
RATUSZ 

Znajdujemy się teraz na styku ulicy długiej i długiego targu, przed wejściem do 

Ratusza głównego miasta.  

Ratusz jest budowlą gotycko-renesansową. Dokładna data powstania nie jest znana, 

ale przyjmuje się że pierwszy murowany budynek stanął tu w pierwszej połowie XIV 

wieku, a następnie został on rozbudowany. (przez mistrza murarskiego Heinricha 

Ungeradina w latach 1379-82.) 

Miasto rozwijało się, co skutkowało kolejnymi przebudowami ratusza w XV i XVI 

wieku. Górująca nad Głównym Miastem wieża, ( ukończona w roku 1492 przez 

mistrza Henryka Hetzla,) z pewnością  miała pierwotnie gotyckie zwieńczenie. (Pod 

koniec XV wieku podwyższono wieżę, zwieńczając ją spadzistym hełmem pokrytym 

miedzianą blachą, dobudowano III kondygnację i umieszczono w jej narożach 

wieloboczne wieżyczki). Ten hełm jednak nie przetrwał pożaru, z 1556 roku (który 

wybuchł w Ratuszu 3 października 1556 r.) 

HEŁM WIEŻY 

(W latach 1559–1560) W XVI wieku wykonano nowy hełm wieży, a także nową 

elewację budynku.  Hełm został wykonany przez Dirka Danielsa z Zelandii, (w 

Holandii). W 1561 na szczycie hełmu ustawiono pozłocony posąg panującego 

wówczas w Polsce króla Zygmunta II Augusta, (ta wykonana została przez gdańskich 

płatnerzy – Johanna Clusa i Agacjusza Grabowa.) W tym samym roku 

zainstalowano 14-dzwonowy carillon. (Johannes Moer (Moor), ludwisarz z 's-

Hertogenbosch w Północnej Brabancji, odlał dzwony dla umieszczonego na wieży w 

połowie XVI w. karylionu. 37 nowych dzwonów karylionu, umieszczono na wieży 

ratusza w 2000 r.) 

(Warto wspomnieć, że wielokondygnacyjny hełm ratusza jest przykładem 

rozwiązania zwanego speeltoren, i to nie byle jakim, bo drugim w ogóle, a 

pierwszym poza Niderlandami.) 

Hełm wieży waży blisko 10 ton. Co ciekawe, w sierpniu roku 2011 został on zdjęty i 

poddany renowacji. Wtedy też powróciła nowa rzeźba, która początkowo 

zrekonstruowana została w latach pięćdziesiątych (przez Kazimierza Macura 



(projekt), Alfonsa Łosowskiego i Mariana Ogorzeję (wykonanie). Do pozłocenia 

blaszanej powierzchni pomnika wykorzystano wtedy ponad dwa i pół kilograma złota. 

Zygmunt August wyposażony został w specjalne łożyska, które umożliwiały mu 

obracanie się pod naporem wiatru. W 2007 roku król został) zdemontowany ze 

względu na liczne odpryski na powierzchni blachy oraz zły stan techniczny 

mechanizmu obrotowego, znajdującego się wewnątrz figury. W roku 2011 została 

ponownie włączona do podstawowego założenia hełmu. Dodatkowo, wewnątrz 

królewskiej postaci umieszczona została Kapsuła Czasu. Najwyższy budynek 

Głównego Miasta; wraz z figurą króla i trzymaną przez niego chorągiewką mierzy 82 
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CARILLON- instrument muzyczny (z grupy idiofonów uderzanych,) będący 

zespołem dzwonów wieżowych, na których można wybijać melodie młotkami lub 

sercami dzwonów uruchamianymi przez mechanizm zegarowy lub ręcznie, za 

pomocą klawiatury. (Niekiedy w nowoczesnych carillonach stosowane jest 

sterowanie elektroniczne.) Carillon powstał w XV wieku we Flandrii, gdzie tamtejsi 

ludwisarze osiągnęli mistrzostwo w swoim rzemiośle i uczynili z niego sztukę. 

Największe skupiska historycznych carillonów można spotkać w Belgii, Holandii, 

Kanadzie oraz w północnych Francji i Niemczech, gdzie ciągle są w użyciu 

podnosząc rangę i atrakcyjność miast 

Carillon w Ratuszu Głównomiejskim w Gdańsku –  

Budowę carillonu ukończono w 1561 roku  

Dzwony wykonał Johannes Moor z s`Hertogenbosch w Holandii w 1560 roku 

Carillon składał się z 14 dzwonów (w skali od f1 do d3.) Był instrumentem 

automatycznym Wygrywał co godzinę melodie chorału protestanckiego . (Pierwszym 

programistą carillonu był niderlandzki kompozytor Francisus de Rivulo Ważyły od 

25 do 500 kg, łącznie około 2400 kg. Na dzwonach carillonu widniały herby 

Gdańska, Polski i Prus Królewskich oraz łacińska sentencja ). Historyczny 

carillon Ratusza Głównego Miasta uległ zniszczeniu w marcu 1945 roku (Ocalały z 

niego 3 dzwony: d1 a2, d2..) 

Carillon który widzimy teraz Wykonany został przez holenderską firmę Royal 

Eijsbout z Asten. Składa się z 35 dzwonów (obejmujących w skali od g1 do a4, czyli 



ma dużo szerszą tonację.) Posiada mechanizm do gry automatycznej i klawiaturę do 

gry koncertowej i Wygrywa co godzinę utwory z polskiego i europejskiego repertuaru. 

Oprócz carillonu ratuszowego, w Gdańsku istnieją jeszcze dwa przykłady tego 

instrumentu : w Kościele św. Katarzyny oraz tzw. Mobilny carillon używany przy 

różnych ważnych okazjach. 


