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Gdańskie Fasady OdNowa 2019
Projekt „Gdańskie Fasady OdNowa 2019” wychodzi naprzeciw potrzebom związanym z poprawą
jakości przestrzeni Głównego Miasta w Gdańsku. Odbudowane po wojennych zniszczeniach
kamienice, w bardzo uproszczonej formie, bez zdobień, często w kształcie odbiegającym 
od przedwojennych oryginałów, nie zostały wpisane indywidualnym wpisem do wojewódzkiego
rejestru zabytków, ich mieszkańcy nie mają więc możliwości pozyskania środków na konserwację 
z urzędu Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Również środki w postaci dotacji 
na cele związane z ociepleniem budynków i inne dotacje celowe znajdują się poza zasięgiem
wspólnot mieszkaniowych. Jednocześnie z powodu złego stanu wizualnego i technicznego
prywatnych kamienic cierpi wizerunek całego Głównego Miasta, będącego jednym 
z najpopularniejszych celów turystycznych w Polsce.

Ten obraz miejsca zaniedbanego i niewartego uwagi jest sukcesywnie przełamywany poprzez
realizację od 2013 roku renowacyjnych projektów, funkcjonujących od 2017 roku pod wspólną
nazwą „Gdańskie Fasady OdNowa”. W efekcie tych konsekwentnie prowadzonych działań
odremontowano, pomalowano i nadano dekoracje artystyczne ponad 100 elewacjom 
oraz wprowadzono na ulice elementy małej architektury i zieleni. To radykalnie zmieniło wizerunek
takich ulic, jak Ogarna, Szeroka, Warzywnicza, Rybackie Pobrzeże czy Świętojańska. Dziś 
tymi ulicami przechodzą liczne wycieczki, podziwiając odnowione w ostatnich latach kamienice, 
do parterów powracają usługi, mieszkańcy i turyści ożywiają i organizują przestrzeń miejską. 
I choć ponad 100 elewacji to bardzo wiele, jednakże na odnowienie czekają kolejne budynki, 
bo tylko dzięki kontynuacji działań możliwa jest kompleksowa odnowa Głównego Miasta.

Projekt Gdańskie Fasady OdNowa 2019 wpisuje się w program wieloaspektowej rewitalizacji
Głównego Miasta w Gdańsku. Projekt przyczyna się do realizacji celów strategicznych Strategii
Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus w zakresie podnoszenia jakości funkcjonalnych, estetycznych 
i przyrodniczych przestrzeni dla poprawy warunków życia mieszkańców Gdańska, a także w zakresie
ochrony i wzmacniania materialnego i duchowego dziedzictwa Gdańska.  Działania takie, 
jak remonty elewacji budynków czy współpraca z inwestorami, zarządcami nieruchomości 
i wspólnotami, przynoszące poprawę estetyki przestrzeni publicznej, przyczyniają się do realizacji
celów Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna.  Projekt jest realizowany w ścisłej współpracy 
z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, jako, że zmiana wizerunku gdańskiego
Głównego Miasta może się dokonać przede wszystkim z poszanowaniem dla unikalnego
architektonicznego kształtu budynków i historycznego charakteru tego obszaru.
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Gdańskie Fasady OdNowa 2019

Poprawa wizerunku wybranych fragmentów ulic w Gdańsku;
Zwiększenie stopnia integracji sąsiedzkiej i chęci działania na rzecz najbliższego otoczenia
mieszkańców wybranych kamienic;
Zwiększenie wiedzy na temat możliwości ingerencji sztuki współczesnej w przestrzeń
historyczną, urbanistyczne aspekty projektowe, użycie technik klasycznych w projektowaniu
współczesnym, określenie zakresu udziału mieszkańców i użytkowników w realizacjach
projektowych.

Mieszkańcy i najemcy odnawianych kamienic;
Przedsiębiorcy prowadzący usługi i handel przy ulicach objętych projektem;

Osoby reprezentujące środowiska architektów i urbanistów, artystyczne, krytyków i teoretyków
związanych z przestrzenią publiczną w Polsce i na świecie;
Właściciele i zarządcy budynków, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych;
Internauci.

Realizacja projektu jest zgodna ze „Strategią Rozwoju Gdańska 2015”, z dokumentem „Program
Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych w Gdańsku. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI 2009” 
i z wskazanymi w tym dokumencie priorytetami i ze „Strategią Rozwoju Gdańska Gdańsk 2030+” 
w zakresie podejścia do zagadnienia przestrzeni publicznej.

Cele projektu:

Odbiorcy:

turyści odwiedzający Gdańsk;
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Program konserwatorski 
W 2019 roku zaplanowano odnowienie fasad i dekoracje na kamienicach przy ulicy Powroźniczej 
od strony miasta i od strony Motławy o numerach 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22A, 22B,
24 oraz ulicy Straganiarskiej o numerach 51-52 i 53-54. Łączna powierzchnia odnawianych fasad 
to 3 400 m2.

Projekt jest realizowany w szczególnym otoczeniu - w obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
zatem pierwszym działaniem stało się opracowanie konserwatorskie przygotowujące indywidualne
wytyczne dla każdej elewacji. Te wytyczne stanowią podstawę dla jednostkowych decyzji
artystycznych, dając gwarancję, że projekty dekoracji kamienic powstaną w poszanowani
unikalnego architektonicznego kształtu budynków i historycznego charakteru tego obszaru.
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Mapa realizacji z 2019 roku
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Projektowanie
Do wykonania projektów dekoracji zostali zaproszeni: Jan Kołodziej – architekt, streetartysta,
absolwenci gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych Dymitr Buławka-Fankidejski, Alicja Fankidejska
Przemysław Garczyński, Michał Wirtel oraz Karolina Klimczuk, studentka gdańskiej Akademii Sztuk
Pięknych. 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe realizacje staraliśmy się ukierunkować prace artystyczne 
na możliwie duże zindywidualizowanie poszczególnych propozycji, przy jednoczesnym zachowaniu
spójności całej koncepcji dekoracji. Zaplanowaliśmy zastosowanie różnych materiałów i technik
artystycznych oraz rzemieślniczych, zarówno malarskich, jak i rzeźbiarskich. Takie działania
stanowią emanację dobrego widzenia artystycznego, ale też pełnią funkcje służebne dla elewacji,
gwarantując harmonii estetycznej zarówno dla pojedynczej elewacji, jak i dla całej pierzei w ramach
układu urbanistycznego danego fragmentu miasta. 

Projekty były przedstawione i konsultowane z Radą Projektu w której skład weszli: dr Anna
Kreigseizen, Krzysztof Kucharczyk - zastępca dyrektora generalnego CSW Łaźnia w Gdańsku, 
dr inż. arch. Piotr Samól - adiunkt w Katedrze Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków
Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz prof. Jacek Zdybel – Akademia Sztuk Pięknych.

Przyjęto założenie, że dekoracje zostaną nadane elewacjom od strony Motławy, natomiast elewacje
od strony miasta zostaną po wyremontowaniu odmalowane zgodnie z projektem konserwatorskim. 
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PROJEKTY



A FUN EVENT

FOR BUSINESS-

MINDED

INDIVIDUALS!

Ticket prices are $10 for

members and $20 for non-

members. Become a

member today by

signing up online at

www.reallygreatsite.com!

STRAGANIARSKA
Elewacje budynków nr 51-52 i 53-54
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STRAGANIARSKA
Elewacje budynków nr 51-52 i 53-54
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POWROŹNICZA
Elewacje budynków nr 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22A, 22B, 24 
od strony miasta i Motławy

A FUN EVENT

FOR BUSINESS-

MINDED

INDIVIDUALS!

Ticket prices are $10 for

members and $20 for non-

members. Become a

member today by

signing up online at

www.reallygreatsite.com!
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A FUN EVENT

FOR BUSINESS-

MINDED

INDIVIDUALS!

Ticket prices are $10 for

members and $20 for non-

members. Become a

member today by

signing up online at

www.reallygreatsite.com!

POWROŹNICZA 11
Projekt malarski 
Autor: Michał Wirtel 
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A FUN EVENT

FOR BUSINESS-

MINDED

INDIVIDUALS!

Ticket prices are $10 for

members and $20 for non-

members. Become a

member today by

signing up online at

www.reallygreatsite.com!

POWROŹNICZA 14
Projekt ceramiczny
Autorzy: Alicja Fankidejska, Dymitr Buławka-
Fankidejski
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A FUN EVENT

FOR BUSINESS-

MINDED

INDIVIDUALS!

Ticket prices are $10 for

members and $20 for non-

members. Become a

member today by

signing up online at

www.reallygreatsite.com!

POWROŹNICZA 15-16
Okiennice
Autor: Jan Kołodziej
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A FUN EVENT

FOR BUSINESS-

MINDED

INDIVDUALS!

POWROŹNICZA 15
Projekt malarski/mozaika
Autor: Przemysław Garczyński
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POWROŹNICZA 17
Projekt malarski
Autor: Michał Wirtel
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A FUN EVENT

FOR BUSINESS-

MINDED

INDIVIDUALS!

Ticket prices are $10 for

members and $20 for non-

members. Become a

member today by

signing up online at

www.reallygreatsite.com!

POWROŹNICZA 19
Projekt malarski
Autor: Michał Wirtel
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A FUN EVENT

FOR BUSINESS-

MINDED

INDIVIDUALS!

Ticket prices are $10 for

members and $20 for non-

members. Become a

member today by

signing up online at

www.reallygreatsite.com!

POWROŹNICZA 20
Projekt malarski
Autor: Michał Wirtel
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A FUN EVENT

FOR BUSINESS-

MINDED

INDIVIDUALS!

Ticket prices are $10 for

members and $20 for non-

members. Become a

member today by

signing up online at

www.reallygreatsite.com!

POWROŹNICZA 22a
Projekt ceramiczny
Autorzy: Alicja Fankidejska, Dymitr Buławka-Fankidejski

18



PIERZEJA
POWROŹNICZA 18-22a
Detale rzeźbiarskie z aluminium 
Autorzy: Alicja Fankidejska, Dymitr Buławka-Fankidejski
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A FUN EVENT

FOR BUSINESS-

MINDED

INDIVIDUALS!

Ticket prices are $10 for

members and $20 for non-

members. Become a

member today by

signing up online at

www.reallygreatsite.com!

POWROŹNICZA 22b
Projekt malarski 
Autor: Michał Wirtel
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KOLORYSTYKA

POWROŹNICZA 10-24
Autor: Barbara Brzuskiewicz

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał
pozytywną decyzję na powyższy projekt kolorystyki
elewacji, odrzucając pozostałe projekty.
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STAN KAMIENIC

Powroźnicza 10 
od strony miasta

Powroźnicza 11 
od strony miasta
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STAN KAMIENIC

Powroźnicza 12 
od strony miasta

Powroźnicza 14 
od strony miasta 
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STAN KAMIENIC

Powroźnicza 15 
od strony miasta

Powroźnicza 16 
od strony miasta
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STAN KAMIENIC

Powroźnicza 17 
od strony miasta

Powroźnicza 21 
od strony miasta

25



STAN KAMIENIC

Powroźnicza 10 Powroźnicza 11 
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STAN KAMIENIC

Powroźnicza 12 Powroźnicza 13
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STAN KAMIENIC

Powroźnicza 14 Powroźnicza 15
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STAN KAMIENIC

Powroźnicza 16 Powroźnicza 17
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STAN KAMIENIC

Powroźnicza 19Powroźnicza 18
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STAN KAMIENIC

Powroźnicza 20 Powroźnicza 21
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STAN KAMIENIC

Powroźnicza 22bPowroźnicza 22a
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STAN KAMIENIC

Powroźnicza 24Powroźnicza 23
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STAN KAMIENIC

Straganiarska
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REALIZACJE



POWROŹNICZA
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POWROŹNICZA
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POWROŹNICZA
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POWROŹNICZA
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STRAGANIARSKA
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Gdańskie Fasady OdNowa 2019

Urząd Miejski w Gdański
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej
Operator: Fundacja Urban Forms

ORGANIZATORZY

Przygotowanie broszury: Fundacja Urban Forms
Opracowanie merytoryczne: Teresa Latuszewska-Syrda
Opracowanie graficzne: Aleksandra Dudek 
Zdjęcia: Ewelina Diakowska, Dariusz Chmielewski
Łódź 2020

Zadanie publiczne pod nazwą „Organizacja, przygotowanie 
i przeprowadzenie projektu nadania dekoracji artystycznych
zespołowi elewacji kamienic w obszarze Głównego Miasta” zostało
zrealizowane przez Fundację Urban Forms w wyniku wygranego
konkursu dla organizacji pozarządowych przeprowadzonego przez
Urząd Miejski w Gdańsku.

Projekt sfinansowany przez Gminę Miasta Gdańska.


