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1. Co trzyma figura Miłości (Caritas), znajdująca się tuż nad wejściem do Złotej Kamieniczki?
a. dzieci

b. kwiaty

c. owoce 

2. Ile pozłoconych polskich orłów znajduje się na ogrodzeniu Fontanny Neptuna?
a. 1 

b. 2 

c. 3

3. Na rogu Ratusza Głównego Miasta wisi kopia XVIII-wiecznej latarni smolnej (oryginał znajduje się na dziedzińcu 
budynku). W misie palono pochodnie smolne, które oświetlały róg ulic Długiej i Długiego Targu. Zawieszenie misy 
jest niezwykle dekoracyjne, częściowo złocone. Co ono przedstawia? 

a. łososia 

b. smoka 

c. orła 

4. Przy ulicy Stągiewnej 11 znajduje się spichlerz Czarny Niedźwiedź. Ile wizerunków tego zwierzęcia odnajdziemy na 
budynku?

a. 1

b. 2 

c. 4

5. Przy ulicy Szopy 6 stoją kamieniczki odbudowane w 1999 roku. Na środkowej z nich na samym szczycie umieszczono 
rzeźbę zwierzęcia. Jakiego?

a. konia

b. żółwia 

c. lwa 

 

QUIZ
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Ostatni spacer z cyklu poświęconego kolorom upłynie nam na 

poszukiwaniu złota i srebra. Kolory złoty i srebrny pochodzą 

oczywiście od drogocennych kruszców. Szczególną wartość 

ludzie nadawali rzadko spotykanemu złotu, z którego powo-

du stoczono niejedną wojnę i popełniono niejedną zbrodnię. 

Złoto i srebro mają szerokie zastosowanie: bito z nich monety, 

wykonywano dzieła sztuki, naczynia, biżuterię, używano przy 

różnego rodzaju zdobieniach. Ponieważ te metale szlachet-

ne – a zwłaszcza złoto – kojarzą się z blaskiem i światłem, były 

często stosowane we wnętrzach świątyń różnych religii. Złoto 

dodawało splendoru, więc ludzie władzy, bogaci i wpływowi 

otaczali się przedmiotami wykonanymi ze złota lub choćby 

pozłacanymi. 

Do tej właśnie symboliki nawiązują niektórzy historycy, 

nazywając najbardziej pomyślny dla Gdańska okres: pomię-

dzy XVI a XVIII stuleciem, Złotym Wiekiem w historii miasta.  

W Gdańsku panował wówczas dostatek. Bogaci mieszczanie za-

mawiali u rzemieślników wspaniałe, luksusowe wyroby. Miasto 

słynęło ze zdolnych artystów, dlatego zamówienia płynęły  

z całej Polski, a nawet z zagranicy. Na przełomie XVI i XVII wie-

ku w Gdańsku działało 50 zakładów złotniczych. Rzemieślnicy 

wykorzystywali w swojej pracy cenne kruszce, takie jak złoto  

i srebro, a także kamienie szlachetne. Śladem po ich obecności 

jest ulica Złotników, łącząca ulice Szeroką i św. Ducha. Z kolei 

o dawnej kuźni srebra nad Strzyżą przypomina nam nazwa 

Srebrzysko (część Wrzeszcza) oraz znajdująca się w centrum 

miasta ulica Hucisko. Podczas ostatniego spaceru tegorocznej 

edycji Miniatur przekonamy się, czy łatwo odnaleźć w Gdańsku 

blask złota i srebra. 

Z ŁOTA K A M I E N I C Z K A , D ŁU G I TAR G 41 

Jedną z najbardziej znanych gdańskich kamienic jest Złota 

Kamieniczka. Budynek stojący przy Długim Targu ma także inne 

nazwy, pochodzące od nazwisk właścicieli: Dom Speimanna 

lub Steffensów. 

W 1601 roku zamożny kupiec i miłośnik sztuki Johann 

Speimann kupił dom przy Długim Targu w pobliżu Dworu 

Artusa. Kamienica niczym się nie wyróżniała, a nawet moż-

na powiedzieć, że była jednym z najskromniejszych budyn-

ków stojących przy najważniejszym placu miasta. Johann 

Speimann był szanowanym obywatelem Gdańska, zasiadał 

we władzach miasta, pełniąc różne funkcje. Był znakomicie 

wykształcony, wiedzę zdobywał na uniwersytetach polskich, 

niemieckich i włoskich, dużo przy tym podróżując. Z jego 

inicjatywy przebudowano fasadę Dworu Artusa, powstała 

Fontanna Neptuna, Złota Brama i niezwykle ozdobne fasady 

Wielkiej Zbrojowni. Speimann dbał nie tylko o piękno bu-

dowli, ale cenił także gruntowne wykształcenie – dzięki jego 

 KLAUDIUSZ GRABOWSKI

BLASK ZŁOTA 
I SREBRA  

GDAŃSKIE MINIATURY. FIOLET — BARWA WŁADZY  
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staraniom biblioteki w gdańskich szkołach były dobrze za-

opatrzone, a nauczyciele otrzymali wyższe pensje. Nic dziw-

nego, że tak światły człowiek zapragnął mieszkać w pięknym, 

odpowiednio okazałym domu. 

Prace rozpoczęto w 1609 roku i trwały aż do roku 1618. 

Kamienica zyskała fasadę o bardzo bogatej dekoracji, którą 

częściowo pozłocono. Linie pionowe zostały ozdobione przy 

użyciu pilastrów (elementów przypominających płaskie ko-

lumny), na których znalazły się panoplia (czyli przedstawienia 

różnego rodzaju broni) oraz dekoracja roślinna i zwierzęca. Linie 

poziome składały się z płaskorzeźb ukazujących sceny z życia 

bohaterów, herby fundatorów (Speimanna i jego żony Judyty) 

oraz głowy słynnych władców i mężów stanu. Całość zwieńczy-

ła balustrada, którą nazywamy attyką, z figurami Roztropności, 

Sprawiedliwości, Męstwa i Umiarkowania. Na szczycie dachu 

zobaczyć można rzeźbę Fortuny. Portal wejściowy zdobią trzy 

cnoty: Miłość (figura w centrum), Wiara i Nadzieja (płaskorzeźby 

po bokach). 

Kamienica uległa zniszczeniu w trakcie II wojny światowej. 

Szczęśliwie przetrwał na swoim miejscu znaczny fragment 

cennej fasady, a jej pozostałe fragmenty wydobyto z ruin i wy-

korzystano do zrekonstruowania zabytku. Budynek wymagał 

wykonania złoceń, dlatego na rusztowaniu stojącym przy bu-

dynku zamontowano szyby! Dzięki temu złotnicy mieli odpo-

wiednie warunki do pracy, a praca ta była naprawdę żmudna. 

Jak wspomina Michał Bojakowski, pracujący przy odbudowie 

Głównego Miasta: „Złoto, którym się posługiwali, było grubości 

bibułki do papierosów, wielkości pocztówki, złożone w formę 

książeczek. Każdy ze złotników, po oczyszczeniu powierzchni, 

która miała być pozłocona, powlekał ją najpierw odpowiednią 

miksturą, a po nałożeniu złotego paska polerował kawałkiem 

wygładzonej kości. Była to praca wymagająca umiejętności  

i precyzji, bardzo czasochłonna”. 

W budynku ma dziś swoją siedzibę Instytut Morski, a fasada 

niezmiennie przyciąga tłumy turystów. 

Z ŁOT Y K R Ó L , R AT U S Z G ŁÓW N E G O M I A STA , 

U L . D ŁU G A 46/47

Budowę wieży Ratusza Głównego Miasta ukończono  

w 1561 roku i jest ona najwyższą wieżą w centrum miasta. 

Symbolizowała bogactwo i silną pozycję Rady Miasta, która 

obradowała w budynku ratusza. Rada Miasta miała bardzo sze-

rokie uprawnienia dzięki przywilejom nadanym Gdańsku przez 

króla Kazimierza Jagiellończyka w zamian za pomoc miasta  

w walce z Krzyżakami. Gdańsk stał się największym i najbogat-

szym miastem w I Rzeczypospolitej, a gdańszczanie stanowczo 

strzegli swych przywilejów. Rodziło to konflikty, także z samymi 

władcami. Napięte stosunki łączyły Radę Miasta np. z wnukiem 

Kazimierza, Zygmuntem Augustem. Właśnie podczas jego pa-

nowania ukończono budowę wieży siedziby władz miejskich. 

Włodarze zdecydowali się wtedy na pewien fortel: umieścili na 

samym szczycie wieży pozłacaną podobiznę króla, okazując 

mu w ten sposób należyty szacunek, ale jego podobizna zna-

lazła się tak wysoko, że trudno było dostrzec postać monarchy. 

Pozłocono również hełm wieży oraz cyfry i wskazówki zegara. 

Figura króla była ruchoma, więc pełniła jednocześnie funkcję 

anemoskopu (wiatrowskazu) – kręcąc się wokół własnej osi, 

pokazywała kierunek wiatru. 

Postać Zygmunta Augusta górowała nad miastem aż do 

1945 roku. W czasie walk o Gdańsk ratusz, podobnie jak więk-

szość zabytków, spłonął. Wskutek pożaru runął hełm wień-

czący wieżę wraz z wizerunkiem ostatniego władcy z dynastii 

Jagiellonów. Po wojnie zdecydowano się na odbudowę za-

bytku. Szybka odbudowa historycznej siedziby władz miała  

w zrujnowanym mieście wymiar symboliczny. Sprawnie prze-

biegające prace były relacjonowane w prasie. Za moment peł-

nej rekonstrukcji uznano powrót na miejsce rzeźby wieńczą-

cej szczyt wieży, który nastąpił 7 listopada 1951 roku. Przy jej 

odtworzeniu pracowało kilka osób. Projekt stworzył architekt 

Kazimierz Macur. Korzystał przy tym z przedwojennych fo-

tografii, dzieł Jana Karola Schultza, artysty, który w XIX wieku 
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uwiecznił wiele gdańskich zabytków, oraz ze szczątków figury 

wydobytych z gruzu. Na podstawie rysunków Macura gliniany 

model wykonał znany rzeźbiarz Alfons Łosowski. Następnie 

sporządzono gipsowy odlew, który posłużył Marianowi Ogorzei 

do wykonania miedzianej rekonstrukcji. Problemem było pozy-

skanie złota do pokrycia posągu i fragmentów hełmu. Według 

anegdoty Zdzisław Kwaśny, późniejszy konserwator miejski, 

poprosił o drogocenny kruszec samego prezydenta Bolesława 

Bieruta oraz marszałka Konstantego Rokossowskiego, podczas 

oprowadzania ich po odbudowywanym Gdańsku. Prezydent, 

zainteresowany odbudową miasta, obiecał spełnić prośbę. 

Faktem jest, że statua i mierzący ponad 30 metrów hełm zo-

stały pokryte warstwą złota. Dodatkowo wygrawerowano pa-

miątkowy napis. Prace te przeprowadziła Pracownia Złotnictwa 

Muzeum Narodowego w Warszawie pod nadzorem profesora 

Józefa Greina. Miedzianą rzeźbę pokryto amalgamatem (sto-

pem) rtęci i złota, a następnie wypalono w piecu opalanym 

węglem z drewna bukowego i olchowego. W czasie wypa-

lania z powłoki wyparowała rtęć. Posąg był jednak matowy  

i trzeba było starannie go wypolerować, czym zajęli się studen-

ci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W tym celu używali 

krwawnika i łapek kunich oraz zajęczych. Na całość (hełm i sta-

tua) zużyto 2,25 kg złota. Podobno gdy otworzono w Gdańsku 

skrzynie z posągiem, od blasku złota bolały oczy. Następne po-

ważne prace konserwatorskie przeprowadzono w 2007 roku, 

kiedy to króla ponownie trzeba było ściągnąć z wieży. Figura 

po odnowieniu (prace obejmowały również sam hełm wieży) 

trafiła pod gdańskie niebo w 2011 roku. 

Z ŁOTE WS K A ZÓW K I , R AT U S Z G ŁÓW N E G O M I A STA , 

U L . D ŁU G A 46/47

Ze względu na blask i cenę złoto dodawało splendoru wielu 

dziełom sztuki. Cenny kruszec ma jednak także walor praktycz-

ny. Złote elementy odbijają światło i są widoczne z bardzo da-

leka, co wykorzystywali już starożytni Egipcjanie. Pokrywali tym 

drogim metalem górne części smukłych obelisków, stawia-

nych przy świątyniach, dzięki czemu iskrzyły się w pustynnym 

słońcu na wiele kilometrów. 

Złota użyto również w Gdańsku przy wykańczaniu zegara na 

wieży ratuszowej. W dawnych czasach mało kto posiadał własny 

zegarek, dlatego dużą rolę odgrywały zegary umieszczane na 

wieżach ratuszowych. Dzięki zamontowanym dzwonom, które 

biły w równych odstępach czasu, wszyscy mieszkańcy i miesz-

kanki miasta wiedzieli, która jest godzina. Podczas montowania 

figury króla w 1561 roku na wieżę trafił także carillon, czyli ze-

spół dzwonów, który wygrywał melodię. Gdański carillon skła-

dał się z 14 dzwonów, a piętnasty był dzwonem zegarowym, 

wybijającym godzinę. W 1945 roku większość dzwonów stopiła 

się w płomieniach ognia, ocalały zaledwie trzy. 

Wróćmy jednak do samego zegara. Stary mechanizm wydo-

byty z gruzów wieży był zbyt zniszczony i nie można było po-

nownie go uruchomić. Spośród znanych ówczesnych zegarmi-

strzów do wykonania nowego mechanizmu władze Gdańska 

wybrały Aleksandra Hensche z Poznania. Oprócz zegara ratu-

szowego mistrz skonstruował również dokładny zegar matkę, 

zainstalowany w specjalnym pomieszczeniu, który za pomo-

cą impulsów elektrycznych przesuwał wskazówki zegara na 

wieży. Odnowienia wymagały także same tarcze i wskazówki. 

Wydawało się, że trzeba będzie zdjąć całość, aby ponownie 

pozłocić cyfry i wskazówki, które pokrywała gruba warstwa sa-

dzy i nalotu z czasu ostatniego, wielkiego pożaru. Gdy jednak 

przetarto pierwszą cyfrę, okazało się, że pozłocenie nie uległo 

zniszczeniu. Wszystkie cyfry zostały więc dokładnie przemyte 

odpowiednimi roztworami, aż przywrócono im blask. Jednak 

wskazówki zdecydowano się zdjąć, ponieważ w niektórych 

miejscach trzeba było odnowić pozłotę. Zajęła się tym gdańska 
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pracownia konserwacji zabytków. Braki zostały uzupełnione 

złotem płatkowym, po czym wskazówki wróciły na wieżę i nic 

już nie stało na przeszkodzie, aby zegar znów zaczął działać. 

Zegar ratuszowy miał po raz pierwszy po latach uruchomić 

dzwon 1 maja 1959 roku. Na uroczystości pojawiły się tłumy 

gdańszczanek i gdańszczan. Niestety wykryto usterkę mechani-

zmu i cała impreza stanęła pod znakiem zapytania. Zegarmistrz 

był przerażony, ale nie było już czasu na rozkręcanie skompliko-

wanego mechanizmu. Aby nie odwoływać uroczystości, użyto 

małego podstępu. Punktualnie o 12.00 stojący na Długim Targu 

miejski konserwator zabytków Zdzisław Kwaśny pomachał chu-

steczką w kierunku wieży ratuszowej, a na ten znak zegarmistrz 

w równych odstępach czasu dwanaście razy uderzył młotem  

w dzwon. Uroczystość została uratowana, a usterkę mecha-

nizmu usunięto. Zegarmistrz wykonał również wygrywający 

melodie carillon-pozytywkę. Skonstruowanie pozytywki było 

znacznie tańsze niż wykonanie i odlanie kilkudziesięciu dzwo-

nów. Żeby jednak melodia, która imitowała dźwięk dzwonów, 

nie dziwiła słuchaczy, na wieży zamontowano atrapę carillonu, 

składającą się z kilkunastu aluminiowych dzwonów. 

Atrapa wisiała do 1967 roku, kiedy na wieży zawisł carillon 

z Biskupiej Górki. Instrument powstał w Gdańsku (dzwony od-

lano w stoczni) w 1940 roku na potrzeby schroniska młodzie-

żowego zbudowanego na szczycie wzniesienia górującego 

nad miastem. Po wojnie budynek na Biskupiej Górce przejęła 

milicja, a carillon stał się zbędny, więc zamontowano go na 

wieży ratusza. Uruchomienie instrumentu i zsynchronizowa-

nie go z zegarem było bardzo skomplikowanym zadaniem. 

Podjęli się go pracownicy Instytutu Łączności. Instrument 

grał do lat 90. XX wieku, kiedy to ze względu na zły stan tech-

niczny trzeba go było zdemontować. Nowy carillon zawisł na 

wieży ratusza już w kilka lat później, dokładnie w 2000 roku. 

Instrument składa się z 37 dzwonów odlanych w Holandii, 

połączonych z zegarem wieżowym i wybijających co godzinę 

melodie.

 

KO LO R OW E S PI C H LE R Z E 

Do Gdańska trafiała z całej Polski ogromna ilość towarów, głów-

nie zboża, którą trzeba było przechowywać w odpowiednich 

warunkach. Budynki przeznaczone wyłącznie do tego celu to 

spichlerze. Stawiano je głównie na prawym brzegu Motławy. 

W 1576 roku przekopano kanał Nowej Motławy i powstała 

Wyspa Spichrzów. Już na początku XV wieku w okolicy ulicy 

Chmielnej było 120 spichrzy i aby je odróżnić, nadawano im 

nazwy własne. W 1643 roku było ich już 315 (w tym 110 miało 

swoje nazwy), w 1809 zaś liczba spichlerzy osiągnęła rekordo-

wą wartość: 359. 

Największym problemem, z którym borykała się ta dzielnica 

magazynowa, były wybuchające co jakiś czas pożary. Zboże, 

tak jak i inne produkty, należy przechowywać w miejscach su-

chych, ponieważ wilgoć im szkodzi. Na Wyspie Spichrzów obo-

wiązywały specjalne przepisy mające ograniczyć ryzyko wybu-

chu pożarów. Te jednak mimo wszystko się zdarzały, a niekiedy 

były wręcz umyślnie wzniecane. O grożącym niebezpieczeń-

stwie przypominają do dziś nazwy dwóch ulic: Pożarniczej  

i Zarzewie. Pożary odnotowano w latach: 1424, 1494, 1515, 

1536. Do największej katastrofy doszło jednak w 1813 roku, kie-

dy to rosyjskie wojsko ostrzelało miasto, wywołując na Wyspie 

olbrzymi pożar, w którym spłonęło 197 spichlerzy. Nie wszyst-

kie zostały odbudowane. 

Zmieniać zaczął się charakter Wyspy: pomiędzy spichlerza-

mi stawiano kamienice, a część z nich po prostu przebudowa-

no na domy, na parterach urządzając sklepy i punkty usługo-

we. Wprowadzono również numeracje budynków, ale nadal 

stosowano nazwy obiektów. Przypominały o tym rzeźby lub 

płaskorzeźby umieszczone często nad głównym wejście albo 

w innym widocznym miejscu. Nazwy spichlerzy były bardzo 

różne, lecz spora część odnosiła się do kolorów. Najczęściej 

występowały trzy barwy: czarna, biała i czerwona. Kto uważ-

nie śledził cały cykl tegorocznych Miniatur, nie będzie tym 

zaskoczony, ponieważ są to kolory, które mają dla człowieka 

największe znaczenie i towarzyszą mu od zarania dziejów. Na 

Wyspie stały więc spichlerze z przymiotnikiem „biały” w nazwie: 

Pies (ul. Chmielna 32), Anioł (ul. Chmielna 34), Niedźwiedź (ul. 

Chmielna 56), Koń (ul. Chmielna 67). Wśród „czarnych” spichle-

rzy znalazł się Kogut (ul. Żytnia 22), Krzyż (ul. Chmielna 16) oraz 

Niedźwiedź (ul. Stągiewna 11). Czerwony miały w nazwie spi-

chlerze Krzyż (ul. Chmielna 96), Lew (ul. Chmielna 68), Serce 

(ul. Chmielna 20), a jeden nazwano po prostu Czerwonym 

Spichlerzem (ul. Chmielna 114). Wśród kolorowych wyróżniał 
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się Błękitny Baranek, zbudowany w XVII wieku. Jednak najwię-

cej spichlerzy miało w nazwie złote elementy. Spichlerz Pod 

Złotym Wężem znajdował się przy ulicy Spichrzowej 10, a Pod 

Złotą Strzałą – przy Chmielnej 66. Złote były jeszcze: Lew (ul. 

Chmielna 48), Strzała (ul. Chmielna 65), Pies (ul. Chmielna 85) 

i Pelikan (ul. Stągiewna 11). Czarnego Niedźwiedzia i Złotego 

Pelikana, podobnie jak inne spichlerze przy ulicy Stągiewnej, 

około 1910 roku przebudowano na kamienice mieszkalne.  

Niestety po tej zabudowie pozostały tylko nikłe ślady, naj-

większe zniszczenia przyniosła ostatnia wojna światowa.  

W 1945 roku spłonęły niemal wszystkie spichlerze, ocalały 

trzy, a wśród nich jeden kolorowy: Błękitny Baranek. Wyspy 

Spichrzów nie odbudowano tak jak Głównego Miasta. Przez 

lata w przestrzeni dominowały ruiny zniszczonych budynków. 

Początkowo zrujnowane spichlerze zagospodarowano na 

bieżące potrzeby, odbudowano tylko nieliczne. Obecnie na 

Wyspie powstaje nowa wysoka zabudowa.  

B ŁYS ZC Z ĄC A B R A M A N A D O LN E M I A STO, 

U LI C A S ZO PY 

Ostatnim punktem tegorocznej edycji Miniatur jest Galeria 

Zewnętrzna Miasta Gdańska. Spośród innych galerii groma-

dzących dzieła sztuki wyróżnia się tym, że jej zbiory znajdu-

ją się na ulicach, w zaułkach i podwórkach. Pomysłodawcą 

Galerii Zewnętrznej były: Urząd Miasta Gdańska i Centrum 

Sztuki Współczesnej Łaźnia. Pracownicy tych instytucji po-

stanowili stworzyć w przestrzeni miejskiej dzielnicy Dolne 

Miasto kolekcję trwałych i nowoczesnych dzieł sztuki. W ra-

mach Galerii powstały głównie instalacje, czyli nowoczesne 

rzeźby, składające się często z wielu elementów. Kiedyś artyści 

do wykonania rzeźby używali takich materiałów, jak drewno, 

gips czy kamień. W dzisiejszych czasach artyści tworzą rzeźby 

praktycznie ze wszystkiego, co przyjdzie im do głowy. W wy-

padku instalacji bardzo ważna jest także przestrzeń. Tradycyjną 

rzeźbę można było ustawiać w dowolnym pomieszczeniu  

i miejscu. Tymczasem instalacja związana jest z przestrzenią, 

najczęściej nie możemy przenieść jej w inne miejsce, gdyż stra-

ci swoje znaczenie i stanie się niezrozumiała. Instalacje możemy 

spotkać zarówno w zamkniętych galeriach, jak i na ulicy oraz  

w innych otwartych przestrzeniach. Na Dolnym Mieście znaj-

duje się kilka instalacji, z czego aż trzy możemy podziwiać  

w bliskim sąsiedztwie. 

Pierwszą z nich jest LKW Gallery – zakleszczona pod wia-

duktem duża ciężarówka (tak zwany tir). Praca została wy-

konana przez dwóch niemieckich artystów: Lexa Rijkersa 

i Daniela Milohnica. Wiadukt przy ul. Szopy i biegnąca na 

nim droga szybkiego ruchu odcięły Centrum Gdańska od 

Dolnego Miasta. Dolne Miasto zostało odseparowane od resz-

ty Śródmieścia i zazwyczaj nie znajduje się na liście miejsc 

odwiedzanych przez turystów. Przez wiele lat dzielnica mia-

ła również opinię rejonu biedniejszego i niebezpiecznego. 

Ciężarówka, w której powstała pracownia artystyczna dla 

dzieci, zmieniła tę sytuację. Po pierwsze stała się ciekawym 

elementem krajobrazu, chętnie odwiedzanym przez przy-

jezdnych, a po drugie organizowane są w niej warsztaty, które 

integrują zarówno dzieci z Dolnego Miasta, jak i pozostałych 

dzielnic Gdańska. Artyści przewrotnie użyli elementu, który 

kojarzy się z odcięciem dzielnicy od reszty miasta. Po drodze 

szybkiego ruchu jeździ wiele ciężkich tirów. Są głośne i latem 

wzbijają tumany kurzu. Twórcy instalacji sprawili jednak, że 

niepożądany pojazd stał się przyjaznym miejscem twórczej 

pracy dzieci i młodzieży.
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Niewidzialna Brama to instalacja stworzona przez Front 

Studio – firmę architektoniczną pochodzącą ze Stanów 

Zjednoczonych. Przedstawicielki firmy: Yen Ha oraz Michi 

Yanagishita, ozdobiły wiadukt stalową okładziną o srebrzystym 

połysku, przypominającą lustro, które odbija nie tylko sylwetki 

osób przechodzących pod mostem czy przejeżdżających sa-

mochodów, ale też budynki stojące w pobliżu, płynącą obok 

Nową Motławę czy światło, zmieniające w ciągu dnia swoją 

barwę i natężenie.

Ostatnie dzieło to Krople Bursztynu. Instalacja została 

stworzona przez artystów ze Szwajcarii, Freda Hatta i Daniela 

Schlaepfera. W przezroczystych kamykach przypominają-

cych wielki bursztyn twórcy umieścili różne przedmioty 

codziennego użytku, tworząc swego rodzaju kapsuły czasu. 

Kamyki zostały wykonane z masy żywicznej, w środku zaś 

wbudowano oświetlenie, które świeci z różną intensywno-

ścią. Dzięki temu mamy wrażenie, jakby cała ta przestrzeń żyła  

i oddychała. Rozłożenie elementów na piasku i żwirku spra-

wia, że instalacja przypomina plażę po jesiennym sztormie, 

kiedy woda wyrzuca na brzeg mieniące się złotem bryłki 

bursztynu, zmurszałe deski ze zniszczonych okrętów oraz po-

plątane brunatnozielone wodorosty.

Te trzy ciekawe instalacje są zaproszeniem do wejścia głę-

biej, do poznania kryjącego się za srebrną bramą Dolnego 

Miasta i odszukania pozostałych wkomponowanych w prze-

strzeń dzielnicy prac artystycznych.

C Z Y W I E S Z , Ż E :

– W przyrodzie występuje naturalne połączenie srebra i złota, nazywane elektrumem lub elektronem. Ze względu na 

swoje właściwości fizyczne elektron użyczył nazwy elektryczności. 

– W średniowieczu złoto kojarzono z blaskiem i światłem i bardziej wiązano z kolorem białym niż żółtym, który uważa-

no niekiedy za jego zaprzeczenie.

– Brama Złota, otwierająca ulicę Długą, do 1945 roku nazywana była po prostu Bramą Długouliczną.
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