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Wspólna Komisja Ław 
przewodniczący, z-ca przewodniczącego, 

dwaj delegaci z poszczególnych Ław 
urzędujący wójtowie, starsi seniorzy, 

skarbnik, archiwarz, pełnomocnik Ław 
do spraw kontaktów z Gdańskiem, 

pełnomocnik do spraw internetu 
przewodniczacy Fundacji oraz 
przewodniczący Towarzystwa 

Wspierającego. 
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Działalność kulturalna 

Fundacja „Dobro kulturalne miast 
hanzeatyckich“ 

Archiwum Bractw/Zbiór ksiąg 

„Umowa o Przyjaźni” między Muzeum 
Historycznym Miasta Gdańska i 

Bractwami Ław Gdańskiego Dworu Artusa 
w Lubece 

Nadanie Bractwom tytułu „Honorowy  

Ambasador Gdańska”  

sesje, wystawy, spotkania w Gdańsku 
 i w Niemczech północnych 

  
Kontakty i związki Bractw 

Lubeckie Stowarzyszenie Kupców  

Kompania Czarnogłowych z Rygi  
w Bremie  

Bractwo Czarnogłowych z Rewala 
(Tallina) w Bremie  

 

Biuro 

Stresemannstr. 16 
23564 Lübeck 

Niemcy 
Tel. +49 451 7020395 

e-mail: info@bankenbrueder.de 
http://www.bankenbrueder.de 

 

 
Cztery Bractwa Ław  
Gdańskiego Dworu  

Artusa  
w Lubece 

 

 
 

Dwór Artusa w Gdańsku 
– 

była siedziba Bractw Ław 
 

 



Geneza Dworu Artusa 
 

W średniowieczu niektórzy nobilitowani 
mieszkańcy oraz zamożni kupcy ówczesnych 
wschodnioniemieckich miast handlowych 
przejmować zaczęli brytyjską tradycję legendarnej 
Rundy Artusa. W tym celu tworzyli Bractwa Sw. 
Jerzego. Na miejsca uroczystych zebrań wznosili 
Dwory Artusa. Tradycje rycerskie pielegnowano w 
nich jednak tylko do wieku XVII.  
Gdańsk otrzymał około roku 1225 prawa miejskie 
na zasadzie prawa lubeckiego, natomiast pod 
panowaniem Zakonu Krzyżackiego w roku 1343 na 
podstawie prawa chełmińskiego. 
Pierwszy Dwór Artusa powstał w Gdańsku przed 
rokiem 1350, tenże padł ofiarą pożaru w roku 
1476. Ze względu na znaczenie Dworu dla życia 
społecznego miasta, Rada Miejska zadecydowała 
budowę nowego Dworu i przekazała go kupiectwu 
oraz Bractwu Sw. Jerzego. Bractwo jednakże 
wybudowało własną siedzibę, do której się 
niebawem przeprowadziło. 

Bractwa Ław w Gdańsku 
 

Przed ponad 600 laty powstało w hanzeatyckim 
Gdańsku stowarzyszenie kupców oraz armatorów, 
które zwało się „zwyczajną gildią”. Jego 
członkowie spotykali się w Dworze Artusa, gdzie 
wymieniali informacje dotyczące szlaków 
handlowych oraz gdzie pielęgnowano życie 
towarzyskie. Wzajemną cechą spotkań było 
początkowo wspólne pochodzenie, z końcem XV. 
w. jednak atrybutem stała się przynależności do 
długich ław, na których w Dworze zasiadano. 
Stopniowo z towarzystw zajmujących wspólne 
ławy powstawać zaczęły „Bractwa Ław”, zwane w 
skrócie „Ławami”. 
 
Nazwy Ław 
 

Na swoich patronów wybierały Ławy świętych. 
Odpowiadało to ówczesnemu chrześcijańskiemu 
widzeniu świata. Pierwszymi konfratrami Ławy Sw.  
Reinholda, której nazwa pojawia się w r. 1481, byli 

prawdopodobnie kupcy z Westfalii. Była Ława 
Lubecka nosi od roku 1482 - zgodnie z wówczas 
ustalonym statutem - nazwę Ławy Sw. Krzysztofa. 
Na rok 1483 datuje się powstanie Ławy Trzech 
Króli. O czwartej Ławie Bractw Ław Gdańskiego 
Dworu Artusa, Ławie „Pod Malborkiem”, informują 
dokumenty z r. 1487. Bractwo to, zasiadając w 
Dworze Artusa pod obrazem Zamku Malborskiego, 
zmieniło swoją nazwą na Ławę Malborską 
Różańca Maryi. 

Działalność Ław 
 

Zgodnie ze średniowiecznym stylem życia Ławy 
pojmowały się jako religijne bractwa modlitewne. 
Były więc fundatorami kaplic i ołtarzy w kościołach 
i klasztorach, gdzie wespół z angażowanymi przez 
nich duchownymi odprawiali nabożeństwa. Tego 
modlitewnego charakteru wyzbyły się bratctwa po 
reformacji; na pierwszy plan wysuwać zaczęły się 
sprawy zawodowe oraz wymiana informacji, dwie 
ważne cechy Bractw z okresu początków Dworu 
Artusa.  
Poczesnym zadaniem pozostała jednak opieka 
społeczna i religijna nad braćmi i ich rodzinami, 
którzy popadli w biedę. Okres ten trwał do 
stopniowego przejmowania tej opieki przez 
państwo.  
Ponadto Ławy wspierały znanych artystów i 
twórców gdańskich, powierzając im wystrój Dworu 
Artusa oraz kaplic. Ponadto w XIX. wieku 
zatrudniały Ławy historyków, których zadaniem 
było spisywanie historii miasta i Ław. 
 
Struktura Ław 
 

Ławy - nie majac pisemnych statutów - regulowały 
(i regulują do dziś) swoje działania według „prawa 
zwyczajowego“, dopasowując je każdorazowo do 
rozwoju społecznego.  
Struktura Ław od ich powstania niewiele się 
zmieniła. Ławie przewodniczy Starszy Senior. Wójt 
Ławy, wybierany przez braci na okres jednego 
roku, zajmuje się sprawami bieżącymi Ławy. 

Wydarzeniem najważniejszym w rocznym 
sprawowaniu urzędu wójta jest spotkanie 
sprawozdawczo-wyborcze, na którym ustępujący 
wójt zdaje sprawę z rocznego urzędowania i na 
którym wybierany jest nowy wójt. W ramach 
zebrania sprawozdawczego wójt wydaje dla 
konfratrów ucztę. Przed wyborem na wójta członek 
Ławy jest skrybą, po zdaniu urzędu staje się 
seniorem.  
Prace czterech Bractw Ław Dworu Artusa 
koordynuje Wspólna Komisja Ław, która 
reprezentuje Ławy na zewnątrz.  

Aktualne zadania Ław 
 

Głównym zadaniem Ław po II. wojnie światowej 
było ożywienie ich dzialalności i ich tradycji. Z 
czasem eksponować zaczęto sprawy kulturalne. I 
tak założno i powiększono bibliotekę oraz 
archiwum oraz powołano do życia - wespół z 
Lubeckim Stowarzyszeniem Kupców - Fundację 
„Dobro kulturalne miast hanzeatyckich“. 
Na dwóch piętrach lubeckiego „Schabbelhaus”, w 
którym odbywają się doroczne spotkania Ław, 
wystawione są weduty miast hanzeatyckich, 
obrazy gdańskie, zbiory modeli statków oraz 
meble.  
Po podpisaniu „Umowy o Przyjaźni” między 
Muzeum Historycznym Miasta Gdańska i czterema 
Bratctwami Ław w maju 1999 roku Bractwa 
spotykają się również na przemian w gdańskim 
Dworze Artusa. 
Ławy pomagają również w dalszej rekonstrukcji 
Dworu Artusa oraz inicjują i współrealizują szereg 
projektów kulturalnych. Tym samym wpierają 
przyjazne kontakty z Gdańskiem i jego polskimi 
obywatelami w sensie trwałego pojednania. Ławy 
przyjmują również w swoje szeregi polskich 
mieszkańców Gdańska. 
W ramach 4. Swiatowego Zjazdu Gdańszczan 
Bractwa Ław wyróżnione zostały 25. lipca 2014 
tytułem Honorowego Ambasadora Gdańska.  


