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ILUMINACJE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH W GDA¡SKU

ILUMINACJA ZABYTKÓW

1. Church of the Holy Virgin Mary in Gdaƒsk, view from the east. All 
photos: author.

1. KoÊció∏ Mariacki w Gdaƒsku, widok od strony wschodniej. Wszystkie
zdj´cia autorki.

P ierwsze próby iluminacji
Êwietlnej zabytkowych obiek-

tów w Gdaƒsku podj´te zosta∏y
u schy∏ku lat 60. XX w. Stosowano
wówczas w´gierskie projektory
o mocy 1000 i 2000 W. Ich lo-
kalizacjà zajmowa∏ si´ projektant
z Miejskiego Zarzàdu Dróg i Mo-
stów (obecnie Zarzàd Dróg i Zie-
leni w Gdaƒsku). Do po˝àdane-
go ustawienia êróde∏ Êwiat∏a do-
chodzono metodà prób. Stojàcy
na ulicy projektant, pos∏ugujàc
si´ radiotelefonem, wskazywa∏
monterom na dachach w∏aÊciwe
miejsce mocowania projektora.

W po∏owie lat 70. istnia∏a
ju˝ spójna koncepcja iluminacji
gdaƒskich zabytków. W pocho-
dzàcej z tego okresu dokumen-
tacji okreÊlono precyzyjnie dwie
linie ekspozycji obiektów histo-
rycznych. Pierwsza z nich to
Droga Królewska, druga – pros-
topad∏a do niej trasa wzd∏u˝ 
lewego pobrze˝a Mot∏awy, tzw.
D∏ugie Pobrze˝e. Powsta∏y wów-
czas projekty techniczne oÊwiet-
lenia iluminacyjnego kilku wa˝-
niejszych obiektów. Koncepcja
zak∏ada∏a iluminacj´ sterowanà
programem „Êwiat∏o i dêwi´k”.

W latach 80. kompleksowy
program iluminacji nadal opiera∏
si´ na tej samej koncepcji, wzbo-
gacony zosta∏ jednak o nowoÊci
techniczne – poprowadzonà 
w poprzedniej dekadzie zbiorczà
kanalizacj´ kablowà na ul. D∏u-
giej zamierzano wype∏niç zasi-
lajàcymi kablami sterowniczy-
mi, niezb´dnymi do programu
iluminacji zmiennej. Ciàg space-
rowy Drogi Królewskiej w Gdaƒ-
sku mia∏ ju˝ czynne oÊwietle-
nie iluminacyjne Z∏otej Bra-
my, Ratusza G∏ównomiejskiego 
i fontanny Neptuna (I etap).
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Zamierzono uzupe∏niç oÊwietlenie tak, by zaprezen-
towaç nocà t´ tras´ w pe∏nym blasku. Program ilumi-
nacji obejmowa∏ wi´c ca∏oÊç Drogi Królewskiej,
∏àcznie z Katownià, Bramà Wy˝ynnà, Dworem
Bractwa Êw. Jerzego, Basztà S∏omianà oraz obiek-
tami znajdujàcymi si´ przy D∏ugim Targu.
Zaplanowano kompleksowe sterowanie elektryczne
ca∏oÊcià oÊwietlenia iluminacyjnego na obszarze
G∏ównego Miasta. Za∏o˝ono mo˝liwoÊç tworzenia
rozmaitych scenografii i programów Êwietlnych.
Jednym z pomys∏ów by∏o gromadzenie widzów 
w punkcie widokowym na Biskupiej Górce i prezen-
towanie widowisk typu „Êwiat∏o i dêwi´k”. Poza tymi
programami oÊwietlenie iluminacyjne mia∏o byç
sterowane zegarami w cyklu dobowym. 

Druga linia iluminacji (II etap) mia∏a uatrakcyj-
niaç wieczorne spacery nad Mot∏awà. Obejmowa∏a
wed∏ug za∏o˝eƒ projektowych tras´ od Baszty
Kotwiczników a˝ do ujÊcia rzeki Raduni do Mot∏awy.
Po∏o˝ono nacisk przede wszystkim na oÊwietlenie
˚urawia i Bramy Êw. Jana, choç w projektach kon-
cepcyjnych wyraênie zaznaczano, i˝ nieodzowne jest
potraktowanie tematu iluminacji pobrze˝a Mot∏awy
jako „ca∏oÊci nierozerwalnej” na wymienionym
odcinku. 

Dla tej linii zaplanowano panoramiczne oÊwietle-
nie, tzn. „w∏àcznie z pokazaniem Êwiat∏em iluminujà-
cym wszystkich widocznych w omawianej panora-
mie obiektów zabytkowych na dalszych planach”.
Jednak z braku mo˝liwoÊci realizacji tej koncepcji
ograniczono si´ do zaakcentowania g∏ównych ele-
mentów tej trasy (perspektywa panoramiczna dla wi-
dzów z prawego brzegu Mot∏awy).

Plan zak∏ada∏ tak˝e pe∏nà iluminacj´ bry∏owà
obiektów zabytkowych po∏o˝onych na dalszych pla-
nach w taki sposób, by widoczne by∏y z ró˝nych
punktów perspektywicznych, w wylotach uliczek 
i bram otwierajàcych si´ na D∏ugie Pobrze˝e (pers-
pektywa wn´trz urbanistycznych G∏ównego Miasta
dla widzów z D∏ugiego Pobrze˝a). Tu te˝ planowano
zdalnie sterowanà zmiennà iluminacj´. MyÊlano
nawet o podwodnej iluminacji rzeki Mot∏awy w celu
wyeliminowania niepo˝àdanych efektów oÊwietlenia
elewacji nabrze˝nych budynków.

Projektory lokalizowano na dachach budynków,
w studzienkach projektorowych z kr´gów betono-
wych, na s∏upach wolnostojàcych. Zak∏adano ilumi-
nacj´ bry∏owà i elewacyjnà, oÊwietlano szczyty i ko-
rony dachów, projektowano na elewacjach fronto-
wych latarnie do iluminacji detali architektonicznych.

2. Panorama Gdaƒska i D∏ugiego Pobrze˝a znad  Mot∏awy (od O∏owianki).

2. Panorama of Gdaƒsk and the Long Riverside  (D∏ugie Pobrze˝e) over the Mot∏awa (from the O∏owianka).



3. Church of the Holy Trinity and fragment of the building of the National Museum. View from the south-west.

3. KoÊció∏ Âw. Trójcy i fragment budynku Muzeum Narodowego. Widok ze strony po∏udniowo-zachodniej.
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Te ambitne, jak na owe czasy projekty, spotka∏y
si´ z trudnoÊciami finansowymi. Cz´Êç z nich potrak-
towano jako utopijne – spektakle typu „Êwiat∏o 
i dêwi´k” nie doczeka∏y si´ realizacji. Ci´˝ki okres
dla iluminacji zabytków trwa∏ do po∏owy lat 90.
W 1995 r. powsta∏y plany modernizacji przesta-
rza∏ego systemu oÊwietleniowego, w wyniku czego
wymieniono stopniowo energoch∏onne projektory
starego typu na nowoczesne – energooszcz´dne.
Wytypowano jednoczeÊnie kolejne obiekty zabytko-
we do iluminacji. Modernizacja prowadzona w latach
1997-1998 polega∏a g∏ównie na usuwaniu starych
projektorów i pod∏àczaniu nowych. Wymieniono w ten
sposób stare iluminacje w 9 obiektach. OÊwietlono 
12 kolejnych budowli zabytkowych. Znacznie spad∏y
koszty eksploatacji: poprzednie projektory ˝arowe po-
siada∏y moc Êrednio 1000-1500 W i po kilku dniach
parogodzinnego funkcjonowania wymaga∏y wymia-
ny. Obecne projektory majà przeci´tnie 150-250 W.
Jest te˝ 40 projektorów o mocy 400 W i 7-1000 W.
Ich przeci´tna ˝ywotnoÊç wynosi 20 tys. godzin,
czyli ok. 3 lat. Roczny koszt takiej iluminacji to:

195 tys. z∏, z czego 110 tys. poch∏ania utrzymanie, 
a 85 tys. z∏ – energia elektryczna.

Obecnie iluminacja obejmuje 33 obiekty: 24 za-
bytkowe budowle, 8 pomników i 1 obiekt in˝ynierski
– Most Wantowy. ¸àcznie na terenie Gdaƒska roz-
mieszczono 1 217 punktów iluminacyjnych, z czego
a˝ 510 iluminuje Most Wantowy (∏àczna moc 
30 kW). Pozosta∏e obiekty – budowle zabytkowe 
i pomniki – majà 707 projektorów o ∏àcznej mocy
119,5 kW. Nadzór nad iluminacjà Gdaƒska sprawuje
in˝ynier elektryk, który dzia∏a z ramienia Zarzàdu
Dróg i Zieleni w Gdaƒsku. 

Jest to sta∏e oÊwietlenie iluminacyjne sterowane
zegarami. Ustawianie odbywa si´ w rytmie dobo-
wym, w sezonie jesieƒ-zima i wiosnà regulowane jest
co tydzieƒ (wraz z ubywaniem czy przybywaniem
dnia). W tym okresie iluminuje si´ obiekty od zmro-
ku do pó∏nocy, a w okresie Êwiàteczno-noworocz-
nym, czyli od 15 grudnia do 2 stycznia do godziny
2.00. W okresie letnim reguluje si´ zegary sterujàce
raz na dwa miesiàce tak, by oÊwietlenie dzia∏a∏o od
zmroku do 2.00 w nocy.
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4. KoÊció∏ Âw. Trójcy. Widok od strony pó∏nocnej.

4. Church of the Holy Trinity. View from the north.

5. Zielona Brama. View from the Mot∏awa.

5. Zielona Brama. Widok od strony Mot∏awy.
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7. Portal wschodniego skrzyd∏a Muzeum
Narodowego.

7. Side portal of the church of the Holy
Trinity.

6. WejÊcie do budynku Muzeum Narodowego przy
prezbiterium koÊcio∏a Âw. Trójcy.

6. Entrance to the National Museum next to the
presbytery of the church of the Holy Trinity.

Gdaƒskie zabytki oÊwietlajà cztery typy
projektorów:

• metalohalogenkowe – emitujà Êwiat∏o
bia∏e, u˝ywane do oÊwietlania fasad, detali,
zdobieƒ. Oddaje ono rzeczywiste kolory ele-
wacji, z∏oceƒ itp. Przyk∏adem tego typu ilu-
minacji jest Dwór Artusa;

• sodowe – dajà Êwiat∏o ˝ó∏te, u˝ywane do
oÊwietlania bry∏ budowli ceglanych, jego
ciep∏y koloryt uwydatnia faktur´ ceg∏y.
Zdumiewajàco plastycznie wydobywa z ciem-
noÊci Starego PrzedmieÊcia koÊció∏ Âw.
Trójcy;

• ˝arowe – dajà tak˝e ciep∏e Êwiat∏o ˝ó∏te,
stosowane sà jednak sporadycznie jako wspo-
magajàce inne typy oÊwietlenia. Na terenie
Gdaƒska funkcjonujà ich pojedyncze egzem-
plarze;

• halogenowe – emitujà intensywne Êwiat∏o
bia∏e. Moc reflektorów si´ga 1000-1500 W.
Tego typu Êwiat∏em iluminowany jest ˚uraw
na D∏ugim Pobrze˝u (1995 r.). 

OÊwietlenie obiektów zabytkowych
uwzgl´dnia ich formy, funkcj´ i lokalizacj´
(pod wzgl´dem atrakcyjnoÊci turystycznej –
patrz: mapka). 
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Niekonwencjonalnie ziluminowano Pa∏ac Opa-
tów w Oliwie – wzd∏u˝ elewacji umieszczono szereg
projektorów zag∏´bionych w ziemi. Wàski rozsy∏
Êwiat∏a umieszczonych blisko muru pa∏acu ilumina-
torów nadaje zupe∏nie odmienny, wr´cz zaskakujàcy
wyglàd dobrze znanej w Êwietle dziennym budowli. 

KoÊció∏ Âw. Trójcy wita przyje˝d˝ajàcych do
Gdaƒska od strony po∏udniowej feerià Êwiate∏. Jest to
jedyny ziluminowany obiekt w tej cz´Êci miasta.
KoÊció∏ widoczny zarówno z okien samochodów, jak
i z pociàgu, stanowi nocà efektownà jego wizytówk´.
OÊwietlony z wyczuciem bry∏y, kilkoma rodzajami
projektorów, gustownie rysuje si´ na tle ciemnej
dzielnicy. 

Iluminatory rozmieszczone wzd∏u˝ Drogi Kró-
lewskiej sà dobrze dobrane do typu obiektu, który
oÊwietlajà. Dyskretnie i harmonijnie wydobywajà 
z mroku bry∏y i fasady budynków, stosownie do ich
rangi i gabarytów. Kilka rozmaitych typów i rodza-
jów iluminatorów modeluje nocà Ratusz G∏ówno-
miejski – dominant´ Drogi Królewskiej. KoÊció∏
Mariacki, najwi´ksza bry∏a w panoramie Starówki,
nie stanowi konkurencji dla ratusza. Jest nieco s∏abiej
rozÊwietlony, stonowanym, nieagresywnym Êwiat∏em.

Tworzy wraz z wie˝à ratuszowà harmonijny duet.
Ca∏oÊç uzupe∏niajà zalewowo oÊwietlone fasady ka-
mieniczek na D∏ugim Targu, Dworu Artusa i bramy
wylotowe Drogi Królewskiej (Z∏ota i Zielona),
stanowiàce drugi plan dla najwa˝niejszych budowli
G∏ównego Miasta. Nad Mot∏awà króluje sylweta
˚urawia, obiektu doÊç trudnego do wyeksponowania,
dla którego t∏em sà bramy: Chlebnicka, Mariacka,
Âw. Ducha oraz Âwi´tojaƒska i Straganiarska. Efekt
iluminacji zwielokrotnia lustro Mot∏awy. 

Niestety, dwa atrakcyjne turystycznie miejsca –
Targ W´glowy i Targ Rybny – ginà w ciemnoÊciach.
Targ W´glowy rozÊwietla nieco iluminacja Z∏otej
Bramy i Dworu Êw. Jerzego (ciemne sà Brama Wy-
˝ynna i Katownia ze wzgl´du na prowadzone tam
prace renowacyjne). Targ Rybny pozostaje ciemny.
Przyczynà jest trudny do zwalczenia wandalizm.
Iluminacje za∏o˝one przy Baszcie ¸ab´dê przetrzy-
ma∏y jedynie trzy tygodnie. Zosta∏y zdewastowane. 

Brak poczucia poszanowania wspólnej w∏asnoÊci 
i zdecydowanej reakcji na akty wandalizmu ograni-
czajà dzia∏ania majàce na celu podnoszenie poziomu
estetyki otoczenia. W∏aÊnie dlatego nie ma planów ilu-
minacji Dolnego Miasta, gdzie nawet próby utrzymania

8a. Portal boczny (pó∏nocny) koÊcio∏a Âw. Trójcy w Êwietle 
dziennym.

8a. Side portal (northern) of the church of the Holy Trinity in 
daylight.

8b. Portal boczny (pó∏nocny) koÊcio∏a Âw. Trójcy w Êwietle
sztucznym.

8b. Side portal (northern) of the church of the Holy Trinity in 
artificial light.



9. Pa∏ac Opatów w Oliwie.

9. Abbots’ Palace in  Oliwa.
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stylowych latarni ulicznych wzd∏u˝ op∏ywu Mot∏awy
zakoƒczy∏y si´ fiaskiem. Dlatego te˝ w zasadzie ilu-
minacja nie wychodzi poza Êcis∏e centrum. Gdaƒsk,
ograniczony w tego typu dzia∏aniach przez w∏asnych
obywateli, zamierza jednak „o˝ywiç” Êwiat∏em w naj-
bli˝szym czasie kilka kolejnych obiektów wy∏àcznie
Starego Miasta.

Miasto generalnie zyskuje na iluminacjach –
ludzie wieczorami ch´tniej pojawiajà si´ na atrakcyj-
nych ulicach i placach, sp´dzajàc tam w sezonie
d∏ugie godziny. Jest te˝ naturalnie magnesem dla tu-
rystów, pragnàcych nocà bezpiecznie podziwiaç ma-
lownicze widoki i panoramy.

Obiekty ziluminowane
Obiekty zabytkowe: mury obronne, Baszta S∏omia-
na, Dwór Êw. Jerzego, Z∏ota Brama, Ratusz G∏ówno-
miejski, Kamieniczki D∏ugi Targ nr 1-4, Z∏ota Ka-
mieniczka, Dwór Artusa, Dom ¸awy, Zielona Brama,
Kamieniczki D∏ugi Targ nr 20 i 27, ˚uraw, Brama
Âwi´tojaƒska, Brama Mariacka, Brama Chlebnicka,
Brama Âw. Ducha, Brama Straganiarska, Bazylika
Mariacka, Nowy Ratusz, koÊció∏ Âw. Trójcy, Muzeum
Narodowe, Most Chlebowy, Pa∏ac Opatów, Katedra
Oliwska.
Pomniki: Pomnik Stoczniowców, pomnik ks. Komo-
rowskiego, pomnik dr. Stefana Michalaka, pomnik 

ks. Góreckiego, tablica pami´ci na Hali Stoczni,
pomnik Jana III Sobieskiego, Pomnik Obroƒców
Westerplatte, Flaga Gdaƒska (rondo Êw. Jana de la
Salle).
Obiekty in˝ynierskie: Most Wantowy.

Zamierzenia iluminacyjne 
Najbli˝sze lata: Ratusz Staromiejski, Kaplica Kró-
lewska, Wielki M∏yn, KoÊció∏ Êw. Józefa.
Dalsza perspektywa: Wielka Zbrojownia, Dwór
Artusa od ul. Chlebnickiej, Baszta Jacek i mury
obronne, Katownia, koÊció∏ Êw. Katarzyny i Êw. Bry-
gidy, koÊció∏ Êw.Êw. Piotra i Paw∏a, koÊció∏ Êw. Mi-
ko∏aja, koÊció∏ Êw. Jana.

Dane pochodzà z archiwum Regionalnego OÊrodka Badaƒ i Do-
kumentacji Zabytków w Gdaƒsku oraz Zarzàdu Dróg i Zieleni
w Gdaƒsku

Dorota Hryszkiewicz jest absolwentkà Wydzia∏u Sztuk
Pi´knych Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu
(1993-1998). Studiowa∏a na kierunku ochrona dóbr kultu-
ry. Uzyska∏a specjalizacj´ z dziedziny konserwatorstwa 
i dyplom magistra konserwatorstwa. Pracuje w Regional-
nym OÊrodku Badaƒ i Dokumentacji Zabytków w Gdaƒ-
sku. Zajmuje si´ problematykà krajobrazu kulturowego,
dziedzictwa ruralistycznego i dworskiego, parków, ogro-
dów i cmentarzy.
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OBIEKTY ZILUMINOWANE:

1. Mury obronne
2. Baszta S∏omiana
3. Dwór Êw. Jerzego
4. Z∏ota Brama
5. Ratusz G∏ównomiejski
6. Kamieniczki D∏ugi Targ nr 1-4
7. Z∏ota Kamieniczka
8. Dwór Artusa
9. Dom ¸awy

10. Zielona Brama
11. Kamieniczki D∏ugi Targ nr 20 i 27
12. ˚uraw
13. Brama Âwi´tojaƒska
14. Brama Mariacka
15. Brama Chlebnicka
16. Brama Âw. Ducha 
17. Brama Straganiarska
18. Bazylika Mariacka
19. Nowy Ratusz
20. KoÊció∏ Âwi´tej Trójcy
21. Muzeum Narodowe

ZAMIERZENIA NA ROK 2004:

1. Ratusz Staromiejski
2. Kaplica Królewska
3. Wielki M∏yn
4. KoÊció∏ Êw. Jacka

LATA 2005-2008:

6. Dwór Artusa od ul. Chlebnickiej
7. Baszta Jacek i mury obronne
8. Katownia i Brama Wy˝ynna
9. KoÊció∏ Êw. Katarzyny i Êw. Brygidy

10. KoÊció∏ ÊÊ. Piotra i Paw∏a
11. KoÊció∏ Êw. Miko∏aja
12. KoÊció∏ Êw. Jana

10. Panorama Gdaƒska znad Mot∏awy, na I planie ruiny spichrzów. 

10. Panorama  of Gdaƒsk from the Mot∏awa, in the foreground: ruins of granaries. 
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Attractively illuminated old town walls, gates, 
churches, town hall and burgher houses. A unique

atmosphere producing indelible memories. A high-
light for tourists who wish to safely admire pictur-
esque views and night time panoramas. Generally
speak-ing, every town benefits from illuminations –
people are more willing to spend their summer
evenings in attractive streets and squares. First
attempts at an illumination of historical objects in
Gdaƒsk were made at the end of the 1960s. A cohe-
sive conception of illumination had been devised by
the mid-1970s. The documentation of projects dating
from this period formulated in detail the exposition of
historical objects, the first being the Royal Tract; the
second is the so-called Long Embankment, a parallel
route along the left bank of the Mot∏awa. The techni-
cal projects proposed at the time pertain to illumi-
nating a number of more important objects, and
foresaw an illumination steered by a “son et lumiμre”

programme. 
During the 1980s the complex illumination pro-

gramme continued to be based on the same concep-
tion, but was enhanced by new technical solutions.
The ensuing plans envisaged a complex electrical
steering of the whole illumination of the Main Town
and along the promenade on the Mot∏awa. They also
conceived a full illumination of the solids of histori-
cal objects situated in the background in such a way
as to render them visible within the context of assort-
ed perspective points. 

A difficult period for illuminating historical mon-
uments lasted to the mid-1990s. After a long interval,
this problem was broached once again in 1995, and
plans for modernising the outdated lighting system
took into consideration successive historical objects.

Modernisation conducted in 1997-1998 consisted
mainly of adding old projectors. At the moment, 
33 objects are illuminated, and 1 217 illumination
points have been installed across Gdaƒsk. 

Illuminators situated along the Royal Tract are
chosen suitably for the type of object on which they
cast light. They discreetly and harmoniously extract
solids and fa¥ades from the darkness, adapting them-

selves to their rank and size. The Main Town Town
Hall is extremely attractive at night and the near-by
church of the Holy Virgin Mary, the largest solid in
the Old Town panorama, is slightly less illuminated;
thus, both buildings create a harmonious duet. The
whole composition is supplemented by the light-
flooded fa¥ades of town houses in D∏ugi Targ (Long

Market), the Court of Arthur (Dwór Artusa), and the
exit gates of the Royal Tract (Z∏ota and Zielona
Gates), which comprise a background. The silhouette
of the Crane towers over the Mot∏awa against the
background of the Chlebicka, Mariacka, Âwi´tego
Ducha, Âwi´tojaƒska and Straganiarska gates. The
illumination is multiplied by the shimmering water of
the Mot∏awa. Unfortunately, two potentially attrac-
tive tourist sites – Targ W´glowy and Targ Rybny
(the Coal and Fish Markets) – are submerged in dark-
ness. The situation in the first market square is slight-
ly better thanks to the illumination of the Golden Gate
and the Court of St. George. On the other hand, the
Fish Market remains not illuminated despite its loca-
tion. The reason lies in vandalism, a veritable plague
impossible to overcome. Due to notorious acts of
vandalism there are no plans for illuminating the
Lower Town. In the nearest future the Administration
of Streets and Parks in Gdaƒsk will chance illuminat-
ing only several objects in the Old Town. 

ILLUMINATIONS OF HISTORICAL OBJECTS IN GDA¡SK




