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Tajemnice  
gdańskich fasad

Tematem nowego cyklu spacerów „Gdańskie Miniatury” 
będzie odbudowa Gdańska. W trakcie pierwszej wę-
drówki poznamy tajemnice gdańskich fasad, szczególnie 
tych najbardziej reprezentacyjnych, które możemy 
podziwiać przy tzw. Drodze Królewskiej.
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Quiz

Czy wiesz, że...?

1  W kamienicy przy ulicy Długiej 12 mieści się:

 a) Muzeum Narodowe

 b) Muzeum Gdańska

 c) Muzeum Morskie

2    Wielkoformatowe dekoracje malowane 

 na ścianach budynków nazywają się:

 a) graffiti

 b) billboardy

 c) murale

3   Najwyższą kamienicą przy ul. Długiej jest dom pod 

 numerem 35, który ze względu na dekoracje nosi nazwę:

 a) Lwi Zamek

 b) Pałac Niedźwiedzia

 c) Dom Anielski

4  Kamienica, na której znajduje się motyw astronomiczny 

m.in. z wizerunkiem Mikołaja Kopernika, stoi przy ulicy:

 a) Długi Targ 19

 b) Długi Targ 15

 c) Długi Targ 26

5  Kamienica z wizerunkami polskich żeglarzy: 

 Henryka Popiela, Jana Henskiego, Michała Starosty, 

Arenda Dickmanna, Krzysztofa Arciszewskiego i Teofila  

Łapińskiego, znajduje się przy ulicy::

 a) Długiej 6

 b) Długiej 26

 c) Długiej 16

Numeracja budynków przy ulicy Długiej jest numeracją historyczną, ros- 

nącą od prawej strony. Dzięki temu numer pierwszy znajduje się naprze-

ciwko ostatniego. Niewielkie strzałki pod numerami domów wskazują 

kierunek zwiększania się numerów.

Dekoracje malarskie Długiej i Długiego Targu nie są uznawane za dzieło 

socrealizmu, mimo że powstały w okresie jego dominacji, gdy był oficjal-

nym nurtem w polskiej sztuce. Niezależnie od tego wykonane w Gdań-

sku dzieła cieszyły się dużą przychylnością władz i pozytywnym odbio-

rem w prasie, a ich twórcy doczekali się także państwowych nagród.

Budowniczy powojennego Gdańska postrzegali swoje działania jako 

przywrócenie Gdańska Polsce. Wiceprezydent Władysław Czerny po-

wiedział: „Gdańsk odzyska polski charakter”. Jednym z najbardziej zna-

nych popularyzatorów historii Gdańska był Jan Kilarski, autor publikacji 

Gdańsk. Cuda Polski, wydanej w 1937 r. Kilarski podkreślał związki po-

między Gdańskiem a Polską, oparte na wielowiekowej, wspólnej historii.

Widok na ul. Długą oraz kino Leningrad, 1959 r., 
źródło: Muzeum Gdańska



II Wojna Światowa była wojną straszliwą, w której ucierpiały 

miliony ofiar, a całe miasta w Europie i na świecie zostały 

zrujnowane. Jednym ze zniszczonych miast był Gdańsk, nę-

kany nalotami bombowców alianckich zwłaszcza pod koniec 

wojny, w 1945 roku. Po nalotach do Gdańska wkroczyła Armia 

Radziecka, a walki zaczęły się toczyć na ulicach. Ogień strawił 

wielowiekowe domy, które za solidnymi kamiennymi fasadami 

kryły drewniane konstrukcje (szczególnie tzw. więźby dachowej, 

czyli konstrukcje utrzymujące dach). Dawniej domy budowane 

były niemal ściana przy ścianie i gdy wybuchał pożar, płomień 

łatwo się rozprzestrzeniał, tak że w krótkim czasie płonęły 

niemal całe ulice. Część domów, których elewacje ocalały, 

padała później od wiatru, śniegu i pod wpływem innych nie-

korzystnych czynników atmosferycznych. 

Gdy w marcu 1945 roku ustała wojenna nawałnica, okazało 

się, że znaczny obszar Śródmieścia legł w gruzach. Niektóre 

źródła szacowały stopień zniszczeń na 90%! Prace nad odgru-

zowaniem rozpoczęły się jeszcze w tym samym roku. Jednak 

idea odbudowy miasta w przyjętej ostatecznie formie była 

jedną z wielu wizji powojennego, nowoczesnego Gdańska. 
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Niektórzy uważali, że miasta nie powinno się odbudowywać 

w dawnej, historycznej formie, a nawet, że nowe centrum 

powinno znajdować się bliżej Nowego Portu. Czy wyobrażacie 

sobie Gdańsk bez charakterystycznych, barwnych i wąskich 

kamieniczek? Pomysły te nie były bynajmniej wyrazem złych 

intencji, ale wiązały się z chęcią podkreślenia morskiego cha-

rakteru miasta, który dla odradzającego się po wojnie państwa 

mógł mieć kluczowe znaczenie ekonomiczne. Porty są często 

źródłem znacznych dochodów całego państwa i nie inaczej jest 

w wypadku Gdańska. Przy okazji trzeba też pamiętać, że wiele 

innych europejskich miast, np. Berlin, Kolonia czy Hamburg, 

zyskało po wojnie zupełnie odmienione, „nowoczesne” obli-

cze, gdy starą architekturę zastąpiły nowe gmachy. Dlaczego 

niechętnie wracano do historycznej architektury?

Dziś dawne kamieniczki kojarzą nam się z pięknem i luksusem, 

jednak architekci już przed wojną zaczęli wskazywać na man-

kamenty starego budownictwa. Domy nie zapewniały swoim 

mieszkańcom ani odpowiedniej ilości światła, ani przewiewu. 

Ciasna zabudowa i przestarzałe rozwiązania zastosowane 

w kuchniach i łazienkach, a czasem brak tych pomieszczeń, 

Główne Miasto, widok od ul. Ogarnej, 1950 r., 
źródło: Archiwum Muzeum Gdańska



nie tylko wpływały na niski komfort życia, ale także odpowia-

dały za niski poziom higieny. Nowocześni architekci, zwani  

modernistami, chcieli wprowadzić zmiany i sprawić, by kolejne 

pokolenia mieszkańców nie musiały borykać się z bolączkami 

znanymi z przeszłości. Na własne oczy możemy się jednak 

przekonać, że te plany zupełnie się nie powiodły, a Główne 

Miasto zdobi, tak jak przed wojną, ciąg urokliwych domów. 

Dlaczego tak się stało? 

Zanim jeszcze wojna się skończyła, w ostatnich jej dniach  

(1 maja 1945 r.), powołano Dyrekcję Odbudowy Gdańska, która 

przystąpiła do pierwszych prac, polegających na zabezpieczaniu 

najważniejszych obiektów architektonicznych.

Konkretny plan odbudowy Gdańska zaprezentował Władysław 

Czerny, architekt i wiceprezydent miasta, już 1 września 

1945 roku, czyli cztery miesiące po zakończeniu II Wojny 

Światowej. Plan zakładał odbudowę i odtworzenie sieci ulic 

w taki sposób, by zachować charakter i klimat gdańskich 

uliczek. Z projektu usunięto jednak część zbyt gęstej zabu-

dowy i zrezygnowano m.in. z odtwarzania ciasnych oficyn, 

dobudowywanych do kamienic.

Przychylny planowi odbudowy był profesor Jan Zachwatowicz, 

generalny konserwator zabytków w latach 1945–1957. W 1948 

roku zjawił się on osobiście w Gdańsku, by ogłosić zgodę na 

odbudowę miasta.

Architekci zaangażowani w prace przy odbudowie (Władysław 

Czerny i Stanisław Bobiński) przygotowali rysunki archi-

tektoniczne ukazujące sylwetkę każdej z kamieniczek przy  

Drodze Królewskiej. Z pietyzmem odwzorowali układ okien, 

podziałów na kondygnacje, a także ozdobnych zakończeń 

kamieniczek, zwanych szczytami. W swojej pracy korzystali 

z dawnych przedstawień kamienic na rysunkach, grafikach lub 

na pochodzących z późniejszych czasów fotografiach. Istotne 

było podejście ówczesnych konserwatorów, którzy takich sty-

lów architektonicznych, jak secesja, eklektyzm i modernizm, 

w ogóle nie brali pod uwagę. A zatem ostatecznie ich wysiłki 

nie koncentrowały się na odbudowie identycznej z tą przed-

wojenną. Dodatkowo uporządkowane, rozrysowane równo 

obok siebie kamieniczki stworzyły „efekt pierzei”, niezgodny 

ze stanem przedwojennym, ponieważ historycznie każdy dom 

miał własną indywidualną formę. 

Ze względu na ogrom prac niemożliwe było odbudowanie 

wszystkich kamienic, wyznaczono więc te, które miały być od-

tworzone w pierwszej kolejności. Były to: Dom Schumannów 

(Dom Królów Polskich), Sień Gdańska, Dom Steffensów 

(Złota Kamieniczka), Dom Uphagena, Dom Angielski. Dzięki 

zaangażowaniu Zakładu Osiedli Robotniczych w budowę 

mieszkań historycznego śródmieścia udało się znacznie 

rozszerzyć zakres prac i odbudować także inne, mniej re-

prezentacyjne kamienice.

Z obawy przed zbyt wysokimi kosztami założono początkowo, 

że wznoszone kamienice będą jednolicie otynkowane i ozdo-

bione sztucznym kamieniem. Ale czy moglibyśmy wyobrazić 

sobie Długą w takiej formie? Również gdańscy plastycy byli 

zdania, że tak ważne miejsce zasługuje na wyjątkową oprawę 

w postaci bogatej dekoracji. Artyści udali się do Warszawy, 

aby złożyć wizytę w Ministerstwie Miast i Osiedli i przekonać 

władze do swoich racji. Mimo niechęci ministra zdetermino-

wanym artystom udało się niemal wedrzeć do jego gabinetu 

i osiągnąć zamierzony cel. 
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Dom Schumannów, ul. Długa 45, 2007 r., źródło: Wikipedia



Wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, 

bo tak się wówczas nazywała Akademia Sztuk Pięknych, m.in. 

Jacek Żuławski (główny projektant dekoracji malarskich), 

Hanna Żuławska, Józefa Wnukowa, Stanisław Horno-Popławski 

(główny projektant dekoracji rzeźbiarskiej), Stanisław Teisseyre, 

stworzyli niezwykły program dekoracji malarskich i rzeźbiar-

skich. Łącznie w pracach brało udział ponad czterdziestu 

twórców! Bogactwo pomysłów na opowiedzenie nowej historii 

tożsamości Gdańska kryje się w niezliczonych detalach arty-

stycznych na fasadach budynków. 

Artyści swoją pracę rozpoczęli od Złotej Bramy, co może za-

obserwować uważny zwiedzający, gdyż dekoracje bliższe 

tego miejsca mają znacznie bardziej zachowawczy program, 

nawiązujący do motywów historycznych. 

My jednak swój spacer rozpoczniemy przy Zielonej Bramie, 

bliżej reprezentacyjnych miejsc, których architektura odbudo-

wywana była w pierwszej kolejności. Z perspektywy Zielonej 

Bramy widać również wyraźnie budynek Ratusza, a to właśnie 

Massalską i Marię Leszczyńską. Artystki sięgnęły po wyobra-

żenia scen dworskich, z postaciami ubranymi w renesansowe 

stroje. Za arkadami widać piękne żaglowce. Scenki mają więc 

charakter marynistyczny. Wzrok przykuwają dwa medaliony, 

umieszczone na wysokości trzeciej kondygnacji. Znalazły się 

w nich portrety młodych kobiet, ujętych z profilu. Co ciekawe, 

rysy tych dam bardzo przypominają rysy obu artystek, które 

wykonały projekt.

Także na kamienicy przy Długim Targu 19, ozdobionej przez 

Kazimierza Ostrowskiego i Józefa Łakomiaka, możemy zoba-

czyć sceny marynistyczne (m.in. kotwice, statki) oraz dawnych 

mieszkańców Gdańska. Wśród nich nietrudno dostrzec pol-

skiego szlachcica. Ta łatwo rozpoznawalna, wyrazista postać 

zdawała się potwierdzać tezę, że Polacy w Gdańsku bywali 

też dawniej i nie są tu obcy.

Pod adresem Długi Targ 12 Czesław Rzepiński sportreto-

wał słynnych przedstawicieli renesansu: Dantego, Donatella, 

Bramantego, Rafaela, Szekspira i Jana Kochanowskiego (czujni 

zwiedzający zauważą, że dziś nie każdą z tych postaci uznali-

byśmy za przedstawiciela renesansu). Dekoracja wpisuje się 

w założenie, które przyjęli gdańscy plastycy: upamiętniania 

artystów jako wybitnych postaci historycznych obok uczonych, 

aktorów i żeglarzy.

Bardzo interesująca jest kamienica położona przy Długim 

Targu 46, w bliskim sąsiedztwie Dworu Artusa. Na bocznej 

ścianie budynku została umieszczona postać Panienki z okienka. 

Napisana przez Deotymę powieść historyczna opowiadająca 

o związku gdańskiej mieszczanki i polskiego marynarza w sie-

demnastowiecznym Gdańsku była niegdyś bardzo popularna 

(np. nadawano ją w radiu). Autorka dekoracji kamienicy, Józefa 

Wnukowa, nawiązała też do wizerunku putta z fontanny przy 

Palazzo Vecchio we Florencji, nie ukrywając inspiracji włoskim 

renesansem, który wydawał się twórcom znacznie ciekawszy 

niż sztuka niemiecka czy niderlandzka.

Przy ozdabianiu fasad kamienic znajdujących się przy Drodze 

Królewskiej plastycy chętnie wykorzystywali technikę zwaną 

sgraffito, polegającą na pokryciu ścian dwiema lub więcej 

warstwami tynku o różnych kolorach i zeskrobywaniu warstwy 

zewnętrznej w celu uzyskania rysunku. Sgraffito zastosowali 

m.in. Edward Roguszczak i Antoni Szymaniuk, dekorując ka-
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ten obiekt miał być najważniejszą inspiracją kolorystyczną dla 

artystów. Podstawę miały stanowić przede wszystkim barwy 

cegły, czyli m.in. czerwienie i brązy. Czy artyści stosowali się 

do tej zasady, czy zupełnie ją porzucili? Przekonamy się o tym, 

przyglądając się poszczególnym pracom. 

Patrząc w prawo, już z samego brzegu widzimy wyróżniającą 

się dekorację kamienicy pod adresem Długi Targ 26. Podstawą 

kompozycji jest silny kontrast pomiędzy ciemną barwą rysunku 

a jasnym tłem. Dekoracja została wykonana przez Barbarę 

Kamienice przy ul. Długiej, 2014 r., źródło: Flickr



mienice przy ulicy Długiej 52 i 53. Co ciekawe – historycznie 

technika ta była uznawana za szlachetną i sięgano po nią 

raczej rzadko. Jednak w odbudowanym Gdańsku sgraffito 

w pewnym sensie zastępowało bogatą dekorację rzeźbiarską, 

której przywrócenie po wojnie było prawie niemożliwe. 

Także dekoracja fasady budynku przy Długiej 48 została wy-

konana w technice sgraffito. W medalionach, które najbardziej 

rzucają się w oczy, widzimy gryfy pomorskie, a także lwy 

gdańskie. Całość otoczono ornamentem roślinnym, który jed-

nak do złudzenia przypomina ornament ludowy. Szczególnie 

pionowe pasy przywodzą na myśl polską ludową wycinankę.

Praca Ryszarda Kozakiewicza i Bernardy Świderskiej, znajdu-

jąca się pod adresem Długa 31, to niemal hołd dla epoki rene-

sansu. Przestrzeń fasady została wypełniona wicią roślinną, 

wstęgami, popiersiami, kariatydami, podtrzymującymi naczynia 

pełne kwiatów i owoców, rajskimi ptakami, gryfami i lwami, 

a to wszystko na ciemnoczerwonym tle. Generalnie artystom, 

którzy włączyli się w prace przy odbudowie Gdańska, zdecy-

dowanie bardziej niż inne wzorce podobały się te zaczerpnięte 

ze słonecznej i ciepłej Italii, choć nie miało to uzasadnienia 

historycznego. Być może budując nowe Stare Miasto, które 

miało być nowym domem dla setek i tysięcy nowych miesz-

kańców, chcieli nadać mu ciepły i radosny charakter.

Pod adresem Długa 67 na szczycie kamienicy podziwiać moż-

na dzieło Hanny Żuławskiej, wykonane w technice sgraffito, 

z wykorzystaniem motywu morskiego. Przedstawiono dwór 

Neptuna, opatrzony tekstem: „I ty Trytonie i co morzem chlacie 

fale i wiatry na nas pamiętaycie stawcie nas znowu niechaj 

oglądamy Gdańsk od którego teraz odjeżdżamy”. Cytat pochodzi 

z barokowego utworu Morska nawigacya do Lubeka Marcina 

Borzymowskiego z 1662 roku. Był to pierwszy w literaturze 

polskiej utwór marynistyczny, a ponadto autor, który uwiecznił 

swoją podróż z Gdańska do Lubeki w 1651 roku, sam stanowił 

dowód na wielowiekowe związki Gdańska z Polską. Wybór 

cytatu jest zatem symboliczny. 

Stojąca obok kamienica pod numerem 68 to również dzieło 

Hanny Żuławskiej, ale o dekoracji nieco skromniejszej, na-

wiązującej do delikatnej estetyki rokokowej. W tej realizacji 

artystka subtelnie podkreśliła obramowania okien, uzyskując 

bardzo zrównoważoną kompozycję. 

Fasadę budynku pod adresem Długa 80 wykonał z kolei 

Mieczysław Baryłko. Pojawiły się tu dekoracje w formie kar-

tuszy z ornamentem okuciowo-zwijanym, które choć zapro-

jektowane zgodnie ze stylistyką dawnych gdańskich rycin, 

zawierają błąd. Na wysokości pierwszego piętra przedstawiono 

żaglowce z cytatem z Plutarcha zaczerpniętym z Żywotów 

równoległych: NAVIGARE NECESSUM (powinno być „necesse”) 

EST, VIVERE NON NECESSE (żeglowanie jest koniecznością, 

życie koniecznością nie jest).

Kamienicę przy Długiej 72, ozdobioną przez Hannę Żuławską 

i Mieczysława Baryłkę, można by nazwać „teatralną”. Na fa-

sadzie widzimy bawiących się komediantów i kuglarzy, w me-

dalionach zaś znajdują się portrety znanych polskich aktorów: 

Heleny Modrzejewskiej, Wojciecha Bogusławskiego, Alojzego 

Żółkowskiego. Jako że postacie te były ważne dla kultury 

Polski, umieszczenie ich wizerunków na kamienicy miało 

wymiar symboliczny – odtąd Gdańsk miał być też miejscem 

dla kultury polskiej. 

Fasady kamienic przy ulicy Długiej pod numerami: 10,11 

i 21, kryją interesującą historię. Autorka dekoracji Józefa 

Wnukowa nie była zadowolona ze swojego dzieła. Farba 

schła zbyt wolno, a kolory zaczęły się zmieniać w sposób 

nieprzewidziany przez artystkę i wydawały się jej nazbyt 

jaskrawe. Okazało się, że aby zmienić kolory, musiała prosić 

o zgodę ministra. I choć artystka złożyła mu wizytę, ten nie 

przychylił się do jej prośby. Gdy moczyła nogi w Wiśle, do-

szła do wniosku, że musi swoją pracę zniszczyć. Na bazarze 

na Pradze kupiła motykę, umocowała ją na długim drążku 

i z takim narzędziem wróciła nocnym pociągiem do Gdańska. 

O świcie poszła do jednej z kamienic, a mieszkańcy, którzy 

znali ją z „rusztowania”, wpuścili ją na trzecie piętro. Artystka 

motyką skuła elewację. To samo zrobiła w innych budynkach, 

z których dekoracji nie była zadowolona. Po czym wyrzuciła 

motykę prosto do Motławy. Wnukowa napisała do ministra 

list, w którym przyznała się do swojego postępku. Nikt jej 

jednak nie ukarał i pozwolono jej wykonać zdobienia tak, 

aby była usatysfakcjonowana. Niezwykły czyn wyjątkowej 

artystki wzbudził wśród kolegów sensację, a jej determina-

cja – podziw. Oczywiście obecne dekoracje nie noszą nawet 

śladu legendarnej interwencji autorki. 
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Na fasadzie kamienicy przy Długiej 11 Józefa Wnukowa zain-

spirowała się bordiurą Drzwi Gnieźnieńskich, choć ukazane 

przez nią postacie nawiązują do przedstawień klasycznych 

– widzimy scenki, w których ptaki pożywiają się winogronami, 

a mitologiczny bóg Bachus trzyma w dłoni kielich (możemy się 

domyślać, że w środku jest wino). Ozdobne wici, w których plą-

czą się te postacie, przywodzą na myśl średniowieczne dzieło. 

Przy ulicy Długiej 1 naszą uwagę przykuwają piękne przed-

stawienia czterech przekupek, wychylających się nad oknami 

pierwszego piętra. Co ciekawe, artyści mieli spory problem 

przy malowaniu czepców. Ostatecznie oparli się na starych 

wzorach ludowych: kaszubskich, śląskich i kurpiowskich. 

Projekt dekoracji tej kamienicy zmieniał się wielokrotnie – 

początkowo zakładano pokrycie jej kolorowym tynkiem, na 

późniejszym etapie rozważano pojedynczy akcent plastyczny. 

Ostatecznie powstała dekoracja znacznie bardziej rozbu-

dowana, choć artysta zrównoważył to bogactwo delikatną 

i stonowaną kolorystyką.

Wszystkie fasady kamienic przy ulicy Długiej i przy Długim Targu 

wykonane w ramach odbudowy Gdańska to wybitne dzieła 

sztuki, z których mieszkańcy mogą być dumni. Nadają wyjąt-

kowy klimat tej najbardziej reprezentacyjnej ulicy, cieszą oko 

miejscowych i turystów. Podsumowaniem tych dzieł mogą być 

słowa wybitnej artystki Józefy Wnukowej: „kierował (...) roman-

tyzm, gdyż odbudowaliśmy cudze miasto, aby je przerobić na 

polskie”, a także idea „stworzenia pozorów bogatej warstwy 

kulturowej, która – choć nigdy taką nie była – mogłaby być”.

Wracając ze spaceru, można się przejść innymi ulicami: Ogarną, 

Szeroką, i zwrócić uwagę na elewacje stojących przy nich bu-

dynków. Tu również zobaczymy interesujące dekoracje, które 

zostały wykonane całkiem współcześnie dzięki wsparciu władz 

Gdańska. Są prace znakomitych współczesnych artystów, ta-

kich jak: Anna Taut, Jacek Zdybel, Seikon czy Mariusz Waras 

M-City. Nowe dekoracje tych domów to piękna kontynuacja 

tradycji zapoczątkowanej przez artystów Państwowej Szkoły 

Sztuk Plastycznych w Gdańsku ponad sześćdziesiąt lat temu. 

Jednak to zupełnie inna, nowa historia.
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