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Odbudowa 
gdańskich zabytków

Gdańsk podczas II Wojny Światowej został doszczętnie zrujnowany. Niemożliwa 
była odbudowa wszystkich budynków i ulic. Mimo to podjęto niebywały trud, by 
przywrócić blask i oryginalny wygląd najważniejszych gdańskich budowli. Drugi 
spacer z cyklu „Gdańskie Miniatury” poprowadzi nas do tych obiektów, których 
historyczny charakter wiernie zachowano podczas odbudowy. 
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Quiz Czy wiesz, że...?
1  Na dachu bazyliki Mariackiej znajdują się sygnaturki, czy-

li wieżyczki z małymi dzwonami wewnątrz. Większość 

odbudowano do końca lat 70., jedną – dopiero w 2018 

roku. Ile jest obecnie sygnaturek?

 a) 5

 b) 3

 c) 7

2    Tuż przed Kaplicą Królewską stoi nowoczesna fontanna, 

zbudowana w 2009 roku. Jaką nosi nazwę?

 a) Fontanna Czterech Lwów

 b) Fontanna Czterech Kwartałów

 c) Fontanna Czterech Pór Roku

3   W narożniku budynku Ratusza Głównego Miasta, stojące-

go u zbiegu ulic Długiej i Kramarskiej, znajduje się ciem-

na płyta ozdobiona łacińską sentencją i cyframi rzymski-

mi. Jest to:

 a) tablica upamiętniająca Zygmunta Augusta

 b) zegar słoneczny

 c) płaskorzeźba z wizerunkiem mapy nieba

4  Na fasadzie Dworu Artusa można zobaczyć barwione fi-

gury antycznych bohaterów. Jak nazywa się takie bar-

wienie na rzeźbach?

 a) polichromia

 b) farbowanie

 c) kolaż

5  Na szczycie Złotej Kamienicy widać cztery posągi bę-

dące personifikacją czterech cnót kardynalnych: Umiar-

kowania, Roztropności, Męstwa oraz Sprawiedliwości. 

Każda z figur ma złocony atrybut (czyli przedmiot sta-

nowiący znak rozpoznawczy danej cnoty). Są to:

 a) lustro, waga, włócznia, pas

 b) lustro, waga, miecz, łańcuch

 c) grzebień, waga, miecz, łańcuch

W 1946 roku sporządzono listę stu najcenniejszych zabytków w Gdań-

sku, które należało zabezpieczyć i odbudować. Każdy z nich podle-

gał inwentaryzacji, czyli spisaniu i opisaniu wszystkich zachowa-

nych elementów. To zadanie powierzono studentom Politechniki 

Gdańskiej.

W tym samym roku podjęto prace zabezpieczające dom Heweliu-

sza, słynnego gdańskiego astronoma. Budynek był bardzo znisz-

czony. Miasto poszukiwało nowego właściciela, który mógłby 

odbudować dom, jednak bezskutecznie. Ruiny niszczały i w 1953 

roku musiały zostać wyburzone. Dom Heweliusza znajdował się 

przy ul. Korzennej 36.

Odbudowa prowadzona była w okresie socjalizmu, gdy propa-

gandowo podkreślano wartość tzw. klasy robotniczej. Większość 

działań związanych z ochroną budynków dotyczyła reprezentacyj-

nych gmachów. Sytuacja zmieniła się w 1946 roku po publikacji 

w „Dzienniku Bałtyckim” artykułu wskazującego na konieczność 

odbudowy domków robotniczych przy ul. Mniszki 14, Wodopój 7 

oraz na rogu Katarzynki i Podmłyńskiej. Decyzja o ich odbudowie 

zapadła natychmiast i wkrótce ruszyły prace.

Rudolf Theodor Robert Kuhn, Przedstawienie widoku na ulicę Długi Targ w Gdańsku, 
po środku Złota Kamienica, fotografia, 1881 r., źródło: Archiwum Muzeum Gdańska



W wyniku działań wojennych śródmieście Gdańska niemal 

całkowicie legło w gruzach. Stopień jego zniszczenia określa-

no na blisko 90%. Wraz z końcem wojny rozpoczął się nowy 

etap w historii Gdańska. Pojawili się nowi mieszkańcy, część 

z nich pochodziła z innych rejonów dawnej Polski, m.in. z Wilna 

i Lwowa. Trudno to sobie wyobrazić, ale decyzja o odbudo-

wie miasta w historycznym kształcie wcale nie była oczywista. 

Ostatecznie udało się przekonać ówczesną władzę do tej kon-

cepcji. Jej przyjęcie było w dużej mierze zasługą powojennego 

wiceprezydenta Gdańska, arch. inż. Władysława Czernego, 

który zaprezentował pierwszy plan odbudowy historycznego 

śródmieścia. Na kolejnych etapach prac ważną rolę odgrywali 

projektanci i konserwatorzy, którzy ustalali pierwotny wygląd 

budynku i możliwości jego rekonstrukcji. Na czele pracowni 

konserwatorskiej, która przygotowała podstawową dokumen-

tację, stał Jan Borawski. Rekonstrukcje opierały się na znanych 

wizerunkach, pochodzących z grafik, rysunków czy archiwalnych 

fotografii. Nie lada wyzwaniem okazało się wyznaczenie nowych 

funkcji, które miałyby pełnić odbudowane obiekty. Planowano 

dokładną i drobiazgową odbudowę zwłaszcza tych budynków, 

które uznano za najcenniejsze. Jednak z powodu niedoboru 

materiałów i funduszy, a także wskutek problemów technicznych 

plany te były często zarzucane.
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Najokazalszą budowlą w Gdańsku jest niewątpliwie bazylika 

Mariacka, a właściwie kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny. To największy zabytkowy kościół w Polsce i trzecia naj-

większa ceglana świątynia na świecie! Niestety bazylika, jak 

większość kościołów, ucierpiała w trakcie działań wojennych. 

Wysokie wieże były celowo niszczone, ponieważ stanowiły ideal-

ne miejsce dla działek przeciwlotniczych, atakujących alianckie 

samoloty. Odbudowa bazyliki była jednym z najważniejszych 

zadań, które nowe władze zaczęły realizować tuż po wojnie.

Kościół Wniebowzięcia NMP powstał w latach 1343–1502. Jako 

budowla architektoniczna zmieniał się na przestrzeni czasu, 

m.in. podwyższono w nim wieżę, przebudowywano nawy (części 

kościoła przeznaczone dla wiernych, oddzielone rzędami kolumn). 

Sufity kościoła zostały ozdobione m.in. pięknymi sklepieniami 

gwiaździstymi, których przecinające się łuki przypominają 

gwiazdy połyskujące na nocnym niebie. Oprócz zmian archi-

tektonicznych wprowadzano też zmiany wystroju. Wnętrze 

kościoła było bogato zdobione, jak przystało na najważniejszy 

obiekt w mieście. W średniowieczu filary i ściany udekorowano 

malowidłami geometrycznymi i figuralnymi. W bazylice znaj-

dowały się cenne zabytki, wśród nich Ołtarz Ferberów, Pieta, 

Rudolf Theodor Robert Kuhn, Przedstawienie widoku ulicy Długi Targ w Gdańsku, 
po środku Złota Kamienica, fotografia, 1881 r., źródło: Archiwum Muzeum Gdańska



zegar astronomiczny, ale przede wszystkim Sąd Ostateczny 

Hansa Memlinga, wybitne dzieło malarskie, obecnie należące 

do zbiorów Muzeum Narodowego (w bazylice można podziwiać 

jego kopię). W niespokojnym okresie wojennym znaczną część 

wyposażenia kościoła ukryto poza Gdańskiem. Wiele dzieł trafiło 

do muzeów Warszawy, Torunia czy Hamburga (także Gdańska). 

W 1945 roku kościół ucierpiał wskutek pożaru. Zniszczeniu uległy 

dachy, hełmy wieżyczek i drewniana konstrukcja wnętrza wieży, 

zawaliła się połowa sklepień. Jednak już jesienią tego samego 

roku przystąpiono do prac zabezpieczających. Koncepcję odbu-

dowy opracował Jan Borowski. Historyczną bryłę odtworzono, 

posiłkując się dostępnymi wizerunkami bazyliki Mariackiej.

W pierwszej kolejności należało usunąć gruz oraz wszystkie 

części, które zostały uszkodzone podczas pożaru. Prace były 

skomplikowane i obejmowały ogromną powierzchnię. Niestety 

fundusze kurczyły się bardzo szybko i środki zaplanowane na 

odbudowę w 1946 roku skończyły się w jego połowie! Kościół 

był w bardzo złym stanie technicznym, istniało zagrożenie 

zawalenia się kolejnych elementów architektonicznych. Trzeba 

było niezwłocznie podjąć działania zabezpieczające to, co oca-

lało. Sytuacja była dramatyczna, a fundusze niewystarczające, 

dlatego też budowniczy zaplanowali prowizoryczny płaski dach 

pokryty papą. Szczęśliwie pomysł ten nie został zrealizowany. 

Kwestia brakującego dachu przyniosła również inne wyzwania. 

Ponieważ wykluczono możliwość odbudowania go w konstrukcji 

drewnianej, poszukiwano techniki, która pogodziłaby historyczny 

charakter obiektu z nowoczesnym materiałem odpornym na 

różne rodzaje zagrożenia, m.in. pożary. Mimo wielu trudności 

i problemów prace budowlane stale postępowały, a wraz z nimi 

powstawały projekty detali architektonicznych dachu i sygnaturek, 

czyli małych wieżyczek. Odbudowa architektoniczna bazyliki 

trwała do 1952 roku.

Tuż obok kościoła Wniebowzięcia NMP znajduje się niety-

powy budynek, który swoją barokową stylistyką i tynkowa-

nymi murami kontrastuje z masywem ceglanej bazyliki. To 

Kaplica Królewska, zbudowana z inicjatywy króla Polski Jana 

III Sobieskiego. Gdy bazylika Mariacka stała się świątynią  

protestancką, Kaplica Królewska była miejscem katolików. 

Została otwarta w 1683 roku i otrzymała wezwanie Ducha 

Świętego oraz św. Andrzeja Apostoła i św. Jana Chrzciciela. Co 

ciekawe, autorem koncepcji przestrzennej był prawdopodobnie 

Tylman van Gameren, najwybitniejszy architekt działający wówczas 

na terenie Rzeczypospolitej. Sądzimy tak, ponieważ zachowały 

się jego rysunki przedstawiające budynek podobny do gdańskiej 

kaplicy. Bogatą rzeźbiarską dekorację fasady wykonał najpewniej 

znakomity gdański artysta Andreas Schlüter.

Kaplica Królewska była jednym z pierwszych zabytków, które 

objęła powojenna odbudowa. Bardzo szczegółowy projekt odbudo-

wy obiektu, uwzględniający rzeźby i inne detale architektoniczne, 

przygotował Jan Borowski, opierając się m.in. na sztychu Petera 

Willera. W 1945 roku spłonęło wnętrze kościoła, runęły fragmenty 

murów i filarów, uszkodzeniu uległy sklepienia, dach i latarnia 

nad kopułą. Zły stan kopuły wymagał natychmiastowej interwencji. 

Sytuacja była tak poważna, że zaproponowano nawet wykonanie 

wielkiej obręczy spinającej wokoło ściany budynku! Ten pomysł 

jednak wzbudził duże kontrowersje ze względów estetycznych. 

Dla ratowania budynku wymieniono nawet cegłę na nową. 
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Paul Kreisel, Widok kościoła Mariackiego od strony ul. Piwnej, mezzotinta, 1944 r.,
źródło: Archiwum Muzeum Gdańska
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Nad kopułą znajdującą się nad centralną latarnią wykonano 

mocowanie dla krzyża, który podczas wojny zdeponowany był 

w Muzeum Miejskim i teraz mógł bezpiecznie wrócić na swoje 

miejsce. Borowski przygotował też projekt wystroju wnętrza 

kościoła. Już w kwietniu 1949 roku prace były zakończone, 

a budynek mógł pełnić swoją funkcję. Bardzo szybkie tempo 

prac i niewystarczające środki finansowe uniemożliwiały zre-

konstruowanie wszystkich elementów kościoła. Używano więc 

także przedmiotów z innych wnętrz, np. barokowa balustrada 

z kościoła św. Jana służyła do 1996 roku jako poręcz schodów.

Jednym z najważniejszych gdańskich zabytków jest również 

Ratusz Głównego Miasta, będący historyczną siedzibą samo-

rządu miejskiego, miejscem obrad, a później także miejscem 

pracy burmistrza. Pierwotnie jednopiętrowy budynek wznie-

siony w pierwszej połowie XIV wieku został w kolejnych latach 

przebudowany. Pod koniec XV stulecia podwyższono wieżę 

i zwieńczono ją spadzistym hełmem, pokrytym miedzianą bla-

chą, dobudowano trzy kondygnacje i umieszczono w narożach 

wieloboczne wieżyczki. W połowie XVI wieku wykonano nowy 

hełm wieży, na którego iglicy w 1561 roku umieszczono posąg 

króla Zygmunta II Augusta. Wewnątrz hełmu zainstalowano 

carillon, czyli instrument złożony z wielu dzwonów. 

Budynek Ratusza Głównego Miasta ucierpiał w czasie wojny. 

W 1946 roku mroźne i silne wiatry zagrażały uszkodzonym 

ścianom. Podjęto działania mające uratować obiekt. Głównym 

zadaniem była odbudowa murów, a także przywrócenie fasady 

zgodnie z jej wcześniejszym kształtem. Ze względu na prace 

zabezpieczające zamurowano okna, by wzmocnić konstrukcję 

nadwyrężonej ściany. Ponieważ celem była wierna odbudowa, 

więc i używane materiały musiały być oryginalne. Gotycką cegłę 

pozyskano z rozbiórki ruin. Jednak odzyskane w ten sposób 

dwadzieścia tysięcy sztuk nie wystarczyło i konieczne było zgro-

madzenie jeszcze piętnastu tysięcy cegieł. Znaczną część prac 

stanowiło odgruzowywanie wnętrz, na przykład na sklepieniach 

pierwszego piętra zalegało 150 metrów sześciennych gruzu, 

to ogromna ilość! Zakres prac był tak duży, że przekroczono 

pierwotny budżet aż o 100%. 

Istotnym etapem odbudowy Ratusza była rekonstrukcja heł-

mu wieży. To ona stanowiła symbol przywrócenia Gdańska 

do życia. Ponadto zarząd miejski podjął decyzję, żeby Ratusz 

ponownie stał się siedzibą władz miejskich. Odtworzenie heł-

mu miało więc wymiar zarówno symboliczny, jak i polityczny. 

Prace zlecono Janowi Borowskiemu. Wykonanie projektu było 

bardzo skomplikowane – trzeba było dostać się na szczyt wieży, 

żeby pomierzyć jej fragmenty. Zrekonstruowany hełm miał być 

najbardziej jak to możliwe podobny do oryginalnego, sięgano 

więc do grafik, rysunków i fotografii przedwojennych, m.in. do 

albumu Jana Karola Schulza. Borowski korzystał również z wła-

snych szkiców wykonanych podczas pobytu w Gdańsku w 1926 

roku. Pełny projekt był gotowy na początku 1949 roku. Zakładał 

bardzo nowoczesne rozwiązania. By zwiększyć wytrzymałość 

hełmu wieży na działanie wiatru, wzmocniono go konstrukcją 

żelbetową. Jednym z atutów tego rozwiązania była niepalność 

betonu i jego trwałość, co stanowiło dodatkowe zabezpieczenie. 

Prace nad hełmem, który mierzył aż 30 metrów, przebiegały 

w nietypowy sposób. Część elementów montowano w warsz-

tatach, a następnie demontowano, przywożono na plac budowy 

i składano już na wieży. 
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Rudolf Theodor Robert Kuhn, Kaplica Królewska w Gdańsku, fotografia, 1891 r., 
źródło: Archiwum Muzeum Gdańska



Hełm wieńczyła figura króla Zygmunta Augusta, którą także nale-

żało zrekonstruować. Tego zadania podjął się znakomity artysta, 

rzeźbiarz prowadzący pracownię konserwatora wojewódzkiego, 

Alfons Łosowski. Podczas pracy nad rzeźbą opierał się na rycinie 

J.K. Schulza z 1872 roku. Figura została oddana do pracowni 

złotniczej w Gdańsku-Wrzeszczu. Przedwojenna rzeźba pokryta 

była napisami, które umieszczano za każdym razem, gdy była 

zdejmowana do napraw lub konserwacji. Postanowiono kontynu-

ować tę tradycję i umieszczono na rzeźbie napis upamiętniający 

jej odbudowę. Figurę, złoconą 2,5 kg złota, ustawiono ponownie 

w 1950 roku. Podczas kosztownej odbudowy decyzję o jej pozło-

ceniu podjął osobiście prezydent Bolesław Bierut. W 1959 roku 

uruchomiono zegar na wieży i kuranty wygrywające melodię Roty. 

W 1970 roku Ratusz Głównego Miasta stał się siedzibą główną 

Muzeum Historii Miasta Gdańska, obecnie Muzeum Gdańska.

W niedalekim sąsiedztwie Ratusza znajduje się kolejny pieczo-

łowicie odbudowany zabytek – Dwór Artusa. Nazwa nawiązuje 

do imienia legendarnego króla Brytów, Artura. Dwory Artusa 

znane były już w XII–XIII wieku w Anglii, Hiszpanii, Niemczech 

i Flandrii, czyli na terenach obecnej Belgii. Gdański Dwór po raz 

pierwszy został wspomniany w 1350 roku. W 1476 roku budynek 

spłonął, na jego miejscu wzniesiono nowy, sfinansowany ze 

środków Rady Miejskiej. Fasada Dworu Artusa była wielokrotnie 

przebudowywana, a obecny wygląd (w stylu niderlandzkiego 

manieryzmu, cechującego się m.in. użyciem abstrakcyjnych 

ornamentów i klasycznych elementów, np. kolumn) nadał jej 

w XVII wieku architekt Abraham van den Blocke.

W bogato zdobionych wnętrzach Dworu Artusa toczyło się życie 

towarzyskie. Był obiektem reprezentacyjnym – przyjmowano 

w nim monarchów, odbywały się tu otwarte posiedzenia sądowe, 

spotkania towarzystw naukowych, a także koncerty.

Do najcenniejszych w Polsce elementów wystroju wnętrza należą 

zawieszone tu modele okrętów i zbroje turniejowe z końca XV 

i początku XVI wieku. 

Odbudowa Dworu Artusa wiązała się z ustaleniem dla niego 

nowej funkcji. Jednym z pomysłów było utworzenie w tym miej-

scu nowej składnicy muzealnej w Gdańsku. Projekt odbudowy 

obiektu wykonał architekt Józef Krzyżanowicz w 1948 roku. Rok 

później Dyrekcja Okręgowa Zakładu Osiedli Robotniczych zapro-

ponowała nową funkcję: domu kultury na osiedlu robotniczym 

„Stare Miasto”. Opracowano plan, według którego prace przy 

odbudowie Dworu Artusa miały prowadzić trzy zespoły. Pierwszy 

miał być odpowiedzialny za projekt całości domu kultury, drugi 

miał zająć się projektami wnętrz w piwnicy, a trzeci – rekon-

strukcją Sali Głównej i Sieni Gdańskiej. Co ciekawe, zakładano, 

że Sień Gdańska zostanie zrekonstruowana w sposób, który 

będzie podkreślał ważne momenty w historii Polski. Za bardzo 

istotne uważano oddanie do użytku piwnic Dworu Artusa, które 

miały pełnić funkcje gastronomiczne. Jednak i te plany uległy 

zmianie. Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego zaproponował 

wykorzystanie wnętrz budynku na sale wystawiennicze Związku 

Pracowników Kultury i Sztuki. Natomiast piwnice planowano 

przeznaczyć na zakład zbiorowego żywienia. Prace nad budową 

elementów architektonicznych zakończyły się w 1950 roku, wciąż 

jednak nie zapadła decyzja, jaką funkcję ma pełnić ta przestrzeń. 

Z tego powodu wnętrze nie było przebudowywane ani dostoso-

wywane do nowych funkcji, których po prostu nie udało się wy-

znaczyć. W dokumentach z czasów odbudowy nie ma informacji 

o elementach wyposażenia Dworu Artusa, skupiono się bowiem 

na formie architektonicznej, rezygnując z opracowania wnętrza.
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Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku, fotografia, 
źródło: Archiwum Muzeum Gdańska



Po 1990 roku Dwór stał się oddziałem Muzeum Historycznego 

Miasta Gdańska (obecnie Muzeum Gdańska). Jego wnętrze zo-

stało odtworzone i funkcjonuje jako miejsce ważnych miejskich 

uroczystości. 

Za najokazalszą kamienicę w Gdańsku można z pewnością uznać 

Złotą Kamienicę. Jej pozłacane kamienne detale i rzeźby przy-

ciągają wzrok, a piękno kamieniarki wzbudza zachwyt. Budynek, 

zaprojektowany przez znakomitego architekta Abrahama van 

den Blocke, wzniesiono w latach 1609–1618 na zamówienie 

ówczesnego burmistrza Gdańska Johanna Speymanna. W 1623 

roku żona Speymanna – Judyta Maria – przyjęła w tej kamienicy 

króla Zygmunta III wraz z małżonką Anną Austriaczką. W ko-

lejnych latach obiekt zmieniał właścicieli, a od XVIII wieku był 

w posiadaniu gdańskiego rodu Steffensów. Od roku 1938 do 

1945 mieściła się w nim siedziba Zachodniopruskiego Muzeum 

Prowincjonalnego. W 1945 roku budynek został niemal całko-

wicie zniszczony. 

Trzy lata później rozpoczęto odgruzowywanie Domu Steffensa. 

Wydobywano z ruin fragmenty rzeźbiarskie i przenoszono je 

do pracowni kamieniarskiej, utworzonej specjalnie w tym celu 

w Sieni Gdańskiej. Prace przy wydobywanych i rekonstruowa-

nych rzeźbach nadzorował Alfons Łosowski, autor m.in. figury 

Zygmunta Augusta z wieży Ratusza Głównego Miasta. Podziwiając 

liczne rzeźby i detale architektoniczne znajdujące się na fasadzie, 

możemy wyobrazić sobie, jak żmudna i ciężka była to praca. 

Właśnie w dokumentach Urzędu Konserwatorskiego pierwszy 

raz pojawia się nazwa Złota Kamienica. W pierwszej kolejności 

zajęto się wzmacnianiem murów oraz uzupełnianiem fasady 

elementami, które ocalały. Dopiero później przystąpiono do 

odbudowy dachu. Prace zakończyły się w 1948 roku. Tak jak 

w wypadku Dworu Artusa, tu również zastanawiano się nad 

nowymi funkcjami tego miejsca. Rozważano je jako siedzibę 

Stowarzyszenia Architektów Polskich bądź biura Dyrekcji 

Osiedli Robotniczych.

Wszystkie omawiane zabytki są perłami gdańskiej architektu-

ry, bez których nie sposób wyobrazić sobie panoramy miasta. 

Dzięki wytężonej pracy architektów, projektantów, konserwa-

torów i badaczy różnych dziedzin udało się odzyskać niezwykle 

cenne obiekty. Budowniczy napotykali na swojej drodze liczne 

przeszkody i wyzwania, zmagali się z walącymi się budynkami, 
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brakiem czasu, funduszy i materiałów. Praca, którą wykonali, 

jest godna najwyższego uznania. Dziedzictwo, którym możemy 

się dziś cieszyć, przetrwało dzięki ich ogromnemu wysiłkowi, 

zaangażowaniu i uporowi. Podejmowane przez nich decyzje, 

nawet jeśli były kontrowersyjne, pozwoliły przetrwać obiektom 

będącym świadectwem najlepszych okresów w historii miasta. 

Dziś możemy je podziwiać w całej okazałości.
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