KOŚCIÓŁ I SYNAGOGI GŁÓWNEGO MIASTA. CZĘŚĆ I

Grudzień to niezwykle radosny czas – chrześcijanie obchodzą jedno z najważniejszych
świąt: Boże Narodzenie. W kościołach ustawia się szopki przedstawiające narodziny
Jezusa Chrystusa, w domach i na placach przystraja choinki. Rodziny, przyjaciele i
znajomi dzielą się opłatkiem, spotykając przy stołach zastawionych tradycyjnymi
potrawami. Jednym z ważniejszych zwyczajów, szczególnie istotnym dla najmłodszych,
jest wręczanie prezentów. Zwyczaj obdarowywania się w grudniu związany jest z postacią
św. Mikołaja biskupa Miry. Warto zatem, szczególnie w tym miesiącu, odwiedzić kościół
św. Mikołaja, jeden z najstarszych w naszym mieście, którego gospodarzami od ośmiu
wieków są zakonnicy dominikanie.
Grudzień to także ważny okres dla wyznawców religii, z której wywodzi się
chrześcijaństwo – judaizmu. Religijni Żydzi obchodzą ośmiodniowe święto Chanuka,
upamiętniające cudowne wydarzenie z II wieku przed naszą erą.
Żydzi posiadają wiele zwyczajów i tradycji związanych ze swoimi świętami, które
obchodzą w domach i świątyniach – synagogach. Czy wiecie, że w I połowie XIX wieku na
gdańskim Głównym Mieście było tyle samo kościołów i synagog?
Burzliwa historia, którą przybliżymy, sprawiła, że po świątyniach wyznawców judaizmu nie
pozostał żaden ślad. Nie chcąc, aby pamięć po mniejszości żydowskiej została całkowicie
wymazana, wskażemy miejsca, gdzie niegdyś znajdowały się synagogi.
Podczas poprzednich tras w tej edycji Gdańskich Miniatur odwiedzaliśmy przykościelne
szpitale, pełniące funkcje przytułków. Tym razem odwiedzimy aptekę, którą prowadziła
żydowska rodzina Fleischnerów.

Kościół św. Mikołaja, ul. Świętojańska 72
Patron kościoła, od którego rozpoczniemy wycieczkę jest
szczególnie lubiany przez dzieci, bo uważają, że to jemu
zawdzięczają upominki znajdowane w mikołajkowy poranek
w swoich czystych butach.
Św. Mikołaj chętnie dzielił się z ubogimi tym, co posiadał.
Mieszkańcy Miry, miasta z którego pochodził, wybrali go na biskupa. Był opiekunem
żeglarzy – miał przywrócić do życia jednego z marynarzy, który zginął podczas katastrofy

morskiej. Po życiu pełnym dobrych uczynków zmarł w połowie IV wieku.
Dla odwiedzających Gdańsk ludzi morza i kupców na styku głównych szlaków handlowych
około 1174 roku wybudowano niewielki kościółek. Dzisiaj w tym miejscu stoi Hala Targowa.
Robiąc zakupy na najniższym piętrze, warto zwrócić uwagę na pozostałości po dawnej
świątyni. Jest to wyjątkowy element gdańskiego budownictwa sprzed ponad ośmiuset lat.
Rzadko mamy w naszym mieście do czynienia z tak starymi murami.
Na początku 1227 roku do Gdańska przybyli bracia dominikanie. Na Miniaturowych
spacerach szlakiem kościołów i szpitali wspominaliśmy już białych mnichów – karmelitów,
a także brygidianów i siostry brygidki. Każdy z zakonów kierował się innymi zasadami,
które miały zbliżać do Boga. Dominikanie starali się naśladować Apostołów (uczniów
Chrystusa), żyli więc w biedzie i pozbywali się własnego majątku. Rosła liczba braci,
przybywających do Gdańska, dlatego też zbudowano klasztor. Miejsce to zastępowało
mnichom dom. Tu spędzali dni, wykonywali codzienne obowiązki np. prowadzili ogród. W
1260 roku ówczesny papież udzielił gdańskiemu zakonowi przywilej (prawo) odprawiania
odpustu. To dzień, w którym Bóg miał darować dotychczasowe grzechy. Mnisi w tym
czasie organizowali dni handlowe, które były dla nich dodatkowym źródłem utrzymania.
Duchowni sprzedawali produkty własnego wyrobu oraz zapraszali do miasta kupców. Dało
to początek organizowanemu w Gdańsku do dzisiaj Jarmarkowi św. Dominika.
Budowę nowego, większego kościoła, który możemy oglądać dzisiaj, rozpoczęto po 1348
roku obok pierwszej świątyni. Obiekt składa się z trzech naw – miejsc przeznaczonych do
modlitwy, prezbiterium, w którym odprawiana jest msza oraz niewielkiej wieży. W
podziemiach znajdują się krypty, w których chowano najbogatszych gdańszczan i
gdańszczanki. W tym czasie powiększano klasztor, który zajął miejsce dawnej świątyni.
Istniał aż do 1813 roku. Spłonął podczas walki o miasto, które było w tym czasie w rękach
francuskich. Początek XIX wieku to czas, w którym cesarz Napoleon podbija Europę, w
tym Gdańsk (na okres siedmiu lat). Na pustym placu urządzono miejsce ćwiczeń –
musztry. Kilka lat temu w czasie wykopalisk archeologicznych, prowadzonych przy Hali
Targowej, odkryto piwnice starego obiektu. Znajdował się tam refektarz, czyli jadalnia
dominikanów. Udało się ją wyremontować i w przyszłości ma zostać jednym z oddziałów
gdańskiego Muzeum Archeologicznego.
Warto wspomnieć o ceglanych fortyfikacjach broniących dostępu do miasta, które
znajdowały się tuż obok klasztoru. Do dziś przetrwały m.in. mur i baszta Jacek, z której
prowadzono ostrzał wroga. Wyburzona została niestety inna wieża – Patrz do kuchni.
Można z niej było podglądać kuchnię zakonną, stąd jej nazwa. Legenda mówi, że

dominikanie słynęli z wyrobu najlepszych w mieście pierników, które sprzedawali w
zakonnej piekarni. Umiejętności kulinarne brata Walentego zaczęły wzbudzać zazdrość u
zawodowych cukierników. Piekarz Ambroży – właściciel najgorszej w Gdańsku cukierni –
postanowił z wieży obserwować mnicha, by podejrzeć skład sprawdzonej receptury.
Dominikanin zorientował się, że jest podglądany. Postanowił przechytrzyć piekarza,
dodając do ciasta niewłaściwych składników. Wsypał do misy utarte kasztany, przez co
pierniki były twarde jak kamień. Ten „przepis” wykorzystał przy swoich wypiekach także
cukiernik Ambroży. Ciastka nie nadawały się do jedzenia. Oszust za swoją nieudolność
został wyrzucony z cechu – organizacji zrzeszającej ludzi zajmujących się jednym
zawodem.
Niezwykle cenne jest wyposażenie kościoła. Świątynia, jako jedyna na Głównym Mieście
nie została zniszczona w czasie II wojny światowej. Gdańsk spod panowania III Rzeszy
wyzwalała Armia Czerwona. Żołnierze podpalający budynki (w ich opinii niemieckie)
podobno oszczędzili kościół, ze względu na postać św. Mikołaja, który w Rosji otaczany
jest szczególną czcią. Inna opowieść głosi, że ówczesny proboszcz przekupił podpalającą
miasto armię alkoholem, który znajdował się w beczkach w piwnicy.
Do najstarszych elementów wyposażenia kościoła należy krucyfiks (scena ukrzyżowania
Jezusa), zawieszony nad ołtarzem oraz płyta nagrobna pochowanego tu rycerza
krzyżackiego – Kaspra Wulfsteina. Unikatowa jest drewniana konstrukcja dachu. Została
wykonana w XIV wieku z belek łodzi spływających Wisłą do Gdańska. W tamtych czasach
przewozem

towarów na tratwach nad morze zajmowali się flisacy. Deski, z których

budowano łodzie, następnie wykorzystywano do innych celów np. do budowy dachu
kościoła św. Mikołaja.
Większość wyposażenia świątyni, np. chrzcielnica i organy, pochodzi z późniejszych
czasów. W XVII i XVIII wieku wszystkie sprzęty były bogato zdobione. Na przykład
wspomniane

organy

udekorowano

wyrzeźbionymi

wstęgami,

liśćmi

kwiatów

i

muzykującymi aniołkami. Cechą panującego wówczas w kulturze i sztuce stylu
barokowego była próba łączenia ze sobą architektury, rzeźb i malarstwa. Dzięki temu
przedmioty i budynki wydawały się jeszcze wspanialsze niż przedtem.

Wielka Synagoga, ul. Bogusławskiego 1

Jedną z najciekawszych budowli, jaka powstała w ostatnim
czasie (w 2014 roku) w Gdańsku jest bez wątpienia siedziba
Teatru Szekspirowskiego. Jest to pierwszy budynek teatralny,
jaki zbudowano w Polsce po II wojnie światowej. Budowa
wzbudzała

duże

kontrowersje

–

wątpliwości

budziły

lokalizacja i kształt obiektu. Czy wiecie, że teatr powstał na
miejscu świątyni, której forma, rozmiar oraz przeznaczenie także wzbudzały wiele emocji?
Przy ulicy Bogusławskiego latach 1887–1939 znajdowała się Wielka Synagoga. Świątynia,
choć istniała tylko 52 lata, była jednym z najbardziej charakterystycznych elementów
panoramy naszego miasta. Miała aż 60 metrów wysokości (to ponad 20 dzisiejszych
pięter). Była więc wyższa od wszystkich świątyń w mieście poza Bazyliką Mariacką i
kościołem św. Katarzyny. Tym, co najbardziej wyróżniało bożnicę (inna nazwa
żydowskiego domu modlitwy) była jej forma.
Budowlę nakryto potężną lśniącą w słońcu kopułą. Kopuła i boczne wieżyczki zostały
zwieńczone gwiazdami Dawida (sześcioramienna gwiazda, która jest symbolem religii
żydowskiej) tak, aby budynek odróżniał się od obiektów chrześcijańskich. Do samej
świątyni prowadził zadaszony przedsionek służący do codziennych modlitw. Wchodziło się
z niego do sali modlitewnej wysokiej na 10 metrów. Pomieszczenia obiegały empory
(rodzaj trybun powiększających przestrzeń świątyni) dla kobiet. Ażurowa konstrukcja
wsparta była na kolumnach. Pomieszczenie oświetlała duża rozeta (okrągłe, ozdobne
okno) znajdująca się nad wejściem oraz okna wypełnione witrażami (witraż to ozdobne
wypełnienie okna, złożone z kolorowych kawałków szkła). W głębi, we wnęce znajdował
się Aron Hakodesz (szafa ołtarzowa, w której przechowywano zwoje świętej księgi
wyznawców judaizmu – Tory). Nad nim na osobnej emporze ustawiono organy. W
synagodze zgromadzono ławy na 1 600 osób (dalsze 300 mogły pomieścić empory).
Wnętrze oświetlały żyrandole i kandelabry. W rogach ustawiono bimy (rodzaj mównicy).
Dekoracje budynku wykonano w stylu neorenesansowym. Styl ten był w Gdańsku
szczególnie popularny, gdyż nawiązywał do okresu, kiedy miasto przeżywało największy
rozkwit – czyli II połowy XVI i początku XVII wieku. Architekci w wieku XIX i XX często
wzorowali się na budowlach z tamtego okresu takich jak Wielka Zbrojownia czy kamienice
mieszczańskie.

Jedną

z

najbardziej

znanych

budowli

wzniesionych

w

stylu

neorenesansowym jest Politechnika Gdańska wybudowana w 1904 roku.
Za synagogą umieszczono inne budynki służące wspólnocie. Mieściły się w nich biura
stowarzyszeń charytatywnych (niosących pomoc) i Chewra Kadisza. Chewra Kadisza

było pierwotnie towarzystwem pogrzebowym, z czasem kompetencje bractwa rozrosły się i
objęły także opiekę nad ubogimi – zaopatrywanie w opał i rozdawanie jałmużny, czyli
datków dla najbiedniejszych.
W wyniku I wojny światowej mocno zmieniła się mapa polityczna Europy. Polska odrodziła
się, powstało wiele nowych państw, np. Łotwa. Władze państwa polskiego chciały, aby
Gdańsk ponownie stał się głównym portem Rzeczypospolitej. Do miasta wysuwały jednak
roszczenia Niemcy, których obywatele stanowili większość mieszkańców Gdańska.
Zastosowano rozwiązanie polubowne, dzięki czemu powstało Wolne Miasto Gdańsk. W
Niemczech coraz więcej wpływów uzyskiwała partia nazistowska Adolfa Hitlera, która
otwarcie głosiła nienawiść do mniejszości żydowskiej. Gdy w 1933 roku doszła do władzy,
Żydów zaczęto szykanować i prześladować. Taka sama sytuacja miała miejsce także w
Wolnym Mieście, skąd Żydzi pozbawiani majątku i perspektyw na bezpieczne życie,
systematycznie wyjeżdżali. Biuro emigracyjne umieszczono w 1937 roku w przedsionku
synagogi. W sierpniu następnego roku grupa bojówkarzy nazistowskich napadła na Wielką
Synagogę, niszcząc i profanując jej wnętrze. W listopadzie budynek próbowano podpalić.
Uratowała go ochotnicza straż złożona z weteranów (dawnych żołnierzy) I wojny
światowej.
Gminie nie pozostało nic innego jak sprzedać nieruchomość. Pieniądze uzyskane ze
sprzedaży miały posłużyć sfinansowaniu wyjazdu z miasta pozostałych członków gminy i
spłacie długów. Wstępna wycena oszacowała wartość gruntu wraz z budynkiem na milion
guldenów gdańskich. Władze miasta zaniżyły jednak wartość działki do zaledwie 30 000
guldenów. Budynek opróżniono do 1 maja 1939 roku. Naziści jeszcze w tym miesiącu
rozebrali Wielką Synagogę, uważaną za jedną z najpiękniejszych świątyń żydowskich w
tej części Europy.

Apteka pod Lwem, ul. Długa 73
Chorzy gdańszczanie już od czasów średniowiecza mogli nabyć
potrzebne leki i preparaty przygotowywane w aptekach. Jedna z
najsłynniejszych gdańskich aptek przez wiele lat była własnością
żydowskiej rodziny Fleischner. Apteka, która znajdowała się w
kamienicy przy ulicy Długiej 73, została kupiona przez Maksa
Fleischnera

w

1895

roku,

a

następnie

w

1904

roku

przebudowana. Aptekarz zasłynął w czasie I wojny światowej,

wykorzystując swoją wiedzę i lata praktyki, aby nieść pomoc rannym w walkach. Zmarł w
1920 roku. Już po roku kamienica przy ulicy Długiej została częściowo zniszczona w
pożarze. Odbudowy podjęła się Klara, wdowa po Maksie. Prowadziła rodzinny interes
dopóki synowie byli zbyt młodzi, aby go przejąć. Hans i Kurt Fleischnerowie prowadzili
Aptekę pod Lwem do 1937 roku, kiedy zostali zmuszeni do opuszczenia Gdańska, a
obiekt przekazano Niemcowi – Erichowi Löfflerowi.

Synagoga gminy ze Starych Szkotów, ul. Pańska 6 (od strony ulicy Podmurze)
Powstanie tak ogromnego obiektu, jakim była Wielka Synagoga,
wiązało się z dużym nakładem finansowym i było możliwe dzięki
zjednoczeniu się kilku gmin, czyli wspólnot żydowskich. Gmina
inaczej kahał odpowiadała za organizację życia społecznego i
religijnego przynależących do niej Żydów.
W Gdańsku w XIX wieku istniało aż pięć kahałów, co wiązało się
ze skomplikowaną historią osadnictwa żydowskiego.
Gdańszczanie i gdańszczanki którzy wykonywali różne profesje,
chcieli chronić się przed konkurencją. A kupcy żydowscy słynęli na całym świecie ze swej
zaradności i przedsiębiorczości. Jeszcze w średniowieczu Gdańsk otrzymał od Krzyżaków,
którzy w 1308 roku podbili Pomorze, przywilej zakazujący osiedlania się Żydów. Po
ponownym

przyłączeniu

Gdańska

do

Polski

przez

Kazimierza

Jagiellończyka,

gdańszczanie otrzymali w 1457 roku nowe przywileje, zachowując także wcześniejsze.
Choć Polska w tym czasie była państwem słynącym z tolerancji, Żydzi nadal nie mogli na
terenie Gdańska prowadzić wolnego handlu oraz przebywać na stałe. Mogli osiedlać się
jednak na terenach przedmieść i osad podmiejskich. Tak powstały wspólnoty na Starych
Szkotach, w Winnicy i we Wrzeszczu. Żydzi mogli zatrzymywać się także na Długich
Ogrodach i Dolnym Mieście w rejonie ulicy Szopy. Gdy Gdańsk w 1793 roku w wyniku II
rozbioru Polski dostał się w granice Prus, król pruski odebrał miastu średniowieczne
przywileje. Jednocześnie Żydzi uzyskiwali coraz więcej praw i z czasem (dokładnie w 1871
roku) stali się równoprawnymi obywatelami państwa. Nic nie stało już więc na
przeszkodzie, by zaczęli osiedlać się na terenie Gdańska, tym bardziej, że przedmieścia w
wyniku wojen prowadzonych na początku XIX wieku zostały niemal całkowicie zniszczone
i spalone.

Pierwsi Żydzi z różnych terenów Prus i Polski na Głównym Mieście osiedlili się przy ulicy
Szerokiej, tworząc tu gminę. Następnie w mieście zaczęli osiedlać się mieszkańcy
zniszczonych przedmieść: Starych Szkotów, Wrzeszcza i Winnicy, którzy pragnęli
zachować swoją odrębność. Przejawem tej chęci było to, że

poszczególne kahały

posiadały własne synagogi. Gmina z ulicy Szerokiej pod koniec XVIII wieku przebudowała
na synagogę budynek spichlerza znajdujący się w zaułku odchodzącym od

ulicy

Szerokiej. W kamienicach, stojących od ulicy Szerokiej 131/132 ulokowano biuro gminy i
inne potrzebne do jej funkcjonowania pomieszczenia. Wkrótce do miasta zaczęli napływać
członkowie kahału ze Starych Szkotów. Po zebraniu odpowiednich funduszy, zakupili (w
1818 roku ) kamienicę przy ulicy ulicy Pańskiej 6. W budynku ulokowano biura gminy
oraz podlegające jej stowarzyszenia i bractwa. Na tyłach powstała niewielka bożnica.
Synagoga stała pomiędzy kamienicą przy ulicy Pańskiej 6 a Basztą na Podmurzu i starymi
murami obronnymi Głównego Miasta. Dokładnie zaś po drugiej stronie murów znajdowała
się wspomniana wcześniej synagoga kahału z ulicy Szerokiej. W najbliższym sąsiedztwie,
oddzielone od siebie średniowiecznym murem stały, więc synagogi dwóch gmin. Dzięki
niewielkiej odległości obie wspólnoty współpracowały ze sobą.
Żydzi z Wrzeszcza wynajęli kamienicę przy Świętojańskiej 67, gdzie urządzili salę do
modlitw. Gmina z Winnicy zbudowała natomiast bożnice przy ulicy Lawendowej 8. Na
obszarze Głównego Miasta powstały zatem w krótkim czasie aż cztery nieduże bożnice.
Ponadto wspólnota z Długich Ogrodów i Dolnego Miasta posiadała własną synagogę przy
ulicy Szopy zbudowaną w 1838 roku. Postępowi Żydzi zaczęli dostrzegać, że podział na
pięć wspólnot jest niewygodny i dążyli do zjednoczenia. W 1883 roku powstała jedna
Gmina Synagogalna – która doprowadziła do budowy Wielkiej Synagogi będącej
symbolem zjednoczenia gdańskich kahałów. Mniejsze synagogi, z wyjątkiem świątyni przy
ulicy Szopy, zostały sprzedane, aby uzyskać fundusze do budowy Wielkiej Synagogi.
Synagogę przy ulicy Szerokiej 130 zamieniono na magazyn, a po I wojnie światowej
ulokowała się tu wytwórnia mydła Gamm. Obiekt całkowicie uległ zniszczeniu w 1945 roku
i nie został odbudowany. Parcela po dawnej bożnicy jest obecnie częścią placu Kobzdeja.
Dom przy ulicy Pańskiej 6 zakupiła fundacja profesora Abegga. Organizacja ta zajmowała
się budowaniem tanich mieszkań dla ubogich, dlatego synagogę na tyłach ulicy Pańskiej
przebudowano na mieszkania. Obiekt także został zniszczony w 1945 roku. Uszkodzono
również kamienicę, w której mieściły się biura gminy. Dom przy ulicy Pańskiej 6
odbudowano jako mieszkalny, natomiast na jej tyłach, gdzie niegdyś znajdowała się
synagoga, powstały garaże.

Synagoga gminy z Winnicy, ul. Lawendowa 8
Winnica była osadą, która rozłożyła się na słonecznych
stokach wzgórz, na południe od Gdańska. Obecnie jest to
rejon ulicy Cienistej. Była tam możliwa hodowla winorośli. Od
winnic pochodzi nazwa miejsca. Od około połowy XVII wieku
do Winnicy przybyli Żydzi ze wschodu Polski. W czasie wojen
napoleońskich w 1807 roku osadę zniszczono kompletnie.
Gmina przeniosła się na teren Głównego Miasta, zachowując jednak starą nazwę.
Wspólnota ze względu na trudności finansowe (była znacznie uboższa od kahału ze
Starych Szkotów) długo nie mogła sobie pozwolić na budowę synagogi. Dopiero w 1845
roku na potrzeby religijne zaadaptowano budynek przy ulicy Lawendowej 8. Po
zjednoczeniu gmin pojawił się pomysł, by właśnie w tym miejscu wybudować bożnicę dla
całej społeczności żydowskiej Gdańska. Ze względu na małe rozmiary parceli
zrezygnowano z niego. Synagoga gminy Winnica stała tu do 1892 roku, kiedy to budynek
rozebrano a na jego miejscu zbudowano kamienicę która stoi tu do dziś.

Czy wiesz że:
→ 11 października 1587 roku w kościele św. Mikołaja strona polska przekazała
Zygmuntowi Wazie akt elekcji, w którym szlachta oficjalnie informowała, że został wybrany
na króla Polski.
→W 2014 roku Jarmark Dominika zorganizowano już po raz 754. Ponad tysiąc
sprzedawców oferowało regionalne wyroby, dzieła sztuki, starocie. Co roku, w czasie
trwającego trzy tygodnie wydarzenia organizowane są też koncerty, przedstawienia czy
pokazy kulinarne. Ogląda je ponad siedem milionów osób z całego świata.
→ Chanuka, nazywana świętem świateł, upamiętnia żydowskie zwycięstwo nad armią
okupującą ziemie Izraela. Po wypędzeniu wrogów, niewielka ilość świętej oliwy paliła się w
świątyni jerozolimskiej aż osiem dni. Dlatego, w czasie chanuki, codziennie, przez okres
ośmiu dni, Żydzi w swych domach zapalają po jednej świeczce.
→ Tora, inaczej Pięcioksiąg, to święta księga wyznawców judaizmu – składa się na nią
pięć pierwszych ksiąg Biblii, jest więc ważna zarówno dla Żydów jaki i chrześcijan.
→ Gulden gdański to waluta, która obowiązywała jako środek płatniczy na terenie
Wolnego Miasta Gdańska.

→ W 1939 roku rozebrano drugą bożnicę znajdującą się w Śródmieściu – synagogę przy
ulicy Szopy. Obecnie na jej miejscu stoją 10-piętrowe wieżowce mieszkalne zbudowane
w latach 70. XX wieku.
→ Jedyną synagogą, która przetrwała okres rządów nazistów, jest tzw. Nowa Synagoga
we Wrzeszczu (ul. Partyzantów 7). Została zbudowana w 1927 roku dla Żydów z
Wrzeszcza i Oliwy. W 1939 została zamieniona na zakład stolarski. Po II wojnie światowej,
ulokowano tu szkołę muzyczną. Obecnie przewrócono jej pierwotną funkcję, przekazując
Gminie Żydowskiej.
→ Podobny los jak braci Fleischnerów spotkał innego żydowskiego aptekarza z Głównego
Miasta. W 1938 odebrano Aptekę pod Orłem znajdującą się przy ulicy Grobla IV
Philippowi Loewanbachowi, który był jej właścicielem od 1913 roku.
→ W Gdańsku działał szpital żydowski. Otworzony został przez Towarzystwo Ochrony
Zdrowia, powstałe w 1925 roku. Towarzystwo ulokowało swoją siedzibę w kamienicy przy
ulicy Wałowej 13 (obecnie nr 26) i uruchomiono tam klinikę. Szpital działał, podobnie jak
większość żydowskich instytucji do 1938 roku. Sam budynek przetrwał bez poważnych
zmian do naszych czasów i obecnie służy celom mieszkalnym.
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