
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Tajemnicze niewiasty 
 

Włoskie miasto Werona słynie z miłosnej historii Romea i Julii. Tymczasem podobna 

sytuacja wydarzyła się w Gdańsku. Tu również dwa zwaśnione rody nie pozwalały 

pobrać się dwójce młodych ludzi.  

Podczas styczniowych „Gdańskich miniatur” pragniemy przybliżyć Wam sylwetki pięciu 

gdańszczanek, których życie skrywało tajemnice. Podczas krótkiego spaceru ulicami 

Głównego Miasta odwiedzimy Teatr Wybrzeże, gdzie wystawiano “Sprawę Dantona” 

autorstwa zapomnianej dramatopisarki Stanisławy Przybyszewskiej. Poznamy wątki 

najgłośniejszego skandalu przełomu XIV i XV w. z udziałem Anny Pillemanówny. 

Dowiemy się, co takiego zmyły łzy Katarzyny Meydeburg i w kim zakochał się Mikołaj 

Kopernik. Na końcu zastanowimy się dlaczego turyści odwiedzający Gdańsk poszukują 

okienka Bursztynowego Domu.  

 
1. Stanisława Przybyszewska, Teatr Wybrzeże 

Do Gdańska przykuta jestem zapewne do śmierci 

Powyższe motto stało się wyznacznikiem życia Stanisławy 

Przybyszewskiej w Wolnym Mieście Gdańsku (o Wolnym Mieście 

Gdańsk informują dwie zabawy z cyklu „Gdańskich miniatur” 

http://www.ikm.gda.pl/title,Archiwum_tras,pid,296.html).  

W tych słowach kryje się ból, który w duszy tej słynnej,  

ale i zapomnianej pisarki rósł aż do momentu jej śmierci.  

Stanisława Przybyszewska przybyła do Gdańska w 1923 r. Wraz z mężem Janem 

Panieńskim zamieszkali w niewielkim mieszkanku, które przypominało barak.  

Jan był nauczycielem fizyki i chemii w Gimnazjum Polskim Macierzy Szkolnej  
w Gdańsku. Dni nad Motławą upływały małżeństwu na malowaniu, którą to dziedzinę 

sztuki szczególnie sobie upodobali. Jednak obrazy młodej artystki różniły się od prac  

jej męża. Pełne były mrocznych barw, w których krył się niepokój, jakby zwiastujący  

zły los...  

Po jakimś czasie Stanisława rzuciła pędzle i schowała w kąt sztalugi aby poświęcić się 

czytaniu książek i pisarstwu. Nasza bohaterka nie lubiła sama zostawać w domu. 



Bardzo cierpiała, gdy jej mąż musiał przed pierwszym szkolnym dzwonkiem iść do 

pracy. Tym bardziej ciężko przeżywała wyjazd Jana do Paryża, który pragnął pogłębić 

tam swoje umiejętności w dziedzinie sztuki. Stanisława nie wiedziała wtedy, że żegna 

męża na zawsze. Jan niespodziewane umarł w stolicy Francji. Pozostawił jednak coś 

trwałego po sobie – nałóg do morfiny (uzależniający lek znieczulający i odurzający).  

Jan i Stanisława zażywali tą niebezpieczną substancję. W efekcie czuli się bardzo źle, 

byli ciągle zmęczeni, bolały ich głowy i nie mieli na nic siły. Pomimo to, nie potrafili 

przestać brać narkotyku. Nie wiedzieli jak szkodliwe skutki niesie nałóg.  

Po śmierci męża, Stanisława żyła w zupełnej nędzy i chorowała. Nie utrzymywała 

prawie żadnych kontaktów, z wyjątkiem kilku krótkich spotkań ze swoim ojcem – 

znanym pisarzem Stanisławem Przybyszewskim. Na przeszkodzie stanęła między 

nimi druga żona Przybyszewskiego – Jadwiga, która  do pasierbicy odnosiła się  

z wielką niechęcią.  

Stanisława utrzymywała się z korepetycji i drobnej pomocy, jakiej udzielała jej dalsza 

rodzina. W tym okresie młodą pisarkę fascynowała rewolucja francuska (okres zmian 

społeczno-politycznych we Francji w latach 1789-1799, w którym doszło do obalenia 

władzy królewskiej), a w szczególności jeden z jej krwawych przywódców Robespierre. 

Całkowicie poświęciła się dziełu swojego życia – dramatowi, który zatytułowała 

“Sprawa Dantona”. Akcja utworu umiejscowiona jest w Paryżu, w okresie dyktatury 

jakobinów (radykalnego stronnictwa rewolucjonistów żądających ustąpienia króla  

i wprowadzenia republiki). Sztuka poświęcona jest wydarzeniom: aresztowaniu  

i skazaniu Dantona (jeden z organizatorów i przywódców rewolucji francuskiej)  

i spiskowi przeciw Robespierrowi. Za życia autorki dzieło zostało kilkakrotnie 

inscenizowane (wystawiane w teatrze).  

Za sprawą reżysera Andrzeja Wajdy sztuka doczekała się ekranizacji. W filmie 

„Danton” z 1983 roku w rolach głównych wystąpili Gerard Depardieu oraz Wojciech 
Pszoniak. 

“Sprawę Dantona” w interpretacji Jana Klaty wystawiono trzy lata temu również  

na deskach Teatru Wybrzeże, w ramach festiwalu All About Freedom.  

Stanisława Przybyszewska nie dbała o sławę i o to, aby jej nazwisko przeszło do historii 

literatury i teatru. Liczyła się dla niej istota samego pisarstwa, które utożsamiała  



ze swoim, jak je często nazywała - nędznym życiem. Umarła w 1935 r. Pochowano ją  

w mieście, w którym żyła i tworzyła, na cmentarzu bezwyznaniowym w Gdańsku 

Chełmie, który został zniszczony podczas działań wojennych. Do dziś nie wiadomo 

gdzie znajduje się jej grób. Przy ul. Augustyńskiego na Starym Przedmieściu,  

gdzie mieszkała, znajduje się tablica poświęcona jej pamięci. 

 

2. Anna Pillemann, kościół Mariacki 

Pod koniec XV w. w Gdańsku rywalizowały ze sobą dwie 

niesamowicie bogate i wpływowe rodziny: Ferberów i Feldstettów. 

Pillenmanowie, o których będzie mowa w tej opowieści, należeli do 

obozu tych drugich.  

Był rok 1498. Podczas hucznego wesela w jednej z kamienic 

Głównego Miasta bawili się syn burmistrza Maurycy Ferber oraz 

Anna Pillemann. Anna wyróżniała się spośród wszystkich dam. 

Maurycy począł zalecać się do niej, ale napotkał na swojej drodze 

kilku rywali. Rodzice Anny nie byli zadowoleni, że Ferber kręcił się wokół córki – tym 

bardziej, że ich poparciem cieszył się patrycjusz Henryk Süchten. Jednak Maurycy 

uważał, że nie odmawia się synowi burmistrza. Sprawa nabrała więc charakteru 

politycznego. 

Rozżalony Maurycy bezmyślnie puścił w obieg plotkę, że Anna obiecała mu na weselu 

rękę. Był to początek wielkiego skandalu, którego echa miały dotrzeć aż do Watykanu – 

siedziby papiestwa. Przeciwnicy Ferberów oskarżyli burmistrza o zaplanowanie całej 

intrygi i bagatelizowanie samowolki swojego syna. Nikt jednak nie pytał o zdanie samej 

Anny. Takie traktowanie kobiet było niestety powszechne w tamtych czasach. Sprawa 

trochę ucichła, gdy wyrokiem sądu Maurycy musiał przeprosić Annę.  

Kawaler nie zamierzał jednak odpuścić. Rozniosły się pogłoski, że syn burmistrza ma 

zamiar porwać Pillemanównę. Zrozpaczeni rodzice postanowili ukryć Annę w kamienicy 

Henryka Süchtena.  

Ferber uważał, że to on ma prawo do ręki Anny i wystąpił na drogę sądową z dowodem, 

który ponoć uzyskał od swojej wybranki. Była to sprzączka i kawałek materiału, który 

Anna wycięła z płaszcza jako symbol swej miłość. Dziewczyna wszystkiemu 



zaprzeczała, ale sąd jej nie dowierzał, podejrzewając, że jest pod silnym wpływem 

rodziny i nakazał odizolowanie jej od familii. Proces trwał dalej. Ojciec Henryka uknuł 

wtedy intrygę. Oskarżył dwie kobiety o czary i zmusił je do zeznania, że wycięły materiał 

i sprzedały Ferberowi. Prawda jednak wyszła na jaw – kobiety opowiedziały przed 

sądem, że zostały zmuszone do zeznań torturami.  

Pillemanowie nie zastosowali się do nakazu sądu i wydawało się, że Maurycy odpuścił. 

Nie było to jednak w jego stylu. Niebawem Pillemanowie i Süchtenowie otrzymali 

wezwanie przed sąd papieski w Rzymie, który był powszechnie uważany za sąd 

najwyższej instancji. Sprawa była bezprecedensowa. Oto gdańszczanin odwołał się do 

papiestwa, a to zagrażało ustrojowi Grodu nad Motławą. Mieszczanie zawsze 

rozwiązywali swoje problemy w murach miasta i nie prosili o rozjemstwo z zewnątrz.  

Tymczasem Henryk Süchten poślubił Annę w 1508 r., korzystając z nieobecności 

Maurycego.  

Młody Ferber zrobił później oszałamiającą karierę. Przywdział sutannę i został 

księdzem. Wówczas duchowni posiadali duże wpływy w państwie i byli właścicielami 

wielkich majątków ziemskich. Często również piastowali ważne urzędy państwowe. 

Najpierw był proboszczem w kościele na Starym Przedmieściu, a następnie w kościele 

Mariackim. W 1523 r. został biskupem warmińskim, a jego sekretarzem był Mikołaj 

Kopernik.  

Zapewne nigdy nie dowiemy się, czy rzeczywiście Anna Pillemanówna obiecała rękę 

Maurycemu Ferberowi. Wiemy jednak, że szczęście Anny i Henryka nie trwało długo. 

Anna umarła w 1514 roku osierocając dwójkę dzieci. 

 

3. Katarzyna Meydeburg, ul. Plebania 
W XV w. w Gdańsku powstała jedna z bardziej okazałych bibliotek, 

której księgozbiór mieścił się w ciasnych pomieszczeniach Plebanii 
(potoczna nazwa zabytkowej kamienicy w Gdańsku, w której mieszkali 

księża). Częstym gościem w bibliotece był ogólnie szanowany rajca 

(członek rady miejskiej) Jan Meydeburg. Należał on do nielicznych 

czytelników, którzy mogli wypożyczać cenne rękopisy (księgi pisane 

ręcznie) do domu. Wiedzą dorównywała mu  jedynie żona Katarzyna.  



Były to burzliwe czasy – dopiero co rozpoczęła się wojna z Krzyżakami. Ze względu na 

zdolności dyplomatyczne Jan był często wysyłany w poselstwo. Katarzyna bardzo 

tęskniła za mężem, bojąc się, że podczas niebezpiecznych wypraw dostanie się do 

niewoli rycerzy spod znaku czarnego krzyża. Przed każdym wyjazdem Jan powierzał 

wypożyczone książki pod opiekę żony, która starała się je czytać. Nie mogła jednak 

nigdy w pełni skupić myśli na lekturze. 

Pewnego dnia Krzyżacy złupili okolice Grodu nad Motławą. Gdańszczanie 

zorganizowali odsiecz (pomoc), która ostatecznie została rozbita. Jan Meydeburg  

dostał się do niewoli.  

Kiedy Katarzyna otrzymała wieści o uwięzieniu męża poczęła płakać. Kobieta czytając 

rękopisy próbowała stłumić najgorsze myśli o losie męża. Nie mogła jednak 

powstrzymać łez, które strumieniem spływały na cenną książkę. Kiedy oprzytomniała, 

większość tekstu rozmyła się i stała się nieczytelna. To wydarzenie jeszcze bardziej 

pogłębiło smutek Katarzyny. Dodatkowo nerwy związane z pobytem męża w niewoli 

poważnie nadwątliły jej zdrowie. Uwolniony Jan zastał Katarzynę na łożu śmierci. 

Życzeniem zmarłej było przekazanie funduszy na zakup nowych rękopisów dla 

książnicy. Dzięki dotacji księgozbiór wzrósł do dwustu cennych dzieł. Najważniejsze  

z nich w obawie przed kradzieżą zostały przykute stalowym łańcuchem. Zbiory biblioteki 

obecnie przechowuje się w instytucji o nazwie Polska Akademia Nauk Biblioteka 

Gdańska. 

 

4. Anna Schilling, ul. Mariacka 1 
Podczas remontu kamienicy przy ul. Mariackiej 1 

odnaleziono skrzynię z żelaznym okuciem. Na zbutwiałej 

desce widniał napis “Anno Domini 1539” oraz 

niewyraźnie “Anna Schill...”. Zapewne skrzynia należała 

do Anny Schilling - kolejnej tajemniczej gdańszczanki. Nie wiadomo dokładnie skąd 

pochodziła Anna. Jedna z teorii powiada, że była ona córką bogatego, gdańskiego 

kupca Arenda van der Schillinga. Prawdopodobnie mieszkała w tej kamienicy. 

Nasze miasto należało wówczas do najpotężniejszych ośrodków handlowych  

w Europie. Nad Motławą bywał między innymi Mikołaj Kopernik. Słynny astronom 



spotkał tu Annę przy okazji załatwiania spraw. Piękna niewiasta od razu przyciągnęła 

jego uwagę. Kobieta odznaczała się nie tylko urodą i wdziękiem, ale i rozległą 

znajomością wiedzy astronomicznej. Nic więc dziwnego, że przypadli sobie do gustu. 

Kanonik warmiński - taki tytuł posiadał Kopernik, postanowił zabrać Annę do 

Fromborka i zatrudnić na stanowisku gosposi. Astronom tylko w ten sposób mógł być 

przy boku Anny. 

Na fromborskim wzgórzu katedralnym Kopernik z wielką pasją badał niebo.  

Tam powstało jego najsłynniejsze dzieło “O obrotach sfer niebieskich”, które 

zrewolucjonizowało ówczesną naukę. Astronom dowodził, że Słońce znajduje się  

w centrum Wszechświata, a nie jak uważano wcześniej Ziemia. 

Zasłynął też jako budowniczy fortyfikacji. W Olsztynie zorganizował skuteczną obronę 

przed napaścią krzyżacką. Interesowały go kwestie finansowe oraz gospodarcze. 

Często był wynagradzany za swoje niezliczone zasługi dyplomatyczne.  

Anna i Mikołaj wieczorami wspólnie przyglądali się niebu. Dyskutowali o astronomii i nie 

tylko. Jednak pobyt Anny Schilling we Fromborku nabrał rozgłosu i wzbudził duże 

zainteresowanie przełożonych Kopernika. Wielki astronom piastował funkcje duchowne 

– był kanonikiem (członek kapituły katedralnej, czyli rady biskupa). Posiadał jednak 

wyłącznie niższe święcenia – tzn. nie sprawował funkcji kapłańskich. Będąc członkiem 

kapituły obowiązywał go natomiast celibat (rezygnacja z małżeństwa).  

Na temat znajomości Anny i Mikołaja Kopernika niewiele wiemy. Zachowała się jedynie 

szczątkowa korespondencja Kopernika ze jego zwierzchnikiem – biskupem 

warmińskim, który prosił wielkiego astronoma, aby się opamiętał. 

Z listów wiemy również, że Kopernik został zmuszony do odprawienia gosposi. Ponoć 

Anna długo zwlekała z opuszczeniem Fromborka, ale groźba procesu kanonicznego 

(proces za złamanie zasad lub norm obowiązujących w Kościele katolickim) dopełniła 

końca tego niezwykłego romansu. Niektórzy plotkowali, że Anna i Mikołaj nadal 

spotykali się na tajnych schadzkach, ale nikt już ich razem nigdy nie zobaczył. 

 

 

 

 



5. Panienka z okienka i Deotyma, ul. Długi Targ 43 
Nowy Dom Ławy jest ważnym zabytkiem Gdańska. Łączą się  

w nim trzy style architektoniczne: gotycka elewacja, 

renesansowy portal i barokowe zwieńczenie.  

Na uwagę zasługuje też oryginalny wystrój Sieni Gdańskiej 

będący przykładem domu patrycjuszowskiego (bogaty i wysoko urodzony 

mieszczanin) w XVII i XVIII w.   

Miejsce to słynie również z występów Panienki z okienka, które przyciągają setki 

widzów. Skąd wzięła się ta tradycja? Kamienica jest miejscem akcji powieści Jadwigi 
Łuszczewskiej (pseudonim Deotyma) pt. “Panienka z okienka”. Główna bohaterka 

powieści – Hedwiga, jest postacią fikcyjną, co oznacza, że nigdy nie istniała.  Jadwiga 

Łuszczewska zafascynowała się naszym miastem, przebywając tu krótko w 1858 roku. 

Deotyma miała wówczas 24 lata.  

Kamienica, przed którą stoimy, w powieści nosi nazwę Bursztynowego Domu. Akcja 

książki jest umiejscowiona w XVII-wiecznym Gdańsku. Do Grodu nad Motławą 

przybywa porucznik Kazimierz Korycki. Jest zauroczony piękną niewiastą, którą 

zobaczył w tytułowym okienku. Przystojny żołnierz również wpada w oko dziewczynie. 

Młodzi zakochują się w sobie, lecz na ich drodze staje mściwy  patrycjusz Johann 

Schultz, który kiedyś uwolnił Hedwigę z niewoli tureckiej, wychował i zamierzał się z nią 

ożenić. Dziewczyna jednak oddała serce porucznikowi i obiecała za niego wyjść. 

Kobiety w tym czasie nie mogły podejmować same tego typu decyzji i rozwścieczony 

patrycjusz zamknął Hedwigę pod kluczem. Zagroził, że jeśli Korycki nie opuści 

Gdańska, to zmusi ją do ślubu, przyprowadzając do domu pastora, który nie bacząc na 

jej niezgodę przeprowadzi ceremonię.  

Historia kończy się jednak szczęśliwie dla obojga młodych ludzi. Porucznik postanawia 

dowiedzieć się całej prawdy o pochodzeniu Hedwigi i odkrywa, że jest ona szlachcianką 

w młodości uprowadzoną przez Tatarów. Kazimierz i Hedwiga pobrali się i żyli odtąd 

długo i szczęśliwie.  

Historia Hedwigi była niezwykle popularna i poczytna, szczególnie wśród  młodzieży. 

Przez wiele lat czytelnicy i czytelniczki przyjeżdżali do Gdańska i szukali 

Bursztynowego Domu oraz Panienki. 
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