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ODBUDOWA I PRZEBUDOWA DOBRZAN
– DZIE¸O DAVIDA GILLY’EGO
avid Gilly1 by∏ znanym budowniczym niemieckim pracujàcym g∏ównie na Pomorzu, w Wielkopolsce i Berlinie. Sprawujàc funkcj´ dyrektora Departamentu Budownictwa w Berlinie, zajmowa∏ si´
sprawami ca∏ego Pomorza. W swoim ˝yciu kierowa∏
wieloma poczynaniami budowlanymi2, mierniczymi3,
melioracyjnymi4, kartograficznymi5.

D

odbudowie Kostrzynia ze zniszczeƒ wojny siedmioletniej. W 1770 r. zosta∏ mianowany przez Fryderyka II
na stanowisko krajowego mistrza budowlanego na
Pomorze (Landbaumeister in Pommern). W tym samym roku z∏o˝y∏ egzamin kwalifikacyjny, po którym
otrzyma∏ dodatkowà nominacj´ na krajowego mistrza
budowlanego wschodniej cz´Êci Pomorza. Od 1771 r.

1. Dobrzany w 1618 r.
wg ryciny E. Lubinusa.
1. Dobrzany in 1618
acc. to an illustration
by E. Lubinus.

W dzia∏alnoÊci architektonicznej preferowa∏ formy wczesnego klasycyzmu niemieckiego. Jako jeden
z pierwszych wydawa∏ czasopismo poÊwi´cone budownictwu „Sammlung von Aufsätzen und Nachrichten die Baukunst betreffen”. Do szczególnych jego zas∏ug zaliczyç nale˝y za∏o˝enie w 1793 r. prywatnej szko∏y budowlanej w Berlinie, która od 1799 r.
dzia∏a jako Akademia Budownictwa (obecnie Bauakademie).

Dokonania zawodowe
David Gilly (1748-1808) rozpoczà∏ prac´ jako
pi´tnastoletni ch∏opiec przy melioracji doliny Warty
i Noteci; równolege uczy∏ si´ budownictwa wodnego i miernictwa. Praktyk´ budowlanà odby∏ przy

zajmowa∏ si´ równie˝ administracjà budowlanà Pomorza Tylnego (Hinterpommern). Pracowa∏ w Stargardzie Szczeciƒskim, póêniej przeniós∏ si´ do Szczecina. W latach 1779-1788 pe∏ni∏ funkcj´ Naczelnego
Architekta Pomorza (Baudirector von Pommern),
a nast´pnie zosta∏ przeniesiony do nowo utworzonego departamentu budownictwa (Oberbaudepartement)
w Berlinie. Uzyska∏ tam tytu∏ tajnego radcy budowlanego; od 1792 r. by∏ wicedyrektorem wspomnianego departamentu6.
Dzia∏alnoÊç Davida Gilly'ego znalaz∏a odzwierciedlenie nie tylko w realizacjach, ale tak˝e w publikacjach7. Podejmowa∏ ró˝ne przedsi´wzi´cia: uczestniczy∏ w melioracjach doliny rzeki Iny, budowie i regulacji kana∏u ˝eglugowego na rzece Âwinie w ÂwinoujÊciu8. Z tych ostatnich prac zachowa∏y si´ dwa
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przekazy kartograficzne jego autorstwa9. W 1780 r.
ukaza∏a si´ drukiem jego miedziorytnicza, wielkoskalarna mapa Pomorza10. Wykona∏ wiele projektów
dla Szczecina, Stargardu Szczeciƒskiego, Dobrzan,
Ko∏obrzegu, ÂwinoujÊcia i innych miast. WÊród projektów by∏y m.in. domy mieszkalne, koÊcio∏y w Dobrzanach, Ko∏obrzegu i ÂwinoujÊciu, m∏yny, spichlerze, stajnie11. Projektowa∏ i opracowywa∏ technicznie
konstrukcje wszelakich klatek schodowych; ró˝norodnie kszta∏towanych po∏aci dachowych. W ramach
akcji osiedleƒców zwanej „frydrycjaƒskà”12 rysowa∏
zagrody wiejskie w wariantach uwzgl´dniajàcych
zró˝nicowanie kszta∏tów, funkcji, konstrukcji, sposobu budowania13. Nie stroni∏ tak˝e od tematów urbanistycznych14. Jednym z jego ciekawszych projektów

2. Portret Davida Gilly’ego. Internet, Wikipedia, has∏o David Gilly.
2. Portrait of David Gilly, Internet, Wikipedia,
entry: David Gilly.

3. Dobrzany, plan katastralny miasta i plan regulacyjny, David Gilly, 1781 r. Repr. za: H. Eckert,
David Gilly (1745-1808). Aus dem Nachloß von
Franz Jahn herausgegeben und für den Druck
bearbeiter von…, „Baltische Studien. Neue Folge”,
B. 66, 1980, s. 80-94, il. 5.
3. Dobrzany, cadastral plan of the town and
regulation plan, David Gilly, 1781. Reprod. after
H. Eckert, David Gilly (1745-1808). Aus dem
Nachloß von Franz Jahn herausgegeben und für
den Druck bearbeiter von…, „Baltische Studien.
Neue Folge”, Bd 66, 1980, p. 80-94, fig. 5.

24

tego typu by∏a gruntowna odbudowa i przebudowa
Dobrzan15, zniszczonych w wielkim po˝arze w 1781 r.,
po którym pozosta∏y jedynie cztery domy16. Uznawany jest on za jeden z lepszych przyk∏adów rozwiàzaƒ
urbanistycznych doby nowo˝ytnej.

Dzieje Dobrzan
Dobrzany by∏y miasteczkiem prywatnym le˝àcym na
uboczu szlaków komunikacyjnych, które pe∏ni∏o funkcj´ zaplecza us∏ugowego zamku w Szadzku. Miasto
i zamek po∏o˝one by∏y na przeciwleg∏ych brzegach
jeziora Szadzko17. Dobrzany zlokalizowane by∏y nad
jeziorem i rzekà P´zinkà, w pasie ˝yznych gleb stargardzkich, dwadzieÊcia pi´ç kilometrów na wschód
od Stargardu. Wchodzi∏y niegdyÊ w sk∏ad kasztelanii
stargardzkiej18. Pierwotnie Staw M∏yƒski wyznacza∏
wschodnià, naturalnà granic´ miasta, a p∏ynàca w szerokiej zabagnionej dolinie P´zinka ∏àczy∏a si´ z jeziorem i od po∏udnia oraz zachodu podchodzi∏a bezpoÊrednio pod tereny zabudowane.
Obecnie miejscowoÊç ma zmienione warunki
wodne, co jest wynikiem melioracji prowadzonych
w okolicy Dobrzan w koƒcu XVIII w. i ponownie po
1892 r. Osuszono Staw M∏yƒski, a wody jeziora zosta∏y znacznie odsuni´te od zabudowaƒ. Dobrzany

nie mia∏y murów miejskich; nie stanowi∏y jednak oÊrodka otwartego, poza naturalnymi ciekami chroni∏y
go bramy miejskie Koshagener i Stolzenhegener19,
zamykajàce trakt od po∏udnia i pó∏nocy.
Dwukrotnie podejmowano próby o˝ywienia gospodarczego oÊrodka – w koƒcu XV w. i ponownie
w nast´pnym stuleciu20, m.in. poprzez nadanie przywileju, na mocy którego w mieÊcie od 1567 r. mog∏y
odbywaç si´ dwa doroczne jarmarki21. Spodziewany
rozwój jednak nie nastàpi∏. W 1618 r.22 Dobrzany pozostawa∏y nadal niewielkà osadà z dwiema ulicami,
z których jedna, g∏ówna, by∏a obustronnie obudowanym wyd∏u˝onym placem targowym. Po jego wschodniej stronie dominowa∏a bry∏a koÊcio∏a farnego, którego geneza si´ga∏a 1381 r., oraz znajdowa∏ si´ pr´gierz miejski. Erich Keyser ustali∏ dat´ wzniesienia
koÊcio∏a na 1598 rok; budowl´ t´ mo˝na kojarzyç
z rysunkiem w winiecie Eilharda Lubinusa. Zabudowa miasteczka by∏a kilkakrotnie niszczona po˝arami.
Najwi´kszy z nich, w 1781 r., doszcz´tnie spopieli∏
substancj´ budowlanà.
Ca∏kowite zniszczenie Dobrzan wymaga∏o radykalnych pociàgni´ç, majàcych na celu nie tylko
odbudow´ miasteczka, ale tak˝e opracowanie nowych rozwiàzaƒ dotyczàcych zabudowy. Mia∏a ona
uwzgl´dniaç najnowsze wówczas trendy w rozwiàzaniach konstrukcyjnych i technologicznych oraz najwy˝sze ich standardy. Tak okreÊlonych prac podjà∏
si´ David Gilly, który w tym czasie pe∏ni∏ funkcj´
Naczelnego Architekta Pomorza. Na potrzeby odbudowy wykona∏ plan katastralny miasta, obrazujàcy uk∏ad oraz zabudow´ sprzed po˝aru, choç pomiary wykonano bezpoÊrednio po przejÊciu ˝ywio∏u. Pomiary wykaza∏y, ˝e po 1618, a przed
1781 r. nastàpi∏y znaczne przekszta∏cenia struktury

4. Dobrzany, projekty
domów wykonane do
odbudowy miasta, David Gilly, 1781 r. Repr.
za: W. Witek, Studium
wartoÊci kulturowych,
gmina Dobrzany, woj.
zachodniopomorskie,
Szczecin 2000, mps, po
s. 13.
4. Dobrzany, projects
of houses intended for
expanding the town,
David Gilly, 1781.
Reprod. after: W. Witek,
Studium wartoÊci kulturowych, gmina Dobrzany, woj. Zachodniopomorskie (Study on
Cultural Merits, Commune of Dobrzany,
Voivodeship of Western
Pomerania), Szczecin
2000, p. 13 ff.

przestrzennej, przejawiajàce si´ g∏ównie w zaw´˝eniu szerokoÊci Êwiat∏a traktu g∏ównego, obudowanego doÊç chaotycznie rozmieszczonà wolno stojàcà zabudowà, na bardzo zró˝nicowanej dzia∏ce siedliskowej. Zrezygnowano te˝ ze Êredniowiecznych bram
miejskich i byç mo˝e przekszta∏cono bry∏´ koÊcio∏a,
zw∏aszcza w partii wie˝y23.

5. Dobrzany, fragment zabudowy miejskiej przed 1934 r.,
zbiory Muzeum Narodowego
w Szczecinie, Arch. Fot.,
syg. F.V/385.
5. Dobrzany, fragment of the
town development prior to
1934, collections of the
National Museum in Szczecin, photographic archive
call no. F.V/385.
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Projekt odbudowy
Objà∏ on ca∏y teren zabudowany. Struktur´ przestrzennà miasta i przedmieÊç poddano ca∏kowitym
przekszta∏ceniom, korygujàc oraz wprowadzajàc nowe linie regulacyjne ulic wraz z zabudowà. Wszystkie trakty otrzyma∏y pierzeje prowadzone w linii prostej, rysowane „od linijki”. Jedynie na obrze˝ach zachowano ob∏oÊci oraz mi´kkie narysy, co wynika∏o
z „podwiàzania” tych terenów do pierwotnej struktury miasta.

6. Dobrzany, koÊció∏ p.w. Êw. Micha∏a Archanio∏a, rzut: A – przekrój w poziomie dolnych okien, B – przekrój w poziomie górnych
okien, 1 – rzut wg projektu Davida Gilly’ego, 2 – zmiany po 1945 r.,
3 – rozbudowa po 1980 r., 4 – rozbudowa w 1999 r. Oprac.
autorka.
6. Dobrzany, church of St. Michael the Archangel, ground plan:
A – cross-section on the lower windows level, B – cross-section on
the upper windows level, 1 – ground plan acc. to a project by David
Gilly, 2 – changes after 1945, 3 – expansion after 1980, 4 – expansion in 1999. Prep. by the author.
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Na wschód w kierunku Stawu M∏yƒskiego wyprowadzono cztery uliczki – miedzuchy, spe∏niajàce
te˝ funkcje przeciwpo˝arowe. Jeden z miedzuchów
wyznacza∏ po∏udniowà granic´ dzia∏ki koÊcielnej.
Oddzielny zau∏ek – miedzuch – wprowadzono w Êrodkowy blok zabudowy, sytuujàc go naprzeciw Êwiàtyni. Pomi´dzy dwiema g∏ównymi ulicami miasta wytyczono obszerny rynek z ratuszem, do którego wejÊcie usytuowano po stronie wschodniej, gdzie przebiega∏ trakt komunikacyjny. Obszernà dzia∏k´ koÊcielnà
przesuni´to nieco ku po∏udniowi w stosunku do poprzedniej lokalizacji, równoczeÊnie znacznie jà poszerzajàc, gdy˝ w jej obszarze wybudowano nie tylko
nowà bry∏´ koÊcio∏a, ale te˝ dwa inne budynki ustawione prostopadle do ulicy. Elewacj´ zachodnià koÊcio∏a podporzàdkowano linii regulacyjnej zabudowy
ca∏ej pierzei, pozosta∏e zabudowania dzia∏ki cofni´to
w jej g∏àb. Orientacja koÊcio∏a na osi pó∏noc-po∏udnie
nale˝y do niezwykle rzadkich rozwiàzaƒ w budownictwie sakralnym i przestrzennym.
Miasto otrzyma∏o regularne podzia∏y w∏asnoÊciowe wraz z nowà linià regulacyjnà i zabudowà powielajàcà schemat rozplanowania. Zabudow´ tworzy∏y
domy wolno stojàce nakryte dachami dwunaczó∏kowymi, z kalenicami prowadzonymi równolegle do
ulic. Jedynie najmniejsze domy – dwuosiowe – kryto
dachami dwuspadowymi. Kolejnà lini´ zabudowy
kszta∏towa∏y obiekty gospodarskie, sytuowane wzd∏u˝
drugiej linii regulacyjnej, wyznaczajàcej jednoczeÊnie znormalizowanà powierzchni´ podwórek. Granice
wszystkich dzia∏ek poprowadzono w liniach prostych,
w miar´ mo˝liwoÊci równolegle do siebie, a zaplecza
przeznaczono na ogrody. Jedynie w partii przedmieÊç
(pó∏nocny zachód i cz´Êciowo pó∏nocny wschód)
podwórka wprowadzono mi´dzy domy mieszkalne,
rezygnujàc jednoczeÊnie z zabudowaƒ gospodarskich,
a mniejszà oraz zró˝nicowanà powierzchniowo dzia∏k´ w ca∏oÊci przeznaczono na ogrody.
W trzech partiach miasta, przy wylotach dróg
oraz na terenie po∏udniowo-wschodnim po∏o˝onym
poza Stawem M∏yƒskim, usytuowano kompleksy
wolno stojàcych, g´sto pobudowanych stodó∏, tworzàc z nich zwarte ciàgi zabudowy zlokalizowanej po
dwóch stronach traktów. Jedynie nad Stawem M∏yƒskim stodo∏y otrzyma∏y oddzielnà komunikacj´.
Stodo∏y w Dobrzanach zlokalizowano wzorcowo,
zgodnie z instrukcjà wydanà w 1730 r. i poszerzanà
w latach nast´pnych24. Sankcjonowa∏a ona ca∏kowity
zakaz wznoszenia nowych budynków gospodarskich,
a szczególnie stodó∏, w obrysie murów miejskich lub
innych granicach kszta∏tujàcych przestrzeƒ miejskà.
Rozplanowanie i rozmieszczenie pozosta∏ych obiektów by∏o tak˝e zgodne z powy˝szym dokumentem.

Mieszczaƒska zabudowa miasta
David Gilly zaprojektowa∏ tak˝e ca∏à mieszczaƒskà
zabudow´ miasteczka wraz z koÊcio∏em i ratuszem.

7. Dobrzany, koÊció∏ miejski wg stanu z 1938 r., zbiory Muzeum Narodowego w Szczecinie, Arch. Fot,
syg. 1107 (13x18).
7. Dobrzany, town church, state in
1938, collections of the National
Museum in Szczecin, photographic
archive call no. 1107, (13x18).

KoÊció∏ salowy, wzniesiony na rzucie prostokàta
z osià pod∏u˝nà pó∏noc-po∏udnie, otrzyma∏ bardzo wysoki czterospadowy dach z kalenicà prowadzonà równolegle do ulicy. Na osi poprzecznej: od wschodu –
wzniesiono zakrysti´, a od zachodu – czterokondygnacyjnà wie˝´ zakoƒczonà dachem dwuspadowym.
W parterze wie˝y znajdowa∏ si´ portal g∏ówny.
Wn´trze koÊcio∏a, jednoprzestrzenne bez podzia∏ów,
nakryto drewnianym fasetowym stropem. Przy pó∏nocnej Êcianie szczytowej umieszczono empor´
wspartà na szeÊciu drewnianych s∏upach; przy po∏udniowej – znajduje si´ obecnie póênobarokowy o∏tarz.
Dwukondygnacyjny ratusz zaprojektowany zosta∏ na rzucie prostokàta ze wschodnim ryzalitem przechodzàcym w wie˝´, górujàcà ponad niezwykle wysokim dwuspadowym dachem. WysokoÊç dachu przekracza∏a wysokoÊç obydwu kondygnacji budynku.
Dwuipó∏traktowe wn´trze na osi wejÊcia otrzyma∏o
otwarte pomieszczenie; byç mo˝e sal´ reprezentacyjno-recepcyjnà po∏àczonà z parterowym gankiem elewacji zachodniej.

Obydwa obiekty – koÊció∏ i ratusz – wykonano
jako realizacje murowane. Otrzyma∏y podobnie kszta∏towane elewacje, w parterze rozcz∏onkowane niskimi
oknami i dwukrotnie wy˝szymi w partii pierwszego
pi´tra. Okna rozglifiono do wn´trza, przesklepiono
∏ukiem odcinkowym i uj´to opaskami. Portal koÊcio∏a dodatkowo wzbogacono profilowanym naczó∏kiem
wspartym na dwóch pseudokonsolkach. W linii gzymsu wieƒczàcego budynki obydwie wie˝e otrzyma∏y
gzyms, poni˝ej którego lizeny naro˝ników rozcz∏onkowano poziomym boniowaniem, powy˝ej – g∏adkie
ich lica prowadzono a˝ do gzymsu górnego. Górne
gzymsy odcina∏y wie˝e od mocno wysuni´tych i profilowanych tympanonów. JednoczeÊnie wyznacza∏y
one kalenic´ dachów dwuspadowych; w przypadku
koÊcio∏a zakoƒczonego krzy˝em, na ratuszu bli˝ej
nieokreÊlonym wiatrowskazem. W górne partie wie˝
wprowadzono okràg∏e okna i zegary.
KoÊció∏ i ratusz nosi∏y cechy charakterystyczne
dla Êwieckiego budownictwa doby klasycyzmu.
Ukszta∏towana w sposób „Êwiecki” bry∏a koÊcio∏a
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8. Dobrzany, portal g∏ówny wie˝y koÊcio∏a ze Êladami zamurowanego poziomu dolnych okien, 2006 r. Fot. autorka.
8. Dobrzany, main portal of the church tower with traces of the
bricked up lower windows level, 2006. Photo: author.

nie stanowi∏a dysonansu na terenie Pomorza, podporzàdkowanego administracji niemieckiej, z protestantyzmem jako religià g∏ównà. Nowo powsta∏e koÊcio∏y tego nurtu nie zawsze powiela∏y tradycyjne bry∏y
oraz zasady budowlane wypracowane przez KoÊció∏
katolicki, a obowiàzujàce w realizacjach sakralnych
Êredniowiecza czy renesansu. W charakterze Êwieckiej realizacji wzniesiono pierwotnà bry∏´ koÊcio∏a
miejskiego w ÂwinoujÊciu25. W Kaliszu Pomorskim
Êwiàtynia zbli˝ona w formie i kszta∏cie architektonicznym zachowa∏a si´ do dziÊ.
Projekty domów miejskich wykonane dla Dobrzan prezentujà realizacje parterowe z ceramicznymi dachami dwunaczó∏kowymi, których kalenice
by∏y równoleg∏e do ulic. Jedynie budynki gospodarskie pozbawiono naczó∏ków; podobnie jak dwuosiowe domy na rzucie kwadratu, z minimalnym programem u˝ytkowym ograniczonym do czterech izb. Inne
budynki mieszkalne projektowano na rzucie prostokàta. Szerokofrontowe (pi´cio- lub siedmioosiowe,

9. Dobrzany, elewacja zachodnia koÊcio∏a z fragmentem wie˝y
oraz Êladami po partii dolnych okien, 2006 r. Fot. autorka.
9. Dobrzany, western elevation of the church with a fragment of the
tower and traces of the lower window level, 2006. Photo: author.
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zarówno jednorodzinne, jak i dwurodzinne) cz´sto
otrzymywa∏y mansardowe po∏acie dachowe, a konstrukcj´ ich naro˝ników wzmacniano dodatkowymi
zastrza∏ami.
Domy siedmioosiowe by∏y na ogó∏ budynkami
wielorodzinnymi, z mieszkaniami rozmieszczonymi
symetrycznie wzgl´dem osi, wyznaczonej przez sieƒ
przejÊciowà. W ka˝dym z mieszkaƒ by∏o od dwóch
do trzech izb i tyle samo komór. Podobnie kszta∏towano budynki pi´cioosiowe z dachami mansardowymi, przy czym najcz´Êciej we wn´trzach by∏a tylko jedna obszerna izba i od dwóch do trzech niewielkich komór. W osi wejÊcia g∏ównego znajdowa∏a si´ klatka schodowa prowadzàca do pomieszczeƒ
u˝ytkowych poddasza. Obiekty trójosiowe z wejÊciem od ulicy w programie u˝ytkowym mia∏y od czterech do pi´ciu izb oraz niekiedy dodatkowe dwie
komory. Jednorodzinne domy z wejÊciem od ulicy
i z dachami dwuspadowymi mia∏y we wn´trzach po
cztery izby.
Ka˝dy z domów by∏ obiektem szachulcowym
wzniesionym na podmurówce kamiennej, ceglanej
lub mieszanej, z ró˝nym wype∏nieniem pól mi´dzyryglowych (fachy)26. Jest mo˝liwe, ˝e wi´kszoÊç tych
domów stosowa∏a strychu∏y jako wype∏nienie fachów
oraz stropów, bowiem dopiero w poczàtkach XX w.
powszechniej stosowano palonà ceg∏´27. W niektórych przypadkach naro˝niki domów wzmacniano dodatkowymi elementami w postaci mieczy lub pojedynczych zastrza∏ów, sporadycznie krzy˝ujàcych si´.
KoniecznoÊç usztywnienia ramy konstrukcyjnej by∏a
szczególnie wa˝na, kiedy do wype∏nienia stosowano
materia∏ niekonstrukcyjny.
Detal architektoniczny elewacji tych budynków
ograniczono do otworów okiennych i drzwiowych,
wkomponowanych w konstrukcje belek oraz do prostych gzymsów okapowych. Konstrukcja szkieletowa ramy noÊnej wyznacza∏a miejsca wprowadzenia
otworów i najcz´Êciej pozostawa∏a widoczna, gdy˝
tynkowano jedynie fachy. Dopiero od po∏owy XIX w.
doÊç powszechnie zacz´to stosowaç tynki ca∏ych elewacji, co zatar∏o nie tylko konstrukcj´, ale te˝ rysunek oraz charakter ca∏ej zabudowy.
Ró˝norodne typy domów oraz konstrukcje drewniane by∏y upowszechnione i szeroko stosowane
na Pomorzu przynajmniej do po∏owy XIX w. Tereny
te bowiem w dalszym ciàgu porasta∏y ogromne lasy, stanowiàce pozosta∏oÊci pierwotnych puszcz28,
co umo˝liwia∏o pozyskiwanie dobrego drewna budowlanego.
Ceg∏´ potrzebnà do odbudowy Dobrzan czerpano z wczeÊniej zniszczonego zamku w Szadzku29.
Wydaje si´ jednak, ˝e docelowo nale˝y odszukaç
oraz wskazaç inne miejsce pozyskiwania tego materia∏u, do dzisiaj bowiem zachowa∏y si´ du˝e partie
kamienno-ceglanych murów obwodowych zamku.
Byç mo˝e do odbudowy Dobrzan wykorzystano materia∏ uzyskiwany z rozbiórki zamkowych zabudowaƒ gospodarskich.
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10. Dobrzany, elewacja
po∏udniowa koÊcio∏a
wraz z przybudówkà,
2006 r. Fot. autorka.
10. Dobrzany, southern
elevation of the church
with the annex 2006.
Photo: author.

Dziesi´ç lat po po˝arze (1791 r.) Dobrzany, liczàce 922 mieszkaƒców, szczyci∏y si´ 148 domami
z ceramicznymi dachami oraz 70 stodo∏ami krytymi
strzechà30. Zapis ten jest potwierdzeniem bardzo szybkiej odbudowy miasta.

Zmiany przestrzenne w czasie I wojny
Êwiatowej i po 1945 r.
Przy obecnym skrzy˝owaniu dróg (naro˝nik ulic
Mickiewicza i Staszica) w 1912 r. wybudowano nowy ratusz31. W miejscu dawnego rynku pozostawiono jedynie wàskà ulic´, a p∏yt´ placu zabudowano
dwoma prywatnymi hotelami nale˝àcymi do Kruggela i Rackowa. Przypuszczalnie podczas I wojny
Êwiatowej przekszta∏cona zosta∏a wie˝a koÊcio∏a.
Pozbawiono jà detalu architektonicznego, przebito

dodatkowymi licznymi otworami, a ponad dachem
wzniesiono bardzo wàskà oÊmiobocznà wie˝yczk´
nakrytà smuk∏ym he∏mem32. Byç mo˝e Êcian´ pó∏nocnà wzmocniono dodatkowymi szkarpami33. Taki
stan istnia∏ do 1934 r., kiedy przeprowadzono remont
odtwarzajàcy wyglàd koÊcio∏a zgodny z oryginalnymi projektami Davida Gilly’ego.
Po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej Êwiàtyni´
przejà∏ KoÊció∏ katolicki i przystosowa∏ do swych wymogów. Odbudowano zniszczenia oraz zamurowano
wszystkie okna dolnego poziomu korpusu i wie˝y, pozostawiajàc w elewacjach zewn´trznych czytelne Êlady dawnych otworów; od wn´trza cz´Êç ich potraktowano jako blendy, a zlokalizowane bli˝ej o∏tarza ca∏kowicie wype∏niono. Zrezygnowano z portalu g∏ównego i wejÊcia przez wie˝´, przesuwajàc go w elewacj´ pó∏nocnà, prowadzàc komunikacj´ bezpoÊrednio
29

11. Dobrzany, wn´trze koÊcio∏a, o∏tarz, 2006 r. Fot. autorka.
11. Dobrzany, church interior, altar, 2006. Photo: author.

do nawy. W koƒcu lat 80. XX w. do po∏udniowej
elewacji koÊcio∏a dobudowano nowà zakrysti´, nieco w´˝szà od elewacji, doÊwietlonà trzema oknami w kszta∏cie ∏uków pó∏okràg∏ych z podwy˝szonà
strza∏kà i z niezale˝nym wejÊciem od strony zachodniej. Budowa nowej zakrystii wymusi∏a przebicie komunikacyjne w Êcianie po∏udniowej oraz wykonanie

12. Dobrzany, wn´trze koÊcio∏a, empora, 2006 r. Fot.
autorka.
12. Dobrzany, church interior,
gallery, 2006. Photo: author.
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nowych drzwi przys∏oni´tych teraz o∏tarzem. Od tego czasu dawna zakrystia spe∏nia
rol´ magazynu z wejÊciem od strony nawy,
poniewa˝ zamurowano dawne drzwi zewn´trzne, pozostawiajàc na zewnàtrz schody z balustradà. W 1999 r. od strony pó∏nocnej dostawiono kolejnà dobudówk´, umieszczajàc w niej krucht´ z szerokimi dwuskrzyd∏owymi drzwiami zewn´trznymi i nowym portalem wprowadzonym w oryginalnà pó∏nocnà Êcian´ obwodowà. Wykonano
te˝ nowà stolark´ schodów prowadzonych
na empor´. Konsekwencjà powy˝szych
prac jest wyd∏u˝enie rzutu i powi´kszenie
powierzchni u˝ytkowej, co jednak bardzo
„okaleczy∏o” oryginalnà bry∏´, zmieni∏o za∏o˝enie przestrzenne, kompozycyjne oraz
proporcje samego obiektu.
W czasie dzia∏aƒ wojennych ucierpia∏a
zabudowa Dobrzan. Dotyczy∏o to g∏ównie
obszaru Starego Miasta, na którym pozosta∏
cz´Êciowo zniszczony koÊció∏ i kilkanaÊcie
zdewastowanych budynków. Dobrze natomiast zachowa∏a si´ zabudowa przedmieÊç,
mocno rozbudowanych w okresie przedwojennym. Niech´tny stosunek do architektury szachulcowej, brak odpowiedniego nadzoru budowlanego
i koncepcji odbudowy oraz „màdrego” planu zagospodarowania przestrzennego doprowadzi∏y do tego,
˝e staromiejska zabudowa Dobrzan przesta∏a istnieç.
Przy bardzo poszerzonym g∏ównym trakcie miasteczka (ul. Staszica) „straszà” teraz czterokondygnacyjne
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13. Dobrzany, ul. Staszica, widok w kierunku pó∏nocnym,
2006 r. Fot. autorka.
13. Dobrzany, Staszica
Street, view towards
the north, 2006.
Photo: author.

wielkop∏ytowe bloki mieszkalne, domy jednorodzinne o p∏askich dachach, trawniki i parkingi. Typ budownictwa wielkop∏ytowego by∏ bowiem hitem architektonicznym na Pomorzu w latach 60.-80. XX w.
Przekszta∏cona bry∏a koÊcio∏a miejskiego jest jedynym namacalnym Êwiadkiem dzia∏alnoÊci urbanistyczno-architektonicznej Davida Gilly'ego w Dobrzanach. Wprawdzie w podmiejskich partiach miasteczka zachowa∏y si´ sporadyczne przyk∏ady dawnej zabudowy z prze∏omu XVIII/XIX w. (ul. Mickiewicza
19, 24, 26, 33), to jednak ogromne zmiany oraz przekszta∏cenia tych budynków (otynkowanie, nadbudowy bàdê drastyczne przebudowy) nie pozwalajà ani

na precyzyjne ich datowanie, ani na szukanie analogii
do projektów wykonanych przez Davida Gilly’ego.

Dr n. tech. Alicja Biranowska-Kurtz jest konserwatorem-zabytkoznawcà, historykiem budowy miast, rzeczoznawcà Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Pracowa∏a
jako nauczyciel akademicki na Wydziale Budownictwa
i Architektury Politechniki Szczeciƒskiej, w Wy˝szej Szkole Ekonomiczno-Turystycznej w Szczecinie oraz w PP Pracownie Konserwacji Zabytków O. Szczecin. Nale˝y do wyk∏adowców terenowych podyplomowego studium „Ochrona dziedzictwa kulturowego – miasto historyczne” na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Obecnie na
emeryturze.
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THE RECONSTRUCTION AND EXPANSION OF DOBRZANY – THE WORK OF DAVID GILLY
omerania is a specific terrain both due to its
location and the fact that after the second world
war only a part of this region was incorporated into
the Polish state. Wartime incurred enormous and
frequently irreversible damage to historical architecture; this is the reason why old iconography and the
search for even the minutest details of the activity of
the past inhabitants make it possible to understand
not only the history of Pomerania but also the preserved architectural-town planning realisations.
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Important initiatives include an analysis of the
cadastral plan and projects for rebuilding the town of
Dobrzany, devised in 1871 by the eminent German
constructor David Gilly. The article discusses his
work in Dobrzany, the new town-planning premises,
house designs and extant examples of realisations.
The author also included an abbreviated biography of
David Gilly, recognising as particularly significant
his projects for that part of historical Pomerania
which today lies within Polish frontiers.

