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Powojenne wnętrza
gdańskich budynków

Decyzja o odbudowie zabytkowego centrum Gdańska wiązała się z podję-
ciem ogromnego wysiłku. Świetne niegdyś miasto w wyniku działań wo-
jennych zamieniło się w gruzowisko. Utracono bezcenne zabytki architek-
tury; uszkodzeniu, zniszczeniu, rozproszeniu lub zaginięciu uległy też inne 
zabytki kultury materialnej – elementy wyposażenia gdańskich domów. 
Budowniczy przystąpili jednak do żmudnej pracy nad projektowaniem lub 
rekonstrukcją tego, co współcześnie nazywamy gdańskim wnętrzem. 
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Quiz Czy wiesz, że...?

Owocnych 
poszukiwań 
życzą

z partnerami

1  Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów 

dawnych gdańskich wnętrz były bogato zdobione schody, 

wykonywane z:

 a) kamienia

 b) drewna

 c) metalu

2   W Dworze Artusa znajduje się rzeźba przedstawiająca 

rycerza walczącego ze smokiem. Jest to:

 a) św. Jan

 b) św. Jerzy

 c) św. Piotr

3   Najznamienitszy właściciel Domu Uphagena miał na imię:

 a) Andreas

 b) Albert

 c) Johann

4  Poczta przy ul. Długiej jest budynkiem Poczty Głównej. 

Dlaczego więc ten urząd pocztowy ma numer 50?

 a) nr 50 to numer budynku przy ul Długiej, 

     w którym znajduje się urząd 

 b) zmieniono numer po uruchomieniu poczty w daw- 

   nym budynku historycznego Polskiego Urzędu  

     Pocztowego nr 1

 c) numer ten odpowiada kolejności uruchamiania

     urzędów pocztowych w powojennym Gdańsku

5  W dawnym kinie „Leningrad” odbyła się pierwsza edy-

cja najważniejszego polskiego wydarzenia filmowego. 

Był to:

 

 a) Festiwal Filmów Fabularnych

 b) Festiwal Muzyki Filmowej

 c) Festiwal Filmu i Sztuki DWA BRZEGI

Dom Uphagena ze względu na wyjątkową wartość zabytkową nie był włą-

czony w plany prac Dyrekcji Odbudowy Osiedli Robotniczych. Budynek 

miał być odbudowany zgodnie z jego historyczną formą. Jednak pojawiały 

się różne plany związane z jego przeznaczeniem. Postulowano na przy-

kład wykorzystanie obiektu jako świetlicy osiedlowej.

Gdańszczanie na zakończenie 2000 roku zebrali się na Długim Targu przed 

budynkiem Ratusza, żeby usłyszeć nowo zawieszony carillon, wykonany 

przez ludwisarnię z Asten w Holandii. Podczas tego wydarzenia zgroma-

dzeni ludzie mieli ze sobą własne dzwonki, w ten sposób żegnając symbo-

licznie XX wiek. 

W 2019 roku do zbiorów Muzeum Gdańska trafił oryginalny kafel będący 

częścią Wielkiego Pieca z gdańskiego Dworu Artusa. Był to jeden z sześć-

dziesięciu pięciu kafli uznanych za zaginione po 1945 roku. Darczyńcami 

byli pani Dorota Karnkowska i jej syn Stanisław z Warszawy.

 

Wnętrze Ratusza Głównego Miasta – widok na kręte schody prowadzące 
do Sali Czerwonej, pocztówka, pocz. XX wieku, źródło: Muzeum Gdańska



Wielu zwolenników odbudowy uważało, że najważniejsze jest 

przywrócenie historycznych elewacji, natomiast wnętrza powin-

ny mieć charakter nowoczesny, użytkowy. Zaangażowanie się 

w odbudowę Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych oznaczało 

dostosowanie obiektów do współczesnych potrzeb mieszkanio-

wych. W trakcie odbudowy stosowano tak zwane normatywy 

powierzchniowe, czyli założenia dotyczące wielkości mieszkań. 

Typowe domy mieszczańskie w Gdańsku miały charakterystycz-

ne partery, wysokie nawet na sześć metrów, a takie wielkości 

całkowicie przekraczały przyjęte normatywy. Stosowano więc 

wielkości pomniejszone w stosunku do historycznych planów. 

Wyjątek stanowią kamienice przy ulicy Mariackiej, gdzie w więk-

szości zostały odtworzone dawne nietypowe proporcje wnętrz. Na 

parterach lokowano sklepy lub mieszkania z wysokim pokojem 

dziennym i sypialnią na antresoli, połączonymi schodami. 

Powojenne wnętrza odtwarzano w różny sposób. W najważ-

niejszych obiektach, takich jak Ratusz, Dwór Artusa czy Dom 

Uphagena, przeprowadzono szereg skomplikowanych prac 

konserwatorskich będących rezultatem studiów i badań nad 

wyglądem oryginalnego wystroju. Z kolei budownictwo prze-

znaczone do pełnienia nowych funkcji dzielnicy Główne Miasto, 

nawiązujące często do dawnej gdańskiej tradycji architekto-
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nicznej, miało wnętrza zaprojektowane w sposób nowoczesny, 

ale z poszanowaniem historii. Podczas spaceru przyjrzymy się 

właśnie tym przestrzeniom. 

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków Gdańska jest 

Ratusz Głównomiejski. Podczas wojny obiekt został zniszczony  

– pożar strawił dachy, hełm, wnętrze wieży, a także stropy sal 

na pierwszym i drugim piętrze. W pierwszej kolejności podjęto 

decyzję o odbudowie zabytkowego hełmu z ratuszowej wieży, na 

którego szczycie znajdowała się figura Zygmunta Augusta. Ten 

element architektoniczny był symbolem polskości, którą w latach 

powojennych szczególnie podkreślano zgodnie z polityczną wizją 

nowej tożsamości miasta, zdobytego i przywróconego w granice 

Polski. Prace nad rekonstrukcją spalonych i zdewastowanych 

wnętrz rozpoczęły się po zabezpieczeniu i odgruzowaniu budynku. 

Projekt był zgodny ze stanem historycznym – na reprezenta-

cyjnym pierwszym piętrze znalazły się: Wielka Sala Wety (Sala 

Biała), Wielki Krzysztof, Wielka Sala Rady (Sala Czerwona, Sala 

Letnia), Mała Sala Rady (Sala Zimowa) oraz Sala pod Zodiakiem. 

Na drugim piętrze ulokowano dawne pomieszczenia archiwum 

i kancelarii miejskich oraz Salę Kasy Miejskiej (Kamlarii).

Ratusz Głównego Miasta, fotografia, 1950, 
źródło: Muzeum Gdańska



Prace budowlane oraz konserwatorskie wewnątrz Ratusza roz-

poczęły się w 1951 roku i trwały do roku 1958. Powstało wiele 

projektów do rekonstrukcji zabytkowych elementów wystroju, 

obejmujących barokową snycerkę, czyli bogato zdobionych 

elementów wykonanych w drewnie, m.in. kręconych schodów 

i balustrady balkonowej Sieni Ratusza. Ekipy budowlane wyko-

nały także stalową konstrukcję do podwieszenia drewnianego 

stropu w Sali Czerwonej. W latach 1959–1970 prace związane 

z Ratuszem nabrały większego rozmachu, ponieważ rozpoczęto 

odbudowę obiektów bezpośrednio przylegających do niego 

od strony ulic Kramarskiej i Piwnej. Głównym projektantem 

przedsięwzięcia był Kazimierz Macur. Do aranżacji wnętrz za-

angażowano grupę artystów związanych z Państwową Wyższą 

Szkołą Sztuk Plastycznych w Gdańsku. W Sieni na podwyższonym 

żelbetowym stropie autorską kompozycję malarską stworzyła 

prof. Józefa Wnukowa. Dzieło przedstawiało wjazd do Gdańska 

króla polskiego Jana III Sobieskiego w 1677 roku. Na ścianach 

Sali Białej prof. Jacek Żuławski stworzył fryz malarski przedsta-

wiający zmagania Polski z Krzyżakami. Ten sam autor namalował 

dzieło znajdujące się na sklepieniu Sali Zodiakalnej. Natomiast 

w Sali Zimowej, inaczej zwanej Małą Salą Rady, na sklepieniach 

i ościeżach okien można podziwiać pracę malarską wykonaną 

przez prof. Hannę Żuławską. Wszystkie wątki podejmowane 

w tych dziełach odwoływały się do okresów historycznych, 

w których Gdańsk był związany z Polską. Część renesansową 

Ratusza ozdobiono tkaninami zaprojektowanymi przez Barbarę 

Świderską, natomiast słynną Salę Czerwoną obito jedwabną 

czerwoną tkaniną zaprojektowaną przez dr. Adama Nahlika.

Artyści zmieniali dawne wnętrza. W Sieni przed wojną dominował 

kolor niebieski, a nad czarnymi kręconymi schodami znajdowały 

się ciemne obrazy olejne. Artystka Józefa Wnukowa, tworząc 

swój projekt, uznała, że poprzedni był ponury, i zaproponowała 

inne rozwiązanie. Siedmiometrowa ściana Sieni pozostała biała, 

a nad zrekonstruowanymi schodami zawieszono drewniany strop 

ozdobiony motywami roślinnymi, figuralnymi i zwierzęcymi.

Przy projektowaniu posadzek największym wyzwaniem było za-

chowanie tych, które ocalały. Często były zdejmowane w sposób 

nieumiejętny, a obtłuczone nie nadawały się do ponownego użycia 

w tak reprezentacyjnych przestrzeniach miasta. Projektanci 

łączyli więc nowo pozyskany kamień z tym historycznym. Prace 

nad rekonstrukcją wnętrz Ratusza zakończono w 1970 roku.

Również Dwór Artusa został poważnie uszkodzony podczas 

działań wojennych. Pożar wypalił dach oraz sklepienia, naru-

szona została elewacja frontowa, czyli część budynku widoczna 

od ulicy Długiej. Wewnątrz zalegało dużo gruzu, który uszkodził 

cokół Wielkiego Pieca. Na szczęście pozostałe cenne obiekty 

znajdujące się w budynku wywieziono przed rozpoczęciem 

walk, dzięki czemu można było odtworzyć wnętrze. Boazeria, 

malarstwo, rzeźby i umeblowanie w znacznej części ocalało. 

Zanim jednak przywrócono pierwotny blask wnętrzom, należało 

zadbać przede wszystkim o stan techniczny budynku. Odtworzono 

sklepienia i dach, a następnie zaczęto prace nad uzupełnieniem 

baz pod kolumny. Okazało się to zadaniem bardzo trudnym, gdyż 

odpowiedni kamień udało się znaleźć dopiero na Dolnym Śląsku. 

Wykonanie tych prac zabezpieczyło budynek przed zniszczeniem, 

jednak dalsze roboty zostały wstrzymane. Do odbudowy wnętrz 

Dworu powrócono w latach siedemdziesiątych. 

Najbardziej reprezentacyjną salą w budynku jest Wielka Hala 

o powierzchni około 400 metrów kwadratowych i wysoko-

ści 11 metrów, wsparta na czterech kamiennych kolumnach. 

Wypełniona jest dawnymi dziełami sztuki i dziełami rzemiosła 

artystycznego. Dumą Dworu Artusa jest unikatowa kolekcja 

zabytkowych modeli okrętów. Wnętrze sali z wiszącymi mo-
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Wnętrze Ratusza Głównego Miasta, Sala Czerwona, Angelsachsen Verlag, Bremen,  
fotografia, przed 1925, źródło: Muzeum Gdańska
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delami starych żaglowców robi wrażenie i podkreśla związek 

miasta z morzem. 

Wielka Hala mieści wiele wyjątkowych dzieł, ale uwagę przykuwa 

zwłaszcza Wielki Piec. To największy w Europie piec kaflowy, wy-

konany przez mistrza zduńskiego Georga Stelzenera w 1545 roku. 

Ma 10,64 metra wysokości i składa się z 520 barwnie zdobionych 

kafli, na których widnieją wizerunki panujących ówcześnie wład-

ców oraz reprezentantów Kościoła protestanckiego i Kościoła 

katolickiego, co nawiązuje do idei tolerancji religijnej oraz zgody. 

Rekonstrukcja Wielkiego Pieca była jednym z największych 

wyzwań podczas odtwarzania wnętrz Dworu Artusa. Ocalało 

blisko 460 oryginalnych kafli. Te uszkodzone zostały uzupełnione, 

a pozostałe odtworzono według rysunków Kazimierza Macura, 

który był również autorem pierwszego projektu rekonstrukcji 

pieca. W 1971 roku powstały 34 duże plansze z rozmieszczeniem 

wszystkich kafli, jednak z powodu braku środków rekonstrukcja 

nie została wówczas podjęta. Dzieło, które możemy podziwiać 

dzisiaj, jest wynikiem prac przeprowadzonych w 1994 roku. 

Projekt montażu pieca wykonali Bernard Hoffman i Andrzej 

Tymiński. Twórcą 80 brakujących kafli był prof. Henryk Lula 

z Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. 

Od 1965 roku elementy wnętrza Dworu Artusa przechowywano 

w Muzeum Pomorskim (obecnie Muzeum Narodowym) w Gdańsku, 

a Sień Gdańska była użytkowana przez gdański oddział Związku 

Polskich Artystów Plastyków, który organizował tam wystawy 

artystyczne. Sytuacja zmieniła się w roku 1990, kiedy to bu-

dynek został przeznaczony na Muzeum Historyczne Miasta 

Gdańska. W 1993 roku powróciło około 70 procent dawnego 

wystroju. Cztery lata później odbyło się otwarcie obiektu dla 

zwiedzających, włącznie z Nowym Domem Ławy (z Sienią 

Gdańską), gdzie wyeksponowano zabytkowe wyposażenie 

wnętrza gdańskiej kamienicy.

Jednym z obiektów odbudowanych zgodnie z historyczną formą 

był Dom Uphagena – kamienica o bogatej historii, a zarazem 

miejsce, gdzie przed wojną działało muzeum. Z obiektu zacho-

wały się jedynie fragmenty przyziemia. W 1950 roku przystą-

piono do rekonstrukcji wnętrz, zadania podjął się Zakład Historii 

Architektury Polskiej Politechniki Gdańskiej. Prace polegały 

przede wszystkim na poszukiwaniu dawnych planów, rycin i zdjęć 

w zbiorach biblioteki miejskiej (dziś PAN Biblioteki Gdańskiej) 

w celu zbadania i sfotografowania elementów wyposażenia, które 

zachowały się w tzw. składnicach konserwatorskich i muzealnych. 

Była to bardzo mozolna i ciężka praca, ponieważ badacze mieli 

do czynienia jedynie z fragmentami boazerii, odrzwi czy innych 

rzeźbionych i malowanych dzieł barokowej snycerki i stolarki. 

Zachowały się one w rozczłonkowanej formie, a przechowywane 

były w składnicach. Naukowcy musieli ostrożnie wynosić je na 

światło dzienne, by móc je sfotografować, po czym ponownie 

chowali je w magazynach. W ten sposób powstawała dokumen-

tacja do projektu wnętrz. Inne elementy wyposażenia wnętrza 

wywieziono i ukryto w ramach akcji ewakuacyjnej podczas woj-

ny. Szukano ich w dalszych okolicach Gdańska, między innymi 

w podkartuskich wsiach i w pobliżu Tczewa. 

Ze słynnej Sieni Domu Uphagena nie zachowało się zupełnie 

nic, dlatego rekonstrukcja wnętrza Sieni i klatki schodowej 

opierała się wyłącznie na planach i fotografiach. Tego arcy-
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trudnego zadania podjął się Ryszard Massalski. Odtworzenie 

salonu powierzono Januszowi Ciemnołońskiemu, a pozostali 

członkowie zespołu opracowywali drobne fragmenty wnętrza, 

takie jak boazeria. Efektem tej mozolnej pracy były rysunki 

projektowe z opracowaniem wnętrz. Rysunki wysłano do re-

dakcji miesięcznika „Architektura”, by popularyzować ideał 

rekonstrukcji wnętrz, jednak nigdy nie zostały opublikowane, 

nigdy też nie wróciły do zespołu.

Odbudowa Domu Uphagena odbywała się w latach 1951–1953. 

Do roku 1959 obiekt był siedzibą „Miastoprojektu”, czyli biura 

projektowego, które przygotowywało miejskie projekty ar-

chitektoniczne. Budynek był również siedzibą Wojewódzkiej 

i Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także Gdańskiego Ośrodka 

Dokumentacji Zabytków. W 1981 roku kamienicę przejęło Muzeum 

Historii Miasta Gdańska (obecne Muzeum Gdańska). W 1998 

roku Dom został otwarty dla publiczności jako Muzeum Wnętrz 

Mieszczańskich. W kamienicy znajduje się wysoka sień z antre-

solą i rokokową klatką schodową. Antresolę, czyli pomieszczenie 

wydzielone w górnej części jednego piętra, zajmuje herbaciarnia 

z zachowanym piecem oraz pozostałymi elementami wystroju, 

które zostały zrekonstruowane. Na piętrze znajduje się salon 

z zachowanym wystrojem malarskim o tematyce zaczerpniętej 

z architektury antycznej, oryginalne są także boazerie, drzwi, 

piec. W tzw. Dużej Jadalni można podziwiać zachowany w znacz-

nym stopniu wystrój drewniany, boazerie z przedstawieniami 

scen mitologicznych. Na drugim piętrze znajdują się mniejsze 

pokoje: duża i mała sypialnia oraz salonik. Na trzecim piętrze 

ulokowano saloniki, również ozdobione boazeriami i drzwiami 

dekorowanymi motywami roślinnymi i zwierzęcymi.

Zupełnie inaczej zostały zaprojektowane wnętrza w tych miej-

scach, których nie obejmowały zasady rekonstrukcji. Architekci, 

projektując nowe, funkcjonalne wnętrza, musieli przekonać 

gdańszczan, że pasują one do otoczenia historycznych budowli.

Urząd pocztowy został zlokalizowany w budynku, w którym 

przed 1945 rokiem również mieściła się poczta. Na decyzję 

o takiej lokalizacji wpłynęła chęć wykorzystania istniejącej już 

sieci telekomunikacyjnej. Chociaż fasada obiektu przetrwała 

wojnę w dość dobrym stanie, to jednak w opinii nowych miesz-

kańców gmach wzniesiony w XIX wieku nie stanowił cennego 

zabytku. Zapadła decyzja o budowie nowego, większego obiektu 

według projektu Lecha Kadłubowskiego. Architekt zachował 

zasadnicze podziały budynku i trójkątne szczyty, zaplanował 

także pozostawienie w tym samym miejscu głównego wejścia. 

Celem Kadłubowskiego było osiągnięcie wizualnej harmonii 

pomiędzy nowym gmachem poczty a historycznym otoczeniem. 

Nowa fasada nie miała tak wielu dekoracji jak dawna, projek-

tantowi zależało na odzwierciedleniu funkcji w zewnętrznej 

formie budynku. Również wnętrze nowej poczty odpowiadało 

nowoczesnej idei, jaką było podporządkowanie wystroju funkcjom 

obiektu. W otwartej przestrzeni głównego holu ustawione były 

niczym wysepki wysokie stoły o prostej, nowoczesnej formie. 

Pozwalały na wygodne zaadresowanie przesyłki, pełniły funkcję 

użytkową. Subtelnym nawiązaniem do historycznego klimatu 

centrum Gdańska było umieszczenie kas wewnątrz arkad, czyli 

w przestrzeniach powstałych między kolumnami połączonymi 

łukiem. Ten element wnętrza widoczny jest również dzisiaj. 

W latach 1995–1996 główna sala została przebudowana według 

projektu Andrzeja Sotkowskiego. Płaski strop zastąpiono prze-

szkloną kopułą, którą oparto na cokole, ozdobionym mozaiką 

przedstawiającą gołębie pocztowe. Ptaki te są również częścią 

instalacji podwieszonej pod kopułą. Miejsce dawnych mebli 

zajęły nowe, nawiązujące do dawnego stylu mebli gdańskich. 

Zmodernizowane wnętrze inspirowane było wyglądem poczty 

z 1899 roku.

Odbudowaną kamienicę przy ul. Długiej 57 przeznaczono na 

kino o nazwie „Leningrad”. Z architektonicznego punktu wi-

dzenia w fasadzie budynku połączono ze sobą dwa „moduły” 

tradycyjnej gdańskiej kamienicy, jednak bez ozdobnych szczy-

tów. Ulokowanie kina w sercu miasta wynikało z założenia, że 

6 ↣GDAŃSKIE MINIATURY #4 – POWOJENNE WNĘTRZA GDAŃSKICH BUDYNKÓW

Wnętrze Domu Uphagena – salon, fotografia, pocz. XX wieku, źródło: Muzeum Gdańska



odbudowane Główne Miasto ma być przestrzenią przyjazną 

dla nowych mieszkańców. Nowe funkcje miały odpowiadać idei 

nowoczesnego miasta, w którym mieszkańcy w bliskim sąsiedz-

twie znajdą budynki użyteczności publicznej, takie jak żłobki, 

przedszkola itp. Otwarcie kina „Leningrad” było prawdziwym 

wydarzeniem, możliwość uczestniczenia w seansach filmowych 

w nowoczesnym kinie przyjęto z dużym entuzjazmem. 

Wnętrze kina kryło stosunkowo wąski hol kasowy, który dopiero 

w głębi budynku osiągał pełną szerokość. Najważniejszą deko-

racją było sgraffito znajdujące się w głównym holu i na klatce 

schodowej, wykonane przez prof. Jacka Żuławskiego, oraz bogato 

zdobione kratownice autorstwa Wacława Rembiszewskiego. 

Żuławski namalował sgraffito z panoramą portu na Motławie 

z połowy XVIII wieku, a także gdańskie ulice z widokiem na 

szereg kamieniczek oraz budynków charakterystycznych dla 

Gdańska. Było to tło dla scenek o charakterze historycznym  

– wśród namalowanych postaci kupców i mieszczan widać również 

polskich szlachciców w typowych, dawnych strojach.

Elementem ozdobnym nawiązującym do historycznej estetyki była 

również drewniana boazeria. Całą ozdobną stolarkę we wnętrzu 

kina wykonał zespół stolarzy z Gdańskiego Przedsiębiorstwa 

Budownictwa Miejskiego. Nad wejściem do kina „Leningrad” 

widniał napis – dzieło metaloplastyków z pracowni prowadzą-

cej również prace rekonstrukcyjne przy gdańskich zabytkach. 

Przez wiele lat kino przy ul. Długiej było jednym z ważniejszych 

obiektów kultury w Gdańsku. To tu miała miejsce większość 

pomorskich premier filmowych. 

W 1993 roku kino zyskało nową nazwę: Neptun. 31 maja 2015 

roku w kinie odbył się ostatni seans, a rok później przystąpiono 

do wyburzania części obiektu. Mozaika Anny Fiszer znajdują-

ca się na ścianie budynku od strony ul. Lektykarskiej zosta-

ła przeniesiona do składnicy konserwatorskiej w bastionie  

św. Gertrudy. Obecnie zachowane zostały jedynie fasady dawnego 

kina od ul. Długiej i Piwnej.

Dekoracyjne fasady odbudowanych gdańskich zabytków kryją 

nowoczesne mieszkania dostosowane do współczesnych po-

trzeb. Czar i klimat prawdziwych gdańskich wnętrz z pietyzmem 

odtworzono w przestrzeniach muzealnych. Wydaje się jednak, 

że niezależnie od działań wojennych zmieniająca się moda 
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dotycząca wystroju wnętrz wpłynęłaby w podobny sposób na 

wygląd mieszczańskich kamienic. Kojarzone z estetyką miesz-

czańską bogato zdobione ciemne i ciężkie gdańskie meble są 

dziś elementem rzeczywistości, która przeminęła, gratką dla 

kolekcjonerów i miłośników historii. Wytwory dawnego rzemiosła 

są dziełami sztuki, cennym świadectwem przeszłości.


