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GŁÓWNE MIASTO W GDAŃSKU
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GŁÓWNE MIASTO W GDAŃSKU - stan na 1939r.

Główne Miasto w Gdańsku, uznawane za jeden z najznakomitszych staromiejskich zespołów  
urbanistycznych w Europie, przed wojną cechowało się bardzo gęstą, historyczną tkanką miejską. 
Kwartały zabudowy były szczelnie wypełnione kamienicami trójtraktowymi, oficynami i budynkami 
gospodarczymi. Gdańsk, jako miasto hanzeatyckie, w swojej świetności należał do najważniej- 
szych i największych miast w Europie.
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GŁÓWNE MIASTO W GDAŃSKU - zniszczenia wojenne 1945r.

Pod koniec Drugiej Wojny Światowej, w 1945 roku historyczne śródmieście Gdańska zostało niemal 
całkowicie zniszczone. Szacuje się, że destrukcji uległo ponad 90% historycznego śródmieścia,  
a na samym Głównym Mieście procent ten był jeszcze wyższy. Na mapie kolor jasno szary to  
zniszczenia całkowite, ciemno szary - częściowe, czarny - obiekty zachowane, w tym uszkodzone.
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GŁÓWNE MIASTO W GDAŃSKU - odbudowa powojenna 

Powojenna odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku  była bezprecedensowa. W wyniku połączenia  
myśli konserwatorskiej i modernistycznej, powstała hybrydowa struktura łącząca w sobie cechy 
historycznego centrum miasta z osiedlem robotniczym. Zachowano główną sieć ulic wraz z pierzejami, 
jednak kwartały zyskały obszerne, półprywatne wnętrza, zaś część kamienic została odbudowana, jako 
bloki z historycznymi podziałami elewacji.
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GŁÓWNE MIASTO W GDAŃSKU - dekoracje artystyczne, 2017r.

W 1953 roku zrealizowano projekt nadania wystroju artystycznego fasadom kamienic na Trakcie Króle- 
wskim. W późniejszych latach kontynuowano ten proces, jednak w dużo mniejszej skali i zakresie.  
Realizowane po 60 latach działania w ramach niniejszego projektu są kontynuacją tej tradycji. Kolor czer-
wony przedstawia budynki objęte projektem w latach 2013 - 2017, kolor czarny - pozostałe kamienice  
z elementami wystroju artystycznego fasad.





KAMIENICA GDAŃSKA



KAMIENICA GDAŃSKA - model przedwojenny

Typowa gdańska kamienica przez wieki charakteryzowała się dbałością o detal 
architektoniczny i wystrój artystyczny fasady, niezależnie od stylu i okresu 
w jakim powstawała.
 



KAMIENICA GDAŃSKA - stan na 1945r.

W 1945 roku znakomita większość budynków na Głównym Mieście w Gdańsku została  
doszczętnie zniszczona, pozostały tylko zgliszcza i nieliczne elementy ocalałych budynków.



KAMIENICA GDAŃSKA - kwerenda archiwalna

W okresie powojennym przystąpiono do prac studialnych, mających na celu odtworzenie  
form zniszczonych kamienic, na podstawie dostępnych materiałów historycznych.
 



KAMIENICA GDAŃSKA - odbudowa powojenna

Odbudowa Gdańska łączyła w sobie ducha modernizmu i tradycyjnej myśli konser-
watorskiej. Odbudowane kamienice często nawiązywały do swoich poprzedników  
w sposób jedynie symboliczny.



KAMIENICA GDAŃSKA - nadanie dekoracji artystycznych

Projekt nadania dekoracji artystycznych fasadom ma na celu przywrócić dawną świetność 
gdańskim kamienicom, czerpiąc z tradycji i wnosząc nowe, współczesne wartości i walory 
artystyczne. 



Ul. Ogarna 10-12



Na początku 1952 r. doszło do spotkania gdańskich architektów i plastyków, na którym  
postanowiono zapewnić odbudowywanym od 1949 r. kamienicom wystrój o najwyższym poziomie 
artystycznym. 

Przez kolejne dwa lata, do drugiej połowy 1954 r., na rusztowaniach wzdłuż ul. Długiej i Długiego 
Targu (Droga Królewska) pracował zespół artystów realizujących w większości swoje 
autorskie projekty artystyczne. 
 
Pierwotny projekt był znacznie nowocześniejszy niż ten zrealizowany ostatecznie, jednakże nie trudno 
jest znaleźć dekoracje w stylu charakterystycznym dla lat 50. XX w., z elementami zarówno przedstawie-
niowymi jak i geometrycznymi i abstrakcyjnymi.

TRAKT KRÓLEWSKI 1952 - 1954r.









Analiza kompletności wystroju artystycznego fasad pomiędzy ul. Piwną i ul. Ogarną (stan na 
rok 2012)



Kamienice wymagające przeprowadzenia remontu fasad pomiędzy ul. Piwną i ul. Ogarną (stan 
na rok 2012)



KWARTAŁ EKSPERYMENTALNY

Odbudowa Gdańska rozpoczęła się w 1949 roku od południowo-zachodniego narożnika dzisiejszego 
Głównego Miasta - kwartału ulic Ogarnej, Garbary, Długiej i Pocztowej. 
 





Kwartał ten zyskał nazwę „Kwartału eksperymentalnego”. Ponad sześćdziesiąt lat później w tym samym 
miejscu rozpoczął się projekt nadania dekoracji artystycznych fasadom kamienic, mający na celu  
poprawę stanu technicznego i estetyki pierzei.

KWARTAŁ EKSPERYMENTALNY



Odbudowa pierwszego kwartału po wojnie miała charakter mocno propagandowy. Budynek na rogu  
ul. Ogarnej i Garbary został odbudowany w mniej niż tydzień.  Były testowane różne rozwiązania  
projektowe i wykonawcze, które nie zawsze miały swoją kontynuację w późniejszych etapach odbudowy. 

KWARTAŁ EKSPERYMENTALNY









GENEZA PROJEKTU

Projekt nadania dekoracji artystycznych fasadom kamienic zrodził się z potrzeby poprawy jakości prz-
estrzeni publicznej na Głównym Mieście w Gdańsku. 

Odbudowane kamienice, nie wpisane indywidualnym wpisem do wojewódzkiego rejestru zabytków,  
nie mają możliwości pozyskania środków na ich konserwację z urzędu Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

Również środki w postaci dotacji na cele związane z ociepleniem budynków i inne dotacje celowe znaj-
dują się poza zasięgiem wspólnot mieszkaniowych. 

Jednocześnie z powodu złego stanu wizualnego i technicznego elewacji cierpi wizerunek całego Głów-
nego Miasta, będącego jednym z najpopularniejszych celów turystycznych w Polsce. 
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ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Do projektu dobierane były w pierwszej kolejności większe ciągi fasad, w miarę możliwości kompletne 
pierzeje lub ich ważne fragmenty, narożniki, domknięcia osi widokowych.





ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Przy projektowaniu, jako podstawową zasadę przyjęto założenie, iż zastana struktura architektoniczna 
fasady jest punktem wyjściowym dla dodawanej warstwy dekoracji artystycznej. 





ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Kolorystyka fasad wzorowana była na oryginalnych tynkach, na podstawie przeprowadzonych badań 
konserwatorskich i dobierana względem sąsiednich fasad. W uzasadnionych przypadkach nadawana 
była całkowicie nowa szata kolorystyczna celem dopełnienia lub akcentu kompozycji całej pierzei. 







ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Dekoracje poszczególnych fasad rozpatrywane były induwidualnie dla każdej kamienicy, a także w skali 
całego założenia projektowego oraz kontekstu miejsca, przestrzennego jak i historycznego.































OGARNA

DŁUGA
DŁUGI TARG

RYBNY

PIWNA

CHLEBNICKA

MARIACKA

SZEROKA

ŚWIĘTOJAŃSKA

STRAGANIARSKA

ŚW. DUCHA

odbudowana zabudowa Głównego Miasta w Gdańsku, stan na 2017 r.

kamienice z fasadami posiadającymi elementy dekoracji artystycznych

fasady kamienic objęte Projektem w latach 2013-2017









Dziękuję za uwagę


