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KTO KUPI PA£AC LUBÓW?

Od przesz³o dwóch lat stale zmniejsza siê liczba lubów cywilnych.
Po wejciu w ¿ycie konkordatu (koniec 1998 r.) m³ode pary coraz
czêciej decyduj¹ siê bowiem na z³o¿enie ma³¿eñskiej przysiêgi wy³¹cznie wobec kap³ana. W tej sytuacji gdañski Pa³ac lubów coraz
czêciej wieci³ pustkami. Na dodatek budynek pilnie wymaga³ remontu. Wzi¹wszy wiêc pod uwagê wszystkie za i przeciw Zarz¹d
Miasta Gdañska zdecydowa³ o sprzeda¿y pa³acu. luby cywilne
udzielane bêd¹ w Nowym Ratuszu przy Wa³ach Jagielloñskich 1.

N

a przetarg wystawiony zostanie
budynek przy al. Grunwaldzkiej 5 wraz z dzia³k¹ o powierzchni ponad 1,2 tys. metrów kwadratowych. Cenê wywo³awcz¹ ustalono na 2,2 mln z³otych. Obejmuje ona
50-procentow¹ bonifikatê stosowan¹
ustawowo dla obiektów wpisanych do

rejestru zabytków. Przysz³ego w³aciciela dworku czeka bowiem nie lada zadanie w trakcie remontu i odbudowy;
bêdzie musia³ bezwzglêdnie zachowaæ
formê bry³y dworu z dachem pokrytym
ceramiczn¹ dachówk¹, tzw. karpiówk¹,
a tak¿e detale wystroju dekoracyjnego
elewacji, dekoracje sztukatorskie oraz

ozdobne szczyty elewacji pó³nocnej i
po³udniowej.
Ponadto we wnêtrzu budynku zachowany musi zostaæ pierwotny uk³ad funkcjonalny pomieszczeñ z ich oryginalnym
wystrojem, tzn. stolark¹ okienn¹ i
drzwiow¹, drewnian¹ klatk¹ schodow¹
z dekoracyjn¹ balustrad¹ oraz sztukateriami na parterze. Na terenie posesji natomiast musi pozostaæ istniej¹ca wysoka zieleñ. Wszelkie prace projektowe
zwi¹zane z remontem i rewaloryzacj¹
bêdzie mo¿na prowadziæ jedynie pod
nadzorem konserwatorskim.
By³y dwór patrycjuszy gdañskich powsta³ w 1814 roku i obecnie nale¿y do
nielicznych w miecie, zachowanych w
dobrym stanie obiektów historycznych
tego typu. Po 1945 roku dworek zosta³
czêciowo przebudowany, a 20 lat póniej gruntownie wyremontowany i zaadaptowany na potrzeby Konsulatu Królestwa Szwecji w Gdañsku.
W 1976 roku w piêknym, dwustuletnim dworku urz¹dzono Pa³ac lubów.
Trzy lata wczeniej, w padzierniku
1973 roku, obiekt ten wpisany zosta³ do
rejestru zabytków województwa gdañskiego, a jego walory historyczne i architektoniczne, zw³aszcza charakterystyczna bry³a i detale, przes¹dzi³y o objêciu budowli cis³¹ ochron¹ konserwatorsk¹. Szacuje siê, ¿e przez æwieræ wieku istnienia Pa³acu lubów przy alei
Grunwaldzkiej 5 we Wrzeszczu udzielono tam oko³o 60 tysiêcy lubów.

RAZEM PRZEZ PONAD PÓ£ WIEKU
5 kwietnia w Ratuszu G³ównomiejskim przy ulicy D³ugiej w Gdañsku
odby³a siê kolejna uroczystoæ zwi¹zana
z 65., 60., 55. i 50. rocznic¹ po¿ycia
ma³¿eñskiego gdañskich par. Tym razem
do Wielkiej Sali Wety zaproszono 17
ma³¿eñstw. Medale prezydenta RP Za
D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie i drobne
upominki z r¹k prezydenta Gdañska
Paw³a Adamowicza otrzymali obchodz¹cy 65. rocznicê ma³¿eñstwa Agnieszka i Leon DZWONKOWSCY. Przed

szeædziesiêciu laty lubne obr¹czki za³o¿yli Jadwiga i Franciszek DANIELEWICZOWIE oraz Regina i Boles³aw
ZABORSCY.
55 lat temu na lubnym kobiercu
stanêli zaproszeni do ratusza: Maria i Jan
FIGIELSCY, Irena i Feliks GRÊDOWIE, Zofia i Kazimierz JUSZCZAKOWIE, Helena i Stanis³aw
STOLCOWIE oraz Stefania i Stanis³aw ZAWISTOWSCY.
A z³ote gody, czyli 50. rocznicê

zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego, obchodzili:
Lidia i Stanis³aw FRANKOWSCY,
Halina i Stanis³aw GRZEBINOGOWIE, Jadwiga i Ryszard JAKUBOWSCY, Kazimiera i Józef STACHOWIAKOWIE, Jadwiga i Mieczys³aw
UCI£OWSCY, Maria i Leon
WALLERANDOWIE, Agnieszka i
Teofil WENSIERSCY, Irena i Andrzej
W£ADYKO oraz Bronis³aw i Tadeusz
¯BIKOWSCY.

