodnych. Część ichodnosi się do Ęch samychm|mów(potwier
r]zenianadańa), ale mo$o być ńwnież sporo inn}ch, co doktórYchbrak
pisemnych świadectw. Pełna liczba młlmów z perł,rrością była większa
niż pół setki. A j ak wyglądał nasz region w zest-awieniu z innyrni? Pier-
wszawiadomość o młyrach wodnych w Polsce pochodzi z roku 1145. We-
dług j ednych d oĘcryl loTrzemeszna, według i ńychŁęczycy.Żeby roz-
wiać wątpliwości, się§am do treści dokumentui stwierdzim, żó obie
strony mają rację: młyn powstał
w okolicach Łę czy qr, ale na)eżał do
klasztoru w Trzemesznie. I(oleiny-
mi miejscowościami z młynami
wcześniej sąrmi niż w Gdańsku by-
łyWrocław (1149 r.), Kołbacz (rok
1186) i Szczecin (1187), ajeżeli zapew-
ną datę istnienia młynów u nas
pr4{miemy rok ź26, to powtórnie
dojdzie Wrocław (1202) oraz
Płock (kontrakt na budowę mły-
na w 1207 r.). Na485 mlynówwPol-
sce w XIII w. najwięcej (120) było na
Pomorzu Gdańskim. Za nami,szły
Wielkopolska (1l9 młynów), Sląsk
(116) i Małopolska (102), na końcu

llustrac|a: WbH<i Mlyn w 1880 r- {§. Steinbrechtl

- sfałszowany
- nosidatę 1178.

podczas gdy
cystersi przybyli

do 0liwy
w roku 1186

- Mazowsze i Kujawy (28).
Młynywodne przyszły do nas zZachodu, gdzie były znane, choć nie-

zbytliczńe, jużw czasach rąrmskich. Jeżeli ogranicrymy się do średnio
ńecz?,zacłnającego się umownie od roku 47Ą to pielwsze o nich wiado
mości Łojawiają się w Szwajcań (Genewa 563), Francji (Dijon 572), Niem-
czech(Bawaria - ńwnież VI w.), Hiszpanii (842 Nawaffa), Anglii (862 Ken|
i Czechań (050 Stara Boleslav)_ Nad Bałtykiem pierwsza wiadomość po-
chodzi 

1 
dzi9Ęszej Szrvecji (113l Wtskovlen), ale Śkarrią gdzie l eĘ tańei

scowość, nalezała wówczas do DaĄ,z której terenów marąy w Ę,m czasi'e
więcej świadectw istnienia młyrów, np. w 1135 w Nestved, 1151 Esrum itd.
W Szwecji w}Ńciwej majdujemy pierwsze mlyny pómiej 1 [82 Órebro. 1185
AJvastraitd..1. W Rydze, ściślej w Dzwinoujściu,-zwal|ymw czasach pol-
skich Dyjamentem, mbm wodny pojawil się w rokll1Z)6.Z opóźnieniem
do c;łvilizacji ewopejskiej doszlusowałaRosja pierwsze śviadectwawNow-
gorodzie Wielikim pochodzą z końca XIV w., a w Moskwie wiadomość
o działającym mĘmie zapisano wroku 1402.

Pozostaje jeszc ze ptześledzić pierwsze informacj e o młlnach w mia-
stach p9tskicłr. Tutaj pierwszy na historyczry,,rn szlbku (po W'rocławiu,
Szczecinie, Gdańsku i Płocku) był Iftaków (1229), dalej Toiuń i Chełmno
(1233), Stargard (1243),Brzeg,(1250), Poznań (1253), E]bląg (1255), Koło-
brzeg i Koszalin (1266), oraz Swidnica (1283). Im dalej na wschód, tym
póĄiej9z9 {ą!v: Lwów - 1352 (d otyczy mĘma,nadanego przed 130lr.),
Lublin131Z Wilno 1436 itd. Prze$ądając te dane nalerypairriętać,żeob-
razują one także stan zachowania dokumentów. Nie móżna wyklucąrć,
że odkryje sięjakieś norłe, dotąd nieznarre pofwierdzenie wczóSnielsŻe-
go młyna w danej miejscowości. Nie zmieni to jednak faktu, że Gdińsk
i Pomorze zajmują na tym historyczn;rm szlaku jedno z pierwszych
mlejsc, awXIVw., już w czasach krryżackich powstał w Gdańsku Wiel-
kiMłyn-najwięksrywśredniowiecznejEuĘie.w AłmzulAr§zrm


