
Jedyne w Polsce, 
wyjątkowe w Gdańsku 
CARILLONY

Czy to Londyn, czy Paryż, czy odległe Tokio – każde miasto ma pewne charakterystyczne cechy, które wyróżniają je 
spośród innych miejskich przestrzeni. W kulturze funkcjonuje nawet łaciński termin „genius loci”, oznaczający du-
cha opiekuńczego, za którego sprawą dane miejsce jest wyjątkowe! A co składa się na „genius loci” Gdańska? Mog- 
libyśmy zapewne wymienić wiele takich elementów, ale w tej serii Miniatur Gdańskich skupimy się na odkrywaniu 
dźwięków miasta. Wszak to one tworzą jego niezwykłą atmosferę. Poznamy zarówno dźwięki współczesne, jak i te 
dawne, których część towarzyszy nam do dzisiaj. W pierwszym odcinku nowej serii odkryjemy zupełnie wyjątkowy 
dźwięk oraz muzykę charakterystyczną dla Gdańska.
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Quiz Czy wiesz, że...?

Owocnych poszukiwań życzą

z partnerami

1  Carillony mogą być wyposażone w system automatycz-

nego grania. Dawniej taki tryb pracy umożliwiał (-a/-y):

 a) mechaniczny bęben

 b) korba

 c) zębatki zegara

2  Melodie wygrywane przez gdańskie carillony ułożone 

były według:

 a) kalendarza liturgicznego

 b) kalendarza świąt miejskich

 c) porządku uchwalonego przez rajców miejskich

3  Do obowiązków miejskich carillonistów należały:

 a) pilnowanie dostępu do wież kościoła

 b) gra na instrumencie

 c) zbieranie funduszy na remonty kościoła

4  W 2006 roku do carillonu znajdującego się w kościele 

św. Katarzyny dokupiono jeszcze jeden dzwon. Obec-

nie instrument ma łącznie:

 a) 41 dzwonów

 b) 50 dzwonów

 c) 51 dzwonów

5  Przyczepa z carillonem mobilnym ozdobiona jest:

 

 a) rzeźbionymi kwiatami

 b) miniaturą figury Neptuna

 c) herbem Gdańska

W roku 2006 w Gdańsku zorganizowano Światowy Kongres 

Carillonowy. Przy tej okazji zakupiono dodatkowy dzwon do 

carillonu w kościele św. Katarzyny. Waży on 2835 kilogramów!  

Ze względu na prace remontowe po pożarze dzwon zawieszono 

dopiero w lipcu 2013 roku.

Największy dzwon pierwszego carillonu na wieży ratuszowej był 

dzwonem zegarowym, co znaczyło, że służył do wybijania godzin. 

Podczas montażu instrumentu – jako największy – został zawie-

szony w pierwszej kolejności.

Gdy w 1926 roku uruchomiono pierwszą gdańską rozgłośnię radio-

wą, jako stały element programu wprowadzono transmisje koncer-

tów carillonowych. Nadawano je aż trzy razy w tygodniu, ponieważ 

muzyka ta była bardzo lubiana przez mieszkańców miasta.

Gdańsk, wieża Ratusza ze statuą króla polskiego Zygmunta Augusta, J. Bułhak, 
fotografia, 1927–1930, źródło: Muzeum Gdańska



Ten wyjątkowy dźwięk wydobywa się z wyjątkowego instru-

mentu – carillonu. W Polsce są tylko trzy carillony koncertowe 

i wszystkie znajdują się w Gdańsku. Na całym świecie tych 

instrumentów jest około 640. Francuska nazwa, która przyjęła 

się w Polsce, funkcjonuje także w spolszczonej wersji: karylion. 

W instrumencie niezwykły dźwięk wydawany jest przez zestaw 

minimum dwudziestu trzech odlanych z brązu i nastrojonych 

dzwonów. Carillon wymaga od muzyka dużego talentu i ogromnej 

wytrwałości, gdyż melodię wygrywa się zarówno na klawiatu-

rze ręcznej, uderzając w nią krawędziami dłoni (pięściami), jak 

i na klawiaturze pedałowej, operując nogami. Niektóre carillony 

są wyłącznie automatyczne, co oznacza, że wygrywają zapro-

gramowane wcześniej melodie.

Carillony wynaleziono w Niderlandach, czyli regionie histo-

rycznym obejmującym tereny dzisiejszej Holandii, Belgii 

i Luksemburga. Pierwsze wzmianki o instrumencie pochodzą 

z XV wieku. Niderlandy były też uznawane za miejsce, gdzie 

wytwarzano najlepsze w Europie dzwony do tego instrumentu. 

To właśnie stamtąd pochodził pierwszy gdański carillon, spro-

wadzony do Ratusza Głównomiejskiego w XVI wieku. 

Pierwszą melodię carillon ten zagrał 23 września 1561 roku, 

przed świętem św. Michała, dokładnie o godzinie 10 rano, aby 
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uczcić bardzo ważne dla Gdańska wydarzenie. To wtedy bowiem 

zakończono odbudowę Ratusza i umieszczono na szczycie jego 

wieży pozłacaną figurę Zygmunta Augusta, oddając tym hołd 

polskiemu królowi przychylnemu dla Gdańska. Bezpośrednim 

powodem sprowadzenia carillonu była odbudowa Ratusza 

Głównomiejskiego, zrujnowanego w wyniku wielkiego pożaru 

w 1556 roku. Rajcy gdańscy postanowili przebudować Ratusz 

w bogatszej formie, a jednym z elementów symbolizujących 

nowoczesność i dumę miał być właśnie carillon. 

Dzwony do niego odlał znany holenderski ludwisarz Johannes 

Moor (Moer) z Brabancji. Ważyły od 25 do 500 kilogramów, 

a wszystkie łącznie – około 2400 kilogramów, czyli więcej niż 

waży współczesny sześciometrowy kontener! Na dzwonach ca-

rillonu widniały herby Gdańska, Polski i Prus Królewskich oraz 

łacińska sentencja pochodząca z Biblii, oznaczająca: „Wszystko 

ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy 

pod niebem”. 

Carillon był nowością dla gdańszczan. Zwali go „śpiewającym 

mechanizmem zegara”, gdyż dzwony były połączone z zegarem 

na Ratuszu. To połączenie niosło istotny symboliczny przekaz. 

Zegar i dzwony były atrybutem władzy, ponieważ zegar i wy-

grywana melodia, która mu towarzyszyła, wiązały się z czasem. 

Panorama Gdańska, fotografia, 
źródło: Muzeum Gdańska

http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202009/wstep-carillony.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202009/ratusz-GM-do-IIws.mp3


A czas był ważny zarówno dla kupców, jak i dla władz miasta, 

gdyż to on regulował codzienne życie oraz prowadzone interesy. 

Podporządkowanie się rygorowi czasu umożliwiało systema-

tyczną pracę, która przynosiła zyski i zapewniała dobrobyt nie 

tylko poszczególnym kupcom, ale także wszystkim mieszkańcom 

Gdańska. Do dziś mówimy przecież, że czas to pieniądz. 

Carillon na wieży ratuszowej wygrywał wyłącznie chorały prote-

stanckie. Religijność była istotnym elementem życia, a muzyka 

jednoczyła mieszkańców w wierze w Boga. Instrument został 

niemal całkowicie zniszczony w 1945 roku, z wojennej pożogi 

ocalały tylko trzy dzwony. Carillon z gdańskiego Ratusza zamilkł 

na dziesięciolecia... 

Jednak w roku 2000 zamontowano nowy instrument pochodzący 

z ludwisarni Royal Eijsbouts w Asten. Pierwszy koncert odbył 

się dokładnie ostatniego dnia 2000 roku. Na ten wyjątkowy 

koncert gdańszczanie przyszli z własnymi dzwonkami, których 

dźwięk towarzyszył carillonowi. W ten sposób symbolicznie 

pożegnali XX wiek. Specjalnie na tę okazję wykonano nawet 

2001 małych dzwonków, które trafiły do fundatorów carillonu 

oraz do sprzedaży. 

Nowy instrument składa się z trzydziestu siedmiu dzwonów 

i jest wyposażony w mechanizm do gry automatycznej oraz 

klawiaturę umożliwiającą koncertowanie. Wygrywanymi utwo-

rami sygnalizuje pełne godziny, a usłyszeć można: historyczne 

gdańskie chorały, tańce polskie z epoki renesansu, w południe 

Rotę Feliksa Nowowiejskiego i Hymn Kaszubski, a o godzinie 

18.00 hymn Gaude Mater Polonia. 

Wróćmy jednak do dawnej historii gdańskich carillonów. W XVI 

wieku rajcy Starego Miasta podjęli decyzję o zainstalowaniu 

grających dzwonów także w Ratuszu Staromiejskim, ale wieża 

budynku była zbyt mała na tak potężny instrument. Wtedy pojawił 

się pomysł, żeby umieścić carillon w wieży pobliskiego kościoła 

św. Katarzyny. Niestety ambitny plan nie został zrealizowany 

z powodu braku funduszy. W 1728 roku rajca Starego Miasta 

Andreas Stendel zapisał w swoim testamencie warunek, że 

jeśli jego żona będzie chciała ponownie wyjść za mąż po jego 

śmierci, musi przekazać 18 tysięcy florenów właśnie na budowę 

carillonu w Gdańsku. Po śmierci Stendela kobieta ponownie 

wstąpiła w związek małżeński (w 1736 roku) i wywiązała się 

z zapisu testamentowego. Jednak ta ogromna kwota okazała 

się niewystarczająca, więc zorganizowano loterię, by uzbierać 

brakujące środki. Akcja się powiodła i już rok później zamówiono 

trzydzieści pięć dzwonów w pracowni niderlandzkiego ludwi-

sarza Johanna Nicolausa Dercka z Horn. Wykonanie zlecenia 

zajęło niemal dwa lata. 

Dzwony przypłynęły z Holandii w maju 1738 roku, a pierwszy 

koncert odbył się 30 listopada. Co ciekawe, dźwięk instrumentu 

był niezadowalający i dzwony zostały odesłane z powrotem do 

ludwisarni w Horn. Piętnaście z nich wymagało ponownego 

odlania, co poprawiło jakość i czystość dźwięku. Carillon zo-

stał ostatecznie umieszczony na właściwym miejscu w 1739 

roku, ważył łącznie około 4,5 tony! Dwa lata później instrument 

wzbogacono o mechanizm automatyczny. Wygrywał on melodie 

religijne o pełnej godzinie, a także co pół godziny i co kwadrans. 

Carillon ten niestety spłonął w 1905 roku w pożarze wywołanym 
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Wieża Ratusza Głównego Miasta, Clara Bernthal, fotografia, ok. 1910, 
źródło: muzeumpomorza.pl

http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202009/ratusz-GM-po-IIws.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202009/katarzyna-do-IIws.mp3


uderzeniem pioruna. Poruszeni tym gdańszczanie już trzy lata 

później zamówili kolejny taki instrument, a trzeba pamiętać, że 

był to bardzo duży wydatek. 

Nowy carillon miał trzydzieści siedem dzwonów o łącznej wadze 

16 760 kilogramów i był wówczas jednym z najcięższych na 

świecie! Został umieszczony na wieży kościoła św. Katarzyny 

w 1910 roku, gdzie działał do roku 1942. W czasie wojny na 

rozkaz hitlerowskich władz wszystkie dzwony zostały zdjęte i wy-

słane do przetopienia w celu pozyskania surowca do produkcji 

broni. Mimo to aż dwadzieścia osiem z nich ocalało. Obecnie są 

one częścią trzydziestosześciodzwonowego carillonu w wieży 

kościoła Mariackiego w Lubece.

W latach 80. z inicjatywy Hansa Eggebrechta, gdańszczanina 

z pochodzenia, rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na budowę nowego 

carillonu do kościoła św. Katarzyny. Udało się zebrać na ten 

cel prawie milion marek. W 1989 roku zainstalowano na wieży 

instrument złożony z trzydziestu siedmiu dzwonów, jednak wy-

grywał on melodie tylko automatycznie. Dzwony zostały odlane 

w ludwisarni Royal Eijsbouts w Asten w Holandii (tak jak później 

dzwony carillonu z Ratusza Głównego Miasta). W 1998 roku 

zamontowano kolejnych dwanaście najmniejszych dzwonów 

oraz klawiaturę do gry ręcznej. Był to pierwszy przywrócony 

w Gdańsku instrument tego typu. Pierwszy raz zabrzmiał 28 

listopada i od tego czasu koncerty w kościele św. Katarzyny 

odbywały się co tydzień.

Niestety w 2006 roku wybuchł pożar na dachu kościoła. 

Wprawdzie dzwony carillonu nie ucierpiały, ale wstrzymano 

cotygodniowe koncerty. Regularnie możemy ich słuchać od 

2012 roku, odbywają się co piątek przez cały rok (aktualnie 

rozpoczynają się o godzinie 11.00).

Ratusz Głównego Miasta i kościół św. Katarzyny to miejsca do 

dziś kojarzone z carillonami, ale zapewne nie każdy wie, że 

charakterystyczny dźwięk tego instrumentu można było kiedyś 

usłyszeć również ze Stągwi Mlecznych. W 1938 roku miał się 

tam pojawić nowy carillon. I choć rzeczywiście zainstalowano 

instrument wyposażony w mechanizm automatyczny podobny 

do tego z kościoła św. Katarzyny, to jednak nie był on carillonem. 

Najważniejsza różnica polegała na tym, że młotki instrumentu 

uderzały nie w dzwony, lecz w duże metalowe rury, których 

było dwadzieścia sześć. Prawdopodobnie automat wygrywał 

patriotyczne pieśni, choć wszystko, co o nim wiemy, to jedynie 

informacje pochodzące z ówczesnej prasy. Instrument bowiem 

został całkowicie zniszczony w czasie wojennych walk. 

Inny carillon został zainstalowany w miejscu, które obecnie 

jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych punktów gdańskiej 

panoramy – w dawnym schronisku na Biskupiej Górce. Obiekt 

zaplanowany jako schronisko młodzieżowe im. Paula Benekego 

powstał w latach 1938–1940 i miał służyć odpowiedniemu wycho-

waniu młodzieży w duchu patriotyzmu, bohaterstwa oraz walki. 

Tu również carillon był połączony z mechanizmem zegarowym: 

gdy zegar wybił dwunastą w południe, na wieży schroniska 

ukazywał się okręt Paula Benekego i atakowana przez nie-

go florencka galera, która traciła główny maszt. Carillon był 

sterowany elektromagnetycznie. Dzwony zostały zamówione 

w Stoczni Gdańskiej, co może się wydawać nietypowe, gdyż 
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Gdańsk, Kościół św. Katarzyny, fotografia, ok. 1910, źródło: muzeumpomorza.pl

http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202009/katarzyna-po-IIws.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202009/stagwie-mleczne.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202009/biskupia-gorka.mp3


w przeszłości wybierano ludwisarnie holenderskie. W stoczni od-

lewano dzwony, ale nigdy wcześniej nie realizowano zamówienia 

dzwonów do carillonu. Było to duże wyzwanie, gdyż taki wyrób 

wymaga specjalnej techniki odlewniczej, dzięki której dźwięk 

instrumentu stawał się czysty i harmonijny. Stocznia wykonała 

dwadzieścia dwa dzwony, których brzmienie oceniono pozytywnie. 

Oficjalnie pierwszy koncert instrumentu odbył się w lipcu 1940 

roku. Carillon oprócz klawiatury ręcznej miał również funkcję 

automatyczną. Prawdopodobnie wygrywał pieśni ludowe oraz 

te, które śpiewała młodzież ze schroniska. Pożoga wojenna nie 

oszczędziła jednak również tego instrumentu. Wojnę przetrwało 

szesnaście dzwonów, które w roku 1970 zainstalowano w wieży 

Ratusza Głównego Miasta. Miały zastąpić tamtejszy zniszczony 

carillon. Instrument został zdemontowany w latach 90. z powodu 

złego stanu technicznego.

Tradycja carillonów w Gdańsku to nie tylko historia dawna lub 

z okresu wojny, to także najnowsze zjawiska. Najlepszym do-

wodem na niesłabnące zainteresowanie tym instrumentem jest 

historia trzeciego gdańskiego carillonu – mobilnego. 

Instrument został wykonany na zlecenie władz Gdańska w 2009 

roku w ludwisarni Royal Eijsbouts w Asten w Holandii. Składa 

się z czterdziestu ośmiu dzwonów o łącznej wadze 4868 kilo 

gramów. Dzwony zawieszone są na ramie umieszczonej w przy- 

czepie, która została zbudowana specjalnie w tym celu, tam 

też znajduje się klawiatura do ręcznego grania. Konstrukcja ta 

jest transportowana przez zabytkowy wóz strażacki marki Man. 

Jest to jedyny w Polsce i jeden z ośmiu mobilnych carillonów 

w Europie. Takie rozwiązanie daje więcej nowych możliwości. 

Przede wszystkim koncerty carillonowe mogą się odbywać 

w niemal dowolnym miejscu (i tak też się dzieje w różnych 

częściach Gdańska). Ponadto odbiorcy koncertu granego na 

carillonie mobilnym mogą podziwiać cały instrument i muzy-

ka. W wypadku tradycyjnego carillonu wykonawca zazwyczaj 

przebywa w wysokiej wieży i nie jest widoczny dla publiczności. 

Koncerty gdańskiego carillonu odbywały się również za granicą: 

w Belgii, Holandii, na Litwie.

O dużym wpływie carillonu na kulturę Gdańska świadczy przede 

wszystkim zainteresowanie, jakim cieszą się koncerty wyko-

nywane na tym instrumencie. Co ciekawe, carilloniści oprócz 

dawnych pieśni włączają do swojego repertuaru także muzykę 

filmową, nowoczesną, jazz, czy nawet muzykę eksperymentalną, 

a na koncerty zapraszają muzyków grających na innych instru-

mentach, m.in. na trąbce, gitarze czy waltorni. 

Co roku odbywa się Festiwal Muzyki Carillonowej, który zazwy-

czaj trwa cały lipiec i sierpień. Tegoroczne wydarzenie to już 

dwudziesta druga edycja, co pokazuje, jak silnie carillony wpisały 

się w życie kulturalne miasta. W 2006 roku w Gdańsku odbył 

się nawet Światowy Kongres Carillonowy, zorganizowany przez 

Polskie Stowarzyszenie Carillonowe, którego siedziba mieści się 

właśnie w Gdańsku. Mieszkańcy i władze miasta doskonale zdają 

sobie sprawę z roli tych wyjątkowych instrumentów, wiedzą też, 

jak ważne jest to, by często rozbrzmiewały i były używane pod-

czas regularnych koncertów. Dlatego w 2018 roku przywrócono 

stanowisko miejskiego carillonisty, które wcześniej funkcjonowało 

od 1576 do 1945 roku. Obecnie miejską carillonistką jest Monika 

Kaźmierczak. Jeśli chcesz posłuchać takiego koncertu, wybierz 

się w sobotę pod wieżę ratuszową o godzinie 12.05 lub w okolice 

kościoła św. Katarzyny w dowolny piątek o 11.00.
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Gdańsk, Stągwie Mleczne (Milchkannenturm), Arnold Stelzer, J. Bułhak, 
fotografia, 1927–1930, źródło: Muzeum Gdańska

http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202009/carillon-mobilny.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202009/carillony-zakonczenie.mp3
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Nie są to jedyne działania gdańszczan podkreślające znaczenie 

miejskich carillonów. W 2019 roku Muzeum Gdańska wystąpiło 

z wyjątkową inicjatywą, aby kultura carillonowa została wpisa-

na na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

W dalszej kolejności mają być podjęte starania o to, by znaleźć 

się na Reprezentatywnej liście niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego ludzkości UNESCO. Każdy mógł wesprzeć tę inicja-

tywę, wypełniając przygotowaną przez naukowców z Muzeum 

Gdańska ankietę, której wyniki będą brane pod uwagę przez 

specjalne komisje przy kwalifikowaniu kultury carillonowej do 

wymienionych list.

Miejmy nadzieję, że niebawem starania te przyniosą skutek i nie-

zwykłe gdańskie instrumenty staną się znane na całym świecie. 

Będziemy wtedy odczuwać jeszcze większą dumę, słuchając 

charakterystycznego dźwięku rozlegającego się w mieście, 

wyjątkowego w skali Polski, a nawet świata! Dźwięku, który 

towarzyszy gdańszczanom od niemal 500 lat i stanowi nieod-

łączny element kultury tego miasta.

Gdańsk, Schronisko Młodzieżowe im. Paula Benekego na Biskupiej Górce, Reinke, 
fotografia, ok. 1940, źródło: muzeumpomorza.pl
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