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Nowa forma
historycznego miasta

W 1945 roku do Gdańska przybywali pierwsi powojenni mieszkańcy. Z ich wspomnień 
wyłania się obraz miasta niemal doszczętnie zrujnowanego. Widok ten wzbudzał u przy-
bywających głęboki smutek, jednak plan odbudowy Gdańska dawał nadzieję na odmianę 
losu. Panował powszechny entuzjazm, co często przywoływali świadkowie tamtych dni. 
Niebywałe osiągnięcie, jakim była odbudowa miasta w tak krótkim czasie, nie by-
łoby możliwe bez zaangażowania wielkiej liczby ludzi, którzy dobro miasta stawiali na 
pierwszym miejscu. Proces ten jednak był skomplikowany, a obecny kształt Gdańska jest 
wynikiem decyzji, które zapadły prawie 75 lat temu. Wybierzmy się na spacer po mieście  
i przyjrzyjmy bliżej temu, w jaki sposób historyczny Gdańsk zyskał zupełnie nową postać. 
Użyjmy wyobraźni i pomyślmy, jak miasto mogłoby wyglądać, gdyby podczas odbudowy 
podjęto inne decyzje.
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Quiz Czy wiesz, że...?

Owocnych poszukiwań życzą

z partnerami

1  Przed 1945 rokiem na placu przed Bramą Wyżynną stał 

pomnik konny przedstawiający:

 a) Jana III Sobieskiego

 b) Wilhelma I

 c) Napoleona Bonaparte

2    Obecnie w budynku Bramy Wyżynnej mieści się:

 a) Nadbałtyckie Centrum Kultury

 b) Muzeum Gdańska

 c) Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej

3   Przedproża znajdują się m.in. na ulicy Świętego Ducha 

i na ulicy Mariackiej. Część z nich ma rynny o głowach 

smoków, ryb lub delfinów. Jak nazywają się te elementy 

architektury? 

 a) rzygacze

 b) balustrady

 c) płaskorzeźby

4  W sąsiedztwie ulicy Szerokiej znajduje się skwer Świę-

topełka z umieszczoną centralnie rzeźbą władcy. Inte-

resująco przebiega tu linia chodników, które ułożone 

są zgodnie z:

 a) czterema stronami świata

 b) przebiegiem dawnych ulic i ich zabudowy

 c) artystycznym projektem parku

5  Stojący na skraju ulicy Szerokiej Żuraw oprócz funkcji 

dźwigu pełnił również funkcję:

 

 a) punktu widokowego

 b) bramy miejskiej

 c) latarni morskiej

Z powodu ogromnych zniszczeń w centrum miasta robotnicy 

przed przystąpieniem do odbudowy musieli usunąć gruz. Szaco-

wano, że łącznie w mieście znajdowały się trzy miliony sześcienne 

gruzu! Aż dwie trzecie zalegającego gruzu usunięto do roku 1950, 

co pozwoliło na szybkie podjęcie prac budowlanych.

Wiele cennych zabytków, które przetrwały wojenną pożogę, ze 

względu na pogarszający się stan przeznaczono do rozbiórki. 

Zakład Architektury Polskiej Politechniki Gdańskiej znakował 

cenne, ale zagrożone rozbiórką obiekty. Na takich budynkach 

umieszczano tabliczki o treści „obiekt zabytkowy powierzony 

opiece społeczeństwa”.

By sprostać zapotrzebowaniu na mieszkania, wydawano zgody na 

zajęcie domów tym mieszkańcom, którzy deklarowali odbudowę 

we własnym zakresie. Wiele osób mieszkało w trudnych warun-

kach, czasem w domach, które zostały uszkodzone w trakcie dzia-

łań wojennych. Dlatego tak ważna była budowa nowych mieszkań 

nawet w historycznej dzielnicy miasta. 

Pomnik cesarza Wilhelma przed Bramą Wyżynną, Foto - Postkarten - Verlag. 
Paul Czarnecki, fotografia, 1929–1935, źródło: Muzeum Gdańska



Spacerując po współczesnym Gdańsku, podziwiamy piękne, 

historyczne budynki i pełne uroku uliczki, które tworzą kli-

mat dawnego miasta. Musimy jednak pamiętać, że obecny 

stan różni się od tego, który znamy z fotografii wykonanych 

przed 1945 rokiem. Plany powojennej odbudowy Gdańska 

były bardzo różne. Co istotne, przywrócenie miastu jego 

kształtu historycznego wcale nie było takie oczywiste. Trzeba 

pamiętać o ogromnej skali zniszczeń w całym kraju, na czele 

ze stolicą, której odbudowa była przecież najważniejsza. Nic 

więc dziwnego, że nie brakowało przeciwników podjęcia tak 

dużego wysiłku, również finansowego, w wypadku Gdańska. 

Uzasadniając swoje stanowisko, porównywali oni niekiedy zruj-

nowane zabytki Gdańska do Forum Romanum czy Koloseum. 

Czy jesteście w stanie wyobrazić sobie, że te ważne zabytki 

mogłyby zostać uzupełnione nowoczesnymi materiałami 

budowlanymi, np. szkłem lub metalem?

Niektórzy postulowali rozbiórkę nie tylko wszystkich gdań-

skich ruin, ale też ocalałych budowli aż do fundamentów, do 

poziomu gruntu, tak by odsłonić plan dawnego Gdańska. W ten 

sposób powstałby teren, na którym linie murów stanowiłyby 

świadectwo istniejących w przeszłości domów. 
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Jeszcze inni w rozbiórce całego zrujnowanego centrum wi-

dzieli szansę na zabudowanie tego obszaru wyłącznie nowo-

czesnymi obiektami.  

W 1947 roku w Zarządzie Miejskim odbyła się konferen-

cja poświęcona odbudowie zabytkowego Gdańska. Wziął 

w niej udział generalny konserwator zabytków, profesor Jan 

Zachwatowicz, największy ówczesny autorytet w dziedzinie 

konserwacji zabytków. Podczas konferencji omawiano różne 

koncepcje odbudowy miasta. Zastanawiano się między innymi 

nad przeniesieniem centrum miasta na teren Nowego Portu 

oraz nad zastosowaniem na Głównym Mieście nowoczesnej 

architektury, a także nad wprowadzeniem do zabytkowej dziel-

nicy głównej drogi komunikacyjnej. Jednak prof. Zachwatowicz 

oświadczył, że rekonstrukcja Głównego Miasta jest przesą-

dzona, i powołał komisję, której przewodniczący prof. Piotr 

Biegański opracował tak zwany Plan Zachwatowicza. Plan 

ten dotyczył zagospodarowania przestrzennego Głównego 

Miasta i innych dzielnic historycznych, czyli określał ro-

dzaj i sposób rozmieszczenia budynków na tym obszarze. 

Odbudowę Gdańska przypieczętowało wydanie stosownego 

dokumentu. Wciąż jednak pojawiały się pomysły i działania 

Gdańsk, Brama Chlebnicka, Gottheil & Sohn, Danzig, 
pocztówka, ok. 1930, źródło: muzeumpomorza.pl



mające wprowadzić do ścisłego centrum Gdańska nowe 

rozwiązania urbanistyczne (dotyczące kształtu i przebiegu 

ulic oraz ulokowanych przy nich budynków).

Stojąc przed Bramą Wyżynną, spróbujmy wyobrazić sobie, jak 

mogłaby wyglądać ta przestrzeń, gdyby doszedł do skutku 

ogłoszony w 1953 roku konkurs na stworzenie w tym miejscu 

placu przeznaczonego na zebrania masowe i manifestacje oraz 

Centralnego Domu Kultury. Według założeń konkursowych 

plac zebrań miał mieć monumentalny charakter, a budynek 

CDK-u miał dominować nad pozostałą zabudową miasta. 

Planowano ulokować go na północnym zboczu Biskupiej Górki 

i połączyć siatką ulic z Bramą Wyżynną. Formą architekto-

niczną miał przypominać Pałac Kultury i Nauki w Warszawie 

i podobnie jak PKiN miał być symbolem nowego socjali-

stycznego miasta. Szczęśliwie projekty te nigdy nie zostały 

zrealizowane. Oczywiście w najbliższym sąsiedztwie Bramy 

Wyżynnej wzniesiono inne obiekty o całkowicie nowoczesnej 

formie: tzw. budynek LOT-u oraz budynek Teatru Wybrzeże, 

jednak żadna z tych brył nie zdominowała sąsiedniej zabudowy.

Bardzo ważnym etapem odbudowy miasta było włączenie się 

w prace budowlane Zakładu Osiedli Robotniczych. Dzięki temu 

pozyskano środki finansowe. Był jednak pewien warunek: zgo-

da na to, by nowe centrum stało się osiedlem mieszkaniowym 

dla robotników. Centrum pozbawione mieszkańców mogłoby 

nabrać zbyt muzealnego charakteru, bo czy możemy sobie 

wyobrazić serce miasta bez ludzi? Trzeba także pamiętać 

o ogromnych potrzebach mieszkaniowych w powojennym 

Gdańsku i o rosnącej gwałtownie liczbie przybyszy. Planowano 

w ciągu 11 lat wznieść 1203 budynki, w których miało za-

mieszkać 10 000 osób. Prace miały potrwać do 1960 roku, ale 

termin ten znacznie się wydłużył. Zakład Osiedli Robotniczych 

prowadził budowę na ogromną skalę, z wyłączeniem obiektów 

o znacznej wartości zabytkowej: Ratusza, kościołów, Zbrojowni, 

zabytkowych bram i baszt, poczty przy ulicy Długiej i banku 

przy Długim Targu. Te budynki wymagały skomplikowanych 

prac konserwatorskich i znacznych nakładów finansowych, 

nad ich odbudową czuwali specjaliści i konserwatorzy. 

W 1949 roku Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych przy-

stąpiła do odgruzowania i  uprzątnięcia ruin pozostałych po 

działaniach wojennych. I chociaż praca ta była niezwykle 

ciężka, to ochotników nie brakowało. Nie tylko z powodu chęci 

niesienia pomocy. Wiele osób miało nadzieję, że podczas 

odgruzowywania znajdzie cenne przedmioty pochodzące 

z bogatych gdańskich domów.

Przyjęty plan odbudowy zabytkowego miasta nie rozwiązy-

wał niestety niektórych ważnych problemów. Największym 

wyzwaniem było pogodzenie dwóch celów: wiernej rekon-

strukcji oraz wprowadzenia funkcji mieszkalno-usługowych. 

Warto podkreślić, że architekci podejmujący trud planowania 

nowego miasta na bazie historycznej zabudowy nie dążyli 

do wybudowania maksymalnej liczby mieszkań, lecz przede 

wszystkim starali się zapewnić nowym mieszkańcom jak naj-

lepsze warunki do życia. Brali pod uwagę specyficzne cechy 

klimatu nadmorskiego, a także wysoki poziom wód grunto-

wych, który oceniano jako element niepożądany. Zmniejszono 

4 ↣

Długie Pobrzeże z Żurawiem, Foto - Postkarten - Verlag. Paul Czarnecki, fotografia, 
1929–1935, źródło: Muzeum Gdańska
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intensywność zabudowy Głównego Miasta, znajdując w ten 

sposób miejsce na zieleń, która miała korzystnie wpływać 

na samopoczucie nowych mieszkańców.

Odbudowa miasta opierała się na następujących zasadach: 

zachowano średniowieczną siatkę ulic Głównego Miasta 

oraz zabudowę ulic prostopadłych do Motławy i niektórych 

bocznych równoległych do rzeki; place pomiędzy budynkami 

mieszkalnymi miały być miejscem na zieleń; budynki, których 

wizerunki: przekazy historyczne, ikonograficzne (czyli w po-

staci rysunków, pocztówek lub zdjęć) czy detale rzeźbiarskie, 

nie zachowały się, projektowano na nowo, ale tak, by zachować 

charakterystyczny obraz dawnej gdańskiej ulicy.

Istotnym elementem nowego porządku urbanistycznego było 

zmniejszanie głębokości kamienic, a także pozbywanie się 

chaotycznej zabudowy oficynowej, która przylegała do domów 

i pełniła funkcję pomieszczeń dodatkowych. Zrezygnowano 

z głębokiej zabudowy trójtraktowej, czyli takiej, w której 

wnętrze było podzielone dwiema przeciwległymi ścianami, 

oddzielającymi kolejne pomieszczenia. Zabudowa trójtraktowa 

była bardzo charakterystyczna dla zabytkowych kamienic 

mieszczańskich. Kamienice były stosunkowo wąskie, ale 

bardzo głębokie, więc do wielu pomieszczeń nie dochodziło 

światło słoneczne. Aby zwiększyć dostęp do światła dziennego, 

skrócono odbudowywane domy. Wyjątek stanowiła kamienica 

przy ul. Długiej 12, czyli Dom Uphagena, gdzie zachowano 

dawną zabudowę. Doceniając wartość zabytkową obiektu, 

będącego ilustracją życia dawnych gdańszczan, pieczołowicie 

go odbudowano, łącznie z oficynami.

Jednym z bohaterów odbudowy był Henryk Frey, który 

przed wojną studiował na wydziale architektury Politechniki 

Warszawskiej, a po studiach pracował jako urbanista 

w Zarządzie Miejskim w Łodzi. W latach powojennych został 

dyrektorem naczelnym Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych 

i kierował odbudową osiedla mieszkaniowego Główne Miasto. 

Według relacji Freya podczas kwarantanny, którą odbywał po 

zachorowaniu na szkarlatynę, przyniesioną przez jego dzieci 

z przedszkola, pomyślał o zaprojektowaniu pierwszego na 

Głównym Mieście przedszkola. Obiekt musiał uwzględniać 

nowoczesne rozwiązania architektoniczne z uwagi na swoją 

funkcję użytkową, a jednocześnie musiał być dopasowany do 

historycznego otoczenia. Miejsce na przedszkole wyznaczono 

między ulicami Ogarną i Długą. Projekt samego budynku miał 

być typowy, co oznaczało korzystanie z zalecanych rozwiązań 

architektonicznych. Ponieważ w najbliższym sąsiedztwie 

przedszkola znajdują się ważne zabytki, takie jak Ratusz 

Głównomiejski, architekt wykorzystał na ścianach zewnętrz-

nych budynku cegłę gotycką. Surową cegłę, pozyskiwaną 

wówczas z rozbiórek, widać także częściowo we wnętrzach 

przedszkola. Dzięki temu ten zupełnie nowy budynek nabrał 

zabytkowego charakteru. Elementy dekoracyjne, takie jak ob-

ramowania okien, płaskorzeźby oraz rzeźby zdobiące główne 

wejście, zostały wykonane z jasnego piaskowca. Materiał ten 

tworzył kontrast z głęboką czerwienią cegły. Znajdujące się 

na parterze tarasy nawiązują do przedproży, czyli charakte-

rystycznych dla gdańskich kamienic tarasów ulokowanych 

przed wejściem do domu i zakończonych schodami prowa-

dzącymi na ulicę. W elementach balustrady przedszkola wi-
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dzimy dekoracje inspirowane przedprożami. Wszystkie detale 

umieszczone na budynku podejmują tematykę gdańską lub 

morską. Ze względu na przeznaczenie obiektu (dla najmłod-

szych) zdobienia przedstawiały elementy świata roślinnego 

i zwierzęcego, a wykonali je artyści z Wyższej Szkoły Sztuk 

Plastycznych w Sopocie. Projekt ten poprzedził ich pracę 

przy dekoracji malarskiej Drogi Królewskiej.

Oprócz wznoszenia nowych budynków, takich jak przedszkole, 

w ramach odbudowy zmieniano także wnętrza ulic starego 

Gdańska. Przykładem było poszerzenie ulicy Kaletniczej, 

które otworzyło widok na kościół Najświętszej Marii Panny od 

strony ulicy Długiej. Co ciekawe, rozwiązanie to zastosowano 

nie tylko z powodów architektonicznych i widokowych, ale 

również ze względów bezpieczeństwa, ponieważ przejście to 

stanowiło drogę ewakuacyjną dla dawnego kina Leningrad. 

Ostatecznie ta koncepcja nie została w pełni przyjęta i aby 

zapewnić odpowiednią drogę ewakuacyjną dla kina, wybudo-

wano plac, który później wykorzystywany był jako miejsce 

parkingowe. Zdecydowano się zachować wąski prześwit 

uliczki od strony ulicy Długiej. Tym samym uzyskano kom-

promis między nowoczesnym rozwiązaniem urbanistycznym 

a zachowaniem klimatu miejskiego zaułka. 

Kierując się w stronę kościoła Najświętszej Marii Panny, 

warto zauważyć, w jak znaczącym stopniu ówczesne dzia-

łania urbanistyczne wpłynęły na krajobraz miasta. Celowo 

zrezygnowano tu z odbudowy wielu kamienic bezpośrednio 

sąsiadujących z kościołem. Nie zrekonstruowano zespołu 

kamienic przy ulicy Piwnej, żeby powiększyć plac przed wieżą 

kościoła Mariackiego, nie odbudowano także domów przy ulicy 

Kleszej oraz Grząskiej. Zrezygnowano z odbudowy fragmentu 

ulicy Świętego Ducha, między Szewską i Podkramarską, w ten 

sposób powstał plac ze wspaniałym widokiem na świątynię.

Na ulicy Świętego Ducha zdecydowano się jednak na rekon-

strukcję przedproży i niskich murków, które odzwierciedlały 

dawną linię zabudowy. Jednocześnie zaplanowano tu miejsce 

do odpoczynku wśród zieleni. Obecnie przywracana jest 

zabudowa na ulicy Świętego Ducha. Czy potraficie wskazać, 

które domy są tu najmłodsze?

Udajemy się w stronę ulicy Szerokiej. To właśnie prace nad 

projektami budowy tej ulicy wzbudziły wiele kontrowersji. 

Szeroką traktowano jak ulicą krańcową, na której miała się 

kończyć odbudowa historyczna. Niektórzy twierdzili, że ten 

rejon miasta był mniej interesujący pod względem archi-

tektonicznym, choć przed wojną było to miejsce tętniące 

życiem, z piękną zabudową i wieloma wspaniałymi sklepikami, 

restauracjami, lokalami usługowymi. Ulicę kończy jeden 

z najbardziej rozpoznawalnych gdańskich zabytków – Żuraw, 

dawny dźwig portowy i nieodłączny element wielu reprodukcji 

oraz najbardziej charakterystycznych widoków na Motławę.

Jednak projektanci traktowali ulicę Szeroką jak granicę po-

między strefą odbudowy historycznej a strefą przeznaczo-

ną na nową zabudowę. Przewidywano tu głównie bloki dla 

pracowników stoczni. Przejściowy charakter tego obszaru 

skłaniał również do podjęcia dyskusji na temat szerokości 

chodników i jezdni, ponieważ nowoczesne miasto powinno 

mieć lepszą i bardziej przyjazną mieszkańcom komunikację. 

Rozważano poszerzenie chodników przy ulicy Szerokiej, ale 

ostatecznie zachowano jej historyczne wymiary, wskazując, 

że ewentualne poszerzenie ulicy byłoby jak „kopiowanie” 

Długiego Targu. Zamiast odbudowy historycznej zastosowano 

powtarzalne fasady o zbliżonym rytmie okien, dość podobne 

do siebie, urozmaicone jedynie różnymi szczytami, czyli 

ozdobnymi zwieńczeniami kamienic. Pomimo takiej zabudowy 

Szeroka jest jedną z najważniejszych ulic Głównego Miasta 

i częścią ścisłego centrum Gdańska. Docenić należy wysiłek 

budowniczych, którzy przede wszystkim chcieli odtworzyć 

klimat i charakter gdańskiej ulicy.

Jakkolwiek do odbudowy kamienic i domów mieszkalnych 

nie podchodzono z równym pietyzmem, jak do rekonstrukcji 

takich obiektów zabytkowych, jak kościoły, bramy, Ratusz 

czy Dwór Artusa, to jednak warto pamiętać, z jakimi trud-

6 ↣GDAŃSKIE MINIATURY #3 – NOWA FORMA HISTORYCZNEGO MIASTA

Gdańsk, Żłobek przy ulicy Pocztowej, L. Jabrzelski, pocztówka, ok. 1950, 
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nościami mierzyli się nowi mieszkańcy Gdańska. W tamtych 

latach brakowało nie tylko środków finansowych i materiałów 

budowlanych, ale również wykwalifikowanych specjalistów. 

Wiele osób zaangażowanych w odbudowę pracę w tym miej-

scu nazywało „pierwszą politechniką”. Tym większy podziw 

wzbudza niebywałe tempo odbudowy, wynikające w dużej 

mierze z powszechnego entuzjazmu, który popychał rzesze 

ludzi do pracy przy podnoszeniu miasta z ruin. Dziś możemy 

przypuszczać, że część turystów odwiedzających Gdańsk 

nie podejrzewa nawet, że podziwiana przez nich zabudowa 

powstała w dużej mierze po 1945 roku. 
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