
Jak będzie wyglądać 
gdańska architektura w przyszłości?

Budynki, które nas otaczają, często wydają się niezmienną częścią miejskiego krajobrazu. Przy-
zwyczajamy się do ich widoku. Te najpiękniejsze stają się charakterystycznymi elementami 
miasta. Jednak nawet monumentalne obiekty architektoniczne na przestrzeni lat ulegają 
zmianom. Czasami są to zmiany ledwo zauważalne, a czasem widoczne już na pierwszy rzut 
oka, wpływające wyraźnie na formę budynku. Jaka przyszłość czeka gdańską architekturę? 
Czy panoramę miasta zdominują efektowne wieżowce ze szkła i stali, czy jednak nowoczesna 
architektura nawiązywać będzie do zabytkowych, pięknych i niższych form?
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Quiz
1  Obiekt znany dzisiaj jako budynek LOT-u został otwarty w 1961 

roku, a w wydarzeniu tym uczestniczyli mieszkańcy, ponieważ 

był to wówczas:

a) dom mody

b) dom meblowy

c) restauracja

2  W jednym z budynków kompleksu handlowo-usługowego Forum 

Gdańsk zobaczyć można dwudzielny kanał z korytem dolnym 

ukrytym dla odwiedzających oraz widocznym korytem górnym. 

Kanałem płynie:

a) Strzyża

b) Motława

c) Radunia

3  W bliskim sąsiedztwie Wyspy Spichrzów leży Wyspa Ołowian-

ka. Znajdujące się na niej spichlerze uległy zniszczeniu w 1945 

roku. Odbudowano kilka z nich: Pannę, Oliwski, Miedź, Wielką 

i Małą Dąbrowę. Obecnie na Ołowiance mieści się instytucja kul-

tury. Jaka?

a) Muzeum Archeologiczne

b) Filharmonia Bałtycka

c) Narodowe Muzeum Morskie

4  Spichlerz Błękitny Baranek, który można zwiedzać jako oddział 

Muzeum Archeologicznego, nosi nazwę, która była w użytku 

przed 1776 rokiem. Po tej dacie natomiast funkcjonowała rów-

nież inna. Jaka?

a) Biały Rumak

b) Wisłoujście

c) Czerwony Kur

5  Nieopodal Muzeum II Wojny Światowej znajduje się nowe osie-

dle mieszkaniowe, którego nazwa odnosi się do historycznej 

nazwy dawnej stoczni remontowej. Jak brzmi?

a) Klawitter

b) Wiadrownia

c) Brabank

Czy wiesz, że...?
Konkurs na projekt architektoniczny siedziby Muzeum II Wojny 

Światowej i przestrzeni wokół niego ogłoszono w 2010 roku. Na 

konkurs zgłosiło się aż 129 zespołów z 42 państw z całego świata, 

zwyciężył projekt Studia Architektonicznego Kwadrat z Gdyni.

Kamień węgielny pod budowę siedziby Muzeum II Wojny Świato-

wej wmurowano 1 września 2012 roku. Oprócz aktu erekcyjnego 

w wykopie umieszczono też fragment bruku z dawnych ulic Wia-

drowni. Bruk ten odnaleziono podczas badań archeologicznych 

podjętych przed pracami budowlanymi. 

Owocnych poszukiwań życzą

z partnerami

Krowi Most i Wyspa Spichrzów, wyd. Gerhard Rautenberg,  
Leer (Ostfriesland), ok. 1930, źródło: muzeumpomorza.pl



Stojąc przed Bramą Wyżynną, mamy przed sobą centralną część 

miasta. Widzimy biegnącą na wprost ulicę Długą, przy której 

znajdziemy najważniejsze gdańskie zabytki. Mimo że w znacznym 

stopniu ucierpiały one podczas walk wojennych w 1945 roku – 

i w następnych latach były odbudowywane – nie ma wątpliwości, 

jak bardzo są cenne. Takie obiekty, jak wieża bazyliki Mariackiej 

czy wieża Ratusza Głównomiejskiego z przepięknym, pozłacanym 

hełmem, zwieńczonym figurą króla Zygmunta II Augusta, to cha-

rakterystyczne elementy pejzażu Gdańska, a zarazem wizytówki 

miasta. Jednak budynki stojące w bliskim sąsiedztwie Bramy 

Wyżynnej zmieniały się na przestrzeni wieków. Działo się tak, 

ponieważ architektura jest uwarunkowana potrzebami, jakie 

dominują w danej społeczności i w danym czasie. Na przykład 

dawniej mieszczaństwo było skupione na praktykowaniu religii, 

a kościół stanowił jedno z najważniejszych miejsc. Dlatego budyn-

ki sakralne powstawały w centrum miast i były monumentalne, 

o niezwykłych cechach architektonicznych. Po dziś dzień budzą 

podziw, nawet wśród współczesnych architektów i inżynierów. 

Z czasem jednak coraz większą rolę w mieście zaczęły odgrywać 

budynki użyteczności publicznej, czyli takie, w których każdy 

mieszkaniec mógł załatwić swoją sprawę – budynki poczty, rady 

miasta lub urzędu. Wraz z postępem technicznym pojawiały się 
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obiekty o zupełnie nowych funkcjach. Kiedy powstawały pierwsze 

pociągi parowe, w wielu miastach na świecie zaczęto wznosić 

gmachy dworców kolejowych. Co ciekawe, w Gdańsku pierwszy 

dworzec kolejowy został otwarty w 1852 roku, a znajdował się 

nie w tym miejscu, w którym jest obecnie, lecz przy Bramie 

Nizinnej, na Starym Przedmieściu. Z kolei szpitale w dawnych 

czasach lokowano w przestrzeniach klasztorów lub kościołów. 

Jednak wraz z postępem w dziedzinie medycyny zaczęto budo-

wać szpitale jako oddzielne budynki, w całości przeznaczone 

do sprawowania opieki nad pacjentami. Tego typu przykładów 

jest bardzo wiele i z łatwością można przewidzieć, że proces 

ten będzie postępował. Można sobie wyobrazić, że w niedalekiej 

przyszłości będziemy potrzebować na przykład nowoczesnych 

stacji ładowania samochodów elektrycznych. Czy jedna z nich 

powstanie w pobliżu historycznego centrum miasta? Dzisiaj nie 

możemy tego wykluczyć.

Patrząc na Bramę Wyżynną, potrafimy w pełni docenić kunszt 

wykonania tego budynku, a przede wszystkim ilość pięknych 

dekoracji w postaci rzeźb i detali architektonicznych. Na szczycie 

obiektu widzimy wspaniałe kamienne lwy, a nieco niżej – trzy 

zdobione herby: gdański, polski i pruski, podtrzymywane przez 

pary fantastycznych istot: anioły, jednorożce i lwy. Zachwycając 

Brama Wyżynna, fotografia, autor nieznany, ok. 1950, źródło: muzeumpomorza.pl
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się tymi bogatymi dekoracjami, trudno uwierzyć, że Brama 

Wyżynna pełniła przede wszystkim funkcję obronną. Powstała 

w latach 1574–1575 i miała prostą formę ceglanego budynku, 

zdobienia zostały dodane w 1588 roku, a ich autorem był Wilhelm 

van den Block. Brama stanowiła ważny element nowoczesnej 

linii obrony miasta, której projekt przypisywany jest Hansowi 

Kramerowi. Ówczesne otoczenie Bramy Wyżynnej różniło się 

diametralnie od tego, które mamy tu obecnie. Po obu jej stronach 

usypane były wały obronne, sięgające wysokości współczesnego 

budynku LOT-u. I nieprzypadkowo ten właśnie budynek, zapro-

jektowany przez Lecha Kadłubowskiego i postawiony prawie 

czterysta lat później niż Brama Wyżynna, swoją wysokością 

nawiązuje do dawnych wałów obronnych. Wyobraźmy sobie 

masywne ściany z ziemi otaczające ówczesną bramę wiodącą 

do miasta. Z pewnością robiły one duże wrażenie na tych, którzy 

przybywali do Gdańska. W końcu fortyfikacje miały odstraszać 

ewentualnych najeźdźców. Dodatkowym utrudnieniem dla nich 

była także znajdująca się przed bramą fosa. Wejście do bramy 

prowadziło przez most zwodzony oraz umieszczone po bokach 

kładki dla pieszych. Fosę zasypano w 1895 roku, rozebrano także 

wały, dziś w tym miejscu biegnie jedna z najruchliwszych ulic 

Gdańska – Wały Jagiellońskie. 

Także w miejscu współczesnego budynku LOT-u stał kiedyś zu-

pełnie inny obiekt. Po rozebraniu dawnych wałów, które nastąpiło 

w latach 1896–1898, powstał tu luksusowy hotel Danziger Hof. 

W tamtym okresie był on najwytworniejszym hotelem w mieście, 

wyposażonym w wiele nowoczesnych rozwiązań, takich jak 

centralne ogrzewanie, oświetlenie elektryczne, windy, a także 

pralnia i kuchnia. W budynku znajdowało się sto dwadzieścia 

pokoi, restauracja dla stu gości, kawiarnia, cukiernia, sala balowa 

mogąca pomieścić aż czterysta osób oraz sala konferencyjna. 

Hotel gościł ważne osobistości, między innymi króla Alberta 

von Sachsen z małżonką, księżną Fryderykę Leopoldę von 

Preußen, księcia Johanna Georga von Sachsen, księcia Aleksieja, 

amerykańskiego miliardera Vanderbilta, cesarzową Augustę 

Viktorię i cesarza Wilhelma II, a także wybitnego polskiego 

muzyka i męża stanu, Ignacego Paderewskiego. Danziger Hof 

został zaprojektowany przez berlińskiego architekta Carla 

Gausego w modnym wówczas stylu neorenesansowym. Styl 

ten nawiązywał do historycznej renesansowej zabudowy i po-

wtarzał charakterystyczne elementy dawnego stylu, takie jak: 

arkady (dwie podpory połączone u góry łukiem), boniowanie 

(kamienna okładzina elewacji budynku) czy attyka (zwieńczenie 

elewacji w postaci dekoracyjnego muru). Wszystkie te elementy 

oraz pozostałe dekoracje architektoniczne stwarzały wrażenie 

luksusu i przepychu. Legendarny hotel uległ niestety całkowi-

temu zniszczeniu podczas walk wojennych w 1945 roku. Dziś 

pozostały po nim jedynie archiwalne fotografie bryły budynku 

i jego niezwykłych wnętrz. Wciąż jednak słychać głosy, że obiekt 

ten powinien zostać odbudowany i stanąć na miejscu obecnego 

pawilonu LOT-u. Choć pawilon jest w złym stanie technicznym, 

trzeba pamiętać, że pierwotnie miał piękną przeszkloną formę 

o bardzo nowoczesnym charakterze. Dzięki temu, że jest dość 

niski i pozbawiony zdobień, nie stanowi wizualnej konkurencji 

dla historycznego otoczenia. Jaki zatem los czeka to miejsce,

w którym niegdyś stał słynny hotel, a teraz znajduje się podupa-

dły pawilon? Na pewno ulegnie zmianie, ponieważ jest to jeden 

z najbardziej reprezentacyjnych i ważnych punktów w mieście, 

a ponadto ma nowego właściciela. W lokalnej prasie można już 

było zobaczyć nowe, śmiałe wizje architektoniczne, z których 

jednak żadna nie została w pełni zaakceptowana. W kwestii 

zabudowy w tak ważnych miejscach liczy się bowiem nie tyl-

ko wizja inwestora, ale przede wszystkim głos władz miasta,

mieszkańców i konserwatora zabytków. Być może stanie tu 

nowy budynek ze szkła i stali.
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To, jak bardzo może się zmienić przestrzeń miejska, widać także 

w bliskim sąsiedztwie Bramy Wyżynnej, ale po drugiej stronie 

ulicy, gdzie znajduje się bardzo nowoczesny kompleks usługowo-

-handlowy Forum Gdańsk, otwarty w 2018 roku. Obiekt zajmuje 

duży obszar miasta w obrębie ulic: 3 Maja, Armii Krajowej, Wały 

Jagiellońskie, Hucisko, a składa się z kilku budynków oraz cen-

tralnego placu. Co ciekawe, wzdłuż głównej alei Forum Gdańsk 

płynie Kanał Raduni i częściowo przepływa wewnątrz jednego 

z obiektów. Dzięki temu, że centrum handlowe jest podzielone 

na kilka budynków, odwiedzający mają wrażenie, że jest to 

spójna część miasta. Z placu pomiędzy budynkami rozpościera 

się piękna panorama historycznego centrum miasta. Obiekty 

handlowo-usługowe zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby 

ich forma nawiązywała do dawnej architektury, a jednocześnie 

miała nowoczesny charakter. Widzimy więc dwuspadowe dachy, 

ale też lśniąco białe elewacje. Na elewacjach gdzieniegdzie 

zobaczymy ceglany kolor, przypominający czerwoną cegłę, jaka 

dominuje w architekturze Gdańska. Znajdziemy tu nawet figurę 

lwa, umieszczoną na szczycie jednego z narożników budynku. 

Dzieł sztuki nowoczesnej jest tu zresztą więcej i warto przyjrzeć 

się im podczas wizyty w Forum.

Dla miłośników kultury interesującym obiektem w tym kom-

pleksie będzie Kunszt Wodny, który wkrótce stanie się nową 

siedzibą Instytutu Kultury Miejskiej. W budynku będą prowadzone 

działania IKM-u, a dodatkowo znajdą się w nim: punkt informacji 

turystycznej, kino autorskie, pracownie, wielka makieta gdańskie-

go Śródmieścia. Będzie to bardzo nowoczesny i wielofunkcyjny 

obiekt, zaspokajający potrzeby współczesnego odbiorcy miejskiej 

kultury. By jednak wyjaśnić pochodzenie nazwy Kunszt Wodny, 

należy sięgnąć do historii. 

W 1550 roku w okolicy Bramy Wyżynnej powstała stacja pomp, 

inaczej wieża ciśnień albo właśnie kunszt wodny. Urządzenie to 

zapewniało odpowiednie ciśnienie przepływu wody w miejskich 

wodociągach. Jego lokalizacja zmieniła się w 1584 roku, kiedy to 

został przesunięty w stronę Targu Rakowego, a jego konstrukcję 

unowocześniono, uruchamiając podziemny system dostarczania 

wody do miasta. W budynku znajdował się zbiornik na wodę, 

z dnem tuż nad lustrem wody Kanału Raduni i umieszczony-

mi na dnie dwiema działającymi na przemian cylindrycznymi 

pompami, wtłaczającymi wodę do rur, które przebiegały nad 

miejską fosą przed Bramą Wyżynną. Budynek kunsztu wod-

nego był wykorzystywany do 1852 roku, kiedy wybuchł w nim 

pożar. Potem przystosowano go do celów miejskiego zakładu 

wodociągowego, jednak w 1920 roku obiekt został rozebrany. 

Dzisiejszy Kunszt Wodny nawiązuje nazwą do tego ważnego 

niegdyś dla miasta urządzenia technicznego. Co ciekawe, przez 

dach nowego obiektu będzie przepływać woda. W niedalekiej 

przyszłości miejsce to będzie tętnić życiem, a odwiedzający będą 

mogli wybierać spośród wielu znakomitych ofert kulturalnych.

Spod Bramy Wyżynnej udamy się w stronę Zielonej Bramy, prze-

chodząc przez Zielony Most aż do Wyspy Spichrzów. Nazwa ta 

wzięła się od działających tu już w XIV wieku spichlerzy, w któ-

rych przechowywane były różne towary. W ciągu kolejnych stuleci 

teren ten bardzo się zmieniał nie tylko z powodu powstającej 

zabudowy, ale także dlatego, że wybuchały tu poważne pożary. 

W 1576 roku miejsce to stało się wyspą pomiędzy Motławą 

a Nową Motławą, która powstała w wyniku przekopu. Nazwy 

spichlerzy nawiązywały do nazw odległych miast i krajów, jak 

na przykład Holandia, Jerozolima czy Lubeka, ale równie często 

do nazw zwierząt lub roślin: Słoń, Nosorożec, Pelikan, Wieloryb, 

Biały Niedźwiedź, Małpa, Żółty Lew czy Drzewo Palmowe. Warto 

zwiedzić jedyny spichlerz, który w dobrym stanie przetrwał 

wojenne walki – Błękitny Baranek. Obecnie mieści się w nim 

Muzeum Archeologiczne, gdzie można zobaczyć nie tylko od-

nowione zabytkowe wnętrze, ale także interesujące wystawy, 

pokazujące między innymi, jak wyglądały średniowieczne gdań-

skie ulice i jak żyło się w hanzeatyckim mieście. W Błękitnym 

Baranku dowiecie się też więcej o historii Wyspy Spichrzów. 
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Na początku XIX wieku na Wyspie Spichrzów znajdowało się aż 

359 spichlerzy, jednak w 1914 roku ich liczba zmalała do 121. 

Walki roku 1945 przetrwały zaledwie trzy spichlerze: Steffen, 

Błękitny Baranek i Deo. Przez wiele lat na tych terenach można 

było zobaczyć jedynie zrujnowane pozostałości dawnej zabudowy, 

odtworzono tylko niektóre budynki, na przykład ciąg kamienic 

przy ul. Stągiewnej, oddanych do użytku w roku 1999. Także po 

drugiej stronie ulicy do niedawna nie było ciągu zabudowy, ale 

ta sytuacja powoli się zmienia – postawienie hotelu Puro rozpo-

częło odbudowę północnej pierzei. Trwają prace nad realizacją 

kolejnych sąsiadujących z hotelem obiektów.

Przy ul. Chmielnej, tuż za Zielonym Mostem nad Motławą, znaj-

duje się drewniana promenada, a wzdłuż niej ciągnie się zespół 

apartamentowo-hotelowo-usługowy Deo Plaza. Nazwa pochodzi 

od spichlerza Deo. Zespół kamienic przy ul. Chmielnej 10–25 

powstał w 2019 roku. Zabudowa jest bardzo nowoczesna, choć 

proporcjami i trójkątnymi szczytami nawiązuje do typowych gdań-

skich kamienic. Odnowiono zachowany spichlerz Deo, w którym 

mieści się obecnie Słony Spichlerz, a w nim restauracje i bary. Na 

pozostałych budynkach widzimy nowe fasady, dominują szklane, 

lśniące wykończenia w kontrastowych kolorach. Chociaż nowe 

kamienice uzupełniają lukę, która przez wiele lat szpeciła zabyt-

kowe centrum miasta, kontrowersje wzbudza ich forma i wygląd. 

Najbardziej krytykowana jest ich wysokość, nieprzystająca do 

historycznej zabudowy, dominująca nad nią. Warto przyjrzeć się 

tym nowym budynkom i samemu ocenić, w jakim stopniu wpisują 

się one w klimat Gdańska. Zapewne dopiero po upływie dłuższego 

czasu okaże się, czy staną się kolejnym symbolem miasta, czy 

będą postrzegane jako odstające od reszty kuriozum.

Przy okazji wizyty na Wyspie Spichrzów warto zwrócić uwagę 

na nowy obiekt inżynieryjny, a mianowicie na obrotową kładkę, 

łączącą Długie Pobrzeże na wysokości ul. św. Ducha z wyspą. 

Kładka przeznaczona jest wyłącznie dla pieszych i jest drugim 

takim obiektem na Motławie. Otwarto ją w 2020 roku, ma 57 

metrów długości i 4,5 metra szerokości, waży 105 ton. Kładka 

obraca się o 90 stopni, tak by nie blokować ruchu wodnego na 

Motławie. Ma bardzo nowoczesną, lekko falującą linię, którą 

podkreślają pochylone do wewnątrz barierki. Dodatkowo wzdłuż 

barierek zamontowano przeszklone pasy z podświetleniem, co 
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daje piękne efekty wizualne wieczorem. Kładka nie tylko umożli-

wia przejście na wyspę, ale także oferuje spacerującym zupełnie 

nową perspektywę podziwiania miasta. Próbując przewidzieć 

przyszłość gdańskiej architektury, warto przyjrzeć się niezwy-

kłemu obiektowi, który można podziwiać z kładki lub z Zielonego 

Mostu, a który zdążył się już wpisać w panoramę zabytkowego 

centrum miasta. Jest to budynek Muzeum II Wojny Światowej.

Muzeum upamiętniające jeden z najmroczniejszych okresów 

w historii najnowszej musiało mieć siedzibę, która będzie się 

wyróżniać. Ważne było to, żeby skupić uwagę widza raczej na 

treści niż na formie, by wzbudzić podziw, ale jednocześnie skła-

niać do zadumy. Widok z Zielonego Mostu na muzeum pozwala 

przede wszystkim docenić centralną, wysoką i przeszkloną część, 

która odbija światło i błękit nieba. Budowę ukończono w 2017 

roku, projekt architektoniczny wykonany przez Studio Kwadrat 

został wyłoniony w międzynarodowym konkursie. Budynek po-

dzielony jest na trzy sfery: podziemie symbolizuje przeszłość, 

plac wokół obiektu – teraźniejszość, a wysoki przeszklony 

obiekt z punktem widokowym – przyszłość. Główna wystawa 

zlokalizowana jest w podziemiu, do którego światło dzienne 

dochodzi tylko z jednego miejsca w suficie głównego korytarza. 

Najbardziej jednak zwraca uwagę wielki architektoniczny blok, 

nieco pochylony i jakby wbity w ziemię za sprawą ogromnej siły. 

Ta część budynku budzi najwięcej skojarzeń i pozwala na wiele 
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interpretacji, co zresztą jest zgodne z założeniem architektów, 

którzy chcieli, aby zwiedzający zastanawiali się nad samą bry-

łą. Najczęściej kojarzy się ludziom z tonącym okrętem, wbitą 

w ziemię rakietą lub bombą, albo też bastionem, zaporą, walącą 

się kamienicą, a nawet bunkrem. Wszystkie skojarzenia wydają 

się trafne, co potwierdza siłę obiektu, który już z zewnątrz tak 

bardzo działa na naszą wyobraźnię. Wydaje się, że cel twórców 

został osiągnięty. I chociaż budynek jest nowy, to już wpisał się 

na listę obowiązkowych miejsc odwiedzanych przez turystów 

i gości spoza Gdańska. 

Wszystkie budynki, które powstały w ostatnich latach, są do-

wodem na to, że Gdańsk jest otwarty na nowoczesną zabudowę. 

Pozostaje pytanie: jak będzie wyglądać architektura przyszłości? 

Czy nowe kamienice i budynki użyteczności publicznej będą 

budowane z nowych, ekologicznych materiałów? Czy będą to 

przetworzone materiały roślinne? Czy może, wzorem świata 

mody, stare budynki będą poddawane recyklingowi, aby można 

było wybudować z nich nowe? Może zaskoczą nas rozwiązania 

technologiczne, na przykład superszybkie windy pozwolą na 

budowę superwysokiego wieżowca, a ten będzie miał jedną 

ścianę obłożoną wyłącznie panelami słonecznymi, tak żeby 

zapewniać prąd mieszkańcom. W wizjach przyszłości miejskiej 

architektury ograniczać nas może tylko wyobraźnia...
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