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Niniejszym oddajemy do Państwa rąk trzy tomy publikacji stanowiącej efekt dwuletnie-

go projektu mającego na celu opracowanie katalogu strat wojennych trzech gdańskich 

zabytkowych budowli: Ratusza Głównego Miasta, Dworu Artusa i Domu Uphagena, two-

rzących obecnie odziały Muzeum Gdańska. Projekt ten został zrealizowany w ramach pro-

gramu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatytułowanego „Badanie polskich  

strat wojennych”. 

Mimo ogromnej skali i rozmiaru strat poniesionych przez Gdańsk w czasie II wojny światowej, 

a zwłaszcza pod jej koniec, kiedy to miasto zostało kompletnie wypalone i zrujnowane, 

po zakończeniu wojny niezwłocznie rozpoczęto różnego rodzaju działania zmierzające 

do uratowania i zabezpieczenia tych wszystkich zabytków, które nie uległy zniszczeniu. 

Wysiłki te doprowadziły między innymi do odbudowy gdańskiego Głównego Miasta, jed-

nego z największych i najgłośniejszych polskich osiągnięć w zakresie ochrony zabytków 

w Polsce. Dziełu temu towarzyszyło wzrastające zainteresowanie tematyką zabytków ru-

chomych zaliczanych do utraconego dziedzictwa Gdańska, a także stopniowy rozwój 

badań naukowych nad dokumentacją strat wojennych oraz historią zbiorów artystycznych 

w kontekście II wojny światowej i powojennych przemian. 

Pierwsze prace studialne w zakresie strat wojennych wyposażenia Dworu Artusa, Domu 

Uphagena i Ratusza Głównego Miasta zrealizowano na zlecenia Ministerstwa Kultury w la-

tach 90. ubiegłego wieku. 

Wkrótce potem dzięki ujawnieniu nowych cennych zespołów archiwalnych fotografii 

pojawiły się możliwości dokładniejszych i szerszych studiów nad gdańskimi stratami. 

Powiększające się zasoby cyfrowe, komercyjne i tworzone społecznie internetowe bazy 

archiwalnych fotografii czy pocztówek również okazały się pomocne. Przygotowanie obec-

nych opracowań, obejmujących znacznie szerszy katalog dzieł i bardziej kompleksowe 

spojrzenie na straty wojenne, możliwe było także dzięki powiększającemu się dorobkowi 

konserwatorów, historyków sztuki, historyków oraz publikacjom nowych materiałów. 

Przedmowa

Waldemar Ossowski 
Dyrektor Muzeum 
Gdańska
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Zaprezentowane w katalogu wyniki badań przynoszą wymierne korzyści: wspierają wy-

kształcenie dobrych praktyk prowadzenia badań proweniencyjnych, rozbudowują bazę 

strat wojennych, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, oraz znaczą-

co rozszerzają tematykę podobnych projektów realizowanych przez dwa inne gdańskie 

muzea: Muzeum Archeologiczne i Muzeum Narodowe. 

Podkreślić warto, że za polskie straty wojenne uznaje się obiekty z terenów Polski po 

1945 r. utracone w wyniku II wojny światowej, które w momencie utraty stanowiły część 

zbiorów publicznych, prywatnych, kościelnych lub należących do związków wyznanio-

wych. Zgodnie z tą definicją, ukutą na podstawie międzynarodowych regulacji, Polska 

może starać się o zwrot zabytków z przedwojennego Gdańska. Opracowanie to stwarza 

szansę na odnalezienie, zidentyfikowanie i ewentualne odzyskanie przynajmniej części 

utraconej spuścizny, tym bardziej że w ostatnich latach pojawiły się większe możliwości re-

stytucji dóbr kultury, co skutkowało między innymi zakończeniem szeregu postępowań, 

wcześniej nierozwiązanych.

Należy żywić nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się do odnalezienia choćby kilku 

z opisywanych w niej dzieł. Choć przeznaczona dla szerokiego grona profesjonalistów – 

muzealników i badaczy poszukujących informacji o zaginionych dziełach, może również 

odegrać ważną rolę w upowszechnianiu i podnoszeniu świadomości problemu utraconego 

wskutek działań wojennych dziedzictwa kulturowego Gdańska. 

Dziękuję Autorom za podjęcie trudu przygotowania tekstów, konsultantom za merytoryczne 

wsparcie, prof. dr. hab. Edmundowi Kizikowi oraz dr. hab. Jackowi Friedrichowi za opraco-

wanie wnikliwej recenzji, autorom składu i redaktorom za przygotowanie publikacji. Słowa 

podziękowania należą się także wszystkim instytucjom, które pomogły w przeprowadzeniu 

kwerend i zbieraniu materiałów ikonograficznych, oraz ich pracownikom. Na zakończenie 

należy podkreślić, że książka ta mogła powstać dzięki specjalnej pomocy finansowej Mi-

nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za co składam serdeczne podziękowanie. 
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Straty wojenne
Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku

Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku zbudowany został w drugiej połowie XIV w. jako re-

prezentacyjna siedziba władz miejskich. Przez kilka stuleci był najważniejszym budynkiem 

publicznym w Gdańsku. Tu obradowały: Rada Miejska, Sąd Ławniczy (orzekający w więk-

szości spraw karnych i cywilnych) oraz Trzeci Ordynek (powołana w 1526 r. reprezentacja 

pospólstwa). Od czasu przyłączenia Gdańska do Rzeczpospolitej w 1466 r. w Ratuszu rezy-

dował także burgrabia królewski, a w czasie pobytów w mieście władców Polski urzą-

dzano tu salę audiencyjną. Swoją siedzibę w Ratuszu miały najważniejsze urzędy, takie 

jak: Kamlaria (urząd finansowy), Komora Palowa (urząd podatkowo-celny), Sąd Wetowy 

(nadzorujący sprawy policyjno-handlowe), kancelaria, archiwum miejskie z najcenniej-

szymi dokumentami1.

Ceglany budynek Ratusza wzniesiono w latach 1379–13822. Był on jednopiętrowy, na planie 

prostokąta, z niewielką wieżą na osi. W latach 1486–1492 pod kierunkiem budowniczego 

miejskiego Henryka Hetzela nadbudowano trzecią, niską kondygnację, podwyższono 

wieżę, dodano wieżyczki na narożach i ścianę attykową nad elewacją wschodnią. Dzię-

ki rosnącej potędze handlowej Gdańska w epoce nowożytnej, ogromnemu wzrostowi 

majątku miejskiego, a także reorganizacji administracji możliwe stało się podjęcie trwającej 

kilkadziesiąt lat renesansowej rozbudowy i przebudowy. W połowie XVI w. powstały trzy 

skrzydła wydzielające wewnętrzny dziedziniec. Po pożarze w 1556 r. mistrz Dirk Daniels 

wykonał renesansowy hełm wieży, w 1561 r. zwieńczony pozłacaną figurą, wedle tradycji 

przedstawiającą postać polskiego króla Zygmunta Augusta. W 1589 r. na wieży zamonto-

wano pierwszy w Gdańsku carillon. W latach 1593–1596 kolejną przebudową w stylu re-

nesansu północnego kierował Anton van Obberghen. Nadała ona budynkowi zewnętrzną 

formę, która zachowała się aż do 1945 r. Ostatnią dużą pracą była przebudowa głównego 

wejścia – w latach 1766–1768 Daniel Eggert zaprojektował nowy portal z herbem Gdańska 

oraz zewnętrzne dwubiegowe schody z bogatą kamieniarską dekoracją.

Wraz ze zmieniającym się gustem artystycznym i rosnącymi aspiracjami gdańskich pa-

trycjuszy architektoniczny wystrój oraz wyposażenie ratuszowych pomieszczeń było  

1 Więcej na temat struktury władzy w Gdańsku i funkcji społeczno-politycznych Ratusza  

zob. Bogucka 1997; Zdrenka 1997; Król jedzie 2018.

2 Ważniejsza literatura, w której opisano historię budynku i jego przebudowy: Hoburg 1857;  

Klamann 1980; Klamann 1982; Maciakowska, Gzowski, Tarnacki 1997; Darecka 2019.

1. Sień w okresie 

międzywojennym, 

PAN BG

Historia Ratusza
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kilkukrotnie zmieniane, uzupełniane, przenoszone i dostosowywane do aktualnych potrzeb 

oraz pełnionych funkcji3. Złożyły się na nie detale architektury i dzieła sztuki najwyższej 

klasy, a także skromniejsze, ale dające świadectwo wytwórczości dawnych rzemieślni-

ków oraz gustu gdańszczan. W okresie największej świetności Gdańska pod koniec XVI 

i w XVII w. reprezentacyjny wystrój otrzymały wnętrza na pierwszym piętrze gotyckiej 

części Ratusza, a także niektóre na drugim piętrze i w skrzydłach renesansowych. Przede 

wszystkim były to: Wielka Sień (il.1), Wielka Sala Rady, Mała Sala Rady, Kamlaria oraz Sala 

Depozytowa. Powstały wówczas dekoracyjne stropy, boazerie, schody z galerią, portale, 

kominki, cykle malarskie i szereg drobnych elementów wystroju. Do prac nad ozdobie-

niem sal zaangażowano wybitnych artystów. Wymienić należy zwłaszcza malarzy: Hansa 

Vredemana de Vriesa, Antona Möllera, Izaaca van den Blocka, rzeźbiarza Willema van der 

Meera oraz snycerza Simona Hörla. Najbogatszy wystrój, godny rangi i pozycji Gdańska, 

zyskała przede wszystkim Wielka Sala Rady (il.2). W drugiej połowie XVIII w. uzupełniono 

go dodatkowo obrazami i dekoracjami namalowanymi przez Beniamina Schmidta.

Funkcję siedziby samorządu miejskiego pełnił Ratusz nieprzerwanie aż do lat 40. XX w. 

Przejście Gdańska pod panowanie pruskie w 1793 r. spowodowało reorganizację struk-

tury władz miejskich, co znalazło odbicie w nowym układzie funkcjonalnym Ratusza. Był 

on siedzibą ustawodawczej Rady Miejskiej i Zarządu Miasta na czele z nadburmistrzem 

i burmistrzem, a także licznych urzędów, komisji i kuratoriów4. Liczba urzędników miejskich 

wzrosła z 15 w 1796 r. do prawie stu w 1920 r.5 W 1921 r. rolę miejskiego magistratu przejął 

Senat Wolnego Miasta. Zabytkowe sale Ratusza pełniły wówczas funkcje recepcyjne dla 

władz Wolnego Miasta, a pozostałe pomieszczenia stanowiły siedzibę różnych biur Senatu 

WMG6. Zarząd Miasta, nadal urzędujący w Ratuszu, reaktywowano w latach przyłączenia 

Gdańska do III Rzeszy – 1939–19457.

Wzrost liczby urzędników miejskich pociągnął za sobą liczne przebudowy i przekształ-

cenia wnętrz budynku. Większe remonty zrealizowano w latach 1823–1824, 1840–1841, 

1864–1866 i 1894–18988. Sale wyższych kondygnacji w większości podzielono na małe 

pomieszczenia biurowe, przebito kilka przejść do sąsiednich kamienic. Wielką Salę Wety 

przebudowano na salę posiedzeń Rady Miejskiej, wzorowaną na refektarzu Pałacu Wielkich 

Mistrzów zamku malborskiego (il. 3). Dawną Kamlarię przekształcono w pokój audiencyjny, 

3 Ważniejsza literatura, w której opisywane było wyposażenie i wystrój Ratusza: Hoburg 1857;  

Puttner 1906; Mellin 1966, s. 279–291; Domagała 1978, s. 25–64; Klamann 1980, s. 36–43;  

Iwanoyko 1976; Iwanoyko 1986; Betlejewska 2001; Grzybkowska 2003, s. 31–56; Kaleciński 2011.

4 O ustroju i administracji w czasach I Wolnego Miasta Gdańska i w okresie pruskim  

zob. Rozenkranz 1980; Nieuważny 2007; Maciejewski 2017.

5 Gliński mps.

6 Wójcicki 1976; Loew 2015.

7 Schenk 2014.

8 Dzieje przebudów, adaptacji i remontów w latach 1793–1920 szczegółowo omówił Mirosław Gliński 

(Gliński mps).
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2. Wielka Sala Rady, 

lata 20. XX w., MNG
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a Salę Depozytową – w gabinet nadburmistrza. W 1865 r. burzliwą dyskusję wywołał pro-

jekt likwidacji zabytkowego wyposażenia Sali Czerwonej i zamiany jej na pokój biurowy. 

Zarząd, zarzucony lawiną protestów radnych, zmuszony był wycofać się z tej niefortunnej 

propozycji9. W XIX w. budynek zmodernizowano, wprowadzając początkowo piece ka-

flowe, a w latach 60. system centralnego ogrzewania i oświetlenie gazowe, zaś w 1898 r. 

przeprowadzono elektryfikację.

Od początku panowania pruskiego usuwano z Ratusza ślady polskości, takie jak budo-

wana przez kilkaset lat galeria portretów królów polskich10 czy obraz Bitwa pod Grunwal-

dem Krzysztofa Aleksandra Boguszewskiego z około 1630 r.11 w Wielkiej Sali Wety. W ich 

miejsce w końcu XIX w. wprowadzono wielkoformatowe malarstwo uznanych artystów 

niemieckich ukazujące pruską wizję dziejów Gdańska12 .

Zachowane historyczne wyposażenie często nie było traktowane z należytą troską. Pierw-

szą kompleksową renowację wystroju sal Czerwonej i Zimowej oraz innych obrazów wy-

konał malarz Louis Sy dopiero w latach 1864–186613. Dopiero ostatni gruntowny remont 

z lat 1924–1926 miał na celu między innymi przywrócenie głównym pomieszczeniom ich 

historycznego wyglądu14. W ratuszowych wnętrzach na przełomie XIX i XX w. znalazło 

się również miejsce na zabytkowe detale, przeniesione i tym samym uratowane z prze-

budowywanych wówczas gdańskich kamienic. Były to między innymi: kamienny portal 

i arkada z kamienicy przy ul. Chlebnickiej 11 czy rzeźbione drewniane skrzydło drzwiowe 

z kamienicy Ferberów przy ul. Długiej 2815.

Reprezentacyjna część Ratusza: Wielka Sień, Wielka i Mała Sala Rady (zwane popularnie 

Czerwoną lub Letnią oraz Zimową), Sala Rady Miejskiej (dawniej Wielka Sala Wety, w XIX w. 

określana jako Sala Biała), dawna Kamlaria i Sala Depozytowa, przez niemal cały XIX w. 

były za niewielką opłatą dostępne dla zwiedzających16. Wielka Sala Wety często była 

określana jako „muzeum miejskie” (Stadtmuseum), gdyż w latach 1863–1870 gdańskie 

Towarzystwo Przyjaciół Sztuki (Kunstverein zu Danzig) udostępniało tu także swoje zbiory, 

zakupione z myślą o przyszłym muzeum miejskim, utworzonym ostatecznie w budynkach 

byłego klasztoru pofranciszkańskiego i Gimnazjum Miejskiego17.

9 „Danziger Zeitung” z 29 marca i 6 kwietnia 1865 r.

10 Domagała 1997.

11 Stankiewicz 2019, s. 21 i 25.

12 Loew 2012, s. 187–200; Friedrich 2018, s. 80–90.

13 Gliński mps; Sy Louis Friedrich Rudolf, [w:] Gedanopedia –  

internetowa encyklopedia Gdańska (dostęp: 29.10.2020).

14 Gliński mps.

15 Kruszyński 1912, s. 73.

16 Ibidem, s. 70; Gliński mps.

17 Meyer 1935; Drost [1935].

3. Wielka Sala Wety, 

wygląd po przebudowie 

w 2. poł. XIX w., BFM
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W czasie II wojny światowej, z powodu obaw wywołanych alianckimi nalotami, w tym bom-

bardowaniami miast zabytkowych (m.in. Kolonii, Lubeki czy Rostocku), władze niemieckie 

powołały specjalną grupę, która miała zająć się opracowaniem, a następnie realizacją 

planu ochrony dziedzictwa kulturowego Gdańska przed zniszczeniami wojennymi. Ekipa, 

formalnie powołana w 1942 r. z ramienia Pruskiego Ministerstwa Finansów, miała za zadanie 

zabezpieczenie miasta przed skutkami przewidywanego bombardowania18. Na jej czele 

stanął nadradca rządowy i budowlany Keibel, który opracował wytyczne do planu rato-

wania gdańskich zabytków19. Uznał on, że jedynym ratunkiem jest demontaż dzieł sztuki 

i wyposażenia oraz ich wywiezienie do miejsc oddalonych od Gdańska. W zaleceniach 

wskazał, które obiekty podlegać będą demontażowi oraz jakie warunki powinny spełnić 

wytypowane miejsca przechowywania. Określono też instrukcję tworzenia dokumentacji 

fotograficznej, rysunkowej, wykonywanych odcisków i odlewów gipsowych oraz ozna-

czeń na zdemontowanych detalach, które miały w przyszłości pomóc w ich ponownym 

montażu. W przypadku detali stałego wystroju, których nie dało się wymontować, zalecił 

ich zabezpieczenie na miejscu: obudowanie bądź zamurowanie. Delegatem grupy Keibla 

został architekt Jakob Deurer (1897–1960), który do Gdańska przyjechał w czerwcu 1943 r. 

Na miejscu współpracował on z architektem Erichem Volmarem (1887–1975) – głównym 

konserwatorem Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie. Prace zabezpieczające w Gdań-

sku trwały od października 1943 do stycznia 1945 r. Brało w nich udział około dwudziestu 

pracowników. Powstały 24 tomy dokumentacji. Do niektórych z nich dołączono zdjęcia 

miejsc ukrycia zabytków. W zabezpieczaniu gdańskich dzieł sztuki brał również udział 

Willi Drost (1892–1964) – ówczesny dyrektor Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum, obecne 

MNG) i konserwator zabytków ds. dzieł sztuki i rzemiosła artystycznego (Denkmalpfleger 

für Werke der Bildenden Kunst und des Kunstgewerbes) w Wolnym Mieście Gdańsku. 

Zdemontowane zabytki ponumerowano czerwoną farbą na odwrocie, czasami oznaczo-

no dodatkowymi naklejonymi karteczkami, następnie zapakowano w drewniane skrzynie 

i wywieziono poza Gdańsk: na Kaszuby i Żuławy. Część ze sporządzonej wówczas doku-

mentacji uległa zniszczeniu podczas działań wojennych w Gdańsku, niektóre egzemplarze 

zachowały się na terenie Niemiec u syna Jakoba Deurera – Wolfganga, który przekazał je 

do Polski w 1977 i 1978 r.20 Wiele przedwojennych zdjęć gdańskich zabytków wywieziono 

w 1945 r. do Niemiec, głównie do Marburga.

Może dziwić fakt, że wśród dostępnych obecnie materiałów i spisów brakuje dokumentów 

czy choćby wzmianek o ewakuacji zabytków z Ratusza. Mogło to być związane z pełnioną 

wówczas nadal funkcją administracyjną tego obiektu (w trudnych warunkach wojennych, 

przy zbliżającym się froncie priorytetem władz stało się utrzymanie sprawnej administracji, 

a nie ratowanie zabytków) lub tym, że demontaż wyposażenia przeprowadzony został 

18 Domańska 1979, s. 127–130; Bakun 2015, s. 155–157.

19 Kopia maszynopisu Keibla znajduje się w zbiorach PAN BG, zob. Keibel 1942. 

20 Domańska 1979, s. 129–130.

Ewakuacja
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w ostatniej chwili – bez przygotowania kompletnej dokumentacji. O przynajmniej częścio-

wym dokumentowaniu ewakuacji Ratusza świadczą przede wszystkim zachowane zdjęcia 

z tej operacji. Kierował nią wspomniany W. Drost21, a nie – tak jak w większości obiektów 

Gdańska – J. Deurer, chociaż i on brał udział w dokumentowaniu detali. Jak wiadomo, 

wykonał fotografie w wielu ujęciach dla Sieni wraz z kręconymi schodami. Najdokładniej 

została udokumentowana przez Drosta Wielka Sala Rady jako najbardziej reprezentacyjna, 

posiadająca najcenniejsze i najbogatsze w Ratuszu wyposażenie. Wszystkie detale: obrazy, 

portale, gzymsy, ławy, i poszczególne fragmenty ścian sfotografowano wraz z karteczkami 

z wypisaną odręcznie numeracją. W pozostałych pomieszczeniach: Sieni, Sali Zimowej, 

częściowo w Kamlarii i Sali Depozytowej, na kliszach uwieczniono przede wszystkim 

obrazy i elementy stolarsko-snycerskie powstałe w XVI–XVII w. Z tak wykonanej dość 

szczegółowej dokumentacji fotograficznej wnioskować można, że demontaż zabytków, 

przynajmniej z Sali Czerwonej, przeprowadzono zgodnie ze wspomnianymi wyżej wy-

tycznymi. Brakuje natomiast opisów zdjęć, spisu demontowanych obiektów, rysunków 

inwentaryzacyjnych oraz schematów z zaznaczeniem miejsc ich rozlokowania. Możliwe, 

że ta część dokumentacji z uwagi na pośpiech nigdy nie powstała, zaginęła lub znajduje 

się w którymś z archiwów, lecz nie została dotąd odnaleziona22 .

Po demontażu detale z Sali Czerwonej zostały oznaczone na odwrocie czerwoną farbą: 

zwykle cyfrą i literą, w kolejności występowania elementów. Na przykład na intarsjowanych 

gzymsach i ławach z Sali Czerwonej wypisano: 4a, 4b, 4f, 1d, 2d, 2Q itd. Cyfra oznaczała 

ścianę, a litera kolejność zawieszenia – prawdopodobnie od góry. Oznaczenia te jednak 

nie pokrywają się z karteczkami widocznymi na zdjęciach Drosta. Na obrazach ze stropu 

znajdowały się oznaczenia tylko literowe A, B, G, I, R, T, U, V itd.23 Numeracja ta zachowała 

się do dzisiaj, ale nie jest widoczna na co dzień. Brakuje informacji, czy ewakuowane detale 

z innych sal również zostały ponumerowane w podobny sposób. Dane dotyczące oznaczeń 

niekiedy były wzmiankowane w powojennych dokumentacjach konserwatorskich24.

21 Kilarski 1997, s. 107–108.

22 Warto odnotować, że wspomniana wyżej dokumentacja opracowana przez Jakoba Deurera 

liczyła 24 numerowane tomy (zwykle poświęcone jednemu gdańskiemu zabytkowi), nie była 

jednak opatrzona spisem treści lub skorowidzem zawartości. Komplet autorski tej dokumentacji, 

przekazany do Polski przez Wolfganga Deurera, a przechowywany w APG (syg. 1629/1-12, 

15-24), nie zawiera tomów o numerach XIII i XIV. W toku badań udało się ustalić, że tom XIII 

dotyczący Dworu Artusa znajduje się w zasobach WUOZ w Gdańsku (sygn. Deurer 1943/1944, 

por. tom Dwór Artusa w Gdańsku. Straty wojenne, s. 21). Niewykluczone zatem, że zaginiony 

tom XIV obejmował Ratusz Głównego Miasta. Kwestia ta wymaga jeszcze dodatkowych  

badań źródłowych.

23 Blocke 1969; Bielaszewska 1969.

24 Stankiewicz 1970.
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5. Kamienne słupki w Sieni 

obudowane deskami, MG

4. Prowizoryczne zabezpieczenie 

kominka w Wielkiej Sali Rady, MG
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Nie wszystkie elementy wyposażenia ewakuowano. Na miejscu zostały na przykład drewnia-

ne gzymsy z Sali Zimowej i kręcone schody z Sieni. Nie mamy w ogóle informacji na temat 

ewakuacji niektórych elementów, między innymi boazerii z fryzami i szafkami ściennymi 

z Kamlarii czy wystroju Sali Depozytowej. Z Kamlarii zachowało się intarsjowane skrzydło 

drzwiowe z dekoracyjnego portalu z datą „1597”. Można by przypuszczać, że skoro za-

chowały się drzwi, to zapewne były one ewakuowane, a wraz z nimi również i cały portal, 

ale ten, niestety, zaginął. Możliwe jednak, że w ostatniej chwili wywieziono tylko łatwe do 

demontażu drzwi. Stałe elementy wystroju, niemożliwe do zdemontowania, zabezpieczono 

na miejscu. Na przykład kominki czy kamienne słupki przy schodach w Sieni obudowano 

deskami (il. 4–5). Okna w Sali Czerwonej z oryginalną neorenesansową stolarką zamuro-

wano od zewnętrznej strony (il. 6). Niektóre z okien zabezpieczono od wewnątrz workami 

z piaskiem25. Przygotowano również gaśnice.

25 Widoczne na fotografii z lat 1943–1944, APG, 1629/5/048, nr 128.

6. Okno w Wielkiej Sali 

Rady zabezpieczone 

przez zamurowanie, HI
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Po zakończeniu działań wojennych, już w kwietniu 1945 r., rozpoczęto zwożenie dzieł sztuki 

z powrotem do Gdańska. Zajmował się tym przede wszystkim Jan Kilarski (1882–1951) – 

naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Współpracował on z W. Drostem 

i E. Volmarem, którzy do jesieni 1946 r. przebywali jeszcze w Gdańsku. Otrzymał od nich 

wykaz miejscowości, do których wywieziono zabytki. Kilarski prowadził dziennik, w którym 

odręcznie zapisywał wyjazdy w teren, co odnalazł i w jakim stanie26. W wyjazdach towa-

rzyszył mu zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Władysław Brzosko. Zwoże-

niem skrzyń zajmował się też malarz Czesław Wierusz-Kowalski (1882–1984)27. 9 czerwca 

z Rzucewa koło Pucka przywieziono boazerię, kwiatony oraz obraz Alegoria Gdańska ze 

stropu Sali Czerwonej28, a 14 czerwca w Mierzeszynie koło Przywidza, w emporze ko-

ścioła ewangelickiego, odnaleziono „półkoliste obrazy z ratusza”, w tym Grosz czynszowy 

A. Möllera (il. 7). Zabytki początkowo zwożono do zbiornicy w Sopocie, a następnie (od 

lipca 1946 r.) – do składnicy konserwatorskiej w Gdańsku-Oliwie. Z zachowanego spisu 

26 Kilarski 1945, s. 25.

27 Mieszkowski 1997, s. 31.

28 Kilarski 1945, s. 107.

Po 1945 r.: zwożenie, 
identyfikacja 
i przechowywanie
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odnalezionych obiektów muzealnych znajdujących się w składnicy w 1948 r. (il. 8) wynika, 

że zajmowała ona osiem pomieszczeń mieszczących się w spichlerzu, szopie i garażu29. 

Wykaz ten zawiera dziewięćset pozycji. Kilkanaście z nich odnosi się do wyposażenia 

z Wielkiej Sali Rady Ratusza Głównomiejskiego. Pod poz. 095 znalazł się obraz Oratio 

Beniamina Schmidta30, pod poz. 286 – fragmenty rzeźbionego gzymsu drewnianego31, 

poz. 409 stanowił „fragment ławy dębowej ok. 200 cm (IVd)”, poz. 730–738 dotyczyły 

szeregu elementów intarsjowanych i stolarsko-snycerskich, w tym bocznych ścianek 

z lwami od ławki stojącej w Sali Zimowej, a przeniesionej tam z Sali Czerwonej32 . Pozy-

cja 124 – „drzwi dwuskrzydłowe rzeźbione – ratusz gdański” być może dotyczy Ratusza 

Staromiejskiego lub innego obiektu, ponieważ w Ratuszu Głównego Miasta, jak wynika 

29 Składnica 1948.

30 Ibidem, s. 4.

31 Ibidem, s. 12. Prawdopodobnie poz. 285: „fragmenty boazerii drewnianej rzeźbionej”,  

również mogła dotyczyć tej sali.

32 Ibidem, s. 28, poz. 738: „dwa fragmenty oparć od ław / lwy złocone rzeźb”, dotyczy 

zachowanych fragmentów ławy z Sali Czerwonej.

7. Obraz A. Mölera Grosz Czynszowy, 

ekspozycja w okresie międzywojennym.

Jedyny obraz z cyklu do Komory 

Palowej prezentowany obecnie 

w Ratuszu, HI



18

z dostępnych materiałów ikonograficznych, rzeźbionych drzwi dwuskrzydłowych nie było. 

Odręczna notatka „Ratusz GM” znalazła się też przy poz. 391 i 392: „Obramowanie okna 

drew. polichrom. rzeźbionego (R7 Rechtes Fenster links u. rechts) i (R7 Mittelfenster rechts, 

R5 linkes Fenster rechts)”33. Trudno obecnie rozstrzygnąć, które to były elementy. Mogły 

pochodzić z rzeźbionej stolarki okiennej z Sali Czerwonej, ale okna te zostały zamurowane 

na czas działań wojennych i nie ma dodatkowych informacji o ich ewakuacji. Być może 

w ostatniej chwili zdemontowano tylko snycerskie detale dekoracyjne? W trakcie powo-

jennej odbudowy nie wykorzystano wzmiankowanych detali i nie wiadomo, co się z nimi 

stało. Kilka innych pozycji z tego spisu, na przykład deski z oznaczeniem „R5”, rzeźbione 

elementy dekoracyjne, fragmenty boazerii, kwiatonów, fryzów, ram, fragmentów herbu 

Gdańska, zamków do drzwi, może dotyczyć Ratusza, ale równie dobrze innych budynków34.

W składnicy konserwatorskiej w Oliwie były i nadal są przechowywane elementy wypo-

sażenia pochodzące ze wszystkich gdańskich historycznych obiektów, a także z okolic 

miasta. Ich właściwa identyfikacja i przypisanie do konkretnego budynku niejednokrotnie 

przysparzały sporych trudności i trwały wiele lat35. We wspomnianym powyżej spisie 

z 1948 r. pojawiają się też zapisy dotyczące skrzyń: „skrzynie bez oznaczeń”, „oznaczenia 

nieczytelne” lub „skrzynia otwarta” czy „obiekty w złym stanie”. Przy tekście głównym, napi-

sanym na maszynie, widnieją także odręczne notatki ołówkiem i długopisem, które świadczą 

33 Ibidem, s. 17.

34 Ibidem, s. 15, poz. 351–356, s. 17, poz. 393.

35 Podobne wnioski wynikają z doświadczeń autorek i kwerend przeprowadzonych w składnicy.

8. Spis odnalezionych obiektów 

muzealnych znajdujących się 

w składnicy konserwatorskiej 

w Gdańsku-Oliwie w 1948 r.,  

MNG
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o żmudnej pracy przy identyfikacji zabytków. W zbiorach archiwalnych Muzeum Narodo-

wego w Gdańsku (dalej: MNG), Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku 

(WUOZ) i Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) zachowały się też protokoły, począwszy 

od 1948 r., dotyczące przekazywania zabytków należących do wystroju i wyposażenia 

Ratusza Głównego Miasta do Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji 

Zabytków Oddział Gdańsk (dalej: PP PKZ) w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich36.

Innymi miejscami czasowego magazynowania zabytków z Ratusza były: ówczesne Muzeum 

Pomorskie (dzisiejsze MNG), Ratusz Staromiejski, Urząd Stanu Cywilnego, Prezydium Wo-

jewódzkiej Rady Narodowej, Ratusz Główny oraz PP PKZ.

Nie wszystkie ewakuowane zabytki odnaleziono. Niektóre detale, których nie zdołano zde-

montować, znajdywano potem w ruinach. Tak było z metalowym pozłacanym płaszczem 

figury króla ze zwieńczenia hełmu wieży, dekoracyjnymi elementami hełmu, pojedynczymi 

dzwonami pierwotnego carillonu. Zniszczenia spowodowane były nie tylko działaniami 

wojennymi. W dużym stopniu przyczyniły się do tego niewłaściwe warunki przechowy-

wania oraz ciągłe przenoszenie. W składnicy konserwatorskiej w Oliwie nie było dobrych 

warunków do magazynowania zabytków (il. 9). Pomieszczeń nie ogrzewano, były one 

nieszczelne, a więc podatne na zmienne warunki atmosferyczne panujące na zewnątrz, 

a w związku z tym na wilgoć albo przesuszenie. Często zdarzało się przeciekanie dachu, 

a także włamania.

36 Składnica 1948, s. 38: Kwit odbiorczy nr 86 z 11 stycznia 1950 r.

9. Składnica konserwatorska 

w Gdańsku-Oliwie,  

K. Darecka, 2008
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W latach powojennych w czasie poszukiwań, a następnie konserwacji odzyskanych zabyt-

ków na bieżąco powstawały sprawozdania, w których wymieniano, czego spośród wystroju 

i wyposażenia Ratusza brakuje. Źródłem wiedzy na temat zabytków były głównie niemieckie 

opracowania naukowe i popularne (np. przewodniki) dotyczące gdańskiej sztuki i architektury, 

powstające od XIX w., zawierające opisy o różnym stopniu szczegółowości i skromną doku-

mentację fotograficzną oraz wcześniejsze przekazy ikonograficzne, na przykład ryciny Jo-

hanna Carla Schultza (il. 10). Stopniowo także eksplorowano zasób Archiwum Państwowego 

w Gdańsku. Zbiorcze uwagi na ten temat opublikował między innymi Maciej Kilarski w 1996 r.37

Pierwsze wzmianki o zaginionych obiektach znalazły się w dokumentacjach z prac kon-

serwatorskich, inwentaryzacjach rysunkowych i projektach rekonstrukcji poszczególnych 

detali wyposażenia38. Spis wszystkich elementów: zaginionych oraz zachowanych, ze 

wskazaniem miejsca ówczesnego ich przechowywania, a także aktualny stan wiedzy, hi-

storię, dostępną ikonografię, stan wykonanych prac konserwatorskich, inwentaryzacyjnych 

i projektowych opracowała w 1963 r. Maria Wolańska39.

Kompleksowe dokumentacje strat wojennych Ratusza (przeprowadzane pod takim hasłem) 

pochodzą z lat 90. XX w. W 1993 r. opublikowano opracowanie Ludmiły Lebiedzińskiej, 

przygotowane na potrzeby informatora o gdańskim „dziedzictwie rozproszonym”40. W 1998 r. 

dokumentację na potrzeby Ministerstwa Kultury i Sztuki przygotowała Alina Szpakiewicz41. 

Oba opracowania wyliczają w przypadku Ratusza około pięćdziesięciu pozycji, uwzględ-

niając najcenniejszy historyczny wystrój wnętrz – obrazy i dekorację stolarsko-snycerską 

oraz pojedyncze zabytki rzemiosła. Pomijają natomiast między innymi wystrój architekto-

niczny i dużą część nowszego wyposażenia.

W badaniu nad wojennymi stratami od początku ważną rolę odgrywały źródła ikono-

graficzne, a zwłaszcza archiwalne fotografie przechowywane w zbiorach APG, PAN BG, 

MNG oraz MG.

Pod koniec lat 90. XX w. pojawiła się możliwość dokładniejszych i szerszych studiów nad 

gdańskimi stratami dzięki ujawnieniu nowych cennych zespołów archiwalnych fotogra-

fii (w tym także dotyczących samej ewakuacji). Są to zbiory przechowywane w MNG 

(zbiór negatywów szklanych i archiwalnych fotografii) oraz w niemieckich ośrodkach 

naukowych: Instytucie Herdera w Marburgu (HI) i Niemieckim Centrum Dokumentacji 

Historii Sztuki – Archiwum Fotograficznym Uniwersytetu w Marburgu (BFM). Pomocne 

są także powiększające się zasoby cyfrowe, instytucjonalne, komercyjne i tworzone 

37 Kilarski 1996, s. 23–35.

38 Między innymi: Wolańska 1967; Stefanowicz 1964, Bielaszewska 1969. 

39 Wolańska 1963.

40 Lebiedzińska 1993, s. 16–45.

41 Szpakiewicz 1998.

Stan badań  
nad stratami

10. Rysunek inwentaryzacyjny 

Ratusza Głównomiejskiego, 

Johann Carl Schultz, 1855, MG
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społecznie internetowe bazy archiwalnych fotografii czy pocztówek, takie jak: Narodowe 

Archiwum Cyfrowe, Foto Polska, Muzeum Pomorza, Ullstein Bild, United Archives, Digitales 

Bildarchiv des Bundesarchives.

Dzięki dotychczasowemu dorobkowi konserwatorów, historyków sztuki, historyków oraz 

nowym materiałom możliwe było ponowne, bardziej kompleksowe spojrzenie na straty 

wojenne Ratusza, a także przygotowanie opracowania obejmującego znacznie szerszy ich 

katalog, uwzględniającego elementy wcześniej nieznane czy pominięte. Liczy on finalnie 

około 120 pozycji (w tym część z nich to większe zespoły zabytków, obejmujące od kilku 

po nawet kilkaset sztuk, jak na przykład flizy tworzące niegdyś dekorację ścian), co składa 

się na łączną liczbę ok. 1000–1200 pojedynczych przedmiotów. Ogół strat wojennych 

Ratusza Głównego Miasta podzielić można na cztery grupy: 1) wystrój i detale architek-

toniczne, 2) historyczny wystrój wnętrz, 3) historyczne wyposażenie oraz 4) wyposażenie 

budynku, dawniej traktowane jako użytkowe, a obecnie o cechach zabytkowych.

Podział strat przeprowadzić można także ze względu na losy zabytków, wyróżniając te, 

które nie podlegały ewakuacji i w znacznej części uległy zniszczeniu (być może częściowo 

grabieży?) w 1945 r. Do nich zaliczają się między innymi: drewniane schody i galeria w Sieni, 

dekoracja stolarsko-snycerska Sali Zimowej, Wielkiej Sali Wety, Kamlarii i Sali Depozytowej, 

kominki i piece, carillon z wieży, a także liczne detale architektoniczne – kolumny, wsporniki, 

zworniki, gzymsy, dekoracje malarskie ścian i stropów oraz zewnętrzne elementy dekoracji 

budynku – przedproża, hełmu wieży czy wieńczącej go figury.

Drugą grupę strat stanowią zabytki, które prawdopodobnie przynajmniej w części zdołano 

z Ratusza ewakuować, ale po wojnie nie odnaleziono ich w miejscach ewakuacji, lub do 

takich miejsc nie udało się dotrzeć powołanym do tego służbom. Obejmuje ona głównie 

długą listę dzieł malarskich – od najcenniejszych siedemnastowiecznych obrazów po wy-

strój malarski Wielkiej Sali Wety z końca XIX w. czy dwudziestowieczną galerię portretów, 

a także dzieła rzemiosła artystycznego.

Straty wojenne dotyczą wszystkich pomieszczeń Ratusza, jednak najbardziej widoczne 

są one w tych, które do 1944 r. zachowały w największym stopniu historyczny wystrój 

i charakter. Dojmująca jest strata najcenniejszych dzieł malarskich z XVII w.: obrazu Cu-

downy połów ryb A. Möllera (przeznaczonego pierwotnie do Komory Palowej w przy-

ziemiu Ratusza, a przed wojną eksponowanego w Małej Sali Wety), obrazu Bitwa pod 

Oliwą B. Milwitza z oryginalnego wystroju Wielkiej Sali Wety oraz cyklu obrazów I. van 

den Blocka do Małej Sali Rady (cztery płótna). Jedyny zachowany obraz z tej serii, Kara 

i nagroda, został w znacznym stopniu zniszczony na skutek ognia. Udało się go ocalić 

dzięki żmudnej konserwacji42 . W składnicy znajdowały się ponadto wypalone fragmen-

ty charakterystycznych półkolistych ram – być może relikty pozostałych obrazów tego  

42 Rasnowski, Koch 1983.

Straty  
wojenne

11. Obrazy 

z cyklu cnót 

i występków 

autorstwa 

B. Schmidta, 

1764 r., HI
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12. Jeden 

z nielicznych 

odnalezionych 

obrazów 

B. Schmidta 

z datą 

powstania 

cyklu, HI

cyklu43. Zaginiona pozostaje znaczna części kompleksowego wystroju malarskiego Sali  

Czerwonej, wykonanego w 1764 r. przez B. Schmidta (12 z 16 oryginalnych obrazów  

(il. 11–12) oraz listwy inskrypcyjne do wcześniejszego cyklu malarskiego H.V. de Vriesa). 

Równie dotkliwą stratą jest brak alegorycznego malowidła autorstwa J. Liscorneta ze stro-

pu Sieni Głównej z 1685 r., które, obok wizerunku Zgody, przedstawiało herby rajców 

gdańskich – fundatorów malowidła.

43 Za informację dziękujemy Krystynie Jackowskiej z PAN BG, w latach 1971–1976  

kustosz Ratusza Głównego Miasta.
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Nie można pominąć malarstwa dwóch późniejszych stuleci. Istotnym brakiem jest późny, 

ale ważny ze względu na tematykę oraz wykonanie specjalnie do tego miejsca, wystrój 

malarski Wielkiej Sali Wety (sześć płócien), dzieła uznanych malarzy niemieckich końca 

XIX w. ukazujące pruską wizję dziejów Gdańska. Do listy tej dodać należy portret Napo-

leona I Bonaparte, dwa niewielkie studia pruskich formacji wojskowych autorstwa gdań-

szczanina Karla von Höwela, dwa portrety królów Prus, a także galerię pięciu portretów 

nadburmistrzów gdańskich, prezentowaną niegdyś w Sali Zimowej. W drugiej połowie XIX 

i na początku XX w. uhonorowano rzeźbionymi popiersiami kilku zasłużonych miejskich 

urzędników oraz pruskich dowódców wojskowych: Paula von Hindenburga i Augusta von 

Mackensena. One również należą do strat wojennych Ratusza.

Do istotnych strat zaliczyć trzeba zabytkową stolarkę i snycerkę – to wysokiej klasy dzieła 

gdańskich rzemieślników, integralnie związane z budynkiem i w dużym stopniu decydu-

jące o wyglądzie jego wnętrz (il. 13). Najbardziej dotkliwą stratą są drewniane kręcone 

schody i galeria w Sieni Głównej, wykonane w drugiej połowie XVII w. Zabytek ten strawił 

pożar (przetrwały jedynie drobne jego relikty – fragment trzonu, tralka i ozdobny gzyms). 

Szczegółowa przedwojenna dokumentacja konserwatorska pozwoliła na wierne odtworze-

nie zabytku i tym samym charakteru wnętrza, a zachowane relikty włączono do rekonstrukcji. 

Podobnie, na podstawie zachowanych analogii i dokumentacji udało się uzupełnić braku-

jące fragmenty wystroju Sali Czerwonej: gzymsy na filarach międzyokiennych, elementy 

boazerii w ościeżach okien, fragmenty ław, uszaki portalu w Sieni, pojedyncze kwiatony 

ze stropu. Nie zrekonstruowano natomiast zaginionych intarsjowanych drzwi w przejściu 

z Wielkiej Sali Rady do Sali Zimowej. Do strat należy dziewiętnastowieczna stolarka czterech 

okien w Sali Czerwonej o wyjątkowo bogatych zdobieniach wzorowanych na wystroju 

sali i ciekawych rozwiązaniach konstrukcyjnych, której nie zrekonstruowano w dawnej 

formie w trakcie powojennej odbudowy. Istotną stratą są uzupełniające stolarski wystrój 

oryginalne tkaniny naścienne, poduszki i dodatki tekstylne pochodzące z drugiej połowy 

XVIII i końca XIX w.

13. Fragment 

intarsjowanego gzymsu 

w Wielkiej Sali Rady, HI
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O ile stolarkę Sali Czerwonej udało się ewakuować i w znacznej część ocalić, to szansy 

takiej nie miały prawdopodobnie boazerie i drzwi w pozostałych pomieszczeniach: Sali 

Zimowej, Wielkiej Sali Wety, Kamlarii i Sali Depozytowej, wykonane częściowo pod koniec 

XVI w., a częściowo w czasie przebudowy wnętrz ratuszowych w latach 60. i 90. XIX w. 

Z Kamlarii zaginęły także niezwykle cenne bogato rzeźbione drzwi alegoryczne z około 

1680 r., przeniesione tu przed 1843 r. z głównego portalu kamienicy Ferberów.

Poza całymi zespołami wyposażenia wnętrz zniszczone zostały – prawdopodobnie na 

skutek demontażu, parokrotnego przenoszenia i niewłaściwych warunków przechowywa-

nia – liczne fragmenty stolarsko-snycerskiego, a także kamiennego wystroju. Między innymi 

były to zakończenia uszaków portalu w Sali Czerwonej, pałąki od kwiatonów, skrzydło orła 

i główka aniołka z godła Polski, jeden lew z herbu Gdańska, wiele listewek profilowych 

z gzymsów czy ażurowych fragmentów ornamentu okuciowego z ram stropu oraz wiele 

innych elementów44.

W poczet strat wojennych Ratusza Głównomiejskiego zalicza się również kilkadziesiąt za-

ginionych wyrobów rzemiosła artystycznego. Są to przede wszystkim historyczne meble: 

stoły, ławy, krzesła, fotele itd., datowane na XVII i XVIII w., oraz dziewiętnasto- i dwudzie-

stowieczne wyroby tzw. neogdańskie (il. 14) i użytkowe zespoły mebli z początku XX w. 

Starsze meble w XIX i XX w. wielokrotnie przenoszono pomiędzy ratuszowymi salami, na 

co wskazują między innymi archiwalne zdjęcia. Nie dysponujemy niestety dokładnymi 

spisami tych zabytkowych ruchomości z lat 1939–1945 lub wcześniejszymi ani bardziej 

szczegółową dokumentacją fotograficzną. Wszystko to sprawia, że ustalenie pełnej listy 

mebli tworzących wyposażenie Ratusza jest niemożliwe. Nie mamy także pewności, czy, 

a jeśli tak, to które z nich ewentualnie podlegały ewakuacji.

Do listy strat rzemiosła dodać trzeba także osiemnastowieczne świeczniki korpusowe 

z Kamlarii i Sali Depozytowej, trzy zegary, zapewne osiemnastowieczne wyroby francuskie, 

niewielkie lusterko w ozdobnej srebrnej ramie, marmurowy wieczny kalendarz używany 

w Kamlarii, żeliwną płytę kominkową i malowaną osłonę kominka z Sali Zimowej, ozdobną 

kratę kominka w Sali Czerwonej, lawaterz z Małej Sali Wety i kilka innych obiektów.

Szczególną grupą, zaliczaną dziś także do strat wojennych, jest użytkowe wyposażenie 

Ratusza, wprowadzane od końca XIX w. po lata 20. kolejnego stulecia. Są to zespoły mebli 

(stoły, krzesła, ławy) z Sali Czerwonej, Białej, Zimowej, Kominkowej, dwudziestowieczne 

kinkiety i żyrandole, piece kaflowe, żeliwne itp. Sprzęty te, przed wiekiem służące urzędni-

kom i traktowane czysto użytkowo, dziś nabrały już cech historycznych i zabytkowych, re-

prezentując przykłady rzemiosła w duchu historyzmu czy art déco.

44 Hörl 1970.
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Osobnej wzmianki wymagają detale architektoniczne oraz ich dekoracja malarska. Z po-

wodu ostrzału, bombardowania, a następnie wypalenia budynku Ratusza przepadło bez-

powrotnie wiele zdobień architektonicznych – rzeźbionych kolumn, gzymsów, wsporników, 

zworników, sklepień wraz z ich dekoracją malarską. Podobnie stratami są malowane zdobie-

nia ścian (np. w Sieni), kominków, obramień okiennych itp. oraz ceramika architektoniczna – 

zespoły fliz zdobiących dolne partie ścian Sieni i paleniska kominków. Niepowetowaną 

stratą jest zniszczenie zespołu dzwonów i mechanizmu najstarszego gdańskiego carillonu 

z wieży ratuszowej (z którego ocalały jedynie trzy dzwony). Wreszcie, zniszczeniu uległy 

także zewnętrzne elementy dekoracji budynku: metalowe latarnie przedproża, detale hełmu 

wieży (il. 15), wieńcząca budynek figura króla, a także drobne elementy wystroju: misa 

i fragmenty dekoracyjne latarni smolnej z naroża budynku oraz wzorce miar wiszące na 

elewacji frontowej.

Wielu mniej znanych utraconych detali wystroju i wyposażenia nie udało się opisać z powo-

du braku wystarczających danych oraz ikonografii. Przykładem mogą być drzwi w dawnych 

pomieszczeniach biurowych w renesansowych skrzydłach Ratusza. Z literatury wiadomo, 

że znajdowały się na nich inskrypcje odnoszące się do zasad moralnych i dobrej pracy45. 

Nie znamy niemal zupełnie wyposażenia tych pomieszczeń w meble i sprzęty. Na ścianach 

wieży natomiast, tuż przy wyjściu na górny taras, wisiały ponoć trzy metalowe tabliczki 

z wygrawerowanymi napisami upamiętniającymi naprawy figury króla, wykonywane na 

początku XVIII w.46

Podczas opracowywania katalogu strat wojennych dla Ratusza Głównego Miasta dys-

kusyjne okazało się ustalenie, czy niektóre detale powinny się w nim znaleźć. Dotyczyło 

to między innymi malowanych dekoracji ściennych. Wiadomo, że niektóre z nich zosta-

ły zamalowane już przed wojną – ale jednak pod warstwą nowej farby wapiennej były 

zachowane. Świadczy o tym choćby fakt, że w trakcie badań konserwatorskich wykonanych 

w 1964 r. na zachowanych jeszcze fragmentach tynków odnaleziono ich relikty47. Dotyczy 

to Sieni, której ściany prawie w całości pokrywały malowane dekoracje ornamentalne, ro-

ślinne, a także symboliczne postaci, herb Gdańska i inskrypcje. Wiele innych detali wy-

stroju wnętrz nie było nigdy w przeszłości zaliczanych do strat wojennych z powodu ich 

niedużej wartości artystycznej. Trzeba jednak podkreślić, że wpływały one na charakter 

i estetykę pomieszczeń. Ściany w Kamlarii powyżej środkowego gzymsu pokryte były 

dość ciemną marmoryzacją, która stanowiła specyficzne tło dla zawieszonych tam obra-

zów (w odróżnieniu od powszechnie stosowanej po wojnie bieli na ścianach). Niektóre 

pomieszczenia zdobiły dekoracyjnie ułożone parkiety z różnych gatunków drewna, jak na 

przykład w Kamlarii czy Sali Depozytowej, które również uległy całkowitemu zniszczeniu.

45 Hoburg 1857, s. 51–52.

46 Ibidem, s. 56–58.

47 Dokumentacja 1965.
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Carla Gregoroviusa 

z 1830 r. (fragment), 

MNG
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Wątpliwości budziło umieszczenie na niniejszej liście strat detali architektonicznego 

wystroju zewnętrznego. O ile figura króla ze zwieńczenia wieży czy zespół carillonów 

wydają się oczywistą pozycją, to metalowe i złocone liście, którymi pokryte były hełmy 

głównej wieży oraz wieżyczek narożnych – już nie. Idąc dalej, można by także wymienić 

detale kamiennego wystroju, na przykład ściany attykowej. Gdzie postawić granice strat 

dla Ratusza opracowywanych w niniejszym katalogu? Jest on w równej mierze dziełem 

architektury, co jego wystrój i wyposażenie jest dziełem sztuki oraz rzemiosła, często 

nierozerwalnie związanym z architekturą. Granica ta jest płynna i jej ostateczny przebieg 

został wyznaczony subiektywnie przez autorki.

Ponowny montaż ocalałego zabytkowego wystroju we wnętrzach Ratusza musiał być po-

przedzony kompleksowymi pracami restauratorskimi oraz częściowymi rekonstrukcjami48. 

Przede wszystkim należało przygotować wnętrza, przeprowadzić w nich prace budowlano-

-konserwatorskie, zrekonstruować zniszczone sklepienia, stropy, stolarkę architektoniczną, 

posadzki i podłogi oraz tynki (il. 16). Z powodu dużych zniszczeń i braków w zabytkowym 

wyposażeniu wytypowano tylko kilka pomieszczeń do prezentowania w nich zabytkowe-

go wystroju i wyposażenia. Wśród nich znalazła się Wielka Sala Rady, a także Sień i Mała 

Sala Rady. Całkowicie zniszczoną drewnianą konstrukcję stropu Wielkiej Sali Rady zastą-

piono żelbetową. Prace przy ruchomym wyposażeniu Ratusza rozpoczęto już w 1949 r. 

od obrazów z Sali Czerwonej, a następnie elementów stropu i boazerii. Wszystkie ubytki 

oraz braki w detalach snycerskich i stolarskich uzupełniono i zrekonstruowano (il. 17). 

Elementy te wiernie odtworzono na podstawie zachowanych fragmentów albo dostępnej 

ikonografii. Gdy tych materiałów brakowało, czasami korzystano z nowych, indywidualnie 

wykonanych projektów. Tak było z główkami, które niegdyś zdobiły gzyms w Sali Zimowej. 

Nie zachowała się żadna z oryginalnych rzeźb ani materiały dokumentujące ich wygląd. 

Znane dziś z archiwalnych fotografii okna w Sali Czerwonej z neorenesansową dekoracją 

intarsjowaną i snycerską oraz boazerie w ościeżach okiennych nie zostały zrekonstru-

owane według oryginału. Trudno dzisiaj rozstrzygnąć, czy pod koniec lat 40. i w latach 

50. XX w. znane były fotografie przedstawiające te elementy i czy to właśnie z powodu 

braku ikonografii nie zostały one zrekonstruowane. Wyjaśnieniem tej sytuacji nie może 

być również fakt, że w latach 40., 50. czy 60. detali neostylowych nie uznawano za zabytki 

i w związku z tym nie rekonstruowano. Okna te jeszcze w latach 90. XX w. uznawane były 

bowiem za renesansowe49.

Nie odtworzono też ławy stojącej przed II wojną światową przy ścianie północnej tej sali. 

W jej miejsce wprowadzono boazerie, których tam nigdy nie było. Intarsjowane motywy 

w nich zastosowane dokładnie powtarzają wzory z pozostałych oryginalnych boazerii. 

48 Więcej o powojennych pracach konserwatorskich we wnętrzach Ratusza w: Darecka 2020.

49 Szczegółową analizę przeprowadziła dopiero K. Darecka  

(Darecka 2012, s. 39 i 40), por. s. 34.

Konserwacja, 
rekonstrukcja  
i montaż
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16. Zniszczenia 

Wielkiej Sali 

Wety (Białej), 

rys. Stanisław 

Żukowski, 1945, MG
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17. Elementy 

stropu Wielkiej 

Sali Rady w czasie 

powojennej 

konserwacji, MG



34

18. Powojenna rekonstrukcja 

figury z wieży Ratusza, MG

19. Wygląd przedwojennej 

figury z wieży Ratusza, HI
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Zastosowanie boazerii zamiast ławy umożliwiło dostęp do przejścia ze schodkami 

ukrytymi w grubości wzmiankowanej ściany. Przejście to prowadziło w średnio-

wieczu do piwnicy i do tylnego wyjścia z Ratusza, a w czasach nowożytnych, 

już nieużywane, zostało zasłonięte tkaniną i ławą. 

Interesujące są losy bogato intarsjowanego portalu w Kamlarii. Ocalało z niego 

tylko skrzydło drzwiowe. Ponieważ portalu nie zrekonstruowano w tej sali, drzwi 

przeniesiono do Sali Czerwonej i zamontowano w przejściu do Sali Zimowej. 

W tym celu musiano przebudować to przejście – zmniejszyć jego szerokość, 

oryginalnie znajdujące się w nim drzwi były bowiem szersze. Innym przykładem 

niezgodności w rekonstruowanych detalach może być ławka z końca XVI w. 

o policzkach dekorowanych rzeźbionymi lwami oraz o intarsjowanym zaplec-

ku i przedniej ściance pod siedziskiem (pierwotnie stanowiąca wystrój Wielkiej 

Sali Rady, co najmniej od końca XIX w. prezentowana w Sali Zimowej). Z ławki 

zachowały się tylko boczne ścianki. Konstrukcję do siedzenia zrekonstruowano 

jako krótszą i o uproszczonej formie, bez dekoracji.

W analizowaniu archiwalnych fotografii bardzo pomocne są współczesne 

techniki komputerowe. Bez możliwości cyfrowej obróbki skanów zdjęć, ich wy-

ostrzania, rozjaśniania, kontrastowania oraz powiększania niemożliwe byłoby roz-

poznanie wielu detali. Tak jest w przypadku powyżej opisanej ławki – intarsjowane 

detale były prawie nierozpoznawalne bez tych zabiegów.

O znaczeniu fotografii archiwalnych może świadczyć także powojenna historia re-

konstrukcji figury króla Zygmunta Augusta z wierzchołka ratuszowej wieży (il. 18). 

Wykonano ją w 1950 r. i miała być symbolem odbudowy Gdańska. Projekt rekon-

strukcji wykonał Kazimierz Macur na podstawie dostępnych wówczas materiałów 

ikonograficznych – rysunków Johanna Carla Schultza z połowy XIX w.50 Jednak 

po odnalezieniu w 2008 r. w Instytucie Herdera kompletu szczegółowych zdjęć 

wykonanych w latach 1943–1944 – przekazanych tam przez niemieckiego hi-

storyka Ericha Kaysera (1893–1968) – okazało się, że zrekonstruowany król różni 

się nieco od pierwowzoru51. Oryginalny był szczuplejszej budowy, z mocniej 

odznaczającymi się kolanami, ramionami i łokciami (il. 19). Największe różnice 

widać jednak w plastycznym opracowaniu twarzy. Dawna była bardziej sche-

matyczna, geometryczna, mocniej uproszczona, pozbawiona wyrazu. Z kolei 

korona w oryginalnej figurze opracowana była z większą dbałością o szczegóły, 

posiadała precyzyjny wykrój liści, które dodatkowo rytowano. 

50 Macur 2016, s. 58.

51 Darecka 2011, s. 30–34, nr 4.
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Zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami konserwacji zabytków żadnych malowideł 

w Ratuszu nie odtworzono52 . Nie zrekonstruowano też osiemnastowiecznych paneli z in-

skrypcjami znajdującymi się pod obrazami H.V. de Vriesa w Sali Czerwonej.

Obecnie ustalenie datowania niektórych zaginionych detali wyposażenia stolarsko-

-snycerskiego Ratusza jest utrudnione z powodu braku wystarczających danych na ich 

temat, a znane fakty niejednokrotnie nie wyjaśniają całkowicie wątpliwości. Dotyczy to 

między innymi boazerii w ościeżach okien Sali Czerwonej, stropu w Kamlarii czy szafek 

ściennych w Sali Depozytowej. Czasami analiza motywów dekoracyjnych nie jest wystar-

czająca i dopiero dokładne zbadanie zastosowanych rozwiązań technicznych pozwala na 

określenie czasu powstania danego detalu. Tak było w przypadku znanej z archiwalnych 

fotografii stolarki okiennej w Sali Czerwonej53. Jej bogato zdobione snycerskie i intarsjo-

wane elementy dekoracyjnie dokładnie powtarzały motywy zastosowane w boazeriach 

wykonanych przez S. Hörla w końcu XVI w.54 Podwójna konstrukcja – skrzynkowa, rodzaj 

szklenia dużymi taflami szyb, zastosowanie zawiasów czopowych oraz listwy przymykowej, 

maskującej zasuwnicę wpuszczaną służącą do zamykania skrzydeł okiennych, świadczą 

jednak o znacznie późniejszym wykonaniu tych detali – po połowie XIX w.55

Czas powstania boazerii w ościeżach tych okien można określić podobnie: na koniec XVI 

lub drugą połowę XIX w. Tak duża rozbieżność w datowaniu wynika z kilku powodów. 

Detale te zamontowane były przy neorenesansowej stolarce okiennej z drugiej połowy 

XIX w. o konstrukcji skrzynkowej. Pod koniec XVI w. były w tym miejscu pojedyncze okna 

krosnowe, które zajmowały mniej miejsca, zatem boazerie musiały być wówczas szersze. 

Dodatkowo, zakończenie gzymsu, z którym powinno być połączone to wyłożenie ościeża, 

nie nosi śladów łączenia w postaci na przykład złącza stolarskiego lub gniazda po nim. 

Należy podkreślić, iż wszystkie elementy stolarskie w tej sali wykonywane były zgodnie 

z najlepszymi zasadami rzemiosła stolarskiego. Poza tym na grafice J.C. Schultza z 1855 r. 

w ościeżach nie zostały przedstawione żadne dekoracje. Wreszcie, dekoracja na płasko-

rzeźbionej wypukłej części gzymsu ma nieco inny charakter niż w gzymsach wykonanych 

przez S. Hörla. Jednym z użytych tam motywów jest herb. Z powodu niewystarczających 

52 W praktyce zasady te nie zawsze są jednak w Gdańsku stosowane.

53 Darecka 2016, s. 200–201.

54 Ślemię (przechodzące z występem) w formie gzymsu miało dekorację snycerską, analogiczną 

do gzymsu biegnącego w połowie wysokości ściany, złożoną z wici roślinnej z wplecionymi 

półpostaciami ludzkimi i puttami. Listwa przymykowa była w formie kolumienki z wysoką 

bazą, u dołu profilowaną, powyżej intarsjowaną w motywy geometryczno-wstęgowe, 

podobne do intarsji boazerii w partiach podokiennych. Trzon kolumny był kanelowany. 

Głowica miała formę konsolki z kobiecą główką, takiej jak w gzymsie na ścianie. 

55 Konstrukcję skrzynkową zaczęto stosować od poł. XIX w., szklenie dużą szybą na całe skrzydło 

od 1. poł. XIX w., a w szczeblinach krzyżowych – od 2. ćw. XVIII w. Zawiasów czopowych 

używano w Polsce od XVIII w., listwa przymykowa w formie kolumienki występowała od XVIII w., 

a zasuwnica wpuszczana – od 2. poł. XIX w. Za: Tajchman 1993, s. 18–19.

Współczesne  
dylematy
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danych trudno obecnie jednoznacznie ustalić, do kogo należał i co przedstawiono na 

tarczy. W części centralnej – gałązkę bezlistną lub pieniek, a u góry trzy detale: głowę 

z profilu, drzewo i trzeci nieczytelny. W żadnym innym miejscu gzymsów z końca XVI w. nie 

przedstawiono herbu. Podsumowując powyższą analizę, pomimo że boazeria w ościeżach 

okien dokładnie powtarza motywy z boazerii Sali Czerwonej z 1595 r., nie jest pewne, czy 

powstała równolegle z nimi. Bardziej prawdopodobne, że wykonano ją razem ze skrzyn-

kową stolarką okienną.

Jeszcze bardziej skomplikowana historia związana jest ze stropem w Kamlarii56. Na dostęp-

nej ikonografii tego pomieszczenia: rycinie J.C. Schultza z 1858 r. (il. 20) oraz fotografii 

W. Drosta z około 1943 r., widoczny jest strop ramowy, o geometrycznych podziałach, do-

syć płaski, mało rozbudowany, przypominający raczej stropy z XIX w.57 Jednak po analizie 

porównawczej ze stropami widocznymi na obrazach H.V. de Vriesa można zaryzykować 

stwierdzenie, że strop w Kamlarii mógł zaprojektować także de Vries. Jego stropy nie 

były tak przestrzenne, bogato profilowane i ozdobne, jak niektóre stropy z tego okresu, 

także te wykonywane w Gdańsku58. Widoczne na kilku obrazach de Vriesa detale w po-

staci złoconych wisiorów na stropach powtarzają się także na stropie w Kamlarii i znane 

są z innych europejskich stropów tego czasu, na przykład na zamku w Trydencie. Karl 

Hoburg w 1857 r. napisał, że na stropie w tym pomieszczeniu „widoczne są jeszcze resztki 

dawnych złoceń”59. Powierzchnię stropu prawdopodobnie wcześniej przemalowano, na 

przykład na brązowo – jak wówczas często robiono, dlatego też na znanych fotografiach 

archiwalnych wygląda na ciemną i monochromatyczną.

56 W 1600 r. zapłacono S. Hörlemu za „strop co idzie do Kamlarii” (Kaczor 2008, s. 6: zapis z 24 kwietnia 

oraz 28 sierpnia 1600 r.). Nie jest pewne, czy strop ten wykonany był specjalnie do tego wnętrza, 

czy też przeniesiono tu strop projektu H.V. de Vriesa i wykonawstwa S. Hörla z Wielkiej Sali Rady, 

po zaplanowaniu wykonania tam nowego stropu przez I. van den Blocka. O takim rozwiązaniu 

wspomina Tadeusz Domagała (1978 s. 38), pisze jednak także, że Sala Rady i Kamlaria miały 

identyczne wymiary (co nie jest prawdą). Ta druga hipoteza wydaje się mało prawdopodobna. 

Kamlaria była salą o mniejszej powierzchni niż Sala Rady, ponieważ posiadała wówczas murowaną 

ściankę w części północnej, wygradzającą wąski korytarzyk zasklepiony krzyżowo. Jej długość 

była zatem mniejsza o 195 cm od długości Sali Czerwonej. Strop autorstwa H.V. de Vriesa z Sali 

Czerwonej musiałby zatem ulec przeróbce. Jak wynika z dostępnych fragmentarycznych opisów, 

strop ten posiadał geometryczne podziały z dużym malowidłem pośrodku (Domagała 1978, s. 38). 

Pomniejszenie takiego stropu wiązałoby się ze zmianą lub zakłóceniem jego kompozycji. Poza 

tym strop do Kamlarii wykonano w 1600 r., a nowy strop do Sali Rady dopiero w 1608 r. Jest mało 

prawdopodobne, aby Sala Czerwona funkcjonowała przez osiem lat bez stropu.

57 T. Domagała (1978, s. 38), a za nim E. Klamann (1980, s. 38) piszą, że strop w Kamlarii 

został wymieniony w poł. XIX w., jednak nie podają źródła tej informacji.

58 Por. strop ukazany na rycinie J.C. Schultza z 1854 r. ze stropem w sieni kamienicy przy ul. Długiej 35 

(zbiory MG) oraz namalowane stropy na obrazach H.V. de Vriesa: Salome z głową Jana Chrzciciela na 

uczcie Heroda, pocz. XVII w. (Weserrenaissance-Museum Schloss Brake, Lemgo, nr inw. AKG163604) 

oraz Sprawiedliwość, 1595 r., Wielka Sala Rady, Ratusz Głównego Miasta w Gdańsku.

59 Hoburg 1857, s. 49.
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20. Widok wnętrza 

Kamlarii, Johann 

Carl Schultz, 1858, 

MG
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Trudne do ustalenia bywają także kwestie własnościowe dotyczące 

wyposażenia budynku. W XIX w. elementy wyposażenia przekazywano 

do Ratusza z różnych miejsc i instytucji, na przykład w 1859 r. przenie-

siono z drugiej siedziby Biblioteki Miejskiej (Stadtbibliothek) w dawnym 

kościele św. Jakuba stół z blatem z porfiru, zdobiony macicą perłową60. 

W XX w. wyposażenie przemieszczano między Ratuszem, Muzeum Miej-

skim i nowo powołanym Muzeum Krajowym Historii Gdańska (Staatliches 

Landesmuseum für Danziger Geschichte) w Gdańsku-Oliwie, zarówno 

w formie depozytów, jak i przekazów. W XIX, a być może także w XX w., 

część wyposażenia o mniejszym znaczeniu artystycznym i historycznym 

wyprzedano61. Wszystko to sprawia, że precyzyjne rozróżnienie i iden-

tyfikacja poszczególnych mebli oraz określenie ich stanu liczbowego, 

proweniencji czy prawa własności jest bardzo trudne. Niewykluczone, 

że znajdują się one dziś w innych gdańskich instytucjach czy kolekcjach 

lub trafiły poza miasto. Przykładem takim jest stół barokowy z XVII w., 

obecnie znajdujący się w zbiorach MNG62 . Charakterystyczny mebel 

z rzeźbionymi nogami w formie puttów, kamiennym blatem i (zaginiony-

mi) grawerowanymi plakietami znany jest zarówno ze zdjęć z lat 20. XX w. 

ukazujących wyposażenie Kamlarii, jak i z przedwojennych wizerunków 

sal wystawowych dawnego Muzeum Miejskiego.

Jak już wcześniej wspominano, identyfikacja odzyskanych zabytków była 

trudna od momentu ich przywiezienia do Gdańska. Po dzień dzisiejszy 

w składnicy konserwatorskiej odnajdywane są jeszcze detale z Ratusza. 

Przykładem mogą być polichromowane płyciny (2. poł. XVIII w.) z ma-

lowanymi iluzjonistycznymi motywami architektonicznymi, stanowiące 

niegdyś boczne części obramienia przejścia z Sali Czerwonej do Zimowej 

(il. 21). Zostały one zidentyfikowane w składnicy konserwatorskiej dopiero 

w 2008 r. Niestety, wzmiankowana przebudowa przejścia dokonana w cza-

sie odbudowy Ratusza nie pozwala na ich zamontowanie w pierwotnym 

miejscu. Elementy te przechowywane są w zbiorach Muzeum Gdańska.

60 Por. nota VI.15 w katalogu.

61 Może to dotyczyć np. zespołu mebli (6 krzeseł, 2 fotele i kanapa) zakupionych w 1927 r. 

przez Zamek Królewski na Wawelu (nr inw. 560–567, kanapa stanowi stratę wojenną Zamku). 

Według relacji oferentki, Zofii Łabędzkiej z Warszawy, miałyby one pochodzić ze zbiorów ojca 

jej szwagra Aleksandra Makowskiego, gdańskiego kupca i kolekcjonera poloników, wykupione 

„z Ratusza gdańskiego” w „okresie usuwania pamiątek polskich” (Archiwum Zamku Królewskiego 

na Wawelu, sygn. AZK PZS-I-111, „Meble”, s. 77 i 81). Za obszerne informacje o zabytkach 

dziękujemy Anecie Giebucie z Działu mebli i zegarów Zamku Królewskiego na Wawelu.

62 Nr inw. MNG/SD/301/Mb.

21. Odnalezione płyciny, 

obramienia przejścia z Sali 

Czerwonej do Zimowej,  

K.Darecka, 2008
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W 2018 r. w MNG ustalono, że kowalski detal w postaci spłaszczonej kuli oplecionej liśćmi 

akantu, znajdujący się w magazynie, był fragmentem latarni smolnej z drugiej połowy 

XVIII w. Latarnia wisiała do 1944 r. w południowo-wschodnim narożniku Ratusza.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że nie wszystkie odnalezione po 1945 r. zabytki 

wróciły do Ratusza. Obrazy A. Möllera: Odbudowa Świątyni, wykonany do Komory Palowej, 

a także Tajna kancelaria, zawieszony niegdyś w Kamlarii, znajdują się obecnie w zbiorach 

MNG63 i prezentowane są na ekspozycji stałej. Zachowana w znacznej części latarnia 

smolna z narożnika Ratusza także jest obecnie własnością MNG64, ale przekazano ją w de-

pozyt do Muzeum Gdańska i jest prezentowana na dziedzińcu Ratusza65 (il. 22). Podobna 

sytuacja dotyczy dekoracyjnego kowalskiego zamka z końca XVI w., który zamontowany 

jest na drzwiach w przejściu z Sali Czerwonej do Zimowej66. W zbiorach MNG znajduje 

się również jedyny zachowany fragment tkaniny – strzyżonego w kwiatowe wzory aksamitu, 

który zdobił ściany Sali Czerwonej od drugiej połowy XVIII w. do 1945 r.67

63 Nr inw. MNG/SD/454/M, MNG/SD/494/M.

64 Nr inw. MNG/SD/416/Mt.

65 Przekazanie depozytu odbyło się w 2018 r.

66 Intarsjowane skrzydło drzwiowe jest własnością MG, a zamek – MNG  

(nr inw. MNG/SD/519/Mt), przekazany do MG w depozyt w 1970 r.

67 Nr inw. MNG/SD/455/TH.

22. Latarnia smolna 

po konserwacji, 

K. Darecka, 2018
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Odmienny los spotkał kominek z Kamlarii z 1594 r. autorstwa Willema Bartha (il. 23). Obiekt 

ten w dużym stopniu przetrwał II wojnę światową. Jeszcze w 1964 r. jego elementy były 

zachowane w około 80%. Wykonano nawet ich inwentaryzację pomiarowo-rysunkową 

(il. 24), ale później ślad po nich zaginął68. Elementy kominka z Małej Sali Rady natomiast na 

skutek parokrotnego przenoszenia w latach 50. i na początku 60. XX w. uległy znacznemu 

uszkodzeniu. Ubytki te jednak uzupełniono w trakcie prac konserwatorskich.

Powojenne losy zabytków z Ratusza Głównomiejskiego, ciągłe ich poszukiwania aż do 

obecnych czasów, niejednokrotnie zakończone sukcesem, pokazują, że wciąż można 

mieć nadzieję na odnalezienie kolejnych detali, a może nawet ważniejszych zabytków. 

Uzupełniłyby one tak bardzo uszczuplone wyposażenie wnętrz.

Pomimo licznych strat oraz przekształceń ratuszowych wnętrz obecny wygląd najpięk-

niejszej i najlepiej zachowanej Wielkiej Sali Rady czy też innych pomieszczeń, na przykład 

Sieni, odbierany jest przez szeroką publiczność jako kompletny, bez widocznych braków 

w wyposażeniu. Ślady po burzliwych losach każdego niemal detalu są czytelne jedynie 

dla specjalistów.

W 1970 r. w ratuszowych wnętrzach otwarte zostało Muzeum Historii Miasta Gdańska, 

przekształcone następnie w Muzeum Historyczne Miasta Gdańska (od 2000 r.), a wreszcie 

w 2018 r. – w Muzeum Gdańska.

68 Strumiłło-Wójcik 1964.

23–24. Przedwojenny wygląd oraz 

powojenna dokumentacja rysunkowa 

zaginionego kominka z Kamlarii, NID, HI
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Wstęp
do katalogu

Szczegółowa prezentacja strat wojennych Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku ma postać 

katalogu rozumowanego. Katalog, obejmujący 127 not, podzielono na osiem działów, od-

zwierciedlających układ historycznych wnętrz (I–VIII), oraz dodatkowy dział (IX), prezentu-

jący detale zewnętrzne budowli, zarówno urządzenia użytkowe, jak i elementy dekoracyjne.

W ramach poszczególnych pomieszczeń przyjęto porządek prezentacji zabytków, po-

czynając od dzieł malarskich. Następnie omówiono elementy wystroju wnętrza integral-

nie związane z pomieszczeniem (takie jak boazerie, stropy, gzymsy, drzwi i inne zabytki 

stolarskie i snycerskie, kraty, flizy, tekstylia itp.). Do katalogu strat postanowiono włączyć 

także detale architektoniczne wnętrz (np. kolumny, wsporniki, zworniki) i ich dekorację 

malarską, które stanowiły integralną część wystroju wnętrz ratuszowych i decydowały 

o ich wyglądzie. W dalszej kolejności zaprezentowano pozostałe zabytki ruchome, wyro-

by rzemiosła artystycznego i elementy wyposażenia sal ratuszowych (np. meble, elementy 

oświetleniowe, zegary itp).

W niniejszym zestawieniu zdecydowano się uwzględnić między innymi zabytki znane 

z ikonografii Ratusza z pierwszej ćwierci XX w., co do których nie mamy stuprocentowej 

pewności, czy w okresie II wojny światowej nadal znajdowały się w Ratuszu (niektóre 

z nich mogły bowiem trafić do jednego z lokalnych muzeów lub innej miejskiej instytucji). 

Niemniej wszystkie one tworzyły niegdyś wyposażenie Ratusza, a po 1945 r. nie zostały 

odnalezione i uważać je należy za straty wojenne.

W poszczególnych notach uwzględniono: datowanie zabytku, jego twórcę oraz miejsce 

wykonania, materiały i techniki, wymiary. W przypadku twórców zróżnicowany czasem 

zapis imion i nazwisk lub dane biograficzne podano według najnowszej literatury, co każ-

dorazowo zaznaczono w przypisie. Starano się podać daty życia, a gdy nie było to możli-

we, daty aktywności zawodowej lub działalności w Gdańsku. W przypadku niepewności 

związanej z twórcą, miejscem powstania, datowaniem, technikami i materiałami wszelkie 

wątpliwości zaznaczono znakiem „(?)”. W wielu przypadkach podano jedynie przybliżone 

wymiary dzieł, opierając się na dokumentacji ikonograficznej i znanych analogiach.
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W części opisowej starano się zawrzeć jak najwięcej informacji o wyglądzie dzieła, pozwa-

lających na jego ewentualną przyszłą identyfikację oraz dane o jego historii, ze szczegól-

nym uwzględnieniem okresu II wojny światowej i okoliczności zniszczenia lub zaginięcia. 

Każdorazowo zaznaczono, czy obiekt podlegał ewakuacji, a jeśli tak, to kiedy i dokąd 

został wywieziony. Niestety, w wielu przypadkach brak jest dokładniejszych danych na 

ten temat lub nawet przesłanek pozwalających domyślać się, czy dany zabytek mógł 

być ewakuowany.

Każdą notę zaopatrzono w bibliografię obejmującą przekazy archiwalne, dokumentacje 

konserwatorskie, publikacje naukowe i wybraną literaturę popularnonaukową. Podano 

także ikonografię znaną z zasobów instytucji polskich i niemieckich. Niemal każdą notę 

(z wyjątkiem kilku) udało się opatrzyć ilustracją.

Cenną wiedzą ekspercką przy powstaniu niniejszego opracowania służyli konsultanci: 

Stefan S. Mieleszkiewicz, dr Barbara Pospieszna, dr hab. Jacek Tylicki, oraz recenzenci, 

dr hab. Jacek Friedrich i prof. dr hab. Edmund Kizik. Za wszystkie ich konsultacje, uwagi 

i spostrzeżenia jesteśmy niezmiernie wdzięczni. 

Za wnikliwą lekturę i koleżeńską pomoc dziękujemy współautorom opracowania strat 

wojennych Muzeum Gdańska – Izabeli Jastrzembskiej-Olkowskiej, dr Ewie Barylewskiej- 

-Szymańskiej, Wojciechowi Szymańskiemu.





i. Sień dolna

Sień 
dolna

I



50

 I.1  Dekoracja 
malarska stropu 

 Concordia
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i. Sień dolna

Malowidło przedstawiające kolisty dysk podtrzymywany przez 

sześciu atlantów, z personifikacją Zgody (Concordia). Wokół 

bogata dekoracja z gęstych zwojów liści akantu oraz festonów 

z kwiatów i owoców, między nimi uskrzydlone putta. W otoku 

dysku wieniec laurowy oraz osiemnaście herbów fundatorów 

dzieła, członków Rady Miejskiej, według jej stanu osobowego na 

19 marca 1682 r.1 Przy herbie inicjały imienia i nazwiska każdej 

z tych osób. Były to herby burmistrzów: Adriana van der Lindego, 

Christiana Schroedera, Daniela Proitego, Gabriela Krumhausena, 

oraz rajców: Edwarda Rüdigera, Johanna Schwartzwalda, Kon-

stantina Ferbera, Konstantina Pahla, Johanna Ernsta Schmiedena, 

Salomona Schumanna, Emmanuela Dilgera, Daniela Schliefa, 

Bartholomäusa Veddersa, Michaela Schmidta, Arnolda von Bob-

barta, Michaela Gethkego, Johanna Kratzera i Gabriela Schu-

manna. W centrum dysku przedstawienie Zgody pod postacią 

kobiety unoszącej się w przestrzeni na tle obłoków, ubranej 

w długą barokową suknię z dekoltem i szerokimi bufiastymi rę-

kawami oraz długi rozwiany skłębiony płaszcz, na nogach ma 

sandały. Włosy upięte, zdobione sznurami pereł i wstążkami. 

Lewą ręką przy boku trzyma pęk strzał, w prawej unosi nad 

głową pojedynczą złamaną strzałę. W dolnym lewym rogu kom-

pozycji przedstawiona dodatkowa postać – ówczesny patrycjusz 

(rajca?) gdański w peruce zagląda do wnętrza przez mały oculus.

Malowidło zdobiło strop Sieni Dolnej Ratusza. 

Nieewakuowane, zapewne uległo zniszczeniu w czasie pożaru 

budynku w marcu 1945 r.

1 Zdrenka 2008, s. 124.

 I.1  Dekoracja 
malarska stropu 

 Concordia

1685

Jakob Liscornet 
młodszy 
(ok. 1650–1696), 
Gdańsk

farby olejne, 
deska

dł. ok. 1000 cm, 
szer. ok. 400 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Schmidt 1924, s. 18;

Gliński mps;

Kaleciński 2011, s. 202–203, il. 112.

IKONOGRAFIA:

Gurlitt 1910, il. 12. 

fot. arch. BFM, nr 1.254.651 

i 1.254.623; 

fot. arch. DF, nr 33014242; 

fot. arch. HI, nr 67362, 67364, 

90976, 100436, 100781, 100787, 

129483 i 201005; 

fot. arch. MNG, nr 99;

fot. arch. PAN BG, nr AL/III/90/8; 

fot. arch. UA, nr 00901179.

fot. PAN BG
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Schody kręcone na rzucie kolistym ze słupem środkowym (rdze-

niem). Stopnice oparte na rdzeniu i spiralnej balustradzie. Rdzeń 

miał formę skręconego spiralnie słupa z pochwytem. Balustra-

da słupkowo-tralkowa, złożona z toczonych tralek snycerskich, 

ozdobionych liśćmi akantu. Co trzecią tralkę zastosowano ba-

laskę deskową z rzeźbionymi postaciami kobiecymi – kariaty-

dami dźwigającymi jońskie kapitele. Postacie – personifikacje 

cnót – przedstawiono w długich szatach z różnymi atrybutami: 

dzbanem, kielichem, kwiatem, jabłkiem, maską, mieczem i wę-

żem. Tralki u góry spinał pochwyt i arkadkowy pas z płaskorzeź-

bioną dekoracją – liśćmi akantu, a nad kariatydami – z płycinami 

z uskrzydlonymi główkami puttów. Dolną część balustrady sta-

nowiły płyciny – policzki ze snycerską dekoracją roślinną, wystę-

pującą naprzemiennie z maszkaronami, cherubinami i puttami. 

Rzeźbiony słupek początkowy prezentował wyobrażenie orła ze 

złożonymi skrzydłami. Pod schodami umieszczony był schowek 

zamykany drzwiczkami.

W połowie wysokości schodów znajdowała się drewniana ga-

leria z balustradą, w której tralki ukształtowano analogicznie, jak 

przy schodach. Co dziewiątą tralkę stanowiły balaski deskowe 

ozdobione liśćmi akantu i postaciami, prawdopodobnie kobie-

cymi, w długich szatach.

Schody usytuowano w północno-zachodnim narożniku Sieni, 

galerię – przy ścianie południowej i zachodniej Sieni.

Nieewakuowane2 .

2 Z oryginalnych schodów zachował się fragment (dolna część) 

spiralnego słupa środkowego oraz jedna balaska deskowa 

z rzeźbioną kariatydą. Ten element został wmontowany 

w zrekonstruowane pod koniec lat 60. XX w. schody.

 I.2  Kręcone schody 
z galerią

XVII w.

warsztat 
gdański

drewno dębowe, 
techniki 
stolarskie, 
snycerka

schody:  
wys. 825 cm,  
śr. 265 cm

galeria:  
strona płd. –  
dł. 1100 cm, 
strona zach. – 
dł. 200 cm

BIBLIOGRAFIA:

Hoburg 1857, s. 47;

Kruszyński 1912, 

s. 68;

Tajchman mps, 

s. 19–20;

Orlof 1997,  

s. 233–234;

Katalog zabytków 

2006, s. 44.

IKONOGRAFIA: 

fot. arch. APG, 

nr 1629/5, s. 48–49, 

il. 126–134;

fot. arch. PAN BG, 

nr AL/III/90/8  

i AL/IV/21/10.

fot. PAN BG
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fot. HI
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Ażurowe, bogato rzeźbione uszaki, dekorowane buj-

nymi liśćmi akantu z uwijającymi się puttami trzyma-

jącymi różne atrybuty: wiosło, lunetę, księgę, trójkąt 

i róg. W lewym uszaku były to atrybuty żeglugi, pod-

kreślające związek Gdańska z morzem3.

Portal znajduje się w zachodniej ścianie Sieni i pro-

wadzi do Wielkiej Sali Rady.

Ewakuowane w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub 

do Mierzeszyna koło Przywidza.

3 Uszaki wiernie zrekonstruowano na podstawie 

ikonografii w trakcie powojennej odbudowy.

 I.3  Uszaki portalu
 do Wielkiej Sali Rady

1685

warsztat 
gdański

drewno dębowe, 
snycerka

wys. 237 cm, 
szer. 38 cm

BIBLIOGRAFIA:

Hoburg 1857, s. 34;

Iwanoyko 1986, 

s. 8;

Orlof 1997, s. 234;

Katalog zabytków 

2006, s. 44.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 129525;

fot. arch. PAN BG, 

nr AL/II/70/29.

fot. HI

fot. HI
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 I.4  Dwa okna 
 w ścianie północnej

2. poł. XVIII w.

warsztat 
gdański

drewno, techniki stolarskie

1) wys. 391 cm, szer. 116 cm,  
2) wys. 391 cm, szer. 168 cm

Okna sześciokwaterowe (dwudzielne, trójpoziomowe) o kon-

strukcji ościeżnicowej z pojedynczymi skrzydłami, otwieranymi 

na zewnętrzną stronę. Oszklenie oprawione przy użyciu drew-

nianych szczeblin krzyżowych. Dominujący, przechodzący przez 

całą wysokość okna słupek w formie półkolumienki z wysoką 

profilowaną partią cokołową, kanelowanym trzonem i profilo-

wanym kapitelem. Podobne rozczłonkowanie zastosowano po 

bokach (w stojakach ościeżnicy)4.

Nieewakuowane.

4 Nie zostały zrekonstruowane po wojnie.

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. PAN BG, 

nr AL/III/91/7.

 

fot. PAN BG
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Dwuskrzydłowe drzwi o górnym zamknięciu w formie łuku ko-

szowego, zbudowane w konstrukcji ramowo-płycinowej, trój-

poziomowej. Środkowy poziom płycin najwyższy. Od strony 

Sieni (awers) dekoracja nawiązywała do kamiennych ościeży 

portalu. Płyciny obwiedzione profilowanymi listwami o gierowa-

nych narożnikach z rautem. Na płyciny nałożone płaskie listwy, 

układające się w urozmaicone geometryczne wzory. Listwa 

przymykowa w formie półkolumienki z profilowaną bazą, ka-

nelowanym trzonem oplecionym wijącą się wstęgą i kapitelem 

korynckim. Od strony Wielkiej Sali Wety (rewers) płyciny gładkie, 

obwiedzione jedynie listwami profilowymi. Listwa przymykowa 

w formie pilastra z kanelowanym trzonem i profilowanym kapi-

telem. Szyld dekoracyjnie ażurowo wycięty, klamka w formie 

zwiniętego liścia.

Brak danych o ewakuacji5.

5 W trakcie powojennej odbudowy wykonane w formie mocno 

uproszczonej. W latach 90. XX w. zrekonstruowane wiernie  

według starszych przekazów ikonograficznych.

 I.5  Drzwi 
 do Wielkiej Sali Wety

2. poł. XIX w.

warsztat nieznany

drewno dębowe, 
techniki stolarskie, 
blacha stalowa 
gięta, wycinana

wys. 270 cm,  
szer. 150 cm

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, nr 1.256.652;

fot. arch. HI, nr 128468.
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 I.6  Zespół fliz  
 holenderskich 

tworzących okładzinę ścian 

BIBLIOGRAFIA:

Oczko 2018, 

s. 67–69.

1. poł. XVIII w.

Holandia, 
Amsterdam 
lub Utrecht

fajans, szkliwo 
cynowe, 
malowane 
ręcznie 
tlenkiem 
kobaltu 
i manganu

płytka:  
ok. 13 cm × 13 cm

Zespół płytek ceramicznych tworzących olicowanie 

dolnej partii ścian Sieni Głównej. Płytki w liczbie co 

najmniej 900 sztuk. Na każdej przedstawienie malo-

wane ręcznie tlenkiem kobaltu, wpisane w ośmiobocz-

ny medalion na fioletowo-brązowym, nakrapianym tle 

(wykonanym związkiem manganu). Narożniki płytek 

zdobione prawdopodobnie uproszczonym motywem 

goździków. Treści przedstawień nieczytelne (zapewne 

były to flizy o tematyce pasterskiej i pejzażowej).

Nieewakuowane. Ułomki fliz, być może także pocho-

dzących z Sieni, odnaleziono w latach 2015–2016 

w zsypiskach gruzu pod posadzką Komory Palowej 

w przyziemiu Ratusza.

IKONOGRAFIA:

Gurlitt 1910, il. 12; 

fot. arch. DF, nr 33014242; 

fot. arch. HI, nr 129519 i 201005; 

fot. arch. PAN BG, nr AL/III/90/8  

i AL/IV/21/10;

fot. arch. UA, nr 00901179.

fot. HI

fot. PAN BG
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 I.7  Para 
kinkietów

lata 20. XX w.

warsztat gdański (?)

mosiądz, szkło

ok. 40 cm × 40 cm

Masywna prostokątna płyta z owalnym zagłębieniem-lustrem 

w dolnej części, mocowana do ściany w czterech narożnikach 

śrubami o masywnych łbach. Z niej wyprowadzone trzy wo-

lutowe ramiona. Na każdym podwieszona oprawa elektryczna 

i klosz w formie długiego, wąskiego cylindra z mlecznego szkła.

Zamocowane po obu stronach portalu do Wielkiej Sali Wety. 

Brak danych o ewakuacji.

BIBLIOGRAFIA:

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 129519.

fot. HI
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 II.1  Obraz 
 Fortitvdo

1764 

Beniamin6 Schmidt 
(przed 1747 – po 1776), 
Gdańsk

farby olejne, płótno

wys. ok. 190 cm,  
szer. ok. 70 cm

W pionowym panneau personifikacja Męstwa (Siły) – jednej z czterech cnót 

kardynalnych. Postać młodego mężczyzny (Herkulesa), kroczącego w kie-

runku widza, niosącego w ramionach przed sobą złamaną kolumnę. Postać 

półnaga, ubrana w narzuconą na głowę i plecy lwią skórę przewiązaną w pasie, 

nogi bose. Prawą nogę opiera na głowie lwa skulonego u jego stóp. W tle 

krajobraz z drzewami. U dołu wymalowany podwieszony do ramy rokokowy 

kartusz z nazwą cnoty: „Fortitvdo”7. U góry przedstawienie emblematycz-

ne: rycerz na wspiętym koniu na tle budynków (identyfikowany jako scena 

śmierci Marka Kurcjusza – młodzieńca rzymskiego, który poniósł bohaterską 

śmierć dla dobra swej ojczyzny, bohatera jednego z podań przekazanych przez 

Tytusa Liwiusza). U dołu przykład cnoty: pieszy wojownik z mieczem i tarczą 

walczący z lwem, czyli przedstawienie Herkulesa pokonującego lwa nemej-

skiego. Przedstawienia ujęte w namalowane iluzjonistycznie rokokowe ramy 

na tle iluzjonistycznej architektury, zwieńczone kwiatonem z motywem muszli, 

na bokach festony z kwiatów i rogi obfitości. 

Fragment wystroju Wielkiej Sali Rady. Należał do cyklu przedstawień cnót 

autorstwa Beniamina Schmidta. Ten zespół malowideł alegorycznych doty-

czących wymiaru sprawiedliwości wykonany został zapewne na wzór wcze-

śniejszych obrazów, które uzupełniały alegoryczny cykl Hansa Vredemana 

de Vriesa. Obrazy o tych samych tytułach wymieniono w inwentarzu z 1699 r.8 

6 Zapis imienia na podstawie opracowania J. Pałubickiego, Pałubicki 2019, s. 501.

7 Wszystkie odnotowane w opracowaniu inskrypcje przytoczono zgodnie z ich zapisem  

na zabytkach, bez rozwijania skrótów. Podział wiersza zaznaczono znakiem „/”. 

Fragmenty nieczytelne lub niepewne zaznaczono znakiem „(?)”, a zapisy błędne 

lub nietypowe oznaczeniem (sic!). W przypadkach, gdy inskrypcje znane są jedynie 

z odpisów, w przypisie podano źródło cytowania.

8 Domagała 1978.
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fot. HI

Malowidła te zostały bezpowrotnie uszkodzone w wyniku nie-

umiejętnej renowacji, zleconej Andreasowi Schoebergowi. Przy-

puszczenie, że malowidła B. Schmidta powielają wcześniejsze, 

potwierdza archaiczna w połowie XVIII w. formuła ikonograficzna 

(personifikacje opatrzone łacińską inskrypcją, którym towarzyszy 

umieszczony powyżej emblemat i ukazana na dole egzemplifika-

cja) oraz manierystyczny kanon figuralny i kostium, odzwiercie-

dlający stylistykę znaną z płócien Hansa Vredemana de Vriesa9.

Eksponowany na filarze międzyokiennym ściany południowej.

Ewakuowany w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub do Mierze-

szyna koło Przywidza.

9 Kaleciński 2011, s. 347.

BIBLIOGRAFIA: 

Hoburg 1857, s. 13 i 37;

Püttner 1906, s. 55;

Cuny 1910, s. 47;

Drost 1938, s. 149;

Domagała 1978, s. 36–37,  

przyp. 44;

Lebiedzińska 1993, s. 34, nr 1;

Szpakiewicz 1998, s. 8;

Kaleciński 2011, s. 347.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 128561.
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W pionowym panneau personifikacja Milczenia. Na gładkim tle 

popiersie mężczyzny z głową odchyloną w lewo. Twarz pocią-

gła, z gęstym zarostem, włosy krótkie, kędzierzawe. Wsparty na 

prawym łokciu, prawą ręką dotyka ust na znak milczenia. U dołu 

wymalowany podwieszony do ramy rokokowy kartusz z nazwą 

cnoty: „Taciturnitas”. U góry i na dole przedstawienie rzędów roz-

łożystych drzew i smukłych cyprysów symbolizujących piękno 

i wzniosłość milczącej przyrody. Przedstawienia ujęte w nama-

lowane iluzjonistycznie rokokowe ramy na tle iluzjonistycznej 

architektury, zwieńczone kwiatonem z motywem muszli, na 

bokach festony z kwiatów i rogi obfitości. 

Fragment wystroju Wielkiej Sali Rady. Należał do cyklu przed-

stawień cnót autorstwa Beniamina Schmidta. Eksponowany na 

wschodniej części ściany południowej, obok okna. 

Ewakuowany w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub do Mierze-

szyna koło Przywidza.

 II.2  Obraz 
 Taciturnitas

BIBLIOGRAFIA: 

Hoburg 1857, s. 37;

Szpakiewicz 1998, s. 5.

1764

Beniamin 
Schmidt (przed 
1747 – po 1776), 
Gdańsk

farby olejne, 
płótno

wys. ok. 190 cm, 
szer. ok. 70 cm

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 128562 i 202497; 

fot. arch. MNG, nr 1543.

 

 

fot. MNG
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W pionowym panneau personifikacja Wolności z urodzenia. Na 

tle krajobrazu z drzewami postać młodej kobiety en face, lekko 

stąpającej po ziemi. Rozwiane szaty odsłaniają nogi i ręce po-

wyżej łokci. Prawe ramię oplata szal rozwiany za plecami. Włosy 

krótkie, spięte wiankiem. Na przegubach rąk i nóg oraz w tyle 

głowy białe skrzydełka. W uniesionej lewej ręce trzyma ber-

ło. Prawą unosi w tanecznym geście. U stóp połamane okowy 

z łańcuchem. U dołu wymalowany podwieszony do ramy roko-

kowy kartusz z nazwą cnoty: „Ingenvitas”. U góry ptak w locie 

jako symbol swobody. U dołu przedstawienie kobiety w łożu 

z baldachimem, przytrzymującej za płaszcz uciekającego męż-

czyznę, czyli przedstawienie biblijnej historii uwiedzenia Józefa 

przez żonę Potifara. Przedstawienie ujęte w namalowane ilu-

zjonistycznie rokokowe ramy na tle iluzjonistycznej architektury, 

zwieńczone kwiatonem z motywem muszli, na bokach festony 

z kwiatów i rogi obfitości. 

Fragment wystroju Wielkiej Sali Rady. Należał do cyklu przed-

stawień cnót autorstwa Beniamina Schmidta. Eksponowany na 

ścianie zachodniej, między obrazami Wolność i Zgoda Hansa 

Vredemana de Vriesa. 

Ewakuowany w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub do Mierze-

szyna koło Przywidza.

 II.3  Obraz 
 Ingenvitas

BIBLIOGRAFIA: 

Hoburg 1857, s. 13 i 37;

Cuny 1910, s. 47;

Lebiedzińska 1993, s. 34, nr 10;

Drost 1938, s. 149;

Domagała 1978, s. 37, przyp. 44;

Szpakiewicz 1998, s. 6.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 202496; 

fot. arch. MNG, nr 1541 i 8479.

fot. MNG

1764

Beniamin 
Schmidt (przed 
1747 – po 1776), 
Gdańsk

farby olejne, 
płótno

wys. ok. 190 cm, 
szer. ok. 70 cm
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W pionowym panneau personifikacja Miłości bliźniego – jednej 

z trzech cnót teologicznych. Stojąca młoda kobieta z dwojgiem 

małych dzieci u stóp. Ubrana w długą suknię przewiązaną w ta-

lii, z okrągłym dekoltem i rękawami do łokci, na plecach płaszcz 

sięgający ziemi, przy lewym boku sakiewka. U dołu wymalowany 

podwieszony do ramy rokokowy kartusz z nazwą cnoty: „Dilectio”. 

Poniżej przedstawienie kobiety pocieszającej skazańca z kulą u nogi. 

U góry pelikan karmiący młode własną piersią. Przedstawienia ujęte 

w namalowane iluzjonistycznie rokokowe ramy na tle iluzjonistycznej 

architektury, zwieńczone kwiatonem z motywem muszli, po bokach 

festony z kwiatów i rogi obfitości.

Fragment wystroju Wielkiej Sali Rady. Należał do cyklu przedsta-

wień cnót autorstwa Beniamina Schmidta. Eksponowany na ścianie 

wschodniej, po lewej stronie obrazu Pobożność Hansa Vredemana 

de Vriesa. 

Ewakuowany w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub do Mierzeszyna 

koło Przywidza.

 II.4  Obraz 
 Dilectio

1764

BIBLIOGRAFIA: 

Hoburg 1857, s. 13 i 37;

Püttner 1906, s. 55;

Cuny 1910, s. 47;

Drost 1938, s. 149;

Domagała 1978, s. 36 i 37,  

przyp. 44;

Lebiedzińska 1993, s. 34, nr 3;

Szpakiewicz 1998, s. 7.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 128561.

wys. ok. 170 cm, 
szer. ok. 45 cm

Beniamin Schmidt  
(przed 1747 – po 
1776), Gdańsk

fot. HI

farby olejne, 
płótno
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 II.5  Obraz 
 Devotio

1764

W pionowym panneau personifikacja Pobożności. W centrum otwar-

tej przestrzeni na tle drzew stojąca kobieta z rękami skrzyżowanymi 

na piersi, spoglądająca w niebo. Ubrana w długą suknię do ziemi 

z długimi rękawami i suknię wierzchnią sięgającą kolan, stopy nagie. 

Ręce podtrzymują otwarty modlitewnik. Stopę opiera na kuli-lustrze 

zwieńczonej krzyżem z wyobrażeniem strojnej kobiety, czyli przed-

stawieniem Pani Świat symbolizującej grzeszne pokusy doczesności. 

Obok przewrócona beczka z winem i kosztowne naczynia, symbol 

odrzuconych złudnych ziemskich rozkoszy. U dołu wymalowany 

podwieszony do ramy rokokowy kartusz z nazwą cnoty: „Devotio”. 

Poniżej scena z dwiema postaciami we wnętrzu świątyni. Powyżej 

klęcząca postać w celi z otwartym oknem z rękami uniesionymi 

w modlitwie. Przedstawienia ujęte w namalowane iluzjonistycznie ro-

kokowe ramy na tle iluzjonistycznej architektury, zwieńczone kwiato-

nem z motywem muszli, po bokach festony z kwiatów i rogi obfitości. 

Fragment wystroju Wielkiej Sali Rady. Należał do cyklu przedsta-

wień cnót autorstwa Beniamina Schmidta. Eksponowany na ścianie 

wschodniej, po prawej stronie obrazu Pobożność Hansa Vredemana 

de Vriesa. 

Ewakuowany w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub do Mierzeszyna 

koło Przywidza.

BIBLIOGRAFIA: 

Hoburg 1857, s. 13 i 37;

Püttner 1906, s. 55;

Cuny 1910, s. 47;

Drost 1938, s. 149;

Domagała 1978, s. 36–37, przyp. 44;

Lebiedzińska 1993, s. 34, nr 3;

Szpakiewicz 1998, s. 10.

Beniamin Schmidt 
(przed 1747 – po 
1776), Gdańsk

farby olejne, 
płótno

wys. ok. 180 cm, 
szer. ok. 45 cm

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 128559; 

fot. arch. MNG, nr 1542.

fot. MNG
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RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

W pionowym panneau personifikacja Czujności. W centrum 

młoda kobieta stojąca en face w otwartej przestrzeni, ubrana 

w długą szatę z podwiniętymi rękawami, stopy nagie, włosy ciem-

ne, długie, opadające na plecy, na głowie wianek. Lewa ręka 

z latarnią i wężem oplecionym wokół ramienia. W prawej ręce 

klucz i wrzeciono (?), u stóp ptaki (czapla i kogut). U dołu wyma-

lowany podwieszony do ramy rokokowy kartusz z nazwą cnoty: 

„Vigilantia”. U dołu przedstawienie gładkiej tafli wody. U góry 

scena pasterska. Sceny ujęte w namalowane iluzjonistycznie ro-

kokowe ramy na tle iluzjonistycznej architektury, zwieńczone 

kwiatonem z motywem muszli, po bokach festony z kwiatów 

i rogi obfitości. 

Fragment wystroju Wielkiej Sali Rady. Należał do cyklu przed-

stawień cnót autorstwa Beniamina Schmidta. Eksponowany na 

ścianie wschodniej, między obrazami Pobożność i Mądrość 

Hansa Vredemana de Vriesa. 

Ewakuowany w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub do Mierze-

szyna koło Przywidza.

 II.6  Obraz 
 Vigilantia

1764

Beniamin 
Schmidt (przed 
1747 – po 1776), 
Gdańsk

farby olejne, 
płótno

wys. ok. 190 cm, 
szer. ok. 70 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Hoburg 1857, s. 13 i 37;

Püttner 1906, s. 55;

Cuny 1910, s. 47;

Drost 1938, s. 149;

Domagała 1978, s. 36–37,  

przyp. 44;

Lebiedzińska 1993, s. 34, nr 4;

Szpakiewicz 1998, s. 9.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 202499.

fot. HI
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ii. Wielka Sala Rady

W pionowym panneau personifikacja Równości. Kobieta sto-

jąca en face na otwartej przestrzeni, bosa, włosy faliste, upięte 

z tyłu, sięgające karku, na czubku głowy mały stroik, ramiona 

okrywa płaszcz. W rękach waga, wzorce miar i księga z piórem, 

u jej stóp odważniki i korzec. U dołu wymalowany podwieszony 

do ramy rokokowy kartusz z nazwą cnoty: „Aeqvalitas”. U dołu 

przedstawienie Sądu Salomona. U góry emblemat z moty-

wem ręki boskiej z wagą, na której szalkach umieszczono ko-

ronę i berło oraz serce gorejące. Sceny ujęte w namalowane 

iluzjonistycznie rokokowe ramy na tle iluzjonistycznej architektury, 

zwieńczone kwiatonem z motywem muszli, po bokach festony 

z kwiatów i rogi obfitości.

Fragment wystroju Wielkiej Sali Rady. Należał do cyklu przed-

stawień cnót autorstwa Beniamina Schmidta. Eksponowany na 

ścianie wschodniej, między obrazami Sprawiedliwość i Mądrość 

Hansa Vredemana de Vriesa. 

Ewakuowany w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub do Mierze-

szyna koło Przywidza.

 II.7  Obraz 
 Aeqvalitas

1764

BIBLIOGRAFIA: 

Hoburg 1857, s. 13 i 37;

Püttner 1906, s. 55;

Drost 1938, s. 149;

Domagała 1978, s. 36–37,  

przyp. 44;

Lebiedzińska 1993, s. 34, nr 5;

Szpakiewicz 1998, s. 13–14.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 128564.

farby olejne, 
płótno

Beniamin 
Schmidt (przed 
1747 – po 1776), 
Gdańsk

fot. HI

wys. ok. 190 cm,  
szer. ok. 70 cm
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RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

W pionowym panneau personifikacja Błogosławieństwa (Dobrej 

mowy, Pochwały). Kobieta z anielskimi skrzydłami stojąca na 

otwartej przestrzeni z palmą i koroną w rękach, u jej stóp dwa 

baranki. U dołu wymalowany podwieszony do ramy rokokowy 

kartusz z nazwą „Benedicti” (sic!) oraz przedstawienie pejzażu, 

zapewne z rzeką (?). U góry uskrzydlone putto trzymające wie-

niec laurowy. Sceny ujęte w namalowane iluzjonistycznie ro-

kokowe ramy na tle iluzjonistycznej architektury, zwieńczone 

kwiatonem z motywem muszli, po bokach festony z kwiatów 

i rogi obfitości.

Fragment wystroju Wielkiej Sali Rady. Należał do cyklu przed-

stawień cnót autorstwa Beniamina Schmidta. Eksponowany na 

ścianie północnej, po lewej stronie obrazu Sąd Ostateczny Hansa 

Vredemana de Vriesa. 

Ewakuowany w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub do Mierze-

szyna koło Przywidza.

 II.8  Obraz 
  Benedicti

BIBLIOGRAFIA: 

Hoburg 1857, s. 13 i 37;

Püttner 1906, s. 54;

Cuny 1910, s. 47;

Drost 1938, s. 149;

Domagała 1978, s. 36–37,  

przyp. 44;

Domagała 1981, s. 32–33;

Lebiedzińska 1993, s. 34, nr 7;

Szpakiewicz 1998, s. 16–17.

Beniamin Schmidt 
(przed 1747 – po 
1776), Gdańsk

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 128560,  

129530 i 129583.

 

wys. ok. 170 cm, 
szer. ok. 50 cm

fot. HI

1764 farby olejne, 
płótno
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ii. Wielka Sala Rady

W pionowym panneau personifikacja Niestałości (Słabości 

charakteru). Kobieta ukazana w otwartej przestrzeni, en face, 

w przyklęku balansująca na lśniącej kuli, w jej dłoniach rozpię-

ty żagiel i kula podtrzymywana na drążku. U dołu wymalowa-

ny podwieszony do ramy rokokowy kartusz z nazwą przywary: 

„Levitas” oraz przedstawienie żaglowca. U góry nieczytelna sce-

na w pejzażu. Sceny ujęte w namalowane iluzjonistycznie ro-

kokowe ramy na tle iluzjonistycznej architektury, zwieńczone 

kwiatonem z motywem muszli, po bokach festony z kwiatów 

i rogi obfitości.

Fragment wystroju Wielkiej Sali Rady. Należał do cyklu przed-

stawień cnót autorstwa Beniamina Schmidta. Eksponowany 

na ścianie zachodniej, po prawej stronie obrazu Stałość Hansa 

Vredemana de Vriesa. 

Ewakuowany w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub do Mierze-

szyna koło Przywidza.

 II.9  Obraz 
 Levitas

1764

Beniamin 
Schmidt (przed 
1747 – po 1776), 
Gdańsk

farby olejne, 
płótno

wys. ok. 180 cm, 
szer. ok. 45 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Hoburg 1857, s. 13 i 37;

Püttner 1906, s. 54;

Cuny 1910, s. 47;

Drost 1938, s. 149;

Domagała 1978, s. 36–37,  

przyp. 44;

Domagała 1981, s. 32–33;

Lebiedzińska 1993, s. 34, nr 9;

Szpakiewicz 1998, s. 11–12.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 128563,  

129581 i 129582; 

fot. arch. MNG, nr 7788; 

fot. arch. PAN BG,  

nr AL/IV/21/10;

Lebiedzińska 1993, s. 27.

fot. MNG
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RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

W pionowym panneau personifikacja Jedności. Wygląd postaci 

oraz dolnej i górnej sceny nieczytelny. U dołu wymalowany pod-

wieszony do ramy rokokowy kartusz z nazwą cnoty: „Conivnctio”. 

Sceny ujęte w namalowane iluzjonistycznie rokokowe ramy na tle 

iluzjonistycznej architektury, zwieńczone kwiatonem z motywem 

muszli, po bokach festony z kwiatów i rogi obfitości.

Fragment wystroju Wielkiej Sali Rady. Należał do cyklu przed-

stawień cnót autorstwa Beniamina Schmidta. Eksponowany 

na ścianie zachodniej, po lewej stronie obrazu Zgoda Hansa 

Vredemana de Vriesa. 

Ewakuowany w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub do Mierze-

szyna koło Przywidza.

 II.10  Obraz 
  Conivnctio

1764

Beniamin 
Schmidt (przed 
1747 – po 1776), 
Gdańsk

farby olejne, 
płótno

wys. ok. 180 cm, 
szer. ok. 45 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Hoburg 1857, s. 13 i 37;

Püttner 1906, s. 54;

Cuny 1910, s. 47;

Drost 1938, s. 149;

Domagała 1978,  

s. 36–37, przyp. 44;

Domagała 1981,  

s. 32–33;

Lebiedzińska 1993, 

s. 34, nr 9.

IKONOGRAFIA:

brak.

fot. HI
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ii. Wielka Sala Rady

 II.11  Obraz 
alegoryczny

  Mężczyzna w uchylonym oknie

1764

Beniamin Schmidt 
(przed 1747 – po 1776), 
Gdańsk

Z iluzjonistycznie namalowanego okna z uchylonym 

skrzydłem wychyla się oparta o parapet męska postać 

widoczna w popiersiu. Młody mężczyzna spogląda 

zza framugi w lewą stronę, w kierunku wnętrza sali, 

lewą ręką uchyla skrzydło okna, prawą opiera o para-

pet, zwracając dłoń w kierunku obserwowanej sceny. 

Bogate obramowanie okna z ornamentem rokokowym, 

całość wpisana w dekoracyjną, iluzjonistyczną archi-

tekturę, zdobioną festonami i rogami obfitości, z do-

datkowymi scenami malarskimi: u góry – pojedyncza 

świeca na kamiennym postumencie, u dołu – kapłan 

(Aaron?) przed Arką Przymierza.

Fragment wystroju Wielkiej Sali Rady. Eksponowany na 

ścianie wschodniej, po lewej stronie obrazu Sprawiedli-

wość Hansa Vredemana de Vriesa. Według informacji 

Tadeusza Kruszyńskiego miałby to być portret sekreta-

rza konsulatu pruskiego Grossmanna, który w 1780 r., 

ukryty w kominku, przysłuchiwał się obradom. Taką 

identyfikację postaci podaje także Ludmiła Lebiedziń-

ska. W rzeczywistości wydarzenia te miały miejsce do-

piero w 1780 r., zatem kilkanaście lat po powstaniu 

cyklu obrazów Schmidta. 

Ewakuowany w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub 

do Mierzeszyna koło Przywidza.

BIBLIOGRAFIA: 

Hoburg 1857, s. 13 i 37;

Püttner 1906, s. 55;

Kruszyński 1912, s. 72;

Drost 1938, s. 149;

Klamann 1978, s. 31;

Szpakiewicz 1998, s. 15;

Lebiedzińska 1993, s. 34, nr 6.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 128564.

farby olejne, płótno

wys. ok. 190 cm,  
szer. ok. 120 cm

fot. HI
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RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

Panneau z iluzjonistycznie malowanym pionowym, wydłużonym rokokowym 

kartuszem z elementami architektonicznymi, obficie zdobionym ornamentem 

i festonami. W centrum owalne pole obrazowe z iluzjonistycznie namalowaną 

ozdobną ramą i portretem mężczyzny w popiersiu en face na tle wnętrza. Postać 

z zarostem i krótką fryzurą, łysiejąca, z rękami skrzyżowanymi na piersiach. Poniżej 

w owalnym kartuszu o bujnej dekoracji rokokowej inskrypcja: „DISPICE”.

Fragment wystroju Wielkiej Sali Rady. Eksponowany na ścianie północnej, nad 

portalem do Małej Sali Rady (Zimowej), prawdopodobnie tematycznie związany 

z sąsiadującym obrazem Benedicti Beniamina Schmidta.

Ewakuowany w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub do Mierzeszyna koło Przywidza.

 II.12  Obraz alegoryczny
  Portret Mężczyzny

BIBLIOGRAFIA: 

Hoburg 1857, s. 13 i 37;

Püttner 1906, s. 54;

Drost 1938, s. 149;

Lebiedzińska 1993, s. 34, nr 8;

Szpakiewicz 1998, s. 18.

1764

Beniamin Schmidt 
(przed 1747 – po 
1776), Gdańsk

farby olejne, płótno

wys. ok. 180 cm, 
szer. ok. 80 cm

IKONOGRAFIA:

fot. arch. APG, 1629/1, nr 12;

fot. arch. HI, nr 67365, 128560,  

129530 i 129583; 

fot. arch. MNG, nr 8479; 

fot. arch. UA, nr 00901760.
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ii. Wielka Sala Rady

fot. HI
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RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

Na profilowanej drewnianej listwie sentencja łacińska w formie dwu-

wiersza zapisanego majuskułą renesansową: 

„IVSTITIA EXIGVIS EXAMINAT OMNIA GRANIS / SOLA POTENS  

HOMINVM COSOCIARE GENVS”.

Fragment wystroju Wielkiej Sali Rady. Na ścianie wschodniej, pod 

obrazem Sprawiedliwość Hansa Vredemana de Vriesa.

Ewakuowany w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub do Mierzeszyna 

koło Przywidza.

 II.13  Listwa 
z inskrypcją 

  do obrazu Sprawiedliwość

1594–1595

Hans Vredeman 
de Vries (1527–1604), 
Gdańsk

renowacja: 1764, 
Beniamin Schmidt 
(przed 1747 – po 1776), 
Gdańsk

farby olejne, deska

wys. ok. 17 cm, 
dł. ok. 218 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Lebiedzińska 1993, 

s. 10, nr 12.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 100577; 

fot. arch. MNG, nr 4876.

fot. HI

fot. MNG
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ii. Wielka Sala Rady

Na profilowanej drewnianej listwie sentencja łacińska w formie dwu-

wiersza zapisanego majuskułą renesansową: 

„QVOD CELER EXPEDIAS MATVRE CONSVLE TVTVS / PROGRE-

DITVR LENTI QVI PLACVERE GRADVS”.

Fragment wystroju Wielkiej Sali Rady. Na ścianie wschodniej, pod 

obrazem Mądrość Hansa Vredemana de Vriesa.

Ewakuowany w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub do Mierzeszyna 

koło Przywidza.

 II.14  Listwa 
z inskrypcją 

  do obrazu Mądrość

1594–1595

Hans Vredeman 
de Vries (1527–1604), 
Gdańsk

renowacja: 1764, 
Beniamin Schmidt 
(przed 1747 – po 1776), 
Gdańsk

farby olejne, deska

wys. ok. 17 cm, 
dł. ok. 218 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Lebiedzińska 1993, 

s. 10, nr 13.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 100577 

i 128549.
fot. HI
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RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

Na profilowanej drewnianej listwie sentencja łacińska 

w formie dwuwiersza zapisanego majuskułą renesansową: 

„ALMA PRECVM PIETAS COELESTES FOMITE FLAMMAS 

CONCIPIT / ILLA SOLO FIDA POLOQVE COMES”.

Fragment wystroju Wielkiej Sali Rady. Na ścianie wschod-

niej, pod obrazem Pobożność Hansa Vredemana de Vriesa.

Ewakuowany w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub do 

Mierzeszyna koło Przywidza.

 II.15  Listwa z inskrypcją 
  do obrazu Pobożność

1594–1595

Hans Vredeman 
de Vries (1527–1604), 
Gdańsk

renowacja: 1764, 
Beniamin Schmidt 
(przed 1747 – po 1776), 
Gdańsk

farby olejne, deska

wys. ok. 17 cm, 
dł. ok. 218 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Lebiedzińska 1993, 

s. 10, nr 14.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 100577 i 128548.

fot. HI
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ii. Wielka Sala Rady

 II.16  Listwa z inskrypcją 
  do obrazu Zgoda

1594–1595

Hans Vredeman 
de Vries (1527–1604), 
Gdańsk

renowacja: 1764, 
Beniamin Schmidt 
(przed 1747 – po 1776), 
Gdańsk

farby olejne, deska

wys. ok. 17 cm, 
dł. ok. 218 cm

Na profilowanej drewnianej listwie sentencja łacińska 

w formie dwuwiersza zapisanego majuskułą renesansową: 

„QVAE REGIT ET REGITVR CONCORS HINC INDE VOLVN-

TAS / INCOLVMEN CVNCTIS GENTIBVS ESSE SOLET”.

Fragment wystroju Wielkiej Sali Rady. Na ścianie zachodniej, 

pod obrazem Zgoda Hansa Vredemana de Vriesa.

Ewakuowany w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub do 

Mierzeszyna koło Przywidza.

BIBLIOGRAFIA: 

Lebiedzińska 1993,  

s. 10, nr 15.

fot. MNG

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 100328 

i 129563; 

fot. arch. MNG, nr 8472.
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RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

 II.17  Listwa z inskrypcją 
  do obrazu Wolność

1594–1595

Hans Vredeman  
de Vries (1527–1604), 
Gdańsk

renowacja: 1764, 
Beniamin Schmidt 
(przed 1747 – po 1776), 
Gdańsk

farby olejne, deska

wys. ok. 17 cm, 
dł. ok. 218 cm

Na profilowanej drewnianej listwie sentencja łacińska 

w formie dwuwiersza zapisanego majuskułą renesansową:

„AVREA LIBERTAS NVLLO MERCABILIS AERE / CONVE-

NIENS HOMINI CONVENIENSQ FERIS”.

Fragment wystroju Wielkiej Sali Rady. Na ścianie zachod-

niej, pod obrazem Wolność Hansa Vredemana de Vriesa.

Ewakuowany w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub do 

Mierzeszyna koło Przywidza.

BIBLIOGRAFIA: 

Lebiedzińska 1993, 

s. 10, nr 16.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 100328 i 200071; 

fot. arch. MNG, 

nr 8474.

fot. MNG

fot. MNG
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ii. Wielka Sala Rady

 II.18  Listwa z inskrypcją 
  do obrazu Stałość

1594–1595

Hans Vredeman 
de Vries (1527–1604), 
Gdańsk

renowacja: 1764, 
Beniamin Schmidt 
(przed 1747 – po 1776), 
Gdańsk

farby olejne, deska

wys. ok. 17 cm, 
dł. ok. 218 cm

Na profilowanej drewnianej listwie sentencja łacińska 

w formie dwuwiersza zapisanego majuskułą renesansową: 

„IMPAVIDVM FATIS OFFERT CONSTANTIA PECTVS, / VT 

CEDAT VOTIS META PETITA SVIS”.

Fragment wystroju Wielkiej Sali Rady. Na ścianie zachodniej, 

pod obrazem Stałość Hansa Vredemana de Vriesa.

Ewakuowany w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub do 

Mierzeszyna koło Przywidza.

BIBLIOGRAFIA: 

Lebiedzińska 1993, 

s. 12, nr 17.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI,  

nr 100328 i 129574; 

fot. arch. MNG, 

nr 8475.
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RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

Na profilowanej drewnianej listwie sentencja łaciń-

ska w formie dwuwiersza zapisanego majuskułą re-

nesansową: 

„FINE DEVS VENIET MVNDI COMPAGE SOLVTA 

ET / SVA QVAE MERVIT PRAEMIA QVISQ FERET”.

Fragment wystroju Wielkiej Sali Rady. Na ścianie 

północnej, pod obrazem Sąd Ostateczny Hansa 

Vredemana de Vriesa.

Ewakuowany w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka 

lub do Mierzeszyna koło Przywidza.

 II.19  Listwa z inskrypcją 
  do obrazu Sąd Ostateczny

1594–1595

Hans Vredeman 
de Vries (1527–1604), 
Gdańsk

renowacja: 1764, 
Beniamin Schmidt 
(przed 1747 – po 1776), 
Gdańsk

farby olejne, deska

wys. ok. 17 cm, 
dł. ok. 256 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Lebiedzińska 1993, 

s. 12, nr 18.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI,  

nr 100328 i 128550; 

fot. arch. UA, 

nr 00901760.

fot. HI
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 II.20  Malowane dekoracje 
  na krawędziach wnęk okiennych

1764 (?)

warsztat gdański

farby olejne, płótno

elementy pionowe 
(boczne):  
dł. ok. 195 cm 
i ok. 380 cm,  
szer. ok. 10 cm – 8 szt.

elementy łukowe 
(górne):  
dł. ok. 190 cm, 
szer. ok. 10 cm – 4 szt. 

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

Podłużne płyciny z malowaną dekoracją w układzie 

kandelabrowym, zdobiące sfazowane krawędzie wnęk 

okiennych. Składały się na nią wazony z bukietami 

kwiatów i owoców, wijące się wstęgi, kariatydy i putta 

w różnych pozach. 

Dekoracje znajdowały się przy wszystkich oknach: za-

równo w ścianie południowej, jak i północnej.

Brak danych o ewakuacji.

IKONOGRAFIA: 

fot. arch. HI, nr 4f16, 4f377,  

4f386, 4f387 i 128566.

fot. HI
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BIBLIOGRAFIA: 

Lebiedzińska 1993, s. 12, nr 21; 

Darecka 2012, s. 39–40;

Darecka 2016, s. 200–201;

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 129532 i 4f 377.

Okna sześciokwaterowe (dwudzielne, trójpoziomowe) o konstrukcji skrzynkowej. 

Skrzydła wewnętrzne oszklone dużymi szybami, zewnętrzne – przy użyciu szczeblin 

krzyżowych. Skrzydła zawieszone na zawiasach czopowych. Od strony wnętrza listwa 

przymykowa, a pod nią zasuwnica wpuszczana, służąca do zamykania skrzydeł, z mo-

siężną klameczką ozdobioną uskrzydloną główką putta. Ślemiona w formie gzymsu. 

W dolnym poziomie okien zarówno ślemię, jak i listwa przymykowa ukształtowane 

odmiennie od górnego – o bogatszej dekoracji. Dolne ślemię ozdobione snycerką 

złożoną z ulistnionej wici roślinnej z wplecionymi półpostaciami ludzkimi i puttami. 

W części centralnej, nad słupkiem, gzyms gierowany. Ślemię górne o uproszczonej 

formie. Listwa przymykowa w dolnej kondygnacji w formie półkolumienki z wysoką 

bazą, u dołu profilowaną, powyżej intarsjowaną w motywy geometryczno-wstęgowe. 

Trzon kanelowany, pozłacany w żłobkach. Partia głowicy rozbudowana: u dołu pro-

filowana z motywem astragalu, w części środkowej dekorowana rzeźbioną główką 

kobiecą. Listwa przymykowa w dwóch górnych poziomach okna mniej dekoracyjna – 

w formie kanelowanego pilastra10.

Dekoracja stolarki okiennej jest prawie dokładnym powtórzeniem dekoracji boazerii 

wykonanej przez Simona Hörla pod koniec XVI w. Jednak użyte rozwiązania techniczne 

stosowane były w stolarce okiennej dopiero w XIX w.11

Nieewakuowane.

10 Okien nie zrekonstruowano w takiej formie w trakcie powojennej odbudowy.

11 Szerzej o stolarce i dekoracji tych okien na s. 28 i 34–35.

 II.21  Trzy okna 
 w ścianie południowej

2. poł. XIX w.

warsztat 
gdański

drewno dębowe 
i inne gatunki, 
techniki stolarskie, 
snycerka, intarsja, 
pozłota

wys. 382 cm, 
szer. 154 cm

fot. HI

fot. HI
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Okno czterokwaterowe (dwudzielne, dwupoziomowe) 

o konstrukcji skrzynkowej. Skrzydła wewnętrzne oszklo-

ne dużymi szybami, zewnętrzne – przy użyciu szcze-

blin krzyżowych. Na lewym (od strony wnętrza) dolnym 

skrzydle malowana (?) kwadratowa szybka z herbem 

nadburmistrza Leopolda von Wintera. Od strony wnętrza 

do zamykania skrzydeł zastosowano listwę przymykową 

z zasuwnicą wpuszczaną i mosiężną klameczką ozdobio-

ną uskrzydloną główką putta. Płaskie ślemię ozdobione 

płaskorzeźbioną i pozłacaną lub intarsjowaną dekoracją 

w formie wici roślinnej. Na listwie przymykowej pilaster 

z profilowaną bazą, kanelowanym i pozłacanym w żłob-

kach trzonem oraz małą głowicą12 .

Nieewakuowane.

12 Okna nie zrekonstruowano w dawnej formie w trakcie 

powojennej odbudowy.

 II.22  Okno 
 w ścianie północnej

2. poł. XIX w.

warsztat gdański

drewno dębowe (?)  
i inne gatunki, 
techniki stolarskie, 
snycerka, intarsja, 
pozłota

wys. 255 cm, 
szer. 168 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Lebiedzińska 1993,  

s. 12, nr 21; 

Darecka 2012, s. 39–40.

IKONOGRAFIA: 

fot. arch. HI, nr 128566.

fot. HI
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 II.23  Drzwi 
  w przejściu z Wielkiej  

Sali Rady do Sali Zimowej

 A.  Skrzydło drzwiowe 

1597

Hans Vredeman 
de Vries  
(1527–1604), 
Gdańsk

 B.  Uchwyt-kołatka

XVII/XVIII w.

warsztat 
gdański

blacha, techniki 
kowalskie, 
trybowanie 
i wytłaczanie, 
pozłota (?)

drewno, 
techniki 
stolarskie, 
malarstwo 
na płótnie 
naklejonym  
na konstrukcję 
drzwi

wys. ok. 220 cm, 
szer. ok. 120 cm

fot. HI
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Prostokątne skrzydło drzwiowe z malowidłem iluzjonistycz-

nym. Namalowano na nim uchylone drzwi (w konstrukcji ra-

mowo-płycinowej) o wykroju łukowym. Za nimi – korytarzyk 

ze schodkami i szachownicową posadzką. Od strony Małej 

Sali Rady (Zimowej) kolejne drzwi, również uchylone, a za 

nimi widoczny brodaty mężczyzna w czarnym stroju z XVI w. 

Przypuszcza się, że może to być autoportret Hansa Vrede-

mana de Vriesa. Drzwi zaopatrzone w dekoracyjny uchwyt 

z szyldem trybowanym i wytłaczanym o motywach liści 

akantu, prawdopodobnie pozłacanym.

Obramienie otworu drzwiowego dodane w 1764 r. Stanowiły 

je płyciny z namalowaną iluzjonistycznie dekoracją o for-

mach architektonicznych: pilastry z wysokimi cokołami, ka-

nelowanymi trzonami i korynckimi kapitelami. Na pilastrach 

wsparty namalowany profilowany gzyms. Przy schodkach 

prowadzących do drzwi dodana w tym czasie balustradka 

w postaci metalowego słupka, wykonanego z pręta stalo-

wego i z dodatkowymi toczonymi elementami mosiężnymi: 

bazą, środkową przewiązką i wieńczącą tralką zakończoną 

kulką. W górnej części zamontowany spiralnie wychodzący 

z tralki pałąk pełniący funkcję uchwytu13. 

Drzwi wraz z obramieniem umieszczone były w zachodniej 

części ściany północnej. 

Ewakuowane w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub do Mie-

rzeszyna koło Przywidza.

13 Zachowały się dwa pionowe elementy z obramienia otworu drzwiowego. 

W 2008 r. zostały odnalezione w składnicy Pomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Gdańsku-Oliwie. W trakcie powojennej odbudowy 

opisywany otwór przejścia z Sali Czerwonej do Zimowej pomniejszono 

i dostosowano do skrzydła drzwiowego przeniesionego z Kamlarii. Nie było 

zatem możliwe przywrócenie w tym miejscu odnalezionego obramienia 

portalu. Obecnie przechowywane w magazynie Muzeum Gdańska.

 C. Obramienie

1764

Beniamin Schmidt 
(przed 1747 – po 
1776) (?), Gdańsk

drewno sosnowe, 
techniki stolarskie, 
malarstwo na desce

elementy pionowe: 
wys. ok. 230 cm, 
szer. ok. 20 cm

element poziomy:  
wys. ok. 30 cm,  
dł. ok. 200 cm

 D.   Uchwyt 
  balustrady

1764 (?)

warsztat gdański

pręt stalowy, 
toczone pierścienie 
mosiężne, techniki 
ślusarskie 
i kowalskie

BIBLIOGRAFIA:

Hoburg 1857, s. 13 i 42;

Püttner 1906, s. 54;

Cuny 1910, s. 25;

Kruszyński 1912, s. 71;

Woerl [b.r.w.], s. 21;

Domagała 1981, s. 39; 

Iwanoyko 1986, s. 31;

Lebiedzińska 1993, 

s. 12, nr 19; 

Szpakiewicz 1998, s. 20;

Darecka 2012, s. 40–41.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 128565, 

128566 i 129530.
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1595

Simon Hörl14 
(zm. 1617), 
Gdańsk

Gzymsy, zbudowane z przedniej ścianki i dwóch boków ułożonych względem niej pod 

kątem prostym, „obejmowały” filary międzyokienne. Składały się z dwóch poziomów: 

dolnego – intarsjowanego fryzu i górnego – płaskorzeźbionego wydatnego gzymsu. 

Flankowane rzeźbionymi tryglifami, przechodzącymi ku górze w konsole ozdobione 

głowami kobiecymi oraz męskimi z podwieszonymi pozłacanymi kulami. U dołu fryzu 

listwa z pasową dekoracją okuciową. Ponad nią sceny z polowań i krajobraz z archi-

tekturą w zwijanym obramieniu kartuszowym. W tle scen – wici roślinne z wplecionymi 

ptakami. Górny poziom z wypukłym ćwierćwałkiem ozdobionym dekoracją snycerską 

o formach groteski, z napisami: „Anno” oraz „1595” w zwijanym kartuszu okuciowym. 

Płyta gzymsowa mocno nadwieszona, wsparta na konsolach, zakończona listwą pro-

filowaną. Na podniebieniu zdobiona intarsjami oraz rzeźbionymi elementami w formie 

podwieszonych piramidek i szyszek15. 

Usytuowane około połowy wysokości ściany południowej, pomiędzy oknami.

Ewakuowane w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub do Mierzeszyna koło Przywidza.

 II.24  Elementy boazerii, 
gzymsów i ław

 A.  Gzymsy na filarach międzyokiennych  
 ściany południowej

drewno pełne: z dębu, 
dębu czarnego, lipy, 
gruszy; forniry: z brzozy, 
czeczoty, mahoniu, 
palisandru 

techniki stolarskie, 
snycerka, intarsja, 
barwienie drewna, 
złocenia

wys. 44 cm,  
szer. 90 cm – 2 szt.

14 Zapis nazwiska na podstawie opracowania J. Pałubickiego, Pałubicki 2019, 

s. 246–247.

15 Elementy zrekonstruowane w latach 60. XX w.

fot. HI
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BIBLIOGRAFIA:

Hoburg 1857, s. 36;

Püttner 1906, s. 53;

Abramowski 1928, s. 449 i 456;

Kruszyński 1930, s. 68;

Majewski 1951, rys. [brak numeru];

Betlejewska 2001, s. 48–50;

Darecka 2012, s. 40–41.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 129553 i 129554. 
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1595 lub  
2. poł. XIX w. (?)16

Simon Hörl (zm. 1617), 
lub warsztat nieznany, 
Gdańsk 

drewno dębowe, 
czeczota i inne, techniki 
stolarskie, snycerka, 
intarsja, barwienie 
fornirów, złocenia

wys. 140 cm, 
szer. ok. 80 cm – 6 szt.

 B. Elementy boazerii  
  w ościeżach okien

Płyciny boazerii zwieńczone wydatnym gzymsem, składającym 

się z dwóch poziomów. Dolny – płaski intarsjowany fryz, zdobio-

ny wiciami roślinnymi i motywami okuciowymi. Górny – wypukły, 

ozdobiony dekoracją snycerską w formie groteski z wplecionym her-

bem, zwieńczony listwą profilową. Płycina poniżej gzymsu z intarsją 

przedstawiającą niszę konchową. W jej obramieniu wykorzystano 

motywy geometryczne, okuciowe oraz wici roślinnej. 

Znajdowały się w trzech wnękach okiennych ściany południowej17.

Ewakuowane w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub do Mierzeszyna 

koło Przywidza.

BIBLIOGRAFIA:

Abramowski 1928, 

s. 449 i 456.

IKONOGRAFIA:

akwaforta Sala Czerwona, Johann Carl 

Schultz, 1855, MG, nr inw. MHMG/I/110/L;

fot. arch. HI, nr 129571.

16 Boazerie wraz z gzymsami zostały wykonane w 2. poł. XIX w. razem 

z oknami skrzynkowymi lub (co mniej prawdopodobne) przerobione 

(przycięte) w trakcie wymiany okien z pojedynczych krosnowych na 

podwójne. Szerzej kwestie te wyjaśniono na s. 34–35.

17 Detale nie zostały zrekonstruowane w czasie powojennej odbudowy.
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 C. Elementy ław:  
  drzwiczki i pilastry

1595

Simon Hörl (zm. 1617), 
Gdańsk

konstrukcja z dębiny; 
forniry: z brzozy, 
czeczoty, czarnego 
dębu, mahoniu, orzecha, 
palisandru; żelazo 

techniki stolarskie, 
intarsja, barwienie, 
techniki kowalskie, 
rytowanie, cynowanie

drzwiczki: wys. 54 cm, 
szer. 72,5 cm – 1 szt.

pilastry: wys. 54 cm, 
szer. 14,5 cm – 3 szt.

Drzwiczki o konstrukcji ramowo-płycinowej zamykające szafkę w ła-

wie. Ich awers dekorowany intarsją. Na obwodzie znajdowała się 

podwójna ciemna ramka z owalami na każdym boku. Wewnątrz niej 

geometryczne, przestrzenne, iluzjonistyczne formy z owalną ażurową 

bryłą pośrodku (niczym fantastyczna, perspektywiczna budowla 

oglądana od góry, z wieżyczkami i otworami okiennymi) oraz zawie-

szonym podwójnym festonem ze zwisającymi owocami (wiśnie?). 

Przy drzwiczkach znajdował się niewielki ażurowy, rytowany szyld 

o formach roślinnych z zameczkiem oraz proste zawiasy splatane.

Pionowe deski konstrukcyjne oddzielające drzwiczki dekorowane in-

tarsją z przedstawieniem iluzjonistycznych pilastrów rozszerzających 

się ku górze, z profilowaną bazą, trzema przewiązkami (okowami) 

na trzonie i profilowanym kapitelem. 

Elementy znajdowały się w ławie przy ścianie zachodniej: drzwiczki – 

2. od strony kominka, pilastry – 1., 2. i 3. od strony kominka.

Ewakuowane w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub do Mierzeszyna 

koło Przywidza.

BIBLIOGRAFIA:

Bielaszewska 1969, rys. 1 i 2;

Iwanoyko 1986, s. 31;

Betlejewska 2001, s. 49.

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 4f388, 129 575.
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RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

Ława skrzyniowa umieszczona na drewnianym 

podwyższeniu w rodzaju schodka. Deskowe 

siedzisko oparte na pełnej konstrukcji ramowo-

-płycinowej, tworzącej ścianki boczne i przednią. 

Przednia złożona z sześciu modułów oddzielo-

nych od siebie pilastrami, z bazą w formie lwiej 

łapy i trzonem w postaci wydłużonej woluty o ka-

nelowanej przedniej ściance i bocznych z pła-

skorzeźbionymi motywami okuciowymi. Pilastry 

dodatkowo dekorowane rautami i listwami pro-

filowymi. Płyciny w obramieniu z profilowanych 

listew, ozdobione intarsjowaną ciemniejszą ramką. 

Pośrodku płycin kwadratowa płytka z powierzch-

nią rytowaną w formie kratki. 

Boazeria w konstrukcji ramowo-płycinowej z pro-

filowanym cokołem. Dekoracja w formie intarsjo-

wanych ramek, podobna do występującej w ławie. 

Pilastry bardziej uproszczone, płaskie, z trzema 

poziomami kwadratowych płytek o groszkowanej 

powierzchni. Na ścianie zachodniej geometrycz-

na intarsja płycin boazerii bardziej urozmaicona, 

a w miejscu pilastrów jedynie płaskie pionowe ra-

miaki z intarsjowanymi kwadratowymi ramkami18.

Brak danych o ewakuacji.

18 Detale zostały zrekonstruowane w czasie powojennej 

odbudowy, ale w formach nawiązujących do boazerii 

autorstwa Simona Hörla z 1595 r.

96

 D. Ława (ściana płn.)  
  i boazeria (płn. część ścian wsch. i zach.)

2. poł. XIX w. (?)

warsztat 
nieznany 

drewno dębowe, 
techniki 
stolarskie, 
snycerka, 
intarsja

ława:  
ściana płn. –  
dł. 565 cm,  
wys. ok. 69 cm 

boazeria:  
ściana zach. –  
dł. 234 cm, 
ściana wsch. – 
dł. 240 cm,  
wys. ok. 69 cm

fot. HI

fot. HI
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BIBLIOGRAFIA:

Darecka 2012, s. 40.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 128543, 128565, 

128566, 129568, 129570, 129573, 

129574, 129576, 4f376 i 4f375.
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 II.25  Tkaniny ścienne, 
poduszki, dodatki

1764 i 1892

warsztat gdański

tkanina 
i pasmanteria, 
jedwabny aksamit 
strzyżony, galon 
taśmowy – len, 
galon frędzla – 
jedwab

tkanina:  
ściana płn. – 
dł. 560 cm,  
ściana wsch. –  
dł. 240 i 700 cm,  
ściana zach. –  
dł. 600 cm i 276 cm,  
ściana płd. –  
dł. ok. 50, ok. 95, 
ok. 90 i ok. 25 cm, 
wys. 160 cm

Tkanina ścienna – aksamit wykonany z drugorzędnego jedwabiu 

o szorstkim włosiu, strzyżony w dwóch wysokościach w motywy du-

żych pierzastych kwiatów z powyginanymi łodygami i listkami. Bryty 

oddzielone pionowo ułożoną, falistą wstęgą kwiatową. Mocowanie 

tkaniny po bokach ścian oraz do znajdujących się drzwiczek ścien-

nych maskowane galonem taśmowym o prostym splocie płóciennym 

w kolorze czerwonym na żółtej osnowie. U góry mocowanie tkaniny 

do gzymsu przykryte galonem z gęstym frędzlem, urozmaiconym 

występującym co kilka centymetrów dekoracyjnym pętelkowaniem. 

Galony przymocowane dużą liczbą gwoździ z półokrągłymi łebkami. 

Tkanina pokrywała ściany (wschodnią, zachodnią i północną) powyżej 

ław do wysokości gzymsu19. 

Na drewnianych ławach leżały długie prostokątne poduszki wykonane 

w 1892 r. z gładkiego aksamitu (bez wzorów). Brzegi wykończone 

tasiemką z frędzlem (bez dodatkowych chwostów).

Brak danych o ewakuacji.

BIBLIOGRAFIA:

Hoburg 1857, s. 35;

Püttner 1906, s. 52 i 83;

Cuny 1910, il. 48;

Kruszyński 1912, s. 68 i 72;

Wolańska 1963, s. 11;

Żelewska 1969, s. 432, il. 350;

Darecka 2012, s. 41.

galon frędzla: 
dł. całkowita  
ok. 55 m

galon taśmowy: 
dł. całkowita  
ok. 43 m, szer. 1,5 cm

poduchy:  
na ławie płn. –  
dł. 560 cm – 4 szt.,  
na ławie wsch. –  
dł. 700 cm – ok. 4 szt.,  
na ławie zach. –  
ok. 570 cm – ok. 3 szt.,  
na ławie płd. –  
ok. 600 cm – 
ok. 3 szt., szer. 75 cm

pojedyncza poducha: 
dł. ok. 140–200 cm,  
szer. 75 cm – 
ok. 14 szt.

fot. HI

19 Zachował się niewielki fragment aksamitu naściennego, przechowywany w zbiorach Muzeum 

Narodowego w Gdańsku, nr inw MNG/SD/455/TH. Odnaleziony w 2008 r. fragment tasiemki i kilka 

mocujących go gwoździ przechowywane są w zbiorach Muzeum Gdańska.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 129534, 129535, 

129545 129565, 129567 i 4f395.
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Kwiatony małe, zbudowane w trzech poziomach. Górny stanowił 

krążek ozdobiony ośmioma liśćmi akantu. Pod nimi sześć pa-

łączków w formie ślimacznic. Przestrzeń pomiędzy pałączkami 

wypełniały dwa kwiaty o strzępiastych płatkach, zwrócone do 

siebie środkami. Dolną część kwiatonu tworzyła ażurowa czarka, 

z której zwisała gładka szyszka.

Najmniejsze kwiatony miały na trzonie osadzony kwiat z wysu-

niętym środkiem, stykającym się z następnym, nieco mniejszym 

kwiatkiem. Pod nim zwisało pięć coraz mniejszych kulek20.

Ewakuowane w 1943 r. do Rzucewa koło Pucka lub do Mierze-

szyna koło Przywidza.

20 Detale zrekonstruowane w latach. 60. XX w.

 II.26  Kwiatony 
 ze stropu

1608

Simon Hörl  
(zm. 1617), 
Gdańsk

drewno lipowe, 
snycerka, 
polichromia, 
złocenia, 
srebrzenia, 
laserunki

małe:  
wys. 35,5 cm, 
szer. 28,5 cm –  
8 lub 9 szt.

najmniejsze: 
wys. 16,5 cm, 
szer. 15,5 cm – 
22 szt.

BIBLIOGRAFIA:

Hoburg 1857, s. 37;

Püttner 1906, s. 56;

Abramowski 1928, s. 462;

Majewski 1951,  

rys. [brak numeru];

Dokumentacja 1951–1970.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI,  

nr 128566, 4f16 i 4f 375.

fot. HI

fot. HI
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Kwadratowa, masywna, profilowana rama, wypeł-

niona symetryczną gęstą kratownicą, tworzącą 

motyw pionowych rombów i okręgów na ich 

styku. Każdy romb wypełniony naprzemiennie 

jednym z trzech motywów dekoracyjnych, zło-

żonych z uproszczonych zgeometryzowanych 

elementów roślinnych.

Co najmniej od końca XIX w. stanowiła wyposa-

żenie kominka w Wielkiej Sali Rady. 

Brak danych o ewakuacji.

 II.27  Krata osłaniająca 
palenisko kominka

XIX w. (?)

warsztat 
gdański

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, nr 619.031, 

1.023.918 i 1.023.921; 

fot. arch. HI, nr 67365, 128566, 

129527, 129528, 129529 i 201007.

żelazo kute

ok. 150 cm × ok. 150 cm

fot. HI
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 II.28  Zespół mebli 
 2 stoły, ok. 22 krzeseł, fotel,  

 przyborniki do pisania – ok. 12 szt.

Duży stół w formie owalnej podkowy. Blat osadzony na podporze o pełnej kon-

strukcji ramowo-płycinowej z cokołem. Płyciny fornirowane czterema kawałkami 

okleiny o naprzemiennym rysunku usłojenia. Przed lico konstrukcji wysunięte 

dość masywne kolumienki o kanelowanych trzonach. Blat wyklejony prawdo-

podobnie skórą lub suknem.

Wewnątrz „podkowy” mniejszy, ale wyższy owalny stolik na toczonych nogach.

Krzesła z toczonymi, kanelowanymi nogami i toczonymi łącznikami. Tylne nogi 

przechodzą bezpośrednio w konstrukcję zaplecka w formie kolumienek (toczo-

nych i kanelowanych). Na nich wsparte proste profilowane zwieńczenie z po-

ziomym toczonym łącznikiem. Kolumienki zakończone tralkami. Rama zaplecka 

z półokrągłym górnym ramiakiem. Siedzisko i zaplecek wyplatane z rattanu. 

Fotel o graniastych nogach z ozdobnymi zakończeniami (w formie łap?) i to-

czonymi łącznikami. Wygięte esowato podłokietniki połączone u góry z bocz-

nymi ramiakami zaplecka, przechodziły w woluty z rozetą po bokach. Siedzisko 

i zaplecek wyplatane z rattanu.

Przyborniki do pisania składały się z podstawek (tacek) na toczonych nóżkach, 

dwóch pojemników (na atrament i piasek) z ozdobnymi wieczkami oraz przyci-

sków z bibułą.

Brak danych o ewakuacji.

BIBLIOGRAFIA:

Püttner 1906, s. 59;

Gliński mps.

IKONOGRAFIA:

Carsten 1924, s. 57;

Gurlitt 1910, il. 11; 

fot. arch. BFM, nr 1.023.918;

fot. arch. DBB, nr 183-S50686;

fot. arch. PAN BG,  

nr AL/II/70/4.

fot. PAN BG

fot. Carsten 1924
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stół mały:  
śr. ok. 85 cm × ok. 150 cm

drewno, rattan, techniki 
stolarskie, toczenie, 
fornirowanie, wyplatanie 

stół:  
śr. ok. 450 cm × 660 cm,  
szer. blatu ok. 100 cm

1887–1888 warsztat 
nieznany
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Zegar w stylu Boulle’a, prostokątny. U góry zaokrąglony, wsparty na czterech 

nóżkach. Tarcza kolista, z cyframi rzymskimi na wyodrębnionych, emaliowa-

nych medalionach. W zwieńczeniu obudowy, na podwyższeniu, centralnie 

figura stojącego orła z rozpostartymi skrzydłami.

Rzekomy dar króla Stanisława Leszczyńskiego dla Rady Miejskiej Gdańska 

w latach 1733–1734 (informacja Tadeusza Kruszyńskiego, niepotwierdzo-

na źródłowo). W rzeczywistości odnaleziony w czasie prac porządkowych 

w 1845 i 1846 r. w pomieszczeniu Wielkiego Krzysztofa, wydobyty spod 

obudowy parapetów okiennych. Zapewne ukryty tam w 1813 r. przez Francu-

zów wraz z innymi cennymi przedmioty ze złota i srebra, pochodzącymi, jak 

można przypuszczać, głównie z pałacu francuskiego gubernatora Gdańska  

gen. Jeana Rappa, położonego przy Długich Ogrodach 88/89. Część przed-

miotów sprzedano na licytacji, a trzy zegary decyzją Rady Miejskiej wzbo - 

gaciły wyposażenie Ratusza. Omawiany, największy z nich, początkowo stał 

w Małej Sali Rady (Zimowej, akwaforta Johanna Carla Schultza z 1855 r.). Od 

około 1865 do 1943 r. umieszczony na ozdobnej konsolce w dolnej części 

ściany zachodniej, po lewej stronie kominka w Wielkiej Sali Rady. 

Brak danych o ewakuacji.

 II.29  Zegar konsolowy 
 z figurą orła (tzw. pendule en cartel)

1. ćw. XVIII w.

autor nieznany, 
Francja (?)

drewno, 
mosiądz, brąz, 
odlew, złocenie, 
emalia

wys. ok. 70 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Püttner 1906, s. 77;

Kruszyński 1912, s. 74–76;

Gliński mps;

Lebiedzińska 1993, s. 12, nr 22;

Szpakiewicz 1998, s. 19.

IKONOGRAFIA:

akwaforta Mała Sala Rady,  

Johann Carl Schultz, 1855, MNG, 

nr inw. MNG/SD/3998/30/G; 

fot. arch. DF, nr 33014243; 

fot. arch. HI, nr 100328; 

fot. arch, MG, nr MHMG/IN/3752;

fot. arch. MNG, nr 8479;

fot. arch. PAN BG, nr AL/II/70/4  

i AL/IV/48/11.
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fot. PAN BG





III. Wielka Sala Wety

Wielka 
Sala 
Wety

III
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Obraz w kształcie wydłużonego prostokąta z kartuszem z panoramą Gdańska, ła-

cińskimi opisami, tablicą topograficzną oraz tablicą z dedykacją dla Rady Miejskiej, 

nazwiskami burmistrzów i członków Rady w latach 1601–1650. Przedstawia z lotu 

ptaka bitwę morską pod Oliwą – stoczoną przez okręty polskie i szwedzkie na redzie 

portu gdańskiego 28 listopada 1627 r. W części środkowej sześć zgrupowanych okrę-

tów polskich. Po prawej stronie okręty floty szwedzkiej ustawione w szyku liniowym, 

płynące w kierunku przeciwnika. Dwa szwedzkie okręty (zapewne Tigern i Solen) 

otoczone chmurą dymu po wystrzale artyleryjskim.

Jedyny obraz zachowany z pierwotnego (przed przekształceniem w XIX w.) wyposaże-

nia Wielkiej Sali Wety. W 1840 r. przeniesiony do nieznanego pomieszczenia w Ratuszu. 

Od około 1924 r. zawieszony w sieni II piętra (górnej), udostępnianej zwiedzającym. 

20 września 1927 r. przekazany do czasowej ekspozycji do Państwowego Muzeum 

Krajowego Historii Gdańska (Staatliches Landesmuseum für Danziger Geschichte) 

w Gdańsku-Oliwie. W czerwcu 1939 r. przekazany do gabinetu gauleitera Gdańska 

Alberta Forstera przy ul. Piwnej 11. Według innej wersji miał zaginąć z Pałacu Opatów 

w Oliwie w marcu 1945 r.

 III.1  Obraz 
  Bitwa pod Oliwą

BIBLIOGRAFIA: 

Cuny 1928, s. 492;

Cieślak 1981, s. 158–159;

Domagała 1981, s. 28;

Cieślak 1985; 

Lebiedzińska 1993, s. 14–15, nr 1;

Kilarski 1996, s. 31;

Gliński mps, s. 32;

Szpakiewicz 1998, s. 51.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. PAN BG, nr AL/IV/32/15.

1650

fot. PAN BG

Bartholomäus 
Milwitz 
(ok. 1590–1656), 
Gdańsk

farby olejne, 
płótno

wys. 110 cm, 
szer. 330 cm
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Obraz bliżej nierozpoznany, przedstawiający wieloryba. Być 

może tożsamy z obrazem ukazującym wieloryba wyrzuconego 

na brzeg, uwiecznionym przez Johanna Carla Schultza na rycinie 

przedstawiającej wnętrze Kamlarii. 

Od około 1800 r. do czasu przebudowy pomieszczenia wisiał 

w Wielkiej Sali Wety. W XIX w. zdobił różne sale Ratusza, w 1855 r. 

uwieczniony na rycinie przedstawiającej Kamlarię. 

Brak danych o ewakuacji.

 III.2  Obraz 
  z wielorybem

XVII/XVIII w.

autor nieznany, 
Gdańsk (?)

farby olejne, 
płótno

ok. 130 x 250 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Gliński mps.

IKONOGRAFIA: 

akwaforta Kamlaria, Johann  

Carl Schultz, 1855, MG,  

nr inw. MHMG/I/9.

fot. MG
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Obraz w kształcie łuku ostrego. Przedstawia grupę żołnierzy 

francuskich, broniących Gdańska pod dowództwem gen. Je-

ana Rappa przed oblężeniem rosyjskim, po kapitulacji. Kolumna 

jeńców, prowadzona przez dowódców pruskich, przechodzi 

ul. Długą w stronę Bramy Długoulicznej (Złotej), w tle wieża Ra-

tusza Głównego Miasta. Według utrwalonej legendy niektórym 

z pruskich oficerów nadano rysy cesarza Wilhelma, jego syna 

Fryderyka III i wnuka Wilhelma II. Na przedzie kolumny dobosz 

z werblem. Na chodnikach i przedprożach grupy mieszkańców 

obserwujące przemarsz. W tle ślady zniszczeń budynków.

Obraz ufundowany przez braci Alberta i Wilhelma Jünckerów. 

Zawieszony 15 grudnia 1893 r. w podłuczu sklepienia ściany 

zachodniej. Należał do cyklu obrazów historycznych z wystroju 

Wielkiej Sali Wety (Białej) z końca XIX w. wykonanych według 

koncepcji nadburmistrza Karla Adolfa Baumbacha.

Brak danych o ewakuacji.

 III.3  Obraz 
  Wyprowadzenie wojsk francuskich 

z Gdańska 2 stycznia 1814 r.

ok. 1890

Carl Röchling 
(1855–1920), 
Berlin (?)

tempera, płótno

wys. ok. 340 cm, 
szer. ok. 640 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Püttner 1906, s. 52;

Schmidt 1924, s. 16;

Lebiedzińska 1993, s. 14, nr 1;

Gliński mps;

Szpakiewicz 1998, s. 52;

Loew 2012, s. 187–200;

Friedrich 2018, s. 80–90.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNWF; 

fot. arch. BFM, nr 1.023.939; 

fot. arch. HI, nr 100788 

i 201009; 

fot. arch. UA, nr 00902732;

pocztówki, PAN BG,  

nr P1/Ratusz/15, P1/Ratusz/ 

16 i P1/Ratusz/19.

fot. MG
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Obraz w kształcie łuku ostrego. Przedstawia wizytę cesarza Nie-

miec Wilhelma I w Gdańsku w 1879 r., w trakcie której monarcha 

w otoczeniu dygnitarzy i lokalnych władz podziwiał panoramę 

miasta z Biskupiej Górki. Na pierwszym planie widoczna grupa 

pięciu mężczyzn w strojach galowych – wojskowych i cywilnych. 

Wokół nich liczna grupa mężczyzn w ciemnych surdutach i bia-

łych gorsetach. Poniżej, po prawej stronie, liczna grupa gapiów. 

W tle panorama Gdańska. 

Obraz ufundowany przez braci Alberta i Wilhelma Jünckerów. 

Zawieszony 15 grudnia 1893 r. w podłuczu sklepienia ściany 

zachodniej. Należał do cyklu obrazów historycznych z wystroju 

Wielkiej Sali Wety (Białej) z końca XIX w. 

Brak danych o ewakuacji.

 III.4  Obraz 
 Cesarz Wilhelm I w towarzystwie burmistrza  

 Leopolda von Wintera ogląda panoramę Gdańska

ok. 1890

Carl Röchling 
(1855–1920), 
Berlin

tempera, płótno

wys. ok. 340 cm, 
szer. ok. 640 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Püttner 1906, s. 52;

Schmidt 1924, s. 16;

Lebiedzińska 1993,  

s. 14–16, nr 2;

Gliński mps;

Szpakiewicz 1998, s. 53;

Loew 2012, s. 187–200;

Friedrich 2018, s. 80–90.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNWF;

fot. arch. BFM, nr 1.023.939; 

fot. arch. HI,  

nr 100788 i 201009; 

fot. arch. UA, nr 00902732;

pocztówki, PAN BG,  

nr P1/Ratusz/15, P1/Ratusz/16 

i P1/Ratusz/20.

fot. PAN BG
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fot. Alamy/BE&W
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Obraz w kształcie łuku ostrego. Scena zbiorowa na tle widoku 

na Biskupią Górkę z siedzibą biskupów kujawskich na szczycie. 

Przedstawia zgromadzenie dostojników zakonu krzyżackiego, 

biskupa oraz grupę mieszkańców w czasie kładzenia kamie-

nia węgielnego pod budowę murów miejskich Głównego Mia-

sta w Gdańsku.

Obraz ufundowany przez braci Alberta i Wilhelma Jünckerów. 

Zawieszony 5 lutego 1895 r. w podłuczu sklepienia ściany pół-

nocnej. Należał do cyklu obrazów historycznych z wystroju 

Wielkiej Sali Wety (Białej) z końca XIX w. 

Brak danych o ewakuacji.

 III.5  Obraz 
  Wielki mistrz Ludolf König 26 marca 1343 r. 

kładzie kamień węgielny pod budowę murów 

miejskich Głównego Miasta w Gdańsku

ok. 1890

Ernst Röber 
(1849–1915), 
Düsseldorf 

tempera, płótno

wys. ok. 300 cm, 
szer. ok. 400 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Püttner 1906, s. 52;

Schmidt 1924, s. 16;

Lebiedzińska 1993,  

s. 14–16, nr 3;

Gliński mps;

Szpakiewicz 1998, s. 56;

Loew 2012, s. 187–200;

Friedrich 2018, s. 80–90.

IKONOGRAFIA:

pocztówka, PAN BG,  

nr P1/Ratusz/17.

fot. PAN BG
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Obraz w kształcie łuku ostrego. Przedstawia scenę na Długim 

Targu, na tle Dworu Artusa – Eberhard Ferber odbiera wieniec 

po zwycięstwie w „turnieju majowym” w 1493 r. Na pierwszym 

planie, po lewej stronie, trzy kobiety w białych chustach. Przed 

nimi klęczy młody mężczyzna w zbroi i z mieczem. Wokół nich 

tłumy obserwujących. W prawej części obrazu liczna grupa 

uczestników turnieju rycerskiego konno i pieszo, z opuszczonymi 

chorągwiami. W prawym narożniku kobieta z dziećmi i dużym 

białym psem.

Obraz ufundowany przez braci Alberta i Wilhelma Jünckerów. 

Zawieszony 4 lutego 1896 r. w podłuczu sklepienia ściany pół-

nocnej. Należał do cyklu obrazów historycznych z wystroju 

Wielkiej Sali Wety (Białej) z końca XIX w. 

Brak danych o ewakuacji.

 III.6  Obraz 
  Uwieńczenie burmistrza Eberharda Ferbera 

podczas turnieju rycerskiego

ok. 1890

Ernst Röber 
(1849–1915), 
Düsseldorf

tempera, płótno

wys. ok. 300 cm, 
szer. ok. 400 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Püttner 1906, s. 52;

Schmidt 1924, s. 16;

Lebiedzińska 1993, 

s. 16, nr 6;

Gliński mps,  

s. 30 i 34;

Szpakiewicz 1998, s. 55;

Loew 2012, s. 187–200;

Friedrich 2018, s. 80–90.

IKONOGRAFIA:

pocztówka, PAN BG, 

nr P1/Ratusz/23.

fot. PAN BG
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Obraz w kształcie łuku ostrego. Ukazuje przedstawicieli patrycja-

tu gdańskiego witanych na schodach Pałacu Dożów w Wenecji. 

Na pierwszym planie duża gondola z gondolierem na dziobie. 

Po prawej stronie burmistrz gdański z grupą posłów w bogatych 

strojach wchodzi po stopniach Pałacu. Za nimi na łodzi dwaj słu-

dzy z podarunkiem – malarską panoramą Gdańska. Na szczycie 

schodów doża Marino Grimani pod baldachimem w otoczeniu 

dostojników. W głębi, na drugim planie, zabudowania i okręty 

cumujące przy nabrzeżu.

Obraz ufundowany przez braci Alberta i Wilhelma Jünckerów. 

Zawieszony 3 grudnia 1895 r. w podłuczu sklepienia ściany po-

łudniowej. Należał do cyklu obrazów historycznych z wystroju 

Wielkiej Sali Wety (Białej) z końca XIX w. 

Brak danych o ewakuacji.

 III.7  Obraz 
  Poselstwo gdańskie 

w Wenecji w 1601 r.

ok. 1890

Hermann Prell 
(1854–1922), 
Drezno

tempera, płótno

wys. ok. 300 cm, 
szer. ok. 400 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Püttner 1906, s. 52;

Schmidt 1924, s. 16;

Lebiedzińska 1993, 

s. 16, nr 4;

Gliński mps, s. 30 i 33;

Szpakiewicz 1998, s. 56;

Loew 2012, s. 187–200;

Friedrich 2018, s. 80–90.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNWF; 

fot. arch. BFM, 

nr 1.023.939 

i 1.254.553; 

fot. arch. HI,  

nr 100788 i 201009; 

fot. arch. UA, 

nr 00902732;

pocztówka, PAN BG, 

nr P1/Ratusz/21.

fot. PAN BG
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fot. Alamy/BE&W
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Obraz w kształcie łuku ostrego. Przedstawia odparcie ataku wojsk 

polskich oblegających Gdańsk na twierdzę Wisłoujście w 1577 r. 

Ukazuje w dużym zbliżeniu nieudany atak żołnierzy polskich 

od strony wody – scenę zaciętej walki skłębionego tłumu na 

wale twierdzy. Napastnicy zostają zepchnięci z wałów. Część 

ucieka łodziami lub wpław. W tłumie wyróżnia się spychana 

w dół postać w stroju husarskim.

Obraz ufundowany przez braci Alberta i Wilhelma Jünckerów. 

Zawieszony 3 grudnia 1893 r. w podłuczu sklepienia ściany po-

łudniowej. Należał do cyklu obrazów historycznych z wystroju 

Wielkiej Sali Wety (Białej) z końca XIX w. 

Brak danych o ewakuacji.

 III.8  Obraz 
  Odparcie szturmu oddziałów polskich króla 

Stefana Batorego na Wisłoujście w 1577 r.

ok. 1890

Hermann Prell 
(1854–1922), 
Drezno

tempera, płótno

wys. ok. 340 cm, 
szer. ok. 400 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Püttner 1906, s. 52;

Schmidt 1924, s. 16;

Lebiedzińska 1993, 

s. 16, nr 5;

Gliński mps,  

s. 30–33;

Szpakiewicz 1998, s. 54;

Loew 2012, s. 187–200;

Friedrich 2018, s. 80–90.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, 

nr 1.254.553; 

fot. arch. HI, nr 100788;

pocztówka, PAN BG, 

nr P1/Ratusz/22. 

fot. PAN BG
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fot. BFM
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Boazeria o konstrukcji ramowo-płycinowej, dwupoziomowa, zwieńczona 

profilowanym gzymsem. W dolnym poziomie płyciny gładkie, w gór-

nym – pokryte płaskorzeźbionym neogotyckim ornamentem pergami-

nowym. Dodatkowe pionowe podziały stanowiły pilastry z nałożonymi 

półokrągłymi trzonami półkolumienek i rzeźbionymi kapitelami z ludzkimi  

główkami o cechach indywidualnych. W ścianie południowej zabudo-

wano okna i prawdopodobnie w celu uzyskania do nich dostępu wyko-

nano w boazerii ukryte drzwi. Zwieńczenie boazerii stanowił profilowany 

gzyms – wyłamany, obejmujący otwór drzwiowy prowadzący do Sieni. 

W latach 1891–1892 na ścianie północnej zamontowano podest z wbu-

dowanymi drewnianymi ławami. Ścianę wyłożono boazerią o konstrukcji 

deskowej (z pionowym układem desek), zwieńczoną gzymsem. Pio-

nowe podziały boazerii tworzyły pilastry z kapitelami zdobionymi rzeź-

bionymi główkami (analogicznie jak na pozostałych ścianach). Podest 

oddzielono od reszty sali barierą stolarsko-snycerską. Jej ramy dekoro-

wane płaskorzeźbionymi neorenesansowymi motywami wici roślinnej. 

Wydzielona przez bogato zdobione słupy centralna część balustrady 

zbudowana z dekoracyjnych balasek. Przy barierze od strony Sali ławy 

z tapicerowanymi siedziskami i zapleckami. Balustradę wieńczył pulpit. 

Na podest wiodły cztery schodki w narożniku północno-zachodnim.21 

Brak danych o ewakuacji.

21 Elementy te nie zostały zrekonstruowane w trakcie  

powojennej odbudowy.

 III.9  Boazeria lata 60. i 90.  
XIX w.

drewno, techniki stolarskie, 
fornirowanie, snycerka

warsztat 
gdański

BIBLIOGRAFIA:

Hoburg 1857, s. 24–25 i 46;

Gliński mps, s. 19.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, nr G5DNWF;

fot. arch. PAN BG, nr AL/IV/31/12;

fot. arch. UA, nr 00902732;

pocztówka, PAN BG, nr P1/Ratusz/15.

fot. Alamy/BE&W

fot. PAN BG
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ściana zach. – dł. 1,9 m i 6,4 m, 
ściana płn. – dł. 12,9 m,  
ściana płd. – dł. 13,3 m,  
ściana wsch. – brak danych
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 III.10  Detale 
  architektoniczne: 
 kolumna, wsporniki, zworniki

1837 
projekt mistrza 
murarskiego 
F.W. Krügera (?)

1840–1841 
przebudowa pod 
nadzorem miejskiego 
radcy budowlanego 
Heinricha W.  
Zerneckego z Gdańska, 
prace murarskie 
wykonała firma 
Daniela Emanuela 
Königa z Gdańska, 
prace kamieniarskie – 
rzemieślnik Cantian 
z Berlina, metalowe 
pozłacane detale – 
fabrykant Devarannes 
z Berlina 

kolumna:  
polerowany granit 
jasny i ciemny, kapitel 
metalowy z cynkowymi 
odlewami, pozłacany, 
wys. ok. 360 cm

wsporniki:  
materiały i wymiary 
nieznane – 8 szt.

zworniki:  
materiały i wymiary 
nieznane,  
większe – 4 szt.,  
mniejsze – ok. 70 szt.

fot. Alamy/BE&W
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Na środku sali ustawiony ośmiokątny słup – kolumna (z jasnego 

granitu) z profilowaną bazą (z ciemnego granitu) i kapitelem 

ozdobionym dwoma rzędami pozłacanych liści akantu. Na słu-

pie wsparte sklepienie gwiaździste. Żebra sklepienne wsparte 

na rzeźbionych wielokątnych wspornikach umieszczonych na 

ścianach. Ich dekorację stanowiły bogate profilowania i zwinięte 

liście akantu. Zworniki sklepienne zdobione rzeźbionymi rozetami 

(większymi i mniejszymi), z gwiazdą pięcioramienną w centrum 

i odchodzącymi od niej pięcioma liśćmi22 .

Nieewakuowane w 1943 r.

22 Nie zostały zrekonstruowane w trakcie powojennej odbudowy.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, nr G5DNWF; 

fot. arch. MG, nr MHMG/IN/3707;

fot. arch. PAN BG, nr AL/IV/31/12;

fot. arch. UA, nr 00902732;

pocztówka, PAN BG, nr P1/Ratusz/16. 

fot. Alamy/BE&W

fot. Alamy/BE&W fot. PAN BG

fot. BFM

BIBLIOGRAFIA:

Hoburg 1857, s. 24 i 46;

Püttner 1906, s. 59;

Gliński mps, s. 18.
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 III.11  Dekoracja malarska sklepienia

1891–1893

wg projektu Ernsta 
Röbera (1849–1915) 
z Düsseldorfu,  
warsztat nieznany

malarstwo 
(prawdopodobnie 
temperowe) na tynku

pomieszczenie 
o wymiarach:  
13,4 m × 11,5 m 

Profilowanie żeber czteropolowego sklepienia gwiaździste-

go dekorowane kilkoma malowanymi ciemniejszymi pasami 

w różnych barwach: naprzemiennie jaśniejszych i ciemniej-

szych. Na wysklepkach namalowane pozwijane, przeplata-

jące się wici roślinne (oset?) z liśćmi, kwiatkami i spiralnymi 

zakończeniami łodyżek23.

Zniszczona w marcu 1945 r.

23 Nie zostały zrekonstruowane w trakcie  

powojennej odbudowy.

BIBLIOGRAFIA:

Gliński mps, s. 31.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, nr G5DNWF; 

fot. arch. MG, nr MHMG/IN/3707; 

fot. arch. MP nr GSP02250;

fot. arch. PAN BG, nr AL/IV/31/12; 

fot. arch. UA, nr 00902732.

fot. Alamy/BE&W
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Lampa złożona z pary obręczy (większej i mniejszej) 

połączonych łańcuchami, podwieszonych na czterech 

łańcuchach do wspólnego zwornika, zawieszona u su-

fitu na metalowych prętach i łańcuchach. Na większej 

obręczy zamocowane 24 punkty świetlne w szklanych 

oprawach wrzecionowatego kształtu, ze szkła przezro-

czystego, rżniętego w geometryczny wzór rozprasza-

jący światło.

Zamówione i zainstalowane w czasie elektryfikacji 

Ratusza, po otwarciu w 1898 r. elektrowni na wyspie 

Ołowianka w Gdańsku. 

Brak danych o ewakuacji.

 III.12  Zespół czterech 
lamp sufitowych

1899

autor nieznany, 
Niemcy

metal, szkło

wys. ok. 150 cm, 
śr. ok. 120 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Hoburg 1857, s. 24;

Keyser 1972, s. 365;

Gliński mps.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNWF; 

fot. arch. BFM, nr 1.023.939 

i 1.254.553; 

fot. arch. HI, nr 100788  

i 201009; 

fot. arch. UA, nr 00902732.

fot. BFM
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Upamiętnienie nadburmistrza Gdańska Leopolda von Wintera 

(1823–1893), sprawującego urząd w latach 1863–1890. Męskie 

popiersie ujmujące górną część torsu z głową ukazaną en face. 

Postać ubrana w surdut. Ustawione na drewnianym postumencie.

Umieszczone w ówczesnej sali Rady Miejskiej (Wielkiej Sali Wety) 

przed stołem, za którym w czasie obrad zasiadał urzędujący 

nadburmistrz. 

Brak danych o ewakuacji.

 III.13  Popiersie 
  nadburmistrza Gdańska 

Leopolda von Wintera

1897

Rudolf 
Siemering 
(1835–1905), 
Berlin

biały marmur 
karraryjski, 
rzeźbienie

wys. ok. 70 cm

BIBLIOGRAFIA: 

„Danziger Zeitung”,  

nr 21435 z 7 lipca 1897;

Gliński mps.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, 

nr 1.254.553.

fot. FP
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Popiersie Heinricha Ottona Ehlersa (1846–1910), nadburmi-

strza Gdańska w latach 1903–1910, ujmujące górną część 

torsu z głową ukazaną en face. Głowa łysa, na twarzy wy-

datne wąsy. Rzeźba ustawiona na drewnianym postumencie.

Ufundowane po śmierci Ehlersa przez kupca Alberta Meyera. 

Umieszczone w ówczesnej sali Rady Miejskiej (Wielkiej Sali 

Wety) przed stołem prezydialnym. 

Brak danych o ewakuacji.

Popiersie Ottona Steffensa (1826–1904), wieloletniego wi-

ceprzewodniczącego (1871–1880) i przewodniczącego 

(1881–1898) Rady Miejskiej, Honorowego Obywatela Gdań-

ska. Zamówione przez Radę. Odsłonięte w 1913 r. 

Wygląd nieznany. 

Brak danych o ewakuacji.

 III.15  Popiersie 
  przewodniczącego Rady Miejskiej 

Ottona Steffensa

1913

autor nieznany, 
Monachium

brąz, odlew

wymiary 
nieznane

BIBLIOGRAFIA: 

„Danziger Zeitung”, nr 444 

z 23 września 1913;

Gliński mps.

 III.14  Popiersie 
  nadburmistrza Gdańska 

Heinricha Ottona Ehlersa

1910–1913

Adolf Kürle 
(1855–1912), 
Berlin

gips, rzeźbienie

wys. ok. 70 cm

IKONOGRAFIA: 

brak.

BIBLIOGRAFIA: 

„Danziger Zeitung”, nr 473 

z 19 października 1910;

Gliński mps.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, 

nr 1.254.553.

fot. FP
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Zespół mebli wykonanych do sali posiedzeń Rady Miejskiej: komplet ław 

złożony z około 40 podwójnych siedzisk połączonych z pulpitami, wieloczę-

ściowy stół prezydialny, od frontu zdobiony profilowanymi płycinami i pila-

strami, z kompletem krzeseł i fotelem przewodniczącego, stół z krzesłem dla 

sekretarza, drewniana galeria (zespół siedzisk i balustrada).

Meble wprowadzone do Wielkiej Sali Wety w końcu XIX w., po przekształceniu 

tego wnętrza na salę plenarną Rady Miejskiej (doraźnie także salę sądową).

Brak danych o ewakuacji.

 III.16  Zespół mebli 
 z sali posiedzeń Rady Miejskiej

k. XIX w.

warsztat 
gdański

drewno, 
stolarka, 
tapicerka

siedzisko 
z pulpitem  
dł. ok. 120 cm, 
szer. ok. 80 cm, 
wys. ok. 100 cm



131

III. WIelka Sala Wety

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNWF; 

fot. arch. BFM, nr 1023939;

fot. arch. UA, nr 00902732.

fot. Alamy/BE&W
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BIBLIOGRAFIA: 

Specificatio, s. 19;

Hoburg 1857, s. 45;

Schultz 1872, s. 19;

Püttner 1906, s. 59;

Schmidt 1924, s. 14;

Cuny 1928, s. 495;

Drost 1938, s. 122;

Domagała 1978, s. 45;

Lebiedzińska 1993, 

s. 12, nr 1;

Kilarski 1996, s. 31–32;

Szpakiewicz 1998, s. 23;

Kaleciński 2011, s. 20, 

il. 114.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 116510.

 IV.1  Obraz 
  Król Skiluros na łożu śmierci

Obraz w kształcie półowalu, z łacińską inskrypcją w lewej części 

centralnie: „FRANGIMVR SI COLLIDIMVR”. Na posadzce w prawym 

dolnym narożniku data: „1611”. W centrum łoże z baldachimem ujęte 

parą kolumn, na którym spoczywa półsiedzący monarcha ukazany 

frontem do widza. Starzec z długą brodą lewą ręką odsuwa kotarę, 

w prawej trzyma strzałę. Przed nim, na kolanach nakrytych kapą, 

trzy strzały. Przed łożem mały stół nakryty obrusem z pucharem-

-nautilusem i paterą z owocami. Wokół po obu stronach liczna gru-

pa postaci (co najmniej 14), w tym cztery w strojach stylizowanych 

na antyczne rzymskie ubiory. Jedna z nich z pękiem strzał, inna 

ze złamaną strzałą. Za ich plecami umownie przedstawione ściany 

budynku z kolumnami i wysokimi oknami zdobionymi maswerka-

mi. W tle po bokach panorama miasta i krajobraz podmiejski ze 

scenkami rodzajowymi. Obraz opisany w inwentarzu z XVII w. jako 

„Artur leżący na łożu śmierci, który swoich 80 synów wzywa do 

braterskiej jedności, dając im za przykład strzały, które pojedynczo 

łatwo złamać, a związane w pęk są nie do złamania”. W rzeczywisto-

ści obraz przedstawia tę samą historię, ale dotyczącą scytyjskiego 

króla Skilurosa, który wedle relacji Plutarcha (Powiedzenia królów 

i wodzów) przed śmiercią dał każdemu ze swych osiemdziesięciu 

synów wiązkę strzał i nakazał je złamać, czego oni nie byli w stanie 

zrobić. Wtedy zaczął wyciągać po jednej strzale z wiązki i wszystkie 

łamać pojedynczo. Miało ich to nauczyć, że tylko razem pozostaną 

silni, a rozdzieleni stracą swoją moc.

Obraz należał do cyklu pięciu obrazów o tematyce sądowej wy-

konanych do Małej Sali Rady (Zimowej). Do 1944 r. w podłuczu 

sklepienia ściany południowej, nad drzwiami. 

Być może ewakuowany w 1944 r. do Mierzeszyna koło Przywidza.

1611 wys. ok. 160 cm, 
szer. ok. 440 cm

farby olejne, 
płótno

Isaac van den 
Blocke  
(1572–1626), 
Gdańsk

fot. HI
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 IV.2  Obraz 
 Uczciwość

Obraz w kształcie łuku ostrego z łacińskimi inskrypcjami: 

„FIDA SOCIETAS” oraz „MALVM, CONSILIVM CONSVLTORI 

PESSIMVM”. Scena na tle rozbudowanej pałacowej archi-

tektury, tworzącej wrażenie iluzjonistycznej przestrzeni i gry 

perspektywicznej z widzem (sklepiony korytarz biegnący 

w głąb przestrzeni, wnętrza w układzie amfiladowym, liczne 

kolumnady, kolumny, tarasy, balustrady, rzeźby, posadzka 

dwubarwna w układzie geometrycznym). Na bogaty wy-

strój całości składa się dekoracja figuralna i ornamentalna 

w duchu manieryzmu niderlandzkiego, pokrywająca ściany, 

nadproża, nisze z postaciami historycznymi i alegorycznymi. 

W jednej z nich Mojżesz z tablicami z Dekalogiem. W centrum 

przedstawienia dwaj stojący mężczyźni w długich szatach, 

podający sobie ręce i zajęci rozmową. Za nimi, pod kolumną 

antresoli, siedzi pies. Powyżej na galerii kolejna para dysku-

tantów. W pomieszczeniu po lewej przedstawiona zbiorowa 

narada. W głębi, centralnie, ogród ze szpalerem drzew i fon-

tanną. W otwartych bocznych wnętrzach sceny rodzajowe. 

Sceny te nawiązują do zacytowanej w obrazie łacińskiej 

maksymy: „Zła rada jest najgorsza dla samego doradcy”, 

przywoływanej w kontekście wielu legend rzymskich i cy-

towanej przez licznych starożytnych autorów.

Obraz należał do cyklu pięciu obrazów o tematyce sądo-

wej wykonanych do Małej Sali Rady (Zimowej). Do 1944 r. 

w podłuczu sklepienia ściany zachodniej. 

Być może ewakuowany w 1944 r. do Mierzeszyna koło 

Przywidza.

1611–1612

Isaac van den 
Blocke (1572–1626), 
Gdańsk

farby olejne, płótno

wys. ok. 159 cm, 
szer. ok. 247 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Specificatio, s. 19;

Hoburg 1857, s. 44;

Schultz 1872, s. 19;

Püttner 1906, s. 60;

Schmidt 1924, s. 14;

Drost 1938, s. 122;

Strzelecka 1959, 

s. 15;

Lebiedzińska 1993,  

s. 12, nr 2;

Kilarski 1996, 

s. 31–32;

Szpakiewicz 1998, 

s. 24;

Kaleciński 2011,  

s. 205–207.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 116509; 

fot. arch. MNG, 

nr E87.

fot. HI
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Obraz w kształcie półowalnym z łacińską inskryp-

cją: „AMNISTIA”. Na pierwszym planie, po lewej 

stronie, osoba duchowna siedząca na tronie pod 

baldachimem, ustawionym na dwustopniowym 

piedestale. Ubrana w długą szatę i płaszcz, z tiarą 

i koroną na głowie, łańcuchem na piersi, berłem 

na kolanach, w rękach trzyma zwoje papieru. Przed 

tronem tłum postaci, wśród których wyróżniają się 

centralnie umieszczeni dwaj patrycjusze. Na drugim 

planie grupa mieszczan. Wokół tronu, po prawej 

stronie, grupa sędziów w ciemnych togach i bire-

tach oraz strażnicy w zbrojach rzymskich. Obok 

palenisko, do którego wrzucane są zwoje papieru. 

W tle panorama Długiego Targu z Dworem Artusa 

i Fontanną Neptuna, ukazana aż do Zielonej Bramy. 

Scena odwołuje się do wydarzenia podczas woj-

ny Cezara z Pompejuszem, kiedy to po pokonaniu 

przeciwnika Cezar spalił jego listy do stronników 

w Rzymie, tym samym okazując im łaskę.

Obraz należał do cyklu pięciu obrazów o tematyce 

sądowej wykonanych do Małej Sali Rady (Zimowej). 

Do 1944 r. w podłuczu sklepienia ściany zachod-

niej (trzecie przęsło). 

Być może ewakuowany w 1944 r. do Mierzeszyna 

koło Przywidza.

 IV.3  Obraz 
  Amnestia (Juliusz Cezar rozkazujący 

spalenie listów Pompejusza)

1611–1612

Isaac van den 
Blocke (1572–1626), 
Gdańsk

farby olejne, płótno

wys. ok. 159 cm, 
szer. ok. 247 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Specificatio, s. 19;

Hoburg 1857, s. 44;

Schultz 1872, s. 19;

Püttner 1906, s. 60;

Schmidt 1924, s. 14;

Cuny 1928, s. 492;

Drost 1938, s. 122;

Lebiedzińska 1993, 

s. 14, nr 3;

Kilarski 1996, 

s. 30–32;

Szpakiewicz 1998, 

s. 26;

Cieślak 2000, 

s. 200;

Kaleciński 2011, 

s. 204–205.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 116508.

fot. HI
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 IV.4  Obraz 
 Sprawiedliwość (Śmierć Wergilii)

1611–1612

Isaac van den Blocke 
(1572–1626), Gdańsk

Obraz w kształcie łuku ostrego z łacińskimi inskryp-

cjami: „AEQVITAS”, „LYCVRGVS”, „IVS”. Scena zbio-

rowa rozgrywa się we wnętrzu. Na tle rozbudowanej 

iluzjonistycznej architektury, centralnie na tronie, w ni-

szy flankowanej kolumnami, zasiada sędzia – starzec 

z długą brodą, łańcuchem na piersi i zawojem na gło-

wie. W prawej dłoni unosi miecz. Na stopniach tronu 

siedzący trefniś. Wokół tronu kilka grup mężczyzn 

i kobiet zajętych dysputą – trzy postacie siedzące na 

pierwszym planie, w lewym rogu przedstawienia, trzy 

postacie przy stole po prawej stronie liczące pienią-

dze, większy tłum sylwetek za nimi, dwóch mężczyzn 

w strojach patrycjuszy dyskutujących przed tronem 

oraz centralnie kobieta i mężczyzna spleceni w gwał-

townej walce. W tle zabudowania miejskie. Obraz 

przedstawia legendarną scenę z dziejów starożytne-

go Rzymu, kiedy fałszywie oskarżona o bycie zbiegłą 

niewolnicą Wergilia po niesprawiedliwym wyroku, by 

uniknąć hańby, zostaje zasztyletowane przez ojca Lu-

cjusza Werginiusza.

Obraz należał do cyklu pięciu obrazów o tematyce 

sądowej wykonanych do Małej Sali Rady (Zimowej). 

Do 1944 r. w podłuczu sklepienia ściany zachodniej 

(przy kominku). 

Być może ewakuowany w 1944 r. do Mierzeszyna 

koło Przywidza.

BIBLIOGRAFIA: 

Specificatio, s. 19;

Hoburg 1857, s. 44;

Schultz 1872, s. 19;

Püttner 1906, s. 60;

Schmidt 1924, s. 14;

Cuny 1928, s. 492;

Drost 1938, s. 122;

Domagała 1978, 

s. 40;

Lebiedzińska 1993, 

s. 14, nr 4;

Kilarski 1996, 

s. 30–32;

Szpakiewicz 1998, 

s. 25;

Kaleciński 2011, 

s. 205–207.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 116507 i 129518. 

farby olejne, płótno

wys. ok. 159 cm,  
szer. ok. 247 cm

fot. HI
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Portret nadburmistrza Gdańska w latach 1891–1896, następ-

nie posła w parlamencie Niemiec i wiceprezydenta Reichstagu. 

Mężczyzna w sile wieku, postawny, siedzący przy stole, sylwetka 

w ujęciu do kolan, głowa i tors 3/4 w lewo. Na głowie łysina, 

obfity zarost z długą, rozłożystą brodą. Ubrany w jasne spodnie, 

ciemną marynarkę i kamizelkę oraz białą koszulę z aksamitką. 

Prawa ręka oparta przedramieniem na stole, lewa przy boku. 

Obraz oprawiony w czarną, prostą ramę ze złoconą wewnętrz-

ną krawędzią. U dołu na ramie metalowa tabliczka z podpisem  

(na zdjęciu nieczytelny).

Obraz należał do galerii portretów nadburmistrzów Gdańska 

z lat 1814–1919. Wykonany na podstawie zdjęcia portretowego 

z końca XIX w.24 Eksponowany w Małej Sali Rady. 

Brak danych o ewakuacji.

24 Zdjęcie wykonano w atelier fotograficznym Loescher & Petsch 

w Berlinie. Odbitka znajduje się m.in. w zbiorach PAN BG, 

sygn. AL/II/111/1.

 IV.5  Portret 
  nadburmistrza Gdańska 

Karla Adolfa Baumbacha

1922

Fritz Pfuhle 
(1878–1969) (?), 
Gdańsk

farby olejne, 
płótno

wys. ok. 100 cm, 
szer. ok. 80 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Schmidt 1924, s. 14;

Gliński mps.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 129521.

fot. HI
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Portret nadburmistrza Gdańska w latach 1897–1902, następnie 

nadprezydenta prowincji Prusy Zachodnie, pruskiego ministra 

handlu i rzemiosła oraz sekretarza stanu do spraw wewnętrznych 

Rzeszy. Starszy mężczyzna siedzący w neorokokowym fotelu. 

Postać zwrócona 3/4 w lewo, w ujęciu do kolan, z głową obróco-

ną frontalnie do widza. Sylwetka wyprostowana, noga założona 

na nogę, łokcie na oparciach fotela, dłonie splecione, oparte 

na brzuchu. Głowa z wydatną łysiną, siwe włosy z tyłu głowy, 

siwe obfite wąsy. Ubrany w czarny frak, białą kamizelkę, koszulę 

i muszkę. Przepasany szarfą, na piersi niezidentyfikowany order. 

Obraz oprawiony w czarną, prostą ramę ze złoconą wewnętrz-

ną krawędzią. U dołu na ramie metalowa tabliczka z podpisem  

(na zdjęciu nieczytelny).

Obraz należał do galerii portretów nadburmistrzów Gdańska  

z lat 1814–1919, eksponowanej w Małej Sali Rady. 

Brak danych o ewakuacji.

 IV.6  Portret 
  nadburmistrza Gdańska Clemensa 

Gottlieba Ernsta Delbrücka

1922

Fritz Pfuhle 
(1878–1969) (?), 
Gdańsk 

farby olejne, 
płótno

wys. ok. 100 cm, 
szer. ok. 80 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Schmidt 1924, s. 14;

Gliński mps.

fot. HI

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 129521.
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Portret nadburmistrza Gdańska w latach 1910–1918. Mężczyzna w sile wieku, 

sportretowany w pozycji stojącej, w ujęciu 3/4, frontem do widza. Dłonie 

spoczywają na stojącym przed nim oparciu krzesła. Lekka łysina i niewielki 

wąsik. Ubrany w ciemny garnitur z kamizelką i białą koszulę z wąskim krawatem. 

Obraz oprawiony w czarną, prostą ramę ze złoconą wewnętrzną krawędzią. 

U dołu na ramie metalowa tabliczka z podpisem (na zdjęciu nieczytelny).

Obraz należał do galerii portretów nadburmistrzów Gdańska z lat 1814–1919, 

eksponowanych w Małej Sali Rady. 

Brak danych o ewakuacji.

Portret nadburmistrza Gdańska w latach 1903–1910. Mężczyzna w starszym 

wieku, siedzący w fotelu w lewo, sylwetka w ujęciu poniżej kolan, zwrócony 

3/4 do widza, ręce złożone, lewa na kolanie, prawa na oparciu fotela. Ubrany 

w trzyczęściowy ciemny garnitur i białą koszulę. Na prawej ręce sygnet. Włosy 

siwe, dłuższe, gładko zaczesane, z przodu łysina, wydatne siwe wąsy. Obraz 

oprawiony w czarną, prostą ramę ze złoconą wewnętrzną krawędzią. U dołu 

na ramie metalowa tabliczka z podpisem (na zdjęciu nieczytelny).

Obraz należał do galerii portretów nadburmistrzów Gdańska z lat 1814–1919, 

eksponowanych w Małej Sali Rady. 

Brak danych o ewakuacji.

 IV.8  Portret 
  nadburmistrza Gdańska 

Heinricha Scholtza 

1922

BIBLIOGRAFIA: 

Schmidt 1924, s. 14;

Gliński mps.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 129521.

 IV.7  Portret 
  nadburmistrza Gdańska 

Heinricha Ottona Ehlersa 

1922

BIBLIOGRAFIA: 

Schmidt 1924, s. 14;

Gliński mps.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 129521.

Fritz Pfuhle 
(1878–1969), 
Gdańsk

farby olejne, płótno

wys. ok. 100 cm, 
szer. ok. 80 cm

Fritz Pfuhle 
(1878–1969), 
Gdańsk

farby olejne, płótno

wys. ok. 100 cm, 
szer. ok. 80 cm

fot. HI

fot. HI
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 IV.9  Portret 
  nadburmistrza Gdańska Heinricha 

Friedricha Wilhelma Sahma 

1922

Fritz Pfuhle 
(1878–1969), 
Gdańsk

farby olejne, 
płótno

wys. ok. 100 cm, 
szer. ok. 80 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Schmidt 1924, s. 14;

Gliński mps.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 129521.

Portret nadburmistrza Gdańska w latach 1919–1920, następnie 

prezydenta Senatu II Wolnego Miasta Gdańska. Mężczyzna sto-

jący frontem do widza w ujęciu do kolan. Ubrany we frak lub 

ciemny garnitur i białą koszulę. Twarz z wąsami. Szczegóły ubioru 

i twarzy na zdjęciu archiwalnym niewidoczne. Obraz oprawiony 

w czarną, prostą ramę ze złoconą wewnętrzną krawędzią. U dołu 

na ramie metalowa tabliczka z podpisem (na zdjęciu nieczytelny).

Obraz należał do galerii portretów nadburmistrzów Gdańska z lat 

1814–1919, eksponowanych w Małej Sali Rady. 

Brak danych o ewakuacji.

fot. HI
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Konsolki z rzeźbionymi wyobrażeniami głów ludzkich, umiesz-

czonymi na gzymsie znajdującym się około połowy wysokości 

ściany południowej i zachodniej. Płaskorzeźbione, polichromo-

wane i srebrzone fragmenty z motywami wici roślinnej. Umiesz-

czone w środkowym pasie gzymsu wiszącego po północnej 

stronie ściany zachodniej.

Gzymsy nie zostały zdemontowane w 1943 r. i uległy częścio-

wemu zniszczeniu25.

25 Brakujące detale zrekonstruowano w latach 60. XX w.

 IV.10  Elementy 
  drewnianego gzymsu 

1. poł. XVII w.

warsztat gdański

drewno lipowe, 
snycerka, 
polichromia, 
złocenia 
i srebrzenia 
z laserunkami

konsolki: 
szer. 13 cm, 
wys. 18 cm – 12 szt.

fragmenty 
dekoracji gzymsu: 
dł. 110 cm i 80 cm

BIBLIOGRAFIA:

Hoburg 1857, s. 45;

Püttner 1906, s. 60;

Strzelecka 1959, s. 15 i 19;

Bielaszewska 1964, rys. 2–4.

IKONOGRAFIA:

akwaforta Mała Sala Rady, 

Johann Carl Schultz,  

1855, MNG,  

nr inw. MNG/SD/3998/30/G;

fot. arch. HI, nr 129521;

Chomicz, Wołosewicz 1965, 

il. 53–55.

fot. HI



147

iV. Mała Sala Rady

 IV.11  Dekoracja zworników 
sklepiennych

Zworniki sklepienne, ozdobione rzeźbionymi, malowanymi i zło-

conymi tarczami z herbami Gdańska, Prus Królewskich, Polski 

i Litwy. Tarcze umieszczone w kartuszach rollwerkowych, uzu-

pełnionych kiściami owoców. Trzymacze w formie lwów, aniołów 

i jednorożców. Złote lilie na czerwono-biało-niebieskiej tarczy 

herbowej, zawieszonej na piersi polskiego orła, wskazują na 

czas rządów Henryka Walezego.

Prawdopodobnie nie wszystkie herby dotrwały do II wojny świa-

towej. W 1922 r. usunięto tarczę z orłem polskim, zastępując 

ją rozetą zdobioną liśćmi akantu26.

Brak danych o ewakuacji. 

26 Pod koniec lat 60. XX w. odtworzono drewniane herby.

BIBLIOGRAFIA:

Hoburg 1857, s. 43;

Püttner 1906, s. 59;

Kruszyński 1912, s. 72;

Mionskowski 1938, s. 72; 

Kukliński 1996, s. 27;

Powirska 2017, s. 112.

IKONOGRAFIA:

akwaforta Mała Sala Rady, 

Johann Carl Schultz, 1855, MNG, 

nr inw. MNG/SD/3998/30/G;

fot. arch. HI, nr 129521.

1573–1575

warsztat 
gdański (?)

drewno, 
snycerka, 
polichromia, 
złocenia

wymiary 
nieznane – 4 szt.

fot. HI
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Żebra sklepienia krzyżowo-żebrowego czteropolowe-

go malowane w dwóch kolorach. Wklęski zaznaczo-

no ciemniejszą barwą. Na wysklepkach namalowano 

ciemną linią ich obramienie, zakończone u dołu pętelką 

w formie czterolistnej i uproszczoną kampanulą.

W latach 20. XX w. ściany przemalowano.

Na skutek działań wojennych dawne tynki wraz z czę-

ścią sklepień uległy zniszczeniu w około 80%27.

27 Malowideł nie odtworzono w czasie  

powojennej odbudowy.

 IV.12  Dekoracja malarska 
sklepienia

ok. poł. XIX w.

warsztat 
nieznany

BIBLIOGRAFIA:

brak.

tempera na tynku 
wapiennym

pomieszczenie o wymiarach:  
4,9 m × 12,3 m

IKONOGRAFIA:

akwaforta Mała Sala Rady,  

Johann Carl Schultz, 1855, MNG, 

nr inw. MNG/SD/3998/30/G;

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNWE;

fot. arch. BFM, nr 1.023.922; 

fot. arch. HI, nr 129521; 

fot. arch. MG, nr MHMG/IN/110;

fot. arch. UA, nr f00902423.

fot. Alamy/BE&W



149

iV. Mała Sala Rady

Płyta stanowiąca wyposażenie kominka w Małej Sali Rady, 

przytwierdzona metalowymi kotwami do tylnej ściany pale-

niska. Znana ikonografia nie pozwala na dokładniejsze dato-

wanie oraz określenie charakteru zdobienia lub ewentualnej 

treści przedstawień. 

Brak danych o ewakuacji. 

 IV.13  Zespół fliz 
holenderskich

 IV.14  Płyta 
kominkowa

1. poł. XVIII w.

Holandia, 
Amsterdam 
lub Utrecht

Zespół płytek ceramicznych tworzących olicowanie paleniska 

kominka w Małej Sali Rady. Płytki ceramiczne w liczbie około 

180 sztuk. Na każdej przedstawienie ujęte w okrąg, malowa-

ne ręcznie tlenkiem kobaltu i manganu. Przedstawiania nieczy-

telne, zapewne ukazują sceny rodzajowe i pejzaże.

Nie zostały zdemontowane w latach 40. XX w. Zapewne znisz-

czone wraz z dużą częścią kominka w marcu 1945 r. 

BIBLIOGRAFIA:

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 129521.

XVIII–XIX w.

warsztat gdański (?)

żeliwo, odlew

ok. 50 cm × 50 cm

BIBLIOGRAFIA:

brak.

palenisko:  
wys. ok. 100 cm,  
szer. ok. 120 cm,  
głęb. ok. 50 cm

fajans, szkliwo cynowe, 
malowane ręcznie tlenkiem 
kobaltu i manganu

płytka: ok. 13 cm × 13 cm

fot. HI

fot. HIIKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 129521.
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 IV.15  Płyta z przedstawieniem 
malarskim 

 osłaniająca palenisko kominka

Drewniana ościeżnica wstawiona w ramy paleniska ze skrzy-

dłem mocowanym na zawiasach, na którym wymalowana scena 

w otwartej przestrzeni. Widoczny pejzaż z drzewami i biała ban-

derola z inskrypcją w partii nieba. Tematyka, szczegóły przed-

stawienia i treść inskrypcji na zdjęciu nieczytelne.

Stanowiła osłonę kominka w Małej Sali Rady. Zdemontowana 

prawdopodobnie w latach 20. XX w. 

Brak danych o ewakuacji.

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNWE;

fot. arch. BFM, nr 1.023.922; 

fot. arch. UA, nr 00902423.

XVIII w. (?)

warsztat gdański (?)

drewno, farby 
olejne

ok. 120 cm × 120 cm

fot. Alamy/BE&W
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 IV.16  Boazeria 1867–1868

warsztat 
nieznany

Boazeria wykonana w konstrukcji ramowo-płycinowej w dwóch poziomach. 

Płyciny fornirowane czterema kawałkami okleiny o skośnie ułożonym usłoje-

niu w układzie naprzemiennym. Listwy na styku płycin z ramami z prostym 

profilem. W górnym pasie boazerii oraz w narożnikach płycin intarsjowane 

proste motywy geometryczne nawiązujące do wstęgowo-cęgowych i ko-

pertowych. Listwa wieńcząca boazerię w formie małego parapetu o dość 

prostym profilowaniu.

Boazeria występowała przy ścianach: zachodniej, północnej i południowej. 

Brak danych na temat ściany wschodniej.

Boazerie nie zostały zdemontowane i ewakuowane w 1943 r. Prawdopodobnie 

nieduże fragmenty przetrwały II wojnę światową28. 

28 Boazerii nie zrekonstruowano w czasie powojennej odbudowy.

BIBLIOGRAFIA:

Strzelecka 1959, s. 19; 

Gliński mps, s. 25.

IKONOGRAFIA: 

fot. arch. HI, nr 129521.

drewno, 
techniki 
stolarskie, 
fornirowanie, 
intarsja

wys. ok. 160 cm,  
ściana zach. – dł. 1200 cm,  
ściana płn. – 140 cm i 130 cm, 
ściana wsch. – 190 cm i 950 cm,  
ściana płd. – brak danych 

fot. HI
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Trzy lampy wiszące o budowie obrę-

czowej, zamontowane pod sklepieniem. 

Obręcz zawieszona na łańcuchach, osło-

nięta talerzem (z otworem pośrodku) wy-

giętym z blachy mosiężnej o ażurowo 

wyciętej górnej krawędzi. W pięciu zwisa-

jących z talerza kloszach w formie walców, 

wykonanych z białego matowego szkła, 

ukryte żarówki na prąd elektryczny. 

Brak danych o ewakuacji.

 IV.17  Zespół lamp sufitowych

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 129521.

lata 20. XX w.

blacha mosiężna (?), 
gięta, wycinana 
ażurowo, szkło

dł. z zawieszeniem 
ok 200 cm

śr. ok. 50 cm

fot. HI
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Prostokątny blat stołu, fornirowany w prosty geometryczny układ 

o naprzemiennym przebiegu rysunku drewna. Nogi wielokąt-

ne, profilowane. Krzesła z tapicerowanym w całości wysokim 

siedziskiem i zapleckiem. Materiał tapicerski przybity licznymi 

ćwiekami. Nogi kanelowane z łącznikami i wielobocznymi za-

kończeniami u dołu.

Brak danych o ewakuacji.

 IV.18  Zespół mebli 
  stół i krzesła

lata 20. XX w.

warsztat 
nieznany

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

drewno, fornir, skóra lub aksamit, 
techniki stolarskie i tapicerskie

krzesła – co najmniej 25 szt.,  
stół – 1 szt.

IKONOGRAFIA: 

fot. arch. BFM, 

nr 1.023.922;

fot. arch. HI, 

nr 129521.

fot. HI
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 IV.19  Elementy ławy

Ława przyścienna o konstrukcji skrzyniowej na podwyższeniu 

stanowiącym jednocześnie podnóżek, z bocznymi ściankami 

w formie policzków i zapleckiem. Zaplecek, policzki i przednia 

ściana skrzyni zbudowane jako ramowo-płycinowe. Zaplecek 

intarsjowany w architektoniczne motywy arkady powtarzającej 

się w każdej płycinie, z okulusami po bokach. 

Ława początkowo stała przy północnej ścianie Wielkiej Sali Rady. 

W 1887 lub 1888 r. umieszczona w Małej Sali Rady (Zimowej), 

przy ścianie wschodniej. 

Brak danych o ewakuacji. Zachowały się boczne ścianki deko-

rowane snycerką: postaciami lwów, maskami i hermami29.

29 Po wojnie zrekonstruowano konstrukcję ławy w uproszczonej formie,  

wykorzystując zachowane policzki.

BIBLIOGRAFIA:

Abramowski 1928, 

s. 454;

Gliński mps, s. 15 i 30.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNWE; 

fot. arch. HI, nr 129521;

fot. arch. UA, 

nr 00902423.

fot. Alamy/BE&W

k. XVI w.

warsztat 
Simona Hörla, 
Gdańsk

drewno dębowe, 
forniry różnych 
gatunków 
(m.in. czeczota), 
techniki 
stolarskie, 
intarsja

dł. ok. 500 cm, 
wys. ok. 120 cm
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Piec typu Kanonenofen w formie wąskiego, wysokie-

go walca na wydatnej profilowanej podstawie umiesz-

czonej na kulistych nóżkach. Zwieńczony profilowaną 

płaską nakrywą. U dołu podstawy prostokątny szyld – 

prawdopodobnie z nazwą fabryki. Wylot spalin w po-

staci metalowej rury umieszczono pionowo nad piecem. 

Na niej namalowany (?) bliżej nieokreślony element 

dekoracyjny lub znak producenta. Umieszczony był 

w północno-wschodnim narożniku.

Brak danych o ewakuacji.

 IV.20  Piec 

ok. 1910–1920

wytwórnia 
nieznana

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

żeliwo, odlew

wys. ok. 250 cm,  
szer. (śr.) ok. 40–60 cm

fot. Alamy/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNWE;

fot. arch. BFM, nr 1023922;

fot. arch. UA, nr 00902423.





V. Mała Sala Wety

Mała 
Sala 
Wety

V



158

RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

Obraz w kształcie półowalu, przedstawiający biblijną scenę wy-

dobycia z pyska ryby monety potrzebnej do zapłacenia podatku 

(Mt 17, 24–27). Scena rozgrywa się na gdańskiej wyspie Oło-

wianka w scenerii portowego miasta, ukazana na tle panoramy 

Długiego Pobrzeża w Gdańsku z sylwetkami Ratusza Główne-

go Miasta i kościoła Mariackiego. W tle Motława z cumującymi 

łodziami towarowymi i zabudową nabrzeża z sylwetką bramy 

Żuraw. Stojący po lewej Chrystus nakazuje gestem zapłacenie 

podatku. Obok św. Paweł z wędką i rybą. Przy nich poborcy 

podatkowi zapisujący należność i uzbrojony strażnik w rzymskiej 

zbroi. Po prawej wóz z towarami, zaprzężony w parę białych koni. 

Na tyłach wozu zatknięta biała chorągiew z wymalowanym akro-

nimem „S.P.Q.R." (Senatus Populusque Romanus). Na drewnianej, 

profilowanej ramie łacińska inskrypcja:

„LIBER ERAT CHRIST : SED VECTIGALIA SOLVIT ESSET VT 

EDICTO COMPAR ET IPSE SVO HVIVS VT EXEMPLVM FAS EST 

IMITEMVR VT OMNIS : CONFORMIS CHRISTO VITA SIT ATQ 

PIA, MAT: 17.”.

Należał do cyklu czterech obrazów do izby urzędu podatkowe-

go – Komory Palowej, gdzie wisiał od około 1602 r. W 1892 r. 

przeniesiony do nowo utworzonej sali biblioteki, dawnej Małej 

Sali Sądu Wetowego (Kominkowej), zwanej od lat 20. XX w. Han-

sasaal. Do 1944 r. wisiał w podłuczu ściany wschodniej.

Ewakuowany w 1944 r. do Mierzeszyna koło Przywidza.

 V.1  Obraz 
  Cudowny połów ryb  

(Podatek na świątynię)

1601–1602 Anton Möller 
(ok. 1563–1611), 
Gdańsk

farby olejne, 
deska

wys. ok. 130 cm, 
szer. ok. 330 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Hoburg 1857, s. 31;

Püttner 1906, s. 65;

Gyssling 1917, 

s. 95–96;

Schmidt 1924, s. 14;

Drost 1938, s. 119;

Domagała 1981, 

s. 26;

Lebiedzińska 1993, 

s. 14, nr 1;

Kilarski 1996, s. 30;

Szpakiewicz 1998, 

s. 28.

IKONOGRAFIA:

Drost 1938, s. 19;

fot. arch. HI, 

nr 89644, 129510, 

129511, 129520 

i 200068. 

fot. HI
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Herb wielki Gdańska, wymalowany w okrągłej architektonicz-

nej blendzie nad paleniskiem. Tarcza o wielobocznym obrysie, 

mieszcząca herb miasta, podtrzymywana przez parę lwów. Nad 

tarczą w klejnocie miecz na sztorc, ujęty gałązkami palmowymi. 

U dołu pod stopami lwów rozbudowana ornamentalna banderola 

z dewizą miasta: „NEC TEMERE NEC TIMIDE”. Oprawa archi-

tektoniczna paleniska (kolumny, belkowanie, gzymsy) zdobio-

na marmoryzacją.

Herb i dekoracja kominka należały do wystroju malarskiego Małej 

Sali Sądu Wetowego (Kominkowej). 

Zapewne uległy zniszczeniu w marcu 1945 r.

 V.2  Dekoracja malarska 
kominka

XVIII–XIX w.

malarz gdański

tempera na tynku 
wapiennym

ok. 50 cm × 50 cm

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 129518 

i 129520.

fot. HI
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Podstawa w formie drewnianej konsoli o pojedynczej 

tralkowej nodze, z płaskorzeźbionym przedstawieniem 

kobiecym i wielobocznym blatem. Do blatu dodane 

pionowe plecy, górą łukowato wycięte. Na blacie 

ustawiona cynowa sześcioboczna misa-umywalka 

z podwyższoną tylną ścianką. Na drewnianych plecach 

zamocowany zbiornik na wodę w formie sześciennej 

puszki o ściętych narożach, z kopulastą nakrywą i kra-

nikiem u dołu oraz osobny pojemnik na mydło.

Umywalnia umieszczona we wnęce dawnego kominka 

w Małej Sali Sądu Wetowego (Kominkowej).

Brak danych o ewakuacji.

 V.3  Lawaterz

XVIII–XIX w.

warsztat 
gdański (?)

drewno 
rzeźbione, cyna, 
odlew

wys. ok. 100 cm, 
szer. ok. 50 cm

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 129518.

fot. HI
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Dwie płaskie obręcze o różnej średnicy, połączone czterema długimi 

łańcuchami. W dolnej większej obręczy zamocowana para skrzyżo-

wanych płaskich listew o zawiniętych spiralnie końcach oraz dwie 

dekoracyjne lilie heraldyczne. Do listew podwieszone cztery oprawy 

oświetleniowe z kulistymi mlecznobiałymi żarówkami. Górna, węższa 

obręcz spięta dwoma skrzyżowanymi kabłąkami z płaskich listew. Do 

nich podczepiony łańcuch, umocowany do zworników sklepiennych 

i osłonięty kolistą podsufitką.

Co najmniej od 1. ćw. XX w. stanowiły wyposażenie Małej Sali Sądu 

Wetowego (Kominkowej). 

Brak danych o ewakuacji.

 V.4  Zespół lamp 
sufitowych

1. ćw. XX w.

warsztat 
gdański (?)

metal, szkło

wys. ok. 150 cm, 
śr. ok. 80 cm – 
3 szt.

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 129520.

fot. HI
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Praca graficzna niezidentyfikowanego artysty, przedstawiająca 

zapewne motyw gdański, być może widok znad Motławy (?), 

lub widok miasta północnoniemieckiego. Oprawna w masywną, 

czarną, profilowaną ramę, za szkłem. 

W latach 20. XX w. eksponowana na ścianie północnej Małej 

Sali Sądu Wetowego (Kominkowej). 

Brak danych o ewakuacji.

Praca graficzna niezidentyfikowanego artysty, przedstawiająca 

zapewne motyw gdański, być może widok znad Motławy (?), 

lub widok miasta północnoniemieckiego. Oprawna w masywną, 

czarną, profilowaną ramę, za szkłem. 

W latach 20. XX w. eksponowana na ścianie północnej w Małej 

Sali Sądu Wetowego (Kominkowej). 

Brak danych o ewakuacji.

 V.5 Rycina 
 z motywem gdańskim (?)

XIX–XX w.

artysta 
gdański (?)

BIBLIOGRAFIA: 

Gliński mps.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 129520.

 V.6  Rycina 
 z motywem gdańskim (?)

XIX–XX w.

artysta 
gdański (?)

BIBLIOGRAFIA: 

Gliński mps.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, 

nr 129520.

papier, techniki graficzne

ok. 80 cm × 50 cm

papier, techniki graficzne

ok. 60 cm × 50 cm

fot. HI

fot. HI
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 V.7  Zespół mebli 
użytkowych

Zespół złożony z około 50 krzeseł i stołu. Duży stół pro-

stokątny, rozkładany, o konstrukcji ramowo-płycinowej. 

Blat fornirowany kawałkami o naprzemiennym rysunku 

usłojenia, tworzącymi wzór z trójkątów i rombów. Nogi 

toczone, dość masywne, o wielobocznych trzonach. 

Krzesła z wyściełanym siedzeniem i oparciem, na czterech 

prostych, kanelowanych nogach, spiętych u dołu wiąza-

niem w kształcie litery H, a na bokach, w połowie wyso-

kości – łączynami. Stopki nóg w formie gruszki, powyżej 

kostki w miejscach łączenia. Siedzenie trapezoidalne, obi-

te tkaniną (aksamit?) zasłaniającą oskrzynienie. Oparcie 

prostokątne, wysokie, ramiaki i poziome szczebliny tworzą 

prostokątny, tapicerowany zaplecek.

Co najmniej od lat 20. XX w. stanowiły wyposażenie 

Małej Sali Sądu Wetowego (Kominkowej). 

Brak danych o ewakuacji.

XIX–XX w.

wytwórnia gdańska (?)

drewno, techniki 
stolarskie, tapicerka

krzesła:  
wys. ok. 90 cm, 
szer. ok. 40 × 40 cm – 
ok. 50 szt.

stół:  
wys. ok. 80 cm,  
dł. ok. 400 cm, 
szer. ok. 120 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Gliński mps.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 129520.

fot. HI
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RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

Obraz prostokątny, przedstawiający stojącą postać Napoleona I Bo-

naparte z profilu w lewo, stojącego z założonymi rękami, w mundu-

rze, podziwiającego panoramę Gdańska z Biskupiej Górki. Cesarz 

ubrany jest w strój Legii Honorowej z 1802 r., z szablą przy boku. 

Obraz w oprawie snycerskiej, z koroną królewską w zwieńczeniu 

i plastycznym motywem panopliów przy dolnej krawędzi.

Przypuszcza się, że obraz został podarowany miastu przez samego 

cesarza oraz że była to kopia obrazu Franza Arnolda, który jeszcze 

w 1912 r. znajdował się w zbiorach w Körner-Museum w Dreźnie. 

W latach około 1807–1813 zawieszony przypuszczalnie w Wielkiej 

Sali Rady. Od około 1893 r. eksponowany w korytarzu przylega-

jącym do ściany północnej Kamlarii (Sali Kasy Miejskiej), obecnie 

nieistniejącym (zlikwidowanym po 1945 r.). 

Brak danych o ewakuacji.

Obraz bliżej nierozpoznany, prawdopodobnie przedstawiający dwa mor-

skie mieczniki.

W XIX w. zdobił różne sale Ratusza. Od około 1860 r. zawieszony w Sali Kasy 

Miejskiej, po prawej stronie obrazu Antona Möllera Grosz czynszowy. 

Brak danych o ewakuacji.

 VI.1  Obraz 
 z miecznikami

 VI.2  Obraz 
  Napoleon na Biskupiej Górce w Gdańsku

BIBLIOGRAFIA: 

Gliński mps.

1807–1812

autor nieznany

farby olejne, 
płótno

wys. ok. 100 cm, 
szer. ok. 70 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Püttner 1906, s. 60;

Schmidt 1924, s. 20;

Gliński mps;

Lebiedzińska 1993, s. 16, nr 1;

Szpakiewicz 1998, s. 30.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MG, nr MHMG/

IN/3645;

Lebiedzińska 1993, s. 33.

fot. MG

farby olejne, 
płótno

wymiary 
nieznane

IKONOGRAFIA: 

brak.

XVII w. autor nieznany, 
Gdańsk (?)
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Portret króla Prus Fryderyka Wilhelma III (1797–1840). Wygląd 

dzieła nieznany.

Dziewiętnastowieczna kopia niezidentyfikowanego portretu, 

przeniesiona do Ratusza z auli Miejskiego Gimnazjum przy Targu 

Maślanym. Pierwotnie przeznaczony do ówczesnej biblioteki 

(Sali Kominkowej) na I piętrze. Na przełomie 1893 i 1894 r. za-

wieszony w korytarzyku przed salą audiencyjną nadburmistrza 

(Kamlarią) na II piętrze. 

Brak danych o ewakuacji.

 VI.3  Portret 
  Fryderyka Wilhelma III 

 VI.4  Portret 
 Fryderyka Wilhelma IV 

XIX w.

autor nieznany, 
Gdańsk (?)

farby olejne, 
płótno

wymiary 
nieznane

BIBLIOGRAFIA: 

Püttner 1906, s. 60;

Schmidt 1924, s. 20;

Gliński mps.

 

IKONOGRAFIA: 

brak.

XIX w.

autor nieznany, 
Gdańsk (?)

farby olejne, 
płótno

wymiary 
nieznane

Portret króla Prus Fryderyka Wilhelma IV (1840–1861). Wygląd 

dzieła nieznany.

Dziewiętnastowieczna kopia niezidentyfikowanego portretu, 

przeniesiona do Ratusza z auli Miejskiego Gimnazjum przy Targu 

Maślanym. Pierwotnie przeznaczony do ówczesnej biblioteki 

(dawnej Małej Sali Sądu Wetowego) na I piętrze. Na przełomie 

1893 i 1894 r. zawieszony w korytarzyku przed salą audiencyjną 

nadburmistrza (Kamlarią) na II piętrze. 

Brak danych o ewakuacji.

BIBLIOGRAFIA: 

Püttner 1906, s. 60;

Schmidt 1924, s. 20;

Gliński mps.

IKONOGRAFIA: 

brak.
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Portal ujęty po bokach wielokondygnacyjnymi, bogato  

rozczłonkowanymi pilastrami. Część cokołowa ozdobio-

na ornamentem okuciowo-zwijanym i rautami, a powyżej 

głowami lwów. Trzony z nałożonymi listwami imitującymi 

kanele oraz w górnej części ornamentem lambrekinowym. 

W zwieńczeniu trzonów panoplia. Kapitele ukształtowano 

jako męskie popiersia brodatych wojowników w hełmach 

z pióropuszami. Tło pilastrów groszkowane, ujęte ornamen-

tem okuciowym i kaboszonami. Na nich wsparte szerokie 

belkowanie w formie gzymsu z konsolami wolutowymi i pę-

kami owoców na osi pilastrów. Dolna część gzymsu płaska, 

z dekoracją okuciową i rautami. Powyżej część wypukła, 

ozdobiona płaskorzeźbioną groteską z wiciami roślinnymi 

i wplecionymi w nie postaciami chimer. W części centralnej 

kartusz z datą „1607”. 

Znajdował się w centralnej części ściany północnej, wydzie-

lającej niegdyś korytarzyk30. 

Ewakuowany w całości lub tylko częściowo w 1943 r. do 

Rzucewa koło Pucka lub do Mierzeszyna koło Przywidza. 

30 Ściana, w której umieszczony był portal, została 

zniszczona w czasie wojny. Nie została odbudowana. 

Zachowało się jedynie skrzydło drzwiowe. W czasie 

powojennej odbudowy zamontowano je w Wielkiej Sali 

Rady, w przejściu do Sali Zimowej.

 VI.5  Portal 

1607

Simon Hörl  
(zm. 1617), 
Gdańsk

BIBLIOGRAFIA:

Hoburg 1857, s. 48;

Püttner 1906, s. 60–61;

Strzelecka 1959, s. 17;

Lebiedzińska 1993, 

s. 44, nr 2;

Szpakiewicz 1998, s. 35;

Gliński mps, s. 16.

drewno dębowe i orzechowe (?), 
techniki stolarskie, snycerka

wys. ok. 295 cm, szer. ok. 186 cm

IKONOGRAFIA:

rycina Kamlaria, Ferdinand 

Gregorovius, 1843, MNG,  

nr inw. MNG/SD/352/R;

akwaforta Kamlaria,  

Johann Carl Schultz, 1855,  

MG, nr inw. MHMG/I/9;

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNWN;

fot. arch. HI, nr 129490 i 129491;

fot. arch. MG, nr MHMG/IN/818;

fot. arch. UA, nr 00902731.

fot. HI
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Fryz umieszczony w około połowie wysokości sali, złożony 

z dwóch poziomów oddzielonych profilowaniami, zwieńczony 

wydatnym gzymsem wspartym na konsolkach z kanelowaniem, 

uskokami i wolutą. Dolna część fryzu płaska, z nałożoną wyciętą 

dekoracją okuciową z rautami i kaboszonami (naprzemiennie) 

pośrodku. Powyżej część wypukła, ozdobiona płaskorzeźbio-

nymi girlandami z kwiatów, owoców i liści związanych kokardą, 

wolutami oraz główkami umieszczonymi w centralnej części.

Nieewakuowany.

 VI.6  Fryz środkowy 

BIBLIOGRAFIA:

Cuny 1910, s. 86, il. 49;

Gliński mps, s. 16.

1607

warsztat Simona Hörla, 
Gdańsk 

drewno, techniki 
stolarskie, snycerka

wys. ok. 60 cm,  
dł. – ściana płn. 803 cm,  
ściana wsch. ok. 940 cm,  
ściana zach. ok. 940 cm,  
ściana płd. – brak 
danych

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNWN;

fot. arch. HI, nr 129491 i 129496;

fot. arch. MG, nr MHMG/IN/818;

fot. arch. UA, nr 00902731.

 VI.7  Boazerie, portale, 
drzwi, pilastry

fot. HI
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Ściany północna, wschodnia i zachodnia wyłożone ciemną 

boazerią, złożoną z wysokiego cokołu oraz prostokątnych pa-

neli o konstrukcji ramowo-płycinowej, okleinowanych fornirem 

orzechowym (?). Styk ramy z płyciną maskują profilowane li-

stwy. Podobne listwy nałożono na płyciny, tworząc dodatkowe 

podziały z rombem w części centralnej. 

W ścianie wschodniej, w przejściu do Sali Depozytowej, wpro-

wadzono portal flankowany wielokondygnacyjnymi pilastrami. 

Skrzydło drzwiowe o konstrukcji ramowo-płycinowej z podzia-

łem na cztery płyciny o dekoracyjnie oprofilowanych i wysunię-

tych przed lico lustrach. Rama dekorowana nałożonymi listwami 

w dekoracyjne formy figur geometrycznych. W narożniku pół-

nocnym ściany wschodniej podobne drzwi, ale dwuskrzydłowe, 

zamykające prawdopodobnie szafę ścienną.

W górnej części ścian ponad fryzem drewniane pilastry z joń-

skimi głowicami dzielące ścianę na kwatery, w których umiesz-

czono obrazy. 

Nieewakuowane.

 VI.7  Boazerie, portale, 
drzwi, pilastry

lata 60. XIX w.

warsztat gdański

drewno, techniki 
stolarskie

boazeria:  
wys. ok. 240 cm,  
dł. – ściana płn. 803 cm,  
ściana wsch. ok. 940 cm,  
ściana zach. ok. 940 cm,  
ściana płd. – brak danych

BIBLIOGRAFIA:

Püttner 1906, s. 61;

Cuny 1910, s. 86, il. 49;

Kruszyński 1912, s. 74;

Gliński mps, s. 25.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNWN;

fot. arch. HI, nr 129491; 

fot. arch. MG,  

nr MHMG/IN/818;

fot. arch. UA, nr 00902731.

fot. MG
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 VI.8  Strop 
 wraz z fryzem

pocz. XVII w.  
lub 1. poł. XIX w.31

warsztat gdański

drewno, techniki 
stolarskie, 
snycerka, elementy 
pozłacane

ok. 940 cm × 803 cm

Podwieszany strop w konstrukcji ramowo-płycinowej o wielu polach różnej 

wielkości i formie: prostokąty, kwadraty, krzyże i inne bardziej złożone. 

Styk ramy z płycinami maskowany bogato profilowanymi listwami. W czę-

ści centralnej przedstawienie pozłacanej głowy lwa w polichromowanym 

i pozłacanym obramieniu okuciowo-zwijanym. W pysku lwa hak do za-

wieszenia żyrandola. Dodatkową dekorację stanowiły pozłacane rozetki 

ze zwisającymi gładkimi szyszkami. 

Fryz umieszczony pod stropem, dwupoziomowy. Górny – wypukły, ozdo-

biony kanelowaniem (puklowaniem?) w postaci wklęsłych żłobków oraz 

półokrągłych pozłacanych wypustek. Ozdobne rozczłonkowanie stanowią 

kroksztyny z płaskorzeźbionymi pozłacanymi maskami lwów rozmiesz-

czone regularnie w odstępach co około 100 cm. Dolny poziom gzymsu – 

płaski, z nałożonymi rautami (być może z 2. poł. XIX w.).

Nieewakuowany.

BIBLIOGRAFIA:

Hoburg 1857, s. 49;

Darecka 2009, s. 19.

IKONOGRAFIA: 

akwaforta Kamlaria,  

Johann Carl Schulz, 1855, 

MG, nr inw. MHMG/I/9;

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNWN;

fot. arch. HI, nr 129491;

fot. arch. MG,  

nr MHMG/IN/818;

fot. arch. UA, nr 00902731.

fot. MG

31 Datowanie stropu nie jest jednoznaczne. Kwestię tę wyjaśniono w eseju, porównaj s. 35.
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fot. HI

 VI.9  Świecznik 
 typu korpusowego

XVIII w., 
przerabiany 
w XIX w.

warsztat 
gdański

mosiądz 
odlewany, 
cyzelowany, 
szkło

wys. ok. 150 cm, 
śr. ok. 100 cm

Rozbudowany ośmioramienny świecznik typu korpu-

sowego (określany także jako pająk). Trzon złożony 

z dużej, cienkościennej, odlewanej kuli, z podwieszo-

ną u dołu sterczyną i licznych cylindrycznych, pro-

filowanych pierścieni. Od nich odchodzą trzy rzędy 

zróżnicowanych wielkością, cienkich, esowatych, wo-

lutowych ramion, zakończonych okrągłymi profitkami 

z tulejkami na świece. Powyżej w zwieńczeniu mniejszy 

zestaw ramion z małymi reflektorami. Podwieszony do 

sufitu na prostych prętach połączonych kulami. W la-

tach 60. XIX w. przerobiony na oświetlenie gazowe 

i zaopatrzony w szklane klosze. W latach 90. XIX w. pod-

łączono elektryczność, a klosze zastąpiono żarówkami.

Element wystroju Kamlarii.

Brak danych o ewakuacji.

BIBLIOGRAFIA:

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNWN;

fot. arch. BFM, nr fm1081153, 

fm1254583 i fm1254658;

fot. arch. HI, nr 129491;

fot. arch. MG, nr MHMG/IN/818;

fot. arch. UA, nr 00902731.
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Drzwi ramowo-płycinowe z jedną płyciną, dwustronnie rzeź-

bione. Na płycinie sceny figuralne. Na ramie dekoracja roślinna 

w formie girland z kwiatów, owoców i liści związanych kokardą. 

Na drzwiach zachowane trzy zawiasy i ozdobna klamka w formie 

liścia akantu.

Na jednej stronie drzwi przedstawienie dwóch obejmujących się 

kobiet – personifikacji Sprawiedliwości i Pokoju (Iustitia et Pax). 

Ubrane w długie suknie, rozchylające się nad kolanami. Stopy 

w rzymskich sandałach z wysokimi skarpetami. Sprawiedliwość 

trzyma w ręku miecz skierowany ostrzem ku górze, Pokój – bukiet 

kwiatów z palmą i kaduceuszem. Nad nimi dwa putta ze wstęgą.

Na drugiej stronie drzwi bardziej złożona scena alegoryczna po-

konania Zawiści (Invidia). W części centralnej unosi się półnaga 

uskrzydlona alegoria Zwycięstwa (Victoria), ubrana w rozwianą 

szatę. Trzyma w rękach miecz płomienisty skierowany ostrzem 

do góry i gałązkę palmy. Powyżej cherubin z taką samą gałązką 

i innym atrybutem Zwycięstwa – wieńcem laurowym. Razem 

wypędzają Zawiść, a także tych, którzy się jej poddali, kłębiących 

się w obłokach przedstawionych w dolnej części.

Drzwi przeniesione przed 1843 r. z kamienicy Ferberów przy 

ul. Długiej 28 do Ratusza. Zamontowane w ścianie północnej od 

strony korytarzyka przy Kamlarii. Obecnie ściana wydzielająca 

ten korytarzyk już nie istnieje.

Brak danych o ewakuacji.

 VI.10  Drzwi 
 z przedstawieniami alegorycznymi

ok. 1680

warsztat 
gdański

drewno dębowe, 
techniki 
stolarskie, 
snycerka

wys. ok. 215 cm, 
szer. ok. 94 cm

BIBLIOGRAFIA:

Püttner 1906, s. 60–61;

Kruszyński 1912, s. 73;

Cuny 1928, il. 4 i 9;

Strzelecka 1959, s. 17;

Szpakiewicz 1998,  

s. 32 i 33;

Gliński mps, s. 16;

Kriegseisen 2017,  

s. 255–273.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNWN;

fot. arch. BFM, 

nr 1.254.657,  

1.254.627 i 1.254.627; 

fot. arch. HI,  

nr 129479 i 129487;

fot. arch. UA, 

nr 00902731.
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fot. HI fot. HI
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Na ciemnobrązowej tafli okładziny z marmuru z rytami i otworami. Na nich przedstawienia księ-

życa, gwiazd i znaków zodiaku z pozłacanego białego marmuru. Daty oznaczane ruchomymi 

kołeczkami z kości słoniowej. Na płycie inskrypcja w języku niemieckim: „Hingeht die Zeit – Her 

kommt der Todt; O, Mensch tue Recht und fürchte Gott”32 .

Zamontowany w Kamlarii na ścianie między oknami od strony ul. Długiej. 

Brak danych o ewakuacji.

32 Inskrypcję przytacza M. Gliński bez podania źródła cytatu,  

odpis może zawierać nieścisłości, Gliński mps.

 VI.12  Popiersie 
 Jacoba Theodora Kleina

XIX w.

autor nieznany, 
Gdańsk (?)

brąz (?)

popiersie: ok. 70 cm

wys. z cokołem: 
ok. 160 cm

Portret w popiersiu sekretarza miej-

skiego i badacza przyrody Jacoba 

Theodora Kleina (1685–1759). Na 

kolistej bazie trójkątny tors z głową 

en face. Umieszczony na wysokim 

prostopadłościennym cokole z pod-

pisem na froncie.

Ustawione w Kamlarii przy ścianie 

zachodniej. 

Brak danych o ewakuacji.

BIBLIOGRAFIA: 

Gliński mps.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. FP, nr 752465.

 VI.11  Wieczny 
  kalendarz

1608

Anton 
Schrotburg, 
Gdańsk

BIBLIOGRAFIA: 

Gliński mps.

IKONOGRAFIA: 

brak.

marmur, kość słoniowa, 
złocenie

wymiary nieznane

fot. FP
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Popiersie Honorowego Obywatela Gdańska feldmarszałka 

Paula von Hindenburga (1847–1934). Rzeźba przedstawiają-

ca górną część torsu w mundurze i głowę en face. Umiesz-

czona na drewnianym profilowanym cokole.

Fundacja właściciela gdańskiej wytwórni likierów Rudolfa 

Patschkego. Ustawione 30 października 1917 r. w pokoju au-

diencyjnym nadburmistrza (dawna Kamlaria) przy drzwiach 

prowadzących do korytarzyka. 

Brak danych o ewakuacji.

 VI.13  Popiersie 
  feldmarszałka Paula von Hindenburga 

1915–1917

Hugo Lederer 
(1871–1940), 
Berlin

brąz, odlew

wys. ok. 60 cm

BIBLIOGRAFIA: 

„Danziger Zeitung”, nr 493  

z 31 października 1917;

Gliński mps.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, nr 1.254.658.

fot. BFM
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Popiersie Honorowego Obywatela Gdańska feldmarszałka 

Augusta von Mackensena (1849–1945). Rzeźba przedsta-

wiająca górną część torsu w mundurze i głowę en face. 

Umieszczona na drewnianym profilowanym cokole.

Fundacja właściciela gdańskiej wytwórni likierów Rudolfa 

Patschkego. Ustawione 30 października 1917 r. w pokoju au-

diencyjnym nadburmistrza (dawna Kamlaria) przy drzwiach 

prowadzących do korytarzyka. 

Brak danych o ewakuacji.

 VI.14  Popiersie 
  feldmarszałka Augusta von Mackensena 

1915–1917

Hugo Lederer 
(1871–1940), 
Berlin

brąz, odlew

wys. ok. 60 cm

BIBLIOGRAFIA: 

„Danziger Zeitung”, nr 493  

z 31 października 1917;

Gliński mps.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, nr 1.254.658.

fot. BFM
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 VI.15  Stół 

XVII/XVIII w.

warsztat 
gdański (?)

Stół z prostokątnym, masywnym, szerokim blatem, wykładanym porfirem i płytkami macicy 

perłowej, o szerokim oskrzynieniu. Wsparty na czterech masywnych, czterobocznych, 

tralkowych nogach, ustawiony na platformie o profilowanym obrzeżu, pośrodku z wypu-

kłym, prostokątnym, intarsjowanym kasetonem. Oskrzynienie i nogi partiami rzeźbione.

Na płytkach z macicy perłowej trzy sentencje o treści moralizatorskiej w języku niemieckim, 

pisane gotykiem: „Frag nicht nach falschen Lügen Wo Dir Unrecht geschieht, die Zeit wird 

es wohl fügen, daß es nur sei erdicht“, „Einen jeden las anch bleiben Seinen Namen un-

geschendt, Knrzweil in ihrem treiben Dein Glück sich bald verwendt“, „Einer den andern 

tadelt ist selbst damit behaft. Wer ist so hoch geadelt, der keinen Mangel hat“33.

Stół pochodzący zapewne z zasobu Biblioteki Senatu Gdańskiego w Gimnazjum Akademic-

kim. Stoły z kamiennymi blatami w XVII i początkach XVIII w. służyły zazwyczaj do liczenia 

pieniędzy i zwane były bankierskimi (niem. Zahltisch). Ten ze względu na platformę raczej 

używany był do innych celów. W 1859 r. przeniesiony z drugiej siedziby Biblioteki Miej-

skiej w dawnym kościele św. Jakuba do Wielkiej Sali Rady. Około 1888 r. przeniesiony do 

Kamlarii. W 1928 r. poddany drobnym zabiegom konserwatorskim (podklejenie płytek na 

blacie). W Ratuszu znajdował się co najmniej do 1943 r. 

Brak danych o ewakuacji.

33 Treść inskrypcji przytoczona za: Puttner 1906, s. 63. Nieco inną pisownię podano 

w: Danziger Rathaus – Inschriften, „Unser Danzig”, 1972, Nr. 4, s. 7–8.

BIBLIOGRAFIA: 

Löschin 1860, s. 45;

Püttner 1906, s. 63;

Danziger Rathaus 1972;

Gliński mps.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNWN;

fot. arch. BFM, nr 1023508,  

mi04466f11, mi04466f13, 

mi04466f14 i mi09420c06;

fot. arch. MG,  

nr MHMG/IN/818;

fot. arch. UA, nr 00902731.

drewno, porfir,  
macica perłowa, 
stolarka, 
snycerka

wys. ok. 80 cm, 
dł. ok. 120 cm, 
szer. ok. 100 cm

fot. BFM
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Płyciny (łącznie 16 szt.) stanowiące okładziny blatu barokowego stołu. 

Blat z porfiru obwiedzionego drewnianym obramowaniem inkrustowa-

nym płytkami macicy perłowej. Cztery płytki narożne w kształcie litery L, 

o zaokrąglonych bokach, zdobione grawerowanymi przedstawieniami 

wybitnych wodzów starożytnych, opisane: 

„ALEXANDER MAGNVS”, „NINVS”, „CYRVS MAIOR” (czwarty nieczytelny). 

Pomiędzy nimi mniejsze płytki: na dłuższym boku po trzy owalne, na 

krótszym jedna owalna i dwie koliste, zawierające scenki rodzajowe, per-

sonifikacje i łacińskie sentencje: 

„PRO GREGE”, „VNVS VNA DEVS FIDES” (pozostałe nieczytelne).

Stół użytkowany w różnych pomieszczeniach Ratusza. Od około 1888 r. 

należał do wyposażenia Kamlarii. W latach 1943–1945 uszkodzony i po-

zbawiony okładzin. Po 1945 r. trafił do zbiorów ówczesnego Muzeum 

Pomorskiego (dzisiejsze Muzeum Narodowe w Gdańsku)34. W latach 

70. XX w. eksponowany w Wielkiej Sali Rady jako depozyt Muzeum Na-

rodowego. W 1985 r. przeprowadzono konserwację uszkodzonego blatu, 

a zaginione płyciny zastąpiono gładkimi płytkami polerowanego srebra.

34 Nr inw. MNG/SD/301/Mb.

 VI.16  Okładziny stołu 
 z postaciami z historii starożytnej

k. XVI –  
pocz. XVII w.

warsztat 
gdański

macica perłowa, 
grawerowanie

płytki narożne 
dł. ok. 12 × 12 cm

płytki owalne 
dł. ok. 12 cm

płytki koliste  
śr. ok. 6 cm

fot. MNG

BIBLIOGRAFIA: 

Löschin 1860, s. 45;

Püttner 1906, s. 63;

Danziger Rathaus 1972;

Gliński mps.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MNG, nr 741, 742,  

743, 744, 745 i 746.
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Stół z prostokątnym blatem o zaokrąglonych kra-

wędziach, z profilowanym rzeźbionym obrzeżem 

o szerokim oskrzynieniu. Wsparty na czterech 

toczonych, spiralnie kręconych nogach, spiętych 

u dołu trawersem w kształcie litery H, ze spiralnymi 

łączynami i płaskorzeźbionymi kostkami. 

Stół należał do wyposażenia Kamlarii.

Brak danych o ewakuacji.

 VI.17  Stół

XIX/XX w.

warsztat gdański (?)

drewno, stolarka, 
toczenie, snycerka

wys. ok. 80 cm,  
dł. ok. 140 cm,  
szer. ok. 70 cm

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, 

nr mi04466f13 

i mi09420c06.

fot. BFM
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Stolik z prostokątnym blatem, o szerokim, prostym oskrzynieniu, 

zdobionym na narożnikach płaskorzeźbami i u dołu rzeźbionymi 

ażurowymi fartuszkami. Wsparty na czterech toczonych, spiral-

nie kręconych nogach, spiętych u dołu trawersem w kształcie 

litery X, złożonym ze spiralnych łączyn. Na kostce pośrodku 

wiązania rzeźbiona figura wspiętego lwa.

Stolik należał do wyposażenia Kamlarii.

Brak danych o ewakuacji.

 VI.18  Stolik

2. poł. XIX w. (?)

warsztat 
gdański (?)

drewno, 
stolarka, 
toczenie, 
snycerka

wys. ok. 70 cm, 
dł. ok. 100 cm, 
szer. ok. 60 cm

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, 

nr mi04466f14, 

mi04466f13 

i mi09420c06.

fot. BFM
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Meble z toczonymi i rzeźbionymi elementami szkieletów, wyście-

łane, o konstrukcji oskrzyniowej, z tapicerowanymi siedzeniami 

i oparciami. Oskrzynienie u dołu faliście wycięte, zdobione rzeź-

bieniem. Oparcia zbliżone do prostokąta, pośrodku tapicerowa-

ne, ramiaki boczne spiralnie kręcone, ramiaki górne o obrysie 

półkolistym, masywne, rozbudowane, zdobione rzeźbieniem, 

miejscami ażurowe. Poręcze proste, z podłokietnikami, na eso-

watych wspornikach. Nogi foteli toczone, spiralne, spięte u dołu 

wiązaniem w kształcie litery H, złożonym ze spiralnych łączyn. 

Nogi taboretu w formie tralek, z wiązaniem w kształcie litery H, 

ze spiralnymi elementami, przednie połączone dodatkowo 

dekoracyjną deską. Siedzenia, oparcia i podłokietniki pokryte 

wzorzystą tkaniną. Nie można wykluczyć, że taboret stanowił 

podnóże krzesła z około 1700 r.

Komplet stanowił wyposażenie Kamlarii.

Brak danych o ewakuacji.

 VI.19  Zestaw mebli 
  tapicerowanych 
 kanapa, para foteli, taboret

k. XIX w.

warsztat 
gdański (?)

drewno, 
tkanina, 
stolarka, 
toczenie, 
snycerka, 
tapicerka

wys. ok. 100 cm

kanapa:  
szer. ok. 200 cm

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, 

nr mi04466f11, 

mi04466f13 

i mi09420c06;

fot. arch. MG, 

nr MHMG/IN/818.

fot. MG



188

RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

Krzesła barokowe, z toczonymi elementami szkieletu, wyście-

łanym siedzeniem i wysokim ażurowym oparciem, na czterech 

prostych nogach, spiętych u dołu wiązaniem w kształcie litery 

H, a od tyłu i od przodu, w połowie wysokości – łączynami. 

Stopki przednich nóg w formie gruszki, tylnych – klockowe. 

Nogi, łączyny i boczne ramiaki oparcia toczone, z kostkami 

w miejscu połączeń. Siedzenie trapezoidalne, obite wzorzystą 

tkaniną (aksamit strzyżony?), zasłaniającą oskrzynienie. Oparcie 

prostokątne, wysokie, ujęte po bokach smukłymi tralkowymi ra-

miakami, wypełnione dwiema pionowymi listwowymi szczebli-

nami, zwieńczone rzeźbioną, ażurową deską o symetrycznej 

kompozycji – korona (zamknięta) ujęta po bokach akantowy-

mi ceownicami35. 

Co najmniej cztery krzesła stanowiły wyposażenie Kamlarii.

Brak danych o ewakuacji.

35 Analogiczne krzesła znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, 

nr 46206/1-2 MNW, 77824/1-2 MNW, SZMb 178, SZMb 344 i SZMb 2245.

 VI.20  Komplet krzeseł  
 tapicerowanych

ok. 1700

warsztat 
gdański (?)

drewno, 
tkanina, 
stolarka, 
toczenie, 
snycerka, 
tapicerka

wys. ok. 100 cm

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, nr G5DNWN;

fot. arch. BFM, nr 1023508,  

mi04466f13 i mi09420c06;

fot. arch. MG, nr MHMG/IN/818;

fot. arch. UA, nr 00902731.

fot. MG
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Krzesła z toczonymi i rzeźbionymi elementami szkieletu, 

wyściełanym siedzeniem i wysokim ażurowym oparciem, 

wsparte na czterech toczonych nogach. Przednie nogi, 

łączyny tworzące wiązanie w kształcie litery H oraz bocz-

ne ramiaki oparcia spiralne. Deska spinająca dodatkowo 

frontowe podpory o łukowatym zarysie, rzeźbiona. Oskrzy-

nienie wąskie, proste, siedzenie tapicerowane. Oparcie 

płaskie, wypełnione dwiema listwami, bogato rzeźbionymi 

w girlandy kwiatowe, zwieńczone rzeźbioną deską. Siedze-

nie pokryte prawdopodobnie skórą.

Co najmniej dwa krzesła stanowiły wyposażenie Kamlarii.

Brak danych o ewakuacji.

 VI.21  Komplet krzeseł  
 tapicerowanych

ok. 1700

warsztat 
gdański (?)

drewno, 
skóra (?), 
stolarka,  
toczenie, 
snycerka, 
tapicerka

wys. ok. 100 cm

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

fot. BFM

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, mi04466f13 

i mi09420c06.
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Krzesła w konstrukcji oskrzyniowej, z tapicerowanym siedziskiem 

i oparciem. Oparcie wysokie, lekko łukowato wygięte, nasada 

prostokątna, ramiaki boczne prostokątne, gładkie, ramiak gór-

ny o obrysie półkolistym, masywny, rozbudowany, zdobiony  

rzeźbieniem. Szeroka deska środkowa oparcia tapicerowana. 

Nogi rzeźbione w kształt wolut, łukowato wygięte, spięte u dołu 

wiązaniem w kształcie litery H ze spiralnymi łączynami. Przed-

nie nogi spięte deskową rzeźbioną łączyną, tylne – pojedynczą 

spiralnie kręconą łączyną. Siedzenia i oparcia pokryte jedno-

barwną tkaniną.

Co najmniej trzy krzesła stanowiły wyposażenie Kamlarii.

Brak danych o ewakuacji.

 VI.22  Komplet krzeseł 
 tapicerowanych

XIX/XX w.

warsztat 
gdański (?)

drewno, 
tkanina, 
stolarka,  
toczenie, 
snycerka, 
tapicerka

wys. ok. 100 cm

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

fot. MG

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, nr G5DNWN;

fot. arch. BFM, nr 1023508, kbb9478, 

mi04466f11 i mi04466g02;

fot. arch. MG, nr MHMG/IN/818;

fot. arch. UA, nr 00902731.
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Vi. Kamlaria

Fotele w konstrukcji oskrzyniowej, z tapicerowanym siedzeniem. 

Oparcie wysokie, proste, nasada prostokątna, ramiaki boczne 

w formie toczonych kolumienek, ramiak górny o obrysie półko-

listym, masywny, zdobiony rzeźbieniem. Trzy pionowe, wąskie 

deski oparcia rzeźbione w motywy roślinne. Poręcze faliście 

wygięte. Tylne nogi proste, przednie rzeźbione, w kształcie wolut, 

łukowato wygięte. Nogi spięte u dołu wiązaniem w kształcie lite-

ry H, ze spiralnie toczonymi łączynami. Przednie nogi spięte rzeź-

bioną deską o łukowatym kształcie, tylne – spiralną łączyną. 

Siedzenia pokryte jednobarwną tkaniną, czerwoną lub różową.

Co najmniej dwa fotele stanowiły wyposażenie Kamlarii.

Brak danych o ewakuacji.

 VI.23  Para foteli 
 tapicerowanych

1. ćw. XVIII w. 
lub XIX/XX w.

warsztat 
gdański (?)

drewno, 
tkanina, 
stolarka, 
toczenie, 
snycerka, 
tapicerka

wys. ok. 100 cm

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

fot. Alamy/BE&W fot. Alamy/BE&W

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNWN;

fot. arch. BFM, nr 1023508, 

kbb9478, mi04466f14, 

mi04466g02 i mi04466g12;

fot. arch. UA, nr 00902731.
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Krzesła w konstrukcji oskrzyniowej, z tapicerowanym siedze-

niem i oparciem. Oparcie wysokie, płaskie, zamknięte półkoliście. 

Przednie nogi rzeźbione, w kształcie wolut, łukowato wygięte, 

spięte u dołu wiązaniem w kształcie litery H, ze spiralnie toczony-

mi łączynami. Przednie nogi spięte rzeźbioną deską o łukowatym 

kształcie, tylne – spiralną łączyną. Siedzenie i oparcie pokryte 

wzorzystą tkaniną (aksamit strzyżony?), zapewne w kolorze 

czerwieni lub różu.

Co najmniej trzy krzesła stanowiły wyposażenie Kamlarii.

Brak danych o ewakuacji.

 VI.24  Komplet krzeseł 
tapicerowanych

1. ćw. XVIII w.

warsztat 
gdański (?)

drewno, 
tkanina, 
stolarka, 
toczenie, 
snycerka, 
tapicerka

wys. ok. 100 cm

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNWN;

fot. arch. BFM, 

nr 1023508 

i mi09420c06;

fot. arch. UA, 

nr 00902731.

 VI.25  Komplet krzeseł 
tapicerowanych

fot. Alamy/BE&W fot. Alamy/BE&W
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Vi. Kamlaria

Krzesła w konstrukcji oskrzyniowej, z tapicerowanym siedze-

niem i oparciem. Oparcie wysokie, płaskie, zamknięte półkoliście. 

Przednie nogi rzeźbione, w kształcie wolut, łukowato wygięte. 

Siedzenie i oparcie pokryte tkaniną lub skórą (?). Obicie zasła-

niające oskrzynienie, mocowane licznymi ćwiekami.

Co najmniej trzy krzesła stanowiły wyposażenie Kamlarii.

Brak danych o ewakuacji.

 VI.25  Komplet krzeseł 
tapicerowanych

k. XVIII w.

warsztat 
gdański (?)

drewno, 
tkanina 
lub skóra (?), 
stolarka,  
toczenie, 
snycerka, 
tapicerka

wys. ok. 100 cm

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, 

nr mi04466f14.

fot. BFM fot. BFM
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RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

Obraz w kształcie leżącego prostokąta, przedstawiający postacie 

spacerujące na tle panoramy Gdańska. Na pierwszym planie 

dwóch mężczyzn i dwóch chłopców oraz towarzyszący im mały 

pies. Dwóch gdańskich patrycjuszy, ubranych według zachod-

niej mody, stojących na podmiejskiej drodze w towarzystwie 

chłopca ubranego w strój polski i młodego sługi wskazujące-

go na miasto. Na drugim planie pasterz ze stadem owiec. Na 

przedpolach miasta jeździec na białym koniu. W oddali pano-

rama Gdańska wraz z systemem umocnień, widziana od strony 

Góry Gradowej. Na horyzoncie widok morza. Tożsamość osób 

portretowych pozostaje zagadkowa. Badacze przypuszczają, że 

obraz przedstawia Adriana III von der Lindego (1610–1682) i jego 

kuzyna Walentina von der Lindego (1618–1696). 

Praca Pahlmanna jest kopią obrazu Andreasa Stecha z około 

1670 r., zakupionego w Gdańsku w latach 1772–1777 do galerii 

książęcej w Brunszwiku i znajdującego się obecnie w zbiorach 

Herzog Anton Ulrich-Museum w Brunszwiku36. Od około 1905 r. 

kopię eksponowano w Sali Depozytowej (po połowie XIX w. 

w gabinecie nadburmistrza) obok Kamlarii, na ścianie zachodniej. 

Brak danych o ewakuacji.

36 Nr inw. 556.

 VII.1  Kopia obrazu 
 Spacer za murami Gdańska

ok. 1905

Hans Pahlmann 
(1863–1907), 
Gdańsk

farby olejne, 
płótno

wys. ok. 86 cm, 
szer. ok. 113 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Makowski 1910, 

s. 173;

Secker 1913, s. 52;

Grzybkowska 1979, 

kat. 28, s. 45;

Jaśniewicz 2013, 

s. 95–110.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, 

nr 1.254.554.
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fot. BFM
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RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

Obraz przedstawiający żołnierzy pruskich. Sylwetki trzech żołnierzy 

w mundurach o kroju z XVIII w. (wzór munduru z 1787 lub 1799), stoją-

cych w otwartej przestrzeni. Prawdopodobnie przedstawia kawalerzystów 

pruskich z formacji huzarów, o czym świadczą elementy umundurowania, 

w tym wysokie czaka huzarskie. Oprawny w masywną, bogato rzeźbioną, 

złoconą ramę.

W literaturze mylnie określany jako przedstawienie wojskowych z czasów 

oblężenia Gdańska w 1813 r. Co najmniej od końca XIX w. element wy-

stroju pomieszczenia Sali Depozytowej (gabinetu burmistrza). W 1927 r. 

przekazany do Muzeum Krajowego Historii Gdańska w Oliwie. 

Brak danych o ewakuacji.

 VII.2  Obraz 
  z przedstawieniem żołnierzy pruskich

2. poł. XIX w.

Karl von Höwel 
(1800–1862), 
Gdańsk

płótno, farby olejne, 
rama: techniki 
snycerskie, 
złocenie

ok. 40 cm × 60 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Hahweg 1933, s. 85 i n.;

Gliński mps.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNXO;

fot. arch. BFM, nr 1.023.923; 

fot. arch. UA, nr 00902926 

i 4.00902926.

fot. Alamy/BE&W
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VII. Sala depozytowa

Obraz przedstawiający żołnierzy pruskich. Sylwetki trzech żołnierzy 

w mundurach o kroju z XVIII w. (wzór munduru z 1787 lub 1799), stojących 

w otwartej przestrzeni. W centrum grenadier, z lewej i prawej żołnierze 

piechoty. Oprawny w masywną, bogato rzeźbioną, złoconą ramę.

W literaturze mylnie określany jako przedstawienie wojskowych z czasów 

oblężenia Gdańska w 1813 r. Co najmniej od końca XIX w. element wy-

stroju pomieszczenia Sali Depozytowej (gabinetu burmistrza). W 1927 r. 

przekazany do Muzeum Krajowego Historii Gdańska w Oliwie. 

Brak danych o ewakuacji.

 VII.3  Obraz 
  z przedstawieniem żołnierzy pruskich

XIX w.

Karl von Höwel 
(1800–1862), 
Gdańsk

płótno, farby olejne, 
rama: techniki 
snycerskie, 
złocenie

ok. 50 cm × 50 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Hahweg 1933, s. 85 i n.;

Gliński mps.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNXO;

fot. arch. BFM, nr 1.023.923; 

fot. arch. UA, nr 00902926 

i 4.00902926.

fot. Alamy/BE&W
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RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

Fryz złożony z dwóch poziomów, oddzielonych profilowania-

mi. Jego dolna część płaska, z nałożoną wyciętą dekoracją 

okuciową z kaboszonami. Powyżej część wypukła, ozdobiona 

snycerką, zwieńczona wydatnym gzymsem. Podziały pionowe 

stanowiły konsolki. Fryz umieszczony w około 1/3 wysokości 

ściany zachodniej

Szafka ścienna zamykana drewnianymi drzwiczkami o kon-

strukcji ramowo-płycinowej, prawdopodobnie intarsjowanymi 

w proste geometryczne wzory. Flankowały ją pilastry o wysokich 

profilowanych cokołach i kanelowanych trzonach. Umieszczona 

na ścianie zachodniej pod fryzem. 

Brak danych o ewakuacji.

 VII.4  Fryz środkowy 
i szafka ścienna

pocz. XVII w. (?)

warsztat 
Simona Hörla, 
Gdańsk 

drewno, 
techniki 
stolarskie, 
snycerka

dł. fryzu 
ok. 400 cm

BIBLIOGRAFIA:

Hoburg 1857, s. 50;

Gliński mps, s. 17.

IKONOGRAFIA:

akwaforta Sala Depozytowa, 

Johann Carl Schulz, 1858, MG, 

nr inw. MHMG/I/1042;

rycina Sala Depozytowa, 

Ferdinand Gregorovius, 1843, 

MNG, nr inw. MNG/SD/347/R;

fot. arch. BFM, nr KBB 9480.

fot. MG
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 VII.5  Boazeria  
wraz z drzwiami

lata 60. XIX w.

warsztat gdański

drewno, techniki 
stolarskie, snycerka

boazeria: dł. –  
ściana zach. ok. 400 cm,  
ściana płn. ok. 30 cm 
i ok. 220 cm,  
ściana płd. 160 cm,  
ściana wsch. 545 cm

drzwi: szer. ok. 110 cm,  
wys. ok. 210 cm

Boazeria o konstrukcji ramowo-płycinowej, dwupoziomowa. 

W dolnym poziomie płyciny gładkie, w górnym – pokryte 

płaskorzeźbionym neogotyckim ornamentem pergamino-

wym. Fryz na ścianie północnej, południowej i wschodniej 

prawdopodobnie uzupełniony zgodnie z wcześniejszym 

oryginalnym fragmentem, zachowanym na ścianie za-

chodniej. Otwory drzwiowe obramione profilowanymi 

drewnianymi opaskami, zwieńczone naczółkiem w formie 

gzymsu. Skrzydła drzwiowe oraz ościeżyny zbudowane 

w konstrukcji ramowo-płycinowej w trzech poziomach. 

W dolnym i górnym poziomie płyciny gładkie, bez dekoracji, 

w środkowym – pokryte płaskorzeźbionym neogotyckim 

ornamentem pergaminowym. 

Brak danych o ewakuacji.

BIBLIOGRAFIA:

Hoburg 1857, s. 50;

Strzelecka 1959, s. 17;

Gliński mps, s. 25.

.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNXO;

fot. arch. BFM,  

nr KBB 9480;

fot. arch. UA, 

nr 00902926.

fot. BFM
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RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

Rozbudowany świecznik typu korpusowego (określany także jako 

pająk), ośmioramienny. Trzon złożony z dużej, cienkościennej, od-

lewanej kuli, z podwieszoną u dołu małą kulą, i cylindrycznych, 

profilowanych pierścieni. Od nich odchodzą cienkie, esowate, wo-

lutowe ramiona, zakończone okrągłymi profitkami z tulejkami na 

świece. Powyżej mniejszy zestaw ramion z małymi reflektorami. 

W górnej części figura orła, osłaniająca hak służący do zawieszania. 

Podwieszona do sufitu na łańcuchu złożonym z żelaznych ogniw.

Element wystroju Sali Depozytowej (gabinetu burmistrza). 

Brak danych o ewakuacji.

 VII.6  Wsporniki 
  sklepienne 

 VII.7  Świecznik 
 typu korpusowego

Wsporniki w formie korynckich głowic, 

górą zamknięte wielobocznym profi-

lowanym gzymsem. Wspierały nasadę 

sklepienia kryształowego uformowane-

go w tynku (2. poł. XVI w.). U dołu służki 

w formie półkolumienek.

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

XVIII w.

warsztat 
gdański

mosiądz 
odlewany, 
cyzelowany

wys. ok. 150 cm, 
śr. ok. 100 cm

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNXO;

fot. arch. BFM, nr 1.023.923; 

fot. arch. HI, nr 129508 

i 129509; 

fot. arch. UA, nr 00902926 

i 4.00902926.

lata 60. 
XIX w. (?)

warsztat 
gdański

kamień, sztuczny 
kamień (?), rzeźba, 
odlew lub odcisk (?)

6 szt.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNXO;

fot. arch. BFM, nr KBB 9480 

(fm1023923);

fot. arch. UA, nr 00902926.

fot. Alamy/BE&W

fot. BFM
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fot. HI

fot. HI
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RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

Zegar utrzymany w typie angielskich bracket clock. Pro-

stopadłościenna obudowa z przeszklonymi ściankami, 

kopulasto-schodkowe zwieńczenie, dekoracyjna pod-

stawa. Szafka prawdopodobnie czerniona, imitująca 

szlachetny heban. Ozdobiony metalowymi aplikacjami. 

Na szczycie uchwyt ułatwiający przenoszenie.

Pochodzi ze zbioru kosztowności odnalezionych w Ra-

tuszu w 1845 r. (zobacz nota nr II.29). Około 1845 r. 

umieszczony w Kamlarii (znany z ryciny J.C. Schultza 

z 1858 r.), następnie w gabinecie nadburmistrza (w daw-

nej Sali Depozytowej). W 1932 r. poddany konserwacji. 

Brak danych o ewakuacji.

 VII.8  Zegar (większy) 
 odnaleziony w 1845 r.

2. poł. 
XVIII w. (?)

autor nieznany, 
Francja (?)

mosiądz 
odlewany, 
cyzelowany, 
drewno, 
techniki 
snycerskie

wys. ok. 60 cm

BIBLIOGRAFIA: 

Püttner 1888, s. 77;

Kruszyński 1912, s. 74–76;

Gliński mps.

IKONOGRAFIA:

akwaforta Kamlaria,  

Johann Carl Schulz, 1858,  

MG, nr inw. MHMG/I/9.

 VII.9  Zegar (mniejszy) 
 odnaleziony w 1845 r.

fot. MG
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VII. Sala depozytowa

Lusterko stołowe określane jako „małe”, zaopatrzone 

w wieczko ze srebra z repusowaną sceną Zesłania Ducha 

Świętego. Przedmiot znany jedynie z opisów w literaturze, 

przypisywany był Jacopowi Caragliowi (co jednak nie wy-

daje się prawdopodobne). 

Pochodzenie dzieła, datowanie i szczegóły wyglądu nie-

znane. Na przełomie XIX i XX w. prezentowane w gabinecie 

nadburmistrza (dawnej Sali Depozytowej). 

Brak danych o ewakuacji.

Niewielkich rozmiarów zegar, określany jako metalowy, srebrny. 

Wygląd nieznany. Według relacji mechanizm wybijał każdą minu-

tę. Elise Püttner mylnie podaje, że był on darem króla Stanisława 

Leszczyńskiego dla Gdańska.

Pochodził ze zbioru kosztowności odnalezionych w Ratuszu w 1845 r. 

(zobacz nota nr II.29). Po 1845 r. umieszczony w gabinecie nadbur-

mistrza (dawnej Sali Depozytowej). W 1932 r. poddany konserwacji. 

Brak danych o ewakuacji.

 VII.9  Zegar (mniejszy) 
 odnaleziony w 1845 r.

2. poł. 
XVIII w. (?)

autor nieznany, 
Francja (?)

metal, srebro (?) 

wymiary 
nieznane

BIBLIOGRAFIA: 

Püttner 1888, s. 77;

Kruszyński 1912, s. 74–76;

Gliński mps.

IKONOGRAFIA: 

brak.

 VII.10  Lusterko stołowe 
  ze sceną Zesłania Ducha Świętego

2. poł. XVI w. (?)

autor nieznany,  
mylnie przypisywany 
Jacopowi Caragliowi 
(ok. 1500–1565) (?)

srebro, techniki 
złotnicze

wymiary nieznane

BIBLIOGRAFIA: 

Püttner 1888, s. 64;

Gliński mps.

IKONOGRAFIA: 

brak.
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RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

Stół z prostokątnym, masywnym blatem, o szerokim oskrzynieniu zdo-

bionym snycerką. Wsparty na czterech masywnych, toczonych, spiralnie 

kręconych nogach, spiętych u dołu układem spiralnych łączyn w kształ-

cie litery X. Na kostce pośrodku wiązania rzeźbiona figura leżącego lwa. 

Stół należał do wyposażenia Sali Depozytowej.

Brak danych o ewakuacji.

 VII.11  Stół

2. poł. XIX w. (?),  
być może 
z fragmentami 
z ok. 1700

warsztat gdański

drewno, stolarka, 
toczenie, snycerka

wys. ok. 80 cm,  
dł. ok. 120 cm,  
szer. ok. 70 cm

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. Alamy/BE&W, 

nr G5DNXO;

fot. arch. BFM, 

nr 1023923 

i mi04466g12;

fot. arch. UA, 

nr 00902926.

fot. BFM
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VII. Sala depozytowa

Stolik z małym, ośmiobocznym blatem, wspartym na toczonym 

spiralnie trzonie, przechodzącym u dołu w cztery esowate nogi 

z rzeźbionymi wolutami zdobionymi motywem liści.

Stolik należał do wyposażenia Sali Depozytowej.

Brak danych o ewakuacji.

 VII.12  Stolik-postument

XIX/XX w.

warsztat gdański

drewno, stolarka, 
toczenie, snycerka

wys. ok. 80 cm, 
szer. ok. 40 cm

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, 

nr mi04466g12.

fot. BFM
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RATUSZ GŁÓWNEGO MIASTA W GDAŃSKU. STRATY WOJENNE

 VII.13  Biurko

XIX/XX w.

warsztat 
gdański (?)

Masywne biurko z prostokątnym blatem o profilowa-

nym, rzeźbionym obrzeżu, wspartym na dwóch pro-

stopadłościennych komodowych korpusach i szufladą 

pomiędzy nimi. Fronty szuflad rzeźbione, drzwiczki 

flankowane spiralnymi kolumienkami. 

Biurko należało do wyposażenia Sali Depozytowej.

Brak danych o ewakuacji.

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

drewno, stolarka, toczenie, 
snycerka

dł. ok. 140 cm, 
szer. ok. 70 cm

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, 

nr mi04466g12.

fot. BFM
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VII. Sala depozytowa

 VII.14  Krzesło

XIX/XX w.

warsztat 
gdański

Krzesło z kolistym siedzeniem, zapewne rzeźbionym 

oskrzynieniem. Oparcie w kształcie owalnym, z dwoma 

łukowatymi poręczami zakończonymi od frontu wywi-

niętymi na zewnątrz wolutami, na tralkowych toczonych 

wspornikach.

Krzesło należało do wyposażenia Sali Depozytowej.

Brak danych o ewakuacji.

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

drewno, stolarka, toczenie, 
snycerka

wys. ok. 80 cm

IKONOGRAFIA:

fot. arch. BFM, 

nr mi04466g12.





VIIi. Sień górna

Sień 
górna

VIII
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Malowidło przedstawiające siedmiu męż-

czyzn zajętych rozmową (grupa trzyosobowa 

i dwie pary postaci), stojących przy drewnia-

nej balustradzie. Balustrada powtarza formę 

i dekorację galerii w Sieni Dolnej (słupkowo- 

-tralkowa, złożona z toczonych tralek z deko-

racją snycerską, ozdobionych liśćmi akantu). 

W tle postaci zarysy architektury wnętrza. 

Mężczyźni ubrani w ciemne stroje z jasnymi 

koronkowymi żabotami i wykończeniem ręka-

wów oraz ciemne kapelusze z kolistą główką 

i szerokim rondem, inspirowane modą holen-

derską i francuską. Pukle długich włosów 

(peruki) opadające swobodnie na ramiona. 

Twarze o cechach portretowych, wyobrażają 

być może członków Rady Miejskiej. Pierwsza 

postać, z odkrytą głową, opierająca dłoń z ka-

peluszem o balustradę, przypomina fizjono-

mią rajcę Carla Ehlera (1646–1686) (?).

Obraz umieszczony w północno-zachodnim 

narożniku Sieni Górnej, stanowił tło malarskie 

drewnianych kręconych schodów.

Prawdopodobnie nieewakuowany, zapewne 

uległ zniszczeniu w czasie pożaru budynku 

w marcu 1945 r.

 VIII.1  Obraz 
 Rozmawiający mężczyźni 

ok. 1680

autor nieznany, 
Gdańsk

farby olejne, 
płótno (?)

wymiary 
nieznane

fot. HI
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fot. HI

BIBLIOGRAFIA: 

Hoburg 1857, s. 48.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. HI, nr 129353, 

129354, 129478, 

129479, 129480 

i 129481.





iX. Elementy zewnętrzne

Elementy  
zewnętrzne

IX
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Najstarszy w Gdańsku carillon, zainstalowany w 1561 r. w wieży Ratusza Głównego 

Miasta. Złożony z 14 dzwonów w skali od f1 do d2 (f1, g1, a1, b1, c1, d1, es1, e1, f2, g2, 

a2, b2, c2, d2), o wadze od 25 do 500 kg (łącznie około 2400 kg), automat muzyczny. 

Na dzwonach herby Gdańska, Polski i Prus Królewskich oraz łacińska sentencja: 

„OMNIA TEMPVS HABET ET SVIS SPATIIS TRANSEVNT VNIVERSA SVB COELO  

JOHANNES MOOR DE BVSCODVCIS ME FECIT ANNO DOMINI MCCCCCLX”. 

Piętnasty dzwon był dzwonem zegarowym wybijającym godziny. Półgodziny wybijał 

dzwon f1. Dla każdego dzwonu po jednym młocie wywołującym dźwięk. Instrument 

wygrywał co godzinę na przemian dwie melodie chorału protestanckiego. Zapis me-

lodii ustawiany za pomocą żelaznych kołków na metalowym bębnie średnicy 140 cm, 

sprzężonym z cięgłami młotów. Mechanizm, nakręcany codziennie, napędzany cię-

żarem o masie 280 kg. 

W latach 1888–1890 przeprowadzono remont kapitalny zegara i carillonu, połączony 

z wymianą mechanizmów napędu. Instrument zniszczony w marcu 1945 r. Ocalały 

z niego trzy dzwony: d1, a2, d2 przechowywane w zbiorach Muzeum Gdańska.

 IX.1  Carillon 
 Ratusza Głównego Miasta 

1560 Johannes Moor 
(Moer; przed 
1530 – po 1561), 
s’-Hertogenbosch

konserwacja 
i reperacje 
XIX w.

brąz, odlew, 
techniki 
ludwisarskie

fot. PAN BG

fot. MNG
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BIBLIOGRAFIA: 

Gliński mps;

Popinigis 2014, s. 71 i n.;

Popinigis 2016, s. 11–23;

Popinigis 2018.

IKONOGRAFIA:

fot. arch. MNG,  

nr MNG/GGF/142/FG/2/034;

fot. arch. PAN BG,  

nr AL/V/23/15.
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Naturalnej wysokości postać brodatego mężczyzny w ozdobnej ażurowej koronie 

zamkniętej, przedstawiająca króla (Zygmunta Augusta lub symbolicznego monarchę) 

w zbroi, z bosymi stopami, wsparta na kuli. W prawej ręce króla metalowy drążek – 

drzewce, do którego przymocowany proporzec, zwieńczony trójmasztowym żaglow-

cem. Lewa, zgięta w łokciu ręka oparta o biodro. Przez pierś króla przerzucony płaszcz 

(szarfa) z rozwianym zakończeniem w formie żagielka, który pod wpływem podmu-

chów wiatru obracał całą figurę wraz z górną częścią kuli. Kraj płaszcza ozdobiony 

ażurową dekoracją pasową z arabeską oraz tarczami z wygrawerowaną datą: „1561” 

i nazwiskami rzemieślników – wykonawców: „AGACIUS GRABAW”, „HANS GL”, „VS. 

PLATNER”. Po drugiej stronie dekorację stanowiła wstęga z tarczą herbową Gdańska 

w części centralnej i wygrawerowanymi na niej nazwiskami ówczesnego burgrabie-

go królewskiego w Gdańsku, burmistrzów oraz pomorskiego wojewody: „BUR : GRA 

IOHAN : PREIT”, „BURGER : M IOHAN : BRANT”, „CONSTANTIN : VERBER” „DOKTOR 

GERGEN CLEFELT”, „FABIAN VON CZEMEN POMERELLIS”.

Wspomniany ażurowy proporzec na drzewcu dekorowany herbem Gdańska, arabeską 

oraz grawerowanymi inskrypcjami: „ANDREAS BORKMANN PRAECOS. BURGGRABIUS”, 

„FRIEDERICUS GOTTLIEB ENGELKE PRAECOS. PRAESES”, „IOACHIMUS HOPPE PRA-

ECOS” i „GABRIEL von BOEMLEN, PRAECOS”37. Królewska korona składająca się z ob-

ręczy z kwiatonami, zamknięta podwójnym kabłąkiem i liśćmi akantu, zwieńczona 

kulą i krzyżem.

Postać króla umieszczona była na szczycie wieży Ratusza.

Figura wielokrotnie ulegała uszkodzeniom, a co za tym idzie – naprawom. Wykonawcy 

tych napraw pozostawiali na powierzchni posągu liczne ryte daty i podpisy. Między 

innymi: „HANS GRAFS”, „ERNST WEIS […]”, „M. Wittwerk”, „FERMAN SCHIPPER”, „Reparirt 

und vergoldet d. 2 October 1854 C. J. Maladinski”, „Arendt Schlosserlehrling 1900”.

Nieewakuowana w 1943 r. W większości uległa zniszczeniu podczas działań wojen-

nych. W gruzach odnaleziono płaszcz oraz trójmasztowy okręt ze szczytu drzewca38. 

37 Wszystkie cytaty przywołane za: Hoburg 1857.

38 Detale te obecnie przechowywane są w magazynie Muzeum Gdańska. Posąg, zrekonstruowany w 1949 r. 

według rysunków J.C. Schulza, odbiega w detalach od oryginału.

 IX.2  Figura króla 
 ze szczytu wieży 

1561

płatnerze 
Agacjusz 
Grabaw,  
Hans Glus, 
złotnik Arndt, 
Gdańsk

blacha 
miedziana 
pozłacana, 
techniki 
kowalskie, 
wytłaczanie, 
grawerowanie

figura: 
wys. 143 cm, 
szer. pod  
ramionami 
ok. 30 cm, 
szer. całkowita 
ok. 110 cm

kula z figurą 
króla aż do 
wierzchołka 
drzewca: 
wys. 344 cm

BIBLIOGRAFIA:

Hoburg 1857, 

s. 10–11, 20–23, 25 

i 54–65;

Fendrich 1939, 

il. 45–46;

Klamann 1981, 

s. 34–39;

Kukliński 2003, 

s. 86–99;

Darecka 2011, 

s. 30–34.

IKONOGRAFIA:

akwaforta 

Sigismund August, 

Johann Carl 

Schultz, 1854, 

MNG, nr inw. MNG/

SD/3998/42/G;

fot. arch. HI, 

nr 4d4751, 4d4752, 

4d4753, 4d4754, 

4d4755, 4d4756, 

4d4757, 4d4758, 

4d4759, 4d4760, 

4d4761, 4d4762 

i 4d4765.

fot. HI
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Trzy pręty zawieszone na poprzecznej sztabie z haczyka-

mi. Od góry osłonięte dekoracyjnym daszkiem w formie 

kolebki, podpartej po bokach ażurowymi wspornikami. 

Zarówno wsporniki, jak i wieńcząca daszek sterczyna 

wykonane z metalowej taśmy, ozdobnie pozwijanej 

w esowate kształty. Wiszące pręty były wzorcami miar 

stosowanych w Gdańsku przed 1816 r. Miały różne dłu-

gości: stopa (28,7 cm), łokieć (57,4 cm) i sążeń (172,1 cm). 

Wzorce miar wisiały na elewacji frontowej Ratusza, po 

prawej stronie schodów na przedproże.

Brak danych o ewakuacji39. 

39 Miary zrekonstruowano w 2005 r.

 IX.3  Gdańskie miary

ok. poł. XVII w.

warsztat nieznany

blacha i pręt 
stalowy, techniki 
kowalskie, 
prawdopodobnie 
złocenia

wys. 284 cm, 
szer. 42 cm,  
głęb. 40 cm

BIBLIOGRAFIA:

Klamann 1982, s. 21;

Januszajtis [b.d.].

IKONOGRAFIA:

Gurlitt 1910, il. 10; 

fot. arch. PAN BG,  

nr AL/IV/21/9 i AL/IV/17/7.

fot. PAN BG

fot. MG
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 IX.4  Misa latarni 
smolnej

2. poł. XVIII w.

warsztat 
nieznany, 
Gdańsk (?)

Płaska misa stanowiąca pojemnik na smol-

ne szczapy w wiszącej latarni służącej do 

oświetlania ulicy. Misa podczepiona była 

pod dekoracyjną latarnię złożoną z uchwy-

tu w kształcie półpostaci orła i ażurowych 

dekoracji z wici roślinnej i rocaille’ów. 

Lampa wisiała na południowo-wschodnim 

narożniku Ratusza.

Nieewakuowana. Po drugiej wojnie światowej 

odnaleziono elementy dekoracyjne: uchwyt 

w kształcie orła i wazę. Trafiły one do zbiorów 

Muzeum Narodowego w Gdańsku40. 

40 Na narożniku Ratusza zawisła wykonana 

w 2017 r. replika latarni.

BIBLIOGRAFIA: 

Kriegseisen 2007, s. 39;

Kriegseisen 2009, 

s. 148–149.

żelazo, techniki kowalskie

śr. ok. 66 cm, wys. ok. 13 cm

IKONOGRAFIA:

Lewald 1974, s. 14.

fot. Lewald 1974
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Hełm wieży głównej oraz czterech wieżyczek na-

rożnych, udekorowane dodatkowymi nałożonymi 

elementami. Dominowały stylizowane liście dębowe 

w trzech rozmiarach. U nasady hełmów, w ich obwo-

dzie, zamontowane ażurowe, obejmujące pasy w for-

mie koronek. Narożne wieżyczki zwieńczone kulami ze 

sterczynami, dekorowanymi ażurowymi chorągiewkami 

z herbem Gdańska (korona i dwa krzyże) i słonkiem na 

szpicy. Przypory hełmu ozdobione stojącymi wazona-

mi z blachy. Na hełmie umieszczone trzy daty: „1560”, 

„1666”, „1855”.

Nieewakuowane. Hełm uległ zniszczeniu podczas 

działań wojennych41.

41 Hełm zrekonstruowano według projektu z 1948 r. Dekoracje 

z liści wykonano tylko do dwóch najwyższych kondygnacji 

wieży głównej. Jeden z pozłacanych liści odnaleziono 

w 2008 r. w składnicy konserwatorskiej. Obecnie 

przechowywany jest w magazynie Muzeum Gdańska.

 IX.5  Dekoracje 
hełmów Ratusza

XVI–XIX w.

warsztat 
gdański

blacha 
miedziana, 
pozłacana

BIBLIOGRAFIA:

Hoburg 1857, s. 25, 

26 i 30.

IKONOGRAFIA:

obraz Kronprinz Friedrich Wilhelm 

w Gdańsku (fragment), Michael 

Carl Gregorovius, 1830, MNG,  

nr inw. MNG/74/M;

akwaforta Sigismund August,  

Johann Carl Schultz, 1854, MNG, 

nr inw. MNG/SD/3998/42/G;

fot. arch. PAN BG, nr AL/V/23/15.

fot. PAN BG
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fot. MNG
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Stojące latarnie, zbudowane z pionowego trzpienia u dołu, pod-

trzymanego przez cztery ślimacznice dekorowane liśćmi akan-

tu. Powyżej, wokół pręta, wić. W zwieńczeniu oprawa lampy 

elektrycznej w formie trapezoidalnego graniastosłupa, którego 

szkielet wykonano z metalu, zdobionego na narożnikach liśćmi 

akantu, wypełnienie stanowiły szybki. Zamknięcie w formie ar-

chitektonicznej czterospadowej metalowej nakrywy imitującej 

daszek ze świetlikiem zakończonym sterczyną.

Dolna kowalska część latarni powstała prawdopodobnie w 2. poł. 

XVIII w. do latarni olejowej, którą następnie przekształcono w ga-

zową (około 1853) i potem w elektryczną (1899). Wymieniono 

tylko górną część – obudowę lampy.

Cztery latarnie umieszczone były na kamiennych cokołach flan-

kujących od południowej strony schody na przedproże. 

Jedna z nich uległa całkowitemu zniszczeniu podczas działań 

wojennych. W pozostałych zaginęły nakrywy42 . 

42 Brakujące elementy odtworzono  

na początku lat 50. XX w.

 IX.6  Latarnie 
 przy przedprożu

1768 
dekoracyjna 
podstawa 
latarni

1899 
oprawa lampy 
elektrycznej, 
warsztat 
nieznany

stal, szkło 
techniki 
kowalskie

1 szt.

BIBLIOGRAFIA: 

brak.

fot. MG

IKONOGRAFIA:

Gurlitt 1910, il. 10; 

fot. arch. MG, nr MG/IN/4754;

pocztówka, PAN BG, nr P1/Ratusz/10.
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Konserwator zabytków, zabytkoznawca, historyk architektury, muzealnik, dr nauk 

technicznych w zakresie architektury i urbanistyki, rzeczoznawca Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. Pracuje w Muzeum Gdańska. Specjalizuje się w badaniu 

i projektowaniu konserwatorskim stolarki architektonicznej, wystroju zabytkowych 

wnętrz oraz rzemiosła. Istotnym elementem jej pracy jest problematyka ochrony dzie-

dzictwa kulturowego. Autorka wielu artykułów podejmujących tę tematykę, a także 

monografii Okna w Gdańsku od średniowiecza do współczesności. Stolarka, oszklenie, 

okucia (2016).

Historyk sztuki, muzealnik, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. Pracuje w Muzeum Gdańska oraz 

Polskiej Akademii Nauk Bibliotece Gdańskiej. Kieruje oddziałem Ratusz Głównego 

Miasta. Zajmuje się nowożytnym rzemiosłem artystycznym, zwłaszcza złotnictwem, 

a także grafiką. Autorka wystaw koncentrujących się na zagadnieniach rzemiosła  

artystycznego i artykułów podejmujących tę problematykę, w tym monografii Srebrne 

kufle gdańskie XVIII–XVIII w. (2013).

Katarzyna 
Darecka 

Anna 
Frąckowska

O autorkach
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