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W

arszawa to szczególne miasto, którego przestrzeń poddana została silnym oddziaływaniom historii. Tegoroczna 80. rocznica wybuchu
II wojny światowej zainspirowała nas do zastanowienia się nad obecnymi do dziś w różnych częściach
stolicy śladami zniszczeń z okresu tego straszliwego
konfliktu. Zachowane uszkodzenia na elewacjach
budynków i murach, dziury po kulach oraz nieliczne napisy z czasu powstania warszawskiego oraz
okresu tuż po wojnie, m.in. z akcji rozminowywania
miasta, świadczą o bolesnej historii stolicy. Biuro
Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st.
Warszawy wspólnie z warszawiakami opracowuje
mapę śladów działań zbrojnych, która posłuży do rozpoznania i bardziej świadomej ochrony tych szczególnych miejsc pamięci. Ważnym aspektem projektu pn.
„Rany pamięci” jest spojrzenie na takie obiekty z perspektywy użytkownika miejsca, a także ich recepcja
w przestrzeni publicznej. Dlatego też postanowiliśmy,
aby do opracowywania mapy włączyli się mieszkańcy
Warszawy, którzy w swojej najbliższej okolicy lub
podczas codziennych spacerów po mieście natrafią
na takie ślady.
Tradycją m.st. Warszawy staje się coroczna konferencja, poruszająca aktualne problemy, z jakimi muszą
radzić sobie służby konserwatorskie. W tym roku

to wydarzenie odbywa się pn. „Rany pamięci. Ślady
zniszczeń z okresu II wojny światowej w topografii
miasta”. W gronie konserwatorów, architektów, historyków, historyków sztuki i varsavianistów poruszamy
tematy takie, jak: ślady po pociskach i napisy na elewacjach – ich historia, topografia na terenie kraju,
możliwości konserwacji i ewentualnego wyeksponowania w przestrzeni miejskiej. Konferencja odbywa
się w wyjątkowym miejscu – Domu Artysty Plastyka,
do którego wchodzi się przez trzy okaleczone w czasie wojny arkady, prowadzące dawniej na dziedziniec
gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
Tę sugestywną ruinę zaadaptowano w projekcie
budynku Związku Polskich Artystów Plastyków z lat
60. XX w., dzięki czemu stanowi ona dziś memento
zniszczeń wojennych. Materiały konferencyjne, które
oddajemy w Państwa ręce, zostały wydane dla upamiętnienia 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Zachęcam Państwa do lektury.

Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy

W

arsaw is a unique city, strongly influenced by
the history. This year’s 80th anniversary of the
outbreak of World War II inspired us to reflect on
the traces of the destruction caused by this disaster
that are still present in various parts of the capital.
Preserved damages on building façades and walls,
bullet holes and few inscriptions from the Warsaw
Uprising and the period just after the war, including
from the demining of the city, testify to the painful
history of the capital. The Office of the Capital City
Conservator of Monuments, together with Warsaw
residents, is developing a map of traces of military
operations, which will be used to recognize and
more consciously protect these special memorial
sites. An important aspect of the project „Wounds of
Memory” is to look at such objects from the perspective of the place user, as well as their reception in
public space. That is why we decided that the inhabitants of Warsaw, who in their immediate vicinity or
during everyday walks around the city, would come
across such traces, should join in the preparation of
the map.
The tradition of the capital city of Warsaw is
becoming an annual conference concerning current

problems that conservation services have to deal
with. This year conference is entitled „Wounds of
memory. Traces of damage from World War II in the
topography of the city”. Together with conservators,
architects, historians, art historians and varsavianists
we discuss topics such as: bullet marks and inscriptions on façades – their history, topography in the
country, the possibility of conservation and eventual
display in urban space. The conference takes place in
the House of the Artist, which we enter through three
arcades damaged during the war, formerly leading
to the courtyard of the building of the Earth Credit
Society. In the 1960s, this ruin was incorporated into
the design of the building of the Association of Polish
Artists, thanks to which it is now a memento of war
damage. The publication we present you with commemorates the 80th anniversary of the outbreak of
World War II.

Rafał Trzaskowski
The Major of Warsaw

R

any pamięci” są ważnym elementem topografii
dzisiejszej Warszawy – miasta szczególnie dotkli„
wie naznaczonego piętnem wojny. Większość śladów
wydarzeń historycznych pochodzi z okresu II wojny
światowej, która pozostawiła trwałe blizny na obliczu całego miasta. Ślady te mają ogromną wartość
emocjonalną i należy o nie dbać, aby nie zniknęły pod
nową warstwą tynku, przybudówką lub wielkoformatową reklamą. Z punktu widzenia konserwatorskiego,
obiekty naznaczone „ranami pamięci” odznaczają się
wysoką wartością historyczną, należy je zabezpieczyć
i zachować.
Oddając w Państwa ręce niniejszą publikację,
pragniemy zwrócić uwagę na problem zachowania,
konserwacji i ekspozycji takich miejsc, na przykładzie
wybranych polskich miast, które dotkliwie ucierpiały
w trakcie działań ostatniej wojny. Oprócz Warszawy,
przywołujemy przykłady z innych ośrodków: Wester-

platte i Poznania. W dwóch artykułach, w kontekście
Gdańska i Lublina, poruszamy bardzo ważny temat
zagospodarowania niezabudowanych zrujnowanych
w czasie wojny obszarów miast.
Pragniemy, aby publikacja przyczyniała się do propagowania „ran pamięci” – jako ważnego problemu
konserwatorskiego i stała się przyczynkiem do zastanowienia się nad wypracowaniem dobrych praktyk
konserwatorskich dla ich ochrony i zachowania. Tym
samym Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
kontynuuje inicjatywę corocznej warszawskiej konferencji konserwatorskiej.

Michał Krasucki
Dyrektor Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków

“

W

ounds of memory” are an important element of
the topography of today’s Warsaw – a city particularly severely marked by the stigma of war. Most
traces of historical events come from the period
of World War II, which left permanent scars in the
whole city. These traces have great emotional value
and should be taken care of so that they do not disappear under a new layer of plaster, outbuilding or
a large-format advertising. From a conservation point
of view, buildings marked by „memory wounds” have
a high historical value, they must be protected and
preserved.
Giving you this publication, we would like to draw
your attention to the problem of the preservation,
conservation and display of such places, on the example of selected Polish cities that suffered severely
during the last war. In addition to Warsaw, we give

examples from other places: Westerplatte and Poznań.
In two articles, in the context of Gdańsk and Lublin,
we discuss a very important topic of building in the
undeveloped, ruined during the war city areas.
We want to contribute to the propagation of
„memory wounds” as an important conservation
problem and give a reason to think about developing good conservation practices for their protection
and preservation. Thus, the Office of the Capital City
Conservator of Monuments continues the initiative
of the annual Warsaw conservation conference.

Michał Krasucki
Head of Heritage Protection Department

Paulina Świątek
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Materialne ślady pamięci o zniszczeniach II wojny
światowej w topografii Warszawy – rozpoznanie,
potrzeba zachowania i sposoby eksponowania
w przestrzeni miejskiej

W

badaniach nad obszarami urbanistycznymi
współczesnych miast w ostatnich latach zaobserwować można zainteresowanie pojęciami pamięci
i zapomnienia oraz ich związkami z historią. Termin
„pamięć miasta” używany w odniesieniu do architektury, zastępujący pojęcie „historii miasta”, pozwala na
analizę obszarów urbanistycznych otwierającą nowe
pola badawcze. Pamięć miasta mówi o mieście jako
określonym obszarze i zbiorze obiektów oraz praktyk,
które rekonstruują przeszłość poprzez materialne
i niematerialne ślady, umożliwiając odtworzenie kontekstu miejsca. Miasto stanowi ucieleśnienie bezkresnego archiwum, w którym przeszłość odnajdujemy
jednocześnie wszędzie i nigdzie1.
Warszawa jest miastem naznaczonym wyjątkowo
dramatycznymi wydarzeniami w przeszłości, szczególnie dotkliwie ucierpiała podczas II wojny światowej. W 1945 roku stolica była prawie całkowicie
zrujnowana. Zniszczeniu uległo ok. 80% zabudowy
miasta i 92% zabytkowej substancji. W połowie roku
1945 na terenie Warszawy zalegało 20 000 000 m³
gruzu2. W pierwszych latach po wojnie ruiny i gruzy
towarzyszyły mieszkańcom Warszawy w ich codziennym życiu. Niszczenie miasta w trakcie II wojny światowej można podzielić na cztery zasadnicze etapy.

1

M. Crinson, Urban memory. History and Amnesia in the Modern
City, New York 2005, s. 11.

2

M. Getter, Straty ludzkie i materialne w powstaniu warszawskim,
Warszawa 2004.

1. Ul. Chmielna 73B – tzw. Dom Kolejowy (kamienica
pracowników PKP, proj. Adolf Inatowicz-Łubiański, 1925–1929),
fragment wyremontowanej elewacji z zatartymi śladami po
kulach; fot. P. Świątek

Pierwszy z nich to oblężenie we wrześniu 1939 roku
i zniszczenia podczas ataków artyleryjskich i nalotów.
Do dnia kapitulacji zniszczeniu uległo od 12% do 20%
zabudowy. Kolejnym etapem było zrównanie z ziemią terenu getta po upadku powstania w 1943 roku –
sukcesywne niszczenie tego obszaru wiązało się nie
tylko z fizycznym aktem destrukcji budynków, było
także próbą wymazania ludności żydowskiej zamieszkującej getto z pamięci zbiorowej 3. Największa
destrukcja miasta miała miejsce podczas powstania
3
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R. Bevan, The Destruction of Memory. Architecture at War, Chicago 2007.
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2. Ul. Mazowiecka 11A, Dom Artysty
Plastyka (proj. Jerzy Kumelowski,
Andrzej Zaborowski, Jerzy Nawrocki,
1963–1966); fot. P. Świątek.
Budynek z lat 60. XX w. wchłonął
pozostałości po XIX-wiecznej
kamienicy – monumentalne arkady
znajdujące się w linii zabudowy
ulicy Mazowieckiej, tworzące
ogrodzenie poprzedzające dziedziniec.
Zaadaptowana ruina stanowi
wymowną pamiątkę po dawnej
zabudowie ulicy Mazowieckiej i jest
niezwykle sugestywnym świadectwem
zniszczeń okresu II wojny światowej.
W latach 2009–2012 obiekt przeszedł
badania i prace konserwatorskie,
podczas których utrwalone zostały
widoczne ślady zniszczeń

warszawskiego w 1944 roku i bezpośrednio po nim,
podczas celowej akcji burzenia zabudowy po kapitulacji powstańców. Z okresu powstania warszawskiego
pochodzi najwięcej zachowanych do dziś śladów
walk i starć prowadzonych na ulicach Warszawy:
ostrzelanych elewacji, ogrodzeń, murów. Susan
Sontag w swoim eseju na temat fotografii wojennych
zauważa, że „krajobraz miejski to nie ciało. A jednak
rozpłatane budynki są niemal równie wymowne jak
zwłoki na ulicy”4. Pod tym względem Warszawa nadal
jest wyjątkowym miastem, które – choć odbudowane po zniszczeniach – wciąż usiane jest miejscami
pamięci, a elewacje z zachowanymi śladami po kulach
stanowią niezwykle wymowny element krajobrazu
kulturowego. W niektórych przypadkach z pozoru
niezbyt wartościowe architektonicznie obiekty mają
wyjątkową wartość historyczną, można bowiem
odnaleźć na nich ślady po wydarzeniach z okresu
powstania warszawskiego, niekiedy możliwe do opisania z dzienną datą i powiązania ich z konkretnymi
postaciami – bohaterami tamtych dni.
Medialną dyskusję na temat konieczności zachowania śladów walk zbrojnych z okresu powstania
warszawskiego wywołały w ostatnim czasie prace
4

prowadzone na elewacji dawnej kamienicy pracowników PKP (tzw. Domu Kolejowego) przy ul. Chmielnej 73B5. Podczas prac remontowych zatarto ślady
po kulach na części elewacji (il. 1), co spotkało się
z ostrym sprzeciwem społecznym. Kontrargumentem
osób optujących za prowadzonymi pracami była kwestia estetyczna: konieczność naprawienia uszkodzeń,
zlikwidowania przygnębiających śladów szpecących
obiekt i ujednolicenia elewacji. Zwolennicy pozostawienia śladów na elewacji kwestiom estetycznym
przeciwstawili kommemoratywny potencjał architektury w tym konkretnym miejscu. Budynek w okresie
powstania warszawskiego wraz z nieistniejącym dziś
gmachem Dworca Pocztowego broniony był przez
żołnierzy Zgrupowania „Chrobry II”, o czym informuje
pamiątkowa tablica ustawiona przed budynkiem.
Zachowane ostrzelane elewacje stanowią pamiątkę po
tych wydarzeniach. Podczas prac „naprawiono” fragmenty postrzelanych elewacji, zatarto również napis
saperski z 1945 roku. Ślady świadczące o bolesnej
historii tego miejsca zniknęły pod warstwą nowego
5

S. Sontag, Widok cudzego cierpienia, Kraków 2010, s. 14.
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T. Urzykowski, Zatynkowali dziury po kulach z powstania. Konserwator zabytków: To całkowicie niedopuszczalne, „Gazeta
Wyborcza”, 14.08.2019, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,23783660,zatynkowali-dziury-po-kulach-zpowstania-konserwator-zabytkow.html (dostęp: 2.09.2019).

3. Ul. Czarnieckiego 49, dawne przedszkole i prywatna
koedukacyjna szkoła powszechna „Rodziny wojskowej”
(proj. Jan Koszyc-Witkiewicz, 1930–1934), fragment elewacji;
fot. P. Świątek. Wartością dodaną tego wysokiej klasy obiektu
jest ostrzelana w czasie II wojny światowej elewacja. Prace
konserwatorskie przy tym budynku zostały wyróżnione
w konkursie „Zabytek zadbany” (edycja 2018). Projekt
konserwatorski w znacznej części zabezpieczył i zachował
postrzeliny, będące świadectwem walk na terenie Żoliborza

tynku i szarej farby, odcinającej się od reszty elewacji.
Po interwencji w mediach prace jednak przerwano.
W tym miejscu należy zadać zasadnicze pytanie,
które stawiają sobie konserwatorzy zabytków: w jaki
sposób najlepiej obchodzić się z zachowanymi do
dziś „ranami pamięci”? Część z nich możemy odnaleźć na elewacjach dzięki temu, że przez wiele lat
nie prowadzono remontów nieruchomości, w wielu
przypadkach z powodu braku środków finansowych
właścicieli nieruchomości. Niektóre ślady zachowane
zostały intencjonalnie, ze względu na chęć upamiętnienia związanych z danym miejscem zdarzeń
wojennych. Często jednak do głosu dochodzi aspekt
estetyczny, który, jak wskazano wyżej, wielokrotnie

4. Ul. Wilcza 72 i Belwederska 32; fot. P. Świątek.
Częstą praktyką konserwatorską jest umieszczanie fragmentów
ostrzelanych elewacji za przezroczystą osłoną. Kamienica przy
ul. Wilczej 72 w okresie powstania warszawskiego znajdowała
się na linii zaciętych walk. W czasie prac konserwatorskich
zachowano spory fragment uszkodzonej elewacji, umieszczając
go pod przeszkleniem. Poniżej znajduje się pamiątkowa tablica.
W przypadku elewacji przy ul. Belwederskiej 32, zdecydowano się
na pozostawienie niewielkiego fragmentu postrzelanej elewacji,
pozostałe partie naprawiono

13
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5. Ul. Marcinkowskiego 7
i ul. Smolna 14; fot. P. Świątek
i BSKZ. W obu przypadkach
zdecydowano się na
pozostawienie niewielkich
wydzielonych fragmentów
postrzelin. Budynek przy
ul. Marcinkowskiego 7
widoczny w trakcie
prac konserwatorskich.
W przypadku obiektu przy
ul. Smolnej 14 – nieregularne
zachowane partie postrzelin
otoczone są zatartymi
fragmentami elewacji

wygrywa z kommemoratywnym potencjałem obiektów. Trzeba więc zastanowić się nad możliwymi sposobami zachowania śladów zniszczeń i napisów: czy
zachowywać jedynie fragmenty ostrzelanych elewacji odgrywających rolę „świadków” tego, jak obiekt
wyglądał przed remontem, czy pozostawiać całe
fragmenty ostrzelanych elewacji. Kolejnym pytaniem
jest to, w jaki sposób zabezpieczać takie fragmenty:
czy konieczne jest umieszczanie ich za przezroczystą
osłoną, która wprawdzie odseparowuje je od czynników atmosferycznych, ale jednocześnie stworzy konserwatorski preparat? Zachowanie pamięci o II wojnie
światowej i powstaniu warszawskim poprzez eksponowanie tych wyjątkowych śladów w przestrzeni
miejskiej stanowi duże wyzwanie dla konserwatorów zabytków. Konserwatorzy podczas remontów
budynków stają przed dylematem, w jaki sposób

6. Zachowany napis przy ul. Narbutta 3A pochodzi
z 1945 r., kiedy to domy oznaczano w ten sposób podczas
akcji rozminowywania miasta. Żeby uniknąć degradacji
i zniszczenia – napis został umieszczony za szybą;
fot. P. Świątek
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7. Napis w podwórzu kamienicy przy ul. Brackiej 5 upamiętnia
poległego powstańca – Antoniego Godlewskiego, nazywanego
Antkiem Rozpylaczem, który zginął w wieku 20 lat i został
w tym miejscu pochowany. Po wojnie jego ciało zostało
przeniesione na Powązki. Napis powstał w 1945 r. i został
wykonany przez matkę powstańca, w momencie zmiany
miejsca pochówku jej syna. Napis charakteryzuje się wysoką
wartością historyczną jako zabytek z okresu powstania
warszawskiego, dokumentujący pochówki organizowane
na podwórzach kamienic, a także postać bohaterskiego
młodego uczestnika powstania, poległego w jednej z akcji
powstańczych, najprawdopodobniej przed mieszczącą się
niedaleko ulicy Brackiej kamienicą przy Alejach Jerozolimskich 23
(aktualnie nr 29). Napis został zabezpieczony szybą, a opiekę
nad tym miejscem pamięci sprawuje wspólnota mieszkaniowa;
fot. P. Świątek

W związku z przypadającą na rok 2019 osiemdziesiątą rocznicą wybuchu II wojny światowej, Biuro
Stołecznego Konserwatora Zabytków rozpoczęło
projekt pt. „Rany pamięci. Ślady zniszczeń z okresu
II wojny światowej w topografii Warszawy”. Celem
projektu jest rozpoznanie, opracowanie katalogu

najlepiej zabezpieczyć te cenne świadectwa wojennej
historii miasta.
Kolejnym ważnym problemem z punktu widzenia
konserwatorskiego jest społeczny aspekt ochrony
zabytków – zaangażowanie użytkowników danych
obiektów oraz mieszkańców miasta.
Rany pamięci
typ obiektu
napis (10)
postrzelina (131)
uszkodzenie (18)

8. Mapa „Ran pamięci” powstająca we współpracy
z mieszkańcami Warszawy.
8a, 8b. Obiekty zweryfikowane w czasie wprowadzania
danych z geoankiety – od góry: „rany pamięci” na Bielanach
(modernistyczny budynek przy ul. Barcickiej 1) oraz na
Mokotowie (bliźniak przy ul. Pilickiej 16); fot. P. Świątek
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9. Ul. Emilii Plater 7 –
na elewacji kamienicy
zachowały się liczne ślady
po kulach. Uwagę zwraca
również ceramiczny
plaster przytwierdzony
do ściany – jest to
jeden z obiektów
oznaczonych w ramach
akcji artystycznej
Pawła Czarneckiego
pt. „Do rany przyłóż”.
Artysta umieszcza
symboliczne opatrunki
w różnych częściach
miasta, zwracające
uwagę przechodniów
na tragiczną przeszłość
miasta; fot. P. Świątek

Polski Walczącej lub wizerunkiem Syrenki7. Działania
te, choć wykonywane wielokrotnie bez pozwolenia
właściciela obiektu, stanowią wizualny komentarz
dla ostrzelanych elewacji. Dzięki nim przechodzień,
natrafiając na takie miejsce, łatwiej zrozumie ich
emocjonalny kontekst historyczny. W ostatnim czasie na fasadzie kamienicy przy ul. Smolnej 14 pojawił
się malowany szablonem napis „Nigdy więcej”, wykonany ręką uczestniczki powstania warszawskiego,
który obok zachowanych fragmentów ostrzelanych
elewacji również stanowi sugestywny antywojenny
komentarz w przestrzeni publicznej (il. 10).
Skoro miasto „pamięta” poprzez swoją tkankę
budowlaną, to zachowanie budynków jest analogiczne do zachowania wspomnień. Procesy urbanistyczne zmieniają wygląd miast. Następujące
po sobie wydarzenia konstruują swoistą „pamięć

i ochrona materialnych śladów pamięci o zniszczeniach II wojny światowej6. Do akcji katalogowania „ran pamięci” włączyliśmy mieszkańców stolicy.
Specjalny formularz geoankiety dostępny na stronie
internetowej umożliwia zgłoszenie napotkanego
obiektu do bazy danych. Ważnym aspektem projektu
jest spojrzenie na „rany pamięci” z perspektywy użytkownika miejsca, a także ich recepcja w przestrzeni
publicznej, na którą z pewnością ma wpływ sposób
ich eksponowania na elewacjach budynków.
Jedną z oddolnych inicjatyw zwracających uwagę
na problem „ran pamięci” z perspektywy przechodnia
na warszawskiej ulicy jest artystyczny projekt Pawła
Czarneckiego pt. „Do rany przyłóż”. Artysta umieszcza w przestrzeni miejskiej ceramiczne plastry (il. 9),
które stanowią materialne „opatrunki” okaleczonych
ścian. Niektóre z plastrów ozdobione są symbolem

6

10. We wrześniu 2019 r. na elewacji przy ul. Smolnej 14
powstał sugestywny napis; fot. P. Świątek

miasta”8. W tym kontekście zacieranie „ran pamięci”
niszczy ową pamięć miasta, co równocześnie powoduje utratę jego tożsamości, definiowanej jako suma
zachowanych śladów przeszłości.
Z punktu widzenia konserwatorskiego obiekty
naznaczone „ranami pamięci” odznaczają się wysoką
wartością historyczną i podczas procesu konserwacji elewacji należy rozważyć możliwości zachowania

Podjęto wiele inicjatyw i prób opracowań podobnych katalogów, szczególnie w mediach społecznościowych, m.in.
facebookowy profil pt. „Warszawskie Blizny”. Niezastąpionym
źródłem informacji jest również Przewodnik po powstańczej
Warszawie autorstwa Jerzego S. Majewskiego i Tomasza Urzykowskiego (I wydanie – 2007 r.)
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7

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie internetowej
artysty: http://www.pawel-czarnecki.pl/ (dostęp: 2.09.2019).

8

M. Crinson, op cit, s. 13.

się być natomiast zabezpieczanie w ten sposób napisów, które pod wpływem warunków atmosferycznych ulegają zniszczeniu. Warto również inicjować
różnego rodzaju działania artystyczne, które zwracają
uwagę na „rany pamięci” w przestrzeni publicznej niejednokrotnie dużo lepiej niż pamiątkowa tablica przytwierdzona do ściany gmachu.

takich „ran”, odpowiedniego ich zabezpieczenia
i wyeksponowania na elewacji. W wielu przypadkach warto rozważyć umieszczenie w danym miejscu tablicy pamiątkowej, wyjaśniającej kontekst
wydarzeń, w jakich powstały dane uszkodzenia. Nie
zawsze dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie
danego uszkodzenia za osłoną. Odpowiednie wydaje

Material Traces of World War II Destruction in the Topography
of Warsaw – Their Examination, Need to Preserve and Ways
of Displaying in Urban Space
Abstract
In recent research on urban areas of modern cities, there
is an increased interest in the concepts of memory, oblivion and their relationship with history. The term “city
memory,” used in relation to architecture and replacing
the concept of city history, makes it possible to analyse
urban areas and opens up new research fields. The city’s
memory speaks of the city as a specific area and set of
objects and practices that reconstruct the past through
material and immaterial traces, enabling the reconstruction of the place’s context.

been disappearing from urban space as a result of façade
renovations, or during thermomodernization of buildings.
It is therefore important to examine such places to raise
the awareness of their users. From the conservation point
of view, buildings marked with “memory wounds” have
a high historical value, thus, consideration should be given
to their preservation and display during the façade conservation works. An important aspect of the project is to
look at the “wounds of memory” from the perspective of
the places’ users, as well as their reception in public space,
which is certainly influenced by the way in which the
“wounds of memory” are exposed on façades of buildings.
During buildings renovations, conservators face a dilemma
of how to preserve these valuable testimonies of the city’s
war history.

As 2019 marks the 80th anniversary of the outbreak of
World War II, the Monument Conservator Office for the
Capital City of Warsaw runs a project entitled “Wounds
of Memory. Traces of the Destruction of World War II
in the Topography of the City.” The project is devoted
to the material traces of military operations in Warsaw,
preserved to this day in various parts of the city – traces
of gunshots on building façades and walls, bullet holes,
damage to façades and walls, wall inscriptions from World
War II. The aim of the project is to examine, develop
a catalogue and protect material traces of memory of
World War II destruction which testify to the painful
history of the city. “Wounds of memory” have recently

Since the city “remembers” through building, the preservation of buildings corresponds to the preservation
of memories. Urban processes change the appearance
of cities. The successive events construct a kind of “city
memory”. In this context, covering up of “wounds of memory” destroys that memory of the city thus causing the
loss of its identity, defined as the sum of preserved traces
of its past.
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Ślady zniszczeń z czasów ostatniej wojny
w architekturze Warszawy.
Przyczynek do dziejów miasta i historii militarnej

Wstęp

Początek XX wieku przyniósł gigantyczne zmagania pomiędzy Rosjanami a Japończykami (wojna
1904–1905). Zapamiętano je nie tylko ze względu na
spektakularną bitwę morską pod Cuszimą, ale także
zacięte walki o rosyjski Port Artur – twierdzę, która
podobnie jak pięćdziesiąt lat wcześniej Sewastopol,
musiała ulec potędze ognia i stali. Walki pozycyjne
na Dalekim Wschodzie stanowiły przedsmak piekła
I wojny światowej, mającej po raz kolejny odmienić
oblicze konfliktów zbrojnych. Kumulacja techniki
bojowej była bezprecedensowa, tak samo jak straty
ludzkie i materialne. Jednym z symboli lat 1914–1918
pozostaje Ypres w belgijskiej Flandrii. Użyto tam po
raz pierwszy, z tak śmiertelną skutecznością, gazów
bojowych, a samo miasto zostało niemalże zmiecione
z powierzchni ziemi wskutek ostrzału artyleryjskiego.
Jednak II wojna światowa zdołała przyćmić
wszystkie poprzednie konflikty. Nie tylko ogromem
strat ludzkich, ale także skalą zniszczeń dokonanych
przez najbardziej różnorodną broń. Techniczne i technologiczne zdobycze XIX wieku oraz doświadczenia
Wielkiej Wojny zostały w okresie dwudziestolecia
międzywojennego twórczo rozwinięte, a koncepcje
prowadzenia operacji wojskowych zdefiniowane na
nowo. Niszczenie ludzi i miast jeszcze nigdy nie było
tak proste, a środki walki tak wygodne, różnorodne
i skuteczne. Miarą ich destrukcyjnej efektywności
pozostają Stalingrad, Hamburg, Hiroszima – przedwojenna tkanka tych miast została niemalże starta
z powierzchni ziemi. W tym przerażającym gronie

Druga wojna światowa nie była pierwszym w dziejach
konfliktem, podczas którego niszczono niemal całe
miasta. Długotrwałe oblężenie połączone z intensywnym ostrzałem artyleryjskim oraz pożarami potrafiły
doprowadzić do gigantycznych zniszczeń wielkich
aglomeracji już w odległych epokach, ale zjawisko to
z całą mocą wystąpiło w drugiej połowie XIX wieku
i związane było z tym, co współcześni historycy określają mianem wojny nowoczesnej lub uprzemysłowieniem wojny1. Zderzenie zaawansowanej techniki
militarnej z jednej strony oraz solidnej murowanej
architektury i potężnych fortyfikacji z drugiej przyniosło efekt tyleż spektakularny, co przerażający.
Dobrym przykładem jest Sewastopol doby wojny
krymskiej (1853–1856), który w wyniku jedenastomiesięcznego oblężenia, kilku szturmów, planowych
zniszczeń dokonanych przez obrońców, a przede
wszystkim bombardowania artyleryjskiego prowadzonego z lądu i morza, zamienił się w pustynię gruzów. Niszczycielską moc coraz nowocześniejszych
broni w pełni ukazała amerykańska wojna secesyjna
lat 1861–1865, a także kolejne konflikty, w których
zaangażowane były armie światowych mocarstw.
1

Historia sztuki wojennej. Od starożytności do czasów współczesnych, red. G. Parker, tłum. A. Czarnocki, Warszawa 2008,
s. 241–261; O. Figes, Wojna krymska 1853–1856. Ostatnia
krucjata, Oświęcim 2018, s. 8–9. Por. także J. Sikorski, Zarys historii wojskowości powszechnej do końca XIX w., Warszawa 1975,
s. 525–542.
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szczególne miejsce zajmuje Warszawa, której proces
niszczenia przebiegał w kilku etapach.
Stolica Polski od wieków była miastem wojennym. Jako centrum polityczne, intelektualne oraz
największe w kraju zaplecze ludnościowe i przemysłowe, a zarazem twierdza i strategiczny punkt kontrolujący najważniejsze szlaki komunikacyjne, często
stawała się obiektem ataku różnych armii2. W czasie
II wojny światowej Warszawa była terenem walk
w skali dotychczas niespotykanej. Pierwsze zniszczenia przyniósł wrzesień 1939 roku. Na stolicę
spadło tysiące bomb lotniczych i pocisków artyleryjskich. Potem miasto ucierpiało w wyniku ataków sił
powietrznych Związku Radzieckiego (pierwszy miał
miejsce już w 1941 roku) oraz podczas powstania
w getcie w kwietniu i maju 1943 roku. Największą
zaciętością charakteryzowały się walki w czasie
powstania warszawskiego, prowadzone w lewobrzeżnej części aglomeracji, z niemal niesłabnącą
intensywnością, w sierpniu i wrześniu 1944 roku. Na
prawym z kolei brzegu, w dniach 10–15 września tego
roku, Polacy i Rosjanie stoczyli z Niemcami ciężki bój
o Pragę. Ostatnim wojennym wydarzeniem było zajęcie Warszawy w styczniu 1945 roku przez żołnierzy
1. Armii Wojska Polskiego, jednak te krótkotrwałe,
a wręcz epizodyczne starcia nie miały większego
wpływu na oblicze doszczętnie zrujnowanego miasta.
Celem artykułu jest prezentacja wybranych
śladów zniszczeń powstałych wskutek działań
wojennych lat 1939–1945, ukazanych w ścisłej korelacji z ówczesną techniką militarną i taktyką walki.
W pierwszej części omówione zostały niektóre typy
i rodzaje broni mającej największe znaczenie w walkach o duże aglomeracje. W drugiej przedstawiono
kilka przykładów ich użycia. Zachowując porządek
chronologiczny, wzięte pod uwagę są walki we wrześniu 1939 roku oraz latem 1944 roku, pominięte
natomiast powstanie w getcie, potyczki z 1945
roku i radzieckie bombardowania. Z uwagi na niemal zupełną zagładę dzielnicy żydowskiej oraz
2

prawdopodobieństwo nakładania się zniszczeń z różnych okresów, ewentualne wyłuskanie śladów tych
wydarzeń jest niezwykle trudne, o ile w ogóle możliwe. Analizie poddane są fragmenty szeroko pojętej
architektury, zarówno te z ubytkami doskonale dziś
widocznymi, jak i takie, których zniszczenia znane są
ze zdjęć, ale obecnie niewidoczne z powodu powojennych remontów i uzupełnień. To szczególne pamiątki
ostatniej wojny, które wymagają kompleksowego skatalogowania, ocalenia, a gdzieniegdzie być może także
uczytelnienia.

Miejskie pole bitwy,
broń i taktyka
Miasto to specyficzny teren działań wojennych, który
– przynajmniej teoretycznie – zdecydowanie bardziej
sprzyja obrońcy. Ppłk Stefan Rowecki w opracowaniu z 1928 roku poświęconemu walkom ulicznym
i napisanemu przede wszystkim z myślą o wrogu
wewnętrznym (przewrót komunistyczny), tak go
scharakteryzował: „W wojnie polowej na sposób prowadzenia walki ogromny wpływ ma ukształtowanie
terenu. W walce o miasto, poza konfiguracją terenu,
decydujące znaczenie mają zabudowania miasta,
ich architektura, rozmieszczenie, jakość materiału
budowlanego”3. W mieście utrudnione są: obserwacja przeciwnika i własnych oddziałów, dowodzenie, utrzymanie łączności, orientacja w położeniu
własnym i wroga, a także efektywne wykorzystanie artylerii i lotnictwa oraz poruszanie się. „Poza
tem walki uliczne dają ogromną łatwość ukrycia się
obrońców, którzy wykorzystując budynki, maskują
się wyśmienicie przed wszelkiemi środkami obserwacji”4. W okresie II wojny światowej zarówno atakujący,
jak broniący się dysponowali szeregiem skutecznych
broni. Skokowy wzrost ich taktyczno-technicznych
parametrów, możliwy dzięki zapoczątkowanej pod
koniec XVIII wieku rewolucji przemysłowej, nastąpił
w drugiej połowie kolejnego stulecia. Najbardziej niszczycielską mocą dysponowała artyleria i lotnictwo,

Do czasów II wojny światowej największe zniszczenia przyniosły miastu walki w okresie „potopu” szwedzkiego (zwłaszcza
oblężenie z roku 1656) oraz podczas insurekcji kościuszkowskiej 1794 roku.
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3

S. Rowecki, Walki uliczne, Warszawa 1928, s. 11.

4

Ibidem, s. 11.

jednak z uwagi na fakt, iż najwięcej śladów z okresu
walk o Warszawę w latach 1939–1945 pochodzi od
broni strzeleckiej, to od niej wypada zacząć krótką
charakterystykę.
Nowoczesne wielostrzałowe karabiny powtarzalne (a więc wymagające każdorazowego ręcznego
przeładowania) zaczęły pojawiać się w uzbrojeniu
europejskich armii w końcu XIX wieku w efekcie różnych epokowych udoskonaleń zapoczątkowanych
w pierwszej połowie stulecia5. W obu wojnach światowych karabiny lub ich skrócone wersje (karabinki)
pozostawały zasadniczym uzbrojeniem większości
żołnierzy. Karabin systemu Mausera wzór 1898 kal.
7,92 mm, będący w wyposażeniu armii niemieckiej
w czasie I wojny światowej6 wystrzeliwał pocisk,
który opuszczał lufę z prędkością 880 m/s. Donośność
broni sięgała 4 tys. m, a najwyższa nastawa celownika wynosiła 2 tys. m. Używano naboi różnego typu
i przeznaczenia, w tym przeciwpancernych, w których
wewnątrz pocisku znajdował się rdzeń z hartowanej
stali7. Karabiny i karabinki powtarzalne, różnych
5

wzorów, znalazły szerokie zastosowanie podczas
wszystkich bitew toczonych o Warszawę.
Lata osiemdziesiąte XIX wieku to także czas
narodzin karabinu maszynowego. Wynalazek
Amerykanina Hiriama Maxima wykorzystywał zjawisko odrzutu8; broń chłodzona wodą i zasilana z parcianej taśmy nabojowej osiągała szybkostrzelność
kilkuset strzałów na minutę. Gwałtowny rozwój karabinów maszynowych nastąpił w latach 1914–19189
i odtąd stały się one standardowym wyposażeniem
nawet niewielkich pododdziałów piechoty. W okresie
II wojny światowej używano szeregu wzorów, wśród
najlepszych wymienia się niemiecki MG 42 – był to
uniwersalny karabin maszynowy chłodzony powietrzem, zasilany z metalowej taśmy, o szybkowymiennej lufie i szybkostrzelności do 1200 strzałów na
minutę. Karabiny maszynowe (ciężkie, lekkie, ręczne
i uniwersalne) zaliczają się do broni zespołowych, ale
w arsenale piechoty znajdowała się także indywidualna broń automatyczna, czyli karabiny (karabinki)
szturmowe oraz pistolety maszynowe (peemy). Te
pierwsze pominięto w charakterystyce ze względu
na brak jednoznacznego potwierdzenia ich użycia
w bojach o Warszawę10. Peemy natomiast miały
szczególne znaczenie w walkach miejskich i to niewątpliwie od nich pochodzi część czytelnych do dzisiaj

Jedną z przełomowych dat jest 3 lipca 1866 roku. W bitwie
pod Hradec Kralowe (niem. Königgrätz) zwanej w Polsce
starciem pod Sadową, armia pruska pokonała Austriaków.
Zawdzięczała to m.in. odtylcowo ładowanym iglicowym karabinom systemu Dreysego, które pomimo nienajlepszych
osiągów balistycznych okazały się wygodniejsze w użyciu
i bardziej szybkostrzelne od broni ładowanej od wylotu lufy.
Spowodowało ostateczne zarzucenie broni odprzodowej. Dalszy postęp nastąpił w latach 70. i 80. XIX stulecia i związany
był z upowszechnieniem się udoskonalonej amunicji (nabój
scalony – ołowiany pocisk w mosiężnej łusce) oraz karabinów
wyposażonych w magazynki – rurowe, a potem pudełkowe.
Pojawienie się blaszanych ładowników ułatwiających załadowanie karabinu spowodowało wzrost szybkostrzelności do
nawet kilkunastu strzałów na minutę. Kolejną epokową datą
jest rok 1886. Francuzi jako pierwsi na świecie uzbroili swoich
żołnierzy piechoty w powtarzalne karabiny strzelające małokalibrowym pociskiem w metalowym płaszczu i mosiężnej
łusce napełnionej prochem bezdymnym. Zastosowanie takiej
mieszanki zwielokrotniło osiągi broni strzeleckiej, która pomimo szeregu udoskonaleń pozostaje od tamtej pory zasadniczo
niezmienna.

6

Była to jedna z najlepszych konstrukcji wśród karabinów powtarzalnych. Po I wojnie światowej karabin wz. 1898 przyjęto
do uzbrojenia wielu armii, w tym także polskiej. Produkowano
go w warszawskiej Fabryce Karabinów oraz radomskiej Fabryce Broni.

7

Instrukcja o broni piechoty. Część I. Karabin i karabinek, Warszawa 1929, s. 9 i n.
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8

Tzw. zasada krótkiego odrzutu lufy, która podczas ruchu powodowała uruchomienie mechanizmów broni. Innym powszechnie stosowanym rozwiązaniem konstrukcyjnym było odprowadzanie gazów prochowych przez boczny otwór w lufie. Na
tej samej zasadzie działała także większość karabinów samopowtarzalnych, np. niemiecki G 43, radziecki SWT 40, których
używano w walkach w Warszawie w 1944 roku.

9

Dotyczył on przede wszystkim masowego wprowadzenia na
pole walki lżejszych wersji kaemów, czyli lekkich i ręcznych
karabinów maszynowych, które mimo mniejszej wydajności ogniowej były bardziej poręczne i zapewniały piechocie
wsparcie na każdym etapie walki.

10

Chodzi o niemiecki Sturmgewehr 44, czyli karabin szturmowy dostosowany do naboju pośredniego 7,92 × 33 mm. Był to
pierwszy w pełni udany karabin automatyczny przeznaczony
dla pojedynczego strzelca, który wywarł ogromny wpływ na
konstrukcje powojenne (w tym radzieckiego AK 47). W 1944
roku był już licznie reprezentowany na froncie, jednak niemieckie jednostki uczestniczące w tłumieniu powstania warszawskiego oraz broniące Pragi wykorzystywały go, jak się
wydaje, raczej incydentalnie, o czym świadczy brak tej broni
na archiwalnych fotografiach.
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śladów. Debiut tej broni nastąpił podczas Wielkiej
Wojny, jednak dopiero w kolejnym światowym konflikcie znalazła masowe zastosowanie. Ze względu na
niewielką masę i gabaryty, a także poręczność oraz
dużą szybkostrzelność, peemy były cenione przez
żołnierzy oddziałów specjalnych, spadochroniarzy,
partyzantów i wszystkich tych, którym przyszło walczyć na bliskich odległościach, a więc także w plątaninie budynków i wśród miejskich gruzowisk. W 1939
roku nie odegrały jeszcze żadnej roli, ale w 1944 były
obok karabinów powtarzalnych najliczniejszym orężem piechoty. W przypadku Polaków mozaika wzorów była znaczna i obejmowała rozmaitą broń obcą
– zdobyczną i dostarczoną w zrzutach, a także rodzimą
– produkowaną w warsztatach konspiracyjnych11.
Poza bronią strzelecką istotne znaczenie miały
także granaty ręczne, których działanie mogło pozostawić czytelne ślady na ścianach warszawskich
kamienic. Renesans tej broni, o bardzo odległej genezie, nastąpił w latach 1914–1918. Powstało wówczas
wiele konstrukcji, które poza dobrymi walorami bojowymi miały i tę zaletę, że były względnie bezpieczne
dla użytkownika. Najbardziej udane granaty z tego
okresu, po niewielkich modyfikacjach, stosowane
były także podczas kolejnej wojny światowej. Nie
wchodząc w szczegóły, zwłaszcza że ta broń także
podlegała daleko idącej specjalizacji, granaty dzieli
się na obronne i zaczepne. Te pierwsze miały większy
ładunek wybuchowy i korpus z cienkiej blachy stalowej, a ich promień rażenia był niewielki (najwyżej kilkanaście metrów)12. Drugie posiadały gruby stalowy
korpus, dodatkowo nacinany dla uzyskania większej
ilości odłamków i raziły na odległość do 100 m, zmuszając rzucającego do korzystania z osłony13.

11

Jednym z najliczniej reprezentowanych peemów w arsenale
podziemia był angielski Sten Mk II. Produkcję tej prostej konstrukcyjnie broni uruchomiono w wielu warsztatach konspiracyjnych w różnych częściach kraju.

12

Na przykład niemiecki Handgranate 24, granat trzonkowy
i jedna z ikon niemieckiego piechura w czasie II wojny światowej.

13

Do najlepszych konstrukcji zaliczają się np. angielski Mills czy
francuski F1 (skopiowany przez Rosjan).

Nie wszystkie z wymienionych broni miały jednakową przydatność w warunkach walki miejskiej. Jak
pisał Rowecki:
Główną bronią piechoty w walkach ulicznych jest
karabin maszynowy, przyczem ciężkie karabiny
maszynowe odgrywają wybitną rolę, choć nie dominującą; ogień prowadzi się bowiem zasadniczo na odległościach ograniczonych, tak, że skuteczność ognia
lekkich i ręcznych karabinów maszynowych znacznie
przekracza średnie odległości, na których będzie się
prowadzić walkę ogniową w mieście. Karabin powtarzalny wraz z bagnetem nie jest bronią odpowiednią
dla piechura w walce ulicznej. W walkach o budynki
lub na dachach domów, jako broń indywidualna jest
za ciężki i nieporęczny. Pistolet maszynowy, granat
ręczny i sztylet stanowią natomiast znakomite środki
walki w podobnych warunkach14.

Mimo iż spostrzeżenia te pochodzą z pracy napisanej przed II wojną światową, podczas której miasta
stały się jednym z najważniejszych pól bitewnych,
pozostały aktualne.
Ważną rolę w zdobywaniu ośrodków miejskich oraz podczas walk wewnątrz dużych aglomeracji odgrywała artyleria. Dzięki rozwojowi
metalurgii i opracowaniu nowych wysokogatunkowych stali w drugiej połowie XIX wieku nastąpił
gwałtowny jej rozwój. Lepsze, wytrzymalsze lufy
o gwintowanych przewodach, zastosowanie zamków,
a także udoskonalonej amunicji z pociskami walcowato-stożkowymi wyposażonymi w zapalniki uderzeniowe lub czasowe wpłynęło na zwiększenie zasięgu
strzału oraz siły rażenia, a także znacznie uprościło
obsługę dział. Problem odrzutu wyeliminowano
w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku we Francji –
skonstruowano tam pierwszą szybkostrzelną armatę
wyposażoną w praktyczny oporopowrotnik hydrauliczno-pneumatyczny. Po pierwszych kilku strzałach
lemiesz łoża zagłębiał się w ziemię, unieruchamiając
armatę. Można było teraz prowadzić szybki (nawet do
20 strzałów na minutę) i precyzyjny ogień. W zależności od pocisku, największa donośność sięgała 11,4 tys.

14

22

S. Rowecki, Walki uliczne…, s. 21.

metrów15. Działo wprowadzone zostało do uzbrojenia armii francuskiej w 1897 roku pod oznaczeniem
„Canon de 75 Modele 1897”.
Wszystkie wspomniane wyżej wynalazki uczyniły z artylerii rodzaj broni o kluczowym znaczeniu
w działaniach oblężniczych, polowych i walkach miejskich. W czasie I wojny światowej działa odpowiadały za największy procent strat wśród walczących
(przeszło 60%). W latach 1939–1945 nastąpił ich
dalszy rozwój. Zwiększano kalibry, manewrowość
i skuteczność amunicji oraz usprawniano systemy
kierowania ogniem. Pod względem mocy artylerię
dzielono na lekką, ciężką i najcięższą. Do lekkiej
zaliczano armaty o kalibrze do 100 mm i haubice do
122 mm. Działa te przeznaczone były do bezpośredniego wspierania piechoty. Cechowały je duża szybkostrzelność i ruchliwość. Artylerię ciężką tworzyły
armaty o kalibrach 100–150 mm i haubice 150–200
mm. Charakteryzowała się dużą donośnością i siłą
wybuchu pocisku. Jej zadaniem było niszczenie
polowych fortyfikacji i zgrupowań wojsk nieprzyjaciela. Najcięższa artyleria to armaty powyżej 150
mm i haubice oraz moździerze od 200 mm wzwyż.
W Warszawie w latach 1939–1945 użyto wszystkich
rodzajów i typów artylerii, w tym także samobieżną,
rakietową i tzw. wielkiej mocy. Pomimo niszczycielskiej mocy i dużej wszechstronności, artyleria nie
była w stanie sama wygrać bitwy o miasto. Niemiecki
teoretyk wojskowości W. Balck pisał:

Na koniec należy wspomnieć o lotnictwie oraz
pojazdach pancernych. Samoloty, przede wszystkim
bombowe, odegrały znaczącą rolę w walkach w 1939
roku oraz podczas powstania warszawskiego. W kampanii wrześniowej mogły atakować cele w mieście bez
obawy o zadanie strat własnym oddziałom, podczas
powstania natomiast, z uwagi na bliskość pozycji
obu stron, klasyczne bombowce zrzucające ładunek
zazwyczaj z dużej wysokości, miały ograniczoną przydatność. Wzrosła natomiast rola bombowców nurkujących. Także czołgi i działa pancerne mogły być
przydatne, zwłaszcza gdy działały razem z piechotą.
Samodzielne zdobycie miasta przez oddziały szybkie nie było wówczas możliwe (atak niemieckiej 4.
Dywizji Pancernej 9 września 1939 roku).

Wrzesień 1939
Od 1 września 1939 roku stolica była celem ataków
samolotów Luftwaffe. Na początku drugiego tygodnia
wojny Niemcy podjęli pierwszą próbę opanowania
Warszawy. Potem, z różnym natężeniem, walki trwały
do 27 września. Obronę skoncentrowano na skraju
zwarcie zabudowanej części stolicy, jednak gdzieniegdzie bój przybrał postać typowo miejski.
Niemiecka 4. Dywizja Pancerna dotarła pod
Warszawę 8 września, podejmując z marszu próbę
rozpoznania polskiej obrony na Woli i Ochocie.
Następnego przystąpiono do decydującego uderzenia
z kierunku południowo-zachodniego.

przy pomocy ognia artyleryjskiego nie można wygnać
wytrwałego obrońcy z miejscowości urządzonej, to
jest zaopatrzonej w dostateczną ilość schronów podziemnych odpornych na strzały, dalej, że uprzedni
ogień artyleryjski nie daje rękojmi, że unikniemy
zaciętej walki wewnątrz miejscowości. Walki uliczne
i o domy pochłaniają dużo ofiar i zabierają czas16.

15

Regulamin artylerii polowej, armata 75 mm Wz. 1897 r. Część II.
Opis, utrzymanie sprzętu i amunicja, Warszawa 1922.

16

W. Balck, Rozwój taktyki w ciągu Wielkiej Wojny, Warszawa
1921, s. 202.

9 września rano, po krótkim przygotowaniu artyleryjskim, ponownie zostaje przeprowadzone
natarcie w miasto. Pojedyncze elementy dywizji przedzierają się nawet aż do Dworca Głównego. Walczy
się zawzięcie i zaciekle. Jednakże nieprzyjacielska
obrona okazuje się tak silna i tak rozplanowana, że
natarcie nieuzbrojonej do walk o barykady i ulice
dywizji pancernej utyka. Z dachów piwnic domów
Polacy – żołnierze i uzbrojeni cywile, a nawet kobiety
i dzieci – rzucają na zatrzymujące się przy barykadach
czołgi granaty ręczne i ładunki zespolone. Na różnych piętrach pojedyncze okna zamienione zostały
w stanowiska. Wszędzie za bramami i murami stoją
karabiny maszynowe, broń przeciwpancerna i działa,
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2. Współczesny widok kościoła NMP, z zaznaczonym miejscem
uderzenia pocisku; uszkodzenie zostało naprawione, ale
ponieważ ta część świątyni nie przeszła jeszcze renowacji,
przemurowanie jest doskonale widoczne; fot. M. Mackiewicz

1. Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny przy placu Narutowicza; zdjęcie z okresu okupacji.
Na jednej z przypór doskonale widoczny ślad po uderzeniu
pocisku artyleryjskiego; źródło: https://warszawa.fotopolska.
eu/266039,foto.html?o=b4889&p=1 (dostęp: 10.06.2019)

Z września 1939 roku pochodzi bez wątpienia ślad
od bezpośredniego uderzenia pocisku artyleryjskiego (kal. 75–100 mm?) na jednej z przypór nawy
głównej (il. 1, 2) oraz prawdopodobnie część (większość?) uszkodzeń od broni strzeleckiej w części nawy
bocznej. Należy przypuszczać, że wyrwa spowodowana pociskiem działa nie jest związana z atakiem
4. Dywizji Pancernej, ale walkami toczonymi w kolejnych dniach, kiedy obrońcy utrzymywali barykadę na
rogu Opaczewskiej i Grójeckiej, a nieprzyjaciel prowadził ostrzał artyleryjski polskich pozycji i podejmował

zasypujące czołgi i idących naprzód strzelców deszczem ognia. Również ze wschodniego brzegu Wisły
strzelają nieprzyjacielskie baterie i powodują znaczne
straty w nacierających od południowego zachodu
oddziałach17.

Niemieckie czołówki dotarły najdalej w okolice placu Narutowicza, jednak ostatecznie natarcie
zostało odparte. 4. Dywizja Pancerna, ponosząc
dotkliwe straty w ludziach i sprzęcie, wycofała się
na pozycje wyjściowe18. Ślady tych walk są wciąż
uchwytne, m.in. na murach kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy placu Narutowicza
(ul. Grójecka 38). Nie są łatwe do identyfikacji z uwagi
na znacznie większe zniszczenia, jakich kościół doznał
w 1944 roku podczas powstania warszawskiego. Poza
tym kolejne renowacje polegające na poprawianiu
estetyki budowli i kolorystyczne scalanie jej elewacji zatarły szereg czytelnych do niedawna zniszczeń.
Jednak uważna analiza archiwalnych zdjęć wykonanych w okresie okupacji pozwala wyodrębnić kilka
śladów na murach nawy głównej i południowej.
17

Wehrmacht 1939. Szkice z bojów kampanii wrześniowej, tłum.
M. Tylec, Oświęcim 2014, s. 55–56.

18

J.K. Wroniszewski, Barykada września, Warszawa 1984, s. 137.

3. Ślady po pociskach z broni maszynowej, być może pochodzą
od karabinów maszynowych zainstalowanych w wieżyczce
czołgu lekkiego Panzerkampfwagen I; fot. M. Mackiewicz
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4. Uszkodzenie więźby dachowej spowodowane
odłamkiem artyleryjskim; oficyna przy ul. Grójeckiej 93;
fot. M. Mackiewicz

5. Ślady uderzenia odłamków artyleryjskich na poręczy klatki
schodowej kamienicy przy ul. Opaczewskiej;
fot. M. Mackiewicz

próby ich zdobycia (nieskuteczne)19. Odnośnie do
śladów po kulach wystrzelonych z broni strzeleckiej,
niezwykle kusząca wydaje się hipoteza, iż pochodzą
od niemieckich czołgów, które dotarły w to miejsce
9 września. Dwie regularne prostopadłe wiązki (il. 3),
zapewne po pociskach z broni maszynowej, mogą
wskazywać na lekki czołg Panzerkampfwagen I uzbrojony w dwa sprzężone karabiny maszynowe MG 13
kal. 7,92 mm, zamontowane w wieży. W chwili wybuchu wojny w dwóch pułkach 4. Dywizji Pancernej
znajdowało się ponad 180 takich wozów bojowych20.
W rejonie ulicy Grójeckiej odnajdziemy także
inne ślady ostrzału artyleryjskiego pochodzące
niewątpliwie z 1939 roku. Zachowały się one we
fragmentach oryginalnej więźby dachowej dwóch
przedwojennych budynków-oficyn przy gmachu
Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja (ul.

Grójecka 93; przed wojną mieściła się tutaj Publiczna
Szkoła Powszechna nr 188 im. Generała OrliczDeresza) (il. 4) oraz na poręczach klatek schodowych
kamienic przy ulicy Opaczewskiej (il. 5). Zapewne
pochodzą one od pocisków lekkich armat pułkowych
kal. 75 mm lub granatów wystrzelonych z granatników kal. 50 mm albo moździerzy kal. 81 mm, z których
prowadzono bezpośredni ostrzał wykrytych polskich
stanowisk.
Oprócz barykady na rogu Opaczewskiej
i Grójeckiej, upamiętnionej w 1979 roku pomnikiem,
symbolem wrześniowych zmagań o stolicę jest także
Fort Czerniakowski (nr IX), zbudowany przez Rosjan
w latach osiemdziesiątych XIX wieku w ramach
zewnętrznego pierścienia obronnego warszawskiej
twierdzy. Był jednym z największych fortów, zabezpieczając miasto od południa. Zlokalizowany na
terenie podmokłym, został otoczony głęboką i szeroką fosą21. W latach trzydziestych ubiegłego wieku
przez wschodnią część fortu poprowadzono ulicę
Powsińską22. Podczas obrony Warszawy w 1939 roku
załoga fortu składała się z pododdziałów 360. pułku
piechoty oraz żołnierzy ochotników, m.in. z batalionu

19

20

Ibidem, s. 280–283. W polskich meldunkach z okresu obrony
Warszawy wspomina się o ostrzale placu Narutowicza z Pragi
(Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych,
opr. M. Ciepielewicz, Warszawa 1968, s. 373, 377), jednak
miejsce uderzenia (południowa ściana kościoła) wskazuje
jednoznacznie na ostrzał z kierunku ulicy Grójeckiej. Ostrzał
Warszawy prowadzono przede wszystkim przy pomocy haubic polowych: lekkich kal. 100 mm i ciężkich kal. 150 mm. Używano też cięższych kalibrów – moździerzy kal. 210 mm i 305
mm; Obrona Warszawy…, s. 602–603.
P.P. Batistelli, Panzer Divisions. The Blitzkrieg Years 1939–40,
Oxford 2007, s. 55–57.
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L. Królikowski, Twierdza Warszawa, Warszawa 2002,
s. 80–84, 237–238; P. Oleńczak, T. Tuszko, Twierdza Warszawa,
Warszawa 2013, s. 79, 130.
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W części opracowań można spotkać mylną informację o poprowadzeniu trasy przez fort już po wojnie.

Michał Mackiewicz

fortu, a tym samym przeprowadzenie ostatecznego
szturmu na koszary, spowodowały, że niemieccy
saperzy użyli ładunków wybuchowych (kostki trotylu), umieszczając je na odsłoniętym spod ziemnego
nasypu fragmencie ściany. Eksplozja spowodowała jej
przebicie i częściowe zawalenie pomieszczenia, grzebiąc pod gruzami kilkudziesięciu obrońców. Poprzez
wyrwę atakujący wrzucali granaty oraz razili obrońców miotaczami ognia. Ostatecznie załoga zmuszona
została do kapitulacji25.
Fort IX, podobnie jak kościół NMP na placu
Narutowicza, ponownie stał się areną zaciętych
walk podczas powstania warszawskiego. To wtedy
6. Wyrwa w murze jednej z kazamat Fortu IX, pochodzi od
ładunków saperskich zastosowanych przez Niemców 26.09.
1939 r.; źródło: https://warszawa.fotopolska.eu/906643,foto.
html?o=b28214&p=1 (dostęp: 10.06.2019)

im. Ordona. Obrońcy zajęli pozycje w nocy z 25 na
26 września23. 26 września Niemcy przeprowadzili na
miasto szturm generalny. Fort zaatakowały pododdziały 46. Dywizji Piechoty, które początkowo nie
osiągnęły sukcesu. Walki przybrały bardzo zacięty
charakter, a udział w nich wzięły także dwie kompanie 88. batalionu saperów. „Po pewnym czasie
Niemcy zasypali fort pociskami z ciężkich moździerzy
– wspominał ppor. rez. Michał Gazicki z 360. pułku
piechoty. – Ogień trwał dość długo, obsada fortu
poniosła duże straty. Równocześnie wróg uderzył
na mostek i na dom, który kilkakrotnie przechodził
z rąk do rąk. Po utracie domu utrzymanie mostku
było niemożliwe. Moje przeciwuderzenie nie odniosło skutku. Niemcy wdarli się na wierzch fortu. Brak
granatów ręcznych był najsłabszą stroną przy prowadzeniu walki wręcz”24. Po opanowaniu grzbietu koszar
szyjowych przeciwnik próbował zmusić Polaków do
kapitulacji, wrzucając poprzez kanały wentylacyjne
granaty, świece dymne i naboje z gazem łzawiącym.
Uporczywa obrona i gęsty ogień z kazamat, który
uniemożliwiał atakującym opanowanie dziedzińca
23

L. Głowacki, Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939, Warszawa 1975, s. 307–308.
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Ibidem.

7. To samo miejsce 80 lat później; fot. M. Mackiewicz

doszło do największych zniszczeń i dlatego także
tutaj wyłuskanie śladów z 1939 roku nie jest łatwe.
Uważna analiza fotografii archiwalnych, wykonanych
przez Niemców po zajęciu reduty 26 września, a obecnie dostępnych w internecie, pozwala na identyfikację
przynajmniej części z nich. Na jednym ze zdjęć widać
usunięty fragment nasypu ziemnego i dużą wyrwę
w stropie spowodowaną ładunkami wybuchowymi
założonymi przez niemieckich saperów (il. 6). Ten sam
ślad widoczny jest na niemieckiej fotografii lotniczej
wykonanej w lipcu 1944 roku. To sporych rozmiarów
lej usytuowany pośrodku koszar szyjowych, od strony
25
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P. Bieliński, Forty Warszawy, Warszawa 2019 („Wielki Leksykon
Uzbrojenia wrzesień 1939”, t. 162), s. 50.

8. Niemieccy saperzy na terenie Fortu IX tuż po kapitulacji
polskiej załogi; widać zniszczony i wypalony fragment ściany;
źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

9. Ten sam fragment obecnie; na prawo olbrzymia wyrwa
spowodowana atakiem lotniczym w czasie powstania
warszawskiego; fot. M. Mackiewicz

południowej (czyli nasypu). Dzisiaj to miejsce jest
mocno zarośnięte i znajduje się na terenie nieudostępnionym zwiedzającym (il. 7), jednak porównując
je z archiwalną fotografią, nie mamy wątpliwości,
że jest to pamiątka po wydarzeniach z 26 września.
W murze wciąż doskonale widać wyrwę od ładunków
saperskich. Ten fragment fortu wymaga z pewnością uczytelnienia i umieszczenia stosownej tablicy
informacyjnej, na której poza opisem warto umieścić

reprodukcję zdjęcia z 1939 roku. Ślady z kampanii
wrześniowej możemy zaobserwować także od strony
dziedzińca fortu. Na archiwalnych niemieckich fotografiach uwagę zwraca spora wyrwa w jednej z osi
koszar szyjowych (il. 8). Obecnie jest ona zasłonięta
stalowymi drzwiami, a mur dookoła postrzępiony
i praktycznie pozbawiony lica (il. 9). To być może także
efekt eksplozji ładunków wybuchowych założonych
przez saperów z 88. batalionu.

10. Budynek Muzeum
Wojska Polskiego (MWP)
po walkach w 1939 r., widać
ślad po uderzeniu pociskiem
artyleryjskim oraz rząd
odprysków spowodowanych
najprawdopodobniej bronią
maszynową; kolekcja Michała
Mackiewicza
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ze śladami ostrzału od strony Pragi lub też pamiątką po
ataku lotniczym (odpryski po pociskach z broni maszynowej). Kolejna archiwalna fotografia, znajdująca
się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego i zrobiona
w 1945 roku po oswobodzeniu stolicy, pokazuje tę
samą elewację, na której poza doskonale widocznymi
śladami z 1939 roku jest także szereg innych, pochodzących od bezpośrednich uderzeń pocisków artyleryjskich (il. 11). Są one prawdopodobnie związane
z ostrzałem niemieckich pozycji prowadzonym przez
jednostki radzieckie i polskie we wrześniu 1944 roku,
choć nie możemy wykluczyć późniejszego okresu. Po
wojnie budynek został wyremontowany, a ubytki uzupełniono nowymi płytami z piaskowca, dlatego ślady te
są dzisiaj nieczytelne (il. 12).
11. Zdjęcie gmachu MWP wykonane po wojnie; do zniszczeń
z okresu obrony stolicy we wrześniu 1939 r. doszły kolejne
w 1944 r.; Zbiory MWP

Powstanie warszawskie
Dwumiesięczny bój warszawskiej Armii Krajowej
z oddziałami wchodzącymi w skład Grupy Korpuśnej
Ericha von dem Bacha-Zelewskiego26 toczono na
lewym brzegu Wisły, w oparciu o zwartą zabudowę miejskich kwartałów, w odizolowanych przez
Niemców dzielnicach i z wykorzystaniem niemal
wszystkich dostępnych ówcześnie środków walki,
także tych najnowocześniejszych. „Walki z powstańcami w Warszawie toczą się z tym samym napięciem – zapisano w dzienniku działań bojowych 9.
Armii – Polacy walczą ze skrajną zawziętością. Taktyka
ich dostosowała się do walk ulicznych i o poszczególne budynki. Strona niemiecka wprowadza do walki
wszelkiego rodzaju środki techniczne. Prócz goliatów i miotaczy min powietrznych [chodzi zapewne
o wyrzutnie pocisków rakietowych Nebelwerfer,
nazywane przez Warszawiaków „krowami”], jakimi
posługują się saperzy szturmowi, wprowadzono

12. Budynek obecnie; odrestaurowana fasada przykryła ubytki
z czasów wojny; fot. M. Mackiewicz

Ślady po walkach we wrześniu 1939 roku kryje
w sobie także gmach Muzeum Wojska Polskiego (Al.
Jerozolimskie 3). Na wykonanej przez niemieckiego
żołnierza tuż po bitwie fotografii dobrze widać miejsce
uderzenia granatu artyleryjskiego, zapewne niewielkiego kalibru, oraz rząd odprysków spowodowanych
najprawdopodobniej serią z broni maszynowej, być
może wielkokalibrowej (il. 10). Ponieważ jest to
wschodnia elewacja budynku, mamy tu do czynienia

26

28

Był to specjalny związek taktyczny utworzony w związku
z wybuchem powstania. W toku walk wielokrotnie go uzupełniano o kolejne jednostki, a także sprzęt – część użyta została
w walkach po raz pierwszy (np. ciężkie rakietowe samobieżne
moździerze kal. 380 mm „Sturmtiger”); T. Sawicki, Rozkaz: zdławić powstanie. Siły zbrojne III Rzeszy w walce z Powstaniem Warszawskim 1944, Warszawa 2001, s. 22–30; Leksykon militariów
powstania warszawskiego, red. M. Komuda, aut. G. Czyż et al.,
Warszawa 2012, s. 206–207.

13. Granat przeciwbetonowy z niemieckiego moździerza
samobieżnego kal. 600 mm; Zbiory MWP; fot. M. Mackiewicz

wozy pancerne sterowane na odległość [ciężki nosiciel ładunków wybuchowych Borgward B IV]. Mają
niebawem nadejść dalsze nowe środki techniczne”27.
Był wśród nich samobieżny moździerz typu „Karl”
kal. 600 mm. Jest wymieniony, ponieważ jeden
z budynków, który stał się celem ataku moździerza,
przetrwał wojnę. Chodzi oczywiście o wieżowiec
„Prudential” stojący przy placu Napoleona (obecnie
Hotel Warszawa przy placu Powstańców), uwieczniony na zdjęciu wykonanym przez Sylwestra Brauna
w momencie uderzenia pocisku kal. 600 mm. Być
może w strukturze istniejącego do dzisiaj budynku
wciąż tkwią ślady po trafieniu z 18 sierpnia 1944
roku. 638. bateria artylerii najcięższej, z moździerzem o nazwie własnej „Ziu”, przybyła do stolicy 17
sierpnia. W kolejnych dniach ostrzeliwała Starówkę
i Śródmieście. Szacuje się, że na Warszawę spadło
ponad 200 pocisków. Były to lekkie i ciężkie granaty
przeciwbetonowe. Wyposażone w specjalne zapalniki
ze zwłoką, zaprojektowane do niszczenia żelbetonowych fortyfikacji, okazywały się niekiedy zawodne
w przypadku trafienia w zwykłe domy mieszkalne28.
Niewybuch ciężkiego granatu przeciwbetonowego
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P. Stachiewicz, Starówka 1944, Warszawa 1983, s. 217.
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M. Skotnicki, „Karl”. Niemieckie moździerze samobieżne (Gerät
040/041), „Technika Wojskowa”, nr specjalny 1 (X 2011),
s. 95–96.

14. Ślady po uderzeniach granatów artyleryjskich na fasadzie
Domu Kolejowego; fot. M. Mackiewicz

kal. 600 mm, który 18 września uderzył w dom przy
ulicy Moniuszki 10 i wylądował w Kawiarni Adria,
prezentowany jest obecnie w ekspozycji plenerowej
Muzeum Wojska Polskiego (il. 13).
Poza artylerią najcięższą Niemcy i, w ograniczonym zakresie, także powstańcy, używali mniejszych
kalibrów, w tym granatników i moździerzy oraz
lekkich armat polowych, przeciwpancernych i przeciwlotniczych. Wykorzystywano je do bezpośredniego wsparcia piechoty i niszczenia celów ogniem na
wprost. Doskonałym przykładem ich zastosowania
są ślady na fasadzie kamienicy na rogu ulic Żelaznej
i Chmielnej, czyli tzw. Domu Kolejowego, w którym mieściły się kwatery i dowództwo kompanii
„Warszawianka” Narodowych Sił Zbrojnych. Wyraźnie
widać miejsca trafienia granatów; niektóre otwory
są co prawda zamurowane, ale promieniście rozchodzące się rysy po odłamkach nie pozostawiają wątpliwości (il. 14). Część większych i mniejszych odprysków
w murach, o kształtach zazwyczaj nieregularnych,
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jak zalecano w regulaminach w odniesieniu do erkaemów zasilanych z magazynków (il. 16). Wśród licznych
odprysków w murach uwagę zwracają także duże,
okrągłe otwory o średnicy kilkunastu centymetrów.
Być może niektóre z nich to ślady po wielokrotnym
trafieniu w ten sam cel, jednak część należy zapewne
łączyć ze stosowanymi przez Niemców w walkach
miejskich szybkostrzelnymi działkami przeciwlotni-

15. Odpryski w murze spowodowane pociskami karabinowymi
i pistoletowymi, Dom Kolejowy; fot. M. Mackiewicz

a także liczne ubytki i przebicia w metalowych elementach architektury pochodzą niewątpliwie także
od odłamków, które wraz ze śladami po pociskach są
najliczniej reprezentowane.
Te od broni strzeleckiej są teoretycznie łatwo rozpoznawalne dzięki dość regularnym – okrągłym lub
owalnym – kształtom (il. 15). Karabiny powtarzalne
i pistolety maszynowe, a także granaty ręczne, stanowiły podstawową broń indywidualną żołnierzy obu
stron. Możemy założyć, że mniejsze ślady pochodzą
od broni krótkiej (pistolety, rewolwery) i pistoletów
maszynowych (przede wszystkim w kalibrze od 7,65
do 9 mm,), większe zaś są pamiątką po uderzeniach
pocisków karabinowych kalibru ok. 8 mm, których
siła rażenia i energia kinetyczna były zdecydowanie
większe. Należy oczywiście brać po uwagę odległość
strzału, a co za tym idzie – możliwy duży spadek prędkości pocisku przy ogniu prowadzonym do oddalonych
celów i mniejszy skutek jego uderzenia w cel. Jednak
niewielki dystans cechujący walki miejskie uprawdopodabnia to założenie. Niekiedy układ śladów
pozwala określić rodzaj broni. Np. podłużna wiązka
3–4 pocisków wskazuje na karabin maszynowy (ewentualnie peem) strzelający krótkimi seriami, a więc tak

16. Narożnik willi przy ul. Naruszewicza 10, ślady po
uderzeniach pocisków z broni strzeleckiej różnych kalibrów;
zaznaczono miejsca wskazujące na ostrzał z peemu lub
karabinu maszynowego; fot. M. Mackiewicz

czymi kal. 20 i 37 mm29. Odznaczały się wysoką efektywnością, zapewniając atakującemu dużą siłę ognia.
Bronią taką dysponowali między innymi żołnierze
Luftwaffe, którzy prowadzili ostrzał powstańczych
pozycji z Mostu Poniatowskiego.

29

30

Istniało kilka wzorów i rodzajów, w tym podwójnie i poczwórnie sprzężone. Automatyka tej broni oparta była na krótkim
odrzucie lufy.

Wśród wciąż czytelnych śladów walk wyróżnić
należy także te związane z działaniem niemieckiego
lotnictwa, a przede wszystkim bombowców nurkujących Ju-87 Stuka, atakujących z niewielkiej wysokości
i wykorzystywanych do precyzyjnego, punktowego
niszczenia celów. Samolot, który karierę bojową rozpoczął podczas wojny domowej w Hiszpanii, dalej
pozostawał efektywną bronią. Zwłaszcza w obliczu
przeciwnika pozbawionego skutecznych środków do
jego zwalczania. Von dem Bach wspominał:
4 Stukasy, które stacjonowały na lotnisku warszawskim pod rozkazami podporucznika, kawalera krzyża
rycerskiego, dokonały ogromnej pracy30. Te Stukasy
były przydzielone do współpracy z atakującą w danej
chwili grupą bojową. Piloci mogli przed lotem obejrzeć osobiście z pozycji czołowych cel swego nalotu
za pomocą sprzętu optycznego. Ponieważ trasa nalotów od lotniska do miasta była bardzo krótka, mogły
maszyny startować i lądować bez przerwy, stąd więc,
ponieważ kilka maszyn było stale w powietrzu, mogło
powstać u przeciwnika wrażenie wielkich nalotów31.

Wsparcie Stukasów okazało się dla Niemców
nieocenione, biorąc pod uwagę charakter walk,
w których pozycje przeciwników były blisko siebie, a nierzadko nawet się przeplatały. Stwarzało to
ograniczenia dla ciężkiej artylerii, ale nie dla samolotu potrafiącego uzyskiwać trafienia z dokładnością kilku-kilkunastu metrów. O skuteczności Ju-87
świadczą zniszczenia na Forcie Czerniakowskim,
wspominanym już w kontekście 1939 roku. Po zajęciu fortu 7 sierpnia 1944 roku przez podkomendnych
por. dr. Czesława Melchiora Szczubełka ps. „Jaszczur”,
komendanta V Rejonu mokotowskiego obwodu Armii
Krajowej, stał się on, po raz kolejny w tej wojnie,
30

Chodzi o specjalny rój (Einsatzschwarm) z I Dywizjonu 1 Pułku
Szturmowego (Schlachtgeschwader 1) dowodzony przez por.
Hansa Jurgena Klussmanna, który stacjonował na lotnisku
Okęcie pomiędzy 18 sierpnia a 19 września. Były to samoloty
Ju-87 D-5, a więc w wersji szturmowo-bombowej, uzbrojonej
m.in. w dwa 20-milimetrowe działka zamontowane w skrzydłach; N. Bączyk, Luftwaffe przeciwko powstaniu warszawskiemu,
„Lotnictwo”, 2009, nr 10, s. 78–84.
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Relacja von dem Bacha, za: J. Kirchmayer, Powstanie Warszawskie, Warszawa 1984, s. 313, przyp. 2.

17. Przebity uderzeniem bomby lotniczej strop kazamaty
Fortu IX; w tym miejscu 1.09.1944 r. zginął powstańczy sztab
wraz ze swoim dowódcą; fot. M. Mackiewicz

polską redutą. Dokonywano stąd śmiałych wypadów,
a załoga skutecznie paraliżowała działania Niemców
na Czerniakowie i na kierunku wilanowskim, zmuszając ich do kolejnych prób zdobycia umocnień. Od
końca sierpnia fort ostrzeliwała artyleria różnych
kalibrów, rozlokowana na Służewcu, Ursynowie,
Wilanowie i Siekierkach32. Ostateczny cios zadało
lotnictwo. 1 września w wyniku bezpośredniego
trafienia bombą zrzuconą ze Stukasa doszło do
przebicia stropu we wschodnim narożu koszar szyjowych i zniszczenia kazamaty, w której odbywały się
odprawy dowództwa. Oprócz por. „Jaszczura” zginęło
24 żołnierzy i oficerów33. Dzień później Niemcy zajęli
fort, co przesądziło o upadku Sadyby. Dzisiaj na forcie uwagę zwraca przede wszystkim potężna wyrwa
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J. Kirchmayer, Powstanie warszawskie, Warszawa 1984, s. 372.
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L.M. Bartelski, Mokotów 1944, Warszawa 1986, s. 459.
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w środkowej części koszar, obecnie miejsce prezentacji unikatowych zabytków techniki militarnej (il. 9).
To bez wątpienia efekt uderzenia bomby lotniczej,
ale konstrukcja stropu mogła być tutaj naruszona
działaniami niemieckich saperów podczas kampanii
wrześniowej 1939 roku. Natomiast miejsce zagłady
powstańczego sztabu nie jest widoczne z zewnątrz.
Skutki trafienia bomby, zapewne 250-kilogramowej34,
można zobaczyć z wnętrza kazamat; od góry przedziurawiony strop przykryto płytą z pleksi (il. 17).

Praga, wrzesień 1944
Działania Armii Czerwonej i 1. Armii Wojska Polskiego,
mające na celu likwidację niemieckiego przedmościa
i zajęcie prawobrzeżnej Warszawy, rozpoczęły się
10 września 1944 roku. Do centrum ugrupowania
nacierającego od południowego-wschodu skierowano
1. Dywizję Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, której
podstawy wyjściowe znajdowały się w okolicach
Międzylesia. Natarciu towarzyszyło silne wsparcie
ogniowe. Polskiej jednostce przydzielono na przykład
m.in. brygadę artylerii wielkiej mocy (haubice kal. 203
mm) oraz oddziały artylerii rakietowej. Bitwa o Pragę
cechowała się dużą intensywnością z uwagi na zaciekły opór niemieckiej 73. Dywizji Piechoty wspartej
w końcowej fazie przez pododdziały 19. Dywizji
Pancernej. Z początku walki toczyły się na przedmieściach, wśród luźniejszej zabudowy i terenów leśnych.
W miarę postępów czynionych przez atakujących i po
dotarciu Polaków do śródmieścia Pragi, a Rosjan do
Grochowa i na Saską Kępę, przybrały one charakter
typowego boju miejskiego, w którym zdobywano

34

18. Dom przy ul. Kawęczyńskiej 37, przestrzeliny w murze
pochodzą być może od ciężkiej broni maszynowej i pocisków
przeciwpancernych; fot. M. Mackiewicz

dom po domu35. Oddziały dzielono na niewielkie
grupy szturmowe, wspierane przez ciężkie karabiny
maszynowe, moździerze (kal. 82 mm), rusznice przeciwpancerne i lekką artylerię (działa przeciwpancerne kal. 45 mm i polowe armaty dywizyjne kal. 76
mm), strzelającą „na wprost” do wykrytych stanowisk
nieprzyjacielskich. Niemcy wyprowadzali liczne kontrataki, często przy wsparciu pojazdów pancernych,
lotnictwa i artylerii strzelającej zza Wisły. Roman Leś,
zastępca dowódcy kompanii karabinów maszynowych z 2. pułku piechoty wspominał: „W nocy, kiedy
pokonaliśmy tor na nasypie, przedostaliśmy się na
teren zabudowany. Nacieraliśmy małymi grupami.
Po jakimś czasie dotarliśmy do rejonu kościoła przy

Ju-87 w wersji D-5 mógł zabrać ładunek 1800 kg bomb,
w rzeczywistości jednak zabierano znacznie mniej. Używano
różnych typów i rodzajów, które podwieszano na wyrzutniku
podkadłubowych i dwóch podskrzydłowych. Stosowano rozmaite konfiguracje uzbrojenia ofensywnego. Najpowszechniej
wykorzystywano bomby 250 kg, w tym kilka typów burzących
dobieranych w zależności od rodzaju i odporności atakowanego obiektu. Promień rażenia bomby 250 kg wynosił 130 m; po
uderzeniu w ziemię pozostawiał krater o średnicy 10,5 m i głębokości 5,8 m. Wybuch powodował wyrzucenie w górę 220 m³
ziemi; W. Thamm, Fliegerbomben, Bonn 2003, s. 107.
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K. Sobczak, Udział I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki
w operacji praskiej (10–15 IX 1944 r.), „Rocznik Warszawski”,
1960, s. 208–211.

u. Kawęczyńskiej. Tam zostaliśmy ostrzelani silnym
ogniem artylerii. Schroniliśmy się do jakiejś piwnicy,
w której znajdowało się dużo osób cywilnych. Byli bardzo zaskoczeni widokiem polskich mundurów. W nocy
natarcie kontynuowano” 36. Rankiem 15 września
Praga wraz z przylegającymi do niej miejscowościami
została oswobodzona od Niemców 37. Wcześniej
Niemcy zdążyli wysadzić warszawskie mosty.
Ślady z września 1944 roku są bardzo liczne
i wciąż doskonale czytelne. Wynika to zarówno
z intensywności walk, jak i faktu przetrwania większości przedwojennej zabudowy oraz jej późniejszego zaniedbania, zwłaszcza na tzw. Starej Pradze.
Są to przede wszystkim odpryski spowodowane
pociskami broni strzeleckiej (karabiny, karabinki,

20. Dziury po uderzeniach pocisków z broni strzeleckiej, duże
otwory to być może efekt trafienia z rusznicy przeciwpancernej
kal. 14,5 mm; ul. Jagiellońska 9; fot. M. Mackiewicz

rusznic przeciwpancernych kal. 14,5 mm38, którymi
dysponowali Polacy i Rosjanie. Pomimo ich niewielkiej przydatności do zwalczania broni pancernej, do
końca wojny stosowano je w walkach miejskich, na
przykład do niszczenia gniazd karabinów maszynowych (il. 20). Wraz z postępującą rewitalizacją Pragi
znikają ślady z ostatniej wojny. Trudno oczywiście
wszystkie je zachować, ale w niektórych miejscach
powinny zostać uczytelnione i odpowiednio zabezpieczone. Świetnym przykładem jest narożnik przedwojennego gmachu należącego do Polskich Linii
Kolejowych, gdzie wyeksponowano odpryski pochodzące od uderzenia odłamków (?) i będące pamiątką
po walkach kościuszkowców o Dworzec Wileński.

19. Ślady po pociskach różnego kalibru na fasadzie domu przy
ul. Ząbkowskiej 38; fot. M. Mackiewicz

karabiny maszynowe i peemy) oraz odłamkami
granatów ręcznych i artyleryjskich (il. 18, 19). Obie
strony dysponowały potężnym arsenałem, przy czym
ostrzał z dział był prowadzony zarówno pośrednio
(z praskich przedmieść przez Rosjan i Polaków oraz
z drugiej strony Wisły przez Niemców), jak też bezpośrednio – na wprost. Bardzo licznie wykorzystywano
moździerze kal. 81 (niemiecki) i 82 mm (radziecki).
Niewykluczone, że część śladów pochodzi od ognia
36

A. Krajewski, Drugi Berliński. Z dziejów 2 Berlińskiego Pułku
Piechoty, Warszawa 1979, s. 273.
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K. Sobczak, Udział I Dywizji…, s. 212.
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Dwa wzory: PTRD (rusznica powtarzalna, jednostrzałowa)
i PTRS (samopowtarzalna, 5-nabojowa).
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Zakończenie

z broni strzeleckiej oraz użyciem artylerii. W tym
drugim przypadku dotyczy to głównie odłamków
z rozmaitych granatów, ubytki pochodzące od bezpośredniego uderzenia pocisków większych kalibrów
są trudniejsze do wychwycenia; należy też założyć,
że naprawiano je w pierwszej kolejności. Absolutnie
unikatowym obiektem jest fort na Sadybie, który
nosi ślady ostrzału z broni małokalibrowej, zastosowania materiałów saperskich oraz ataku lotniczego.
Na przykładzie tego bardzo zaniedbanego zabytku
doskonale widać potrzebę ocalenia choćby części tych
szczególnych pamiątek ostatniej wojny. One także
składają się na historię i tożsamość polskiej stolicy.

Biorąc pod uwagę skalę zniszczenia Warszawy
w latach 1939–1945 oraz jej powojenną odbudowę,
należy stwierdzić, iż śladów walk zachowało się relatywnie dużo. Dotyczy to zresztą obu części miasta. Na
lewym brzegu gros z nich pochodzi z okresu powstania warszawskiego, chociaż gdzieniegdzie możemy się
doszukać także tych wcześniejszych, z września 1939
roku. Na prawym to przede wszystkim ślady szturmu
miasta z września 1944 roku, chociaż i tutaj powinno
się brać pod uwagę kampanię wrześniową i krótkie
walki na początku sierpnia 1944 roku. Przytłaczająca
większość związana jest z ostrzałem prowadzonym

Traces of Damage from the Last War in the Architecture of Warsaw.
A Contribution to the History of the City and Military History
Abstract
Warsaw has been a war city for centuries. As a political,
intellectual centre and the largest population and industrial base, as well as a fortress and strategic point controlling the most important communication routes, it often
became a battlefield. From earlier episodes we should
mention the Swedish invasion, the Kościuszko Uprising,
or the Polish-Russian War of 1831. Each of the episodes
caused more or less damage to the city, just like the
Russians who, retreating in 1915 during World War I, made
a number of planned damage to industrial and communications infrastructure in its district of Praga.

short-lived, basically episodic clashes did not have a major
impact on the face of the almost completely ruined city.
The purpose of the article is to present selected traces
of damage resulting from the war 1939–45, but shown
in close correlation with the then military technique and
tactics. Most relics come from the time of the Warsaw
Uprising, they are perfectly legible in almost all districts
of left-bank Warsaw. However, not only they testify to
the turbulent period of World War II. There are still traces
of the fights that took place in 1939 and those for Praga
District in 1944. But when it comes to the Ghetto Uprising,
skirmishes of 1945, and Soviet bombing, due to the almost
complete extermination of the Jewish quarter and the
likelihood of overlapping damages from different periods,
picking out traces of these events is extremely difficult,
if at all possible.

The greatest cataclysm, however, was brought by World
War II. At that time, modern weapons of mass destruction were used, with great effectiveness and firepower,
and the city became a battlefield on a scale never seen
before. The destruction of Warsaw took place in several
stages. The first was fighting in September 1939, during
which an avalanche of fire and steel was hurled upon the
city, mainly artillery shells and air bombs. Then the city
suffered as a result of the attacks of the Soviet Union
air force (the first took place already in 1941), and during
the ghetto uprising in April and May 1943. Fights of the
Warsaw Uprising were fiercest in the left-bank part of the
city with almost unflagging intensity in August–September
1944. On the right bank, on 10–15 September this year,
Poles and Russians fought hard for Praga District. The
last military event was the capture of Warsaw in January
1945 by soldiers of the First Polish Army. In this case,

The subject was presented chronologically, starting from
September 1939 and ending with the Warsaw Uprising and
the battles for Praga District in 1944. Fragments of the
widely understood architecture were taken into account,
both those with visible defects caused by various types
of ammunition, and those known from photographs, but
today invisible due to post-war renovations and restorations. These are special mementos of the last war, which
require comprehensive cataloguing, saving, and perhaps
also making their message clearer here and there.
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Mur arkadowy przed Domem Artysty Plastyka
przy ulicy Mazowieckiej w Warszawie

M

ur arkadowy jest ostatnim oryginalnym elementem zabudowy ulicy Mazowieckiej. Do końca
wojny stanowił funkcjonalny element monumentalnego założenia gmachu Towarzystwa Kredytowego,
po 1945 roku dosłownie i w przenośni traktowany był
jako relikt. Pomimo zapisanej w spękanych i postrzelanych tynkach historii miasta, mur owinięty plandekami i pozbawiony opieki konserwatorskiej coraz
bardziej stawał się ostańcem bez wyraźnej przyszłości. Prowadzone od 2009 roku badania i prace konserwatorskie ukazały zupełnie nowy „techniczny”
kontekst muru arkadowego i pomogły przywrócić ten
ciekawy zabytek przestrzeni publicznej.
Mur arkadowy przed Domem Artysty Plastyka
jest ściśle związany z działaniem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Organizację tę założono w 1825
roku z inicjatywy księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego pełniącego w tym czasie funkcję
ministra skarbu Królestwa Polskiego1. Towarzystwo
było w istocie bankiem – zajmowało się refinansowaniem zadłużenia i udzielaniem kredytów długoterminowych stowarzyszonym członkom. Udział w nim
zależał początkowo od cenzusu majątkowego – do
Towarzystwa mogli przystąpić ziemianie wpłacający
co najmniej 100 zł rocznego podatku. Z grona beneficjentów wyłączono więc drobną szlachtę zagrodową
i chłopstwo2. Zasada działania Towarzystwa była
1

Polski słownik biograficzny, t. 17, s. 582–588.

2

A. Pietrasik, Historia i współczesność długoterminowego kredytu
hipotecznego w Polsce, Warszawa 2001, s. 78.

stosunkowo prosta – udzielało ono pożyczek swoim
członkom z kapitału zgromadzonego poprzez emisję
listów zastawnych (obligacji) zabezpieczonych na
majątku udziałowców. Papiery wartościowe przynosiły określony procent nabywcom, a rodzaj zabezpieczenia dawał lepsze gwarancje niż pożyczka oparta na
hipotece pojedynczej nieruchomości. Celem działania
Towarzystwa była pomoc w spłacie długów silnie
ciążących na prywatnej własności ziemskiej jeszcze
od czasów I Rzeczypospolitej. Od 1871 roku do
Towarzystwa mogły należeć gospodarstwa chłopskie
o areale co najmniej 60 mórg (ok. 33,6 ha)3.
Rozległa działalność Towarzystwa oraz jego fundamentalne znaczenie w gospodarce Królestwa Kongresowego wymagały stosownej siedziby. Wykonanie
projektu powierzono duetowi wziętych architektów: Henrykowi Marconiemu odpowiedzialnemu za
bryłę i elewacje gmachu oraz Józefowi Góreckiemu,
który zaprojektował dyspozycję i wystrój wnętrz.
Inwestycję rozpoczęto w 1853 roku. Siedzibę banku
zlokalizowano w narożniku ulic Mazowieckiej i Erywańskiej (później Kredytowej), w jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc Warszawy, w pobliżu
monumentalnego zboru ewangelickiego i Pałacu
Saskiego.
Trójkondygnacyjny budynek miał kształt w planie nawiązujący do wielkiej litery E. Korpus główny
z frontem zwróconym w kierunku dzisiejszego placu
Małachowskiego zakończony był prostopadłymi
3
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1. Budynek Państwowego
Muzeum Etnograficznego
w Warszawie, stan z 2011 r.;
fot. Maciej Czyński

skrzydłami o tej samej wysokości, a trzecie, nieco
krótsze i niższe o pół kondygnacji skrzydło środkowe
dostawiono od tyłu w osi symetrii korpusu głównego.
W skrzydle tym mieściła się sala operacyjna banku,
która wraz z hallem wejściowym była najbardziej
reprezentacyjnym wnętrzem gmachu Towarzystwa.
Kompozycję założenia uzupełniają dwa odcinki parawanowych murów z bramami zamykające dostęp
na zaplecze – krótszy od strony ul. Erywańskiej
(Kredytowej) oraz dłuższy, trójarkadowy, od strony ul.
Mazowieckiej. Budowa siedziby Towarzystwa w opisanym kształcie została ukończona w 1858 roku.
Projektantem gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego był Henryk Marconi – architekt
przybyły z Włoch do Polski około 1820 roku4. Był
4

2. Budynek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, widok ok.
1900 r.; zbiory własne

twórcą niezwykle płodnym, jego dzieła reprezentują
wysoki poziom artystyczny, choć stylistycznie bardzo
zróżnicowany. Skrajne postawy są widoczne w całym
okresie pracy Marconiego. Architekt odwołujący się
w swojej twórczości przeważnie do wzorów palladiańskich, pozostawił ogromną liczbę dzieł w stylu

Henryk Marconi, ur. 7 I 1792 r. w Rzymie, zmarł 21 II 1863 r.
w Warszawie; w latach 1824–1863 zaprojektował i wzniósł
zaskakująco wiele budowli. W samej tylko Warszawie i okolicach jest autorem pałaców Paca, Andrzeja Zamoyskiego,
Branickich, przebudowy pałacu Kossakowskich, autorem
Hotelu Europejskiego, dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej,
wodozbioru w Ogrodzie Saskim, kościołów pw. Wszystkich
Świętych, św. Karola Boromeusza na Powązkach, św. Anny
w Wilanowie wraz z mauzoleum Stanisława Kostki Potockiego, szpitala św. Łazarza oraz zakładu karnego dla więźniów
kryminalnych (Pawiak). Prowadził rozbudowę pałaców i budowę pawilonów parkowych, m.in. w Natolinie, Jabłonnie
i Morysinie. Na terenach Królestwa Polskiego zaprojektował
Wielką Synagogę w Łomży, ratusze w Radomiu, Błoniu, Kole,
Lublinie, Augustowie (gdzie wzniósł również budynek poczty), gmach siedziby gubernatora okręgu stanisławowskiego

w Mińsku Mazowieckim, dom uzdrowiskowy w Busku Zdroju,
pałace w Zbójnie i llieniu, szpital św. Trójcy w Kaliszu. Marconi
wykształcił wielu polskich architektów: Jana Heuricha (Starszego), Zygmunta Kiślańskiego, Zygmunta Rozpędowskiego,
Adolfa Schimmelpfenniga, Franciszka Tournelle’a, Adolfa Wolińskiego i Teofila Schüllera.
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3. Gmach Nowych
Prokuratorii w Wenecji
projekt Vincenzo
Scamozziego, XVI w.;
grafika z 1. poł. XIX
wieku; zbiory własne

Towarzystwo Kredytowe istniało do września
1939 roku. W trakcie oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 roku spłonęła część skrzydła od strony
ulicy Mazowieckiej – górna kondygnacja z dachem.
Na fotografiach wykonanych na początku powstania
warszawskiego (sierpień 1944 roku) widać tę partię
budynku w stosunkowo dobrym stanie zachowania.
Z kolei pozostała część gmachu właśnie wtedy najbardziej ucierpiała. Korpus główny w zasadzie utracił
całą elewację frontową, przestało istnieć skrzydło
środkowe, a skrzydło zachodnie zostało doszczętnie
wypalone5.
Po wojnie, w latach 1948–1949, udało się naprawić zniszczenia w najmniej uszkodzonym skrzydle od strony ul. Mazowieckiej, gdzie natychmiast
umieszczono biura kilku ministerstw. Pozostała część
została odbudowana dopiero w latach 1962–1971
według projektu Czesława Wagnera. Sama elewacja
frontowa jest wierną rekonstrukcją pierwowzoru.
Jedyną zmianą wprowadzoną przez architekta jest
ażurowy murek attyki powyżej gzymsu koronującego,
który zasłania połać dachu z kominami. Przy okazji
odbudowy zrezygnowano z odtworzenia w oryginalnej formie skrzydła środkowego – obecnie ma
ono funkcjonalistyczną, prostopadłościenną bryłę
z płaskim dachem i mieści salę widowiskowo-kinową.

neorenesansowym, neoklasycznym i neogotyckim.
Jego rozległa wiedza i znajomość dawnej architektury europejskiej pozwoliły mu osiągnąć mistrzostwo w mniej lub bardziej dosłownym cytowaniu
sprawdzonych rozwiązań i form. Dorobek Henryka
Marconiego stanowi kwintesencję dojrzałego, pełnego historyzmu, gdy twórca architekt w pełni
świadomie czerpie wybrane motywy i zestawy kompozycyjne z przeszłych epok stylistycznych. W przypadku budynku Towarzystwa Kredytowego architekt
zastosował repertuar środków charakterystycznych
dla włoskiego renesansu. Skala obiektu, każdy detal
czy ornament, a przede wszystkim rozwiązanie ich
dyspozycji na elewacjach w obrębie pojedynczej osi
budynku wskazują na analogie do weneckiego pałacu
Nowej Prokuratorii Vincenza Scamozziego z XVI
wieku. Rytmy pionowych osi monumentalnych elewacji zdecydowanie podkreślają dynamikę ściany i tworzą albertiańską dignitas budynku. Jednak Marconi
i do tej realizacji dorzucił swój oryginalny wkład
w formie zdecydowanie mocniejszego niż w pierwowzorze akcentowania podziałów horyzontalnych.
W opisanej formie gmach Towarzystwa Kredytowego przetrwał do 1939 roku. Tuż przed wybuchem
II wojny światowej, w miejscu XIX-wiecznej oficyny
(nieczytelnej już na fotoplanie z 1936 roku), na jej
skrajnych skrzydłach, wzniesiono dwie luksusowe
oficyny mieszkalne. Budynki te miały adres Kredytowa 1A. Obiekt po stronie wschodniej wpasowano
w linię zabudowy wcześniejszej oficyny, pozostawiając dziedziniec w niezmienionym kształcie.

5
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Kolekcja zdjęć dostępna w serwisie internetowym Muzeum
Powstania Warszawskiego (1944.pl). Sygnatury: MPWIN239,
MPWIN242, MPWIN243, MPWIN244, MPWIN247,
MPWIP2686. Dodatkową wiedzę o stanie zachowania przynosi
analiza fotoplanu z 1945 r. pod adresem: mapa.um.warszawa.pl.
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4. Fragment arkusza planu
Lindleya (1891–1908), kolorem
różowym zaznaczono budynki
istniejące współcześnie dla
autorów mapy; ołówkiem
naniesiono budynek z 1939 r.,
dla obu obiektów widoczna jest
lokalizacja przejazdu bramnego;
mapa.um.warszawa.pl

5. Fragment fotoplanu
z 1945 r., zaznaczono położenie
muru arkadowego; mapa.
um.warszawa.pl

budynku mieszkalnego (prawdopodobnie z wykorzystaniem jego murów fundamentowych) wzniesiono
w latach sześćdziesiątych XX wieku Dom Artysty
Plastyka (architekt Jerzy Kumelowski), którego gospodarzem jest Okręg Warszawski Związku Polskich
Artystów Plastyków. Mur arkadowy historycznego
założenia Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego stał
się w ten sposób formalnie odrębną nieruchomością.
Wraz ze wschodnim skrzydłem budynku dzisiejszego
Muzeum Etnograficznego jest jedynym elementem
założenia, który przetrwał okres wojny i nie został
usunięty bądź przekształcony w trakcie odbudowy.
Monumentalny w swej formie architektonicznej
mur arkadowy pełnił podwójną funkcję – stanowił

Odbudowa gmachu Towarzystwa polegała wyłącznie na odtworzeniu kubatury i historycznych elewacji. Wnętrza wznoszono już pod kątem nowej
funkcji budynku przeznaczonego na siedzibę
Muzeum Etnograficznego. Do chwili obecnej najwięcej pierwotnej, historycznej substancji budynku
zachowało się w skrzydle wschodnim od strony ul.
Mazowieckiej (stolarka drzwiowa z okuciami, parkiety,
nieco sztukaterii, część biegów schodowych).
Po 1945 roku doszło do przekształceń granic działek w rejonie skrzydła wschodniego. Mały dziedziniec
zamknięty od ulicy murem arkadowym wraz z ruinami
apartamentowca zostały wydzielone jako odrębna
posesja z adresem Mazowiecka 11A. Na miejscu
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Erywańskiej (obecnie Kredytowej). Dzięki analizie planów Lindleya oraz późniejszych fotoplanów
Warszawy wiadomo, że bezpośrednio za arkadowym
murem znajdował się niewielki podłużny dziedziniec.
Powstał on poprzez zamknięcie przestrzeni pomiędzy ścianą szczytową wschodniego skrzydła gmachu,
kamienicą pod numerem 11 oraz elewacją oficyny
należącej do Towarzystwa (oficynę wzniesiono prawdopodobnie w ostatniej ćwierci XIX wieku, później
w jej miejscu zbudowano wzmiankowany wcześniej
apartamentowiec). Plan Lindleya potwierdza również
komunikacyjną funkcję arkad – w oficynie (a później
i w dolnej kondygnacji apartamentowca) funkcjonował przejazd prowadzący na rozległe zaplecze banku.
Mur z arkadowymi przelotami, choć w oczywisty
sposób jest stylistyczną i formalną kontynuacją elewacji gmachu Marconiego, można rozpatrywać jako
odrębną kompozycję architektoniczną. Cały mur ma
symetryczny pięcioosiowy układ rytmizowany wertykalnymi akcentami dostawionych do elewacji kolumn

6. Nieistniejąca osada Kozioł koło Sławkowa, zaznaczono
hipotetyczny zasięg odkrywkowej kopalni margla
i prawdopodobnie pierwszej wytwórni cementu romańskiego
w Polsce; zakład w latach 1845–1860 należał do Jana
Ciechanowskiego; wikimapia.org

ażurowe ogrodzenie zamykające od południowego
wschodu działkę budowlaną, a zarazem przysłaniał ślepą boczną ścianę kamienicy wzniesionej na
sąsiedniej działce (pod numerem 11). Miało to istotne
znaczenie dla odbioru estetycznego całej elewacji gmachu Towarzystwa w ujęciu od strony ul.

6a. Widok muru arkadowego – hybrydowa
wizualizacja z wykorzystaniem danych ze skanowania
laserowego i fotogrametrii; oprac. K. Wesołowski.
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7. Stan zachowania arkady –
wstępne mapowanie,
widoczne rozległe uszkodzenia
pochodzące z okresu wojny

wspartych na wysokich prostopadłościennych cokołach. W drugim planie tej kompozycji, na skrajnych
osiach, występują pełne mury ujęte listwowym obramieniem, przeprute u dołu prostokątnym, zamkniętym półkoliście przejściem i okulusem powyżej. Trzy
środkowe osie wypełniają półkoliste arkady ujęte
u nasad łuków lekkim profilowaniem i zaakcentowane
wydatnym zwornikiem. Całość wieńczy rozbudowany
profilowany gzyms koronujący z fryzem. Detal architektoniczny reprezentuje formy klasyczne – korynckie kolumny, żłobione rozety, wolutowe zworniki,
fryz z motywem liści wawrzynu. Dopełnieniem architektury jest wyposażenie metaloplastyczne – dwuskrzydłowe bramy w arkadach i furtki w skrajnych
osiach, przypominające rząd powiązanych ze sobą
pik. Zgodnie z duchem architecture parlante klasyczne i renesansowe formy reprezentują godność
i stabilność – cechy każdego solidnego banku, a rząd
naostrzonych pik – bezpieczeństwo powierzonych
kapitałów.
Od 1945 roku przy murze arkadowym nie prowadzono żadnych prac konserwatorskich6. W 1965 roku
zrujnowany gmach Towarzystwa wpisano do rejestru
zabytków7, jednak lakoniczność decyzji sprawia, że
wpis najprawdopodobniej nie obejmuje muru znajdującego się już na innej posesji. Zryta pociskami, obtłuczona z detalu, popękana i brudna elewacja staje się
6

Tuż po wojnie partie gzymsów pokryto obrzutką cementową.

7

Gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, ul. Kredytowa 1,
1854–58, 1950, 1962–71, nr rej.: 259 z 1.07.1965 (nid.pl).

powoli wstydliwym reliktem. Nawet budowa na jego
zapleczu nowoczesnej siedziby Związku Plastyków
w latach sześćdziesiątych XX wieku nie daje impulsu
do przeprowadzenia prac restauratorskich. Z czasem
górną część muru owinięto siatką i w takim kokonie
zabytek oczekiwał na ponowne odkrycie.
W roku 2009 zespół pracowni konserwatorskiej
Renova został partnerem europejskiego projektu
naukowo-badawczego ROCARE8, którego jednym
z celów było przywrócenie we współczesnej praktyce
konserwatorskiej historycznego spoiwa, jakim był
cement romański9. Zadaniem pracowni było między
innymi pozyskanie zabytkowego obiektu referencyjnego wzniesionego lub ornamentowanego z wykorzystaniem cementów romańskich jako spoiw do zapraw
murarskich, tynkarskich lub tworzyw sztukatorskich.
Na podstawie kwerendy źródłowej wytypowano
kilka obiektów, w których podejrzewano zastosowanie cementów romańskich. Jednym z nich był
nietknięty odbudowami relikt gmachu Towarzystwa
Kredytowego Ziemskiego w Warszawie – mur arkadowy. W trakcie wstępnych badań konserwatorskich
potwierdzono, że zarówno wyprawy tynkarskie, jak
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8

ROCARE – Roman Cements for Architectural Restoration to
New High Standards – 7. Ramowy Program Badawczy Unii Europejskiej (7th EAP).

9

Członkowie zespołu konserwatorskiego: Maciej Czyński, Konrad Grabowski, Justyna Hrabska, Marcin Kozarzewski, Adam
Pawelski, Agnieszka Wielocha. Badania laboratoryjne Wojciech Bartz (Uniwersytet Wrocławski), Dorota Sobkowiak
i Elżbieta Orłowska (PKZLAB Toruń). Konsultacje technologiczne Jacek Olesiak (Remmers).

8. Stan zachowania
przed rozpoczęciem prac
konserwatorskich; fot. Maciej
Czyński

i detal sztukatorski muru zostały wykonane z wykorzystaniem cementu romańskiego10.
Przy budowie gmachu Towarzystwa Kredytowego wykorzystano najnowszy dostępny materiał,
jakim był tzw. naturalny cement (cement romański – Roman Cement). Materiał ten był pierwszym
otrzymanym sztucznie spoiwem murarskim o właściwościach hydraulicznych. Jego odkrycie w 1796 roku
przez Anglika Josepha Parkera znacząco przyczyniło
się do błyskawicznego rozwoju inżynierii budowlanej
w XIX wieku. Pierwszą na ziemiach polskich wytwórnię tego rodzaju spoiwa założył w 1853 roku we
wsi Kozioł pod Sławkowem wybitny działacz gospodarczy Jan Ciechanowski11. Materiał do budowy
gmachu Towarzystwa Kredytowego w Warszawie
produkowano (wypalano) w piecu szybowym z miejscowego margla dolomitowego, a powstały klinkier
mielono w młynie żarnowym12. Cement ten, znany na
10

Te same badania nie potwierdziły obecności cementów romańskich w wystroju wschodniego skrzydła budynku Muzeum
Etnograficznego. Należy przyjąć, że zachowany po wojnie
pierwotny wystrój elewacji został wymieniony w trakcie odbudowy.

11

Jan Ciechanowski był także założycielem pierwszej na ziemiach polskich, a piątej w świecie fabryki cementu portlandzkiego, uruchomionej w 1857 r. w Grodźcu koło Będzina.

12

W. Kurdowski, 150 lat przemysłu cementowego na ziemiach polskich, „Budownictwo, Technologie, Architektura”, nr 3, 2007.

rynku jako „Roman-cement Ciechanowskiego”, miał
kolor brunatny i bardzo wolno twardniał. W związku
z brakiem doświadczeń z nowym materiałem „przy
wznoszeniu budynku Ziemskiego Towarzystwa
Kredytowego w Warszawie, […] dokonano całego
szeregu badań wytrzymałościowych”13.
W porozumieniu ze Związkiem Artystów Plastyków (właścicielem muru) i Stołecznym Konserwatorem Zabytków uzgodniono plan dalszych prac
badawczych i konserwatorskich, które miały być sfinansowane z budżetu projektu ROCARE. W pierwszej kolejności usunięto siatki zasłaniające górną
część muru, co pozwoliło odsłonić architekturę
Marconiego, ocenić stan zachowania i zaplanować
kolejne kroki. W ramach prac badawczych wykonano
inwentaryzację architektoniczną metodą skanowania
laserowego oraz szczegółowe mapowanie zniszczeń,
opracowano trójwymiarowy model zabytku i przeprowadzono próby oczyszczania powierzchni tynków
i detali z nawarstwień. Zebrane materiały i doświadczenia pozwoliły sformułować pierwsze propozycje
co do dalszego sposobu postępowania z zabytkiem.
Za nadrzędne uznano zachowanie obiektu w formie
trwałego pomnika opowiadającego historię miasta.
13
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H. Szeląg, A. Garbacik et al., Cement romański i jego właściwości,
„Cement–Wapno”, nr 1, 2008, s. 74–75.
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9. Imposty filarów w elewacji frontowej, czytelne wtórne
uzupełnienia wykonane za pomocą cementu portlandzkiego;
fot. Maciej Czyński

były drobne spękania i wiele ubytków wypraw
tynkarskich występujących w większości na krawędziach profilowanych elementów architektonicznych.
Miejscowo odsłonięty został wątek ceglanego muru.
Liczne spękania i punktowe ubytki tynków występowały na całej pozostałej powierzchni muru arkady.
Ubytki miały kształt zbliżony do koła lub owalu i są
charakterystyczne dla uderzeń kul lub odłamków.
W bardzo złym stanie znajdowały się detale architektoniczne – bazy kolumn i pilastrów, głowice, zworniki,

Petryfikacja – zachowanie obiektu w stanie „jak jest”
(z niewielkimi ingerencjami) – miała w założeniu dać
efekt autentyzmu zabytku, spotęgowany siłą kontrastu pomiędzy harmonijną architekturą i bliznami
czasu wojny. Wydawało się, że w tym wydaniu mur
arkadowy stałby się pomnikiem o jeszcze bardziej
dramatycznym wyrazie niż znajdujący się kilkaset
metrów dalej Grób Nieznanego Żołnierza.
W trakcie badań ustalono, że stan zachowania elewacji frontowej był zły. W strefie cokołowej widoczne

10. Półkolumny elewacji frontowej, widoczne uszkodzenia
mechaniczne spowodowane ostrzałem; fot. Maciej Czyński
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13. Ręczne doczyszczanie elementów w partii gzymsu
wieńczącego i fryzu. Widoczny stan zachowania profilowanych
gzymsów wykonywanych metodą uciągania; fot. Maciej Czyński

11. Rusztowanie wystawione na północnej arkadzie muru,
fragment fryzu po odsłonięciu włókniny i zmyciu przegrzaną
parą wodną; widoczne wtórne nawarstwienia z cementu
portlandzkiego (po prawej); fot. Maciej Czyński

14. Okład wzmacniający osłabiony element profilowanego
łuku – zastosowanie środków zawierających estry kwasu
krzemowego powoduje wzmocnienie struktury tynków
(poprawa kohezji); fot. Maciej Czyński

profilowane nasadniki arkad i listwy. W większości
były one znacznie uszkodzone, w stopniu utrudniającym odczytanie pierwotnej formy plastycznej,
np. kapitele i zworniki. Wiele elementów muru po
1945 roku było prowizorycznie zabezpieczonych
za pomocą obrzutki z zaprawy cementowej. Niemal
całkowitemu zniszczeniu uległo profilowanie gzymsu
koronującego, zarówno w dolnej, jak i górnej strefie
zwieńczenia. W strefie fryzu zachowały się w stosunkowo dobrym stanie odlewane płyciny z motywem
liści wawrzynu. Całe zwieńczenie muru wtórnie osłonięto siatką z geowłókniny jako zabezpieczenie chodnika poniżej przed spadającymi odłamkami. Elewacja,
pierwotnie jednolita kolorystycznie, poprzecinana

12. Fryz, fragment odlewanej płyty z motywem liści laurowych.
Element po oczyszczeniu strumieniowym. Widoczny szczegół
budowy technologicznej – paski przewiązki – zostały
doklejone chwilę po wyjęciu z formy metodą „mokre w mokre”;
fot. Maciej Czyński
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15. Wypełnianie krawędzi ubytków i szczelin zaprawami
zawierającymi cement romański. Celem zabiegu jest
zamknięcie dróg przenikania wody opadowej pomiędzy
wyprawę tynkarską i mur

16. Podklejanie odspojonych tynków do podłoża poprzez
iniekcję roztworów słabych żywic epoksydowych. Celem
zabiegu jest również zamknięcie dróg penetracji wody przez
spękania w tynkach; fot. Maciej Czyński

była pasmami, w których woda deszczowa wypłukała
gromadzące się nawarstwienia. Elementy wyposażenia metaloplastycznego zachowane były w stanie
dostatecznym, choć wszystkie wykazywały znaczny
stopień korozji i ubytki detali. Ponadto w różnych
punktach elewacji widoczne były wtórne dodatki:
tabliczki, haki, gwoździe. Do konstrukcji skrzydeł
bramowych przymocowano profile stalowe podtrzymujące szyldy i banery reklamowe. Podsumowując
analizę stanu zachowania, stwierdzono, że niezależnie

od przyjętych założeń minimalnej ingerencji w obiekt,
należy wykonać zabiegi konserwatorskie, które są
niezbędne z punktu widzenia zachowania zabytku
w dobrym stanie technicznym i poprawy jego ogólnej
estetyki.
Przystąpiono do prac konserwatorskich. Wszystkie uszkodzenia pochodzące z okresu wojny – charakterystyczne, punktowe od kul czy spękania tynków –
miały pozostać nienaruszone, to znaczy zachowane
i czytelne. Zniszczenia sklasyfikowano w dwóch

17. Elewacja tylna muru
arkadowego po zakończeniu
prac konserwatorskich;
fot. Maciej Czyński
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18. Elewacja frontowa po zakończeniu prac konserwatorskich;
fot. Maciej Czyński

było oczyszczenie elewacji z nawarstwień organicznych, scalenie kolorystyczne i hydrofobizacja oraz
przeprowadzenie ograniczonych prac budowlanych –
pokrycie zwieńczenia nową blachą, wykonanie nowej
instalacji elektrycznej od strony tylnej muru oraz
pokrycie tylnej nieeksponowanej strony tynkiem
wyrównującym.
Bezpośrednim efektem zabiegów konserwatorskich był symboliczny powrót muru arkadowego do
przestrzeni publicznej jako najstarszego elementu
wnętrza ulicy Mazowieckiej. W wyniku prac konserwatorskich udało się odsłonić elewację, uczytelnić
ją poprzez harmonizację kolorystyki i wyrównanie
planów, co podkreśliło walory kompozycji architektonicznej. Zarazem bardzo ograniczony stopień ingerencji w zabytkową substancję muru pozwolił zachować
specyfikę obiektu jako reliktu i świadka wydarzeń
historycznych.

grupach – wymagające interwencji konserwatorskiej
oraz neutralne. Za neutralne uznano m.in. ubytki
i uszkodzenia ornamentyki wykonanej metodami
warsztatu sztukatorskiego, niewielkie ubytki tynków
oraz drobne włosowe spękania. Tego rodzaju uszkodzeń nie likwidowano, to znaczy nie przywracano tym
detalom pierwotnej formy, ograniczając się jedynie
do oczyszczenia. Pozostałe uszkodzenia wymagały
zastosowania różnego rodzaju zabiegów – dezynfekcji, konsolidacji (wzmocnienia), podklejenia, iniekcji
czy zamknięcia szczelin. Ze względu na zróżnicowany
stan zachowania, trudne tworzywo (spoiwo cementu
romańskiego) oraz wymagania technologicznie (np.
czasy działania preparatów), wszystkie zabiegi wykonywał kilkuosobowy zespół przez okres ok. dwóch
miesięcy. Zwieńczeniem prac konserwatorskich
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Arcaded Wall in Front of Dom Plastyka – A Monument to the History
of Pre-War Warsaw
Abstract
The Warsaw building of the Land Credit Society – the first
cooperative mortgage bank organization in Poland – was
erected in 1856–8 according to the design of Henryk
Marconi. The building was significantly damaged during
World War II – the main body and the west wing were
completely destroyed. The eastern wing, although it
survived, was reconstructed in its large part during the
reconstruction works at the turn of the 1970s. An authentic relic of the original Society building is a wall with three
high arcades, located in Mazowiecka Street, in the historic
building line.

of the wall itself should be emphasised – it is the only
preserved element of the former buildings of Mazowiecka
Street, which has survived to the present day in an integral form – in terms of its function, architectural composition and material substance (if we leave aside the damage
of architectural details).
In 2009–12, the arcaded wall was the subject of research
and conservation works as part of the 7th Union
Environment Action Programme (7th EAP) under the
name: Roman Cements for Architectural Restoration to
New High Standards (ROCARE). During archival research,
information was obtained that “Roman cement” was used –
a hydraulic mineral binder – which was quickly gaining
popularity at the time. This information was confirmed
during conservation research – both plaster and architectural detail were made using this type of cement. Its use
in this place is one of the first confirmed in the territory of
the Kingdom of Poland. Therefore, it was decided that the
arcaded wall would become the reference object of the
ROCARE programme.

The arcade wall, monumental in its architectural form,
fulfilled a dual function: it was an openwork fence closing
a building plot from the south-east, and at the same time
screened the blind side wall of a tenement house erected
on an adjacent plot. This had a significant impact on the
aesthetic reception of the entire façade of the Society’s
building, providing an attractive focus in the street vista
from Erywańska Street (currently Kredytowa Street). An
analysis of Lindley’s plans and subsequent photoplans of
Warsaw revealed that a small elongated courtyard was
located directly behind the arcaded wall. The Lindley’s
plan also confirms the communication function of the
arcades – there was a gateway in the outbuilding leading
to the extensive back office of the bank.

In the course of research and consultation with the
Monument Conservator Office for the Capital City of
Warsaw, the conservation concept for the arcaded wall
has also crystallised. It was decided to petrify it – preserve
the historic substance in its current form, with visible
traces of damage, as a monument to the history of the
building of the Land Credit Society and thus of the city.

Both the arcaded wall and the courtyard layout have
remained intact for over 150 years. The historic value
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Konserwacja elewacji budynku szkoły
przy ul. Czarnieckiego 49 w Warszawie

1. Historia obiektu

rystyczny dla zniszczeń wojennych sposób zostały
uszkodzone odłamkami pocisków artyleryjskich i kul
karabinowych. Po wojnie, w roku 1949 pod kierunkiem Koszczyc Witkiewicza dokonano przebudowy
części frontowej polegającej na podwyższeniu sali
gimnastycznej. W latach późniejszych zabudowano
przestrzeń pod tarasem kończącym skrzydło lekcyjne.
Obiekt został wpisany do rejestru zabytków pod
numerem rej. 1451-A, decyzją z dnia 09 listopada
1991 roku. Obecnie mieści się w nim Zespół Szkół
Specjalnych nr 100 w Warszawie.

Budynek szkoły powstał w 1934 roku według projektu Jana Koszczyc Witkiewicza jako szkoła i przedszkole dla dzieci rodzin wojskowych. Budynek składa
się z dwóch różniących się formą części: frontowej,
nawiązującej do stylu dworkowego, mieszczącej hol
i szatnię, a na górze salę gimnastyczną, oraz prostopadłego skrzydła lekcyjnego krytego płaskim dachem.
W czasie II wojny światowej, a zwłaszcza w okresie powstania warszawskiego, gdy funkcjonował tu
szpital powstańczy, elewacje budynku w charakte-

1. Widok ogólny
frontowej elewacji ulicznej
budynku szkoły przy
ul. Czarnieckiego 49
w Warszawie przed
remontem konserwatorskim
elewacji, 2014 r.;
fot. T. Rojewski
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Przegląd stanu zachowania elewacji, w tym tynków, przeprowadzony w kwietniu 2016 roku z użyciem podnośnika koszowego potwierdził zły stan
wszystkich elementów elewacji. Elewacja nie została
wyremontowana po wojnie i nosi liczne ślady działań
wojennych, takie jak dziury po kulach i amatorsko
zamurowane fragmenty po uderzeniach większych
pocisków. Ponieważ uszkodzenia te nie zostały profesjonalnie zabezpieczone, stały się powodem dalszych
zniszczeń elewacji w obszarach niedotkniętych działaniami wojennymi.
Zakres zniszczeń powiększył się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, co obrazują zdjęcia z lat
2004–2016, na których widoczne są powiększające
się obszary odsłoniętego muru. Część ścian wykonano z cegły dziurawki, przez co w odsłoniętych partiach muru woda opadowa i kondensacyjna wnikała
poprzez naturalne otwory w cegle i otwory po pociskach w strukturę muru, powodując zawilgocenie
i odspajanie się tynków oraz wykruszanie się cegły.
Odsłonięte zbrojenia nadproży ulegały korozji.
Brak zabezpieczenia przeciwwodnego i właściwych
kapinosów podokienników klinkierowych powodował zaciekanie, destrukcję cegły i spoin pionowych,

Budynek w znacznym stopniu zachował pierwotny charakter – przetrwały zarówno bryła budynku,
jak i charakterystyczne, ceglane detale wykonane
z cegły klinkierowej oraz szlachetne tynki elewacyjne
(fakturowane, gruboziarniste z dodatkiem miki).

2. Opis obiektu, stan zachowania
i przyczyny zniszczeń
Poniżej zacytowano fragmenty z Programu Prac Konserwatorskich mgr Barbary Kubisy:
Budynek zbudowany został w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej pełnej, powyżej stropu nad
piętrem zastosowano cegłę dziurawkę na zaprawie
wapienno-cementowej.
Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Dachy w części frontowej kryte współczesną
dachówką karpiówką, w skrzydle lekcyjnym papą.
Elewacja tynkowana tynkiem szlachetnym, cyklinowanym, dekoracje z cegły klinkierowej (tzw. wiśniówki)
i dachówki ceramicznej (esówki). Wtórne uzupełnienia tynkami o spoiwie cementowo - wapiennymi
i akrylowym. Podokienniki zewnętrzne – cegła klinkierowa z warstwą spadkową z zaprawy cementowej;
pod oknami blacha stalowa, powlekana wtórna).

2. Widok ogólny od
wschodu na elewację
frontową budynku szkoły
przy ul. Czarnieckiego 49
w Warszawie przed
remontem konserwatorskim
elewacji, 2004;
fot. T. Rojewski

48

a także zniszczenie faktury tynków, zacieki solne i zagrzybienie ścian poniżej. To rozwiązanie było słabym
punktem budynku – zacieki pod podokiennikami widoczne są już na fotografiach z 1939 roku (szczególnie na elewacji północnej).
• Stwierdzono naprawy tynków oraz partii tynku
z użyciem zapraw cementowych o wyższej
wytrzymałości mechanicznej, niższej porowatości
i nasiąkliwości od pokrywających obiekt tynków
oryginalnych. Zaprawy cementowe charakteryzują się m.in. niestabilnością ich wymiarów, kurczeniem się w środowisku suchym wskutek
oddawania nadmiaru wody przez żel krzemianu
wapniowego oraz rozszerzaniem się poprzez
wchłanianie wody w atmosferze wilgotnej.
Stwardniałe zaprawy cementowe ulegają także
pęcznieniu, czego konsekwencją jest ich pękanie
i rozpadanie się. Zjawisko to jest spowodowane
powolnym uwadnianiem się tlenku wapniowego
i magnezowego występujących często w cementach w przeprażonej i nieaktywnej postaci. Jedną
z największych wad tego typu zapraw jest obecność w nich rozpuszczalnych w wodzie soli, które
w sprzyjających warunkach migrują do podłoża
ceglanego, krystalizują się w porach powierzchniowych ( z wielokrotnie zwiększoną objętością)
i powodują ich dezintegrację.

3. Widok od strony ulicy na północno-zachodnią elewację
boczną budynku szkoły przy ul. Czarnieckiego 49 w Warszawie
przed remontem konserwatorskim elewacji, 2004;
fot. T. Rojewski
•

Il. 4. Północno-zachodnia elewacja boczna budynku szkoły
przy ul. Czarnieckiego 49 w Warszawie przed remontem
konserwatorskim, 2014; fot. T. Rojewski
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Oddziaływanie z powietrza agresywnych gazów,
jak tlenki siarki i azotu, emitowanych przez przemysł i pojazdy mechaniczne intensyfikują procesy wietrzeniowe materiałów budowlanych, co
objawia się ubytkami odsłaniającymi osłabioną,
osypującą się powierzchnię. Azotany i chlorki
migrują do wnętrza materiału, przyczyniając się
do ich powolnego rozkładu. Gazy – poprzez reakcje chemiczne z wodą – tworzą roztwory kwasów rozpuszczających minerały skałotwórcze.
Produkty korozji siarczanowej osadzają się na
powierzchniowej warstwie tynku szlachetnego,
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•

5. Widok od wschodu na południową część elewacji frontowej
budynku szkoły przy ul. Czarnieckiego 49 w Warszawie przed
remontem konserwatorskim, 2014; fot. T. Rojewski

6. Widok od strony ulicy na północne naroże z głównym
wejściem do budynku szkoły przy ul. Czarnieckiego 49
w Warszawie przed pracami remontowymi, 2004;
fot. T. Rojewski

pokrywając szczelnie porowatą powierzchnię,
tworząc nawarstwienia gipsowe zmieniające na
niekorzyść nie tylko walory estetyczne elewacji ,
ale również właściwości fizyko-chemiczne tynku.
Zagrożeniem dla elementów budowlanych są
również drobnoustroje należące do grup organizmów autotroficznych (glony, porosty, bakterie
siarkowe i nitryfikacyjne) oraz heterotroficznych
(grzyby pleśniowe, bakterie). Korozja biologiczna
jest szczególnie zauważalna w dolnych partiach,
gdzie może zalegać woda opadowej lub śnieg.
Mikroorganizmy wydzielają kwasy organiczne
(m.in. szczawiowy, octowy), a także nieorganiczny
kwas węglowy, które rozpuszczają składniki
piaskowca. Konsekwencją kwaśnych produktów metabolizmu organizmów autotroficznych
jest również tworzenie się soli rozpuszczalnych
w wodzie zapełniających kapilary w tynku, gdzie

7. Widok od południa na elewacje od strony wewnętrznego
dziedzińca szkoły przy ul. Czarnieckiego 49 w Warszawie
przed pracami remontowymi, widoczny komin w złym stanie
technicznym, 2004; fot. T. Rojewski
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8. Widok od południa z bliska na elewacje od strony
wewnętrznego dziedzińca szkoły przy ul. Czarnieckiego 49
w Warszawie przed pracami remontowymi, widoczne
postrzeliny i zniszczenia na elewacji, 2004; fot. T. Rojewski

9. Widok od strony zachodniej na elewację boczną budynku
szkoły przy ul. Czarnieckiego 49 w Warszawie przed pracami
remontowymi, widoczne liczne postrzeliny oraz zniszczenia
elewacji, 2004; fot. T. Rojewski

część ich pozostaje we wnętrzu (reszta w porach
powierzchniowych), zatrzymana siłami adsorpcji
oraz wskutek krystalizacji i powiększania objętości kryształów w porach, w powolnym procesie
rozsadza materiał budowlany.
Przedstawione powyżej w sposób syntetyczny
zagrożenia czynnikami sygnalizują złożoność przyczyn uszkodzeń tynku, które w części należy uznać
za naturalne procesy degradacyjne, a w części za
nieprawidłowe ingerencje naprawcze. W wielu miejscach stwierdzono odspojenie i słabą przyczepność

tynków do podłoża (głównie na zwieńczeniu ściany,
pod klinkierowymi podokiennikami, przy rurach spustowych, w pasie nadcokołowym). Spowodowane to
było brakiem właściwego profilu (kapinosa) w podokiennikach oraz penetracją wody opadowej przez
dziury postrzałowe. Partie tynków odspojonych uległy destrukcji; zwietrzała zaprawa i wysypujące się
kruszywo spowodowały w tych miejscach całkowite
zniszczenie oryginalnej faktury. Cześć zniszczonych
podokienników klinkierowych została odtworzona
z cegły pełnej.

10, 11. Zbliżenie na
postrzeliny oraz
zniszczenia elewacji
bocznej budynku szkoły
przy ul. Czarnieckiego 49
w Warszawie przed
pracami remontowymi,
2004; fot. T. Rojewski
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12. Widok od strony
zachodniej na elewację
boczną budynku szkoły
przy ul. Czarnieckiego 49
w Warszawie przed pracami
remontowymi, 2014;
fot. T. Rojewski

3. Problematyka konserwatorska
zachowania „ran pamięci”

zachowaniem tych śladów ostrzału z czasów wojny.
Co więcej, należało zachować postrzeliny w taki sposób, aby dla osób postronnych było czytelne, iż są
to ślady ostrzału z czasów okupacji, ślady zniszczeń
wojennych. Zachować je tak, żeby nie wyglądały na
zniszczone ze starości i braku bieżącej konserwacji
ani tym bardziej na niefachowo położony tynk.
Był to punkt styczny dwóch głównych wymogów
realizacji remontu elewacji zabytkowego budynku: 1)
konieczności remontu i naprawy zniszczeń technicznych elementów budowlanych obiektu użytkowego
oraz 2) pozostawienia i konserwacji części zniszczeń
jako postrzelin, czyli nośników wartości emocjonalno-historycznych. Postrzeliny to z punktu widzenia technicznego istotne wady tynku pokrywającego ceglany
mur, który zbudowano z cegieł nielicowych, przeznaczonych do murowania trzonów ścian z docelowym
i zrealizowanym zamiarem finalnego otynkowania i w ten sposób zabezpieczenia ceglanych murów.
W tym przypadku, co zrozumiałe, tynk jako warstwa ochronna powinien być ciągły, nie mieć ubytków,
które są ogniskiem postępującej destrukcji, miejscem
wnikania zwiększonej ilości wilgoci, wody opadowej,
kurzu, pyłu i brudu, w konsekwencji tworząc warunki do rozwoju mikroorganizmów szkodliwych dla

Na elewacjach budynku zinwentaryzowano przeszło
trzy tysiące miejsc zidentyfikowanych jako uszkodzenia wojenne oraz techniczne, z czego większość stanowiły dość czytelne ślady zniszczeń tynku i lica cegły
pod tynkiem pochodzących zapewne od uderzeń
odłamków od pocisków artyleryjskich oraz w części
od kul karabinowych.
Pomijając wysoki kunszt estetyczny wystroju elewacji budynku zaprojektowanego przez Jana
Koszczyc Witkiewicza, będący wartością samą w sobie (zabytek architektury), to przedmiotowe postrzeliny – ślady od uderzeń kul karabinowych – są
osobnym, dodatkowym wartościowym elementem
naszej historii.
Postrzeliny te są nośnikami wartości historycznej,
emocjonalnej, naukowej oraz świadectwem rozgrywających się tu dramatycznych wydarzeń historycznych, miejscem pamięci o bohaterskich uczestnikach
powstania warszawskiego 1944 roku broniących
szpitala mieszczącego się wówczas w budynku szkoły.
Problemem było opracowanie sposobu przeprowadzenia pełnego profesjonalnego, konserwatorskiego remontu elewacji szkoły z jednoczesnym
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13. Fragmenty północno-zachodniej elewacji bocznej budynku
szkoły przy ul. Czarnieckiego 49 w Warszawie w trakcie
prac remontowych – po oczyszczeniu i przygotowaniu do
zasadniczych prac konserwatorskich, 2016; fot. P. Kordek

14. Fragmenty północno-zachodniej elewacji bocznej budynku
szkoły przy ul. Czarnieckiego 49 w Warszawie w trakcie
prac remontowych – po oczyszczeniu i przygotowaniu do
zasadniczych prac konserwatorskich, 2016; fot. P. Kordek

tkanki murowej budynku. Stąd wziął się pomysły, aby
pokryć ceglane fragmenty cienką warstwą zaprawy
tynkarskiej i dla odróżnienia tych miejsc wykonać wypełnienie w innym odcieniu kolorystycznym, a także
wycofać lico tego wypełnienia względem obecnego,
właściwego lica tynku.

Jeden z pomysłów był taki, aby te niewielkie
fragmenty lica ceglanego pokryć warstwą zaprawy
konserwatorskiej w innej tonacji kolorystycznej, z wycofaniem płaszczyzny uzupełnienia o ok. 1 cm od
powierzchni lica tynku właściwego elewacji. Rozpatrywano też inne warianty tego pomysłu, czyli mniej lub
bardziej kontrastujące wypełnienia, mniejszy lub większy zakres pozostawienia postrzelin (na wybranych
odcinkach różnych ścian budynku). W porozumieniu
ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków wykonano
na elewacji budynku szereg różnych próbek, prezentujących na niewielkiej powierzchni (ok. kilkunastu cm2)
wybrane do dalszego analizowania sposoby konserwacji „typowej” postrzeliny.
Ostatecznie wspólnie dokonano wyboru finalnego wariantu konserwacji postrzelin na elewacji
budynku – przewidującego wyraziste, dosłowne pozostawienie zabezpieczonych chemicznie fragmentów obnażonego lica ceglanego w fakturowanym,
gruboziarnistym tynku elewacji.

4. Warianty projektowe dotyczące
sposobu wykonania remontu elewacji
Generalnym wykonawcą dokumentacji projektowej
budowlanej i wykonawczej renowacji elewacji budynku szkoły była firma ZOLTAR S.C. Bożeny i Tadeusza
Rojewskich z Warszawy. Głównym projektantem
jest mgr inż. architekt Małgorzata Żmichowska, zaś
autorką programu prac konserwatorskich – mgr Barbara Kubisa. Projekt konstrukcyjny opracował mgr
inż. Piotr Szczepański. Piszący te słowa Piotr Kordek
był sprawdzającym projekt. Generalnym wykonawcą
prac remontowo-konserwatorskich było Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków „Mateusz” Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa.
W ciągu całego procesu projektowego pojawiło
się kilka koncepcji, kilka pomysłów na to, jak potraktować owe postrzeliny, które – przypomnijmy – mają
postać fragmentu odsłoniętej/odstrzelonej z tynku
niewielkiej powierzchni ceglanego lica.

5. Materiały użyte podczas
konserwacji i technologia
W przygotowaniu programu prac wykorzystano wieloletnie praktyczne doświadczenia konserwatorskie
autorki programu zdobyte podczas prowadzenia
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15–20. Zbliżenia na próbki wykonania poszczególnych wariantów projektowych dot. wyboru sposobu konserwacji, ustalenia
kolorystyki, rodzaju zaprawy, na konkretnych pojedynczych potrzelinach na północno-zachodniej elewacji bocznej budynku szkoły
przy ul. Czarnieckiego 49 w Warszawie w trakcie zasadniczych prac konserwatorskich, przy współudziale Michała Krasuckiego,
ówczesnego zastępcy dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków; próbki różniły się typem zaprawy, sposobem
wykończenia powierzchni, kształtem fugi w spoinie, kolorystyką, 2016; fot. Piotr Kordek
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21–24. Zbliżenia na próbki wykonania poszczególnych wariantów projektowych dot. wyboru sposobu konserwacji, ustalenia
kolorystyki, rodzaju zaprawy, na konkretnych pojedynczych potrzelinach na północno-zachodniej elewacji bocznej budynku szkoły
przy ul. Czarnieckiego 49 w Warszawie w trakcie zasadniczych prac konserwatorskich, przy współudziale Michała Krasuckiego,
ówczesnego zastępcy dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków; próbki różniły się typem zaprawy, sposobem
wykończenia powierzchni, kształtem fugi w spoinie, kolorystyką, 2016; fot. Piotr Kordek

konserwacji obiektów zabytkowych, np. Pałacu pod
Karczochem Leandra Marconiego (remont w 1997 r.),
Pałac Prymasowski w Warszawie (projektu Efraima
Schroegera), kościół i klasztor Sakramentek w Warszawie (projektu Tylmana z Gameren) i wielu innych,
które zachowują stan bardzo dobry mimo upływu co
najmniej 12 lat od czasu zakończenia rozległych prac
remontowych.
Znajomość technologii i materiałów konserwatorskich pozwoliła na połączenie materiałów różnych
producentów z najlepszym efektem estetycznym
i technologicznym dla obiektu. Program został sfor-

mułowany w celu określenia techniki i technologii
wykonania prac o charakterze konserwatorskim, rozumianych jako działania mające na celu usunięcie
szkodliwych materiałów i czynników i zachowanie
i zabezpieczenie oryginalnej substancji zabytkowej.
Przyjęto następujące założenia programowe:
• Zakwalifikowane powierzchnie do pozostawienia
z zachowaniem śladów zniszczeń po pociskach
różnią się stopniem i rodzajem zniszczeń.
• Zasadą główną, która powinna obowiązywać
w pracach, jest użycie materiałów niepowodujących uszczelnienia, czyli o porowatości otwartej

55

Piotr Kordek

25. Widok od strony ulicy
na główne wejście do
budynku szkoły oraz na
północno-zachodnią elewację
boczną budynku przy ul.
Czarnieckiego 49 w Warszawie
– po wykonaniu prac
konserwatorskich dot. Elewacji;
zgodnie z ustaleniami z Biurem
Stołecznego Konserwatora
Zabytków na elewacji bocznej
pozostawiono postrzeliny
w obrębie pierwszego od
wschodu segmentu elewacji
bocznej, 2017; fot. Piotr Kordek

i nasiąkliwości wyższej lub takiej samej jak porowatość i nasiąkliwość materiału oryginalnego.
• Materiały użyte w pracach konserwatorskich nie
mogą wprowadzać szkodliwych dla obiektu substancji chemicznych ani przyczyniać się do wzrostu zasolenia solami rozpuszczalnymi w wodzie.
• Trwałość materiałów pod względem technologicznym i estetycznym powinna być sprawdzona
w wieloletniej praktyce konserwatorskiej.
Przed sporządzeniem programu prac konserwatorskich zostały wykonane badania laboratoryjne
zawartości soli rozpuszczalnych w wodzie w tynku,
cegle i spoinach. Procesy odsalania metodą migracji
soli do rozszerzonego środowiska pozwolą na wyprowadzenie soli z porów materiału ceramicznego
i tynków, co umożliwi zastosowanie pełnego procesu
konserwatorskiego przy poszczególnych elementach.
Problem zasolenia dotyczy wszystkich badanych
prób, jednak olbrzymie zasolenie występuje przede
wszystkim w partiach tynków podparapetowych, do
których przenikała woda przez pozostałości spoin
i spadków cementowych.
Autorką programu konserwacji elewacji wschodniej, frontowej i wschodniego przęsła elewacji
północnej – zakwalifikowanych do pozostawienia
w formie „świadków”, jest mgr konserwacji dzieł sztuki i zabytkoznawstwa Barbara Kubisa, której decyzją

mur ceglany, obnażony w miejscach postrzelin, zakonserwowano w następujący sposób:
• Mur wykonany z cegły ceramicznej o wytrzymałości na ściskanie 21,2 MPa, porowatości otwartej 40,5 %, nasiąkliwości 16,8% (badania Doroty
Sobkowiak z 22 XII 2014 r.).
• Zachowano maksymalnie dużo substancji oryginalnej cegieł widocznych w miejscach zniszczeń.
• Usunięto cegły całkowicie zlasowane i niespełniające wymogów technicznych, zastąpiono je cegłami rozbiórkowymi.
• Oczyszczono powierzchnię muru ceglanego ręcznie i przy zastosowaniu urządzeń na parę wodną.
• Przeprowadzono odsalanie. Wyprowadzono
sole z porów materiału ceramicznego i zapraw, co
pozwoliło na zastosowanie pełnego procesu konserwatorskiego przy poszczególnych elementach.
Odsalanie przeprowadzono metodą wymuszonej
migracji soli do rozszerzonego środowiska. Wykorzystano do tego celu kompresy z pulpy celulozowej
(ligniny) nasączonych wodą destylowaną. Proces
odsalania rozpoczęto od zakładania kompresów na
suchą powierzchnię w celu wyprowadzenia soli leżących na powierzchni. Następny proces odsalania
przeprowadzono po uprzednim nasączeniu muru
wodą destylowaną – dla rozpuszczenia i wyprowadzenia soli z głębszych partii cegieł.
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Lokalnie wzmocniono strukturalnie lica ceglane
w miejscach silnie zdegradowanych preparatem
hydrofilnym KSE 300.
• Ubytki w cegłach: szczeliny, zbyt głębokie dziury
i spękania zagrażające dalszą destrukcją obiektu
uzupełniano w sposób jak najbardziej niewidoczny dla odbiorcy masami konserwatorskimi spełniającymi parametry porowatości i nasiąkliwości.
Zastosowano masy Złoty Wiek Atlasu o wytrzymałości słabszej niż uzupełniany materiał, o odpowiedniej porowatości.
• Dezynfekcja powierzchni lica ceglanego roztworem preparatu Adolit M Flussig firmy Remmers,
w stosunku 1 część biocydu na 10 części wody.
• Wykonano lokalne scalenia kolorystyczne detali
ceglanych po przeprowadzeniu technicznych zabiegów i prac konserwatorskich. Stosowano techniki transparentne, spoiwo wapienne.
Osobnym zagadnieniem była konserwacja partii
muru odsłoniętych na skutek przesiąkania parapetów – te powierzchnie po uprzednim usunięciu resztek tynków poddano następującym zabiegom:
• Usunięto cegły całkowicie zlasowane i niespełniające wymogów technicznych, zastąpiono je cegłami rozbiórkowymi.
• Oczyszczono powierzchnię muru ceglanego przy
zastosowaniu urządzeń wytwarzających przegrzaną parę wodną, a następnie mechanicznie
przy użyciu szczotek i skrobaków.
• Przeprowadzono odsalanie odsłoniętego muru.
Wyprowadzenie soli z porów materiału ceramicznego i zapraw pozwoliło na zastosowanie pełnego
procesu konserwatorskiego przy poszczególnych
elementach.
Odsalanie przeprowadzono metodą wymuszonej
migracji soli do rozszerzonego środowiska. Wykorzystano do tego celu kompresy z pulpy celulozowej
(ligniny) nasączonych wodą destylowaną. Proces
odsalania rozpoczęto od zakładania kompresów na
suchą powierzchnię w celu wyprowadzenia soli leżących na powierzchni. Kolejny proces odsalania przeprowadzono po uprzednim nasączeniu muru wodą
destylowaną – dla rozpuszczenia i wyprowadzenia
soli z głębszych partii cegieł.
•

26. Widok od zachodu na północno-zachodnią elewację
boczną budynku przy ul. Czarnieckiego 49 w Warszawie –
po wykonaniu prac konserwatorskich dot. Elewacji; zgodnie
z ustaleniami z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków
na elewacji bocznej pozostawiono postrzeliny tylko w obrębie
pierwszego od wschodu segmentu elewacji bocznej; na zdjęciu
elewacja boczna po pracach konserwatorskich oraz likwidacji
postrzelin i pozostałych zniszczeń elewacji, 2017; fot. Piotr
Kordek
•

•

•

•

•
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Lokalne wzmocniono strukturalnie lico ceglane
w miejscach silnie zdegradowanych preparatem
hydrofilnym KSE 300.
Ubytki w cegłach: szczeliny, zbyt głębokie dziury
i spękania zagrażające dalszą destrukcją obiektu,
uzupełniono w sposób jak najbardziej niewidoczny dla odbiorcy masami konserwatorskimi spełniającymi parametry porowatości i nasiąkliwości.
Zalecano zaprawy np. firmy Remmers Funcosil
Restaurier Mortel lub masy Złoty Wiek Atlasu
o wytrzymałością słabszej niż uzupełniany materiał, o odpowiedniej porowatości.
Zastosowano zabiegi mikrobójcze na powierzchniach pokrytych mchami i glonami lub zagrzybionych fragmentów poprzez powierzchniową
impregnację środkiem dezynfekcyjnym (dotyczy
głównie parapetów w elewacji północnej) roztworem preparatu Adolit M Flussig firmy Remmers,
w stosunku 1 część biocydu na 10 części wody.
Pokryto mur w miejscach ubytków tynkiem szlachetnym wykonanym „pod obiekt” i odwzorowano fakturę oryginalną.
Scalenie kolorystyczne wykonano farbami polikrzemianowymi laserunkowymi miejsc uzupełnianych z powierzchnią oryginalną.
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27. Widok od strony ulicy na środkową część przyziemia
elewacji frontowej budynku przy ul. Czarnieckiego 49
w Warszawie – po wykonaniu prac konserwatorskich
dot. Elewacji; zgodnie z ustaleniami z Biurem Stołecznego
Konserwatora Zabytków pozostawiono postrzeliny oraz
zniszczenia w obrębie całej elewacji frontowej, 2017;
fot. Piotr Kordek

29. Widok od strony ulicy na lewą część elewacji frontowej
budynku przy ul. Czarnieckiego 49 w Warszawie – po
wykonaniu prac konserwatorskich dot. elewacji; zgodnie
z ustaleniami z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków
pozostawiono postrzeliny oraz zniszczenia w obrębie całej
elewacji frontowej, 2017; fot. Piotr Kordek

28. Widok od strony ulicy na lewą część przyziemia elewacji
frontowej budynku przy ul. Czarnieckiego 49 w Warszawie –
po wykonaniu prac konserwatorskich dot. elewacji; zgodnie
z ustaleniami z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków
pozostawiono postrzeliny oraz zniszczenia w obrębie całej
elewacji frontowej, 2017; fot. Piotr Kordek

Spoiny muru w partiach odsłoniętych poddano następującym zabiegom:
• Przeprowadzono odsalanie. Wyprowadzenie soli
z porów materiału zapraw pozwoliło na zastosowanie pełnego procesu konserwatorskiego przy
poszczególnych elementach.
Odsalanie przeprowadzono metodą wymuszonej
migracji soli do rozszerzonego środowiska. Wykorzystano do tego celu kompresy z pulpy celulozowej (ligniny) nasączonych wodą destylowaną.

•

•
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Proces odsalania rozpoczęto od zakładania kompresów na suchą powierzchnię w celu wyprowadzenia soli leżących na powierzchni. Następny
proces odsalania przeprowadzono po uprzednim
nasączeniu muru wodą destylowaną – dla rozpuszczenia i wyprowadzenia soli z głębszych partii.
Lokalnie wzmocniono strukturalnie spoiny
w miejscach silnie zdegradowanych preparatem
hydrofilnym KSE 300.
Zastosowano zabiegi mikrobójcze na powierzchniach pokrytych mchami i glonami lub zagrzybionych fragmentów poprzez powierzchniową

•

•

impregnację środkiem dezynfekcyjnym (dotyczy
głównie parapetów w elewacji północnej) roztworem preparatu Adolit M Flussig firmy Remmers, w stosunku 1 część biocydu na 10 części
wody.
Ubytki w spoinach uzupełniono, stosując zaprawy o wytrzymałości słabszej niż uzupełniany
materiał, o odpowiedniej porowatości. Do odtwarzania spoin używano renowacyjnej spoiny
na bazie wapna trasowego. Uzupełnienia z mas
konserwatorskich wykonano z uwzględnieniem
wysokiej porowatości i nasiąkliwości materiałów
oraz odpowiedniej jakości i frakcji kruszywa.
Uzupełnienia te poddano obróbce estetycznej
w taki sposób, aby nie odróżniały się nadmiernie
swoją nowością. Uzupełniany materiał był bardziej porowaty i stanowił rodzaj „sączka” w stosunku do oryginalnego.
Poddano hydrofobizacji wodną emulsją Funcosil
WS.

30. Widok od strony ulicy na lewą część przyziemia elewacji
frontowej budynku przy ul. Czarnieckiego 49 w Warszawie –
po wykonaniu prac konserwatorskich dot. elewacji; widoczne
zakonserwowane postrzeliny, 2017; fot. Piotr Kordek

Cegły klinkierowe poddano następującym zabiegom:
Użyty historycznie klinkier o następujących własnościach fizycznych: nasiąkliwość 2,25%, porowatość
otwarta 11,0%, wytrzymałość na ściskanie 15,4 MPa
(badania Doroty Sobkowiak z 22 XII 2014 r.). Wysoka
jakość cegieł klinkierowych użytych w obiekcie, stanowiących elementy dekoracyjne elewacji pozwoliła na
ograniczenie prac konserwatorskich do oczyszczenia:
A) Metodą przegrzanej pary – wszystkich powierzchni.
B) Metodą chemiczną – z nalotów korozyjnych
i resztek zaprawy. Do prac tych użyto preparatów
przeznaczonych do czyszczenia powierzchni cegły
klinkierowej produkcji firm sprawdzonych w praktyce konserwatorskiej np. Klinkerreiniger AC i Alkutex
Fassadenreiniger Paste z fluorkiem firmy Remmers.
• Usunięto cegły znacznie uszkodzone, ze znacznymi ubytkami, uzupełnione zaprawami cementowymi, o powierzchniach pokrytych nalotami
niemożliwymi do usunięcia. Do wymiany nie zakwalifikowano cegieł z nieznacznymi uszkodzeniami, szczególnie powstałymi na skutek działań
wojennych.

31. Zbliżenie na zakonserwowane postrzeliny na elewacji
frontowej budynku przy ul. Czarnieckiego 49 w Warszawie –
po wykonaniu prac konserwatorskich dot. elewacji, 2017;
fot. Piotr Kordek
•

•

•

•
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Usunięto cegły ceramiczne, nieklinkierowe,
którymi uzupełniono ubytki w dekoracjach na
pilastrach i w podokiennikach, zastępując nimi
uszkodzone cegły klinkierowe w trakcie nieprofesjonalnych remontów powojennych.
Usunięto luźne i zniszczone spoiny spomiędzy
cegieł pozostawianych na elewacjach.
Uzupełniono wykute cegły nowymi o identycznych wymiarach i barwie jak oryginalne (użyto
też wysortowane cegły z rozbiórki słupków pergoli) – użyto spoiwa mineralnego dedykowanego
do cegły klinkierowej w kolorze szarym, składem
dobranym do zaprawy oryginalnej.
Uzupełniono spoiny istniejące i wykonano nowe
spoiny w cegłach wymienianych masą cementowo-trasową do fugowania klinkieru (hydrauliczny dodatek trasu zapobiegnie wypłukiwaniu

Piotr Kordek

niezwiązanych jonów wapnia co skutkuje zwykle
powstawaniem białych zacieków na elewacji)
w kolorze dobranym do istniejących fug.
• Zastosowano zabiegi mikrobójcze na powierzchniach pokrytych mchami i glonami lub zagrzybionych fragmentów poprzez powierzchniową
impregnację środkiem dezynfekcyjnym (dotyczy
głównie parapetów w elewacji północnej) roztworem preparatu Adolit M Flussig firmy Remmers,
w stosunku 1 część biocydu na 10 części wody.
• Wykonano obróbkę blacharską z blachy tytanowo-cynkowej według sztuki budowlanej na wyreperowanych podokiennikach.
Tylko takie wykończenie parapetów okiennych
zabezpieczy przed zgubnymi skutkami działania wody
opadowej wobec niemożności wykonania kapinosów
w istniejących cegłach klinkierowych.

nikami na całej elewacji i partie parteru między
cokołem a podokiennikami.
• Zastosowano zabiegi mikrobójcze na powierzchniach pokrytych mchami i glonami lub zagrzybionych fragmentów poprzez powierzchniową
impregnację środkiem dezynfekcyjnym (dotyczy
głównie okolicy parapetów w elewacji północnej roztworem preparatu Adolit M Flussig firmy
Remmers, w stosunku 1 część biocydu na 10 części wody).
• Ubytki: szczeliny, zbyt głębokie dziury i spękania
zagrażające dalszą destrukcją obiektu, uzupełniono w sposób jak najbardziej niewidoczny dla odbiorcy masami konserwatorskimi spełniającymi
parametry porowatości i nasiąkliwości.
Zalecano zaprawy masy Złoty Wiek Atlasu o wytrzymałością słabszej niż uzupełniany materiał,
o odpowiedniej porowatości, wykonane dla potrzeb obiektu.
• Podklejono (na podstawie Projektu Wykonawczego – Architektura, pkt 3.2.3). odspojone tynki
zakwalifikowane do wzmocnienia; podklejenie
wykonano z użyciem 2-składnikowej zaprawy
iniekcyjnej złożonej z drobnoziarnistego spoiwa
i płynnych dodatków; zaprawę przygotowano
zgodnie z instrukcją fabryczną i natychmiast dozowano pod tynki z widoczną krawędzią za pomocą wlewania, z niewidoczną – poprzez podawanie
pompą ślimakową w uprzednio wykonane otwory
(wiercone wiertłem do wiercenia bezudarowego)
w temperaturze otoczenia od 5 do 30 °C (zgodnie
z instrukcją producenta).
• Usunięto wszystkie tynki wtórne: ze ścian bocznych przy dachu w części frontowej, przy obróbkach blacharskich, usunięto łaty i uzupełnienia
wykonane z zaprawy cementowej, cementowo
– wapiennej i akrylowej.
• Usunięto zdezintegrowane tynki w miejscach,
gdzie zostały wyznaczone do skucia (wysypanie
się kruszywa, brak faktury kruszywa łamanego,
całkowity brak przyczepności do podłoża) głównie w partiach nadcokołowych, pod parapetami.
• Zamknięto drobne rysy w tynkach. Rysy, tworzące miejscowo siatkę włosowatych spękań

Tynki oryginalne szlachetne poddano następującym
zabiegom:
Zachowano maksymalnie dużo substancji oryginalnej
widocznych w miejscach zniszczeń.
• Oczyszczono powierzchnię przy zastosowaniu
urządzeń na przegrzaną parę wodną i po zmiękczeniu ręcznie usunięto warstwy brudu, zanieczyszczeń atmosferycznych i smółek, ręcznie
wykonano te prace skrobakiem i szczotkami,
przed przystąpieniem do prac wykonano próby
w celu dobrania właściwej metody.
• Przeprowadzono odsalanie – wyprowadzenie
soli z porów zapraw pozwoliło na zastosowanie
pełnego procesu konserwatorskiego.
Odsalanie przeprowadzono metodą wymuszonej migracji soli do rozszerzonego środowiska.
Wykorzystano do tego celu kompresy z pulpy
celulozowej (ligniny) nasączonych wodą destylowaną. Proces odsalania rozpoczęto od zakładania kompresów na suchą powierzchnię w celu
wyprowadzenia soli leżących na powierzchni.
Następny proces odsalania przeprowadzono po
uprzednim nasączeniu tynku wodą destylowaną
– dla rozpuszczenia i wyprowadzenia soli z głębszych partii. Zakres tych działań określały partie
najbardziej zasolone, czyli ok. 1 m pod podokien-
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były stabilne, ale należało je możliwie „zamknąć”,
stosując nastrzykiwanie zaprawami iniekcyjnymi spośród gotowych produktów firm Remmers,
Tubag-STO, Baumit np. na bazie wapna redyspergowanego lub innymi mineralnymi, modyfikowanymi dodatkami poprawiającymi przyczepność
i plastyczność, co pozwoliło wnikać w najdrobniejsze szczeliny. Dozowano – pod tynki z widoczną krawędzią za pomocą wlewania, z niewidoczną
– poprzez podawanie pompą ślimakową w uprzednio wykonane otwory (wiercone wiertłem do
wiercenia bezudarowego) w temperaturze otoczenia od 5 do 30 °C (zgodnie z instrukcją producenta).
• Zastosowano zabiegi mikrobójcze roztworem
preparatu Adolit M Flussig firmy Remmers, w stosunku 1 część biocydu na 10 części wody.
• Scalono kolorystyczne farbami laserunkowymi
polikrzemianowymi.
• Poddano hydrofobizacji wodną emulsją Funcosil
WS metodą oprysków.
W czasie prac czyszczących nie używano urządzenia karcher, które wtłoczyłoby zbyt dużą ilość wody
w mury, co zwiększyłoby zawilgocenie obiektu, zainicjowało migrację soli i dalszy wzrost mikroorganizmów.
Niedopuszczalne było użycie do zapraw szarego
cementu, którego zastosowanie niesie w sobie niebezpieczeństwo zasolenia i uszczelnienia powierzchni. Niewskazane było również używanie zapraw
wytwarzanych na placu budowy na bazie wapna, gdyż
współczesne wapno dołowane o odpowiednich parametrach jest praktycznie niedostępne. Wszelkie
odstępstwa od precyzyjnych technologii mogłyby
przynieść w najbliższej przyszłości zagrożenie spękaniami, odspojeniami i wykwitami.

32. Widok od strony dziedzińca na komin oraz fragment
elewacji tylnej budynku przy ul. Czarnieckiego 49 w Warszawie
– po wykonaniu prac konserwatorskich dot. elewacji; zgodnie
z ustaleniami z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków
na elewacjach od dziedzińca nie pozostawiono postrzelin oraz
zniszczeń, 2017; fot. Piotr Kordek

Scalono kolorystycznie farbami laserunkowymi
polikrzemianowymi.
Głębokie spękania ścian i zarysowania zespolono ze sobą prętami spiralnymi ze stali nierdzewnej.
Utrzymana została pierwotna kolorystyka elewacji,
przeprowadzono scalenie kolorystyczne nowego
i starego tynku poprzez nałożenie laserunku.
Powierzchnie elewacji – zarówno te fragmenty,
które zostały przeznaczone do zachowania w formie
„świadków”, jak i te poddawane pełnej rekonstrukcji,
•

Tynki wtórne na bazie cementu poddano następującym zabiegom:
• Usunięto wtórne tynki o spoiwie cementowym
lub akrylowym pochodzące powojennych niefachowych napraw elewacji.
• Zrekonstruowano usunięte tynki masami tynkarskimi wykonanymi „pod obiekt”.
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Piotr Kordek

w wielu wariantach technologicznych), uzgadniania
ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków finalnego
sposobu wykonania konserwacji „ran pamięci” – przeprowadzone prace w zakresie konserwacji i restauracji elewacji zakończyły się oczekiwanym efektem.
Współczesna technologia konserwatorska pozwoliła w dużym stopniu zabezpieczyć elewacje
tynkowane przed agresywnością środowiska oraz
spowolnić reakcje niszczące mineralny materiał wynikające z upływu czasu.
Postrzeliny potraktowano jako indywidualne
zadanie konserwatorskie, poddając każdą z osobna
profesjonalnym pracom konserwatorskim. Obecność postrzelin nie będzie stanowić zagrożenia dla
warstw tynków, gdyż cechy mechaniczne, nasiąkliwość i porowatość nie przyczynią się do uszczelnienia powierzchni i nie zakłócą procesów dyfuzji muru.
Poprzez przeprowadzenie zabiegów odsalania i mikrobójczych, postrzeliny nie staną się źródłem korozji
chemicznej i mikrobiologicznej.

po wykonaniu powyższych prac konserwatorskich
scalono kolorystycznie polikrzemianowymi farbami
laserunkowymi lokalnie dopasowanymi do zmiennej
kolorystyki starego tynku.
W przypadkach, gdy płatki miki użyte w pierwotnym tynku jako szlachetny dodatek stały się
niewidoczne po pokryciu farbą laserunkową – do
laserunkowej wierzchniej warstwy barwiącej zastosowano dodatek płatków miki, które nadały partiom
tynkowanym elewacji wygląd zbliżony do pierwotnego, charakterystycznego dla szlachetnych tynków lat
trzydziestych XX wieku. Zakres i ilość dodatku miki
została określona przez nadzór autorski.
W wyniku tych działań uzyskano pożądaną kolorystykę „starej bieli” lub „bieli złamanej”.

6. Podsumowanie
Dzięki wieloetapowej procedurze (obejmującej wykonanie w sumie kilkudziesięciu próbek konserwacji,

Conservation of the Façade of the School Building
in 49 Czarnieckiego Street in Warsaw
Abstract
The school building was constructed in 1934 according to
the design of Jan Koszczyc Witkiewicz as a school and
kindergarten for children of military families. During World
War II, the building’s façades were damaged in a characteristic way by fragments of artillery shells and rifle bullets.
The building has largely preserved its original character
– the building’s main form, characteristic brick details made
of clinker brick, and its external coating (textured, coarsegrained with the addition of mica) have been preserved.
The building has been registered as historical monument.
Currently, it houses the Special School Complex No. 100
in Warsaw.

insurgents of 1944 defending the hospital then located in
the school building.
The main problem was to develop a way in which a professional conservation and renovation of the school façade
could be carried out with the preservation of these war
traces. The preservation should be made in such a way
that it is legible for bystanders that these are traces of war
damage. At the same time they should not look as damages done by the passage of time, neglect, or improperly
made plaster.
In terms of technical issues, these war marks are defects
in the external coating of the brick wall. Several concepts
and ideas were presented on how to treat and preserve
these marks.

Over 3,000 marks identified as war and technical damage
were listed on the building’s façades, most of which are
quite clear traces of damage to the plaster and the brick
face under the plaster, made most probably by the impact
of fragments of artillery shells and rifle bullets. These
marks are carriers of historical, emotional, and scientific
value and the testimony to dramatic historical events
that took place here, i.e. of the heroic struggle of Warsaw

In consultation with the Monument Conservator Office
for the Capital City of Warsaw, a number of different
samples was made on the façade of the building, presenting on a small scale the methods of conservation of the

62

“typical” post-shooting mark that was selected for further
analysis. Finally, the final variant of conservation of such
marks on the building’s façade was chosen that ensured
an expressive leaving of chemically secured fragments of
the exposed brick face in the textured, coarse-grained
plaster of the façade. Thanks to the multi-stage procedure
(including the making of several dozen conservation samples in many technological variants) and consultation with
the Monument Conservator Office for the Capital City of
Warsaw, the final method of preserving of the “wounds of
memory” ended with the expected effect. Each shooting
mark was treated as an individual conservation task and
subjected to professional conservation work.

Modern conservation technology has made it possible to
protect plastered façades against the aggressiveness of
the environment and slow down the reactions destroying
mineral material resulting from the passage of time.
The general contractor of the design, construction and
executive documentation for the conservation and restoration of the school building façade was the ZOLTAR S.C.
Company of Bożena and Tadeusz Rojewski from Warsaw.
The general contractor of the renovation and conservation
works was the Przedsiębiorstwo Konserwacji Zabytków
“Mateusz” Sp. z o.o. Sp.K.
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Anna Jagiellak
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Rany pamięci na Starym Mieście w Warszawie.
Ślady działań II wojny światowej
w kontekście niemieckich wizji Warszawy

W

e wrześniu 1939 roku największe straty w zabudowie Warszawy przyniosły ataki z powietrza.
Podczas oblężenia miasta w pierwszym miesiącu
wojny Stare Miasto nie odniosło poważniejszych
strat1. Fala bombardowań, która spadła na historyczne centrum zniszczyła jednak dotkliwie Zamek
Królewski, który jako symbol polskiej państwowości stał się głównym celem niemieckich ataków.
Bombardowania spowodowały również zniszczenia
domów i kościołów w najbliższym otoczeniu zamku.
Spalił się m.in. dach katedry św. Jana Chrzciciela oraz
dachy kamienic przy ul. Piwnej2. Zniszczenia dotknęły
także pojedyncze kamienice: Dekerta na rogu ulic
Nowomiejskiej i Wąskiego Dunaju (ul. Nowomiejska
1) oraz na Jezuickiej 6 i Krzywym Kole 8. W tym
ostatnim przypadku dom spalił się jednak nie od
zrzucanych bomb i pocisków samozapalających, ale
od zestrzelonego przez polską artylerię samolotu
niemieckiego 3. Analiza niemieckich fotoplanów
z roku 1939 i 1944 pokazuje, że uszkodzona została
1

Granice wpisu Starego Miasta na Listę UNESCO z 1980 r., przyjęte i zweryfikowane przez Światowy Komitet ds. UNESCO
w 2008 r., www.mapa.um.warszawa.pl, zakładka, „zabytki”
(dostęp: 7.08.2019).

2

Warszawa oskarża. Przewodnik po wystawie urządzonej przez
Biuro Odbudowy Stolicy wespół z Muzeum Narodowym w Warszawie, Warszawa, maj–czerwiec 1945, Ministerstwo Kultury
i Sztuki i Ministerstwo Odbudowy Kraju. http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra/docmetadata?id=3187&from=publication
(dostęp: 7.08.2019).

3

także zabudowa w kwartale ulic Podwale, Senatorska
i Krakowskie Przedmieście oraz pojedyncze inne
obiekty, jak np. kamienica PKO (róg ul. Celnej i Bugaj)
wzniesiona przed wojną dla pracowników banku4.
Do 28 września 1939 roku – dnia podpisania
umowy o kapitulacji Warszawy – zniszczeniu uległo
ok. 3% zabudowy Starego Miasta5. Dla porównania – całkowite zniszczenia powstałe podczas obrony
Warszawy szacowane są na ok. 10–12%6. Jakkolwiek
uszkodzenia zabudowy z tego okresu można byłoby
przypisać działaniom wojennym, to jednak systematyczne bombardowania i ostrzeliwania obiektów,
w tym zabytków niemających żadnego militarnego

Ibidem.
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4

Zdjęcie lotnicze Warszawy wykonane przez Luftwaffe z 24.09.
1939 r., kolekcja materiałów teledekcyjnych – zbiory Archiwum
Państwowego w Warszawie, „Warschau – der letzte Blick”
(Warszawa – ostanie spojrzenie). Zdjęcia lotnicze Warszawy, w tym Starego Miasta ze zbiorów Bildarchiv Foto Marburg, wykonane na kilka tygodni przez wybuchem powstania warszawskiego, prawdopodobnie na przełomie czerwca
i lipca 1944 r., https://www.herder-institut.de/warschau/
ausschnitt_06/ausschnitt-06_06.html (dostęp: 7.08.2019.

5

Analiza własna BSKZ na podstawie planów Warszawy: fotoplanu z 1935 r., planu z 1936 r. oraz fotoplanów z września
1939 r. i przełomu czerwca i lipca 1944 r. (zob. przyp. 4). Analiza wykazała, że zabudowa Starego Miasta sprzed 1944 r.
(w granicach obszaru wpisanego na Listę UNESCO) wynosiła
ok. 430 obiektów kubaturowych (z wyłączeniem budynków
substandardowych i przybudówek oraz przy założeniu, że
każdej hipotece odpowiadał jeden budynek).

6

K. Pawłowski, Niemieckie zamiary urbanistyczne wobec Warszawy, w: Straty Warszawy 1939–1945. Raport, red. W. Fałkowski,
Warszawa 2005, s. 204.

Anna Jagiellak

1. Zniszczenia Warszawy z września 1939 r. na podstawie
analizy tzw. Planu Pabsta z 6.02.1940 r. Kolorem żółtym
oznaczono zniszczenia spowodowane pożarami, natomiast
ochrą – bombardowaniami. Taki opis sugeruje, że pożary
nie były konsekwencją niemieckich bombardowań. Plan
w oryginale, w skali 1:20 000 ze zbiorów Instytutu Pamięci
Narodowej (dalej IPN)

znaczenia, a po kapitulacji Warszawy metodyczne
plądrowanie Zamku Królewskiego, jednoznacznie
wskazują na ich celowy charakter. Politykę okupanta wobec zabytków polskiej kultury najdobitniej
ilustruje hasło umieszczone w holu Zachęty (przemianowanej przez Niemców na Haus der deutschen
Kultur): „Żaden naród nie żyje dłużej niż dokumenty
jego kultury – Adolf Hitler”7.
O niszczycielskich zamiarach wobec Warszawy
świadczą przede wszystkim opracowane przez okupanta plany całkowitego jej zburzenia i wzniesienia
niemal od podstaw zupełnie nowego, niemieckiego
miasta. Plany te, autorstwa niemieckich architektów
Huberta Grossa i Ottona Nurnbergera z Wurzburga,

7

przeszły do historii pod nazwą Planu Pabsta, od
nazwiska późniejszego okupacyjnego naczelnego
architekta miasta Friedricha Pabsta. Opracowanie
w formie teki zawierającej 15 arkuszy planów w skali
1:20 000 i fotografii8 opatrzone datą z lutego 1940
8

Świadectwo Władysława Czernego, temat „Miasto skazane na
śmierć”, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego,
https://zapisyterroru.pl/ (dostęp: 7.08.2019).
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Okładka teki opatrzona została dedykacją: „Diese Arbeit
wurde ausgeführt von Stadtplanern aus Würzburg, deren
Würzburger Städteplan am 20. Juni 1939 die Anerkennung
des Führers gefunden hat. Ich danke meinen Mitarbeitern für
das Werk und lege dasselbe in die Hände des Generalgouverneurs der besetzten polnischen Gebiete Reichsminister
Pg. Dr. Frank. Warschau, den 6. Februar 1940. Der Stadtpräsident Dr. Dengel” (Prace wykonane zostały przez urbanistów

1a. Mapa zniszczeń z 1939 r. z Planu Pabsta z nałożonymi
współczesnymi granicami wpisu Starego Miasta na Listę
UNESCO

roku zostało przygotowywane najprawdopodobniej
jeszcze przed wybuchem wojny9. Co ciekawe, prócz
lakonicznych podpisów plany nie zawierają żadnych
objaśniających opisów ani legendy. Analiza rysunków
pozwala jednak zwizualizować projekt całkowitej
zagłady miasta dla budowy nowej aglomeracji. Plan
zakładał kilkunastokrotne zmniejszenie obszaru
Warszawy i drastyczną redukcję liczby jej mieszkańców10. Z pierwotnej powierzchni 140 km2 planowano
pozostawić zaledwie 15 km2, co stanowiłoby ok. 1/10
przedwojennych granic administracyjnych miasta11.
Obszar zminiaturyzowanej Warszawy byłby ograniczony od zachodu ul. Chałubińskiego, od północy –
ul. Stawki i Traugutta, od wschodu – Starym Miastem,
Mariensztatem i Nowym Miastem, a od południa –
Al. Jerozolimskimi12.
Z historycznych obszarów planowano zachować
jedynie reprezentacyjne Krakowskie Przedmieście,
Al. Ujazdowskie i Al. Jerozolimskie oraz Stare Miasto.
Spośród zabytków architektury pozostać miały
Belweder, Łazienki i Cytadela. Pozostała zabudowa
i dotychczasowy ciąg uliczny zostały przeznaczane
do wyburzenia. Plan zakładał pozostawienie Starówki,
ale w okrojonej wersji, już bez Zamku Królewskiego.
Od strony Wisły planowano jednak wprowadzenie
nowej zabudowy, ingerując tym samym w panoramę
zespołu staromiejskiego. Co ciekawe, o pozostawieniu zabudowy Starego Miasta zadecydować miał

przede wszystkim jego regularny układ, stanowiący
według nazistowskiej propagandy świadectwo
germańskich korzeni Warszawy i ciągłości niemieckiego osadnictwa na wschodzie13.
Realizacja planu miała być poprzedzona w pierwszej fazie wyburzeniem istniejącej zabudowy, nazwanej wprost: „Der Abbau der Polen-Stadt” (burzenie
polskiego miasta), a następnie budową nowego
miasta „Der Aufbau der deutschen Stadt” (budowa
niemieckiego miasta). Warszawa w kształcie przedwojennym miała przestać istnieć, zastąpiona przez
prowincjonalne miasto pełniące przede wszystkim
funkcję węzła komunikacyjnego i ośrodka tranzytowego na linii wschód–zachód. Teka zawiera również
plan ilustrujący zniszczenia Warszawy z września
1939 roku, z podziałem na zniszczenia spowodowane pożarami i bombardowaniami. Z analizy mapy
wynika, że w przypadku Starego Miasta14 poważnie
ucierpiały zarówno Zamek Królewski, kwartały ulic:
Senatorska – Krakowskie Przedmieście i Podwale

z Wurzburga, których plan miasta Wurzburg z 20 czerwca
1939 został doceniony przez Führera. Dziękując moim współpracownikom za ich pracę, oddaję ją w ręce Generalnego
Gubernatora dla zajętych obszarów polskich, Ministra Rzeszy
dr. Franka. Warszawa, 6 lutego 1940 r. Prezydent miasta
dr Dengel), Teka zawierająca tzw. Plan Pabsta w zbiorach Map
i Planów Archiwum IPN.
9

Zob. przyp. 7.

10

„Die neue deutsche Stadt Warschau” według planów niemieckich, oprac. Edward Sułkowski i Leon Suzin, w: Biuletyn Głównej
Komisji badania zbrodni niemieckich w Polsce, t. 2, Poznań 1947,
s. 185.

11

Ibidem, s. 184.

12

Ibidem.
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13

N. Gutschow, B. Klain, Vernichtung und Utopie. Stadtplanung
Warschau 1939–1945, Frankfurt am Main 1995, s. 31; K. Pawłowski, op. cit., s. 204.

14

Analizowany obszar zamyka się w granicach UNESCO.
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2. Nowa koncepcja
zabudowy placu Zamkowego
z Brückenkopfbebaung –
przedmościem w kształcie kopuły,
rysunek z tzw. Plan Pabsta
z 1.10.1942 r. Plan w oryginale,
w skali 1:1000 ze zbiorów
Archiwum Państwowego
w Warszawie (dalej APW)

wraz z obecnym Przedmurzem Zachwatowicza, jak
i część zabudowy przy ul. Wąski Dunaj aż po kamienice przyrynkowe od strony Kołłątaja oraz niektóre
domy po północno-zachodniej stronie ul. Brzozowej
(il. 1a). Prezentowana skala zniszczeń stanowi jednocześnie obrazowe uzasadnienie planowanych niszczycielskich działań okupanta.
W 1942 roku naczelny architekt okupowanej
Warszawy Friedrich Pabst zlecił dalsze prace nad
dokumentem15. Zachowane plany z 1 października
1942 roku dotyczą jedynie fragmentu historycznego centrum 16. Szkicowe rysunki, sporządzone
w skali 1:500 i 1:1000, zakładają zastąpienie Zamku
Królewskiego przedmościem w kształcie kopuły – die

15

Pabst przybył do Warszawy w 1942 r., wcześniej pracował
w okupacyjnych władzach miejskich w Poznaniu i w Łodzi;
Warschau im Zweiten Weltkrieg. Besatzungspolitik und Stadtplanung, w: Stadt und Nationalsozialismus, hrsg. F. Mayrhofer,
F. Opll, Linz 2008, s. 35; Gutschow, Klain, op. cit., s. 103.

16

Plany te sporządził architekt z Berlina Hans-Hubert Leufgen
we współpracy z Pabstem, plany w zbiorach APW.

Brückenkopfbebaung – kryjącej najprawdopodobniej
halę ludową, wieńczącą kompleks niższych, okalających ją budynków (il. 2). Masywna zabudowa tego
przyczółka stanowiłaby rodzaj umocnienia dla obrony
od wschodu przeprawy mostowej przez Wisłę 17.
Fortyfikacja miałaby zająć całą północną część placu
Zamkowego aż do jego południowej pierzei, odcinając tym samym ciągi komunikacyjne ul. Piwnej,
Świętojańskiej i Kanonii.
Plany ilustrują ponadto koncepcję nowego zagospodarowania placu Zamkowego i terenów okalających Starówkę od strony Wisły. W miejsce
Kolumny Zygmunta zakładano postawienie pomnika
Germanii, a obszar po wschodniej stronie ul. Bugaj
planowano zabudować osiedlem bliźniaczych
domów wielorodzinnych, otoczonych ogródkową
zielenią. Koncepcja zagospodarowania historycznego
centrum Warszawy nie obejmuje jednak samego
Starego Miasta. Zachowane rysunki sięgają zaledwie
17
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Rysunki koncepcyjne z 1942 r. podobnie jak pierwsza wersja
planu nie zostały opatrzone żadnym opisem ani legendą.

obszaru południowej strony placu Zamkowego wraz
z zarysem katedry i kościoła Jezuitów, sygnalizując
tym samym, że zabudowa ta była przeznaczona do
zachowania. Można zatem wnioskować, że plan ten
jest kontynuacją założeń z 1940 roku, zakładających
pozostawienie Starego Miasta i wkomponowanie go
w nową strukturę niemieckiej aglomeracji.
Zamiar zachowania Starówki potwierdza propagandowa publikacja albumowa z 1944 roku
autorstwa niemieckich badaczy: językoznawcy dr.
Karla Grundmanna18 i historyka sztuki dr. Alfreda
Schellenberga19, przygotowana tuż przed wybuchem
powstania warszawskiego20. Autorzy opracowania
podkreślali szczególną wartość zespołu staromiejskiego, stanowiącego według nich swojego rodzaju
unikalny skansen, niedotknięty przemianami, jakie
nastąpiły w zabudowie Warszawy w XIX i XX wieku
i zachowującemu oryginalną specyfikę historycznego, średniowiecznego miasta. Uwagę ich zwrócił
nawet Zamek Królewski, choć w ruinie i przeznaczony do wysadzenia w powietrze. Jednak w ocenie
niemieckich uczonych główny walor Starego Miasta
stanowił przede wszystkim zachowany gotycki charakter zespołu, wskazujący jednoznacznie na niemieckie korzenie miasta. Każdy wartościowy element
Starówki, od renesansowych fasad po dekoracje
metaloplastyczne, miał być przejawem wysokiego
kunsztu i osiągnięć niemieckiej kultury. Wszystko
to, czego w żaden sposób nie można było przypisać
działalności niemieckich architektów, rzemieślników i artystów zostało ocenione przez autorów jako
mierne i bezwartościowe.
Realizacja założeń Planu Pabsta odbywała się
nie tylko poprzez wyburzenia, ale również przez konfiskaty mienia, kontrybucje i grabieże21. Dobitnym

18

przykładem rabunku mienia było metodyczne plądrowanie wyposażenia Zamku Królewskiego. Zamek,
choć dotkliwie uszkodzony bombardowaniami we
wrześniu 1939 roku, zachował swój główny korpus
i – co najważniejsze – nie utracił nic z wyposażenia. Wnętrza pozostały praktycznie nienaruszone22.
Podjęte niezwłocznie przez pracowników zamku
działania mające na celu zabezpieczenie zbiorów
i gmachu, spotkały się z kategorycznym sprzeciwem władz niemieckich, zabraniających prowadzenia jakichkolwiek prac ratowniczych przy zabytku23.
Okupant, wspierany przez wybitnych niemieckich
znawców z dziedziny historii sztuki prof. Dogberta
Freya i dr. Józefa Muehlmanna, przystąpił do dzieła
niszczenia zamku, rozkradając i wynosząc dosłownie
wszystko, co miało jakąkolwiek wartość24. Wskazane
przez nich najdrogocenniejsze elementy wyposażenia trafiały do Niemiec, a pozostałe wykorzystywane
były na potrzeby niemieckich firm budowlanych lub
trafiały w ręce niemieckich urzędników, funkcjonariuszy i wojskowych25. Los zamku został przesądzony
już na początku listopada 1939 roku, kiedy generalny
gubernator okupowanych ziem polskich Hans Frank
uzyskał od Hitlera pozwolenie na jego wyburzenie26.
Akcji ogołacania wnętrz towarzyszyło więc borowanie przez specjalne jednostki minerskie kilku tysięcy
otworów pod założenie ładunków wybuchowych.
Zniszczenia dokonano jednak dopiero pięć lat później.
Zamek wysadzono w powietrze w pierwszej połowie
września 1944 roku, podczas powstania warszawskiego. Detonacje prowadzono przez kilka dni27.
Realizacja pierwszej fazy Planu Pabsta przybiegała etapami. Pacyfikacja powstania w getcie
warszawskim i likwidacja samego getta w 1943 roku
zapoczątkowały akcję prowadzoną na niespotykaną
22

M. Getter, „Warschauer Kulturblätter” – pismo dla społeczności
niemieckiej (1940–1943), „Dzieje Najnowsze”, XLII ( 2010), nr 1,
s. 83.

S. Lorentz, Walka o Zamek 1939–1980, Warszawa 1986, s. 14.

23

Ibidem.

24

Ibidem, s. 17.

19

Ibidem.

25

Ibidem, s. 19 i 22; Warszawa oskarża, Warszawa 1945, s. 9–10.

20

Warschau, hrsg. Grundmann, Schellenberg, mit einen Beitrag
Prof. G.W. Buchner, Krakau 1944.

26

Warschau im Zweiten Weltkrieg…, s. 32.

J.S. Majewski, Śródmieście i jego mieszkańcy w latach niemieckiej
okupacji: październik 1939 – 1 sierpnia 1944. Dzień powszedni,
w: Straty Warszawy 1939–1945…, s. 71–72.

27

21

Najprawdopodobniej między 8 a 13 września 1944 r., na podstawie analizy Zygmunta Walkowskiego. http://panorama.varsovia.pl/varsovia/index.php-frame=main&mapa=0&item=2110&top=18.htm (dostęp: 7.08.2019).
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3. Sala o dwóch słupach
na Zamku Królewskim
w Warszawie; widoczne
otwory wyborowane
w 1939 r. przez
niemieckie jednostki
saperskie pod ładunki
wybuchowe;
fot. A. Jagiellak
4. Wywiercone otwory
pod dynamit w alkierzu
na Zamku Królewskim...

dotychczas skalę równania z ziemią całych kwartałów zabudowy miasta. Kolejnym etapem było niszczenie Warszawy w 1944 roku, po upadku powstania
warszawskiego. Metodycznie wysadzano w powietrze i podpalano gmachy użyteczności publicznej,
budynki zabytkowe i mieszkalne. Wbrew założeniom
okupanta, Starówka – rzekomy ślad po germańskich
korzeniach miasta – stała się symbolem zaciętej walki
powstańczej. Sposób niszczenia Warszawy ilustrują
fotografie wykonane przez samego okupanta. Na
zachowanych zdjęciach z archiwum fotograficznego
Alfreda Mensebacha, członka oddziałów biorących
udział w wysadzaniu budynków Warszawy, udokumentowano burzenie miasta jeszcze w czasie trwania
walk powstańczych28. Akcja niszczenia prowadzona
była przez specjalne niemieckie oddziały saperskie
tzw. Sprengkommando, będące częścią Technische
Nothilfe (Pomoc Techniczna), pomocniczej formacji
policji niemieckiej29.
Powstańcy bronili Starówki przez cały sierpień 1944 roku. W trakcie walk artyleria niemiecka
28

29

5. ...i zbliżenie; fot. A. Jagiellak

ostrzeliwała całe Stare Miasto od strony Wisły,
przesuwając atak ogniowy coraz wyżej, aż do zabudowy na Rynku. Oprócz tego z powietrza zrzucano
także tzw. krowy, czyli pociski burzące o niezwykłej
sile, wydające charakterystyczne dźwięki przypominające ryczenie krowy. Akcja burzenia była realizowana metodycznie. Po wycofaniu się powstańców
ze Starówki oddziały Sprengkommando przystąpiły do zakładania ładunków wybuchowych. Po
eksplozjach wkraczały oddziały Brennkommando,
które miotaczami ognia wypalały pozostałości po
wysadzeniach i bombardowaniach30. W ten sposób

Dokumentacja fotograficzna w formie opisanych kart katalogowych wykonana została przez Alfreda Mensebacha
i Thomasa Schmidta, zbiory Instytutu Zachodniego w Poznaniu, http://www.iz.poznan.pl/archiwum/2018/01/12/zdjecia
-alfreda-mensebacha-nr-17-2017/ (dostęp: 7.08.2019).

30

Ibidem.
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Raport o stratach wojennych Warszawy, Zespół ds. ustalenia
wartości strat, jakie Warszawa poniosła w wyniku II wojny

8. Ślady kul w kamiennym cokole elewacji zamku, widoczne
od strony saskiej; fot. A. Jagiellak

6. Uskok w marmurowej okładzinie ściany przy wejściu
do Biblioteki Królewskiej, powstały w wyniku siły uderzenia
ładunków wybuchowych spadających na zamek; fot. A. Jagiellak

praktycznie unicestwiono zabudowę Starego Miasta.
Prawie 100% budynków legło w gruzach. Pozostały
jedynie zgliszcza i fragmenty spalonych elewacji.
Najlepiej zachowane – wypalone, ale niedoszczętnie
zniszczone – zachowały się dwie z trzech kamienic
Muzeum Historycznego Warszawy, wzmocnione
przed wojną stropami ognioodpornymi.
Po tak zmasowanej akcji burzenia i niszczenia
zabytku trudno spodziewać się zachowania jakichkolwiek śladów zniszczeń na Starym Mieście. A jednak
pozostałości te przetrwały nawet tam, gdzie okupant
z pedantyczną wręcz dokładnością starał się zmieść
zabudowę z powierzchni ziemi. W murach zamkowych zachowały się w dwóch miejscach otwory
wywiercone jeszcze w 1939 roku przez oddziały
Technische Nothilfe pod ładunki wybuchowe.
Wywierty te znajdują się na parterze: w skrzydle
gotyckim, w sali o dwóch słupach oraz w alkierzu,
w elewacji saskiej (il. 3–5). Otwory borowano za
pomocą świdrów elektrometrycznych w dwóch rzędach, co 75 cm na wysokości ok. 1,5 m od poziomu
dziedzińca31. W ciągu dwóch miesięcy (od końca
października do grudnia 1939 r.) wywiercono ponad
kilka tysięcy takich dziur zarówno w zewnętrznych,

9. Ślady na
boniach narożnika
zamku, od strony
południowej;
fot. A. Jagiellak

jak i wewnętrznych murach32. Zachowane wywierty
zostały wyborowane w mniej regularny sposób.
Otwory te są prezentowane wyłącznie w sali dwusłupowej, natomiast w alkierzu przykryte kotarą
nie są widoczne dla zwiedzających. Ślady zniszczeń
zachowały się także w bibliotece królewskiej, która
nie została zniszczona podczas działań wojennych.
W trakcie prowadzonych po wojnie prac konserwatorskich zachowano uskok w marmurowej okładzinie
ściany przy wejściu do biblioteki. Uskok ten pokazuje
siłę wybuchu ładunków, spadających na zamek, które

światowej, Miasto Stołeczne Warszawa 2004, https://www.
um.warszawa.pl/sites/default/files/Raport_o_stratach_wojennych_Warszawy.pdf (dostęp: 7.08.2019).
31

S. Lorentz, Walka o Zamek…, s. 17.

32
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Ibidem.
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9. „Drugi” trzon Kolumny
Zygmunta wykonany
w 1887 r. w ramach prac
konserwatorskich;
fot. A. Jagiellak

spowodowały wyłom w płaszczyźnie okładziny33 (il.
6). Innym przykładem są postrzelimy zachowane na
kamiennym cokole elewacji saskiej zamku, od strony
Wisły. Być może są to pozostałości ognia artyleryjskiego prowadzonego przez odziały niemieckie
podczas ataku na Starówkę w 1944 roku (il. 7). Ślady
walk z czasu powstania warszawskiego są również
widoczne na piaskowcowych boniach na południowo
-wschodnim narożniku zamku34 (il. 8).
Podczas odbudowy zamku, podobnie jak w przypadku odbudowywanych kamienic Starego Miasta,
starano się wykorzystać oryginalne fragmenty kamieniarki i detali. Elementy te udało się ocalić dzięki
akcji ratowniczej zamku zapoczątkowanej jeszcze
w pierwszych dniach obrony Warszawy, prowadzonej pod kierownictwem Stanisława Lorentza. Z płonącego gmachu zbiory ratowali zarówno pracownicy
zamku, Muzeum Narodowego i Zarządu Miasta,
kierowanego jeszcze przez prezydenta Warszawy
Stefana Starzyńskiego, jak i mieszkańcy Starego
Miasta, studenci oraz harcerze35. Akcja ta była kon-

33

Na podstawie informacji uzyskanych od p. Marii Szczypek, Zastępcy Głównego Konserwatora Zamku Królewskiego w Warszawie.

34

Projekt Archiwum Akt Nowych „Zraniona Stolica”, http://www.
aan.gov.pl/zranionastolica/.

35

S. Lorentz, Udział Muzeum Narodowego w dziele ratowania Zamku Królewskiego w Warszawie, „Ochrona Zabytków”, 26 (1973),
nr 1, s. 5.

tynuowana nieprzerwanie, nawet po zajęciu miasta
przez Niemców i w trakcie prowadzonego przez nich
systematycznego plądrowania zabytku. Ewakuowane
w konspiracji zbiory były następnie zabezpieczane
i ukrywane, głównie w podziemiach Muzeum
Narodowego. Uratowano w ten sposób, z narażeniem
życia, nie tylko fragmenty oryginalnej kamieniarki,
tj. rzeźby, portale, kominki czy całe bloki kamienne
wykuwane z elewacji, ale również plafony, boazerie,
drzwi, gzymsy, sztukaterie, a nawet polichromie ścian
wycinane wraz z tynkiem oraz fragmenty dekoracji
architektonicznych i rzeźb z elewacji zewnętrznych
zamku36. Całą akcję prowadzono w obecności nieświadomych tego, co się dzieje władz niemieckich.
Przeciwstawiając się planom okupanta, pracownicy
zamku ratowali potajemnie elementy wyposażenia, by
po zakończeniu wojny móc jak najwierniej odbudować zamek37. Po wojnie ocalałe i zinwentaryzowane
jeszcze w trakcie okupacji ruchomości wykorzystano
podczas odbudowy zamku, wplatając je w nowo
wznoszone mury.
Nie tylko Zamek Królewski ma w sobie relikty
starej zabudowy, zniszczonej działaniami wojennymi.
Ślady takie, choć dzisiaj niewidoczne, zachowały się
także na staromiejskich kamienicach. Odnajdowane
w rumowisku po Starym Mieście ocalałe fragmenty
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36

Ibidem, s. 8 i 9.

37

Ibidem, s. 6–8.

wkomponowywano w nowo odbudowywane domy
i kościoły. Ciekawym przykładem takiej rekonstrukcji
są malowidła Zofii Stryjeńskiej z 1928 roku, zdobiące
elewacje rynkowych kamienic. Ocalałe dekoracje
zostały częściowo wyeksponowane w ramach powojennej aranżacji plastycznej domów. Pozostałe partie
malowideł zniszczone wskutek podpalenia zabezpieczono i przykryto nowymi tynkami i dekoracjami
malarskimi.
Ślady zniszczeń wojennych nosi także pomnik –
ikona Starego Miasta – Kolumna Zygmunta III Wazy.
Rzeźba została trafiona pociskiem artyleryjskim
przez Niemców we wrześniu 1944 roku. Figura króla
spadła na ziemię, ale szczęśliwie ocalała, natomiast
poważnie uszkodzony został trzon kolumny. Nie był
to oryginalny element pomnika, ale „drugi” trzon
wykonany w ramach prowadzonych w 1887 roku
prac konserwatorskich przy kolumnie. Trzon ten jest
obecnie eksponowany razem z oryginalnym z 1644
roku przed Wieżą Grodzką (il. 9). Oba zostały tam
ustawione w ramach utworzonego w 1985 roku niewielkiego lapidarium na południowej skarpie przy
Zamku Królewskim. Stojąca na placu Zamkowym
rzeźba wspiera się na „trzecim” już trzonie – kolumna
została ponownie ustawiona przed zamkiem 22 lipca
1949 roku.
Jednym z najbardziej znanych miejsc – symboli
walk powstańczych Starego Miasta – jest południowa

11. Tablica pamiątkowa
na ul. Kilińskiego,
informująca o eksplozji
niemieckiego
transportera ładunków
wybuchowych w dniu
13 sierpnia 1944 r.;
fot. A. Jagiellak

10. Fragment gąsienicy niemieckiego transportera ładunków
wybuchowych wmontowany w południową ścianę katedry
św. Jana Chrzciciela; fot. A. Jagiellak
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ściana katedry św. Jana Chrzciciela z wmurowanym
fragmentem gąsienicy niemieckiego transportera
ładunków wybuchowych. Świątynia była świadkiem zaciekłych walk, a w ich końcowych etapie, po
upadku powstania, podzieliła los innych zabytków,
czyli została wysadzona przez Niemców w powietrze. Po wojnie nad reliktem zamontowano tablicę
pamiątkową, która głosi: „Gąsienica niemieckiego
czołgu – miny «Goliat», który podczas powstania warszawskiego w 1944 r. zburzył część murów Katedry”
(il. 10). Gąsienica ta pochodzi jednak najprawdopodobniej z ciężkiego transportera ładunków wybuchowych, który eksplodował 13 sierpnia 1944 roku na ul.
Kilińskiego, czyniąc ogromne spustoszenie i zabijając
kilkuset powstańców i cywilów, o czym informuje
inna tablica umieszczona na ul. Kilińskiego (il. 11).
Wydarzenie to przeszło do historii jako jedno z najtragiczniejszych z czasu walk powstańczych o Starówkę.
Do listy zabytków zniszczonych z premedytacją
przez okupanta należy również kościół św. Marcina na
ul. Piwnej. Zabytek podzielił los katedry – wysadzony
w powietrze, doszczętnie spłonął. Z pożogi wojennej
ocalał jedynie fragment XVII-wiecznego krucyfiksu.
Zawieszona na filarze nawy głównej rzeźba została
po wojnie uzupełniona metalowym drutem, oddającym zarys kształtu górnej partii postaci (il. 12)38.
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Katalog zabytków sztuki w Polsce. Miasto Warszawa, cz. 1: Stare Miasto, red. J.Z. Łoziński, A. Rottermund, Warszawa 1993,
s. 216.
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12. Odrestaurowany po zniszczeniach wojennych XVII-wieczny
krucyfiks z kościoła św. Marcina na ul. Piwnej; fot. A. Jagiellak

Ślady po kulach widoczne są również na portalach i obramieniach okiennych kamienic przy ul.
Świętojańskiej 15 i 17 (il. 13–14) i ul. Piwnej 12/14
(il. 15). W czasie powojennej odbudowy Starego
Miasta zdarzało się, że wydobyte z gruzów oryginalne
fragmenty portali montowano w innych miejscach niż
pierwotne – nie zawsze można było ustalić oryginalną
lokalizację takich reliktów. W rekonstrukcji Starówki
priorytetem było wykorzystanie w odbudowywanych murach jak największej ilości oryginalnych detali
– nawet ułamki dawnych dekoracji i inskrypcji miały
tutaj niepodważalną wartość autentyku. Przykładem
tego rodzaju rekonstrukcji jest Kamienica Simonettich
przy Rynku Starego Miasta 15. Na budynku od strony
ul. Zapiecek wmontowano fragment oryginalnego
nadproża z datą 1666, noszącego ślady zniszczeń
wojennych (il.16).
Odbudowane z gruzów i zgliszczy Stare Miasto
jest wizytówką historycznego centrum Warszawy.
Spatynowane już dzisiaj domy i kościoły wzniesione przy charakterystycznych wąskich uliczkach

13–15. Ślady po kulach widoczne na portalach kamienic przy ul. Świętojańskiej 15 i 17 oraz przy ul. Piwnej 12/14; fot. A. Jagiellak
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Starówki. Zachowane w przestrzeni zabytku ślady
zniszczeń II wojny światowej stanowią materialny
dowód tragicznych losów jednej z najstarszych części Warszawy. To naoczni świadkowie aktu zbrodni:
metodycznego barbarzyńskiego niszczenia i próby
unicestwienia wielowiekowej i wielonarodowej
spuścizny – dorobku kulturowego poprzednich
pokoleń. Pozostałości te stanowią ważny dokument
historyczny i przesłanie o treściach wciąż aktualnych, mimo upływu lat. Ślady te niosą ze sobą wartości o dużym ładunku emocjonalnym wynikającym
z traumatycznych wydarzeń związanych z zaciekłą
obroną, zniszczeniem i wreszcie klęską. Ich wartość
jest niepodważalna i stanowi istotny atrybut świadczący o autentyczności dobra wpisanego na Listę
światowego dziedzictwa UNESCO.

16. Fragment oryginalnego nadproża z datą „1666” przy
ul. Zapiecek; fot. A. Jagiellak

sprawiają wrażanie starych: autentycznych, powstałych na przestrzeni minionych wieków. Dopiero
wnikliwe oko i dokładniejsza obserwacja pozwala
dostrzec prawdziwą historię zapisaną w murach

Wounds of Memory in the Old Town in Warsaw. Traces of World War II
in the Context of German Visions for Warsaw
Abstract
In September 1939, the largest losses in Warsaw’s buildings were caused by aerial attacks. During the siege of the
city in the first month of the war, the Old Town did not suffer any major losses. However, the wave of bombing that
fell on the historic centre severely destroyed the Royal
Castle. The bombing also destroyed houses and churches
in the immediate vicinity of the castle. By 28 September
1939 – the day the Warsaw capitulation agreement was
signed – about 3% of the Old Town’s buildings were
destroyed. For comparison, the total damage suffered
during the Warsaw’s defence is estimated at around
10–12%. Although damage to buildings from this period
could be attributed mainly to warfare, systematic bombing
and shelling of objects, including monuments of no military significance, and methodical plundering of the Royal
Castle after the capitulation of Warsaw, clearly indicate
that it was a planned action.

be demolished and the number of population drastically
diminished.
According to the plan, the Warsaw Old Town was to be
preserved and incorporated into the new structure of the
German city. The decision to leave the Old Town buildings
was primarily due to the regular layout, which, according
to Nazi propaganda, was a testimony to the Germanic
roots of Warsaw and the continuity of German settlement
in the East. Contrary to this, however, the Old Town
became a symbol of fierce fight of Polish nation against
the Germans. After the insurgents withdrew from the Old
Town, the Germans began to systematically demolish it
and set fire to the buildings. The historical buildings of the
city virtually ceased to exist. Almost 100% of the buildings
were in ruins.
After such a massive destruction it is hard to expect any
signs of damage in the Old Town. And yet, these remains
survived, for example: in the castle walls, holes drilled
in 1939 by Technische Nothilfe troops for the explosives
survived in two places. Traces of damage are also visible
in the royal library and on the stone base of the Saxon
façade as well as on the façade panels on the southeast
corner of the castle.

The occupier wanted to completely demolish the city of
Warsaw and erect a new German city from scratch, as evidenced by the plans prepared by the German architects
Hubert Gross and Otto Nurnberger from Wurzburg that
went down in history as “Pabst Plan”. According to the
plan, prepared in February 1940, the area of the city was
to be reduced by several times, most buildings were to
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The traces of war damage are also visible on the monument-icon of the Old Town – the Sigismund’s Column,
with the statue of King Sigismund III Vasa. The sculpture
was hit by the Germans in September 1944. The figure of
the king fell to the ground, but luckily survived, while the
shaft suffered serious damage. It is currently exposed in
front of the Grodzka Tower. One of the most famous places-symbols of the insurgents’ fight in the Old Town is the
southern wall of the St John Cathedral with the fragment
of the caterpillar of the German explosive transporter built
into it that exploded on 13 August 1944 on Kilinski Street,
killing several hundred insurgents and civilians. The list of
monuments destroyed deliberately by the Germans also
includes the St Martin Church in Piwna Street; only a fragment of a 17th-century crucifix survived. Bullet marks are
also visible on portals and window frames of tenement
houses in 15 and 17 Świętojańska Street and 12/14 Piwna
Street.

Rebuilt from ruins, the Old Town is a showcase of the
historic centre of Warsaw. The houses and churches
rebuilt along the characteristic narrow streets give the
impression of being authentic, created over the past centuries. Only a keen eye and more accurate observation
allows us to see the true story recorded in the walls of
the Old Town. The traces of the destruction of World War
II preserved in the Old Town urban tissue are a material
proof of the tragic fate of one of the oldest parts of
Warsaw. They are eyewitnesses of the act of crime –
methodical barbaric destruction and attempts to annihilate the centuries-old and multinational cultural heritage
of previous generations. These remains are an important
historical document and a message with content still valid
despite the passage of years. Their value is indisputable
and constitutes an important attribute testifying to the
authenticity of the property inscribed into the UNESCO
World Heritage List.
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Napisy na murach z czasów II wojny światowej
we współczesnej przestrzeni publicznej Warszawy

W

tym roku mija osiemdziesiąta rocznica wybuchu II wojny światowej. To bardzo dużo czasu
– gdyby mierzyć długością życia ludzkiego, to niemal
trzy pokolenia, coraz mniej jest zatem tych, którzy
pamiętają tamte straszne dni. Truizmem jest stwierdzenie, że spośród wszystkich miast w Polsce to
Warszawa była najbardziej dotknięta owym furor teutonicus, germańskim szałem niszczenia, który obrócił
w perzynę centralne dzielnice miasta. Na niewielu
budynkach ocalałych pomimo wysiłków niemieckich, upływu czasu, a także powojennej odbudowy,

rozbudowy i przebudowy, zachowały się – oprócz śladów po pociskach – różnego rodzaju napisy, inskrypcje czy rysunki z tamtych lat. Nie wszystkie zostały
udokumentowane, nie o wszystkich wiemy, a ubywa
ich nieustannie, chociaż dziś są ważnym świadectwem
epoki. I jak zwykle w takich wypadkach, mamy do
czynienia z dwoma równoległymi procesami – z jednej strony dowiadujemy się o coraz to nowych tego
rodzaju obiektach i dokumentujemy je, z drugiej zaś –
nieustannie tych materialnych świadectw wojennych
ubywa wskutek rozbiórek, remontów, bezmyślnego

1. Widok z pałacu Krasińskich
w kierunku północno-zachodnim na teren getta;
fot. K. Pęcherski, ok. 1950 r.,
archiwum Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków
w Warszawie (dalej MUOZ),
nr 17548
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2. Widok z placu
Grzybowskiego na ul. Bagno
i dalej zabudowę przy
ul. Marszałkowskiej, w głębi
wielki gmach Prudentialu przy
placu Wareckim (Powstańców
Warszawy), archiwum MUOZ,
nr 11925

je przynajmniej udokumentować. Świadectwem
takiego podejścia jest zachowany w zasobie
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Warszawie poszyt zawierający wykonaną w 1979
roku przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy na
zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

zamalowywania, otynkowania bądź okrycia grubą
kołdrą ocieplenia, która kompletnie wypacza odbiór
architektury obiektu.
Ślady zniszczeń wojennych i napisy na murach
z tego okresu są ważnym elementem tożsamości
miasta, wiedziano o tym już od dawna i starano się

3, 4. Kamienica przy Tamka 45A, oznaczona znakiem Polskiego
Białego Krzyża, jeszcze w 1939 r. Mieścił się tam punkt
opatrunkowy, wykorzystywany w trakcie oblężenia miasta
w 1939 r. i podczas powstania warszawskiego. Tablica z prawej
upamiętnia siedzibę sztabu VIII ugrupowania Armii Krajowej
Bicz, która również mieściła się w tym budynku. Pod numerem
domu tabliczka objaśniająca , umieszczona w trakcie remontu
w 2010 r., kiedy to odsłonięto i zakonserwowano znak;
fot. A. Oleksicki, czerwiec 2019
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inwentaryzację postrzelin na murach domów i kamienic warszawskiego Powiśla. Jest to jedynie cząstkowa
ewidencja obejmująca zasięgiem zaledwie niewielki
fragment obszaru przedwojennej Warszawy, doliczono się wówczas na tym terenie 35 obiektów
noszących ślady uszkodzeń wojennych. Niestety, nie
przeprowadzono chyba wówczas pełnej ewidencji ocalałych napisów w stolicy, a przynajmniej nie
udało się jej odnaleźć w archiwum Mazowieckiego
Urzędu Ochrony Zabytków żadnych dokumentów na
ten temat, choć z całą pewnością napisów tych było
znacznie więcej niż obecnie.
Ocalałe i dotychczas udokumentowane napisy
z czasów wojny należy podzielić na kilka zasadniczych grup. Pierwsza z nich to napisy informacyjne,
mówiące o lokalizacji istotnych w czasie działań
wojennych miejsc: szpitali, punktów opatrunkowych,
aptek, schronów i miejsc ukrycia w wypadku nalotu.
Jest ich bardzo niewiele, praktycznie zniknęły z ulic.
Część z nich ma proweniencję tuż przedwojenną,
powstawały w ramach przygotowań do odpierania nalotów niemieckich, jak ten na kamienicy przy

5. Punkt sanitarno-opatrunkowy
uruchomiony
w czasie powstania
warszawskiego
prawdopodobnie
na terenie Woli lub
centrum miasta,
wg Jerzy Piórkowski,
Miasto nieujarzmione,
Warszawa 1957, nlb

ul. Tamka. Inne, wykonywane pośpiesznie już w trakcie powstania informowały o szpitalach powstańczych, punktach opatrunkowych, pierwszej pomocy
medycznej itp., przepadły niemal w zupełności. Ich
miejsce zajęły tablice pamiątkowe, których część
obecnie również wymaga konserwacji.
Prawie zupełnie zniknęły z przestrzeni publicznej
Warszawy strzałki kierujące do schronów w przypadku nalotu, powszechne na fotografiach wojennych.
Szczególnie często można było je znaleźć w dzielnicach zamieszkanych przez Niemców. O dziwo, znaki
takie można natomiast znaleźć na ulicach potraktowanego znacznie łagodniej przez historię Krakowa,

6, 7. Żoliborz, ul. Cieszkowskiego 3, budynek, w którym mieścił
się szpital powstańczy; tablica upamiętniająca ten fakt;
fot. A. Oleksicki
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niewielkie karteczki przypinane do drzew, ram okiennych i drzwiowych z informacjami o tym, kto z danej
kamienicy/domu przeżył, kto zginął, kogo się poszukuje, z danymi o punktach kontaktowych itp. Jedynym
miejscem, gdzie można je znaleźć, jest drzewo na terenie Pawiaka, przy czym są to teksty odtworzone.
Kolejnym rodzajem napisów umieszczanych na
ścianach i murach, a także wprost na chodnikach były
wykonywane najczęściej węglem bądź czarną farbą
teksty informujące o przeprowadzanych egzekucjach.
Jeszcze w ciągu kilku pierwszych lat po wojnie zaciągane przed nimi rocznicowe warty pełnione przez
byłych powstańców w hełmach niemieckich z białoczerwonymi opaskami i przez żołnierzy Wojska

8. Kraków, modernistyczna kamienica przy ul. Rtm. Dunin-Wąsowicza 14 z wyraźnie widoczną strzałką kierującą do
ukrycia przeciwlotniczego; fot. A. Oleksicki, kwiecień 2019

9. Fragment elewacji tzw. Domu Kolejowego w Warszawie
przy Chmielnej 73B z podobną strzałką, gorzej jednak
zachowaną, wskazująca kierunek ucieczki przez atakiem
z powietrza; fot. A. Oleksicki, czerwiec 2019

10. Narożnik jednej z ulic tuż po zajęciu Warszawy przez
Niemców, gęsto oblepiony anonsami osób prywatnych.
Widoczny przechodzień, który usiłuje odnaleźć wśród
nich poszukiwaną informację, wg J. Piórkowski, Miasto
nieujarzmione..., nlb. Wkrótce Niemcy doprowadzili do
usunięcia tego rodzaju inseratów, zezwalając na umieszczanie
ich tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Powyżej:
nowe, okupacyjne nazwy ulic nad dawnymi, a w tym silnie
postrzelana tabliczka dotycząca ul. Marszałkowskiej

choć tam również są pozbawione napisów objaśniających sporządzanych w urzędowym języku niemieckim.
Bardzo rzadkie są oryginalne napisy i znaki
o treści patriotycznej, a także nawołujące do walki
zbrojnej z okupantem bądź do biernego oporu, np.
poprzez żółwie tempo pracy. Całkowicie przepadły
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11–13. Aleje Jerozolimskie/róg
Marszałkowskiej, ruiny kamienicy
Al. Jerozolimskie 35 (?),
gdzie Niemcy rozstrzelali 21
stycznia 1944 r. 107 Polaków.
Archiwum fotograficzne
K. Pęcharskiego, MUOZ,
nr 12976, przed 1948 r. Pod flagą
widoczne resztki pierwotnego
napisu i krzyż. Poniżej to samo
miejsce obecnie, w centrum i na
zbliżeniu tablica Karola Tchorka,
zamontowana w końcu lat 50.
XX w.; fot. A. Oleksicki, czerwiec
2019

były szyldy, także wielkopowierzchniowe reklamy,
najczęściej na narożnych, mocno eksponowanych
kamienicach, ale wszystko było uporządkowane,
umieszczane w sposób przemyślany, bez charakterystycznego dla dzisiejszych czasów chaosu informacyjnego. Na kamienicach częściowo zrujnowanych
wskutek bombardowań i ostrzału niemieckiego
w czasie walk obronnych w 1939 roku można czasem
dostrzec wymalowane wielkie numery policyjne, lecz
praktycznie brak jakichkolwiek napisów przyczepianych czy nabazgranych na murach, płotach, ogrodzeniach, latarniach i wszędzie tam, gdzie dotyka nas dziś

Polskiego. Później w ramach porządkowania miasta
i likwidacji zniszczeń napisy stopniowo usuwano,
wprowadzając zamiast nich ujednolicone tablice
według projektu prof. Karola Tchorka, upamiętniające
zbrodnie „hitlerowskie” w miejsce „niemieckich”.
Mimo uważnej analizy przedwojennej prasy ilustrowanej, a także ulica po ulicy najlepszego bodaj
źródła ikonograficznego do wyglądu ulic Warszawy
od drugiej połowy lat trzydziestych aż do mniej więcej 1948 roku, jakim są ocalałe z pożogi wojennej fotografie Referatu Gabarytów, praktycznie nie znalazłem
żadnych napisów na murach kamienic. Oczywiście,
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14. Ul. Prosta 1. Fotografia
wykonana w 1939 r. tuż
przed wybuchem wojny.
Na pierwszym planie
charakterystyczny słup
ogłoszeniowy z mobilizującym
tekstem FRANCJA CZUWA,
za nim pomalowana w sposób
wyróżniający z reszty elewacji
apteka. Brak przypadkowych
napisów na elewacji. Zwracają
uwagę dwukołowe wózki
poruszane siłą mięśni ludzkich,
archiwum MUOZ, Referat
Gabarytów, t. 34

podstawowej materii fotografii. Jest nią dla Referatu
Gabarytów konkretny budynek, czasem w kontekście zabudowy sąsiadującej. Współczesne fotografie pokazują, poza elementami architektonicznymi
i ogólną bryłą, mnóstwo nabazgranych na ścianach
napisów, a przede wszystkim jakieś mniej czy bardziej
legalne reklamy i innego rodzaju elementy nieistotne
z punktu widzenia fotografowanego obiektu. Materii
budynku, zwłaszcza na wysokości człowieka, często
trzeba się domyślać.
W tamtych czasach poza architekturą i znajdującymi się na zdjęciach przypadkowymi przechodniami
czy pojazdami (istotnym elementem ruchu ulicznego
są furmanki!) widać jedynie stan obiektu – liszaje
odpadającego tynku, mniej lub bardziej zaniedbaną
stolarkę dziewiętnastowiecznych kamienic, nadbudowane i przebudowane pałace bądź przeciwnie – nowoczesne, wręcz pachnące świeżością modernistyczne
budynki użyteczności publicznej i mieszkalne. Na
zachowanych zdjęciach Referatu z lat okupacji
pojawiają się – i to często – ruiny. Funkcjonujące
w przestrzeni publicznej napisy, szyldy i reklamy są
porządnie rozmieszczone wokół wejść do poszczególnych obiektów albo na specjalnych tablicach reklamowych i słupach ogłoszeniowych w ciągach ulicznych.
Z drugiej strony – zdjęcia z okresu wojny wykonywane na potrzeby Referatu Gabarytów podlegały
swoistej i wielostopniowej cenzurze. Robiono je

15. Ul. Długa 24. Na pierwszym planie jedna z niewielu
sfotografowanych przez pracowników Referatu tablica z
niemieckojęzycznym napisem kierującym do zapasowego
szpitala wojennego, w głębi słup reklamowy z urzędowym
ogłoszeniem niemieckim poprzedzonym „gapą” – oficjalnym
godłem Rzeszy – orzeł trzymający wieniec ze swastyką,
archiwum MUOZ, Referat Gabarytów, t. 9

ta plaga. Nie ma też wszechobecnych reklam, przysłaniających dzisiaj całe elewacje budynków.
Na taki stan rzeczy składało się wiele czynników. Wydaje się, że z jednej strony było to wynikiem
profesjonalizmu autorów owych fotografii. Każde
zdjęcie jest starannie kadrowane, zatem w tym
wypadku chodziło o takie ujęcie obiektu, aby jak najstaranniej pominąć wszelkie elementy nieistotne dla
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16. Obrońca powstańczej reduty w sierpniu 1944 r. Za nim, na boniowanym narożniku kamienicy, widoczny napis: „Nalepiać nie
wolno pod karą sądową”, zapewne jeszcze międzywojenny, wg J. Piórkowski, Miasto nieujarzmione..., nlb
17. Napis stanowiący rozwinięcie akronimu, jakim była kotwica: Polska Walcząca, umieszczony przez Organizację Małego Sabotażu
na elewacji Muzeum Narodowego od strony Alej Jerozolimskich, wg S. Kopf, Lata okupacji. Kronika fotograficzna walczącej Warszawy,
Warszawa 1989, s. 451
18. Napis na murze wykonany przez lewicową PPR, powiązaną z Moskwą, zlokalizowany zapewne na terenie Żoliborza bądź Woli,
wg J. Piórkowski, Miasto nieujarzmione..., nlb

Wydaje się to dziwne, gdy ogląda się bowiem
wydawnictwa poświęcone walce polskiego podziemia z okupantem, ma się wrażenie, iż różnego
rodzaju napisy nanoszone na ściany budynków przez
członków organizacji podziemnych występowały
masowo, wręcz trudno było przejść ulicą, zwłaszcza
w Śródmieściu, by na jakiś się nie natknąć. W rzeczywistości jednak napisy te były szybko i skrupulatnie usuwane. Odpowiadali za to przed władzami
okupacyjnymi właściciele, administratorzy i dozorcy
budynków, a także polscy granatowi policjanci, i to
najczęściej odpowiadali głową, ponieważ okupant
niemiecki niezwykle łatwo szafował życiem traktowanych jak podludzie Polaków.
Namalowanie na ścianie budynku napisu wymagało zatem popełnienia kilku wykroczeń. I wcale nie
chodziło tylko o zniszczenie cudzej własności, ale
przede wszystkim o konsekwencje, na jakie osoba
malująca narażała nie tylko siebie, ale też właściciela
bądź użytkownika w przypadku odkrycia wykrycia
przez władze okupacyjne. Dlatego napisy z tego
okresu są tak rzadkie. Jestem przekonany, że informacje o nich przetrwały do naszych czasów głównie

w taki sposób, że praktycznie nie występują na nich
napisy w języku niemieckim. Ktoś, kto nie wie, że
wykonywano je w czasie okupacji może nawet tego
się nie domyślić. Owszem, dość często widoczne są
zniszczenia, czasami na ulicach widać osoby w mundurach, jednak aby stwierdzić, że są to żołnierze niemieccy potrzebna jest wiedza historyczna. Dopiero
po analizie ogłoszeń na tablicach i słupach, które
z rzadka tylko pojawiają się na tych fotografiach,
a zwłaszcza po przeanalizowaniu opatrzonych zazwyczaj hitlerowskim orłem Bekanntmachungów widać,
kto wtedy sprawował władzę. Na mocno eksponowanych narożnych kamienicach widoczne są ślady po
zdartych plakatach i ogłoszeniach, prawdopodobnie
są to pozostałości rozplakatowywanych tuż przed
wybuchem wojny ogłoszeniach władz cywilnych
i wojskowych, mobilizacyjnych itp. Niemcy dopilnowali, by tego rodzaju informacje jak najszybciej zniknęły z przestrzeni publicznej. Na ogół też nie widać na
tych fotografiach napisów organizacji podziemnych.
Znalazłem tylko kilka zdjęć, na których są ślady pozostałe po jakichś tekstach, praktycznie jednak zupełnie
nieczytelnych.
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19, 20. Ul. Krzywickiego 9A, wschodnie skrzydło
gmachu NIK, elewacja północna, poziom cokołu.
Budynek oddzielony od chodnika rodzajem niskiej
balustrady utworzonej przez rytmicznie rozmieszczone
na niewielkim cokole kule, połączone pasem szerokiej
bednarki; za balustradą trawnik poniżej poziomu
chodnika. Dwa znaki Polski Walczącej umieszczone na
gmachu zajmowanym przez Niemców, wspomniana
balustrada i chodnik dodatkowo utrudniały umieszczenie
symboli. Podczas remontu elewacji przeprowadzonego
kilka lat temu znaki zakonserwowano i dodatkowo
zabezpieczono szkłem organicznym, co powoduje
tzw. bliki; fot. A. Oleksicki, czerwiec 2019

21, 22. Ul. Emilii Plater 13. Z lewej fragment elewacji
frontowej na fotografii J. Giżejewskiej zamieszczonej na
karcie ewidencyjnej (tzw. białej) z 2008 r. Z prawej aktualna
fotografia tejże elewacji. U lewego wezgłowia bramy
przejazdowej pojawił się beztrosko, ale znacznie staranniej
malowany niż wykonywane w czasie wojny, znak Polski
Walczącej; fot. A. Oleksicki, czerwiec 2016
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Ocalałe napisy, zwłaszcza te związane z podziemiem
akowskim, były po wojnie gorliwie niszczone i zacierane przez ówczesne władze. Poza tym, szczególnie
w latach osiemdziesiątych i obecnie, gdy odwaga
znacznie już staniała, pojawiła się mnogość rozmaitych
napisów na murach miasta, w tym także tzw. patriotycznych, odwołujących się do wojennej przeszłości.
I dlatego te oryginalne z czasów wojny i okupacji są
tak bardzo nieliczne. A dzisiaj naprawdę trudno jest
odróżnić znak Polski Walczącej namalowany wczoraj
czy rok temu od tego prawdziwego, wojennego.
Znaczna część tego rodzaju tekstów na ścianach
ocalałych budynków została zniszczona już po wojnie. Przede wszystkim dlatego, że choć napisy te
przypominały o walce z okupantem, to starano się
usunąć z pamięci ślady strasznych przeżyć wojennych, a napisy właśnie je przypominały. Poza tym
w większości malowane pośpiesznie w obawie przed
przechodzącym patrolem były nieestetyczne i szpeciły obiekt. Przepadły zatem w czasie lat odbudowy
stolicy, a potem w toku kolejnych renowacji i remontów poszczególnych budynków. Tak stało się ze słynnym napisem umieszczonym na elewacji Muzeum
Narodowego przez Aleksego Dawidowskiego „Jam
tu jest Ludu Warszawy Kiliński Jan”. Namalowany
trwałą farbą, został usunięty jeszcze w trakcie wojny,
a później nie został odtworzony. Napisy zresztą były
stosunkowo łatwe do usunięcia – wystarczyło zamazać je nową warstwą farby czy przysłonić kolejną
warstwą tynku podczas odświeżania elewacji. Napisy

dzięki natychmiastowej dokumentacji fotograficznej sporządzanej przez innych członków organizacji
podziemnej, na której polecenie napis wykonywano.
Państwo Podziemne nakręciło również film o tzw.
małym sabotażu, pokazujący, w jaki sposób działano
w ramach Akcji „Wawer”. Sposobem na materialne
przetrwanie symbolu lub napisu było szybkie pokrycie go nową maskującą warstwą farby bądź tynku.
Tak właśnie przetrwał znak Polski Walczącej na zajmowanym w czasie wojny przez Niemców gmachu
obecnego NIK-u przy ul. Filtrowej 57. Szybko pokryty
warstwą tynku, usuniętą podczas kolejnego remontu,
zakonserwowany i zabezpieczony płytą z przezroczystego poliwęglanu w 2014 roku, oddzielony od
ulicy trawnikiem i balustradą, świadczy o duchu walki
narodu polskiego z okupantem.
Na przetrwanie do naszych czasów każdego
z takich napisów musiało złożyć się kilka sprzyjających czynników. Jak wspomniałem, ogromna część
śródmiejskiej zabudowy Warszawy uległa zniszczeniu.
Najpierw podczas walk w roku 1939, potem na skutek
bombardowań lotnictwa Armii Czerwonej po wybuchu wojny niemiecko radzieckiej w latach 1941–1944,
planowego niszczenia terenu getta warszawskiego
w trakcie powstania w getcie w kwietniu 1943 roku
i po jego stłumieniu oraz kolejnego planowego niszczenia całego miasta po powstaniu warszawskim 1944
roku. Przynajmniej część podpalanych i wysadzanych
wówczas kamienice niewątpliwie miała na elewacjach znaki niepodległościowe i różne inne inskrypcje.

23. Napis „Jam tu Ludu
Warszawy Kiliński Jan”,
umieszczony przez „Alka”
Dawidowskiego po
zdemontowaniu pomnika
Kilińskiego przez Niemców,
wg S. Kopf, Lata okupacji...,
s. 266. Napisu zdartego
w czasie okupacji po wojnie
nie odtworzono
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24-26. Zbigniew Gajowniczek malujący powieszoną na
szubienicy swastykę, wg S. Kopf, Lata okupacji..., s. 253.
Z prawej oraz na zbliżeniu: ocalały podobny, choć znacznie
mniejszy rysunek umieszczony na narożniku modernistycznej
kamienicy u zbiegu Ligockiej i Króżańskiej na Mokotowie
(w owalu na większym zdjęciu). Ostatnio w trakcie
remontu elewacji napis został zakonserwowany, opatrzony
komentarzem i zabezpieczony szybą z poliwęglanu;
fot. A. Oleksicki, czerwiec 2019

znikały i znikają pod warstwą nowej farby czy tynku,
a ostatnio pod ocieplającą warstwą styropianową lub
wełny mineralnej. Inaczej rzecz się miała z uszkodzeniami murów i elementów architektonicznych
budynków przez pociski, granaty, bomby itp., które są
znacznie trudniejsze do usunięcia i wymagają nakładów pracy i finansowych.
Między innymi z powodów przedstawionych
powyżej starano się umieszczać napisy, symbole
Polski Walczącej i inne w miejscach, których nie
można było wprost powiązać z właścicielem gmachu,
takich mianowicie, gdzie był wzmożony ruch przechodniów bądź przeciwnie – ruch był sporadyczny
lub sezonowy. Napisy patriotyczne malowano więc
wprost na trotuarach ruchliwych ulic, na pomnikach
albo na oblicowaniu kamiennym bulwarów warszawskich na lewym brzegu Wisły. Oryginalnych wojennych napisów zachowało się jednak stosunkowo
niewiele. Najwięcej ocalało napisów wykonywanych

tuż po wojnie przez patrole saperskie, co potwierdza przeprowadzana w ostatnich czasach inwentaryzacja dokumentująca napisy z lat 1939–1945,
chociaż obiektywnie jest to tylko niewielka część
znaków, jakie widzieli warszawiacy tłumnie wracający do miasta po jego wyzwoleniu w styczniu
1945 roku.
Tutaj także mamy do czynienia ze swoistą cenzurą, bo o ile udało mi się to sprawdzić, nie ocalał
żaden napis w języku rosyjskim, chociaż saperzy
radzieccy również brali udział w rozminowywania Warszawy. Niewykluczone, że część napisów
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28. Niemiecki schron wartowniczy przy ul. Chłodnej przed
wejściem na teren ruin dawnego getta. Na nim napis kredą
w języku rosyjskim informujący o miejscu lokalizacji sztabu
rozminowania Warszawy. Poniżej tabliczka po niemiecku
i polsku zakazująca wstępu na ten teren. Zdjęcie wykonane
zapewne w początkach 1945 r., wg Jan Górski, Drugie narodziny
miasta..., il. nr 9

27. Patrol saperów Wojska Polskiego w trakcie
rozminowywania Alej Jerozolimskich, styczeń 1945 r.
Saper na pierwszym planie oraz dwaj najbliżsi ogrodzenia
Łazienek przeszukują teren za pomocą tzw. macki minerskiej
w poszukiwaniu ukrytych min. Nieostrożne posługiwanie
się tym narzędziem mogło sprowokować wybuch ukrytego
ładunku, wg Jan Górski, Drugie narodziny miasta, Warszawa
1976, il. nr 7

29-31. Ul. T. Hołówki 3, modernistyczna kamienica z lat 30. XX w. z wejściami do
klatek od podwórza, rozminowana w lipcu 1945 r., o czym informują napisy po
lewej stronie wejść do klatek nr III, IV, VI, VII, VIII (częściowo ukryty za rynną),
X. Treść napisu (z niewielkimi wariantami) brzmi; „DOM /ROZMINOWANY/
WBOROWIS/25 DNIA JULA 1945”; fot. A. Oleksicki, maj 2019
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32, 33. Ul. Piękna 1A, częściowo zachowany napis
po lewej stronie od wejścia: „SPRAWDZONO MIN
MIEMA…”, poniżej nieczytelna data; fot. A. Oleksicki,
kwiecień 2014

w najbardziej niezdarnej polszczyźnie została wykonana przez żołnierzy Armii Czerwonej. Dzisiaj jednak
bez wnikliwych badań źródłowych nie da się tego ani
udowodnić, ani wykluczyć.
Napisy związane z rozminowywaniem miały
szczególny powód przetrwania. Odbierane były
z sympatią przez powracającą do miasta ludność, dla
której był to swoisty dowód jedności armii ze społeczeństwem. Do dzisiaj mieszkańcy kamienic, na
których takie napisy się zachowały, mówią z sympatią o trudzie żołnierzy rozminowujących stolicę
w początkach 1945 roku. Trzeba pamiętać, że zakres
prac minerskich w Warszawie był ogromny. Do
rozminowania przystąpiono jeszcze w czasie działań wojennych. W drugiej połowie stycznia 1945
roku do rozminowania Warszawy przystąpiły 2.,
4. i 5. Brygada Saperów oraz 9. Batalion 1. Brygady
Saperów – w sumie 4190 żołnierzy Wojska Polskiego.
W celu usprawnienia oczyszczania Warszawy z min,
amunicji i niewybuchów powołano Główny Sztab
Rozminowania. Zasadnicze rozminowanie zakończono 10 marca 1945 roku. W tym czasie zdjęto
i zniszczono 15 208 min różnego typu oraz zniszczono
74 152 bomb lotniczych, pocisków, niewybuchów itp.
To właśnie pamiątką tej ogromnej akcji są ocalałe

gdzieniegdzie na murach kamienic warszawskich kreślone pośpiesznie i często niezdarnie napisy.  
Podsumowując, należy stwierdzić, że napisy
będące świadectwem walki społeczeństwa Warszawy
z okupantem niemieckim w latach 1939–1945 zachowały się sporadycznie. Mimo swej unikatowości
w dalszym ciągu ulegają różnego rodzaju zniszczeniom – przepadają razem z rozbieranymi budynkami,
są zamalowywane i tynkowane. Pojawiające się
w przestrzeni publicznej w sposób nieodpowiedzialny
malowane na murach współcześnie symbole walki
o niepodległość, zwłaszcza symbole Polski Walczącej,
zaciemniają ten obraz, tworzą nieprawdziwe wrażenie masowości napisów historycznych. Zarazem coraz
częściej budzi się świadomość społeczna ich wagi
jako elementu pamięci o tamtych latach. Inwestorzy
podczas prac konserwatorskich starają się je zachować i zabezpieczyć przed przypadkowym zniszczeniem, umieszcza się przy nich również odpowiednie
tablice informacyjne. Mam nadzieję, że prowadzona
obecnie przez Biuro Stołecznego Konserwatora
Zabytków akcja przyczyni się do ujawnienia nieznanych jeszcze tego typu obiektów, a w dalszej
kolejności – do ich zabezpieczenia i odpowiedniego
wyeksponowania.  
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Wall Inscriptions and Drawings from World War II in Contemporary
Public Space of Warsaw
Abstract
This year marks the 80th anniversary of the outbreak
of World War II. On these few buildings that survived
without major changes to their façades, despite German
efforts, both the passage of time and post-war reconstruction and extensions, various types of inscriptions and
drawings from those years have been preserved.

(such as the Kotwica, or Anchor emblem of the Polish
Underground State and Home Army), pieces of information
about street shootings painted on the walls under which
the execution was carried out, writings directed against
the Germans, and finally information about buildings
cleared of mines. The latter were made after the war operations in Warsaw ended and their group is the largest one.

Not all of them have been documented, we do not know
many of them, and they constantly disappear, despite
being an important testimony of times. Here we deal with
two parallel processes – on the one hand we find out
and document new war testimonies of this type, while on
the other they constantly disappear due to demolitions,
renovations, thoughtless painting or plastering over, which
completely distorts the perception of the architecture of
the object. Traces of war damage and war inscriptions are
an important element of the city’s identity – it has been
known for a long time and attempts had been made to
document them at least until the second half of the 1970s.
The author divides the surviving war inscriptions into several categories: wall writings, information ones (e.g. about
sanitary points), inscriptions about the search for missing
persons, making a part of the so-called “minor sabotage”

The author raises the issue of war inscriptions in the
aspect of their practical absence in photographs from the
archives of the Referat Gabarytów (Department of Detailed
City Planning) taken during the war, and he concludes
that this was the result of a conscious choice of the photographs’ authors, a kind of self-censorship resulting from
the occupation conditions, and of their fundamentally
professional approach. It is worthy of notice, on the other
hand, that the number of German writings in these photographs is also very small which was certainly a conscious
choice of the photographs’ authors. In the final paragraphs,
the author of the study expresses the need for further
recording of war inscriptions, as well as for protection and
proper conservation of those already located on the walls
of the city.
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„Rany pamięci” jako zadanie konserwatorskie

Wstęp

wolę lub nawet wskazują na konieczność zachowania,
utrwalenia lub nawet wyeksponowania „ran wojennych” istniejących na murze. Podobnie rzecz się ma
z zabytkowymi elewacjami budynków będących siedzibą urzędów miejskich lub państwowych, gdzie często przystępujący do remontu inwestor już w treści
specyfikacji postępowania o zamówienie publiczne
wskazuje na obowiązek takiego właśnie upamiętnienia istniejących śladów działań wojennych.
Zabezpieczanie, utrwalanie „ran pamięci” i ich
techniczna konserwacja, ze względu na zróżnicowanie podłoży i skalę zniszczeń wywołanych w danym
podłożu przez uderzenie pocisków stanowi osobne
i niełatwe zadanie stojące przed prowadzącym
prace konserwatorem. Obok uzgodnień formalnych,

Rozmaite ślady na murach warszawskich budynków
ocalałych z pożogi wojennej codziennie przypominają przechodniom o tragicznych wydarzeniach z lat
1939–1945. Obecnie najczęściej spotykane to ostrzeliny karabinowe, chociaż gdzieniegdzie zdarzają się
także wymalowane symbole Polski Walczącej lub
inne patriotyczne napisy. Do niedawna w wielu miejscach widoczne były także podziurawione ostrzałem
odpadające płatami tynki, utrącone gzymsy lub inne
dekoracje architektoniczne oraz wystające ze ścian
zbrojenia oberwanych balkonów bądź loggii. To
jednak teraz już bardzo rzadkie przypadki, bowiem
zabytkowa architektura Warszawy dzięki zmianom
własnościowym albo na skutek przedsiębiorczości
zarządów wspólnot mieszkaniowych jest dynamicznie rewaloryzowana, także przy udziale dotacji miejskich dystrybuowanych przez SKZ od 2004 roku1.
Projekty rewaloryzacji fasad przewidują najczęściej remont wypraw tynkarskich lub okładzin
kamiennych, konserwację i restaurację albo wprost
odtworzenie utraconych bądź bardzo zniszczonych
detali architektonicznych oraz, w miarę możliwości,
przywrócenie historycznej kolorystyki. Najczęściej
właśnie wtedy, gdy projekt osiąga finalną postać, podczas kolejnych konsultacji mieszkańcy, właściciele,
zarządcy wspólnot, a także sami projektanci wyrażają
1

1. Ściana szczytowa kamienicy przy ul. Wiktorskiej 3
w Warszawie, fragment, stan obecny, w polu widzenia
relikty tynków z widocznymi postrzelinami z pocisków
o zróżnicowanym kalibrze; fot. K. Grabowski

Dotacje przyznawane są od 2004 r. na mocy dorocznej Uchwały Rady Miasta st. Warszawy.
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rozpoznanego obiektu umożliwia nie tylko badanie
i utrwalenie historii ulicy Wiktorskiej, ale też jednego
z najdramatyczniejszych epizodów w jej wojennej
historii, tym samym związana jest w przebiegiem
Powstania na terenie Mokotowa3.

metodyki i metodologii prowadzenia prac konserwatorskich pojawiają się tu, w istocie najważniejsze,
zagadnienia estetyczne.
Jak to wygląda w dotychczasowej praktyce konserwatorskiej, w szczególności ze względu na walory
estetyczne ukończonych prac, ukazuje krótki przegląd wybranych obiektów, gdzie jak w kalejdoskopie
dostrzec można rozmaite efekty prac nad tym samym
zadaniem konserwatorskim.

Tożsamość zabytku tworzy więc nie tylko jego
metryka ale także ślady upływającego czasu. Wartość
historyczna obiektu architektonicznego przejawiać
się może także poprzez obecność trwałych śladów
walk na jego murach. Wartość tę proroczo dla murów
Warszawy w poetycki sposób opisał w obecnie odległym już XIX stuleciu John Ruskin:

Zagadnienia formalne
Z wyjątkiem symbolu Polski Walczącej2, dla pozostałych śladów wojny na murach nie ma trybu
formalnego ich zabezpieczania w aspekcie uzgadniania dokumentacji czy prowadzenia prac konserwatorskich, chociaż jest, z oczywistych względów,
akceptacja dla działań obliczonych na ich zachowanie w oryginale dla kolejnych pokoleń. Niedawno
Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków prof.
dr hab. Jakub Lewicki informując o wpisaniu do rejestru zabytków jednej z kamienic na Mokotowie (il. 1),
podkreślał, że:

To właśnie w złotej skazie czasu musimy szukać prawdziwego światła, koloru i najwyższej wartości architektury. Dopiero gdy budynek uzyskał taki charakter,
gdy został powierzony sławie, uświęcony ludzkimi
czynami, jego ściany były świadkami cierpienia, a jego
kolumny wyrastały w cieniu śmierci, jego istnienie –
dłuższe od przedmiotów należących do otaczającego
go świata – może być obdarzone czymś więcej niż istnienie tych, którzy posiadają jedynie język i życie4.

W świetle oczekiwań społeczności miasta
i zbiorowej pamięci jego dramatycznych losów,
zwłaszcza 1944 roku, zachowanie, utrwalenie i zabezpieczenie śladów wojny w postaci ostrzelin na murach
Warszawy to konserwatorski aksjomat, do rozwiązania pozostają wyłącznie osobne zagadnienia technologiczne i estetyczne każdego kolejnego obiektu.

Tym samym ocalała z pożogi wojennej bryła frontowa
kamienicy wraz z elewacją pokrytą licznymi śladami
kul jest bezpośrednim dokumentem działań powstańczych i nie można jej odmówić walorów historycznych
(wpisanie do rejestru zabytków kamienicy pod nr 17
umożliwiło udokumentowanie analogicznych śladów
walki oraz ich utrwalenie w postaci odkrywki architektonicznej w przestrzeni wyremontowanej elewacji). Podkreślić należy, że ochrona konserwatorska tak

2

Metodyka i metodologia prac
konserwatorskich
W niewielu tylko przypadkach wybranie odpowiedniej metody może należeć do projektanta, w większości przypadków bowiem o ostatecznym sposobie

W czerwcu 2014 r. sejm uchwalił ustawę o ochronie Znaku
Polski Walczącej. Zgodnie z art. 1 ustawy znak, będący symbolem walki polskiego narodu z niemieckim agresorem i okupantem podczas II wojny światowej, stanowi dobro ogólnonarodowe i podlega ochronie należnej historycznej spuściźnie
Rzeczypospolitej Polskiej. Otaczanie Znaku Polski Walczącej
czcią i szacunkiem stało się prawem i obowiązkiem każdego
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, a jego publiczne znieważanie podlega karze grzywny (art. 2 i 3 ustawy). Ustawa
została podpisana przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 30 lipca w Parku Wolności przy Muzeum Powstania
Warszawskiego podczas spotkania z powstańcami z okazji 70.
rocznicy wybuchu walk; źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/
Znak_Polski_Walczącej (dostęp: 17.08.2019).
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3

Informacja na stronie MWKZ z 19 IV 2019 r. o wpisie do rejestru kamienicy przy ul. Wiktorskiej 3 w Warszawie; źródło:
https://www.mwkz.pl/archiwum-aktualnosci-lista/1284-kamienica-przy-wiktorskiej-3-w-warszawie-zabytkiem (dostęp:
17.08.2019).

4

J. Ruskin, Lampa pamięci, w: Zabytek i historia. Wokół problemów konserwacji i ochrony zabytków w XIX wieku. Antologia, red.
P. Kosiewski, J. Krawczyk, wyd. 2 popr., Warszawa 2007,
s. 103.

które mają być trwale zachowane jako autentyczne
„rany pamięci” należy przyjąć zdecydowanie odmienną
metodykę postępowania, z ograniczoną liczbą zabiegów ukierunkowanych wyłącznie na oczyszczenie
powierzchni z nawarstwień brudu, dezynfekcję oraz
konsolidację tworzywa budowlanego przynajmniej
w obrębie ostrzeliny. W wyjątkowych przypadkach
należy dopuścić niezbędne uzupełnienia oraz wykonanie impregnacji hydrofobizującej, zwłaszcza wtedy,
kiedy jest ona przewidziana dla całej powierzchni
fasady. Na czas prowadzenia prac kompleksowych
na powierzchni fasady ostrzeliny przeznaczone do
zachowania powinny być szczelnie zamaskowane.
W zależności od zakresu prac, wybrane lub
wszystkie zachowane ostrzeliny na powierzchni
obiektu powstałe na podłożach wykonanych z zapraw
mineralnych lub skał osadowych należy poddać zabiegowi konsolidacji przy zastosowaniu preparatu krzemoorganicznego5. Poziom koncentracji wytrącanego
spoiwa zastępczego (żel krzemionkowy) i ewentualnie składników uelastyczniających dobiera konserwator prowadzący prace w zależności od stwierdzonego
stopnia erozji i porowatości tworzywa, w którym taki
ubytek powstał. Podłoża wykonane ze skał przeobrażonych na ogół nie wymagają takiego działania.
Oczyszczanie wewnętrznej powierzchni ostrzelin
wymaga innych zabiegów niż te, jakie na ogół mają
zastosowanie przy usuwaniu wtórnych nawarstwień
i zabrudzeń z powierzchni całych fasad. Oczyszczanie
powierzchni wewnętrznej ostrzelin, która na ogół jest
bardzo sporyzowana lub spękana i rozwarstwiona,
polega w tym przypadku na usunięciu wyłącznie
luźno zalegających złogów brudu, co na ogół można
skutecznie wykonać przy użyciu pędzli i strumienia
sprężonego powietrza lub poprzez nałożenie odpowiednich kompresów. Kompresy mogą być wysycone
rozmaitymi roztworami środków powierzchniowo
czynnych, np. dla wypraw mineralnych, skał osadowych i wapieni są to m.in. kompozycje rozpuszczalników organicznych6. Dla granitów i marmurów używa

2. Fasada kamienicy arch. Franciszka Karola Rotha przy
ul. Wilczej 58, fragment, stan obecny, przed konserwacją,
w polu widzenia ostrzeliny na okładzinach z piaskowca;
fot. K. Grabowski

zabezpieczenia śladów ostrzelin i ich ekspozycji na
tle odrestaurowanej fasady decyduje prowadzący
prace konserwator. W trakcie działań wojennych na
terenie Warszawy ostrzeliwane były obiekty o zróżnicowanej budowie technologicznej: mury z cegły
ceramicznej, ale też budynki o elewacjach tynkowanych i dekorowane sztukaterią, wyłożonych płytami
i płaskorzeźbami z różnych gatunków kamieni naturalnych. Niepoliczalne są kierunki, z których padał
ostrzał, trudna obecnie do ustalenia byłaby odległość,
z jakiej strzelano, bardzo zróżnicowany był także
kaliber pocisków, zawsze jednak impakt pocisku
wywoływało widoczne do dziś zniszczenia o różnym
kształcie, także w zależności od gatunku podłoża, na
jakie trafiał (il. 2).
Powstałe wskutek innego działania w sposób
mechaniczny ubytki w tworzywie budowlanym lub
rzeźbiarskim na ogół kwalifikowane są przez prowadzącego prace konserwatora do uzupełnień z rekonstrukcją, jeśli to możliwe, modelunku plastycznego.
Konserwator sam podejmuje decyzję o zakresie
unifikacji (faktury, kolorystyka) oraz o sposobie
ujawnienia oryginalnych i zrekonstruowanych partii
opracowania rzeźbiarskiego. Jednak w przypadku
ubytków powstałych od pocisków karabinowych,
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5

Np. Remmers KSE 100, 300, 500.

6

Np. aceton, ksylen, alkohol izopropylowy, DMF (dimetyloformamid), Dowanol PM (metoksypropanol).
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się rozmaite pasty chelatujące (np. Monumentique
Pasta C)7. Do uniwersalnych materiałów, jakie można
stosować praktycznie na każdym podłożu należy bez
wątpienia bezrozpuszczalnikowa, bezwodna, błonotwórcza pasta peel-off, stanowiąca mieszaninę
dyspersji naturalnego lateksu i rozmaitych dodatków
funkcyjnych, np. Remmers Arte Mundit8.
Doświadczenie wykazuje, że trwale związane
z podłożem nawarstwienia należy pozostawić, szczególnie wówczas, gdy istnieje ryzyko, że podczas wykonywania zabiegu dojdzie do zniekształcenia formy
ubytku powstałego po impakcie pocisku.
Analogiczną metodę należy zastosować w celu
wyeliminowania aktywnych biologicznie organizmów i porostów. Kompresy, np. celulozowe, mogą
być wysycone rozmaitymi preparatami służącymi do
dezynfekcji, takimi jak np. czwartorzędowe związki
amonowe lub skoncentrowane biocydy rozcieńczane
w etanolu9.
Niekiedy ukształtowanie ubytku po impakcie
pocisku jest takie, że w jego dolnej partii utworzyła
się głęboka kawerna, w której może zbierać się woda
opadowa oraz nanoszone z wiatrem kolejne złogi
brudu. Niezbędne jest wówczas wypełnienie – możliwie jak najmniejsze – tej części wnętrza ostrzeliny
barwioną w masie zaprawą konserwatorską i takie jej
uformowanie, aby zapewnić wysoką dynamikę odprowadzania na zewnątrz nadmiaru wody opadowej.
Zaprawa, z jakiej wykonane będzie takie uzupełnienie
powinna być trudno zwilżalna po związaniu10.
Ostateczne zabezpieczenie powierzchni i struktury pozostawionego w ekspozycji zewnętrznej
ubytku w postaci ostrzeliny, np. poprzez hydrofobizację, zależy od decyzji konserwatora prowadzącego
prace i przyjętego w danym przypadku programu
prac konserwatorskich. Nie należy zalecać punktowej hydrofobizacji samych ostrzelin. Jeśli jednak
7

Zob.: www.prochemko.eu (dostęp: 17.08.2019).

8

https://media.remmers.com/celum/export/documents/
TM_222020_pl_PL_157_67055.pdf (dostęp: 17.08.2019).

9

Np. Remmers Grünbelag Entferner albo skoncentrowane biocydy, jak. np. Biotin – R lub Preventol RI 80, Lichenicida 264.

10

Np. Remmers Vergussmörtel RZ ( BSP RZ Historic) lub Remmers Sperrmörtel (WP M).

otoczenie strefy naznaczonej ostrzelinami, np. cała
fasada lub jej cokół, będą impregnowane preparatami
hydrofobizującymi, to dla poszczególnych ostrzelin
można uzyskać wyższy poziom zabezpieczenia przed
naporem wody opadowej poprzez zastosowanie kremów na bazie silanów o bardzo dużych zdolnościach
penetracyjnych11.

Zagadnienia estetyczne
W przypadku ostrzelin karabinowych, ze względu na
konieczność zachowania ich wartości historycznej
i emocjonalnej, o prawidłowym przeprowadzeniu
prac konserwatorskich ostatecznie decyduje zachowanie wszelkich cech autentyzmu, ponieważ tylko
wówczas trwają one na murach jako faktyczne „rany
pamięci”.
Często jednak stanowisko takie sprzeczne jest
z oczekiwaniami inwestora, ukierunkowanymi na
możliwie wysoki poziom „odnowienia” czy wręcz
„modernizacji” fasady. Inwestor liczy na oczyszczenie lub pomalowanie farbą całych elewacji, w tym
także otworów ostrzelinowych, których większość
ma zostać zaślepiona, aby nie szpecić fasady, a do
eksponowania przywiduje jedynie najbardziej spektakularne. Z tego powodu niekiedy zapadają decyzje
nawet o całkowitym zatarciu śladów po działaniach
wojennych. Można uznać, że w przypadku obiektów,
na których powierzchni zachowały się duże ilości
ostrzelin karabinowych, z estetycznego punktu
widzenia faktycznie działaniem poprawnym jest
wybór fragmentu ściany z „ranami pamięci” i przeprowadzenie przy nim tylko niezbędnych zabiegów technicznych przy jednoczesnej rewaloryzacji pozostałej
części fasady. Niekiedy na ostrzelinach montuje się
ochronną taflę szklaną z tabliczką informacyjną12.
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11

Np. Remmers Funcosil FC pro, https://remmers.pl/pl/ochrona-budowliochrona-posadzek/konserwacja-i-odrestaurowywanie-zabytkow/funcosil-fc-pro/p/000000000000070313
(dostęp: 17.08.2019).

12

Np. budynek mieszkalny przy ul. Wiktorskiej 17, budynek
mieszkalny przy ul. Wilczej 72, budynek siedziba NIK od strony ul. Filtrowej lub budynek siedziba Zarządu PKP (PLK) od
strony ul. Radzymińskiej.

3. Fasada kamienicy mieszkalnej przy
ul. Wilczej 72 w Warszawie, ryzalit
środkowy, fragment, stan obecny, po
konserwacji, w polu widzenia osłonięty
szkłem obszerny fragment oryginalnej
ściany z ubytkami i ostrzelinami
karabinowymi; fot. K. Grabowski

stanowiąc jednocześnie rodzaj współczesnego detalu
architektonicznego na płaszczyźnie odnowionej
fasady. Spektakularnym przykładem takiej formy
upamiętnienia jest obszerny fragment ryzalitu środkowego fasady kamienicy przy ul. Wilczej 72, gdzie
odsłonięte wątki ceramiczne i relikty oryginalnych
wypraw tynkarskich z ostrzelinami pieczołowicie
oczyszczono, krawędzie tynków podklejono i utrwalono, a następnie całość zamknięto w nowoczesnej
szklanej ramie na kotwach dystansowych ze stali nierdzewnej (il. 3, 4).
Wiele lat temu podjęta została konserwacja
zachowawcza ruin dawnego gmachu Banku Polskiego
przy ul. Bielańskiej, który w 1944 roku był ważną
redutą powstańczą i dlatego jego kamienne elewacje są gęsto ostrzelane z broni o różnym kalibrze.
Ruiny miały stać się swoistym pomnikiem Powstania
Warszawskiego, a wyeksponowane na tle oczyszczonych z brudu i nawarstwień „rany pamięci” miały
w ekspresyjny sposób oddawać dramat powstańczej
walki o niepodległość miasta. Z konserwatorskiego
punktu widzenia prace przeprowadzono z zachowaniem najwyższej staranności co do utrwalenia autentycznych śladów walki zbrojnej. Głębokie ostrzeliny
o kolistym kształcie, najczęściej wewnątrz koncentrycznie spękane, oczyszczono i zabezpieczono bez
naruszania tego, co w skale osadowej (piaskowiec)
ukształtował impakt pocisku (il. 5-9).

W takich przypadkach mamy najczęściej do czynienia z poddanym petryfikacji i ujętym w geometryczne ramy autentycznym fragmentem wyprawy
tynkarskiej z zachowanymi ostrzelinami, zabezpieczonym dodatkowo szybą ochronną ze względu na
jego obniżoną odporność na oddziaływanie czynników atmosferycznych . Tego rodzaju rozwiązanie,
jeśli jest wykonane w sposób uporządkowany i przy
zastosowaniu wysokiej jakości materiałów pomocniczych (szkło, kotwy montażowe do szkła), charakteryzuje się wysokim poziomem elegancji, a przy tym
nie zafałszowuje obrazu oryginalnych śladów wojny,

4. Fasada kamienicy przy ul. Wiktorskiej 17 w Warszawie,
fragment, stan obecny, w polu widzenia odkrywka
konserwatorska ze śladami postrzelin na oryginalnym tynku,
dodatkowo zabezpieczona szkłem i opatrzona inskrypcją;
fot. K. Grabowski
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5–8. Ruiny dawnego gmachu Banku Polskiego przy
ul. Bielańskiej w Warszawie, fragmenty kamiennych okładzin
elewacji, stan obecny, obiekt po konserwacji, w polu widzenia
ostrzeliny utrwalone w autentycznym kształcie;
fot. K. Grabowski

bazaltowe kolumny w artykulacji przyziemia kamienicy mieszkalnej przy ul. Frascati 3 pozostawiono
bez uzupełnienia ubytków po ostrzale karabinowym. Twardy minerał dobrze zniósł zabiegi polegające na usunięciu złogów brudu z roztrzaskanej
powierzchni ostrzelin, bez utraty oryginalnych kształtów. Natomiast przywrócenie poleru na powierzchni

9. Okładzina elewacji dawnego gmachu Banku Polskiego przy
ul. Bielańskiej, fragment, stan po konserwacji, w polu widzenia
kawerna wypełniona zaprawą. Zaprawa uległa odbarwieniu na
skutek długotrwałej ekspozycji zewnętrznej; fot. K. Grabowski

W niektórych przypadkach, dla zapewnienia
trwałości obiektu wykonano minimalistyczne uzupełnienia, uniemożliwiające powstawanie odstojników dla wody opadowej lub zaleganie złogów brudu
nanoszonego przez ruch powietrza.
Niektóre gatunki skał stosowane od dawna
w dekoracjach architektonicznych są wyjątkowo
wdzięcznym materiałem, zwłaszcza wtedy, kiedy
wykonany z nich detal ma na powierzchni stale
utrzymany wysoki stopień poleru. Być może dlatego

10. Fasada domu mieszkalnego przy ul. Frascati 3, stan
obecny po pracach konserwatorskich, widoczne ostrzeliny
pozostawione w naturalnym kształcie; fot. K. Grabowski
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W ostatnich latach przeprowadzona została
konserwacja zachowawcza oryginalnego muru
arkadowego budynku Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego przy ul. Mazowieckiej 11 (il. 15-17).
Prace, współfinansowane przez Biuro Stołecznego
Konserwatora Zabytków, realizowane były w związku
z ustaleniem zastosowanego tu jako tworzywo sztu15. Arkada budynku Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
przy ul. Mazowieckiej 11 w Warszawie, stan po konserwacji,
w polu widzenia wyprawy tynkarskie po zabiegach
petryfikacyjnych, ostrzeliny karabinowe oczyszczone, bez
retuszy konserwatorskich; fot. K. Grabowski

11, 12. Fasada domu mieszkalnego przy ul. Frascati 3,
fragment, stan obecny po pracach konserwatorskich,
widoczne ostrzeliny pozostawione w naturalnym kształcie;
fot. K. Grabowski

kolumn pogłębiło tylko kontrast i siłę wyrazu „ran
pamięci” w ich naturalnym kształcie (il. 10-12).
Kolejny przykład to przypadek wyjątkowo sprzyjający zachowaniu ostrzelin karabinowych, pozostający praktycznie bez wpływu na odzyskane walory
estetyczne fasady po przeprowadzeniu kompleksowych prac konserwatorskich. Monumentalna okładzina ze skały osadowej, głęboko i nieregularnie
ciosana, praktycznie „ukrywa” ostrzeliny karabinowe,
co utrudnia ich pamiątkową ekspozycję. W wybranym przykładzie obcowanie z autentycznymi śladami
działań zbrojnych możliwe jest przede wszystkim
dzięki okaleczonym okładzinom cokołu tej fasady,
wykonanym z czerwonego granitu (il. 13, 14).

katorskie do dekoracji architektonicznych cementu
romańskiego. Prace przy ostrzelinach na murze
arkadowym wykonano przy okazji tej konserwacji13.
Jednak to właśnie wówczas zachowanie ostrzelin
w ich autentycznym kształcie zostało dostrzeżone
13

13, 14. Fasada gmachu Towarzystwa Zakładów Gazowych
przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie, fragmenty, okładzina
z piaskowca i cokół z granitu ze śladami ostrzelin
karabinowych, stan po konserwacji; fot. K. Grabowski
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Prace realizowała pracownia konserwatorska Renova biorąca udział w europejskim projekcie badawczym ROCARE
(Roman Cements for Architectural Restoration to New High
Standards) w latach 2011–2013. Autor artykułu kierował
zespołem konserwatorskim tej firmy w ramach projektu
ROCARE oraz kierował zespołem badawczym i konserwatorskim podczas prac przy murze arkadowym przy ul. Mazowieckiej 11 w Warszawie.
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16, 17. Arkada budynku Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
przy ul. Mazowieckiej 11 w Warszawie, fragmenty, stan
po konserwacji, w polu widzenia wyprawy tynkarskie
po zabiegach petryfikacyjnych, ostrzeliny karabinowe
oczyszczone, bez retuszy konserwatorskich; fot. K. Grabowski

jako wyłączne kryterium wartościowania śladów po
działaniach zbrojnych. Stało się więc oczywiste, że
wszelkie przekształcanie śladów po pociskach rujnuje ich wartość historyczną i emocjonalną, zmieniając je w zbiór zwykłych, mniejszych lub większych,
najczęściej szpecących ubytków, jakich wiele, z różnych powodów, na ścianach budynków Warszawy.
Dlatego też szczególnie ważne przy pracach konserwatorskich tego rodzaju obiektów jest, aby działać
„tak intensywnie, jak to konieczne i tak delikatnie, jak
to możliwe”.
Zdarza się też, że prace konserwatorskie muszą
ściśle przestrzegać reguł kulturowych lub religijnych,

w szczególności odnoszących się do niezbędnej
ingerencji konserwatorskiej wobec zachowanych elementów architektury dających świadectwo wojennej
kaźni określonej grupy etnicznej lub wyznaniowej.
Przykładem tego rodzaju działań są prace prowadzone na odcinku muru przy ul. Waliców 11, będącym pozostałością po halach fabrycznych browaru
Hermana Junga, który w okresie okupacji pełnił funkcję muru granicznego pomiędzy tzw. stroną aryjską
a żydowskim gettem. Wszystkie zabiegi konserwatorskie prowadzono wyłącznie ręcznie, przy użyciu
szczotek i pędzli, z wykluczeniem metod abrazyjnych
lub hydrodynamicznych, bez udziału nowych materiałów budowlanych, bowiem opiekunom kulturowym tego zabytku zależało, aby na powierzchni muru
pozostała nie tylko nienaruszona epiderma cegieł
ceramicznych, ale także zalegające na niej nawarstwienia, z których część mogła stanowić ważne
ślady tragicznej śmierci. Wyznaczone w ten sposób
reguły postepowania konserwatorskiego umożliwiły
zachowanie w stanie praktycznie nienaruszonym
wszystkich istniejących tam otworów ostrzelinowych
(il. 18).
Inny obiekt, budynek administracyjny dawnego browaru Hermana Junga (Waliców 9/Pereca
14), sąsiadujący od strony południowej z opisanym

18. Odcinek muru getta przy ul. Waliców 11 w Warszawie,
fragment, stan po konserwacji; fot. K. Grabowski
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19. Dawny browar Hermana Junga przy ul. Waliców 9/Pereca
14 w Warszawie, stan po konserwacji, w polu widzenia detal
ceramiczny z dobrze zachowaną ostrzeliną karabinową;
fot. K. Grabowski

powyżej murem, którego elewacje odrestaurowano w 2001 roku i który pozostaje pod zarządem
innego właściciela, wymagał nie tylko oczyszczenia
i licznych przemurowań, ale także wymiany zapraw
spoinowych oraz hydroizolacji murów fundamentowych i hydrofobizacji lica murów ceglanych. Pomimo
tak szeroko zakrojonej ingerencji konserwatorskiej,
w wielu miejscach udało się ocalić od przekształceń
istniejące tu liczne ostrzeliny karabinowe (il. 19).
Nie wszystkie realizacje remontowe czy konserwatorskie ukierunkowane na zachowanie i zabezpieczenie „ran pamięci” trwale zaznaczonych na
powierzchni fasad można zaliczyć do udanych.
Szczególnie trudne wydaje się prowadzenie tego
rodzaju prac na elewacjach obiektów, przy których
pierwsze działania rewaloryzacyjne przeprowadzono
jeszcze w czasach odbudowy miasta lub bezpośrednio po tym okresie. W aspekcie ochrony śladów
wojny natrafia się tu bowiem na zmieniające się,
z różnych przyczyn, sposoby postępowania z tego
rodzaju ubytkami. W latach 1945–1965, zwłaszcza
podczas remontów fasad z okładziną kamieniarską, stosowano powszechnie uzupełnianie ubytków
poprzez ich flekowanie. Materiał do uzupełnień
był na ogół wysortowany prawidłowo, paserowanie gniazd i opracowanie fakturalne lica wzorowe.
Likwidacja tego rodzaju drobnych śladów wojny była
wówczas zadaniem samym w sobie. W następnych
dziesięcioleciach, kiedy stopniowo wzrastało społeczne zapotrzebowanie na upamiętnianie wszelkich
śladów wojny, coraz powszechniejsze stawały się
rozmaite gotowe mieszanki zapraw do uzupełniania
ubytków w wyprawach sztukatorskich i kamieniu

20. Budynek mieszkalno-biurowy przy ul. Królewskiej 2
(tzw. Dom Oficerski), fragment, stan po powtórnej konserwacji,
w polu widzenia „stare” fleki współcześnie „ospoinowane”
i niezręcznie fakturowane, obok wypiaskowane lub wymyte
otwory ostrzelinowe; fot. K. Grabowski

21. Budynek mieszkalno-biurowy przy ul. Królewskiej 2 (tzw.
Dom Oficerski), fragment, kondygnacja ponad parterem,
stan po powtórnej konserwacji, w polu widzenia warkocz
ostrzelin oraz wymienione od dołu płyty kamienne i odcinek
gzymsu poniżej. Przez taki zabieg utworzono surrealistyczną
kompozycję na płaszczyźnie fasady. W tym przypadku należało
całkowicie zrezygnować z tej części ostrzelin na fasadzie
i wymienić wszystkie niezbędne okładziny kamienne;
fot. K. Grabowski
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22, 23. Dom Banku pod
Orłami przy ul. Jasnej 1
w Warszawie, fragment
kamiennej okładziny
elewacyjnej, stan po
powtórnej konserwacji,
w polu widzenia „stare” fleki,
współczesne uzupełnienia
zaprawami barwionymi
w masie oraz pojedyncze
ostrzeliny pozostawione
bez uzupełnienia, jednak
w znaczny sposób
przekształcone podczas
piaskowania fasady;
fot. K. Grabowski

naturalnym. Przez to obecnie na fasadach obiektów remontowanych na jednej tylko płycie okładziny kamiennej obserwujemy ostrzeliny częściowo
zaflekowane, częściowo uzupełnione zaprawą oraz
takie, które ostatecznie postanowiono pozostawić
do dalszej ekspozycji. Pomimo usunięcia powierzchniowych zanieczyszczeń i odzyskania barwy charakterystycznej dla użytego w okładzinach kamienia
naturalnego, ze względu na zastosowanie wzajemnie

wykluczających się technik naprawczych i pozbawienie autentyzmu przeczyszczonych lub przemytych
ostrzelin, które pozostają w ekspozycji zewnętrznej
rysuje się niepokojący obraz fasady ponownie oszpeconej. Najczęściej zjawisko to występuje na elewacjach budynków użyteczności publicznej (il. 20–23).
Podobne przykłady można jednak odnaleźć także
na fasadach kamienic mieszkalnych. Na elewacjach
kamienicy przy ul. Emilii Plater 4 kamienne okładziny

24–29. Budynek mieszkalny przy ul. Emilii Plater 4 w Warszawie, fragmenty fasady, stan po konserwacji, w polu widzenia
przeczyszczone, pozbawione autentyzmu ostrzeliny, częściowo uzupełnione zaprawą; fot. K. Grabowski
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30, 31. Budynek mieszkalny przy
ul. Smolnej 14 w Warszawie,
stan obecny, cokół fasady
oraz fragment z zachowaną
partią oryginalnych tynków
i ostrzelinami, wokół ostrzelin
cokół fasady wymalowany
farbami; fot. K. Grabowski

zostały przeczyszczone zarówno metodami abrazyjnymi, jak i przy użyciu elektronarzędzi ręcznych.
Wskutek tych działań zachowane tu liczne ostrzeliny
w większości utraciły swój autentyzm, niektóre z nich
częściowo wypełniono zaprawą naprawczą (il. 24–29).
Na koniec najbardziej osobliwy z dotychczas
napotkanych sposobów upamiętnienia śladów walki
zbrojnej w powiązaniu z odnowieniem elewacji lub jej
części cokołowej. Na fasadzie zabytkowego budynku
mieszkalnego przy ul. Smolnej 14 wymalowano
odręcznie farbą powierzchnię cokołu, pozostawiając
na jego płaszczyźnie dwie nieregularnie obwiedzione
kolorem „wyspy” z fragmentami oryginalnych tynków i śladami ostrzału karabinowego. Autorom tego
upamiętnienia nie można odmówić poczucia dbałości
o zachowanie autentycznych śladów walk powstańczych w tym rejonie miasta. Jednak forma, jaką przyjęto dla tego upamiętnienia dowodzi, że działanie
było zapewne samozwańcze, pozbawione odpowiednich uzgodnień oraz nadzoru osób uprawnionych
i posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac
remontowych lub konserwatorskich na elewacjach
obiektów zabytkowych (il. 30, 31).
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Jak dotąd nie wypracowano żadnych standardów ekspozycji tego rodzaju pamiątek, nie należy
zresztą spodziewać się powstania tego rodzaju
opracowań, zawsze będą to rozwiązania indywidualne, uzależnione od stanu faktycznego na każdej
kolejnej ścianie noszącej ślady działań zbrojnych.
Prowadząc prace przy obiektach naznaczonych
w ten sposób przez historię, należy pamiętać, że tylko
zachowanie cech autentyzmu tych ostrzelin pozwala
na faktyczne i godne upamiętnienie. Zachowanie
i zabezpieczenie tego autentyzmu należy umiejętnie
powiązać z efektem estetycznym uzyskanym dzięki
kompleksowej rewaloryzacji fasady. Nie można
bowiem nie dostrzegać potencjalnego konfliktu
pomiędzy wizerunkiem odnowionej elewacji a decyzją o pozostawieniu na jej powierzchni rozmaitych
reliktów przeszłości, zwłaszcza w postaci śladów po
pociskach.
W każdym takim przypadku ostateczny efekt
wynika wprost z indywidualnej wrażliwości i doświadczenia konserwatora prowadzącego prace lub –
niestety – determinacji inwestora w zakresie zrealizowania własnego „projektu upamiętnienia”.

Konrad Grabowski

Wounds of Memory – Restoration Kaleidoscope
Abstract
There are many types of material traces of military operations left from World War II, especially in Warsaw, but also
in other places; most often they are traces of various rifle
shells. Usually, both investors, and conservation authorities recommend, while carrying out conservation works,
the preservation and protection of these memory wounds,
sometimes even their display on the surface of the façade
or of the architectural detail. In each such case, the final
effect results directly from the individual sensitivity and
experience of the conservator conducting the restoration
works or the investor’s determination to carry out the
“commemoration project.”

The author convincingly argues that only the preservation
of all the authentic features of gunfire traces on the walls
of buildings makes it possible to commemorate in truthful
and dignified way the efforts of the city’s defenders and
their armed struggle with the invader.
The author reviews selected conservation projects that
planned to preserve traces of military operations on the
surface of architectural monuments, he attempt to evaluate them and indicate threats to the further exploitation
of the historical monument. The presentation covers the
selected objects from the Capital City of Warsaw.

102

Hubert Mącik
Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie

Rana w krajobrazie miasta.
Przypadek lubelskiego Podzamcza

Lubelskie Podzamcze – zarys historii
Osadnictwo wokół lubelskiego zamku, na terenach
podległych staroście, poza obszarem miasta lokacyjnego, kształtowało się zapewne już w XV wieku,
w kolejnych stuleciach było intensyfikowane1. Układ
urbanistyczny Podzamcza jako przedmieścia powstał
zapewne przed rokiem 1566, kiedy to Zygmunt
August nadał mieszkańcom Podzamcza rozmaite
uprawnienia. W późniejszym okresie (od roku 1595)
Podzamcze miało prawo magdeburskie2. Osadnictwo
żydowskie na Podzamczu, zapewne początkowo na
obszarze północnych stoków wzgórza zamkowego
(gdzie powstały najważniejsze obiekty lubelskiej
gminy żydowskiej, w tym synagoga Maharszala), istniało co najmniej od połowy XVI wieku. Początkowo
jednak Podzamcze nie było obszarem zamieszkanym
wyłącznie przez Żydów, wokół zamku mieściły się
także dwory szlacheckie, a chrześcijańscy mieszczanie podzameccy byli związani na przełomie XVI i XVII
wieku z kościołem pw. św. Mikołaja na Czwartku.
Fundowali remonty kościoła i budowę zabudowań
przykościelnych (szkołę, domek dla prebendarza
oraz dzwonnicę). Dodatkowo przy kościele tym

1

2

J. Chachaj, Czwartek, Ponikwoda, Podzamcze i Słomiany Rynek do
początków XVII wieku, w: Kalinowszczyzna, Ponikwoda, Czwartek,
red. J. Chachaj, H. Mącik, D. Szulc, Lublin 2017 (seria: Lublin.
Historia dzielnic, red. D. Szulc, H. Mącik), s. 28–29.
J. Mazurkiewicz, Jurydyki lubelskie, Wrocław 1956, s. 36.
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funkcjonały wówczas podzameckie cechy rzemieślnicze3. Z czasem Podzamcze zostało niemal w całości
zajęte przez ludność żydowską. W kolejnych wiekach
stanowiło najważniejszą część dzielnicy żydowskiej.
W wiekach XVII–XIX cały obszar wokół zamku
zagospodarowany został intensywnie zabudową o różnym charakterze. Teren „ściślejszego” Podzamcza –
czyli pasmowy układ urbanistyczny XVI-wiecznej
jurydyki wzdłuż ul. Szerokiej, był przed zniszczeniem
zabudowany głównie kamienicami pochodzącymi
z XVII–XIX wieków, o wysokości kilku kondygnacji, utrzymanymi w barokowych i klasycystycznych
formach architektonicznych. Obszar na południe od
zamku, wzdłuż ulic Krawieckiej i Podzamcze, zagospodarowany był zróżnicowaną zabudową murowaną i drewnianą, wśród której były zarówno obiekty
o metryce XVII-wiecznej, jak i nowsze. Najważniejsze
budynki gminy żydowskiej, w tym Wielka Synagoga
Maharszala, znajdowały się na północnych stokach
wzgórza zamkowego. Inną charakterystyką odznaczała się ul. Ruska, pozostałość dawnej jurydyki
popa ruskiego, później bazylianów, wokół cerkwi
z początku XVII wieku.
Położona na zachód od Podzamcza ul. Lubartowska powstała stosunkowo późno. Wytyczono ją
jako trakt prowadzący do Lubartowa, w 1817 roku

3

H. Mącik, Kościół św. Mikołaja na Czwartku w XVI i początkach
XVII wieku oraz jego kontekst urbanistyczny, w: Kalinowszczyzna…, s. 34.
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Stan zaniedbań zabudowy dzielnicy żydowskiej,
szczególnie obszarów wzdłuż ul. Krawieckiej, spowodował, że już w drugiej ćwierci XIX wieku proponowano działania porządkowe, związane m.in.
z likwidacją części zabudowy Podzamcza i kształtowaniem tam nowego zagospodarowania5. W latach
trzydziestych XX wieku planowano przekształcenie
tej zabudowy dla poprawy warunków życia, przede
wszystkim polepszenia warunków sanitarnych.
Jednym ze zrealizowanych działań w tym zakresie
było przesklepienie Czechówki6. Niestety, wybuch
II wojny światowej udaremnił dalsze działania.

Powojenne zagospodarowanie

1. Podzamcze w Lublinie – zestawienie współczesnej zabudowy
(zaznaczona szarym kolorem) na tle planu z 1928 roku

w czasie przebudowy urbanistycznej miasta realizowanej przez władze Królestwa Polskiego4. Droga
zajęła dawny miejski wygon – przestrzeń do wypasu
bydła. Ulica w drugiej połowie XIX stulecia stała się
atrakcyjnym miejscem lokalizacji nowych budynków mieszkalnych, a w jej północnej części także
przemysłowych (fabryka wag Hessa) i publicznych
(szpital żydowski, jesziwa). Na przełomie XIX i XX
wieku ul. Lubartowska została zabudowana zwartymi
pierzejami kamienic, utrzymanymi w historyzującej,
eklektycznej stylistyce. Lokalizacja ulicy – w północnej części miasta, w sąsiedztwie Podzamcza, od XVII
wieku zamieszkanego głównie przez ludność żydowską, spowodowała, iż to właśnie Żydzi stanowili większość właścicieli nieruchomości i mieszkańców ulicy.
4

Zniszczenia wojenne, jakie dotknęły Lublin w latach
1939–1944 nie miały tak szerokiego zakresu, jak
w wielu innych miastach europejskich. Nie uniknął
jednak Lublin ani zniszczeń podczas działań wojennych (w 1939 i 1944 roku), ani celowych wyburzeń
realizowanych przez Niemców podczas okupacji7.
W szczególności destrukcji poddane zostały wówczas
części miasta zamieszkane w 1939 roku przez Żydów:
Podzamcze i Wieniawa. W znacznie mniejszym stopniu zniszczeniu uległa zachodnia część „dzielnicy
żydowskiej”, położona wzdłuż ul. Lubartowskiej.
Nienaruszone pozostały także kościoły: św. Mikołaja
na Czwartku oraz św. Wojciecha na Podwalu i cerkiew
prawosławna przy ul. Ruskiej. Swoistym symbolem
miejsca stał się później, niezniszczony podczas wyburzania dzielnicy, zdrój uliczny – studnia z końca XIX
wieku – który stał na placu przy zbiegu ul. Szerokiej
i Ruskiej, a z czasem został otoczony placem manewrowym dworca autobusowego.
Podzamcze, ze względu na centralne położenie
w strukturze Lublina oraz sąsiedztwo lubelskiego
zamku i Starego Miasta, po zakończeniu wojny
stało się przedmiotem uwagi urbanistów i architektów. Obszar ten został zagospodarowany w sposób

N. Przesmycka, Lublin. Przeobrażenia urbanistyczne 1815–1939,
Lublin 2012, s. 55.
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5

Ibidem, s. 76–77.

6

Ibidem, s. 242.

7

O zniszczeniach wojennych Lublina zob. m.in. K. Banach, Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów w okupowanym Lublinie.
Katalog wystawy, Lublin 2017.

2. Widok na Podzamcze z Czwartku (od północy). Na
pierwszym planie dworzec autobusowy i targowisko – teren
dawnej ul. Szerokiej i Ruskiej. Na drugim planie Wzgórze
Zamkowe i Stare Miasto; fot. H. Mącik, 2019

odmienny od jego historycznego ukształtowania
urbanistycznego. Na terenie zburzonej podczas okupacji zabudowy niemal całkowicie zmieniono sieć
dróg oraz funkcje terenu. Prace nad Podzamczem zintensyfikowano w okresie przygotowań do Centralnej
Wystawy Rolniczej w 1954 roku. Ukształtowano
wówczas w nowy sposób południową część tego
obszaru, przyległą do lubelskiego Zamku, który przestał pełnić funkcję więzienia. Wyeksponowano zamek,
tworząc rozległy plac Zebrań Ludowych na planie
elipsy (wg projektu arch. Jerzego Brabandera), zaś
obszar na południe od wzgórza zamkowego zakomponowano jako przestrzeń ogrodową. Północna część
dawnego Podzamcza, w 1954 roku główne miejsce
wystawy rolniczej, stała się z czasem terenem dworca
autobusowego i targowiska. O ile ukształtowanie
urbanistyczne placu Zebrań Ludowych zaprojektowano w oderwaniu od tradycji miejsca, w sposób inspirowany klasyczną urbanistyką nowożytną, budujący
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nową, wartościową tożsamość miejsca, o tyle sama
architektura budynków mieszkalno-usługowych
tworzących oprawę placu od strony zachodniej
w znacznym stopniu nawiązywała do form zburzonej historycznej zabudowy Podzamcza. Pojawiły się
w niej niemal bezpośrednie cytaty z podzameckich
kamienic stojących wcześniej przy ul. Szerokiej:
barokowe szczyty, półkoliste arkadowe płyciny artykułujące partery, klasycyzujące obramienia otworów
okiennych. Nowe ukształtowanie otoczenia zamku
dało możliwość wyeksponowania jego bryły w kontekście dolin Bystrzycy i Czechówki w stopniu większym niż w ciągu minionych pięciu stuleci, odkąd stoki
wzgórza zamkowego zabudowano w sposób bardziej
zwarty8. Zmianą o mniejszym zakresie, ale także
widoczną, było wytrasowanie w 1967 roku nowego
przebiegu ul. Ruskiej, którą poprowadzono po północnej stronie cerkwi.

8

Szerzej m.in. H. Mącik, I. Pastuszko, Architektura Lubelszczyzny w latach 1944–1956, w: Dzieje Lubelszczyzny 1944–1956.
Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, red.
M. Mazur, T. Osiński, Lublin 2017, s. 551–564.
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Zniszczenia dzielnicy żydowskiej dokonane przez
Niemców podczas II wojny światowej w większości
ominęły zabudowę przy ul. Lubartowskiej i kwartałów sąsiadujących z nią bezpośrednio, a kamienice
tego obszaru, paradoksalnie – z powodu braku nakładów inwestycyjnych w kolejnych dekadach, przetrwały do dziś w znacznym stopniu w historycznej
substancji i formie; niestety, także często w standardzie, jaki dziś nie jest już akceptowalny do normalnego
zamieszkania.
Najpoważniejsze konsekwencje dla dalszego
zagospodarowania i użytkowania terenu miało
wytyczenie przelotowej drogi wschód–zachód
(Trasy W-Z) w dolinie Czechówki, między Zamkiem
a terenem dworca i targowiska (ob. al. Solidarności
i al. Tysiąclecia). Szeroka arteria w drastyczny sposób
odcięła od siebie dwie części pierwotnej funkcjonalnej całości, co było tym bardziej dotkliwe, że na
początku lat osiemdziesiątych XX wieku wyburzono
część kamienic pochodzących z ok. 1900 roku przy
skrzyżowaniu trasy z ul. Lubartowską.

Próby zaprojektowania
zagospodarowania Podzamcza
w XXI wieku
Od końca XX wieku Podzamcze stało się ponownie
przedmiotem prac urbanistów, a także konkursów
urbanistycznych. Zanim w 2008 roku przystąpiono
formalnie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru 9,
podejmowano próby określenia jego nowego
zagospodarowania.
Niestety, wydaje się, że we wszystkich tych
działaniach niedostateczny był udział służb ochrony
zabytków. Sam zakres ochrony obszaru był i pozostał
do dziś niewystarczający. Obszar wpisu do rejestru
zabytków zespołu urbanistycznego Starego Miasta
i Śródmieścia Lublina obejmuje teren do pasa drogowego al. Tysiąclecia od południa. Indywidualnie
z terenu Podzamcza i jego przyległości wpisane od
9

Uchwała nr 490/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
ulic: Podzamcze, Aleja Tysiąclecia, Lubartowska, Ruska.
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rejestru zostały również kościół św. Mikołaja, cerkiew
pobazyliańska (ob. archikatedralna) oraz dawny zdrój
uliczny. Ponadto obszar ten jest niemal w całości
ujęty w gminnej ewidencji zabytków jako stanowisko
archeologiczne, bowiem wyburzanie przez Niemców
dzielnicy żydowskiej nie objęło fundamentów zabudowy. Na całym omawianym terenie podczas robót
budowlanych stwierdzane są kolejne pozostałości
zabudowy sprzed zburzenia. W gminnej ewidencji
zabytków w 2012 roku ujęte zostały także wszystkie
zachowane na tym obszarze zabudowania sprzed
zburzenia dzielnic: kamienice przy ul. Lubartowskiej,
Targowej i Nadstawnej oraz konstruktywistyczny
budynek hali targowej z końca lat trzydziestych
XX wieku.
W 1992 roku Urząd Miasta Lublin, we współpracy
z SARP, zorganizował konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania doliny Czechówki wzdłuż
Trasy W-Z na obszarze całego Śródmieścia, w tym
także terenu Podzamcza. Był to dobry przykład prawidłowego spojrzenia na zagospodarowanie znacznej
części funkcjonalnie powiązanego obszaru miasta.
Istotnym tematem prac konkursowych w przypadku
Podzamcza było osłabienie roli Trasy W-Z i ściślejsze powiązanie funkcjonalne obu jej stron. Autorzy
nadsyłanych projektów starali się intensywniej zurbanizować teren między ul. Lubartowską a placem
Zamkowym, zaś okolice zamku traktować jako teren
zielony – podobne idee, choć różnie rozwiązane
widoczne były w zasadzie we wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych pracach. Zwycięska praca zespołu
autorskiego architektów Marka Dunikowskiego,
Artura Jasińskiego, Jarosława Kwintowskiego, Piotra
Uherka przewidywała m.in. skupienie zabudowy
usługowej po południowej stronie Trasy W-Z, zaś
zabudowy mieszkalnej po stronie północnej. Autorzy
zaproponowali częściowe schowanie uciążliwej alei
w tunelu, dzięki czemu miał powstać plac łączący plac
Zamkowy z północną częścią obszaru. Interesująco,
zwłaszcza z dzisiejszego punktu widzenia, przedstawia się także wyróżniona praca zespołu autorskiego
architektów Jerzego Gurawskiego, Przemysława
Geblaka, Macieja Jakubowskiego, którzy zaproponowali przede wszystkim osłabianie roli Trasy

W-Z poprzez możliwie intensywne kompozycje nowej
zieleni. Jak stwierdzono w opinii sądu konkursowego:
„Praca w pełni uznaje walory krajobrazowe, historyczne, kulturowe i przyrodnicze doliny Czechówki.
Jej głęboki humanizm może dziś nieprzystający do
realiów ekonomicznych. Koncepcja pokazuje możliwości wykorzystania obszaru w sposób korzystny dla
miasta, a jednocześnie zgodny z przesłankami tradycji
i ekologii, wiążąc w sposób naturalny część północną
i południową tkanki urbanistycznej – dziś sztucznie
przeciętą Trasą W-Z”10. Koncepcje nie zostały zrealizowane, jednak poruszone wówczas problemy
okazały się w pełni aktualne w kolejnych próbach
rozwiązania problemu Podzamcza, do którego powracano cyklicznie. W roku akademickim 2006/2007
Podzamcze stało się tematem prac dyplomowych
studentów Politechniki Lubelskiej pod kierunkiem
Huberta Trammera. Prezentacja projektów w 2007
roku w Ośrodku Brama Grodzka/Teatr NN w Lublinie
miała zapoczątkować bardziej ożywioną dyskusję
o Podzamczu11.
Szerszą dyskusję próbowała wzbudzić w 2007
roku Małgorzata Bielecka-Hołda z lubelskiego
oddziału „Gazety Wyborczej”. Gazeta ogłosiła konkurs „Przywróćmy Lublinowi Podzamcze”, skierowany
do „urbanistów, architektów, plastyków, studentów,
wszystkich, którzy mają pomysł na Podzamcze” – jak
pisano12. „Był to czas ożywienia publicznej dyskusji o przyszłości Podzamcza, więc Ośrodek Brama
Grodzka/Teatr NN, dwa lata po utworzeniu Forum
Kultury Przestrzeni, poczuł się odpowiedzialnym za
przygotowanie dla tej dyskusji merytorycznego wprowadzenia na podstawie swoich zbiorów”13. Zgodnie
10

Część materiałów z konkursu jest dostępna w opracowaniu
Historia 2005–2012. Jakie Podzamcze?, http://ulublin.eu/historia-forum/jakie-podzamcze/materialy/ (dostęp: 14.08.2019).

11

Projekty studentów Politechniki 2007, http://ulublin.eu/historia
-forum/jakie-podzamcze/materialy/projekty-studentow-politechniki-2007/ (dostęp: 14.08.2019).

12

M. Bielecka-Hołda, Konkurs Gazety: Przywróćmy Lublinowi
Podzamcze, http://lublin.wyborcza.pl/lublin/1,48724,4546675.
html (dostęp: 14.08.2019).

13

M. Skrzypek, Materiały do wizji nowego Podzamcza, http://ulublin.eu/historia-forum/jakie-podzamcze/materialy/materialy
-wizji-nowego-podzamcza/ (dostęp: 14.08.2019).
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3. Plac Zamkowy widziany od południa; fot. H. Mącik, 2019

z zapowiedzą, ośrodek przygotował szeroki materiał
o historii Podzamcza i problematyce jego zagospodarowania. Podkreślano w nim wartości miejsca pod
względem krajobrazu, powiązań widokowych, historii,
dziedzictwa niematerialnego, z opracowanymi w czytelnej formie ilustracjami obrazującymi przemiany
Podzamcza związane z Zagładą i zburzeniem dzielnicy
przez Niemców. Podkreślano znaczenie Podzamcza
dla tożsamości i krajobrazu Lublina, przestrzegając
przed traktowaniem tego miejsca wyłącznie jako
terenu inwestycyjnego. Podkreślano także potrzebę
ochrony nie tylko znajdujących na tym obszarze
zabytków wpisanych do rejestru, ale także ujętych
w gminnej ewidencji.
Zarówno w tym materiałach, jak i przygotowanych w tym czasie pracach konkursowych zarysowały
się pewne zagadnienia urbanistyczno-konserwatorskie, które były kontynuowane w kolejnych opracowaniach i które – co należy zaznaczyć – pozostają
aktualne do dziś:
• rola rzeki Czechówki i zagadnienie, czy i jeśli tak,
to w jaki sposób odsłaniać rzekę,
• Trasa W-Z i próby jej ukrycia, trudne ze względów
hydrologicznych i finansowych,
• likwidacja dworca autobusowego,
• powrót (choćby w formie schematycznej) do
siatki ulic sprzed zburzenia Podzamcza,
• powiązania widokowe między zamkiem, Starym
Miastem, Czwartkiem i cerkwią oraz dopuszczalna

Hubert Mącik

4. Wzgórze Zamkowe widziane
od strony północno-zachodniej;
fot. H. Mącik, 2019

wysokość nowej zabudowy, a co za tym idzie –
konflikt między oczekiwaniami ekonomicznymi
a wartością krajobrazu,
• symboliczna rola zdroju ulicznego, zachowanego
na dworcu autobusowym.
Jak pokazał rozwój wypadków, bardzo udaną,
choć wówczas przyjętą nieprzychylnie próbą rozwiązania tych problemów była koncepcja „Lublin Novus”
opracowana w 2008 roku w lubelskiej Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej przez zespół w składzie:
mgr inż. arch. Elżbieta Mącik, mgr inż. arch. Anna
Bednarczyk-Sil, mgr inż. arch. Joanna Mużykowska,
mgr inż. arch. Paweł Oroń, mgr Marek Stasiak, mgr
Michał Trzewik, inż. arch. kraj. Anna Giezek, mgr.
inż. Tadeusz Laskowski, inż. Marta Smajkiewicz, mgr
inż. Edward Pomorski, inż. Jerzy Żaliński, mgr Paweł
Basak, mgr inż. Tomasz Kleczek. Przygotowano dwie
propozycje, określone jako „rozwiązanie komercyjne”
i „rozwiązanie niekomercyjne”, różniące się intensyfikacją zabudowy we wschodniej części terenu14. Obie
koncepcje opierały się zarówno na analizie realności
likwidacji al. Tysiąclecia (uznanej za niezbyt możliwą
z punktu widzenia finansowego i komunikacyjnego),

14

Koncepcje dostępne on-line: http://ulublin.eu/historia-forum/jakie-podzamcze/materialy/lublin-novus/ (dostęp: 14.08.
2019).
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jak i szczegółowej analizie wartości krajobrazowych
obszaru, w tym zwłaszcza powiązań widokowych.
W „rozwiązaniu niekomercyjnym” przyjęto założenie
odsłonięcia Czechówki, budowy obiektów publicznych (centrum wystawienniczego i amfiteatru) oraz
odpowiedniego obniżenia zabudowy we wschodniej części obszaru, między zamkiem a Czwartkiem,
z uwydatnieniem krajobrazowym cerkwi.
Jeszcze przed ogłoszeniem w 2011 roku konkursu
na koncepcję Podzamcza, pracom nad nim, realizowanym przez pracowników Wydziału Planowania
Urzędu Miasta Lublin, towarzyszyły dyskusje społeczne. Miały one dość specyficzny, oddolny charakter,
choć część z nich była także wówczas organizowana
z udziałem UM Lublin, m.in. w ramach projektu Urbact
HerO – Heritage As Opportunity. Konsultacje „Jakie
Podzamcze”, zorganizowane w 2010 roku z inicjatywy
i staraniem Ewy Kipty i Marcina Skrzypka w ramach
tego projektu, przyniosły skutek w postaci „społecznego wniosku do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”15. Wniosek obejmował
kilkanaście trafnych i w pełni zasadnych założeń
funkcjonalnych, takich jak likwidacja lub osłabienie
kolizji powodowanej przez al. Tysiąclecia, zachowanie
15

Omówienie konsultacji: Jakie Podzamcze?: http://ulublin.eu/
historia-forum/jakie-podzamcze/ (dostęp: 14.08. 2019).

handlu targowego jako czynnika miastotwórczego,
zachowanie, z uporządkowaniem i zmniejszeniem,
dworca autobusowego oraz uzupełnienie zabudowy
kwartałów od zachodniej strony obszaru.
W sierpniu 2011 roku ogłoszony został konkurs
urbanistyczno-architektoniczny, otwarty, jednoetapowy na opracowanie projektu koncepcyjnego pt.
„Projekt rewitalizacji obszaru Podzamcza w Lublinie”.
Dla potrzeb konkursu określono m.in. następujące
wymagania konserwatorskie16:
A. Należy wyeksponować walory historyczne
i krajobrazowe obszaru Podzamcza oraz jego zabytkowego sąsiedztwa. Rozwiązania konkursowe powinny
zachować osie urbanistyczne i powiązania widokowe,
dostosować się do historycznego układu przestrzeni
Starego Miasta w połączeniu z układem przestrzennym wzgórza Czwartek i otaczających Podzamcze
terenów. Należy ograniczać gabaryty nowej zabudowy, dostosować ją podziałami, formą do charakteru i klimatu zabytkowych wnętrz urbanistycznych
sąsiedztwa.
B. Ochronie podlegają nie tylko obiekty objęte
wpisem do rejestru zabytków. Należy również zachować obiekty proponowane do wpisu na listę gminnej
ewidencji zabytków17.
C. Należy rozważyć możliwość adaptacji budynku
handlowego znajdującego się w narożniku ul.
Lubartowskiej i al. Tysiąclecia18.
D. Rozwiązania konkursowe powinny uwzględniać ekspozycję Wzgórza Zamkowego, wzgórza
Czwartek, wzgórza Grodzisko, Starego Miasta, w tym
poprzez otwarcia widokowe na panoramy i główne
osie kompozycyjne. Proponowany układ przestrzenny
powinien podkreślać zabytkową sylwetę miasta.

16

Za: Rewitalizacja obszaru Podzamcza w Lublinie. Wydawnictwo
pokonkursowe, Lublin 2012, s. 8.

17

W chwili publikacji wytycznych konkursowych gminna ewidencja zabytków w Lublinie nie była jeszcze formalnie uzgodniona
przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
a co za tym idzie, nie była formalnie założona.

18

Obiekt ten został ujęty w gminnej ewidencji zabytków, jednak
ostatecznie w uchwalonym miejscowym planie, za akceptacją
WKZ, ustalenia go dotyczące określiły tylko ochronę częściową, z możliwością znaczących przekształceń.
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E. Należy zachować otwartą przestrzeń błoni
pod Wzgórzem Zamkowym (tereny wyłączone
z zabudowy). Ukształtowanie terenu dawnego Stawu
Królewskiego ma umożliwić ekspozycję Wzgórza
Zamkowego i sylwety Starego Miasta. Należy powiązać przestrzenie zielone po obu stronach alei Unii
Lubelskiej19.
W wytycznych konkursowych nie zwrócono
uwagi na zachowane warstwy archeologiczne dawnego Podzamcza, nawarstwiane od XVI stulecia.
Dopuszczono zmianę niwelety al. Tysiąclecia, określono maksymalne wysokości zabudowy dla dość
ogólnie wytyczonych stref. Nie zwrócono uwagi na
wartości niematerialne miejsca i jego historię.
Konkurs rozstrzygnięto w styczniu 2012 roku20.
Zwycięski okazał się projekt zespołu P.A. Nova SA
z Gliwic, w składzie: dr inż. arch. Stanisław Lessaer,
mgr inż. arch. Monika Jaśkiewicz, mgr inż. arch. Jakub
Puchała, mgr inż. arch. Roksana Przepiórkowska, Jan
Lessaer 21. Koncepcja przewidywała m.in. bardzo
intensywną zabudowę o stosunkowo dużej skali między zamkiem a Czwartkiem, podniesienie poziomu
terenu między placem Zamkowym a północną stroną
al. Tysiąclecia – by przy niewielkim zagłębieniu alei
móc utworzyć ponad nią przestrzeń publiczną (przy
okazji niestety w dużym stopniu zacierając powiązania widokowe w dolinie). Nie przewidywano odkrycia
Czechówki.

19

Ten obszar został poddany bardziej szczegółowym rozważaniom w kolejnym, udanym merytorycznie konkursie.

20

W składzie sądu konkursowego znaleźli się: prof. dr hab. arch.
Lech Kłosiewicz – przewodniczący, mgr inż. arch. Andrzej Kasprzak – z-ca przewodniczącego, mgr inż. arch. Stanisław Lichota – sędzia referent, mgr inż. arch. Maria Sarnik-Konieczna,
mgr inż. arch. Małgorzata Żurkowska, mgr inż. arch. Elżbieta
Kraszewska, mgr inż. arch. Robert Kuryło, mgr inż. arch. Paweł Mierzwa, Małgorzata Kubiczek – sekretarz, Joanna Konarzewska – z-ca sekretarza; za: Rewitalizacja obszaru Podzamcza
w Lublinie…, s. 11. Nie znaleźli się w składzie sądu konkursowego proponowani przez Radę Kultury Przestrzeni działającą
przy prezydencie miasta Lublin członkowie zespołu organizującego konsultacje w ramach projektu HerO (pismo Rady
Kultury Przestrzeni z 4 V 2011 r., http://ulublin.eu/wp-content/uploads/2015/06/2011_05_04-pismo-do-prezydenta-ntPODZAMCZA-poszerzenie-jury.pdf (dostęp: 14.08. 2019).

21

Rewitalizacja obszaru Podzamcza w Lublinie…, s. 15–24.

Hubert Mącik

w 2014 roku z pomocą biura architektonicznego
Stelmach i Partnerzy koncepcję określoną jako
„Społeczna koncepcja zagospodarowania Podzamcza”,
zakładającą odsłonięcie rzeki, ale także szersze niż
we wcześniejszych koncepcjach oparcie nowej zabudowy na reliktach sprzed 1942 roku, w tym dzięki
rozbiciu pasa drogowego al. Tysiąclecia na dwie
rozsunięte jezdnie, rearanżację reliktów Wielkiej
Synagogi Maharszala22.
Ostatecznie w maju 2015 roku uchwalony został
nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego23, w większości oparty na zwycięskiej koncepcji
konkursowej Lessaera i zespołu, który jednak – jak
pokazał upływ czasu – nie spełnił pokładanych w nim
nadziei, ani z punktu widzenia potrzeb ochrony konserwatorskiej, ani z punktu widzenia potencjalnych
inwestorów. Obecnie pojawia się dążenie do wprowadzenia w planie zmian w tym zakresie, zwłaszcza
w kontekście wysokości nowej zabudowy, co może być
istotnym zagrożeniem dla krajobrazu historycznego
Lublina24.

Podzamcze dzisiaj:
rana w krajobrazie miasta

5, 6. Podzamcze widziane z al. Tysiąclecia (trasa w-z) –
widoczna rola ulicy o dużych parametrach jako bariery
funkcjonalnej i elementu dysharmonijnego w krajobrazie;
fot. H. Mącik, 2019

Ostatecznie, na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej poddanej korektom opracowano projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projekt, przewidujący możliwość dość intensywnej zabudowy na terenie obecnego dworca (który
ma być przeniesiony w nowe miejsce, obok dworca
PKP, gdzie ma powstać dworzec intermodalny) na
siatce ulic nawiązującej w sposób ogólny do układu
historycznego, wzbudził gorącą dyskusję, w której
brali udział przede wszystkim lubelscy aktywiści
różnych specjalności, skupieni wokół Rady Kultury
Przestrzeni i nieformalnej organizacji Forum Kultury
Przestrzeni. Wprawdzie ostatecznie zrezygnowano
(głównie ze względów ekonomicznych) z chowania
alei pod ziemią, ale też, na czym skoncentrowała się
dyskusja, nie przewidywano odkrycia Czechówki.
Środowisko Forum Kultury Przestrzeni przygotowało
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W rezultacie wieloletnich prac nad zagospodarowaniem Podzamcza nie doszło do zmiany jakości jego
przestrzeni. Podjęte decyzje strategiczne, takie jak
planowane przeniesienie dworca autobusowego,
będą miały konsekwencje zarówno dla obszaru
Podzamcza, jak i jego otoczenia.

22

Koncepcja dostępna on-line: http://ulublin.eu/wp-content/
uploads/2015/06/PREZENTACJA_2015_02_06.pdf (dostęp:
14.08. 2019).

23

Uchwała nr 180/VII/2015 Rady Miasta Lublin z 21 V 2015 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Podzamcze, Aleja
Tysiąclecia, Lubartowska, Ruska.

24

30 czerwca 2019 roku Rada Miasta Lublin przyjęła Uchwałę
Nr 282/VIII/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Podzamcze, aleja Tysiąclecia,
Lubartowska, Ruska dla obszaru A obejmującego kwartał
ulic: aleja Solidarności, Lubartowska, Probostwo i Browarna –
uchwała ta obejmuje jeden z kwartałów po zachodniej stronie
ul. Lubartowskiej.

Zagospodarowanie terenu w kształcie powojennym, z jego wyraźnym podziałem na część południową, wokół Zamku i placu Zamkowego, powiązaną
funkcjonalnie i przestrzennie ze Starym Miastem, oraz
część północną, gdzie zlokalizowano dworzec autobusowy i targowisko, już w czasie konkursu urbanistycznego z 1992 roku traktowane było jako problem.
Jakkolwiek trudno dziś uznawać ten sposób zagospodarowania za estetyczny, to nie można zaprzeczyć, że
obszar pełni swoje funkcje25. Zaletą wciąż istniejącego
zagospodarowania jest m.in. fakt, iż nie wpływa ono
negatywnie na powiązania widokowe (poza odbiorem
czysto estetycznym, ale żaden z obiektów dziś tu istniejących nie przesłania widoków z zamku w stronę
północną ani odwrotnie – ze wzgórza Czwartek w kierunku Starego Miasta i Zamku)26. Niewątpliwie problemem jest – w zachodniej części obszaru, wzdłuż
ul. Lubartowskiej – jakość substancji mieszkaniowej.
Nie sposób mówiąc o jakości życia mieszkańców
i możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej, pominąć problem stanu technicznego zabudowy.
Zabudowy, którą w większości stanowią obiekty
zabytkowe, objęte różnymi formami ochrony prawnej.

25

26

Należy też dodać, że poszczególne elementy zagospodarowania z tego okresu nie są pozbawione wartości, czego przykładem jest późnomodernistyczny budynek dworca autobusowego z lat 1965–1967, projektu W. Żochowskiego, z wystrojem
w postaci ceramicznych mozaik, wg obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczony do wyburzenia. O budynku dworca szerzej: M. Semeniuk,
Dworzec autobusowy, http://modernizmwlublinie.blogspot.
com/2015/02/dworzec-autobusowy.html (dostęp: 14.08.
2019).
O czym szerzej: K. Czyńska, W. Marzęcki, P. Rubinowicz, Studium wartości widokowych miasta Lublin, Szczecin-Lublin 2011,
https://bip.lublin.eu/strategia-i-planowanie/planowanie-przestrzenne/inne-opracowania-planistyczne/studium-wartosci
-widokowych-miasta-lublin/studium-wartosci-widokowych
-miasta-lublin,1,23616,2.html (dostęp: 14.08. 2019.
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Niestety, zarówno położenie tego terenu – częściowo
w dolinie rzeki Czechówki, na trudnych z punktu
widzenia budowlanego gruntach – jak i brak odpowiednich remontów kamienic i stan prawny nieruchomości spowodowały, że dziś mamy niejednokrotnie
do czynienia z obiektami w złym stanie technicznym,
wymagającym szybkiej interwencji. Nie może być
traktowane jako odpowiednie rozwiązanie pozbywanie się mieszkańców z tego obszaru i przenoszenie ich
do innych części miasta, nie jest dopuszczalne likwidowanie historycznej, autentycznej zabudowy w tak
doświadczonej historią części miasta27.
Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że wciąż
aktualne jest stwierdzenie zawarte w materiałach
przygotowanych ponad 10 lat temu przez pracowników Ośrodka Brama Grodzka/Teatr NN: „Żadne inne
miejsce w Lublinie nie jest nośnikiem tych znaczeń
i wartości, co Podzamcze. Galerię handlową można
zbudować w 10 innych miejscach. Dworzec PKS przynajmniej w dwóch. Funkcji, które spełnia Podzamcze,
nie da się przenieść nigdzie indziej. Taką mieliśmy
historię i już jej nie zmienimy. Możemy ją najwyżej
zlekceważyć”28.

27

Tym problemom, jak również ożywieniu gospodarczemu obszaru, poświęcony był projekt realizowany w latach 2017–
2019 przez UM Lublin w ramach programu Ministerstwa Rozwoju „Modelowa Rewitalizacja Miast”.

28

M. Skrzypek, Podzamcze nie jest działką budowlaną, http://ulublin.eu/historia-forum/jakie-podzamcze/materialy/materialy
-wizji-nowego-podzamcza/ (dostęp: 14.08. 2019).

Hubert Mącik

A Wound in the City Landscape. The Case of Lublin’s Podzamcze
Abstract
The war damage suffered by the city of Lublin in 1939
–1944 was not as extensive as in many other cities and
towns of Europe. However, Lublin did not avoid both
damage during the war (in 1939 and 1944) and deliberate
demolitions carried out by the Germans during the occupation. Particularly, the parts of the city inhabited in 1939
by Jews were subjected to destruction: Podzamcze and
Wieniawa. After the war, it was Podzamcze – due to its
central location in the structure of Lublin and the proximity of the Lublin castle and the Old Town – that became
the object of attention of urban planners and architects.

Castle that ceased to function as a prison, was shaped
in a new way. The castle was showcased by the creation of a large People’s Gatherings Square (Plac Zebrań
Ludowych) on the ellipse plan, while the area to the south
of the castle hill was composed as a garden space. Over
time, the northern part of the former Podzamcze, in 1954
the main place of the agricultural exhibition, became the
bus station and market.
Since the end of the twentieth century, Podzamcze has
again become the subject of urban planning, including
architectural competitions. In 2015, a new local spatial
development plan was adopted, but it did not meet expectations, neither from the perspective of conservation and
protection of historical places, nor hopes of potential
investors. Currently, there is a desire to change the plan’s
arrangements in this area, especially in the context of the
height of new buildings, which can be a significant threat
to the historical landscape of Lublin.

The Podzamcze area was developed in a way different
from its historical urban layout. In the area where buildings were demolished during the occupation, the road
network and land functions have been almost completely
changed. Work on Podzamcze was intensified during the
preparations for the Central Agricultural Exhibition in
1954. The southern part of this area, adjacent to the Lublin
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Wyspa ruin.
Problemy z zagospodarowaniem gdańskiej
Wyspy Spichrzów w latach 1945–1989 –
niezrealizowane plany i zbudowane obiekty

W

alki o miasto w 1945 roku spowodowały
w Gdańsku niepowetowane straty. Szczególnie
dotkliwe zniszczenia dotknęły Śródmieście. Ucierpiały wszystkie części rozległego zespołu, tworzącego w epoce nowożytnej największe miasto
I Rzeczypospolitej. Spłonęła niemal doszczętnie zabudowa mieszkalna Głównego i Starego Miasta oraz
Starego Przedmieścia. Zachowało się kilka kwartałów zabudowy na Długich Ogrodach, Dolnym Mieście
i Osieku. Napór płomieni wytrzymały lepiej potężne
mury kościołów i gmachów publicznych, niestety,
w większości przypadków wnętrza uległy wypaleniu.
Równie kruche jak kamienice okazały się spichlerze
zlokalizowane na Wyspie Spichrzów i Ołowiance,
liczące w niektórych wypadkach po kilkaset lat.
Zniszczenia historycznego śródmieścia Gdańska
były na tyle duże, że zastanawiano się nad sensem
jego odbudowy. Proponowano przeniesienie centrum administracyjno-usługowego w inne miejsce,
wskazywano przy tym teren pomiędzy Wrzeszczem
a Nowym Portem. Ostatecznie zdecydowano o przywróceniu funkcji śródmiejskich w historycznych
granicach miasta, dostosowując nowo projektowaną
zabudowę do potrzeb rozwijającej się metropolii 1.
1

Decyzja o odbudowie Głównego Miasta została ogłoszona
19 II 1948 r. przez generalnego konserwatora zabytków prof.
Jana Zachwatowicza na zebraniu Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, we wnętrzach Ratusza Starego Miasta.
Decyzja ta nie była oczywista, skala zniszczeń zabytkowego
śródmieścia była tak duża, że powstały projekty zbudowania
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1. Północny fragment Wyspy Spichrzów z ruinami podwójnego
spichlerza Daleka Droga. Na ruinach wymownie umieszczono
pacyfistyczne hasło, wzdłuż południowej ściany dobudowana
szopa i nieduża hala produkcyjna; tereny wyspy służyły
jako zaplecze dla odbudowywanego miasta; stan z 1967 r.;
fotopolska.eu

Rozpoczęły się dyskusje nad prawidłowym rozmieszczeniem zabudowy mieszkalnej, usługowej
i przemysłowej. Ostatecznie ustalono, że w formach
historycznych zostanie odbudowana najcenniejsza
część zespołu, Główne Miasto. Położone na północy
Stare Miasto przejąć miało funkcje śródmiejskie,
nowego centrum w innej lokalizacji. Główne Miasto w tym
układzie miało zostać zamienione w rodzaj skansenu z wyeksponowanymi ruinami, inny pomysł zakładał utworzenie tu
jeziora poprzez zalanie całego obszaru wodą; więcej o odbudowie zob. J. Friedrich, Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku
w latach 1945–1960, Gdańsk 2015.

Klaudiusz Grabowski

2. Stągwie Mleczne, późnogotycka w formie, dwubasztowa
brama strzegąca terenu od strony wschodniej (Długich
Ogrodów), najstarszy zabytek na Wyspie Spichrzów;
zb. Muzeum Gdańska (dalej: MG)

Dolne Miasto wraz z Długimi Ogrodami miało
pozostać dzielnicą przemysłowo-mieszkalną, Stare
Przedmieście miało stać się dzielnicą administracyjno-mieszkalną. Zmiany i korekty przynosiły nowe
plany zagospodarowania przestrzennego, aktualizowane co kilka lat. Plany te sporządzano na potrzeby
rozwoju tzw. Zespołu GD, obejmującego Gdańsk,
Gdynię, Sopot oraz Rumię i Pruszcz Gdański. Wyspa
Spichrzów, choć położona w układzie śródmieścia
centralnie, przez długie lata nie doczekała się spójnej
koncepcji zagospodarowania.

składy (Dwór Smolny i Popielny). Ostatecznie rzeźnię
i niebezpieczne składy przeniesiono w inne miejsce,
a teren przeznaczono pod zabudowę spichrzową,
wykorzystując dogodne położenie przy porcie. Na
początku XV wieku liczba spichlerzy przekroczyła 120,
ciągnęły się do obecnej ulicy Owsianej. Od wschodu
teren przyszłej wyspy ograniczał bagnisty rów, umocniony u wylotu ulicy Stągiewnej bramą zbudowaną
w latach 1517–1519. Złożona z dwóch wież połączonych przesklepionym przejazdem jest najmłodszą
gotycką bramą gdańską. Rów ostatecznie przekopano,
tworząc żeglowny kanał, Nową Motławę, w 1576
roku. Od południa granice stanowił Kanał Smolny,
przekopany pod koniec XV wieku, aby oddzielić od
reszty wyspy Dwór Smolny. Od strony zachodniej na
wyspę prowadziły Mosty Krowi i Zielony, od wschodniej zaś Stągiewny i Rogoźników. Wraz z bogaceniem
się miasta zwiększała się liczba spichrzy – w 1553
roku było ich 193, w 1620 – 265, zaś w 1643 – 303.
W większości były to obiekty wzniesione w konstrukcji ryglowej, choć zdarzały się również budynki
murowane. Spichlerze, aby je odróżnić, otrzymywały
własne nazwy, pierwszą – Dziki Osioł – zanotowano
w 1495 roku. Inspiracji najczęściej szukano w świecie

Historia Wyspy Spichrzów2
Pierwsze informacje o zabudowie wyspy pochodzą z XIV wieku. W 1331 roku założono tu rzeźnię,
a na północ od niej zaczęto budować spichrze oraz

2

O historii wyspy: T. Domagała, „Gdańsk Wyspa Spichrzów.
Dokumentacja historyczno-urbanistyczna”, Gdańsk 1968, opr.
w zb. Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Gdańsk (dalej: NID OG); A. Januszajtis, „Gdańsk. Ołowianka i Wyspa Spichrzów. Nazewnictwo ulic i obiektów zabytkowych”, Gdańsk
1984, mps w zb. NID OG; idem, Gdańskie spichlerze – piękno
zapomniane, Gdańsk 2017.
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3. Fragment „Planu sztokholmskiego” z ok. 1600 r. (rysunek
aksjonometryczny wykonany piórkiem) z Wyspą Spichrzów.
Zabudowana jest głównie północna i środkowa cześć wyspy.
Powyżej zabudowania Głównego Miasta, skomunikowane
Mostem Krowim i Zielonym; na prawo widoczne Długie
Ogrody. na które prowadził Most Stągiewny, chroniony przez
Stągwie Mleczne, oraz Most Rogoźników. Z wymienionych
mostów obecnie nie działa jedynie ostatni

4. Zabudowania Wyspy
Spichrzów na akwaforcie
Matthaeusa Deischa z 1765 r.
Na pierwszym planie Stara
Pakownia z poczwórnym
szczytem, za nią, od prawej
strony, Szara Gęś, Sandacz
i Tańczący Niedźwiedź.
Wymienione spichlerze
uznawano za najcenniejsze na
wyspie. W 1945 r. uległy niemal
całkowitej zagładzie, przetrwały
fragmenty murów obwodowych.
Choć wskazywano, że obiekty
muszą być odbudowane,
ostatecznie ruiny rozebrano
pod budowę Novotelu

flory i fauny, Biblii, rzadziej geografii. Choć z uwagi na
charakter zabudowy na Wyspie Spichrzów obowiązywały specjalne przepisy antypożarowe, co jakiś czas
wybuchały tu pożary. Największe straty przynosiły
wojny. W 1813 roku wojska rosyjskie celowo ostrzelały obszar wyspy, aby zniszczyć zgromadzone w spichrzach zapasy żywności. Olbrzymi pożar strawił 197
obiektów. Nie wszystkie zostały odbudowane.
Pierwsza połowa XIX wieku to okres regresu
gospodarczego miasta, dodatkowo w tym czasie
z uwagi na rozwój portu w pobliżu ujścia Wisły, Wyspa
Spichrzów straciła kluczową pozycję. W drugiej

połowie XIX wieku obszar powoli zaczął się przekształcać, na wyspie zaczęto budować kamienice
mieszkalne, w tym celu przebudowywano także same
spichlerze, doprowadzono również kolej. Przebudowa
spichlerzy dotyczyła głównie ulicy Stągiewnej, która
nabrała reprezentacyjnego, śródmiejskiego charakteru. Pozostałe spichlerze, stojące przy frontach
wodnych, nadal pełniły funkcję magazynową. W 1942
roku, według uproszczonych kryteriów, 55% zabudowy pełniło funkcje składowe, 22% mieszkaniowe,
19% przemysłowe, zaś 4% przeznaczono na biura
i urzędy.

5. Ulica Stągiewna, główny ciąg
komunikacyjny przebiegający
przez wyspę z zachodu na
wschód (łączyła Główne Miasto
z Długimi Ogrodami i dalej
Żuławami), na przełomie XIX
i XX w. w wyniku przebudowy
spichlerzy na kamienice zyskała
śródmiejski charakter; MG
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6. Zdjęcie lotnicze z okresu międzywojnia: fragment wyspy
u wylotu Mostu Krowiego pokazuje przemieszanie zabudowy
magazynowej i mieszkalnej, krytykowane po 1945 r. przez
urbanistów jako niekorzystne i uciążliwe; MG

Pożar w 1945 roku był największym kataklizmem,
jaki dotknął Wyspę Spichrzów. Zniszczeniu i wypaleniu uległa niemal cała zabudowa, ocalały trzy spichlerze: Błękitny Baranek, Steffen (znany także pod
nazwą Cieślarnia), który po pożarze w 1813 roku nie
został w pełni odbudowany, oraz modernistyczny Deo
(określany także jako Deo Gloria, swoją formę uzyskał
w 1935 roku). Z kamienic zachował się budynek na
rogu ulic Chmielnej i Żytniej oraz robotnicza zabudowa pomiędzy ulicami Owsianą a Wspornikową, stosunkowo mało zniszczona była rafineria cukru przy
ulicy Jaglanej, przetrwało też w różnych częściach
wyspy kilka niedużych budynków o małej albo nikłej
wartości architektonicznej. Ruiny spichlerzy jeszcze
przez siedemdziesiąt lat po wojnie dominowały w krajobrazie wyspy.

Plany wobec Wyspy Spichrzów
Przez wiele lat po wojnie nie opracowano planu
szczegółowego zagospodarowania wyspy. W pierwszym opracowaniu dla Zespołu GD z lat 1946–1948
obszar wyspy przeznaczono ogólnie na cele mieszkaniowo-przemysłowe3. Teren miała przecinać Trasa
W-Z, droga usprawniająca komunikację przez gęstą
3

Archiwum Państwowe w Gdańsku (dalej: APG), 1153/9498.
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zabudowę śródmieścia, projektowana jeszcze przed
rokiem 1945. Droga miała przecinać zabytkowe
centrum, oddzielając Główne Miasto od Starego
Przedmieścia i rozcinając Wyspę oraz Dolne Miasto.
Trasa na odcinku wzdłuż Starego Przedmieścia została
ukończona w 1959 roku, zatrzymując się dokładnie na Wyspie Spichrzów. Na realizacje reszty trasy
trzeba było czekać aż do 1995 roku. Odbudowywane
spichlerze miały otrzymać formę sprzed zniszczeń
(spadziste dachy), jednak ze względu na koszty
początkowo miał być odbudowany jedynie spichlerz
Pod Koroną oraz – ewentualnie – sąsiadujące z nim
Toruń, Elbląg i Gdańsk. Odbudowę spichlerzy z uwagi
na ich zabytkowy charakter (spichlerz Pod Koroną
oznaczony był tablicą z napisem w języku polskim, co
było ewenementem) sfinansować miało Ministerstwo
Kultury i Sztuki. Pozostałe obiekty miały mieć charakter prowizoryczny4, pozwalający na przyszłą prawidłową odbudowę.
W planach z lat 1951–1952 zakładano przeznaczenie północnej części wyspy pod zabudowę
mieszkalną o wysokości 3–4 kondygnacji. Południowa część miała pozostać zapleczem magazynowo-przemysłowym5.
W planach opracowanych w latach 1958–1960
północna część wyspy (powyżej Zielonego Mostu)
miała zostać przeznaczona na potrzeby portu, pozostała, tak jak we wcześniejszym opracowaniu, miała
mieć charakter przemysłowo-składowy6.
Lata sześćdziesiąte przyniosły zmiany w podejściu do roli Wyspy Spichrzów. Urbaniści sygnalizowali już wcześniej potrzebę przeznaczenia obszaru
pod zabudowę śródmiejską. W 1959 roku Bohdan
Szermer i Jerzy Stankiewicz obok magazynów i obiektów związanych z żeglugą lokowali halę targową i centralny plac handlowy, budynki administracyjne oraz
sklepy i hotele7. Władysław Czerny widział natomiast

4

Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej AAN), 1633/558.

5

APG, 1153/9497.

6

APG, 1153/9499.

7

J. Stankiewicz, B. Szermer, Gdańsk: rozwój urbanistyczny i architektoniczny oraz powstanie zespołu Gdańsk–Sopot–Gdynia, Warszawa 1959, s. 338.

7. Fragment rysunku
z rekonstrukcją frontu wodnego
od strony Motławy. Ryglowe
spichlerze Strzała, Podkowa,
Słoń oraz Mały i Wielki Młynarz
doszczętnie spłonęły w 1945 r.,
murowane Biały Koń
i Czerwony Lew zachowały
mury obwodowe do wysokości
3–5 kondygnacji, co
zaznaczono kolorem
pomarańczowym. Projekty
i opracowanie konserwatorskie
w 1959 r. przygotowali Ryszard
Massalski i Jerzy Stankiewicz.
Spichlerze do dziś nie zostały
odbudowane i pozostają
w stanie ruiny; zb. Archiwum
Państwowego w Gdańsku
(dalej: APG)

na wyspie zabudowę wysoką, przeznaczoną na siedziby instytucji centralnej dyspozycji gospodarczej
oraz składy dla wysokowartościowych towarów8.
Odbicie tego sposobu myślenia widoczne jest w planie
z 1964 roku, przewidującym na całym obszarze zabudowę obiektami użyteczności publicznej, w północnej
części miały być one wysokiej rangi, w południowej
dopuszczano jeszcze zmiany9.
W wytycznych z 1968 roku z wyspy wykluczono –
ze względów technicznych – funkcje portowe poza
żeglugą pasażerską, a także mieszkalną, ze względu
na współczesne standardy mieszkaniowe i ważniejsze w hierarchii potrzeby miasta. Skrytykowano przy
tym stan sprzed 1945 roku, kiedy to na gęsto zabudowanej wyspie funkcje mieszkalno-przemysłowo
-usługowe zostały mocno przemieszane, stanowiąc
utrapienie dla mieszkańców.
Opracowanie szczegółowego zagospodarowania Wyspy przyniosły dopiera lata siedemdziesiąte.
W 1972 roku rozstrzygnięto konkurs na „opracowanie koncepcyjne ukształtowania części centrum
ogólnomiejskiego na Wyspie Spichrzów w Gdańsku”.
Oczekiwano koncepcji kształtujących nowoczesne
centrum, przy wykorzystaniu wysokich walorów
zabytkowych oraz nadwodnego położenia. Zgłoszono
8

APG, 1153/9639.

9

APG 1153/9511.

20 prac, pierwszą nagrodę otrzymał zespół w składzie: Adam Walczyk, Jan Bartłomiej Zwiejski i Narcyz
Sienkiewicz. Zespół zaproszono do tworzenia dalszych, szczegółowych opracowań. Obszar Wyspy
podzielono na trzy strefy. Północna, znajdująca się
w rozsiedleniu Motławy, najbardziej eksponowana,
miała połączyć funkcję turystyczną ze społeczno-kulturalnym zapotrzebowaniem śródmieścia oraz komunikacją wodną. Druga część wyspy, pomiędzy ulicami
Stągiewną a Trasą W-Z, miała być zajęta przez handel
i usługi, dodatkowo miały znaleźć się tu siedziby instytucji portowych i handlowych. Ulica Stągiewna miała

8. Północny fragment frontu wodnego Nowej Motławy
ze spichlerzami Czerwonym, Książę i Węgier; zdjęcie z 1940 r.;
fotopolska.eu
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wykonali projekty rekonstrukcji frontów wodnych
oraz fragmentu ciągów ulicy Żytniej i Spichrzowej,
wzdłuż których znajdowały się najcenniejsze obiekty.
Oceniono przy tym stan zachowania oraz wskazano
najważniejsze spichlerze, które powinny zostać
odbudowane. Kierowano się przesłanką, że gdańska
dzielnica magazynowa jest największym tego typu
obszarem o średniowiecznym jeszcze rodowodzie
w Polsce. Wobec zniszczenia i braku szans na odbudowę innych zespołów (jak np. w Elblągu), należało
ten zespół otoczyć szczególną ochroną. W tym celu
Massalski i Stankiewicz postulowali zachowanie
starej sieci ulicznej, szczególnie cennej w północnej
części wyspy, oraz spichlerzy Wisłoujście (Błękitny
Baranek) i odbudowanych niedawno obiektów przy

8. Rekonstrukcja fragmentu pierzei ulicy Spichrzowej (do
1936 r. ul. Żydowska) opracowana przez Ryszarda Massalskiego
i Jerzego Stankiewicza w 1959 r.; APG

stać się naturalnym przedłużeniem Drogi Królewskiej.
Południowa część wyspy miała zostać przeznaczona
na cele biurowo-usługowe. Ciągi uliczne w północnej
części planowano zamienić w większości na deptaki,
poza ulicą Motławską skomunikowaną z Długimi
Ogrodami Mostem Stągiewnym. Ruch kołowy,
potrzebny do obsługi kwartałów w północnej części
wyspy, miał zostać przeniesiony do tunelu pociągniętego od Trasy W-Z pod zabudową ulic Żytniej,
Spichrzowej i Stągiewnej10. Wykonano szereg opracowań i projektów, które ze względów finansowych
nie zostały zrealizowane, diametralne zmiany w przestrzeni wyspy zarówno w jej północnej, jak i południowej części nastąpiły dopiero w drugim dziesięcioleciu
XXI wieku.

Postulaty konserwatorskie
Pierwsze opracowanie konserwatorskie dotyczące
wyspy ukończono w 1959 roku, kiedy główna faza
odbudowy śródmieścia dobiegała końca. Sporządzone
zostało przez pracowników Zakładu Historii
Architektury Polskiej Politechniki Gdańskiej Ryszarda
Massalskiego i Jerzego Stankiewicza 11. Autorzy
10

Archiwum Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta
Gdańska (dalej: AUA), 1324a/ Zagospodarowanie Wyspy, t. 1.

11

APG, 1153/9667.

9. Szara Gęś – najstarszy, gotycki spichlerz wyspy, ze względu
na urodę często reprodukowany na pocztówkach i utrwalany
w opracowaniach, zdjęcie z 1901 r.; MG

118

11. Uliczka Zarzewie, która po 1945 r. została wchłonięta
przez budowę Trasy W-Z, w głębi widoczne spichlerze przy ul.
Chmielnej, wysoki ryglowy Wieloryb oraz niższe murowane
Grudziądz i Chełmo; zdjęcie z 1914 r.; MG

11a. Jedyny ocalały z pożogi spichlerz Błękitny Baranek
(Wisłoujście), po szybkim zadaszeniu służył dalej jako magazyn,
obecnie jest siedzibą Centrum Edukacji Archeologicznej;
Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN)

ulicy Chmielnej 59–62. Za konieczne uznali również
zachowanie fragmentów i ich użycia do odbudowy
spichlerzy przy ulicy Żytniej 19–22 (czyli Pstrego Psa,
Kuźni, Arki Noego i Czarnego Koguta), przy Chmielnej
2–3 (podwójnego spichlerza Długa Droga), przy
Chmielnej 37–38 (Małego i Wielkiego Groddecka),
Chmielnej 67–68 (Białego Konia i Czerwonego Lwa),
Chmielnej 79 (Dwóch Wron) oraz zespołu potężnych
spichlerzy pod numerami 114–116, czyli Węgra,
Księcia i Czerwonego. Przy ulicy Motławskiej miał
zostać odbudowany Turek (najlepiej w zespole ze
spichrzami Jedność i Pokój) oraz Stara Pakownia,
tworząca ze Stągwiami Mlecznymi cenny zespół, przy
Pszennej zaś Niklowy. Bezwzględnie miały zostać
przywrócone dwa najstarsze, gotyckie spichrze:
Tańczący Niedźwiedź i słynąca z urody Szara Gęś.
Szara Gęś wyróżniała się ozdobnym, pięciodzielnym szczytem o półkoliście zamkniętych stopniach
z oprofilowanymi wnękami przebitymi okrągłymi
prześwitami. W międzywojniu przeprowadzono jej
inwentaryzację, a jej fasada była często reprodukowana zarówno w publikacjach, jak i na pocztówkach. Dalej Stankiewicz i Massalski jako konieczne
wskazali maksymalne przywrócenie ciągu zabudowy spichrzowej wzdłuż Motławy, stanowiącego
dopełnienie pierzei Długiego Pobrzeża. Szczególnie
newralgiczne, ze względu na wartości plastyczne,

były ciągi na północnym cyplu Wyspy Spichrzów
i nad zakolem Motławy (Chmielna 53–70). Konieczna
była tu odbudowa spichrzów w konstrukcji ryglowej.
Jako wskazane do odbudowy, lecz zupełnie niezachowane, wymieniono spichlerze Jednorożec przy ulicy
Owsianej, Moździerz przy ulicy Zarzewie, Sandacz
i Spiżowy Wąż z Żytniej oraz stojące przy Chmielnej
Nowy Anioł i Okręcik. Zrekonstruowany miał zostać
także kartusz ze spichrza Pod Koroną. Największe
zaniepokojenie w 1959 roku budził planowany
przebieg Trasy W-Z, która miała wchłonąć uliczkę
Zarzewie i zagrażała ruiną spichlerza Wielbłąd (faktycznie, ściana największego spichlerza wyspy, spalonego w 1813 roku, została ostatecznie rozebrana).
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12. Wypalone w 1945 r. Stągwie Mleczne i ulica Stągiewna
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13. Budynek Samopomocy (po lewej) zaprojektowany przez
Wacława Rembiszewskiego, po prawej widoczne ruiny
północnej części wyspy, teren ten obecnie jest zabudowywany.
Najbliżej budynku Samopomocy ruiny spichrza Turek, dalej
(z kremowo-żółtą fasadą) zachowany spichlerz Steffen
(Cieślarnia). Zniszczony w 1813 r., zadaszony na wysokości
3 kondygnacji, nigdy nie został całkowicie odbudowany. W głębi
modernistyczna bryła spichlerza Deo Gloria, zbudowanego
w latach 30. XX w.; fotopolska.eu

18 grudnia 1959 roku do Wojewódzkiego Rejestru
Zabytków wpisano pierwsze obiekty z Wyspy
Spichrzów: ruiny spichlerzy Daleka Droga z północnego cypla oraz Kuźnię i Arkę Noego stojące przy ulicy
Żytniej. 24 lutego 1967 roku wpisano dwa dalsze:
Stągwie Mleczne oraz jedyny zachowany spichlerz
nowożytny Błękitny Baranek (pod XVIII-wieczną
nazwą Wisłoujście). Pierwsze wpisy poprzedziły
szczegółowe badania wyspy, które w 1968 roku przeprowadził dla PKZ Tadeusz Domagała12. W trakcie kilkumiesięcznych badań szczegółowo przeanalizowano
zabudowę wyspy. Czterotomowe opracowanie wzbogacone jest materiałami ikonograficznymi. Przy określaniu wytycznych konserwatorskich Domagała uznał
dezyderat Massalskiego i Stankiewicza za plan maksimum, trudny do zrealizowania. Podtrzymał postulat
bezwzględnego zachowania średniowiecznej siatki
ulic i ocalałych oraz odbudowanych obiektów. Do zrekonstruowania wskazał tylko dwa średniowieczne spichlerze: Szarą Gęś i Tańczącego Niedźwiedzia, a także
barokową Starą Pakownię. Pozostałe fragmenty
murów miały zostać zachowane i wkomponowane
12

T. Domagała, op. cit.
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w nową zabudowę. Obszar wyspy miał zostać zabudowany obiektami o spokojnych i zrównoważonych
proporcjach, gabarytami nawiązującymi do stojących
tu niegdyś spichlerzy. Budynki od strony Motławy
miały otrzymać spadziste dachy, stanąć szczytami do
rzeki i nawiązywać do architektury spichrzowej. Na
nowych budynkach miały zostać umieszczone tablice
z nazwami stojących tu przed 1945 rokiem spichlerzy,
przypominając o historii miejsca.
W 1969 roku swoją opinię wyraził też Bohdan
Szermer, urbanista pracujący nad planami zagospodarowania przestrzennego Zespołu GD13. Szermer przypomniał o konieczności zagospodarowania obszaru
stanowiącego ostatni widoczny ślad wojny i jego
kompozycyjne powiązanie ze zrekonstruowanym
Głównym Miastem. Uważał, że Motława powinna
być przy tym traktowana jako wnętrze urbanistyczne,
wodny salon miasta (jako główny salon miasta określano Długi Targ), dlatego spichlerze znajdujące się
nad rzeką powinny zostać odtworzone. W pozostałej
części odbudowa byłaby trudna, ale nowa zabudowa
powinna być dostosowana skalą do frontów wodnych,
nie wykluczając przy tym rekonstrukcji najważniejszych zabytków. Zabudowa powinna przyjąć funkcje
usługowe, zgodnie z zapotrzebowaniem w dzielnicach śródmiejskich. Dopuszczalne były cele administracyjne i w ograniczonym zakresie składowe (w celu
zaopatrzeniowym dla dzielnic centralnych).
6 września 1971 roku do rejestru wpisano zespół
odbudowanych spichlerzy: Pod Koroną, Toruń, Elbląg
i Gdańsk oraz przylegające do nich ruiny Trupiej
Czaszki. 27 stycznia 1972 roku do rejestru trafiły
ruiny Białego Konia i Czerwonego Lwa, Turka, zniszczonych przez pożar w 1914 roku Małego i Wielkiego
Groddecka, oraz nieodbudowanego do pełnej wysokości po pożarze w 1813 roku spichlerza Steffen (pod
nazwą Cieślarnia).
Nowe wytyczne przygotowano w 1977 roku
po rozstrzygnięciu konkursu na zagospodarowanie Wyspy Spichrzów, w czasie prac nad planami

13

B. Szermer, „Problemy urbanistyczne i konserwatorskie
związane z proj. zagospodarowaniem i zabudową Wyspy Spichrzów”, mps wpięty do opracowania T. Domagały.

15. Historyzująca, trójszczytowa bryła biurowca
Elektromontażu widoczna od strony ul. Chmielnej, połowa lat
70. XX w.; AUA

14. Ruiny modernistycznego obiektu zbudowanego przed
1945 r. na miejscu spichlerzy Westa i Feniks; po 1945 r.
żelbetonową konstrukcję wykorzystano przy budowie
biurowca Elektromontażu; zb. Archiwum Wydziału Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miasta Gdańska (dalej: AUA)

szczegółowymi. Opracowane zostały przez Mirosława
Bartoszewicza, Janusza Ciemnołońskiego, Leona
Dziurdzińskiego i Janusza Kowalskiego14. Autorzy
założyli odtworzenie całego frontu wodnego wzdłuż
Motławy oraz północnej części (powyżej Mostu
Stągiewnego) frontu Nowej Motławy. Przywrócona
miała być również pierzejowa zabudowa kwartałów
wewnętrznych w północnej części Wyspy. Załażono
przy tym ze względów konserwatorskich rekonstrukcję większości fasad frontów wodnych i części
w głębi wyspy (dokładnie osiem fasad od strony
ulicy Stągiewnej i osiem od strony ulicy Spichrzowej).
Do pełnej rekonstrukcji wskazano położone przy
froncie Motławy: Mały i Wielki Groddeck, Trupia
Czaszka oraz Biały Koń i Czerwony Lew. Od strony
Nowej Motławy postulowano odbudowę Węgra
i Księcia oraz Turka, Pokoju, Jedności, Kamiennego
Niedźwiedzia i Narożnego. Zrekonstruowane miały
zostać spichlerze z ulicy Żytniej: Kuźnia, Arka Noego
i Czarny Kogut. Jako trwała ruina miała pozostać
ściana spichlerza Wielbłąd, który spłonął w 1813 roku.
Zrekonstruowana miała zostać natomiast gotycka
fasada Szarej Gęsi i Stara Pakownia, których pozostałości zostały rozebrane pod budowę hotelu Novotel
14

AUA, 1324a/Zagospodarowanie Wyspy, t. 1.

(w ich miejscu znajduje się parking). Większość
postulatów opracowanych w latach pięćdziesiątych,
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych nie została
nigdy zrealizowana.

Najważniejsze realizacje
lat 1945–1989
Pierwsze prace na Wyspie Spichrzów doprowadziły do odgruzowania i przywrócenia ruchu pieszego, kołowego i tramwajowego na głównych
ulicach: Stągiewnej i Chmielnej. Wyremontowano
również bocznicę kolejową wzdłuż ulicy Chmielnej.
W lipcu 1945 roku Ministerstwo Żeglugi i Handlu
Zagranicznego przejęło przedsiębiorstwo Deo Gloria,
którego majątek składał się z dwóch ocalałych spichlerzy Deo oraz Wisłoujście (Błękitny Baranek).
Firmą zarządzało Zjednoczenie Przedsiębiorstw
Portowych, a od 1950 roku Zarząd Portów GdańskGdynia. Spichlerz Wisłoujście miał spalony dach,
który szybko odbudowano i oba budynki dalej służyły
celom magazynowym15
W 1947 roku zadaszono uszkodzony, najstarszy
zabytek na wyspie, gotyckie Stągwie Mleczne. Wyspa
w pierwszych latach po wojnie pozostawała na
15
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AAN, 1633/1422.
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16. Elektromontaż od strony Motławy; AUA

uboczu głównych inwestycji, stanowiąc zaplecze dla
odbudowywanego centrum. Umieszczono tu składy
materiałów oraz warsztaty produkujący prefabrykaty, funkcjonowała tu m.in. kuźnia metaloplastyczna.
Częściowo odzyskała swoją funkcję magazynową,
lokowaną w odbudowanych i nowo zbudowanych
obiektach.
Już w 1947 roku wykonano projekt dla eksponowanego od strony Nowej Motławy narożnika ulic
Stągiewnej i Motławskiej. Wcześniej stała tu duża
kamienica czynszowa ze sklepami w przyziemiu.
Autor projektu Wacław Rembiszewski zaproponował
obiekt dostosowany do nieregularnego planu działki
z historyzującymi lukarnami, nawiązującymi do ryglowej zabudowy spichrzów. Budynek zbudowano jako
pierwszy dom handlowy w Gdańsku. Określany mianem „Samopomoc Chłopska”, rolniczy dom towarowy
wraz ze Stągwiami Mlecznymi ramuje wjazd na wyspę
od strony Długich Ogrodów. W przyziemiu znalazły
się sklepy, na wyższych kondygnacjach mieszkania,
wejścia do sklepów od ulicy Stągiewnej poprzedzał
podcień. Obok sklepów na parterze znalazły się biura
Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Gminnych
„Samopomoc Chłopska”, później także zaadaptowane
na mieszkania. Budynek bez większych zmian (chociaż
w 1995 i 1999 roku starano się o zabudowę podcienia) stoi do dziś, chociaż przez przeskalowanie nowej
zabudowy ulicy Stągiewnej stracił rolę dominanty16.
16

AUA, 1102/21-22.
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Po drugiej stronie Wyspy Spichrzów, na rogu
ulic Stągiewnej i Chmielnej, powstał biurowiec
Elektromontażu. Obiekt znalazł się na eksponowanej działce, w sąsiedztwie Zielonego Mostu. Przed
wojną mieściły się tu dwa spichlerze, Feniks i Westa,
o bliźniaczych dziewiętnastowiecznych fasadach.
Budynki spłonęły w międzywojniu, odbudowano je
w uproszczonej modernistycznej formie17. Budynek
Elektromontażu wzniesiono w oparciu o zachowaną żelbetonową konstrukcję, po wymianie jej
zniszczonych części. Projektant Stefan Konarzewski
zaproponował w 1948 roku modernistyczny obiekt
z płaskim zadaszeniem18. Z rozwiązania tego jednak
zrezygnowano na rzecz architektury o historyzujących formach. Biurowiec otrzymał spadziste dachy
z ryglówką w partii szczytów, których miał aż sześć.
Od ulicy Chmielnej obiekt składa się z trzech czterokondygnacyjnych segmentów. Od strony Motławy
dwa segmenty zostały obniżone do dwóch kondygnacji, co z uwagi na głębokość działki pozwoliło na
doświetlenie pomieszczeń położonych od strony
Chmielnej, jednocześnie urozmaicając bryłę obiektu.
W 1948 roku wykonano także projekt odbudowy
na potrzeby biurowe, dwupiętrowego obiektu przy
ulicy Żytniej 4–6. Zniszczenia budynku pełniącego
przed 1945 rokiem funkcje przemysłowo-handlowe
określono na 46,02%19. Obiekt nakryto spadzistym
dachem, jednak jego architektura nie nawiązuje do
zabudowy spichrzowej. Otrzymał stonowaną, elegancką artykulację fasady, przyziemie wydzielono
gzymsem, a podziały pionowe wyższych kondygnacji
zaznaczono szerokimi lizenami. Chociaż w latach
siedemdziesiątych planowana była jego rozbiórka,
budynek stoi do dziś jako siedziba Pomorskiej Izby
Skarbowej.
Dalsze inwestycje ruszyły w południowej części Wyspy Spichrzów. W latach 1949–1950 Witold
Rakowski przygotował projekt Centrali Handlu

17

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Zanim-powstaloMiasto-Aniolow-n40259.html (dostęp: 9.07.2019).

18

AUA, 135/26-28.

19

AUA, 1408/4-6.

17. Budynek Centrali Handlu
Przemysłu Drzewnego
(Bova) zbudowany na rogu
ulic Chmielnej i Jaglanej
o zróżnicowanej bryle, część
biurowa, ze spadzistymi
dachami, nawiązuje do
architektury spichlerzy, część
magazynowa otrzymała płaskie
zadaszenie; fotopolska.eu

Przemysłu Drzewnego20, budynek, nazywany Bovą
od mieszczącego się tu salonu meblowego, usytuowano w rogu ulic Chmielnej i Jaglanej. Architekt
zaproponował ciekawe rozwiązanie, wyróżniając
w bryle budynku część magazynową, obszerniejszą,
z płaskim dachem, i część biurową, która spadzistym
dachem, trójkątnym szczytem i układem okien nawiązywała do budynku spichlerza. Głównym akcentem
jest asymetria szczytu budynku. Rakowski nawiązał
prawdopodobnie do znajdujących się po drugiej stronie ulicy spichlerza Dwie Wrony o spadzistym dachu
i dobudowanego do niego spichlerza Małpa, nakrytego dachem pulpitowym, które razem stapiały się
w jedną bryłę. Budynek Bovy jako jeden z nielicznych
w tej części wyspy nie został wyburzony w ostatnich
latach. Po przebudowie mają znaleźć się tu siedziby
urzędów21.
W 1949 roku Włodzimierz Pawłowski wykonał
projekt biurowca Państwowej Fabryki Wyrobów
Metalowych22. Trzykondygnacyjny obiekt nakryty
czterospadowym dachem został rozebrany w 2011
roku.

20

APG, 1153/277-278.

21

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Trwaja-prace-nadbudowa-centrum-rzadowego-w-Gdansku-n132304.html
(dostęp: 9.07.2019).

22

APG, 1153/279-281.

18. Projekt Bovy z 1950 r. autorstwa Witolda Rakowskiego; APG

Szybko adoptowano stosunkowo mało zniszczone zabudowania rafinerii cukru ulokowane na
południe od ulicy Jaglanej wzdłuż nadbrzeża Nowej
Motławy. Projekt rozbudowy i adaptacji kompleksu
wykonał w latach 1951–1952 Antoni Forkiewicz 23.
Dawną rafinerię zaadaptowano na potrzeby mieszalni pasz Bacutil. W kompleksie znajdowały się
dwie dominanty: budynek mieszalni i magazyn.
Szczególnie cenny był budynek mieszalni, przebudowany w międzywojniu. W 1997 roku sporządzono tzw.
białą kartę obiektu. Mieszalnia stanowiła ciekawy
23
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dachu nadal służył jako magazyn. Nazwa „Błękitny
Baranek”, dotycząca spichlerza przy Chmielnej 53,
po raz pierwszy pojawiła się w 1631 roku, później
spichlerz nazywano „Wisłoujście”. W 1779 roku
przeszedł gruntowną przebudowę. Po wojnie przez
lata pełnił funkcję magazynową. W 1995 roku niszczejący spichlerz przeszedł pod opiekę Muzeum
Archeologicznego, po czym szczęśliwie został zaadaptowany na Centrum Edukacji Archeologicznej 25.
Na działkach przy Chmielnej 47–52, przylegających
od północy do Błękitnego Baranka, w 1952 roku
wzniesiono kompleks Farmaceutyczno-Sanitarnej
Centrali Handlowej Centrosan. Przed 1945 rokiem
na działkach 47 i 48 stały odpowiednio spichlerze
Wielki Chojnicki i Złoty Lew. Nowo zaprojektowany przez Antoniego Forkiewicza zespół składał

19. Spichlerze Dwie Wrony i Małpa, będące inspiracją przy
projektowaniu części biurowej Bovy; APG

przykład przemysłowej architektury modernistycznej
z wyeksponowanym ramowym układem konstrukcyjnym, podkreślonym wysuniętymi przed lico elewacji
pilastrami. Całość zwieńczona była wydatnym gzymsem. Jolanta Potylicka proponowała, aby zachowany
w dobrym stanie budynek zaadoptować na inne
cele użytkowe24. Nie uchroniło to jednak budynku
ani całego kompleksu przed rozbiórką. Od 2010
roku obszerny kwartał ograniczony ulicami Jaglaną
i Chmielną oraz Kanałem Smolnym i Nową Motławą
został gęsto zabudowany deweloperskimi osiedlami.
Stosunkowo szybko uzupełniono południową
część frontu wodnego Motławy. Znajduje się tu
jedyny ocalały z ostatniej pożogi nowożytny spichlerz,
który – jak wspomniałem wyżej – po odbudowie

24

NID OG, Biała Karta nr 225, Budynek produkcyjny w zespole
rafinerii cukru WZR, ob. budynek mieszalni pasz ZPP „Bacutil”
(nieużytkowany); J. Potylicka, 1997.
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20. Budynek rafinerii cukru z okresu międzywojnia, po 1945 r.
kompleks fabryki pasz. Pomimo opinii konserwatorskich
wskazujących unikatowy charakter obiektu budynek rozebrano
pod budowę osiedla; zb. Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Oddział Gdańsk (dalej: NID)

się z monumentalnej siedmiokondygnacyjnej części
magazynowej położonej nad samą Motławą i niższej
części biurowo-mieszkalnej ulokowanej od strony
ulicy Chmielnej. Tak jak w przypadku Elektromontażu,
pierwsza propozycja zakładała budowę modernistycznych brył z płaskimi dachami. Ze względu jednak
na historyczną zabudowę oraz wkrótce ogłoszony
25 https://archeologia.pl/oddzialy/blekitny-baranek (dostęp:
9.07.2019).

21. Południowy front Motławy,
za mostem Trasy W-Z potężna
bryła Centrosanu, dalej
zachowany z ostatniej pożogi
wojennej spichlerz Błękitny
Baranek, obecnie Centrum
Edukacji Archeologicznej, za
nim kompleks Centrowetu,
obecnie siedziba RDOŚ,
sąsiadujący z pozostającym
do dziś w ruinie spichlerzem
Trupia Czaszka, za którym
widać odbudowany w latach
50. kompleks spichlerzy: Pod
Koroną, Toruń, Elbląg i Gdańsk;
APG

socrealizm oba budynki otrzymały spadziste dachy26.
Kompleks jest ustawiony kalenicowo względem rzeki,
co było rzadkie (tak orientowany był w tym froncie
wodnym jedynie spichlerz Lubeka przy Chmielnej
44–45). Obecnie wnętrza Centrosanu, po gruntownym remoncie i adaptacji, zajmuje Hotel Qubus.
Na południe od Błękitnego Baranka zbudowano
znacznie niższą siedzibę centrali artykułów weterynaryjnych Centrowet (obecnie siedziba Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska). Zespół objął działki
przy Chmielnej 54–57, gdzie wcześniej stały kolejno
spichrze: Palma, Drzewo Kawowe, Biały Niedźwiedź
i Samson. Centrowet nie nawiązuje bezpośrednio
do żadnego z wymienionych obiektów, ale swą
architekturą miał oddawać historyczną zabudowę
Wyspy. Od strony Błękitnego Baranka stanęła
część biurowa, a dalej magazynowa z elewacją złożoną z czterech powtarzalnych modułów, każdy ze
spadzistym dachem i konstrukcją ryglową z partii
szczytów. Zaprojektowany w 1955 roku Centrowet
graniczy z ruinami spichlerza Trupia Czaszka

– obiektu pochodzącego z tego samego okresu
co Błękitny Baranek. Trupia Czaszka z częściowo
zachowanym kartuszem od strony Motławy do dziś
pozostaje w stanie destruktu27. Odbudowano natomiast cztery dalsze spichlerze: Pod Koroną, Toruń,
Elbląg i Gdańsk. Zniszczenia spichlerza pod Koroną
określano na 79,59%, Torunia na 82,02%, Elbląga
na 84,16%, a Gdańska na 83,09%28. Budynki były
wypalone, częściowo zburzone, brakowało więźby
dachowej, ścian działowych, stropów, stolarki i instalacji. Projekty w 1951 wykonał przyszły generalny
projektant Głównego Miasta Lech Kadłubowski29.
Inwestorem były Polskie Zakłady Zbożowe, ale
pierwsze prace przy spichlerzu Pod Koroną sfinansowało Ministerstwo Kultury i Sztuki. PZŻ
potrzebowały magazynów, odbudowa została zrealizowana w dwóch etapach. Kadłubowski, co pokazuje rekonstrukcja frontów wodnych Massalskiego
i Stankiewicza z 1959 roku, zmienił nieco proporcje

27

26

B. Oracz, Farmaceutyczno-Sanitarna Centrala Handlowa Centrosan, w: Gdańsk niezaistniały, Nadbałtyckie Centrum Kultury,
folder wystawy, red. K. Grabowski, Gdańsk 2014, s. 17.
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W momencie budowy Centrowetu fasada Trupiej Czaszki od
strony Motławy sięgała częściowo jeszcze czwartego piętra,
obecnie nie przekracza pierwszego.

28

AUA, 135/59-62.

29

APG, 1153/274.
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22. Projekt Centrowetu, elewacja od strony Motławy; NID

23. Projekt odbudowy spichlerzy Pod Koroną, Toruń, Elbląg
i Gdańsk autorstwa Lecha Kadłubowskiego; APG

szczytów spichlerzy, wysmuklając je. Obok spichrza
Gdańsk stał, oddzielony od niego miedziuchem, niski
budynek fabryczny z 1902 roku. Dalej ze stojących
tu niegdyś siedmiu spichlerzy zachowały się ruiny
dwóch: Białego Konia i Czerwonego Lwa, ten fragment pozostaje od 1945 roku niezagospodarowany.
Front wodny ukształtowany w latach pięćdziesiątych był chętnie i często reprodukowany w publikacjach i na pocztówkach. Niestety, w ostatnich
latach został oszpecony przeskalowanym budynkiem mieszkalnym o złych proporcjach i nietrafionej
kolorystyce, wzniesionym na miejscu fabrycznych
zabudowań z początku XX wieku stojących przy

spichlerzu Gdańsk. Pierwotnie, w 2009 roku, budynek projektowano jako biurowo-usługowy, następnie
ze względu na optymalizację zysków został przeprojektowany na mieszkalny. Pomimo znajdującego się
tu historycznego przejścia, powyżej partii przyziemia
obiekt został dowiązany do spichrza Gdańsk, od którego jest wyższy.
W 1958 roku wojsko w czynie społecznym
wykonało nad Nową Motławą tzw. Most Baileya.
Przeprawa umożliwiała przerzucenie z ulicy Długiej, Długiego Targu i Stągiewnej na Podwale Przedmiejskie i Wyspę Spichrzów linii tramwajowej łączącej Dolne Miasto, Przeróbkę i Stogi ze śródmieściem.
Kratownicowa prowizoryczna konstrukcja okazała się
wyjątkowo trwałym rozwiązaniem z uwagi na opóźnienia przy budowie Trasy W-Z i została rozebrana
dopiero w 1995 roku30.
W latach sześćdziesiątych najważniejszą zmianą
w przestrzeni Wyspy Spichrzów było urządzenie przy
ulicy Owsianej, na południe od planowanej dalszej
części Trasy W-Z, targowiska miejskiego, przeniesionego tu z ulicy Jaskółczej na Dolnym Mieście, gdzie
działało od 1955 roku. Docelowo, z uwagi na dogodne
położenie, na wyspie miał zostać zbudowany zespół
nowoczesnych hal targowych. Władze miasta planowały wyburzenie położonej na Głównym Mieście
Hali Targowej z końca XIX wieku31. Ostatecznie Hali
Targowej nie zburzono (w 1988 roku została wpisana do rejestru zabytków), a targowisko nazywane
Rynkiem na Chmielnej zostało podczas rozbudowy
Trasy W-Z przeniesione na plac przy ulicy Elbląskiej,
gdzie znajduje się do dziś.
Lata siedemdziesiąte XX wieku przyniosły –
oprócz pierwszego planu zagospodarowania Wyspy
Spichrzów – kolejne realizacje, tym razem w jej
sercu. Inwestycje te dopełniły część frontów wodnych od strony wschodniej i zachodniej. Jeśli od
strony Motławy kierowano się wytycznymi konserwatorskimi, to front Nowej Motławy stanowi
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https://gdansk.fotopolska.eu/Tramwaje_w_Gdansku_Most_
Baileya?map_z=19&f=746965-foto (dostęp: 9.07.2019).

31

https://www.gedanopedia.pl/index.php?title=HALA_TARGOWA
(dostęp: 9.07.2019).

wręcz ich zaprzeczenie. Gdańsk kuszący turystów
licznymi zabytkami i piaszczystymi plażami notował
stały wzrost odwiedzających. Baza turystyczna była
przy tym za wąska, brakowało miejsc noclegowych.
Władze miasta, chcąc rozwiązać problem, zdecydowały się na podpisanie umowy z francuskim konsorcjum hotelowym Accor, dzięki czemu w Gdańsku miał
powstać nowoczesny hotel sieci Novotel. Strona polska miała wskazać odpowiednią, dogodnie położoną
działkę i przeprowadzić roboty instalacyjno-podłączeniowe, wykonanie i finansowanie projektu hotelu
było po stronie francuskiej. Niefortunnie, wbrew
opiniom konserwatorskim jako lokalizację wskazano centralną część wyspy. Francuzi przygotowali
typowe rozwiązanie, składające się z dwóch części:
czterokondygnacyjnej (początkowe ustalenia zakła-

25. Hotel Novotel zbudowany został wbrew opiniom
konserwatorów na Wyspie Spichrzów. Zaburzył średniowieczną
siatkę ulic, a swą modernistyczną bryłą wyraźnie odciął się od
historycznej zabudowy; fotopolska.eu

dały 2–3 kondygnacje) i wysuniętej parterowej części z restauracją i salą wielofunkcyjną. Wykończenie
i wyposażenie zrealizowano zgodnie ze standardami
sieci, projekty wykonała firma Sodeteg32. Teren został
wydzierżawiony na 50 lat. Pierwotnie Novotel lokowany był przy ulicy Stągiewnej, ostatecznie działkę
pod budynek, parking i dojazd wytyczono, niszcząc
całkowicie historyczny układ przestrzenny środkowej
32

AUA, 1324a/ Novotel

24. Most saperski zbudowany przez wojsko w 1958 r.;
pomimo prowizorycznego charakteru przez kilkadziesiąt lat
miał kluczowe znaczenie dla komunikacji tej części miasta;
fotopolska.eu

części wyspy. Inwestycja zajęła wschodnie ciągi
ulic Żytniej i Pszennej. Pierwsza z ulic komunikowała mosty Krowi i Rogoźników. Most Rogoźników,
zniszczony w 1945 roku, do dziś pozostaje w stanie
destruktu. Jest odcięty od ulicy Żytniej, co uniemożliwia prawidłową komunikację, mimo to od 2000
roku pojawiają się projekty jego odbudowy. Oprócz
zniszczenia średniowiecznej siatki ulic, przed budową
Novotelu usunięto pozostałości cennych obiektów,
wskazanych przez konserwatorów do odbudowy:
gotyckich Szarej Gęsi i Tańczącego Niedźwiedzia,
który zachował bogato wnękowaną ścianę, oraz barokowej Starej Pakowni. W 1974 roku przedstawiciel
strony polskiej udał się do Francji na renegocjowanie
warunków umowy, czyli wskazanie nowej lokalizacji
– rejonu przy alei Zwycięstwa, także dogodnie położonego. Francuzi jednak nie wyrazili zgody, bo na
tego typu zmiany było już za późno. Modernistyczny
budynek Novotelu, wbrew wytycznym i opiniom konserwatorskim, zbudowano w latach 1974–1975.
Niezwykle ciekawy ze względu na zmieniające się podejście do kształtowania frontów wodnych Motławy jest przykład elewacji budynku
ZUS-u. Kompleks miał zająć teren położony pomiędzy Mostem Krowim a Elektromontażem, szczególnie wyeksponowany od strony Zielonego Mostu.
Inwestycja miała zostać zrealizowana w dwóch
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z trójkątnymi szczytami, elewacjami pokrytymi
ryglówką i licowanym cegłą cokołem, z umieszczonymi w nim szerokimi wrotami. Historyczny kostium
zdecydowano się nadać budynkowi Bauma. Do elewacji miała zostać dowiązania konstrukcja imitująca
szachulec, nad oknami w ścianach murowanych
dodano ceglane nadproża okienne, szczyty zyskały
naczółki, wylicowano cegłą także przyziemie od
strony Motławy. Zaprojektowano również elementy
plastyczne, tablice z nazwami spichrzy, co miało podtrzymywać iluzję odrębności. Pierwszy projekt w pracowni Miastoprojektu w 1986 roku wykonała Barbara
Makuszewska35. Dwa lata później nową propozycję
w pracowniach PKZ sporządziła Dorota PostrachWróbel, która inaczej zaprojektowała tablice
z nazwami spichlerzy. Dla Boćka, na podstawie zdję-

26. Ruiny Mostu Rogoźników; fotopolska.eu

etapach. Projekt koncepcyjny pierwszej części wykonał w 1972 roku Szczepan Baum, projekty szczegółowe ukończono w 1976 roku33. Baum zaproponował
nowoczesny biurowiec, jedynie sylwetką nawiązujący do dawnej zabudowy. W elewacji schematycznie zaznaczono historyczny podział pierzei, budynki
otrzymały uproszczone trójkątne szczyty. Fasadę od
strony Chmielnej potraktowano swobodniej, tworząc
dziedziniec, co umożliwiło prawidłowe doświetlenie
wszystkich pomieszczeń. Przed 1945 rokiem stały tu
spichlerze, patrząc od strony Krowiego Mostu: murowany Korzec i ryglowe: potężny Biały Pies, Bociek
ozdobiony pełnoplastyczną rzeźbą bociana, Holandia
i Włocławek. Korzec i Biały Pies rozdzielone były
miedziuchem. Pierwszy etap budowy objął działki, na
których stały cztery pierwsze spichlerze. Inwestycja
znacznie przedłużyła się w czasie, drugi etap budowy
objął dwie niezabudowane działki pomiędzy wzniesionym budynkiem ZUS-u a Elektromontażem.
Projekt w 1986 roku sporządził Marek Karzyński34.
Pierwotnie drugi budynek miał stanąć po drugiej
stronie ulicy Chmielnej na działkach numer 56–57,
zdecydowano się jednak, po wskazaniach konserwatorskich, domknąć eksponowany front wodny.
Karzyński zgodnie z dalszymi wytycznymi zaprojektował obiekt nawiązujący do architektury spichrzowej,

27. Front wodny Motławy widziany z Mostu Zielonego, przed
Mostem Krowim widoczne spichlerze: Włocławek, Holandia,
Bociek, Biały Pies oraz Korzec; za mostem stoi Biały Anioł,
Kotwica, zniszczone przez pożar, zaledwie dwukondygnacyjne
Wielki i Mały Groddeck, z widocznych dalej spichlerzy w całości
zachował się jedynie Błękitny Baranek; polska-org.pl

cia z 1921 roku, wykonała projekt rzeźby bociana36.
Tablicę Włocławek otrzymała również jedna z elewacji zaprojektowanych przez Marka Karzyńskiego.
Elementy plastyczne odkuto w białym piaskowcu.
W tym czasie odbudowano również spichlerze
Mały i Wielki Groddeck. Spichlerze zbudowane na
początku XVIII wieku przez Carla Ernesta Groddecka,

33

NID OG, ZN/1117.

35

NID OG, PG 3147.

34

AUA, 135/ZUS.

36

NID OG, PG/3146.
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28. Biurowiec ZUS zbudowany w miejscu spichlerzy:
Włocławek, Holandia, Bociek, Biały Pies oraz Korzec. Elewacja
biurowca nawiązuje do fasad spichlerzy; fotopolska.eu

spłonęły w 1914 roku, przetrwały jedynie dwie
najniższe kondygnacje. W 1979 roku ruszyła rekonstrukcja obiektów według projektu Andrzeja Macura.
Projekt – wykonany we współpracy z Januszem
Lehmannem i Januszem Kowalskim – otrzymał
wyróżnienie Zarządu Głównego PKZ. Po odbudowie i adaptacji budynki miały służyć Gdańskiemu
Ośrodkowi Ochrony Dóbr Kultury. Po odbudowie
w 1981 roku prace przerwano 37. Obiekt zmieniał
kilkakrotnie właściciela, przejściowo był własnością
Akademii Muzycznej, która także nie zdecydowała się
na adaptację wnętrz spichlerzy. Obecnie nowy właściciel planuje urządzić tu hotel38.
Lata osiemdziesiąte XX wieku to okres zastoju
inwestycyjnego na Wyspie Spichrzów. Z ważniejszych
realizacji należy wymień ukończenie frontu wodnego
pomiędzy mostami Krowim a Zielonym. Pomiędzy
Zielonym Mostem a biurowcem Elektromontażu
znajdowała się ostatnia pusta działka. Przed 1945
37
38

A. Macur, Pół wieku z zabytkami w życiu i pracach konserwatorskich gdańskiego architekta, Gdańsk 2018, s. 63.
https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Spichlerze-Groddeck
-na-Wyspie-Spichrzow-beda-hotelem-n127949.html (dostęp:
9.07.2019).

29. Pierwszy projekt tablicy na fasadę biurowca ZUS autorstwa
Barbary Makuszewskiej; tablice miały podtrzymywać iluzje
historycznej struktury nowocześnie zaprojektowanego
biurowca; NID
30. Zrealizowana tablica spichlerza Biały Pies autorstwa
Doroty Postrach-Wróbel; fot. K. Grabowski

rokiem stała tu kilkukondygnacyjna kamienica
z wybujałą eklektyczną dekoracją. Nie zdecydowano
się na jej odbudowę, autorzy projektu – Jan, Krystyna
i Tadeusz Krauze – w 1980 roku zaproponowali
rozwiązanie nawiązujące do architektury spichrzowej, tak jak budynku sąsiedniego Elektromontażu.
Jednopiętrowy, z użytkowym poddaszem budynek
otrzymał dwuspadowy dach z ryglówką w szczytach.
Obiekt projektowany na lokale gastronomiczno-rozrywkowe pokrywa się w rzucie z budynkiem eklektycznej kamienicy i zarówno od strony Motławy, jak
i ulicy Chmielnej tworzy skromne, ale dobrze zakomponowane zakończenie kwartału39.
39
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31. Spichlerze Wielki i Mały Groddeck zostały poważnie
uszkodzone w wyniku pożaru w 1914 r., odbudowę według
projektu Andrzeja Macura rozpoczęto dopiero pod koniec lat
70. XX w.; fotopolska.eu

Projekty niezrealizowane
W 1947 roku Ministerstwo Żeglugi i Handlu Zagranicznego chciało odbudować na potrzeby biurowe
firmy spedycyjno-magazynowej Deo Gloria i innych
przedsiębiorstw portowych spichlerz Korzec, zniszczony w 80%. Ostatecznie Korzec odbudowano dużo
później w kompleksie ZUS. Zakładano, także w 1947
roku, że rozwijająca się Deo Gloria będzie potrzebowała na wyspie 40 magazynów, które miały zostać
wzniesione na fundamentach spichlerzy pomiędzy
ulicą Chmielną a Motławą40.
W 1950 roku powstał projekt czterokondygnacyjnej Centrali Tekstylnej usytuowanej w północnej
pierzei ulicy Stągiewnej. Centrala potrzebowała
przestrzeni magazynowej i biurowej. W kompleksie
miały znaleźć się hurtownie z wyrobami lnianymi,
bawełnianymi, wełnianymi, jedwabnymi i dziewiarskimi. Planowano, że hurtownie będą zajmować trzy
piętra, na parterze zaś ulokowano sklepy z tymi wyrobami. Wejścia do nich umieszczono w pseudoryzalitach zakończonych trójkątnymi szczytami, które
urozmaicały i nadawały rytm horyzontalnej elewacji.
Ciekawą formę otrzymała część biurowa od strony
40

ulicy Chmielnej. Główny akcent stanowiła tu sześciokondygnacyjna rotunda nawiązująca bryłą do Stągwi
Mlecznych. Projekt opracował Wacław Rembiszewski,
autor projektu z 1947 roku sąsiedniego budynku
Samopomocy Chłopskiej, oraz Stanisław Sowiński
(il. 31a)41. Ostatecznie zdecydowano się umieścić
Centralę Tekstylną w budynku dawnego Monopolu
Tytoniowego przy ulicy Łąkowej na Dolnym Mieście,
co było rozwiązaniem tańszym. Projekt przebudowy
jednego z najciekawszych modernistycznych budynków Gdańska wykonał sam Sowiński.
Rekonstrukcji do dziś nie doczekały się ruiny
trzech barokowych spichlerzy przy ulicy Żytniej.
W 1959 roku powstał projekt Jana Mrożewskiego
adaptacji spichrza Czarny Kogut na wytwórnię pocztówek. Autor zakładał adaptację obiektu z zachowaniem bryły budynku, lecz bez rekonstrukcji fasady42.
Przy spichlerzu miał zostać urządzony zieleniec
i stanąć budynki gospodarcze. Rok później projekty
odbudowy, razem z pełną rekonstrukcją fasad dwóch
sąsiednich spichrzy, Arki Noego43 i Kuźni44, wykonał
Zbigniew Świerk. Obiekty miały służyć celom magazynowym. W 1971 roku dyrekcja Przedsiębiorstwa
Zaopatrzenia Szkół Cezas chciała umieścić w odbudowanych spichlerzach magazyny, wzorcownię i biura.
W 1973 roku ruiny chciały przejąć PP PKZ, umieszczając tu kierownictwo robót, archiwum dokumentacji
oraz pracownie wykończeniowe. Władze miasta jednak odmówiły przekazania terenu. Zgodnie z nowymi
planami Wyspa Spichrzów miała mieć reprezentacyjny charakter. Wymogi te spełniał pomysł Związku
Polskich Artystów Plastyków, którego zarząd wniósł
o realizację Galerii Wystawienniczej. Wojewódzki
konserwator zabytków oraz Miejska Pracownia
Urbanistyczna pozytywnie zaopiniowały lokalizację.
Pełna rekonstrukcja miała dotyczyć fasad 21 i 22,
Kuźnia miała otrzymać współczesną nadbudowę.
Sąsiednie działki miały zostać przeznaczone na cele
gastronomiczne, wprowadzenie funkcji galeryjnej

AAN, 1633/558.
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31a. Drugi projekt Wacława Rembiszewskiego dla Wyspy
Spichrzów, opracowany razem ze Stanisławem Sowińskim,
miał stanowić kontynuację zabudowy północnej pierzei
ul. Stągiewnej. Na projekcie po prawej widoczne Stągwie Mleczne
i budynek Samopomocy Chłopskiej z charakterystycznym
podcieniem, także zaprojektowany przez Rembiszewskiego; AAN

stanowiło więc odpowiednie urozmaicenie. Projekt
wykonał w lipcu 1975 roku Romuald Kokoszko
we współpracy z Arturem Kostarczykiem i Janem
Klimowiczem. Konsultacji historycznej udzielił
Ryszard Massalski. W 1976 roku wycofano się z nowoczesnej nadbudowy spichlerza Kuźnia, decydując się
na rekonstrukcję fasady. W związku z brakiem środków przez ZPAP, bezskutecznie próbowały następnie
zrealizować projekt, od 1979 roku, Biuro Wystaw
Artystycznych w Sopocie, a od 1983 – Spółdzielnia
Pracy Twórczej Polskich Artystów Plastyków „Apro”
(Spółdzielnia wyremontowała Stągwie Mleczne, gdzie
miała siedzibę).
W latach 1960–1961 Józef Chrzanowicz i Danuta
Kokczyńska opracowali projekty odbudowy na cele
magazynowe spichlerza Długa Droga, znajdującego
się na skraju północnego cypla Wyspy Spichrzów45.
Podwójny spichlerz o klasycystycznych fasadach
został wypalony w 1945 roku. Mury obwodowe ocalały jednak niemal w całości, niezabezpieczone fasady
runęły już po 1945 roku. W 1960 roku stan zachowania obiektu oceniano na 30–35%46.
Niepowodzeniem skończyły się również próby
odbudowy pozostających do tej pory w ruinie

45

APG, 1153/264.

46

Długa Droga pozostaje jedynym zrekonstruowanym spichlerzem przy okazji budowy kompleksu Granaria, odbudowę
ukończono w 2019 r.

131

32. Projekt odbudowy na potrzeby Galerii ZPAP spichlerzy
Kuźnia, Arka Noego i Czarny Kogut przy ul. Żytniej autorstwa
Romualda Kokoszki. Pierwszy ze spichlerzy miał otrzymać
modernistyczną nadbudowę; AUA

33. Zmieniona koncepcja odbudowy spichlerzy przy
ul. Żytniej, fasada Kuźni miała być zrekonstruowana; żaden
z kilku projektów odbudowy ruin przy ul. Żytniej nie został
zrealizowany; AUA

Klaudiusz Grabowski

Macur48. Od realizacji jednak odstąpiono. Następnie,
w 1973 roku, również bezskutecznie, ruiny planowało
zaadoptować przedsiębiorstwo Cezas, zajmujące się
zaopatrzeniem szkół. W kompleksie miały znaleźć się
magazyny, wzorcownia, sklep, serwis, biura, garaże,
a nawet muzeum pomocy naukowej49.
W 1974 roku Bernard Cofta wykonał projekt
siedziby Gdańskiego Biura Projektów Dróg i Mostów.
Obiekt ze spadzistymi dachami miał powstać na pozostających do dziś pustych parcelach pomiędzy spichrzami Groddecka a Krowim Mostem. Nowoczesny
biurowiec ze spadzistymi dachami i trójkątnie zwieńczonymi elewacjami zwróconymi do rzeki nawiązywał
sylwetką do zabudowy spichrzów50.
Realizacji nie doczekała się również budowa
Dworca Żeglugi Gdańskiej. Z uwagi na plan ulokowania na wyspie administracji morskiej, a także położenie

34. Klasycystyczne fasady podwójnego spichlerza Daleka Droga
runęły do wód Motławy już po 1945 r.; w 2019 r. spichlerz
odbudowano; NID

spichlerzy Biały Koń i Czerwony Lew, znajdujących się
w południowej części wyspy. Projekt koncepcyjny dla
bazy Zakładu Urządzeń Radiowych i Telewizyjnych,
przewidujący powstanie magazynu sprzętu radiowo
-telewizyjnego, bazy transportowej i pomieszczeń
biurowych, wykonał w 1964 roku Henryk Kołłątaj.
Od strony Motławy budowla miała mieć charakter
historyczny. W murach spichlerzy, ze względu na ich
kubaturę, ulokowano magazyny47. W latach 1965–
1971 na zlecenie ZURT-u opracowano pełną dokumentacje techniczno-roboczą. Projekt rekonstrukcji
dwóch zabytkowych spichlerzy wykonał Kazimierz
47

NID OG, PG/800.
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35. Niezrealizowany projekt Dworca Żeglugi Gdańskiej, który
miał stanąć przy Zielonym Moście, autorstwa Alfreda Chrzana
z 1964 r.; kompleks miał składać się z budynku usługowogastronomicznego o nowoczesnej bryle, poczekalni na
wolnym powietrzu oraz budynku biurowego nawiązującego do
architektury spichlerzy; AUA

w centrum, przy „salonie wodnym” Gdańska, co umożliwiało połączenie z innymi środkami komunikacji, była
to najgodniejsza lokalizacja. Kompleks miał składać
się z niskiego budynku usługowo-gastronomicznego
48

A. Macur, Gdańsk Kazimierza Macura: z historii konserwacji i odbudowy zabytków w latach 1936–2000, Gdańsk 2016, s. 227.
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NID OG, PG/1804.
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NID OG, PG/3374.

36. Niezrealizowany projekt remizy Straży Pożarnej, która
miała stanąć na południe od Trasy W-Z, autorstwa Andrzeja
Sotkowskiego z 1990 r.; AUA

o nowoczesnej bryle oraz poczekalni na wolnym
powietrzu, oddzielonych obszernym placem od pięciokondygnacyjnego budynku biurowego nawiązującego trójkątnymi szczytami i spadzistymi dachami
do architektury spichlerzy. Dalej, za biurowcem
miała ciągnąć się zabudowa o historycznych formach.
Projekt przygotował w 1964 roku Alfred Chrzan.
W związku z opracowanymi w latach siedemdziesiątych planami zagospodarowania wyspy, w 1979
roku Adam Starczyk opracował nowy projekt dworca,
zakładający budowę nowoczesnej, zwartej bryły
z zaznaczonymi modułami zabudowy historycznej.
Jeszcze w 1979 roku władze miasta cofnęły decyzję
o lokalizacji obiektu przy Zielonym Moście. Dworzec,
pomimo odwołania Żeglugi Gdańskiej, uznano za
obiekt nieodpowiedniej rangi. Jako nową lokalizacje wskazano położony na północ od wyspy, Polski
Hak. Ostatecznie dworzec żeglugowy tam również
nie został zbudowany, a pasażerom służy do tej pory
przystań położona u stóp Zielonej Bramy, dokładnie
naprzeciwko pierwszej proponowanej lokalizacji51.
Nie zrealizowano także budowy remizy strażackiej. Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej jako
miejsce na strażnicę dla śródmieścia wytypowała
kwartał pomiędzy ulicami Chmielną, Wspornikową
a Jaglaną nad Nową Motławą. Nowy obiekt miał
zastąpić działającą w warunkach zastępczych strażnicę przy Reducie Wyskok. Projekt wykonał w 1990
51

37. Północna cześć Wyspy Spichrzów z modernistycznym
spichlerzem Deo Gloria i ruinami Wolego Łba, rozebranego
w 2014 r. ze względu na katastrofalny stan. W ostatnim
czasie ta część wyspy otrzymała przeskalowaną, maksymalnie
zagęszczoną zabudowę z karykaturalnymi – przez zaburzone
proporcje – pseudohistorycznymi szczytami; fotopolska.eu

roku Andrzej Sotkowski. Elewacje otrzymały rytm
segmentowy z trójkątnymi szczytami i wysokimi
dachami, od strony Nowej Motławy istniała możliwość stworzenia bazy wodnej. Jeszcze w 1990 roku,
podobnie jak w przypadku Dworca Żeglugi Gdańskiej,
wycofano się z lokalizacji przy ulicy Jaglanej52.

Zakończenie

AUA, 1324a/Dworzec Żeglugi.

Lata dziewięćdziesiąte XX wieku przyniosły na
Wyspie Spichrzów widoczne zmiany. Przede wszystkim w 1995 roku ukończono Trasę W-Z, dzięki czemu
można było rozebrać prowizoryczny most saperski i przenieść uciążliwy ruch tranzytowy z ulicy
Stągiewnej i Chmielnej. Na cele handlowe zaadaptowano dwie hale stojące wzdłuż ulic Stągiewnej
i Chmielnej, na północ od Zielonego Mostu. W 1995
roku ruszyła zabudowa w kwartale ulic Stągiewnej,
Spichrzowej, Chmielnej i Motławskiej, pomiędzy
mostami Zielonym a Stągiewnym. Prace nad projektem trwały od lat osiemdziesiątych. Kwartał miał mieć
charakter usługowo-mieszkalny i odtwarzać wiernie
wygląd ulic sprzed 1945 roku. Wykonano dokładne
52
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studium z rekonstrukcją stanu z 1926 roku. Przy realizacji zmieniono jednak wygląd wielu fasad, decydując
się na inny rodzaj artykulacji bądź dekoracji a w niektórych przypadkach zmieniono proporcje budowli
bądź znacznie je podwyższono, nawet o kilka kondygnacji. Obiekt, który z założenia miał odtwarzać klimat
Gdańska z przełomu XIX i XX wieku, kreuje na swój
sposób wyidealizowaną, pocztówkową wizję miasta.
XX wiek przyniósł duże zmiany w całym mieście,
dynamiczny rozwój infrastruktury zmienił wygląd
wielu części Gdańska. Swój ślad odcisnął również
na Wyspie Spichrzów, chociaż tempo zmian i nowa
zabudowa, w szczególności jej przeskalowanie w stosunku do obiektów historycznych oraz wykończenie
elewacji, wzbudzają gorące dyskusje53. Zmiany objęły

niemal cały obszar wyspy, widoczne są jednak szczególnie w jej północnej części, eksponowanej przez rozwidlenie Motławy. Pod naporem nowych inwestycji
zniknęła znaczna cześć oryginalnych murów spichlerzy. Giną bezpowrotnie, traktowane jako przeszkoda
zwiększająca koszty budowy, ze względu na zły stan
techniczny lub przez nieudolnie prowadzone prace
zabezpieczające. Spichlerz Woli Łeb został rozebrany
w 2014 roku ze względu na katastrofalny stan54.
W tym czasie zawalił się również źle zabezpieczony
fragment spichlerza Książę, który miał być relokowany. Fragmenty ścian wkomponowywane są w nowe,
przeskalowane obiekty, co daje inwestorom legitymację do reklamowania prac jako przeprowadzanych
z poszanowaniem dziedzictwa i przeszłości miejsca.

Island of Ruins. Problems with the Development of the Gdańsk Granary
Island in 1945–89 – Unrealized Plans and Constructed Buildings
Abstract
The Granary Island, although located in the heart of the
city’s centre destroyed in 90%, was not developed for
many years after the war. The fire of 1945 was the largest
disaster that affected this area. Almost all buildings were
destroyed and burned out, except for three granaries,
several modest tenement houses and several industrial
buildings which survived. It was not until 1972 that the
detailed development plan for the Island was made; the
concept was selected in the architectural competition, but
was not implemented for financial reasons. The ruins of
granaries dominated the Island’s landscape for seventy
years after the war. A large majority of the restoration and
conservation demands was not met, indicating the need
to rebuild the most exposed water fronts and several
of the most valuable granaries, whose larger or smaller
fragments survived. Among them was the famous for its
beauty Gothic granary, called Szara Gęś (Grey Goose), and
the Baroque, unusual in form warehouse for general cargo,
called Stara Pakownia (Old Packing Shop). Some decisions

53

http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,23656995,
kontrowersyjne-elewacje-nowych-spichlerzy-na-wyspie
-spichrzow.html (dostęp: 9.07.2019). Inwestycje z ostatnich lat
zaowocowały szeroką dyskusją, komentowaną w prasie lokalnej. Na największym lokalnym portalu trójmiasto.pl znajduje
się ponad 280 artykułów poświęconych Wyspie Spichrzów.
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were even contrary to the opinions of conservators, such
as the construction of a Novotel hotel in 1974–5, disturbing the medieval water system and with its horizontal
form not adapted to the vertical forms of old buildings.
During the first post-war decades, however, several very
successful structures were made, designed by recognized
Gdańsk architects. Among them are the buildings of Bova
Furniture to the design of Witold Rakowski from 1950,
and the Centrosan complex by Antoni Forkiewicz from
1952. The most interesting projects that were not implemented include the 1950 design of Wacław Rembiszewski
and Stanisław Sowiński’s Textile Centre, and the Gdańsk
Shipping Station from 1964 by Alfred Chrzan. The twentieth century brought major changes to the whole city,
shaping the landscape of many parts of Gdansk. It also
left its mark on the Granary Island, although the pace of
changes and its new buildings, in particular their different
scale in relation to historic buildings, together with finishing of their façades, spark off an intense debate.

54

https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Nie-ma-juz-spichlerza
-Woli-Leb-ministerstwo-ciagle-milczy-n77852.html (dostęp:
9.07.2019).
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Czy w Poznaniu rok 1945 jest raną w pamięci
mieszkańców? Rzecz o zachowanych śladach walk
o Festung Posen

I. Prolog
„W tej chwili pod Cytadelę podjechała karetka więzienna z oskarżonym Greiserem. Jest bardzo spokojny
i blady. W tej chwili oficer władz bezpieczeństwa
zawiązuje mu czarną opaskę. Przed chwilą przyjechał prokurator sądu specjalnego i dwóch katów. Kat
zbadał szubienicę. Obydwaj ubrani są we fraki, białe
rękawiczki i czarne nakrycia twarzy, coś w rodzaju
maski. W tej chwili zbliża się do nas Greiser w asyście władz bezpieczeństwa, którzy prowadzą go pod
rękę. Wydaje się bardzo załamany, nerwowo wzrusza
ustami, proszę państwa, jest bardzo blady”1. Tymi słowami Bogusław Borowicz – reporter Polskiego Radia –
relacjonował na żywo na antenie wydarzenie, które
miało miejsce 21 lipca 1946 roku na stokach Cytadeli
w Poznaniu i zgromadziło tysiące mieszkańców miasta i okolic.
Przeprowadzona w ten właśnie sposób na wyraźne życzenie lokalnych władz ostatnia publiczna
egzekucja w Polsce, wykonana u podnóża dawnej
twierdzy, przy ul. Winogrady (w sąsiedztwie założonego tam w latach pięćdziesiątych XX wieku przystanku tramwajowego) dla poznaniaków zakończyła
symbolicznie II wojnę światową. Stracono pochodzącego z Gdańska, lecz urodzonego w pobliskiej Środzie
Wielkopolskiej Arthura Greisera, który w latach
1939–1945 był namiestnikiem Kraju Warty (Gauleiter
1

L. Adamczewski, Zmierzch Bogów w Posen, Zakrzewo 2011,
s. 329.
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Warthegau). Został skazany na karę śmierci po procesie przeprowadzonym 1946 roku w Poznaniu przez
Najwyższy Trybunał Narodowy. Jak relacjonował
reporter radiowy owego dnia: „Publiczność dotychczas bardzo spokojna niecierpliwi się, proszę państwa,
klaszczą, publiczność klaszcze, gwiżdże. Greiser w tej
chwili już wstąpił na podium, jest już na stołeczku.
Kat poprawia mu ręce”2. Gdzieś w tle było zapewne
słychać przeciągły i dojmujący gwizd parowozu, bo
u podnóża Cytadeli przebiega linia kolejowa.
Wydarzenie to zamknęło bezpowrotnie rozdział
historii miasta jako pruskiej, a później niemieckiej
twierdzy, publicznie odrzuciło bagaż przeszłości
czy też, nazywając inaczej, stanowiło akt publicznej
zemsty za wiele lat niewoli. Mieszkańcy Poznania mentalnie zostawili za sobą wydarzenia związane z II wojną
światową i wcześniejszym pruskim panowaniem nad
miastem. Niemniej pamięć o tym wydarzeniu przez
długie lata funkcjonowała w świadomości poznaniaków i była przekazywana młodszym pokoleniom.
Teoretycznie wojna kończy się z chwilą zawieszenia broni. Tym samym zmienia się również świadomość tej wojny, gdyż jej bezpośrednie doświadczanie
przechodzi w pamięć o wojnie. A pamięć o wojnie
nie jest już jednak wartością stabilną, nie oddziałuje
w sposób niezmienny, fakty historyczne przestają się
liczyć w odbiorze społecznym i medialnym. Jak pisze
Reinhart Koselleck, „Pamięć o wojnie […] mieści się
2

Ibidem, s. 329–330.
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raczej w kategorii następstw wojny, które przeformowują pamięć wojny, wypierają ją, kanalizują, jednym słowem, mogą ją zmieniać. O wielu sprawach się
zapomina, inne tkwią w świadomości uporczywie jak
zadra. Wiele rzeczy wypiera się z pamięci, inne gloryfikuje”3. Ja dodałbym jeszcze, że zjawisko to nie odbywa
się w sposób liniowy oraz że zależy od emocji odczuwanych w danym momencie historycznym. Emocje
przeżywane zaraz po zakończeniu wojny zmieniają się
z upływem czasu, nabierając nowych znaczeń, także
dla pokoleń urodzonych kilkadziesiąt lat po zakończeniu wojny4. Pojawia się element interpretacji, który
wymyka się liniowemu pojmowaniu następstwa konkretnych wydarzeń historycznych.
Formalnie rzecz biorąc, wojna skończyła się
w Poznaniu 23 lutego 1945 roku wraz z kapitulacją niemieckiej załogi broniącej Cytadelę. Jednak
w aspekcie pamięci i świadomości społecznej nastąpiło to ponad rok później. Władze dość szybko podjęły decyzję o likwidacji Fortu Winiary jako obiektu
o znaczeniu militarnym i w latach 1950–1965 zaczęto
realizować prace rozbiórkowe wraz z likwidacją murowanych i ziemnych elementów umocnień. Dalsze
działania nad zagospodarowaniem terenu trwały do
końca lat siedemdziesiątych. Ostatecznie teren całej
Cytadeli przekształcono według projektu mgr. inż.
Bernarda Lisiaka w „Park – Pomnik Przyjaźni PolskoRadzieckiej”, którego emanacją był wysoki, górujący
nad miastem granitowy obelisk, zwieńczony radziecką
gwiazdą. Odtąd teren Fortu Winiary (Cytadeli) miał
służyć rekreacji i być miejscem rozrywki mieszkańców Poznania, chociaż znalazły się tam też elementy
przypominające wojenną przeszłość (m.in. Muzeum
Uzbrojenia zlokalizowane w dawnym laboratorium
artyleryjskim, Muzeum Armii „Poznań” utworzone
3

R. Koselleck, Warstwy czasu. Studia z metahistorii, przeł. K. Krzemieniowa i J. Merecki, Warszawa 2012, s. 248.
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Na przykład w Poznaniu nie umieszcza się na samochodach naklejek z symbolami Polski Walczącej. Powstanie warszawskie
jest w pewnym sensie doświadczeniem obcym w Wielkopolsce,
a warszawsko-centrycznie narzucana narracja o tym wydarzeniu nie wzbudza u Wielkopolan patriotycznego ożywienia. Tu
można zadać pytanie o znaczenie stereotypu w historii czy też
historii w stereotypie, o czym będzie jeszcze mowa w zakończeniu niniejszego tekstu.
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w latach osiemdziesiątych XX wieku, powiększono
także teren cmentarzy wojennych na południowym
stoku Cytadeli). Tym samym serce twierdzy, która
przez ponad sto lat górowała nad miastem, symbolicznie straciło militarną i polityczną władzę nad stolicą
Wielkopolski.

II. Poznań jako twierdza
W 1815 roku utworzone zostało Wielkie Księstwo
Poznańskie jako twór administracyjny o ograniczonej
autonomii, ze stolicą w Poznaniu. Ze względu na strategiczne położenie pomiędzy Berlinem a Warszawą
miasto musiało zostać ufortyfikowane. Motorem tych
działań był generał Karl von Grolman, szef pruskiego
Sztabu Generalnego5. Na początkowym etapie prac,
w latach 1829–1839, wzniesiono pierwsze elementy
Fortu Winiary oraz zespołu prowizorycznych umocnień. Budowa twierdzy poligonalnej trwała 40 lat i oficjalnie została ukończona w 1869 roku, a umocnienia
objęły całe miasto. W owym czasie Fort Winiary był
jedną z największych budowli tego typu w Europie.
W latach siedemdziesiątych XIX wieku rozpoczęto budowę nowego pierścienia fortów artyleryjskich, co było związane z rozwojem techniki wojennej
i pojawianiem się nowych środków ataku, którym
sprostać musiały koncepcje obronne. Prace przebiegały w kilku etapach6. W latach 1876–1886 miasto
otoczono pierścieniem dziewięciu fortów głównych
i trzech pośrednich, następnie w latach 1887–1896
pierścień uszczelniono, dodając sześć kolejnych fortów pośrednich, i rozbudowano system komunikacji
fortecznej. W latach 1903–1907, już po zniesieniu
wewnętrznego pasa umocnień poligonalnych, w południowej i zachodniej części pierścienia zbudowano kilkanaście schronów. W 1913 roku planowano jeszcze
budowę większego zewnętrznego pierścienia nowoczesnych fortów piechoty i baterii pancernych, lecz
po wybuchu I wojny światowej plany te zarzucono.

5

J. Biesiadka, A. Gawlak, Sz. Kucharski, M. Wojciechowski,
Twierdza Poznań. O fortyfikacjach miasta Poznania w XIX i XX wieku., Poznań 2006, s. 19–21 (dalej: Twierdza Poznań).

6

Ibidem, s. 126.

Miasto wraz z twierdzą po zakończeniu powstania
wielkopolskiego w 1919 roku znalazło się w granicach
nowo utworzonego państwa polskiego. I choć obiekty
tworzące pierścień umocnień były już wtedy przestarzałe, nadal były wykorzystywane przez wojsko.

III. Poznań w czasie II wojny światowej
We wrześniu 1939 roku Poznań był najdalej wysuniętym na zachód dużym garnizonem wojskowym
II Rzeczypospolitej i siedzibą Dowództwa Okręgu
Korpusu nr VII. Wojska zajmowały koszary z czasów
zaboru pruskiego, a także forty otaczające pierścieniem miasto i Cytadelę znajdującą się na północnych
obrzeżach7. Jednakże obronę miasta Sztab Główny
przewidywał jedynie w przypadku bezpośredniego
ataku od strony Zbąszynia, a główną linię obrony
planowano dopiero 100 km na wschód od Poznania.
Działania wojenne rozpoczęte 1 września oznaczały
dla miasta serię nalotów bombowych, których celem
były głównie koszary na Jeżycach, lotnisko na Ławicy
i rejon dworca kolejowego, lecz uszkodzeniu uległy
też pojedyncze domy na Łazarzu i Jeżycach, hale
targowe i obiekty Ogrodu Zoologicznego. Na skutek
szybkich postępów ofensywy wojsk niemieckich do
3 września miasto zostało opuszczone przez wojsko
i cywilne władze rządowe (np. ewakuowano straż
pożarną, pozostali tylko ochotnicy) 8. W związku
z powiększającym się chaosem, 4 września przedstawiciele rady miasta wystąpili do Cyryla Ratajskiego
z prośbą, aby ponownie objął funkcję prezydenta
Poznania. Ratajski, który po krótkim wahaniu, przyjął
propozycję, poczynił kroki mające na celu przywrócenie działania służb komunalnych i zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańcom (m.in. utworzył Straż
Obywatelską)9. W niedzielę 10 września do miasta

7

Por. Z. Szymankiewicz, Poznań we wrześniu 1939 roku, Poznań
1985.

8

Dzieje Poznania, red. J. Topolski, L. Trzeciakowski, t. 2: Dzieje Poznania w latach Poznań 1793–1945, Warszawa–Poznań 1998,
s. 1363–1372.

9

Cyryl Ratajski (1875–1942) był prezydentem Poznania w latach 1922–1925 i 1926–1934, a w chwili wybuchu wojny
mieszkał w swojej willi w podpoznańskim Puszczykowie.

wkroczyły pierwsze partole niemieckie, a 12 września prezydent Cyryl Ratajski oficjalnie przekazał
władzę w mieście generałowi Alfredowi von WollardBockelbergowi. Następnego dnia do Poznania dotarł
Arthur Greiser i rozpoczął przygotowania do objęcia
władzy państwowej w Okręgu Rzeszy Posen, przemianowanym później na Warthegau (Kraj Warty),
którego został namiestnikiem10. Działania wojenne
1939 roku nie przyniosły miastu dużych zniszczeń
jego substancji budowlanej.
Przez okres okupacji Poznań pełnił funkcję ważnego węzła kolejowego oraz ośrodka przemysłowego,
co wynikało z jego na lokalizacji poza zasięgiem
działania lotnictwa alianckiego (powstały tu filie tak
znanych firm, jak Telefunken, Krupp, AEG, AskaniaWerke, Bayerische Motorwerke, Siemens, fabryka
broni i amunicji DWM, montownia samolotów Focke-Wulf na Krzesinach)11. Mieszkańcy miasta w czasie
całej okupacji doświadczyli zasadniczo tylko dwóch
nalotów bombowych (9 kwietnia i 29 maja 1944 r.),
ale koncentrowały się one głównie na terenach
przemysłowych, administracyjnych i koszarowych,
a uszkodzenia domów w dzielnicach mieszkalnych
były raczej wynikiem błędu niż celowym działaniem12.
Wraz ze zmianą sytuacji na froncie wschodnim,
w lipcu 1944 roku zapadła decyzji o podjęciu działań mających z Poznania utworzyć improwizowane
miasto-twierdzę, tzw. łamacz fal, które miało realizować doktrynę „obrony za wszelką cenę” czy też „do
wyczerpania wszelkich środków”, co musiało również
łączyć się z założeniem prowadzenia walk w samej
zabudowie miejskiej13. Rachuby Niemców opierały
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10

Greiser objął władzę cywilnej 2 listopada 1939 r., zob.
L. Adamczewski, op. cit., s. 20.

11

Por. Dzieje Poznania…, s. 1346–1443.

12

Zob. Twierdza Poznań…, s. 301. Jedyną dużą stratą dla kultury
było zniszczenie przez pożar podczas nalotu 29 maja 1944 r.
na Łazarzu około 90% z liczącego około 200 tys. woluminów
księgozbioru biblioteki poznańskiego Archiwum Archidiecezjalnego, gnieźnieńskiej Biblioteki Kapitulnej oraz poznańskiej
Biblioteki Uniwersyteckiej, zmagazynowanych przez Niemców w kościele pw. św. Michała.

13

Por. Dzieje Poznania…, s. 1509–1515. Np. ciąg reprezentacyjnych budowli w ramach tzw. Ringu i Dzielnicy Cesarskiej stanowił ważny element obrony centrum miasta.
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komunalnych15. Działania prowadziły jednostki szturmowe z przydzieloną im artylerią, która kierowała
ogień na wprost. Od 28 stycznia do 15 lutego trwały
krwawe walki o ufortyfikowane śródmieście, a do
17 lutego zakończono walki we wschodniej części
miasta, tym samym zaciskając blokadę. Od tego dnia
licząca jeszcze około 12 000 żołnierzy załoga Festung
Posen, „ściśnięta” na terenie Cytadeli o powierzchni
około 2 km², prowadziła obronę do 23 lutego 1945
roku16.

IV. Topografia zniszczeń, ich rodzaje
i zachowanie do czasów obecnych

1. Poznań, al. Niepodległości, d. gmach Ziemstwa
Kredytowego, widoczne uzupełnienia elewacji wykonane
w zaprawie cementowej, maj 2019; fot. R. Nadolny

się więc na XIX-wiecznych umocnieniach – w tym
czasie już mocno przestarzałych – które stopniowo
i pospiesznie uzupełniano o betonowe schrony
i polowe urządzenia fortyfikacyjne. Po rozpoczęciu 14
stycznia 1945 roku działań zaczepnych przez 1 Front
Białoruski pod dowództwem marsz. Gieorgija Żukowa,
już 22 stycznia pierwsze szybkie oddziały pancerne
dotarły w okolice Poznania14. Po nieudanej próbie
zdobycia miasta z marszu, zostało ono oskrzydlone,
zaś od północy i południa uchwycono przyczółki na
zachodnim brzegu rzeki, a w nocy z 25 na 26 stycznia
twierdza znalazła się w osaczeniu. Natarcie rozpoczęło się od południa, przez tereny dzielnic: Wildy,
Dębca i Górczyna, kierując się stopniowo w stronę
centrum miasta. 28 stycznia wojska radzieckie osiągnęły rejon ul. Królowej Jadwigi, kompleksu torowisk Dworca Głównego i Mostu Dworcowego. Ze
względu na obecność w mieście 200 tysięcy mieszkańców, którzy nie posłuchali niemieckiego rozkazu
o ewakuacji, dowództwo radzieckie zrezygnowało ze
szturmu artyleryjskiego w centrum Poznania i położenia nawały ogniowej. Zaczęły się długotrwałe walki
uliczne oraz zdobywanie samodzielnie broniących
się poszczególnych kompleksów przeciwnika, np.
zespołów koszar, obiektów reprezentacyjnych lub
14

Twierdza Poznań…, s. 309.
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Opisany powyżej sposób zdobywania miasta przez
wojska radzieckie miał zasadniczy wpływ na topografię zniszczeń w strukturze zabudowy Poznania, szczególnie w jego dzielnicach centralnych, gdyż stosowano
tam artylerię w walkach ulicznych. Zniszczenia te są
doskonale widoczne na fotomapie zredagowanej
na podstawie zdjęć lotniczych z 30 kwietnia 1945
roku, wykonanych przez samolot Sił Powietrznych
Stanów Zjednoczonych17. Materiał ten pokazuje silnie zniszczoną zabudowę w obrębie Starego Miasta
(wszystkie pierzeje Starego Rynku, kwartały zabudowy między ul. Wodną, Woźną i Wielką; kwartały
między ul. Wroniecką, Rynkową i Masztalarską,
i dalej na północ w kierunku Wzgórza św. Wojciecha,
na którym zniszczona była zabudowa pomiędzy
ul. Działową i Św. Wojciecha)18. Straty poniosła także
zabudowa Chwaliszewa i Ostrowa Tumskiego. Mocno
zniszczone zostały kwartały zabudowy wokół placu
Wolności i placu Cyryla Ratajskiego, a także wzdłuż
ul. Gwarnej. Poważnie uszkodzona była również
zabudowa pomiędzy ul. Małe Garbary a ul. Grochowe
Łąki, bezpośrednio w sąsiedztwie rzeźni miejskiej
przy ul. Garbary.

15

Dzieje Poznania…, s. 1518–1519.

16

Ibidem, s. 1525.

17

Poznań 1944/1945. Fotomapa, wyd. Pracownia JB72, Poznań
2016 (dalej: Fotomapa 1945).

18

M. Karalus, M. Krzyżaniak, Poznań 1945. Bitwa o Poznań w fotografiach i dokumentach, Poznań 2010, s. 213.

2. Poznań, ul. Ratajczaka, zespół d. koszar taborów, obiekty
po pracach konserwatorskich oraz bez remontu, maj 2019;
fot. R. Nadolny
3. Poznań, ul. Ratajczaka, fragment elewacji d. koszar taborów,
współczesne uzupełnienie śladu po pocisku, maj 2019;
fot. R. Nadolny

Fort Winiary, czyli Cytadela, był miejscem najsilniej bronionym przez oddziały niemieckie i najbardziej narażonym na działanie ciężkiej broni. Z terenu
rzeźni miejskiej przy ul. Garbary, gazowni oraz z okolic
Wzgórza św. Wojciecha radziecka artyleria prowadziła miażdżący ostrzał, który okazał się zabójczy
dla starych, ceglanych murów Cytadeli, pamiętających jeszcze XIX stulecie. Pociski haubic kaliber 152
mm i 203 mm, prowadzące ogień z odległości 300–
400 metrów, siały spustoszenie na terenie koszar
wewnętrznych, krusząc mury19.
Miejscem intensywnych walk był także dobrze
umocniony rejon zespołu dawnych koszar artyleryjskich w rejonie ulic: Kościuszki, Ratajczaka
i Powstańców Wielkopolskich, zespoły browaru
Huggera, Sądu Wojskowego i bastionu III (Grolman),
a także budynki Izby Rzemieślniczej oraz Domu
Żołnierza (w czasie wojny siedziba Gestapo). Na skutek prowadzonych działań bojowych silnie zniszczona
19

Ibidem, s. 210–213.

została cała pierzeja ul. Ogrodowej oraz obie pierzeje
ul. Ratajczaka do wysokości ul. Taczaka i Pasażu
Apollo. Budynki Izby Rzemieślniczej oraz Domu
Żołnierza zostały doszczętnie zburzone. Silnym punktem oporu, stanowiącym południowo-zachodnie
przedpole Cytadeli, był też kompleks dawnych koszar
huzarów i koszar artyleryjskich zlokalizowany przy ul.
Solnej oraz obiekty dawnego Dowództwa V Korpusu
Armijnego. Dlatego większość budynków w tym rejonie, jak można zaobserwować na fotoplanie z 1945
roku, była wypalona, bez dachów, z zachowanymi
tylko murami obwodowymi.
Zburzony był także Dworzec Główny oraz prawie wszystkie hale na terenach targowych (zapewne
jednak w wyniku nalotu alianckiego z 29 maja 1944
roku, gdyż prowadzono tam produkcję wojenną, na
zdjęciach są widoczne leje po bombach). Uszkodzone zostały także pojedyncze kamienice wzdłuż
ul. Roosevelta, pomiędzy ul. Św. Marcina a Fredry,
położone naprzeciwko wykopu kolejowego.
Na historycznych fotografiach z okresu wyzwolenia Poznania widać także silne uszkodzenia reprezentacyjnych budynków w dzielnicy zamkowej przy
ul. Św. Marcin i al. Niepodległości, jednakże na fotomapie z 1945 roku większość obiektów ma dachy.
Zniszczenia ograniczały się się zatem do fragmentów
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1. Zniszczenia w skali całego miasta: dotyczą
całych dzielnic, kwartałów zabudowy pomiędzy określonymi ulicami, zwartych zespołów budowlanych,
większych części pierzei ulicznych (np. na odcinku
od jednego narożnika ulicy do drugiego). Działania
podejmowane w trakcie odbudowy polegały zwykle
na usunięciu pozostałości budynków i wstawieniu
w ich miejsce nowych obiektów, którym nadawano
współczesne formy architektoniczne (np. socrealistyczna odbudowa zabudowy wokół pl. Cyryla
Ratajskiego). Czasami pozostawiano puste miejsce,
czekając z decyzją na późniejszy czas (np. działki
przed obecnym Teatrem Polskim). W przypadku wartościowych zabytków decydowano się na odbudowę
bądź rekonstrukcję formy. Przykładem była podjęta
na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych

4. Poznań, Cytadela, część dawnego laboratorium
artyleryjskiego, elewacja po pracach konserwatorskich,
maj 2019; fot. R. Nadolny

elewacji i brył, np. Zamek Cesarski miał przestrzelone
zwieńczenie wieży, a inne budynki reprezentacyjne
w jego sąsiedztwie – wieżyczki i narożniki. Był to skutek podejmowanego przez grupy szturmowe ostrzału
artyleryjskiego prowadzonego na wprost, mającego na celu zniszczenie gniazd oporu przeciwnika
w poszczególnych częściach tych budynków20.
Obrzeżne dzielnice miasta, takie jak Jeżyce,
Łazarz czy Wilda, miały znacznie mniej uszkodzonych
obiektów, gdyż tam walki były prowadzone punktowo,
w miejscach oporu przygotowanego przez wojska niemieckie. Przykładem mogą być uszkodzenia kamienic wzdłuż ul. Głogowskiej, na odcinku od Rynku
Łazarskiego do ul. Berwińskiego. Na terenie Jeżyc
miejscem intensywniejszych walk był rejon dawnych
koszar 6. Pułku Grenadierów przy ul. Bukowskiej
i Szylinga, ale zniszczenia dotyczyły głównie budynków wojskowych, gdyż to one były punktami oporu21.
Analiza dostępnego materiału ikonograficznego
i kartograficznego, a także porównanie ze współczesnym wyglądem przestrzeni i obiektów miasta,
pozwala określić typologię skali zniszczeń wojennych
oraz postępowania w trakcie odbudowy lub w czasach
współczesnych.
20

M. Karalus, M. Krzyżaniak, op. cit., s. 157–161.

21

Por. Fotomapa 1945.

5. Poznań, Cytadela, fragment elewacji laboratorium
artyleryjskiego, mur po pracach konserwatorskich, maj 2019;
fot. R. Nadolny

6. Poznań, Cytadela, fragment muru w rejonie Muzeum Armii
„Poznań”, maj 2019; fot. R. Nadolny
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XX wieku odbudowa Starego Miasta oraz budowli
monumentalnych (głównie sakralnych, w tym katedry
na Ostrowie Tumskim, ale też renesansowego ratusza
czy kamienic przy Starym Rynku), które odgrywały
istotną rolę w strukturze historycznej przestrzeni
miasta. Doprowadziły one do likwidacji śladów
działań wojennych, zarówno w skali urbanistycznej,
jak i w mikroskali. Należy zaznaczyć, że w czasie
odbudowy zniszczenia wojenne nie miały znaczenia
symbolicznego i martyrologicznego, więc nie były
przedmiotem dyskusji merytorycznej przy podejmowaniu decyzji o odbudowie poszczególnych obiektów.
2. Zniszczenia o znaczeniu lokalnym, punktowym:
np. jedna kamienica w pierzei ulicznej, jeden czy kilka
obiektów w zespole budowlanym lub na placu, których zniszczenie nie wpływa na zmianę pierwotnego
i historycznego wyrazu przestrzenno-urbanistycznego danej przestrzeni. Zwykle wstawiano w miejsce
zniszczonego obiektu nowy budynek, o współczesnych formach (np. przy ul. Mielżyńskiego 14 w miejsce Banku Cukrownictwa został zbudowany dom
towarowy Okrąglak, według projektu arch. Marka
Leykama) lub, gdy zniszczony obiekt miał wartość
historyczną, odtwarzano jego historyczną formę.
3. Zniszczenia w skali mikro: lokalne uszkodzenia
w ramach poszczególnych zespołów budowlanych lub
budynków (dotyczy to części obiektów, zniszczenia
np. jednego skrzydła budynku, detalu, kondygnacji,
wieżyczki, sygnaturki, poddasza itp.). Podejmowane
działania miały na celu odtworzenie brakujących elementów lub detali, czasami z uproszczeniem formy
architektonicznej, ale niekiedy były odbudowywane
bez odtwarzania elementów zniszczonych (np. zwieńczenie wieży w Zamku Cesarskim).
4. Zniszczenia w warstwie „naskórkowej”, czyli
widoczne uszkodzenia na elewacjach i detalach
architektonicznych (np. ślady po pociskach, postrzały
artyleryjskie, zniszczenie detalu architektonicznego
z pozostawieniem pierwotnego kształtu bryły itp.).
W przypadku obiektów o elewacjach tynkowanych
dokonywano naprawy w tej samej technice. Gdy
obiekt miał elewacje z ceglanej licówki, to ubytki
uzupełniano nową cegłą lub zaprawą i ujednolicano
kolorystycznie farbą. Gdy elewacja uszkodzonego
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7. Poznań, ul. Solna 4, elewacja oficyny d. Dowództwa
V Korpusu Armijnego, maj 2019; fot. R. Nadolny

budynku była wykończona kamieniem, to miejsca
postrzałów maskowano geometrycznymi wstawkami z tego samego materiału (np. elewacje Muzeum
Narodowego, portal w Zamku Cesarskim od strony
al. Niepodległości). Były też przypadki maskowania
ubytków w licówce poprzez wykonanie w zaprawie
elementów w takiej samej formie, jak pierwotne
kamienne oraz kolorystyczne ujednolicenie nowych
elementów (np. zlokalizowane przy al. Niepodległości
gmach dawnego Ziemstwa Kredytowego, którego
elewacje miały silne uszkodzenia, a także część elewacji budynku Dyrekcji Kolei).
Mając na uwadze powyższe, po analizie miejsc
związanych z terenami, na których toczyły się najcięższe walki, a także tam, gdzie po 1945 roku dokonano
najpełniejszej odbudowy, można wskazać w przestrzeni miasta obszary z zachowanymi na elewacjach
budynków śladami działań wojennych. Wstępne
rozpoznanie przeprowadzone na terenie Poznania
potwierdza tę tezę i w rejonie najcięższych walk, na
elewacjach budynków, które przetrwały działania
wojenne (a także nie zostały rozebrane po 1945 roku
lub ich elewacje nie zostały poddane remontowi) takie
ślady można odszukać w kilkudziesięciu miejscach.
Cytadela jest miejscem, gdzie na zachowanych
do czasów współczesnych elementach murowanych dzieł fortecznych można dostrzec ślady po
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9. Poznań, Collegium Maius, ul. Fredry, postrzeliny portalu
wejściowego od strony ul. Kościuszki, maj 2019; fot. R. Nadolny

8. Poznań, al. Niepodległości, Gmach Dyrekcji Kolei,
widoczne partie lica z uszkodzeniami po kulach i powojenne
uzupełnienia, maj 2019; fot. R. Nadolny

działaniach wojennych z przełomu stycznia i lutego
1945 roku. Przykładem mogą być fragmenty kazamat
i murów w rejonie zachodniej kaponiery koszar obronnych, odkopane na początku lat osiemdziesiątych XX
wieku, podczas urządzania Muzeum Armii „Poznań”.
Widoczne są wyraźne postrzeliny po pociskach różnego kalibru. Ślady po kulach noszą także elewacje
wojennego laboratorium prochowego (ob. Muzeum
Uzbrojenia), lecz po przeprowadzonej w ostatnich
latach konserwacji świadectwa działań wojennych
stały się mniej czytelne. Elementem przedpola
Cytadeli jest także przejście pod torami kolejowymi
i fragment muru przy ul. Na Podgórniku (element fortecznego jazu nad Wierzbakiem), gdzie ściany ceglane
także noszą ślady po kulach.
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10. Poznań, Collegium Maius, ul. Fredry, postrzeliny na
posadzce w holu głównym, maj 2019; fot. R. Nadolny

11. Poznań, ul. Łąkowa 1–2,
fragment elewacji budynku
Zgromadzenia Sióstr
Elżbietanek, maj 2019;
fot. R. Nadolny

Innym miejscem, gdzie toczyły się ciężkie walki,
jest przedpole Cytadeli w rejonie ul. Solnej. Z dawnego zespołu Dowództwa V Korpusu Armijnego
zachowała się jedynie oficyna (obecnie użytkowana
przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), o pięknych, ceglanych elewacjach utrzymanych w historyzującym duchu niderlandzkiego manieryzmu.
Elewacja od strony zachodu posiada liczne przestrzeliny. Ślady po pociskach znajdują się też na elewacji
koszarowca dawnych magazynów taborów przy ul.
Solnej 21 (widoczny jest m.in. postrzał po pocisku
dużego kalibru, po 1945 roku zamurowany nową
cegłą). Podobnie zachowane do dzisiaj budynki dawnych koszar wozowni artyleryjskich między ulicami:
Kościuszki, Ratajczaka i Powstańców Wielkopolskich
noszą na elewacjach liczne ślady po pociskach.
Oprócz obiektów militarnych, na przełomie
stycznia i lutego 1945 roku ucierpiały także liczne
obiekty reprezentacyjne na terenie Dzielnicy
Cesarskiej (ul. Św. Marcina – Kościuszki – Fredry –
al. Niepodległości). Ciekawym przypadkiem jest
gmach Dyrekcji Kolei przy al. Niepodległości, w którym zniszczeniu uległy wyższe kondygnacje, zostały
one jednak odbudowane z powtórzeniem pierwotnej
formy oraz zastosowaniem takich samych materiałów
(okładziny kamienne). Obecnie dość czytelna jest różnica między elementami pierwotnymi, na których są
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widoczne ślady po kulach, a partiami odtworzonymi.
Ponadto kamienny portal od strony ul. Taylora także
nosi ślady działań wojennych. W okazałym gmachu
Collegium Maius przy ul. Fredry, oprócz śladów na
kamiennych elewacjach, zachowały się także liczne
postrzeliny na posadzce w holu przy głównym wejściu.
Jednakże nie tylko budynki związane z obroną
prowadzoną przez wojska niemieckie noszą ślady
po kulach. Są to też liczne inne obiekty w tkance
miejskiej, które stanowią świadectwa walk ulicznych. Przykładem mogą być dawna pastorówka
przy ul. Fredry 11, gmach Zgromadzenia Sióstr
Elżbietanek przy ul. Łąkowej 1/2, ściana szczytowa
kamienicy przy ul. Łąkowej 4a/b, budynki szkolne
(szkoła budowlana przy ul. Rybaki, ul. Berwińskiego 2,
ul. Działyńskich 4/5), obiekty na terenie rzeźni
miejskiej przy ul. Garbary, zaplecze Biblioteki
Uniwersyteckiej (budynek od podwórza). Wszystkie
te obiekty łączy jedna cecha – elewacje wykończone
ceglaną licówką. Niewątpliwie ten rodzaj materiału
przyczynia się do zachowania tego rodzaju świadectw.
W wielu miejscach Poznania znajdują się także
ślady po kulach na tynkowanych elewacjach kamienic i budynków mieszkalnych, ale występują one rzadziej. Przykładem może być elewacja kamienicy przy
ul. Kwiatowej 6 lub ul. Grochowe Łąki 6. Zachowały
się także postrzeliny na elewacjach wolno stojących
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V. Przykłady współczesnego
postępowania wobec uszkodzonych
elewacji w trakcie działań wojennych
Praktyka konserwatorska po 1990 roku, wypracowana w trakcie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy elewacjach budynków, które posiadały
ślady uszkodzeń po kulach i pociskach z czasów II
wojny światowej, nie wskazuje na szczególne zainteresowanie tą problematyką. W przypadku obiektów,
których powierzchnia ścian zewnętrznych jest otynkowana, zwykle stare tynki były zastępowane nowymi,
a uszkodzenia detalu sztukatorskiego naprawiano.
W wypadku elewacji zewnętrznych wykończonych cegłą można zaobserwować kilka rozwiązań
problemu pozostałości po działaniach wojennych.
Najbardziej radykalnym działaniem były prace
remontowe polegające na wymianie znacznej części lica ceglanego na nowe, przez co ślady po kulach
przestawały istnieć, a obiekt odzyskiwał pierwotną
estetykę. Przykładem były prace remontowe i adaptacyjne budynku dawnego Sądu Wojskowego przy
ul. Kościuszki oraz przy elewacjach dawnego browaru
12. Poznań, ul. Łąkowa 4a–4b, ściana szczytowa kamienicy,
maj 2019; fot. R. Nadolny

domów mieszkalnych przy ul. Winogrady 139 i 146,
usytuowanych przy północnej esplanadzie Cytadeli22.
Rozpoznanie uszkodzeń na elewacjach kamienic
i wolno stojących domów wymaga jednakże przeprowadzenia szerszej inwentaryzacji w terenie.
Oprócz uszkodzeń po kulach widocznych na
elewacjach budynków, zachowały się również
uszkodzenia obiektów innego rodzaju, jak metalowe
ogrodzenia, czego przykładem może być teren przy
kościele Bożego Ciała. Metalowe elementy ogrodzenia od strony ul. Krakowskiej mają w wielu miejscach
przestrzelenia spowodowane przez kule karabinowe.
Podobnie jest w przypadku słupków żeliwnych, będących elementami niskiego ogrodzenia terenu przy
Muzeum Narodowym od strony ul. Ludgardy.

22

Dziękuję panu Bogusławowi Biegowskiemu za weryfikację adresów wzdłuż ul. Winogrady pod kątem zachowanych śladów
po kulach na elewacjach budynków mieszkalnych.
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13. Poznań, ul. Solna 21, fragment elewacji gmachu
koszarowego, maj 2019; fot. R. Nadolny

14. Poznań, plac Wolności,
fragment elewacji gmachu
Muzeum Narodowego, maj
2019; fot. R. Nadolny

Huggera, przeprowadzone w latach 2000–2003
w ramach włączania ich w nową zabudowę centrum
handlowego Stary Browar przy ul. Półwiejskiej.
Innym działaniem była punktowa naprawa uszkodzeń nową cegłą, której kolor oraz sposób ułożenia
wyraźnie odróżniały się od oryginalnych, historycznych partii muru. Zabieg taki najczęściej stosowano
w przypadku konieczności naprawy dużych ubytków spowodowanych przez pociski artyleryjskie.
Przykładem może służyć budynek koszar przy ul.
Solnej 21, w którym uzupełniono nową cegłą dziury
w ścianie szczytowej po wyrwie spowodowanej
przez pocisk dużego kalibru. Podobnie postąpiono
również w czasie remontu elewacji dawnego laboratorium artyleryjskiego na Cytadeli (ob. Muzeum
Uzbrojenia), gdzie stare partie muru z typową historyczną cegłą w kolorze jasnożółtym oraz starannie
opracowaną fugą forteczną wyraźnie odróżniają się
od współczesnych uzupełnień, które cechują się niestarannym wątkiem ceglanym i bardzo prostą, płaską
fugą. Natomiast na partiach historycznego licowania,
pomimo ich odczyszczenia i impregnacji, widoczne są
ślady po pociskach karabinowych. Bardziej doraźnym
działaniem było uzupełnianie mniejszych ubytków
powstałych po uderzeniach pocisków przez zastosowanie zaprawy murarskiej, a następnie scalenie kolorystyczne przez malowanie farbą w kolorze zbliżonym
do koloru cegły użytej w danym budynku. Przykładem

mogą być prace zrealizowane przy elewacjach budynków koszarowych przy ul. Ratajczaka.
Budynki o elewacjach wykończonych licem
kamiennym w trakcie prac remontowych były poddawane zabiegom, które miały zamaskować ślady
po pociskach. Nieregularnym otworom po kulach
nadawano regularny kształt, najczęściej kwadratowy
lub prostokątny, w który wkładano kamienny flek
wypełniający otwór. Z powodu braku możliwości
pozyskania kamienia na uzupełnienia z tego samego
źródła, z którego wykonana była pierwotna elewacja, uzupełnienia te wyraźnie odróżniały się kolorem
zastosowanego materiału. Dobrym przykładem
takich działań może być elewacja gmachu głównego
Muzeum Narodowego przy pl. Wolności lub przeprowadzona konserwacja portalu w wieży Zamku
Cesarskiego od strony al. Niepodległości.
Pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia, dlaczego te
ślady się zachowały. Po części wynika to z faktu, iż po
1945 roku nie prowadzono prac remontowych przy
elewacjach, a po części z charakterystyki wykończenia
samych elewacji, zwłaszcza w budynkach monumentalnych i publicznych (np. szkoły, gmachy administracji
publicznej, wyższych uczelni, muzeów itp.), których
wykończenia elewacji były ceglane, ceramiczne bądź
kamienne. Ślady po kulach w tych materiałach były
trudne do zamaskowania lub usunięcia, dlatego przetrwały do czasów obecnych.
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przez administrację publiczną i do chwili obecnej nie
wiadomo nawet, czy zostały zauważone. Oceniając
opisaną powyżej różnorodną praktykę konserwatorską przy podejmowanych pracach remontowych elewacji budynków posiadających ślady po działaniach
wojennych, należy stwierdzić, że nie ma jednolitego
stanowiska i sposobu postępowania konserwatorskiego. Jest to zapewne skutek faktu, że zniszczenia
wojenne były spowodowane przez działania militarne
dwóch wrogich armii – niemieckiej i radzieckiej – gdyż
poznaniacy zasadniczo nie brali udziału w walkach
(w niewielkim zakresie uczestniczyli tylko w walkach
o Cytadelę – ochotnicy bądź osoby siłą wcielone do
oddziałów szturmowych). Można zatem stwierdzić,
iż ślady po kulach nie mają takiego ładunku emocjonalnego, jak podobne ślady w innych częściach
kraju (np. w Warszawie, szczególnie w miejscach walk

15. Poznań, ul. Święty Marcin, dawny Zamek Cesarski,
fragment portalu od strony al. Niepodległości, maj 2019;
fot. R. Nadolny
16. Poznań, ul. Ratajczaka, fragment elewacji budynku d. koszar
taborów, uzupełnienie postrzelin przy pomocy zaprawy, maj
2019; fot. R. Nadolny

VI. Znaczenie śladów działań
wojennych we współczesnej
przestrzeni Poznania
Można w tym miejscu zadać pytanie, jakie znaczenie miał przełom stycznia i lutego 1945 roku dla
mieszkańców Poznania. Ślady po kulach i pociskach
w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie czy Gdańsku, rozpatrywane jako fizyczne uszkodzenia muru są tylko
historycznym artefaktem, świadectwem wydarzeń,
jakie miały miejsce w tych miastach w czasie II wojny
światowej.
Zainteresowanie zachowanymi śladami walk
prowadzonych o wyzwolenie Poznania w 1945 roku
zrodziło się około 2005 roku w środowiskach pasjonatów historii, historii militarnej miasta i jego roli jako
fortecy. Wówczas pojawiły się wpisy na forach internetowych, gromadzące dokumentację fotograficzną
śladów działań wojennych z 1945 roku. Część tych
postów (wpisów internetowych) wraz z zamieszczonymi w nich fotografiami ma już walor historyczny
i dokumentacyjny, gdyż na skutek prac remontowych
ślady zostały usunięte w wielu obiektach. Lecz opinie pasjonatów historii miasta nie zostały w żaden
sposób uwzględnione w działaniach podejmowanych
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17. Poznań, ul. Garbary, Stara Rzeźnia, fragment budynku
administracyjnego, uzupełnienia postrzelin w ceglanym licu,
maj 2019; fot. R. Nadolny

toczonych w ramach powstania warszawskiego).
Ponadto trzeba mieć także na uwadze fakt, że duża
część Wielkopolan była w latach 1939–1944 wysiedlona do Generalnej Guberni bądź deportowana na
roboty do Rzeszy, a powróciła do domu po zakończeniu działań wojennych23. Odnosząc się faktów
historycznych i ich interpretacji, należy również
pamiętać, że Wielkopolska w toku radzieckiej ofensywy w styczniu i lutym 1945 roku – poza Poznaniem –
nie doznała  większych zniszczeń. Wyjątkiem może
być katedra w Gnieźnie, gdy 23 stycznia – dwa dni
po wyzwoleniu miasta – na skutek ostrzału artylerii
radzieckiej obiekt doszczętnie spłonął24.
Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Jerzego
Szackiego, iż „każda wielka zmiana nie tylko dodaje
23

Dzieje Poznania…, s. 1417–1421. Były to wysiedlenia planowe
i tzw. dzikie. W czasie od 1 listopada 1939 r. do 31 października
1944 r. wysiedlono z samego miasta Poznania ponad 38 000
Polaków. Ponadto w ramach tzw. rugowania (Verdagung) ponad 60 000 mieszkańców miasta przeniesiono z centralnych
dzielnic miasta na peryferie, z lepszych mieszkań do gorszych.
W wyniku rugowania 90,5% Polaków w 1943 r. mieszkało
w peryferyjnych dzielnicach Poznania.

24

Por. L. Adamczewski, op. cit., s. 311–314. Niewątpliwie było
to działanie „rytualne” – czyli stosowane zwykle przez zwycięzców podpalanie miast po ich zajęciu, jakiego dopuszczały się oddziały wojsk radzieckich na wyzwolonych terenach,
a szczególnie na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Więcej o tym zob.
R. Nadolny, Problemy urbanistyczne miasta po 1945 roku, w:
Iława 1305–1995. Dzieje przemian w urbanistyce i architekturze
miasta, red. T.J. Żuchowski, Iława 1995, s. 65–69.

18. Poznań, ul. Krakowska, fragment ogrodzenia kościoła
pw. Bożego Ciała, maj 2019; fot. R. Nadolny
19. Poznań, ul. Ludgardy, fragment ogrodzenia gmachu
Muzeum Narodowego, maj 2019; fot. R. Nadolny

coś nowego do posiadanego już przez nas doświadczenia, ale przeobraża cały jego obszar, który jest
wyznaczany zarówno przez to, czego doświadczyliśmy do tej pory, jak i przez to, czego oczekujemy”25.
Obserwujemy więc z upływem czasu przesuwanie się
i zmianę obszaru doświadczenia, które wpływają na
nieświadomą selekcję zapamiętanych i zapomnianych
faktów oraz na świadome, nierzadko intencjonalne
„wynajdywanie tradycji”26. Uleganie psychologicznej presji powoduje, że granice między przeszłością,
teraźniejszością a przyszłością ulegają relatywizacji.
Tworzy się swoista kategoria przeszłej i przyszłej
teraźniejszości, o której można mówić jako o teraźniejszej i przyszłej przyszłości. Zatem, idąc za myślą
Hansa Henninga Hahna, można stwierdzić, że jest to
także działanie pewnego ideologicznego stereotypu
sferze społecznej, który „informuje o rzekomej historycznej ciągłości i niejako głosi historyczną prawdę.
W rzeczywistości posługuje się on historią jako
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25

J. Szacki, W poszukiwaniu czasu historycznego, posłowie w:
R. Koselleck, Warstwy czasu. Studia z metahistorii, Warszawa,
2012, s. XIX–XXIII.

26

Ibidem.
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czynnikiem emocjonującym, trzeba więc rozumieć
i interpretować go jako wyraz percepcji specyficznej
sytuacji w czasie jego powstania”27.
Należy zadać sobie wobec powyższego pytanie:
jakie znaczenie emocjonalne i interpretacyjne niosą
ze sobą świadectwa po działaniach II wojny światowej? Być może powinniśmy tu wrócić do prologu

niniejszego tekstu, bo pewne zdarzenia o znaczeniu
historycznym mają w odbiorze społecznym większe znaczenie niż świadectwa materialne, zapisane
na murach w przestrzeni miasta. Dlatego stracenie
Arthura Greisera na stokach Cytadeli mocniej zapisało się w świadomości społecznej niż walki o miasto
i jego wyzwolenie 23 lutego 1945 roku.

Is the Year 1945 in Poznań a Wound in the Memory of its Inhabitants?
On Preserved Marks of Fights for Festung Posen
Abstract
The City of Poznań – or more precisely its centre – was
largely destroyed at the end of January and early February
of 1945, during the offensive carried out by the Red Army
as part of the Vistula-Oder Operation. The fact that
Poznań was declared by the German High Command
one of the Nazi stronghold cities sealed its fate. These
decisions and resulting actions caused destruction concentrated in the oldest urban tissue of the city. The buildings of the Old Town, Ostrów Tumski and neighbouring
districts, including the Wolności Square and the so-called
Imperial District were almost razed to the ground.

Town Hall, tenement houses in the Old Market Square)
undertaken at the turn of the 1950s, which made a significant impact on the historical structure of the city space,
resulted in the elimination of traces of warfare . It should
be noted that at that time war damage did not have symbolic and martyrological significance, so they were not the
subject of discussion when decisions were made on the
reconstruction of individual buildings.
The area specially associated with the memory of fights
in 1945 was the Citadel (Fort Winiary); it was decided to
establish a park and recreational areas here, together with
a cemetery for soldiers killed in the fight for Poznań liberation. But it was an extensive operation, covering a large
percentage of the city’s area, hence, a decision was made
to level most of the fortifications – leaving some of its elements as witnesses to history and some for the museum
telling the story of the city’s liberation in 1945.

The knowledge of the topography of damage, quite accurately documented by photographs taken in the early 1945
and later – documenting the city’s reconstruction – makes
it possible to specify the city’s zones where bullet marks
and war inscriptions should be preserved in urban space.
After initial research, several dozen addresses in this area
can be indicated where such traces have survived to the
present time, which will generally correspond with the
stages of liberation of the city.
It remains to be discovered why these marks have survived.
This is partly due to the lack of renovation work on façades
since 1945, and – on the other hand – to the characteristics of the façades themselves, especially in monumental
buildings and those of public administration (e.g. schools,
public administration buildings, universities, museums, etc.),
where the façade surfaces were made of brick, ceramic or
stone. The bullet marks were difficult to mask or remove,
which is why they have survived to the present time.
However, the reconstruction of the Old Town and monumental buildings (mainly sacred, but also the Renaissance

27

H.H. Hahn, Stereotypy – tożsamość – konteksty. Studia nad polską
i europejską historią, Poznań 2011, s. 86–87.
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Interest in preserved traces of the struggle for the
liberation of Poznań began to increase in 2005 among
enthusiasts of history, of the military history of the city,
and its role as a fortress. At that time, entries appeared on
Internet forums gathering photographic documentation of
warfare marks from 1945. Some entries have historical and
documentary value now, because as a result of renovation
works these marks have been removed.
The preservation of these testimonies of history must at
the same time stimulate a more general reflection, also
referring to the research attitude of modern scholars of
this topic, which can be described by reminding Herder’s
thought that each story has its own measure of time.

Janusz Marszalec
Muzeum Gdańska

Pole Bitwy Westerplatte –
ślady wojny i ich współczesne życie

Pamięć i polityka
Westerplatte jest jednym z najważniejszych miejsc
pamięci w Polsce, a z pewnością najważniejszym związanym z II wojną światową1. Nie ma ono oczywiście
wymiaru światowego, choć w europejskich kręgach
intelektualnych, a także politycznych Westerplatte
jest rozpoznawalne od dziesięcioleci. Politycy znają
je od końca lat sześćdziesiątych, gdy władze komunistyczne zorientowały się, jak pożytecznym narzędziem może być w uprawianiu polityki historycznej.
W wolnej Polsce zwyczaj czczenia początku wojny
i jej ofiar przywrócił Paweł Adamowicz w 1998 roku,
gdy był przewodniczącym Rady Miasta Gdańska.
Dostrzegł potrzebę zbudowania corocznego rytuału
jednoczącego gdańszczan wokół rocznicy wybuchu
wojny w symbolicznym miejscu. Przez pierwsze lata
świętowanie pod pomnikiem Obrońców Wybrzeża,
nadal kojarzącym się z wizytami Edwarda Gierka,
uznawali za atrakcyjne gdańszczanie, samorządowcy,
nieliczni żyjący westerplatczycy i ich rodziny. Politycy
z Warszawy zaczęli pojawiać się znacznie później, gdy
okazało się, już po raz drugi w dziejach, że symboliczne obchody mogą przydać im znaczenia.
Błędem byłoby jednak widzieć w Westerplatte
symbol li tylko atrakcyjny dla polityków. Przede
wszystkim jest on bardzo ważny dla zwykłych ludzi2.
1

Zob. K. Zajączkowski, Westerplatte jako miejsce pamięci 1945–
1989, Warszawa 2015.

2

Rangę Westerplatte udowodniły badania socjologiczne przeprowadzone w 2009 r. Polacy uplasowali obronę półwyspu
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Genezę rangi tego miejsca w pamięci Polaków należy
widzieć nie tylko w samotnym, twardym oporze
załogi dowodzonej przez mjr. Henryka Sucharskiego
i kpt. Franciszka Dąbrowskiego, ale przede wszystkim
w upowszechnieniu się tego faktu w opinii publicznej, jeszcze w czasie walk we wrześniu 1939 roku.
Przyczyniło się do tego Radio Polskie, a przede wszystkim lapidarny komunikat „Westerplatte broni się jeszcze” nadawany niezmiennie do momentu kapitulacji.
Podtrzymywał on na duchu w tych dniach upadku
wiary, że Polska mimo wszystko zdoła się obronić. Po
klęsce nadal pamiętano o Westerplatte jako o pierwszym miejscu, na którym żołnierz polski sprzeciwił się
niemieckiej agresji. Duma zastąpiła wówczas nadzieję.
Klęska militarna została w typowy dla polskiej tradycji sposób przekuta w moralny sukces. Ten sposób
patrzenia podtrzymywany był też w następnych tygodniach, latach i dziesięcioleciach. Pierwszy był jednak
Konstanty Ildefons Gałczyński, który celnie podsumował w poezji to, co o Westerplatte myśleli Polacy. Pod
okupacja sowiecką, jeszcze w 1939 r., napisał wiersz
Pieśń o żołnierzach z Westerplatte, ujmując w prostych
słowach bohaterstwo polskiego żołnierza, walczącego z przeważającymi siłami wroga. Stało się tak,
wśród najbardziej znanych wydarzeń II wojny światowej, zaraz za powstaniem warszawskim i obozami koncentracyjnymi;
zob. P.T. Kwiatkowski, L.M. Nijakowski, B. Szacka, A. Szpociński,
Między codziennością a wielką historią. II wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego, wstęp P. Machcewicz,
Gdańsk–Warszawa 2010, s. 168, 183, 188-189, 197.
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choć nie była to ani najkrwawsza, ani tym bardziej
najważniejsza bitwa września. W rzeczywistości –
z punktu widzenia czysto wojskowego – była niewiele
znaczącym epizodem. Miała za to wymowę politycznej demonstracji i gestu o zasadniczym znaczeniu
moralnym3.

Symbol w przestrzeni
Trwałość pamięci o Westerplatte jest silniejsza niż
faktyczne trwanie śladów po II wojnie światowej.
Dzisiejsze Westerplatte tylko w niewielkim stopniu
przypomina teren, na którym 80 lat temu zaczęła
się wojna. Pod względem formalno-prawnym teren
Westerplatte wraz z obiektami byłej Wojskowej
Składnicy Tranzytowej (WST) i pomnikiem Obrońców
Wybrzeża na podstawie rozporządzenia Prezydenta
RP z 22 sierpnia 2003 r.4 został uznany za Pomnik
Historii „Pole Bitwy na Westerplatte”. 17 maja 2001 r.
decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków został wpisany do rejestru zabytków pod nr.
A12195. Jest więc obszarem ścisłej ochrony, a jednocześnie przestrzenią bardzo czułą na wahnięcia polityki, słowa (przypomnijmy wizytę papieża Jana Pawła
II w 1987 r.), bywa też przedmiotem zaciętych debat
historycznych i publicystycznych (spór o Henryka
Sucharskiego czy o film Tajemnice Westerplatte6),
3

J. Marszalec, Westerplatte, w: Węzły pamięci, red. Z. Najder,
A. Machcewicz, Warszawa 2014, s. 874–876. Zob. też podstawową literaturę na temat.

4

Dz.U. 2003, nr 148 poz. 1448. Pomnikami Historii są ponadto
pola bitewne: w Raszynie, Grunwaldzie, Maciejowicach i Racławicach.

5

Wpis do rejestru zabytków był dwukrotnie modyfikowany (w 2001 i 2008 r.) w celu wyeliminowania niepotrzebnie
wpisanych magazynów Straży Granicznej z lat 50. i ewidentnych omyłek (Wartownia nr 4 została pomylona z Placówką
Fort; nie wiedzieć czemu, w spisie znalazła się też placówka
kpr. Szamlewskiego, określona błędnie jako „ceglany bunkier
z 1934 r. otoczony wałem ziemnym”. Zob. Decyzja wpisania
dobra kultury do rejestru zabytków, 17.05.2001 i 8.08.2001.
Kopia w zbiorach Muzeum Gdańska.

6

a także sporów muzealnych7. Na topografii tego miejsca odciskały się decyzje polityków, interesy gospodarcze i wizje rewitalizacyjne. Tak jest do dzisiaj, gdy
ma zapaść decyzja, czy Pomnik Historii przejdzie pod
zarząd państwowy, czy pozostanie nadal terenem we
władaniu samorządu miasta. Myślę tu o projekcie
specustawy zaproponowanej 8 maja 2019 r. przez
polityków Prawa i Sprawiedliwości, przewidującej
wywłaszczenie właścicieli gruntów na Westerplatte
za odszkodowaniem w celu realizacji budowy państwowego Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 r.
Oznacza to przejęcie nie tylko gruntów miejskich,
ale również dorobku samorządowej instytucji kultury, jaką jest Muzeum Gdańska, zawiadujące od
45 lat Wartownią nr 1 na Westerplatte jako swoim
oddziałem.
Politycy poruszający się w tej przestrzeni albo
chcący, tak jak ostatnio, kontrolować ten teren, aby
wykorzystywać jego symboliczny wymiar, nie zawsze
poprawnie odczytują jego topografię i rolę – w sferze
zarówno architektury, jak i pamięci. Przykładem może
być wpis Magdaleny Błeńskiej, posłanki VIII kadencji Sejmu RP, pokazującej na swym profilu Facebook
ruiny Nowych Koszar jako przykład zaniedbań i bałaganu na Westerplatte8. Zresztą, te same zdjęcia
podczas spotkania z prezydent Gdańska pokazywał
prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, również argumentując, że Westerplatte jest zaniedbane.
Czy mieli świadomość, że krytykują utrwalony od

Ostatnia odsłona ciągnącego się od lat 90. sporu wiązała się
z tezami książki Mariusza Wójtowicza-Podhorskiego, zob.
idem, Westerplatte 1939. Historia prawdziwa, Gdańsk 2009.
Autor ten opatrzył swoją książkę mottem z mjr. Stefana
Fabiszewskiego, byłego komendanta WST Westerplatte:

150

„Kapitulacja była niepowetowana stratą dla sławy i oręża polskiego, i żołnierzy samorzutnie maszerujących z Westerplatte
ku nieśmiertelności. Byli o krok od Termopil”. Inne stanowisko
prezentuje autor monografii Westerplatte Andrzej Drzycimski,
zob. idem, Westerplatte. Reduta wojenna 1939, Gdańsk 2014,
s. 299–300. Inny ważny głos w sprawie: J. Szkudliński, Spór
w sprawie białej flagi na Westerplatte, „Przegląd Historyczno
-Wojskowy”, 2012, nr 4, s. 153–163.
7

Dzisiaj to spór o koncepcje rewitalizacji Pomnika Historii pomiędzy zwolennikami zachowania autentyzmu miejsca (Muzeum Gdańska) a zwolennikami odbudowy atrap budynków
z okresu kurortu i Wojskowej Składnicy Tranzytowej (Muzeum
II Wojny Światowej).

8

Oprócz tych fotografii, Magdalena Błeńska publikowała również zdjęcia faktycznie pokazujące śmieci walające
się w dwóch punktach na byłym Polu Bitwy. Zob. https://
www.facebook.com/search/top/?q=magdalena%20b%C5%
82e%C5%84ska&epa=SEARCH_BOX (dostęp: 21.06.2019).

dziesięcioleci stan wojennych i powojennych ran?
Postawa polityków wynika, jak można się domyślać,
nie tylko z intencji uderzenia w przeciwnika, z którym
walczy się o odebranie samorządowi Gdańska narodowego symbolu, lecz również z niewiedzy co do
istoty przemian na Półwyspie Westerplatte w ciągu
ostatnich dziesięcioleci. A tych było bardzo dużo
i mogą one skutecznie utrudniać precyzyjne interpretowanie śladów przeszłości.
Gdy zastanowimy się dzisiaj, czym jest Westerplatte, bez wątpienia można powiedzieć, że miejscem pamięci. Takim, które jest mocno zakorzenione
w narodowej mitologii, o czym pisałem wyżej, ale
również realnym miejscem w topografii miasta.
Buduje je kilka punktów, które są ważne i utrwalone
w społecznej świadomości: 1) kopiec z pomnikiem
Obrońców Wybrzeża, 2) cmentarz obrońców oraz 3)
ruiny Nowych Koszar. Na czwartym, ostatnim miejscu
wśród historycznych obiektów Westerplatte funkcjonujących w otwartej, publicznej przestrzeni, należy
wymienić Wartownię nr 1. Warto jednak zauważyć,
że jej znaczenie i rozpoznawalność w ostatnich latach
rośnie z uwagi na starania władającego tym obiektem
Muzeum Gdańska. Wartownia nr 1 nie jest bowiem
tylko miejscem prezentowania ważnych pamiątek po
obrońcach Wojskowej Składnicy Westerplatte, lecz
również organizatorem popularnych plenerowych
przedsięwzięć edukacyjnych9.
Z rozmów z gdańszczanami i turystami odwiedzającymi Westerplatte można też wysnuć wniosek o rozpoznawalności i znaczeniu wielkiego
metalowego napisu „NIGDY WIĘCEJ WOJNY”. Stanął
on w latach siedemdziesiątych na obrzeżu zaprojektowanego w 1966 roku placu zebrań i mimo prób
wszczęcia dyskusji w latach dziewięćdziesiątych
i dwutysięcznych o sensowności dalszego utrzymywania tego rzekomego symbolu komunistycznej propagandy, mocno wrósł w krajobraz przestrzeni. Co
więcej, został umieszczony w projekcie Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego jako
obiekt, który należy chronić zarówno z racji jego

walorów historycznych, jak i głębokiego, uniwersalnego przekazu10.
W celu zachowania uczciwości badawczej należy
podkreślić, że wszystkie te spostrzeżenia omawiające społeczną percepcję topografii Westerplatte
jako miejsca pamięci nie są podparte badaniami statystycznymi. W gruncie rzeczy nie wiemy, jak Polacy
odczytują hierarchię symboli i architektury Pola
Bitwy. Zanim jednak pojawią się analizy socjologiczne
wykonane na reprezentatywnych grupach respondentów, musimy opierać się na własnych obserwacjach. Artykuł ten ma więc na celu zrozumienie
genezy topografii Westerplatte, uporządkowanie listy
obiektów kształtujących krajobraz Pola Bitwy, selekcję „ran” i powiązanie ich z pamięcią zbiorową. Już na
wstępie należy zauważyć, że jest to miejsce wymieszania stylów architektury i pokładów pamięci, przestrzenią o niezwykle zamazanych śladach tragicznego
września 1939 roku. Architektura militarna z różnych
epok miesza się tu z modernizmem, a pamięć wojny
z pamięcią okresu PRL-u, którego najważniejszym epizodem jest wizyta Jana Pawła II w 1987 roku. Gdy na
to nałożymy pamięć indywidualną milionów Polaków
odwiedzających Westerplatte przez dziesięciolecia
w zorganizowanych grupach szkolnych i w ramach
rodzinnych wycieczek, rodzi się obraz wielkiej, zbiorowej, narodowej pielgrzymki do miejsca chwały
(ale i klęski). Dodajmy, że ta pielgrzymka jest wizytą
w miejscu pamięci mającym kształt de facto parku
miejskiego ze skromną funkcją muzealną (oddziaływanie muzealne Wartowni nr 1 jest ciągle niedostateczne, gdyż nie jest ona w stanie kierować ruchem
turystycznego bez koniecznej przebudowy terenu
i bez oparcia się na nowej infrastrukturze muzealnej).

Przemiany topograficzne
Zacznijmy jednak od początku. Westerplatte,
ukształtowane jako półwysep zaledwie w XVIII
wieku, wielokrotnie zmieniało swe oblicze. Najpierw,
10

9

Frekwencja w Wartowni nr 1 wzrosła z 33 924 w 2008 r. do
65 751 w 2018.
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Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Stogi Rejon Pola Bitewnego Westerplatte, czerwiec 2019, kopia w zasobie Muzeum
Gdańska.
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1. Wartownia nr 1, jeden z kluczowych punktów obrony
w 1939 r. Na ścianie zachodniej widoczne ślady po odłamkach
i pociskach różnych kalibrów; fot. J. Marszalec

2. Ślad na ścianie wschodniej Wartowni nr 1 po pocisku
większego kalibru, prawdopodobnie broni pokładowej okrętu
Schlezwig-Holstein; fot. J. Marszalec

w stuleciu XIX, było elementem pruskiego, artyleryjskiego systemu obrony Zatoki Gdańskiej, później – na
przełomie XIX i XX wieku (równolegle z funkcjonowaniem pruskiego bastionu) popularnym kurortem
(Ostseebad Westerplatte). W styczniu 1926 roku lwia
część półwyspu stała się polską placówką wojskową
u wrót Gdańska. Wojsko Polskie, przejmując teren,
wzięło w posiadanie stare pruskie obiekty militarne
oraz wille i budynki byłego kurortu o dużej kubaturze (tzw. Stare Koszary i Kasyno Podoficerskie – były
dom zdrojowy, czyli Kurhaus – największy obiekt
dawnego kurortu). Były też inne mniejsze obiekty,
spośród których niektóre popadły w ruinę i zostały

rozebrane przed 1939 rokiem. Przełom w wyglądzie
Westerplatte miał miejsce w latach trzydziestych, gdy
wybudowano system obrony okrężnej oparty na czterech nowych wartowniach oraz kabinie bojowej zamaskowanej w starej willi z okresu kurortu (Wartownia nr
3). W centrum półwyspu stanęły Nowe Koszary wraz
z garażami – świetnie wyposażony, nowoczesny budynek zdobiony attyką, a do tego wyposażony w suterenę, zabezpieczony przed skutkami trafienia w strop
ciężką bombą i stanowisko CKM, zwane Wartownią
nr 6. Wojskowa Składnica Tranzytowa była wówczas izolowaną placówką, niemalże samostarczalną
– z piekarnią, kuchnią, elektrownią, kapitalnie przygotowanym systemem ryglowej obrony okrężnej, ale za
to bez koniecznej na wypadek wojny w pełni wyposażonej sali operacyjnej czy choćby ambulatorium
z prawdziwego zdarzenia czy odpowiednim do liczby
załogi personelu medycznym. Kres tego izolowanego
świata zaczął się 1 września z pierwszymi salwami
SMS Schlezwig-Holstein o 4.48. Nie były one jednak
dla punktów oporu ukrytych wśród drzew, za wałami
ziemnymi, tak groźne, jak bombardowanie 2 września. 57 samolotów Ju-87B zrzuciło bomby o łącznej
wadze 26,5 tony. Trafiona i całkowicie zniszczona
została Wartownia nr 5. W kabinie bojowej zginęła
prawie cała załoga (pozostałości zostały odkryte
w czasie prac archeologicznych w 2017 r.). Poważnie
ucierpiały także Nowe Koszary. Dwie pięćsetkilogramowe bomby trafiły w strop i rozerwały się nad
sutereną, pustosząc skrzydło północne. Mimo to
Nowe Koszary zachowały stabilność konstrukcyjną
i mogły stawiać dalszy opór. Na Wartowni nr 1 (będącej dotąd jednym z kluczowych ogniw obrony) został
uszkodzony dach i zniszczone wyposażenie (oprócz
broni). Wybuchające wokół bomby zdewastowały
Wartownię nr 2, ale nadal mogła ona odgrywać
swoją rolę. Jej kres przyszedł dopiero 7 września, gdy
została trafiona kilkunastoma pociskami różnych kalibrów. Po placówce pozostało gruzowisko. W niezłym
stanie bombardowanie 2 września przeżyli obrońcy
Wartowni 4. Wnętrze zostało wprawdzie zniszczone
przez ciężką bombę, która spadła w pobliżu, lecz
wartownia zachowała zdolności obronne. Rozbite
zostały schrony amunicyjne nr 2, 4, 5 i 7. Poważnie
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3. Okno schronu Wartowni nr 3 zabezpieczone stalową
pokrywą. Z tego punktu można było ostrzeliwać kanał
portowy i zabudowania Nowego Portu; fot. J. Marszalec
5. Kabina bojowa Wartowni nr 3. Na szczycie podpiwniczenia
znajdowały się stanowiska ckm. Z lewej strony widoczny
występ w kształcie sześcianu z kratą od góry – tam znajdowało
się wejście do kabiny bojowej. Przy ustawiono stalową płytę
czołgu ISU z napisem „Wartownia 3”; fot. J. Marszalec

4. Kabina bojowa Wartowni nr 3. Mieściły się w niej dwa
stanowiska ciężkich karabinów maszynowych, które ryglowały
ogniem podejście do centrum obrony od północnego-zachodu
i zachodu; fot. J. Marszalec

zrujnowane zostało podmuchami bomb Kasyno
Podoficerskie (zwłaszcza jedno ze skrzydeł), dewastacji uległa również Willa Oficerska znajdująca się
w pobliżu Wartowni 5 oraz Wartownia 3, czyli Willa
Podoficerska (załoga kabiny bojowej przetrwała nalot
bez strat). Obrońcy wspominają, że po nalocie ujrzeli
krajobraz księżycowy. Następne dni przyniosły dalszą
dewastację punktów oporu. Niemcy wstrzeliwali się
w teren, niszczyli dalej czerwony mur okalający polską
placówkę, wały ziemne, starając się sięgnąć ogniem
Wartowni 2 (co, jak wiadomo, udało się 7 września).
Działania wojenne kończyły się całkowitym
unicestwieniem Wartowni 5 i bardzo poważnym
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naruszeniem konstrukcji Wartowni 2, do tego stopnia,
że nie mogła dawać obrońcom żadnej osłony. Niemcy
zdołali też zniszczyć niektóre polskie umocnienia na
wałach głębokiego przedpola Placówki Fort w czasie
natarcia rozpoznawczego 7 września11. Pozostałe
obiekty, mimo poważnych zniszczeń, przetrwały morderczy ogień pokładowy okrętu Schlezwig-Holstein,
ostrzał haubic i bombardowanie z powietrza. Nie
przetrwały jednak roku 1943, gdyż do tego momentu
Niemcy przy pomocy więźniów z obozu w Stutthofie
oczyścili Westerplatte z najbardziej spektakularnych pozostałości wojny, rozbierając zdewastowane
obiekty 12. Pewne jest, że ocalał dwuskrzydłowy
szkielet Nowych Koszar, zniszczona Wartownia 1
i nietknięta 4. Uprzątnięto gruzy Wartowni 5, splantowano potężne leje po bombach (lej po bombie obok
Wartowni nr 5 zasypano gruzem z tego budynku)13.
Lekkie konstrukcje Starych Koszar i Kasyna, a także
11

A. Drzycimski, Westerplatte. Reduta wojenna…, s. 322.

12

M. Dura, Skarby z Westerplatte po raz pierwszy pokazane publicznie,
21 XII 2016 r. – zob. https://www.defence24.pl/skarby-z-westerplatte-po-raz-pierwszy-pokazane-publicznie-foto (dostęp:
16.07.2019).

13

Ibidem.
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6. Placówka Fort – widok od strony lądu; fot. J. Marszalec

budynek Willi Oficerskiej zostały rozebrane przez
więźniów, a cegły wykorzystano do budowy baraków
obozu Stutthof.
W 1945 roku Westerplatte ponownie znalazło się
w ogniu działań wojennych. Niemieckie oddziały trzymały ten teren do samego końca III Rzeszy. W nocy
z 6 na 7 maja rozpoczęło się rozpoznanie ogniem
przed planowanym szturmem. Wtedy to na ostatnie
ślady pozostałe po wrześniu 1939 roku nałożyły się
nowe rany. Do spodziewanej walki wręcz nie doszło,
gdyż natarcie zostało odwołane po ogłoszeniu kapitulacji niemieckiego zgrupowania 7 maja 1945 roku14.
Po roku 1945 Westerplatte stopniowo przekształcało się w miejsce pamięci, ale jednocześnie
wykorzystywane było na potrzeby wojskowe (tak
jest zresztą do dzisiaj). Tereny od strony kanału są
własnością Zarządu Portu Gdańsk. To właśnie ta
przemysłowa część półwyspu została najbardziej
przekształcona w czasie powojennych inwestycji,
zwłaszcza w latach sześćdziesiątych XX wieku, gdy
w 1958 roku zdecydowano o poszerzeniu kanału portowego kosztem południowo-wschodniego nabrzeża
półwyspu. Pierwszy etap destrukcji krajobrazu
Westerplatte zaczął się już w latach pięćdziesiątych,
14

gdy gruzem wzmocniono nabrzeże zatoki na długim
odcinku między plażą przy parkingiem usytuowanym
w pobliżu portu a jednostką wojskową (obecnie jednostka specjalna Grom i Straż Graniczna). Równolegle
rozpoczęły się prace na nabrzeżu kanału. Wtedy
to zniknęły fundamenty Wartowni 2, ziemne wały
pamiętające pruski bastion i walki Placówki Prom.
Port rozpoczął napierać na historyczną przestrzeń,
tłumiąc jej walory. Staraniem westerplatczyka sierż.
Michała Gawlickiego i pracowników Politechniki
Gdańskiej: dr. Andrzeja Januszajtisa i dr. Janusza
Ciemnołońskiego, udało się ocalić Wartownię
1, którą budowniczowie portu planowali usunąć
z terenu inwestycji, wysadzając w powietrze. Trudną
operację przesunięcia o kilkadziesiąt metrów na północny zachód zaplanował i przeprowadził inż. arch.
Aleksander Ślusarz w 1967 roku.
Rok wcześniej zakończyła się trzyletnia budowa
kopca z pomnikiem Obrońców Wybrzeża. Zmieniła
ona krajobraz Westerplatte w sposób zasadniczy. Po
splantowaniu w zachodniej części półwyspu wałów
ziemnych pamiętających czasy pruskie, wybudowano
jedno z największych w Polsce upamiętnień. Projekt
architekta Adama Haupta, rzeźbiarza Franciszka
Duszeńki i był kompleksowy: autorzy zaprojektowali
nie tylko pomnik, lecz całą infrastrukturę, z placem
zebrań, zniczami, a także systemem dróg, osiami widokowymi, zielenią, ławkami i zapleczem sanitarnym,

7. Ściana Placówki Fort od strony prawego wejścia. Widoczne
ślady odłamków; fot. J. Marszalec

R. Witkowski, Westerplatte. Historia i dzień dzisiejszy, Gdańsk
1977, s. 108–109.
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8. Przykryta imitacją stalowej osłony szczyt Fortu od strony
Zatoki Gdańskiej. W miejscu zrekonstruowanej kopuły
znajdowało się stanowisko strzeleckie – najprawdopodobniej
ręcznego karabinu maszynowego; fot. J. Marszalec

10. Ciąg magazynów amunicyjnych naprzeciwko Placówki
Fort. Wały zostały zrekonstruowane częściowo po wojnie.
Oś ścieżki wyznacza kierunek niemieckiego natarcia w głąb
półwyspu; fot. J. Marszalec

9. Zachowany betonowy fundament magazynu amunicyjnego
naprzeciwko Placówki Fort. Od strony lądu chronił go wał
ziemny, widoczny również na fotografii; fot. J. Marszalec

11. Magazyn amunicyjny. Widoczne uczytelnienie fundamentu
z cegieł wykonane w czasie prac rekonstrukcyjnych w 2009 r.
Wały ziemne zachowały się oryginalnie; fot. J. Marszalec

gastronomicznym i parkingami15. Modernistyczny
projekt Haupta i Duszeńki zatarł resztki topografii
w części zachodniej, przebudował system drogowy,
zmienił krajobraz przedpola Wartowni 1, Placówki
Fort, otworzył też nową oś widokową z cmentarza na
morze. Oczywiście, nie można mówić, że zmiany były
tak destrukcyjne, jak budowa nabrzeża portowego,

lecz Westerplatte po przebudowie na zawsze zostało
zmienione. Znamiennym skutkiem przebudowy dróg
jest omijanie przez większość turystów nasady półwyspu z rekonstrukcją bramy kolejowej i reliktami
architektury WST, niezwykle ważnych w poznawaniu
epizodów obrony, zwłaszcza pierwszego dnia walk.
Początek lat dwutysięcznych to dalsze zacieranie śladów wojny na Westerplatte i ograniczanie
walorów krajobrazowych Pola Bitwy. Port zaczął
napierać od strony wschodniej i południowo-wschodniej. Wynikiem tych zmian jest nowy terminal

15

Zespół projektowy tworzyli: rzeźba: Zbigniew Erszkowski, Czesław
Gajda, Józef Galica, Stanisław Radwański, Piotr Solecki, Zbigniew
Zabrocki; architektura: Janusz Fiuk, Henryk Kitowski, Maria Petrycka, Roman Sznajder.
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12. Nowe Koszary po kapitulacji
załogi Westerplatte jesienią
1939 r. Ściana południowa
z widocznymi śladami
ostrzału, w odróżnieniu od
ściany zachodniej drugiego,
prostopadłego skrzydła
budynku (od zachodu Koszary
nie były narażone na ostrzał
broni pokładowej SchlezwigaHolsteina; z tego kierunku
mogły je razić jedynie bomby
samolotów i pociski haubic –
widoczne są ślady odłamków
i uszkodzenie stropu skrzydła
północnego)

kontenerowy i węzeł komunikacyjny prowadzący
do portu. To mało estetyczne rozwiązanie drogowe
i budynek terminala zostały wybudowane na byłej
granicy Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Tylko
nieznacznie poprawiła ten obraz rekonstrukcja fragmentu bramy kolejowej, wybudowanej na środku
ronda, w miejscu odkrycia starego filara bramy i „czerwonego muru”. Zadanie to było wykonane ze środków
rządowych staraniem Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków (w tym samym czasie
odtworzono niektóre wały ziemne, uczytelniono
obrys magazynów amunicyjnych). Równie pozytywnym działaniem było nadanie nowego kształtu
Cmentarzykowi Obrońców Westerplatte, w tym
przywrócenie tu krzyża postawionego staraniem kpt.
Franciszka Dąbrowskiego w 1946 roku. W roku 2010
zniknęły ostatnie elementy wiążące cmentarz z epoką
komunistyczną – kamienne płyty z nazwami peerelowskich organizacjach. Remont z tego roku miał na
celu przede wszystkim odtworzenie zdewastowanego Krzyża Virtuti Militari i zerwanych z nagrobków
nieśmiertelników oraz przywrócenie wyrzuconego
stąd w 1962 roku betonowego krzyża16.
Ostatnia ingerencja w przestrzeń miała miejsce w 2009 roku, gdy Muzeum II Wojny Światowej
16

https://historia.trojmiasto.pl/Nowy-krzyz-Virtuti-Militari-na
-Westerplatte-n43932.html (dostęp: 24.06.2019).
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wybudowało wielkogabarytową plenerową wystawę
stałą, rozmieszczając ją w czterech punktach
Westerplatte. O ile punkty naprzeciwko Wartowni
3 i kopca z pomnikiem Obrońców Wybrzeża wtopiły
się w przestrzeń, pierwsza w zieleń lasu, druga w tło
kopca, o tyle dwa punkty w rejonie Placówki Fort
są mocnym akcentem na przedpolu tego ważnego
punktu obrony z września 1939 roku17.

Rany wojny
Ślady obrony z września 1939 roku można zaobserwować na nielicznie zachowanych obiektach architektury. Rany zabliźniły się, drzewa obrosły nowymi
konarami, księżycowy krajobraz zapamiętany przez
usuwających gruzy przez więźniów Stutthofu zastąpiony został bujną zielenią i rabatami róż nasadzonymi w drugiej połowie lat sześćdziesiątych
XX wieku. Odtworzone w 2009 roku obrysy fundamentów magazynów niewiele mówią o walkach
z września 1939 roku, są tylko reliktami dawnej zabudowy. Westerplatte dzisiaj to park miejski i miejsce
17

Zgodnie z planami Muzeum Gdańska po wybudowaniu punktu
obsługi turystów i wystawy stałej tuż za granicą obszaru Pomnika Historii, uzasadnienie dla wystawy plenerowej zniknie.
Zostanie ona zlikwidowana, a teren przedpola będzie zagospodarowany zgodnie z realiami 1939 r. Stanie się to tym bardziej
konieczne, że wystawa już się zamortyzowała. Zob. Pole Bitwy
Westerplatte w strategii Muzeum Historycznego Miasta Gdańska,
listopad 2017, w zasobie Muzeum Gdańska.

pamięci w jednym. Niżej prezentowane zestawienie ma pomóc w identyfikacji ran z września 1939
i z 1945 roku, a także zrozumieć genezę wielkiej
przebudowy półwyspu zaplanowanej przez Adama
Haupta i Franciszka Duszeńkę w drugiej połowie lat
sześćdziesiątych.
1. Wartownia 1
Wartownia jest jedynym obiektem po byłej
Wojskowej Składnicy Tranzytowej użytkowanym
na cele muzealne, w jej wnętrzu prezentowane są
pamiątki po mjr. Henryku Sucharskim, jak również
innych obrońcach, a także broń i elementy wyposażenia Wojska Polskiego z 1939 roku. Od początku
niemieckiego szturmu 1 września uczestniczyła
w obronie, biorąc na siebie ciężki ostrzał broni strzeleckiej, ale i broni pokładowej okrętu SchlezwigHolstein. Ranny wojenne widoczne są do dzisiaj na
wszystkich czterech jej ścianach. Trudno jednak
ostatecznie zidentyfikować ich genezę. Mogą to być
bowiem rany nie tylko z 1939 roku, lecz również ślady
przygotowania artyleryjskiego przed planowanym
szturmem Armii Czerwonej w nocy z 6 na 7 maja
1945 roku. Według niepotwierdzonych informacji
niszczycielski epizod miał miejsce również w 1967
roku, gdy ruina Wartowni zagrała w filmie Stanisława
Różewicza Westerplatte.
Oryginalna bryła została wyposażona w czasie
powojennej konserwacji w nowy dach, okna i drzwi,
a także nową podmurówkę.
W czasie operacji przesuwania Wartowni 1
w 1967 roku pozostawiono płytę fundamentową
kabiny bojowej. Powód tej kontrowersyjnej decyzji był wyłącznie techniczny – nie poradzono sobie
z przesunięciem płyty, która w trakcie prac „odkleiła
się” od kubatury wartowni. Jej stan zinwentaryzowano w czasie inwestycji prowadzonej na obszarze
Nabrzeża Obrońców Westerplatte18. Obecnie zalega
ona pod wybudowaną tu drogą i nie ma uzasadnienia,
aby powtórnie próbować zespolić ją z Wartownią 1.

18

M. Wójtowicz-Podhorski, Czy Wartownia nr 1 wróci na swoje
dawne miejsce?, „Odkrywca”, 2007, nr 5, s. 36–37; zob. też idem,
Westerplatte 1939…, s. 577–578.
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13. Nowe Koszary – skrzydło południowe. W narożniku
widoczne okna kabiny bojowej. Obok zrekonstruowany orzeł;
Oryginał zachowany do dziś umieszczony był pierwotnie nad
drzwiami; fot. J. Marszalec

2. Piwnice i kabina bojowa Wartowni 3
Po budynkach kurortu zbudowanego z pruskiego
muru pozostał jedynie obrys Wili Podoficerskiej
(Wartowni 3) – zresztą, wyłącznie dlatego, że w latach
trzydziestych piwnicę ceglanego budynku zabezpieczono betonową konstrukcją, robiąc z niej ważny
element systemu obrony okrężnej Westerplatte.
W narożniku północno-zachodnim willi umieszczono
zamaskowaną kabinę bojową z dwoma otworami
strzelniczymi ciężkich karabinów maszynowych. Po
przeciwległej stronie zachował się punkt oporu
z dwoma otworami strzelniczymi z przetrwałymi do
dziś przesłonami z płyty stalowej. Można było prowadzić z niego ostrzał przy pomocy ręcznego karabinu
maszynowego bądź innej broni piechoty w stronę
kanału portowego. Kabina bojowa była połączona ze
stanowiskiem od strony południowej wąskim przejściem, zachowanym do dzisiaj.
3. Placówka Fort i magazyny amunicyjne
Po pruskim okresie dziejów Westerplatte na terenie ogólnodostępnym pozostał tylko jeden obiekt:
Placówka Fort – dawny schron dowodzenia artylerii
nadbrzeżnej z 1911 roku (o czym świadczy częściowo
zachowana nad wejściem inskrypcja z datą). Do
około roku 2011, a więc do momentu rozpoczęcia

Janusz Marszalec

15. Wnętrze Nowych Koszar w miejscu, gdzie ciężki pocisk
przebił dwa stropy budynku w czasie nalotu Junkersów
2 września 1939 r., eksplodując na stropie sutereny. Widoczne
są betonowe wzmocnienia konstrukcji budynku wykonane
w czasie powojennych prac remontowych; fot. J. Marszalec

14. Dziura w stropie Nowych Koszar po uderzeniu pocisku
(musiał być to pocisk lżejszego typu, gdyż nie przebił drugiego
stropu)

budowy nowego falochronu i bulwaru nad brzegiem
zatoki, widoczne były ogromne betonowe i ceglane
bryły podmywane przez fale Bałtyku. Były to resztki
zabudowy Westerplatte, użyte do umocnienia brzegu
w latach pięćdziesiątych. Do reliktów architektury
pruskiej należy również tzw. Benzinmagazin, o którym piszę niżej.
Schron dowodzenia artylerii nadbrzeżnej
(Placówka Fort) był świadkiem zaciętych walk prowadzonych tu we wrześniu 1939 roku. Na fotografii
z września 1939 roku na szczycie schronu, który nie
posiadał wówczas stalowej osłony stanowiska obserwacyjnego, widać porozrzucane łuski, najprawdopodobniej od ręcznego karabinu maszynowego19. Ten
jeden z najważniejszych punktów polskiego oporu
ocalał w dobrym stanie, mimo padających w tym
rejonie bomb w czasie nalotu 2 września (ślady
odłamków widoczne są na ścianie od strony lądu do
dzisiaj). Powojenną destrukcję przetrwał z powodu
solidności konstrukcji. Strop kabiny obserwacyjnej,
zbudowany w czasie powojennych napraw, został
19

M. Westphal, Krajobraz po bitwie, „30 Dni”, 2010, nr 4, s. 22.

16. Wysklepienie stropu Nowych Koszar, będące skutkiem
powojennych detonacji gromadzonych tu niewypałów;
fot. J. Marszalec

zastąpiony kopułą stalową z przesłoną z poliwęglanu,
która imituje szczelinę obserwacyjną wychodzącą na
zatokę. W 2005 roku, członkowie Stowarzyszenia
Rekonstrukcji Historycznej Wojskowej Składnicy
Tranzytowej Westerplatte (SRH WST) przeprowadzili
remont wnętrza placówki.
Za schronem znajdowały się trzy magazyny oznaczone numerami 2732, 2733 i 2734. Z magazynu
2733 ocalał betonowy fundament, wyeksponowany
w czasie rewaloryzacji w 2009 roku. Zachował się
też jeden oryginalny wał ziemny. Odtworzono również obrysy dwóch innych magazynów i obsypano je
wałami ziemnymi.
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17. Fundamenty stacji kolejowej.
Fragment oryginalny wykonany
jest z betonu, większość to
ceglana rekonstrukcja z 2009 r.;
fot. J. Marszalec

4. Nowe Koszary
Trafione 2 września dwiema bombami 20, Nowe
Koszary nie zachowały się do dzisiejszego dnia w stanie, w jakim pozostawili je obrońcy, wychodząc do niewoli 7 września. Ocalała jedynie konstrukcja skrzydła
południowego. Zniknęło dłuższe skrzydło północne,
widoczne jeszcze na fotografiach z pierwszych dni po
kapitulacji. Zmiany zaczęły się od prac porządkowych
wykonywanych przez więźniów obozu Stutthof jesienią 1939 roku. Nie tylko uprzątnęli oni gruzowiska
i splantowali teren, lecz również masowo pozyskiwali
z naruszonych obiektów cegłę i inne nadające się
do wykorzystania materiały, jak rury, przewody czy
różnego rodzaju urządzenia techniczne, w tym m.in.
ocalałe elementy kuchni. Wszystko to było wywożone do budującego się wówczas obozu Stutthof.
Gdy w styczniu 1941 roku na Westerplatte przybyła
grupa więźniów do prac rozbiórkowych, piętro koszar
było już całkowicie rozebrane i nie mogło, jak dotąd,
20

Informacja o dwóch bombach powtarzana zgodnie przez historyków kwestionowana jest przez zespół architektów analizujących ruinę w 2001 r., którzy piszą o trzech uderzeniach
ciężkich bomb; zob. Inwentaryzacja budynku byłych koszar na
Westerplatte. Inwestor Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Konserwatora Zabytków Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 1. Autorzy: mgr inż. Arch. Tomasz Celewicz oraz inż. Szymon Graczyk.
Sprawdził mgr inż. Arch. Jacek Gzowski. Gdańsk Grudzień
2001 r. (kopia w zasobie Muzeum Gdańska).
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pełnić funkcji miejsca zakwaterowania dla więźniów,
których trzeba było rozlokować na parterze21. Kolejny
etap destrukcji Nowych Koszar nastąpił w 1945 roku.
W zdruzgotanym budynku saperzy rozminowujący
Westerplatte przystąpili do detonowania znalezionych niewypałów. Poczyniło to kolejne spustoszenia,
widoczne do dzisiaj. Prawdziwe okaleczenie budynku
nastąpiło z chwilą budowy kopca pod pomnik
Obrońców Wybrzeża w 1963 roku. Projektanci upamiętnienia poprowadzili przez północne skrzydło
koszar drogę. Perła fortyfikacyjnej sztuki polskich
inżynierów musiała ustąpić miejsca trasie pod pomnik.
O istnieniu skrzydła północnego świadczy jedynie
zwalisko zbrojonego betonu zalegające do dzisiaj na
poboczu drogi wiodącej pod pomnik.
Ocalałe południowe skrzydło poryte jest w kilku
miejscach pociskami broni pokładowej okrętu
Schlezwig-Holstein, w stropie widać też dwie dziury,
najprawdopodobniej po trafieniu bombą (nie sposób
oczywiście stwierdzić, kiedy powstały: czy tylko w 1939
roku?). Budynek ma też widoczne rany detonacji
wewnętrznych22. Zmiotły one bądź uszkodziły ceglane
ściany wypełniające żelbetową konstrukcję, naruszając
21

R. Witkowski, op. cit., s. 105.

22

K. Biskup, Znaczenie obrony Westerplatte 1–7 IX 1939 r., „Infort.
Biuletyn Miłośników Fortyfikacji”, 1999, nr 1, s. 4.
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jej stabilność. Niewykluczone, że i ten obiekt ucierpiał w czasie sowieckiego ostrzału w maju 1945 roku.
Widoczne jest też oddziaływanie czynników atmosferycznych: wody i mrozu, które niszczą mury. Wydaje
się jednak, że przestały być decydujące dla dalszej
destrukcji budynku po przeprowadzonym w 2009
roku wzmocnieniu konstrukcji obiektu. W ramach
prac zleconych przez Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków został on zabezpieczony jako
trwała ruina (ostatnie wzmocnienia konstrukcji miały
miejsce w 2009 r.). Wtedy też zbudowano platformę
i schody, umożliwiając zwiedzanie części sutereny,
w tym kabiny bojowej, w której zachowała się jedna
z trzech podstaw fortecznych ciężkiego karabinu
maszynowego. Drewniana podstawa pozbawiona
jest co prawda metalowej ramy, na której umocowany
był cekaem, jest jednak najcenniejszym elementem
wykończeniowym budynku. Ponadto należy zauważyć,
że obiekt pozbawiony jest jakichkolwiek sieci i urządzeń sanitarnych – przewody, rury, a nawet większość
płyt ceramicznych, którymi wyłożono koszary, zostały
wywiezione do Stutthofu w czasie wielkiego sprzątania pobojowiska w latach 1939–1943.
Całość obiektu robi wrażenie budynku zdruzgotanego w czasie zażartych walk. Bez wątpienia w powszechnym odczuciu zwiedzających jest
to dziś jeden z najbardziej wymownych symboli
obrony polskiej placówki w 1939 roku. Prawidłowe
jego odczytanie powinno być jednak uzupełnione
o historię niewolniczej pracy polskich więźniów
Stutthofu w latach 1939–1943, a także powojenną
destrukcję z okresu niszczenia niewypałów i przebudowę Westerplatte w miejsce pamięci w latach
sześćdziesiątych.
5. Fundamenty domu zawiadowcy stacji kolejowej
Betonowy fundament tzw. stacji kolejowej, przy którym zginął pierwszy westerplatczyk, został odkryty
staraniem SRH WST Westerplatte w 2007 roku. Dwa
lata później, w ramach działań przygotowujących
Westerplatte do obchodów siedemdziesiątej rocznicy
wybuchu II wojny światowej został wyeksponowany
w terenie (uzupełniono m.in. zniszczone fragmenty
fundamentu o obrys wykonany z cegieł).
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6. Falochron z blachy falistej
Falochron wykonany ze stalowej, ocynkowanej blachy
zachował się na odcinku między magazynami amunicyjnymi a Placówką Fort. Miejscami ginie on w gąszczy rosnącej tam dzikiej róży, a jego fragmenty zostały
zasypane w czasie budowy bulwaru nadmorskiego
w 2011 roku. Niektóre z elementów blachy są przedziurawione kulami – wzdłuż falochronu w stronę
Placówki Fort posuwało się niemieckie natarcie
1 września 1939 roku, a polska obrona była bardzo
dobrze wstrzelana w teren. Przestrzeliny mogą być
więc dziełem zarówno Niemców, jak i Polaków, ryglujących ogniem przedpole Placówki Fort.

18. Falochron z widocznymi przestrzelinami; fot. J. Marszalec

7. Elektrownia
Znajduje się na terenie Straży Granicznej, jest jednak dobrze widoczna z terenu ogólnodostępnego.
Wybudowana została w latach dwudziestych XX
wieku według projektu inż. Maurycego OppelnBronikowskiego w celu uniezależnienia się od dostaw
prądu z Wolnego Miasta Gdańska23. W czasie działań wojennych nie znalazła się na linii niemieckiego
natarcia, nie ucierpiała też podczas ostrzału, przetrwała więc w dobrym stanie zawieruchę wojenną, ale
i powojenne przebudowy. W latach dwutysięcznych
przeszła gruntowny remont.
23

A. Drzycimski, Westerplatte. Reduta w budowie 1926–1939,
Gdańsk 2014, s. 126–127.

roku zasadzono 183 dęby dla uczczenia trzydziestej
rocznicy wybuchu wojny (183 drzewa dlatego, że
uważano, iż tylu było obrońców Wojskowej Składnicy
Tranzytowej)25.
9. Relikty ukryte w ziemi
A. Magazyn materiałów pędnych (Benzinmagazin)
Magazyn paliw i smarów został przebudowany
w czasach Wojskowej Składnicy Tranzytowej ze starego pruskiego schronu piechoty (wymiary: 2,80 x
8,70 m)26. Zlokalizowany był ok. 80 m na północ od
stacji kolejowej, miał półokrągłe sklepienie. Jego fundamenty wraz z płytą fundamentową odkryli w 2007
roku członkowie SRH WST Westerplatte. Obecnie
relikt ten nie jest uczytelniony w terenie27.

19. Budynek Elektrowni przetrwał działania wojenne, obecnie
jest wykorzystywany przez Morski Oddział Straży Granicznej;
fot. J. Marszalec

8. Zieleń
W przestrzeni Westerplatte zachowały się liczne
przykłady drzew pamiętających czasy kurortu
i Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz wrześniowych walk. Ślady spektakularnych uszkodzeń
widoczne na fotografii z 1939 roku nie są już zauważalne. Kikuty drzew straszące na pobojowisku stosunkowo szybko odzyskały typową formę. Wyłącznie
znawcy bądź bardzo bystrzy obserwatorzy dostrzegą
pozostałości szpalerów drzewostanu z czasów kurortowych. Odznacza się ono regularnością nasadzeń
i wiekiem. Dokumentacja inwentaryzacyjna stanu
przyrody znajduje się w Gdańskim Zarządzie Dróg
i Zieleni. Wśród starodrzewu dominuje lipa drobnolistna i dęby w wieku 90–150 lat24. Oczywiście,
przeważają nasadzenia z okresu przekształcania
półwyspu w park miejski z drugiej połowy lat sześćdziesiątych XX wieku. Jest też dużo samosiejek, które,
korzystając z dobrego nawodnienia terenu, bujnie się
rozwijają. Podstawowe zmiany w krajobrazie przyrodniczym związane są z nowymi nasadzeniami w ramach
budowy pomnika Obrońców Wybrzeża i nową aranżacją przestrzeni. Niezależnie od tych zmian, dosadzano drzewostan również później, np. wiosną 1968

24

Pomnik Bohaterów Westerplatte. Opis techniczny do planu
zagospodarowani przestrzennego historycznej części terenu
Westerplatte, kopia w zasobie Muzeum Gdańska.
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B. Kanał inspekcyjny wiaty elektrogeneratora
Został odkryty w 2007 roku i również nie został uczytelniony w terenie. Podobnie jak magazyn paliw, znajdował się na przedpolu Placówki Wał, jednej z tych,
które przyjęły na siebie pierwsze uderzenie niemieckiego natarcia.
W wyniku prac archeologicznych prowadzonych
przez Jakuba Pragera odkryto płytę fundamentową
z widocznym obrysem cegieł. Kanał służył do serwisowania elektrogeneratora (czyli drezyny elektrycznej)
używanej do przetaczania składów kolejowych na
terenie WST. Kanał został odlany z betonu, na którym
następnie położono wątek cegieł28. Relikty elektrogeneratora nie są uczytelnione w terenie.
C. Filar bramy i fundamenty muru ceglanego
Elementy te zostały odkryte w 2007 roku w czasie
prac archeologicznych prowadzonych przez Muzeum
25

Dęby na Westerplatte, „Głos Wybrzeża”, 31 I 1968.

26

A. Drzycimski, Westerplatte. Reduta w budowie…, s. 119.

27

O działaniach poszukiwawczych reliktów po walkach z września 1939 r. Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych WST
Westerplatte i swoich jako prezesa tego Stowarzyszenia, szeroko pisze M. Wójtowicz-Podhorski; zob. idem, Westerplatte
1939…, s. 569–580; a także idem, Czy Wartownia nr 1 wróci…,
s. 36–37.

28

Sprawozdanie z badań archeologicznych na działce 44, obręb 062 Westerplatte. Jakub Prager, kopia z zasobu Muzeum
Gdańska.
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21. Zrekonstruowana Brama Kolejowa Wojskowej Składnicy
Tranzytowej Westerplatte i fragment muru; fot. J. Marszalec

20. Z prawej strony drogi ledwie widoczna pomalowana
jaskrawym kolorem fasada odnowionej Wartowni nr 4;
fot. J. Marszalec

Archeologiczne w Gdańsku przy udziale SRH WST
Westerplatte. W 2009 roku Pomorski Wojewódzki
Konserwator Zabytków zlecił rekonstrukcję bramy
kolejowej i fragmentu muru okalającego niegdyś
składnicę. Ze względu na ograniczenia obecnego
układu komunikacyjnego rekonstrukcja nie idzie po
dokładnym śladzie pierwotnej budowy.
D. Schron amunicyjny 1 i inne schrony
Pozostałości fundamentów schronów zdewastowanych w czasie walk, a następnie rozebranych w latach
1939–1943 odkryto w czasie prac archeologicznych
w 2007 roku. Odnaleziono też resztki ceglanego
schronu przykrytego betonową płytą i ziemią, a także
podstawy pod filary. Jego lokalizacja została uczytelniona podczas prac rekonstrukcyjnych przeprowadzonych w 2009 roku. Odtworzono wówczas drewnianą
rampę służącą do wyładunku towarów. Pozostałe,
mniejsze schrony wzdłuż dawnej trasy kolejowej,
zostały uczytelnione poprzez wykonanie ceglanych
obrysów.
E. Relikty Wartowni 5, Willi Oficerskiej, Starych
Koszar i Kasyna Podoficerskiego
Zostały odkryte w czasie sondażowych prac archeologicznych prowadzonych w 2007 roku. Kompleksowe
badania archeologiczne przeprowadziło Muzeum
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Cmentarzyk Obrońców zlokalizowany w pobliżu
zbombardowanej Wartowni nr 5; fot. J. Marszalec

II Wojny Światowej w latach 2016–2019. Szczególne
znaczenie miało odkrycie części kabiny bojowej
Wartowni nr 5 i ustalenie, że fundament Wartowni
usytuowany był pod obecnym Cmentarzykiem
Obrońców Westerplatte. Ciekawym odkryciem było
odnalezienie pozostałości po betonowym ogrodzeniu (głęboko zabetonowane stalowe szyny, na których rozciągnięta była tzw. siatka Ledóchowskiego)29.
Lokalizacja tych obiektów nie została oznaczona
w terenie przy pomocy obrysu; o ich istnieniu świadczą wyłącznie tablice informacyjne wybudowane
29

M. Dura, Skarby z Westerplatte po raz pierwszy pokazane publicznie, 21 XII 2016 r. https://www.defence24.pl/skarby-z-westerplatte-po-raz-pierwszy-pokazane-publicznie-foto (dostęp:
16.07.2019).

w 2011 roku przez Muzeum II Wojny Światowej.
„Ścieżka edukacyjna”, bo taką nazwę otrzymał system tablic, lokalizuje i opisuje prawie wszystkie istniejące i nieistniejące obiekty Wojskowej Składnicy
Tranzytowej.
F. Niewypały, niewybuchy
Na terenie Pola Bitwy do dzisiaj odnajdywane są
bardzo liczne materiały niebezpieczne. To kolejny
ślad wojennej przeszłości tego terenu. Oczyszczanie
Westerplatte trwa nieprzerwanie od 1939 roku.
W latach 1945–1946 zebrano i zdetonowano materiały, które pozostały po ostrzale z 1945 roku i niemieckich przygotowaniach do obrony przed Armią
Czerwoną. Kolejne prace saperskie prowadzono
w roku 194930. Przebudowy miejsca pamięci oraz
rozbudowa portu zmuszały inwestorów do kolejnego
oczyszczania terenu z niewypałów. W 1965 r. wydobyto prawie 2 tysiące różnych niewypałów, w tym
21 bomb lotniczych31. Ogromną pracę wykonano
też przed wizytą głów państw świętujących siedemdziesiątą rocznicę wybuchu wojny u stóp pomnika
Obrońców Wybrzeża w 2009 roku32. Ostatnia, najbliższa nam interwencja saperów, miała miejsce
w czasie prac archeologicznych w latach 2017–2019.

23. Wartownia nr 1 jako podłoże sztuki wizualnej w ramach
projektu „Światłocienie”; fot. J. Marszalec

W przestrzeni kultury
Współczesne Westerplatte żyje nie tylko jako
park miejski i miejsce pamięci, przyjmujące na
Cmentarzyku czy pod pomnikiem Obrońców
Wybrzeża hołdy turystów indywidualnych, wycieczek czy politycznych delegacji. To również miejsce

30

R. Witkowski, op. cit., s. 112.

31

Ibidem, s. 120.

32

Tylko w bezpośrednim sąsiedztwie Wartowni nr 3, podczas
prac saperskich prowadzonych w lipcu 2009 r. na zlecenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wykryto
i usunięto 4195 przedmiotów wybuchowych pochodzenia
wojskowego, w tym 68 pocisków artyleryjskich kal. 45–152
mm, 112 pocisków przeciwlotniczych kal. 20 mm, 17 granatów
ręcznych, 18 zapalników oraz 3980 szt. amunicji strzeleckiej;
zob. Ocena stopnia zagrożenia występowaniem materiałów
niebezpiecznych w rejonie Wartowni 3. Analiza wykonana na
zlecenie Muzeum Gdańska, 21 VI 2018 r.

163

24. Placówka Fort jako miejsce projekcji multimedialnej
w ramach projektu „Światłocienie”; fot. J. Marszalec

edukacji muzealnej prowadzonej przede wszystkim
przez Muzeum Gdańska w oparciu o Wartownię 1
(aktywność animacyjna Muzeum II Wojny Światowej
znacząco zmalała w 2017 roku). Oprócz typowej edukacji, polegającej na prezentacji przez przewodników
najważniejszych miejsc Westerplatte i wyjaśnianiu
ich znaczenia w siedmiodniowej obronie, godne
zaznaczenia są dwie formy działań, mocno związane
z zachowanymi reliktami architektury. Mowa tu o projekcie „Spotkania z historią” i projekcie „Światłocienie”.
Ten pierwszy to coroczny festiwal, będący częścią miejskich obchodów rocznicy wybuchu II wojny
światowej. Oprócz apelu pamięci na Cmentarzyku

Janusz Marszalec

Zagrożenia współczesności
Dalsze losy Westerplatte zależą od decyzji decydentów odpowiedzialnych za kształtowanie polityki
historycznej i gospodarczej. Jeśli zostaną zrealizowane projekty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przekształcenia Pola Bitewnego w państwowe muzeum, którego misją jest rekonstrukcja
zniszczonych po 1939 roku budynków stacji kolejowej, Willi Oficerskiej czy Kasyna Podoficerskiego,
a może nawet Nowych Koszar, krajobraz Półwyspu
Westerplatte po raz kolejny ulegnie zasadniczej zmianie. Pomysł budowania atrap (bo trudno użyć innego
25. Północno-wschodni narożnik Wartowni nr 1. Od czoła
widoczne zrekonstruowane: armata przeciwpancerna Bofors
37 mm i armata polowa 75 mm. Broń ta była używana w czasie
obrony Westerplatte w 1939 r.; fot. J. Marszalec

Obrońców Westerplatte, organizowane są wystawy
plenerowe, pokazy sprzętu wojskowego, aktywne
zwiedzanie Pola Bitwy i przede wszystkim pokazy
rekonstrukcyjne – to najbardziej spektakularna część
festiwalu, nawiązująca do dziejów obrony Wartowni 1.
Drugi projekt – zainagurowane w 2018 roku
„Światłocienie” – w jeszcze większym wymiarze wykorzystuje architekturę reliktów Pola Bitwy. Przez dwie
wrześniowe noce półwysep staje się monumentalną
galerią sztuki audiowizualnej.
Iluminacje, przygotowane przez wybitnych polskich
reżyserów, animatorów i scenografów, stały się pretekstem do zadawania pytań: o istotę bohaterstwa,
pamięć, żołnierską nadzieję, iluzję pokoju, niepohamowaną żądzę władzy, źródła i oblicza przemocy, istotę
zła. W zamierzeniu kuratora i twórców instalacje mają
służyć refleksji, ale i wyrażeniu sprzeciwu wobec traktowania historii jako narzędzia polityki i budowaniu
wizerunku wojny jako chwalebnej męskiej przygody33.

Tłem dla tych głębokich treści stały się Wartownia
1, Placówka Fort, ruina Nowych Koszar oraz napis
„NIGDY WIĘCEJ WOJNY”. W 2019 roku Muzeum
Gdańska zapowiedziało kontynuację projektu.
33

Westerplatte, folder informacyjny Muzeum Gdańska, Gdańsk
2019.
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26. Wizualizacja planowanego Portu Centralnego, 2019 r.

słowa na pomysł wybudowania z nieautentycznych
materiałów budynków nawiązujących do historycznego wzoru) już teraz budzi poważne zastrzeżenia
środowisk historyków sztuki i konserwatorów zabytków. Na tym etapie nie wygląda jednak na to, aby
racje te kogokolwiek z decydentów interesowały.
Dotąd ani nie zainicjowali debaty o odbudowie, ani
nie konsultowały swojego pomysłu w gronie specjalistów. Zabiegają jednak o poparcie wśród lubiących
rekonstrukcje starej architektury miłośników militariów. Problem w tym, że fachową dyskusję zastępują
propagandowe argumenty, wskazujące na powinność
odbudowy miejsca polskiej chwały. W takiej sytuacji
nie zgodzić się z pomysłem odbudowy części obiektów byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej to jak
zdradzić interes narodowy.
Westerplatte zagrożone jest również przez inne
niebezpieczeństwa. Przed paroma laty ogłoszono
pomysł rozbudowy Portu Gdańskiego poprzez

budowę tzw. Portu Centralnego. Pirsy, nabrzeża
znalazłyby się w bezpośredniej bliskości północnego brzegu półwyspu. Jeśli plany budowy Portu
Centralnego nie zostaną skorygowane zgodnie z żądaniami Muzeum Gdańska, Biura Rozwoju Gdańska
i Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, unikalny charakter Westerplatte przejdzie

do przeszłości, a półwysep zespoli się z portowymi
terenami Portu Centralnego. Pomnik Historii Pole
Bitwy Westerplatte będzie najpierw zapleczem hałaśliwego placu budowy, a potem miejscem wyrzucającym ze swego wnętrza tysiące transportów
w bezpośredniej bliskości historycznej bramy kolejowej dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

Westerplatte Battlefield – Traces of War and Their Modern Life
Abstract
The text presents war wounds of places evidencing the
history of the place – not only those caused by the war
operations of September 1939, because Westerplatte was
also marked by war in the following years, mainly in 1945,
including the destructions resulting from the disposal of
unexploded bombs and shells (the detonations of the
explosive destroyed irreversibly the central Westerplatte
point, the New Barracks). Today, it is often impossible to
distinguish traces from 1939 and 1945, not to mention
the traces from the turn of 1940, when the prisoners of
the Stutthof Concentration Camp were cleaning up the
area after the September fighting. Westerplatte has also

been a kind of experimental field for the concepts of
revitalization and a point of dispute about the course of
reconstruction. There is also another important aspect of
the traces of war. They have been used for many years
in educational enterprises, and since 2018 also in artistic
ones. The ruins have become the subject of activities of
multimedia artists who use not only architecture, but also
the historical context recorded in collective memory. The
purpose of the present study is to capture external traces
of war, classify them, refer to collective memory, and,
finally, show their cultural potential.
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Zraniony dom, przy zranionej ulicy,
w zranionym mieście

P

rawdopodobnie większość polonistów załamałaby ręce, słysząc takie zdanie, lecz my konserwatorzy, widząc takie domy, przy takich ulicach
i miastach, musimy podjąć się zadania nie tylko
poprawnego konstrukcyjnie, lecz głęboko filozoficznego dotyczącego stopnia zachowania, formy
upamiętnienia czy prezentacji estetycznej. Historia
konserwacji zabytków w odniesieniu do takich przypadków ukazuje różne drogi postępowania. Zmieniały
się one w zależności od założonych celów. Mamy tutaj
zarówno przykłady Ruskinowskiego podejścia zachowawczego, jak i Zachwatowiczowskiej rekonstrukcji. Każde z zaproponowanych rozwiązań ma swoją
logikę i konserwatorską filozofię. Na temat odbudowy
zabytków Warszawy wypowiadało się wielu autorów,
którzy z jednej strony doceniali uzyskane osiągnięcia, z drugiej zaś – zarzucali jej ograniczony zasięg
czy też brak konserwatorskiej wiarygodności1. Ten
wyrażany brak satysfakcji to kwestia poszerzania się

1

M. Barański, The monuments of Warsaw 50 years on, „ASCHB
Transactions”, 19 (1995), s. 39–49; J.S. Majewski, T. Markiewicz, Warszawa nieodbudowana, Warszawa 1998; J. Sujecki,
Druga śmierć miasta. Przyczyny i konsekwencje, w: Historyczne
centrum Warszawy. Urbanistyka, architektura, problemy konserwatorskie, red. B. Wierzbicka, Warszawa 1998, s. 190–202;
M. Barański, Koncepcje odbudowy Starego Miasta, „Almanach
Muzealny”, 4 (2003), s. 153–166; P. Majewski, Ideologia i konserwacja. Architektura zabytkowa w Polsce w czasach socrealizmu,
Warszawa 2009; T. Fudala, Odbudowa Warszawy i miastobójstwo „małego Paryża”. Spór o odbudowę 70 lat później, w: Spór
o odbudowę Warszawy. Od gruzów do reprywatyzacji, red. T. Fudala, Warszawa 2016, s. 11–35.
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naszego rozumienia tragicznej przeszłości i pogłębiania stosunku do historycznego przekazu. Możliwe, że
jest to reakcja na brak rzeczywistego upamiętnienia
tragedii wojny. Widzimy to w podejściu do kwestii
upamiętniania miejsc szczególnych, gdzie rolę grają
tak prozaiczne sprawy, jak potrzaskany tynk, ubity
fragment kamiennej okładziny, ale także niepasująca
do innych kamienic plomba. Takich miejsc nie możemy
generalnie nazwać miejscami pamięci, lecz możemy je
upamiętniać. Miejsce pamięci to generalnie określenie zastrzeżone dla wyjątkowych sytuacji związanych
z martyrologią czy też czynami bohaterskimi. Jednak
w świetle podejścia badawczego Pierre’a Nory i jego
zespołu takie zniszczenia i naznaczenia mogą konstytuować istotne lieux de memoire. W świetle krytycznej
analizy podejścia Nory przez innego wybitnego filozofa Paula Ricoeura obecność takich miejsc w naszej
społecznej świadomości historii wobec utraty środowiska pamięci musi być dookreślana, by móc być
rozumiana jako dziedzictwo2. Powstaje dosyć istotne
pytanie, czy miejsca bądź obiekty prezentujące zniszczenia swej struktury mają odpowiedni potencjał, by
spełniać samoistnie funkcję upamiętnienia, czy winny
się wiązać z innym przekazem. Sytuacja taka rodzi
kolejne pytania: jak tworzyć taki przekaz, do kogo
winien się on odnosić. Dalsze pytania odnoszą się do
formy i skali takiej prezentacji. Jednak zasadniczą
2

P. Ricouer, Pamięć, historia, zapomnienie, Kraków 2006, s. 537–
538.
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kwestią jest to, co chcemy osiągnąć przez taki przekaz
i czy taka forma komunikacji jest w ogóle oczekiwana
przez mieszkańców i przyjezdnych.
W XX wieku z problemem zniszczenia nie tylko
najcenniejszych zabytków, ale również miejskiej
struktury konserwatorzy zabytków wielokrotnie się
już spotykali. Były to miasta Belgii i Francji zniszczone
w czasie I wojny światowej, miasta i miasteczka na
ziemiach polskich niszczone przez Niemców i Rosjan,
zniszczone wojną domową miasta i zabytki widzieliśmy w Hiszpanii. Druga wojna światowa przyniosła
nam nową jakość zniszczeń i nowe doświadczenia.
Dotknęły one wiele miast nie tylko w Europie. Miasta
w Polsce – Warszawa, Gdańsk, Szczecin czy Wrocław
– są miejscami szczególnymi. Po wojnie zniszczoną
strukturę wypełniła w większości nowa, napływowa
ludność. Pojawił się nowy problem mieszkańców,
którzy dopiero wiele lat po wojnie związali się z miastem, niejednokrotnie nie znając jego historii i nie
rozumiejąc tego wszystkiego, co po wojnie nastąpiło. Tak było na ziemiach zachodnich, lecz tam dla
zniszczonych zabytków nie było specjalnej empatii.
Powojenna Warszawa to miasto z zatartą i uogólnioną pamięcią 3. Byliśmy zadowoleni z efektów
odbudowy i piękna przywracanych do życia zabytków. Jedne domy zostały odbudowane, inne wybudowano na nowo. Działanie takie zmieniło nasze
środowisko i poprzez fakt kreacji wytworzyło nową
przestrzeń dziedzictwa kultury. W odróżnienia od
Wiednia, gdzie odbudowane i wyremontowane miejskie domy po zniszczeniach wojennych uzyskiwały
tabliczki informujące o takim fakcie i jego realizacji
za prezydentury kolejnego burmistrza, w Warszawie
trzeba było nie tyle odbudowywać, ile budować na
nowo. Nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę z wagi
przekazu, jakim jest zrujnowany zabytek czy zraniony dom. Zaraz po wojnie oczekiwano ucieczki od
ruin. Pamięć tragedii miały symbolizować pomniki,
tak jak pomnik Bohaterów Getta i Nike w Warszawie
czy 150 tablic upamiętniających publiczne egzekucje

3

M. Barański, Warszawa utracona, w: In artium hortis, red.
B. Wierzbicka, Warszawa 1997, s. 43–50.
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w Warszawie4. W zniszczonych europejskich miastach pojawiły się dramatyczne aranżacje łączące
ruiny i nową, dodaną strukturę. Przykładem może
być tutaj katedra w Coventry czy kościół pamięci
Gedächtniskirche w Berlinie, a także Rotterdam
z dramatycznym w swej formie pomnikiem tragedii miasta ukazującego stalowego człowieka pragnącego zaprzeć niebo, z którego spadły bomby.
Zachowane ruiny broniły się również samodzielnie,
tak jak w Warszawie zrujnowana kolumnada Grobu
Nieznanego Żołnierza, której dramatyzm nabierał głębokiego sensu wobec pustki, na której ona pozostała.
Choć głębokie rany wojny się zabliźniły, pozostały
problemy, w jaki sposób postępować z tymi drobnymi
ranami oraz jak stworzyć nie tyle opowieść o zniszczeniu miasta, ile wiarygodny przekaz na temat jego
tragedii. Powrót do tych kwestii po 80 latach od zniszczeń wojennych, które dotknęły stolicę, pokazuje, że
w kolejnym pokoleniu jest to temat nadal żywy. To
świadomość braku satysfakcji z tego, co zostało zrobione przez te wszystkie lata. Nie tylko za komuny,
ale również przez ostanie 30 lat, kiedy istniały możliwości, lecz brak było chęci, a może wizji, by zagłębić
się w tragiczne dziedzictwo Warszawy. Zwracając
uwagę na kwestie odbudowanej Warszawy i Starego
Miasta, pominęliśmy problem zniszczonego i utraconego miasta. Doświadczamy swoistej odmiany zjawiska znanego w medycynie jako ból fantomowy, kiedy
odczuwamy organ, który nam już dawno usunięto.
A może przez to stajemy się bardziej wiarygodni niż
nasi poprzednicy? Dojrzeliśmy do stanu, gdy chcemy
odczuwać zniszczenia miasta i żyć na co dzień ze świadectwem tragicznych dni, a nie tylko o nim wiedzieć.
Bezpośredni kontakt z zapisaną w zabytkach tragedią
to coś więcej niż dokument schowany w rodzinnej
szufladzie. To stała świadomość tragedii wojny, a nie
okazjonalna wycieczka do muzeum. Nasze podejście się zmieniło. Nie chcemy już tylko zaglądać do
albumu o zniszczonej Warszawie, nie chcemy już
tylko oglądać ekspozycji w muzeum, lecz na co dzień
obcować i doznawać dziedzictwa, którym zostaliśmy
4

I. Grzesiuk-Olszewska, Polska rzeźba pomnikowa w latach
1945–1995, Warszawa 1995, s. 24–25, 43, 64–97, 252.

naznaczeni. Powstaje jednak problem, jak ukazać już
nie tylko tragedię wojny, ale jej dziedzictwo?
W Warszawie zaraz po wojnie na wielu kamienicach – tych autentycznych i tych odbudowanych
– pojawiły się kamienne płyty z krzyżem zasłużonych,
upamiętniające miejsca straceń. Na każdej z nich
wspomniana była liczba ofiar, które liczyć można było
w dziesiątkach. Zmieniały się cyfry, lecz symboliczna
forma miejsca pamięci zrównywała skalę zbrodni.
Bezimienne ofiary upamiętniane w taki sposób nie
wzbudzały emocji, nawet wtedy, gdy na niewielkiej
przestrzeni, jak np. na ulicy Nowy Świat, takich miejsc
pamięci było więcej niż jedno. To samo można powiedzieć o rozrzuconych na Muranowie symbolicznych
odniesieniach do tysięcy zamęczonych w getcie
i zamordowanych w Treblince5. Czy poza potomkami
rodzin pomordowanych na Woli pomniki robią jeszcze na kimś wrażenie? Chyba raczej nie. Rozdzielając
tragedię mieszkańców Warszawy od tragedii zniszczonych ulic i domów miasta, popełniliśmy kiedyś
błąd, który obecnie należałoby naprawić. Żyjemy
jakby w dwóch światach martyrologii – mieszkańców
i miasta. Jedno, co łączy te światy, to anonimowość.
Różnicę w podejściu widać, gdy porówna się choćby
czeską Pragę, gdzie miejsca nawet pojedynczych
ofiar wojny upamiętnione są nazwiskami. W innym
tragicznym miejscu, jakim jest zniszczone w 1944
roku francuskie miasteczko Oradour-sur-Glane,
gdzie wymordowano 642 mieszkańców, w 1946
roku utworzono pomnik tej zbrodni, wspominając
z nazwiska każdą z ofiar6. W Warszawie nie sposób
wymienić nazwisk ponad pół miliona zamordowanych
mieszkańców, lecz nie można też tej ofiary pozostawić we mgle zapomnienia. To trochę takie wschodnie,
gdzie nie liczy się człowiek, lecz masy, ale my chyba
mamy ambicję przynależeć do tej zachodniej części
Europy. Powstaje tym samym pytanie, jak to zrobić,

by obojętne ulice napełnić emocjami, zindywidualizować przekaz, tak istotny dla pogłębienia świadomości
i chęci identyfikacji z tymi poranionymi domami, które
się jeszcze ostały. Ta kwestia to coś więcej niż tworzenie kulturowego krajobrazu ulicy miasta7.
Od momentu wpisania odbudowanej Warszawy
na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, miasto
uzyskało niezwykły status miejsca unikatowego.
Historia i dziedzictwo nie splotły się tutaj w wytworzonym pięknie, lecz w specyficzny sposób się rozeszły. Po wojnie, w okresie dominacji klasycznych form
prezentacji, zabrakło nam poszukiwań kreatywnych
sposobów ukazania dziedzictwa nie tyle w postaci
estetycznej, ile o wyrazistym przekazie. Niewiele zrobiono, by przemyśleć sposoby prezentacji i upamiętniania dziedzictwa wojny. Takie próby były wprawdzie
podejmowane, lecz większą uwagę zwracano na
otwarcie kolejnej placówki muzealnej czy edukacyjnej.
Obecnie konserwatorzy podejmują desperackie decyzje, by choć w części zachować pamięć wojny zapisaną
na murach, chroniąc to, co ocalało z tego dziedzictwa. Pojawiają się czasami przypadkowe prezentacje,
jednak nie zawsze są one czytelne dla odbiorcy, czyli
mieszkańca takiej ulicy i miasta, nie mówiąc o przyjezdnych. Zniszczone wojną elewacje domów to trochę za mało, by wzbudzić emocje i przekształcić je
w żywą świadomość wojennego zniszczenia. Obecnie
te przypadkowe świadectwa wojennych zniszczeń
większości mieszkańców z niczym konkretnym się nie
kojarzą. Genius loci, o jakim chcemy mówić w odniesieniu do Warszawy, może istnieje, lecz trudno go
odnaleźć. Christian Norberg-Schulz, autor ważnej
książki analizującej przestrzeń architektoniczną, napisał o takich miejscach: „Detale wyjaśniają charakter
otoczenia i przez to stają się znaczące. Nawet genius
loci potrzebuje zatem konkretyzacji”8. Paradoksalnie,
te drobne ślady, które chcemy chronić, w obliczu
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krajobraz duchowy Muranowa w doświadczeniu jego mieszkańców,
w: Architektura. Bezgłośny przekaz głośnych emocji. Integracyjna
rola miejsc duchowych dla mieszkańców miast XXI wieku. III Międzynarodowa konferencja PR UIA „Miejsca duchowe”, red. E. Kuryłowicz, Warszawa 2007, s. 86–97.
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wielkich zniszczeń wojennych świadczą o tym, iż
przetrwałe kamienice miały więcej szczęścia niż te,
które wojny nie przetrwały. Zarazem są to obecnie
jedyne ślady wojny, jakie zachowały się w mieście.
Dlatego wydaje się, że winniśmy tutaj stosować specyficzny model działania konserwatorskiego. Kwestie
prezentacji należy zatem rozpatrywać nie tylko
poprzez pryzmat materii zabytku, lecz również biorąc pod uwagę efekt oddziaływania emocjonalnego
i pozamaterialnego. Tutaj musimy przypomnieć, że
nawet krzyk najbardziej dramatycznych prezentacji
staje się niemy, kiedy nie jest skojarzony z ludzkim
dramatem. Takie mam zawsze wrażenie, gdy patrzę
na Guernicę Picassa. Zastygły dramat przedstawiony
w obrazie zamarł również w przekazie. Obraz ten
stał się symboliczną ikoną, którą wszyscy znamy, lecz
która wiele nam nie mówi.
W Warszawie, gdzie praktycznie większość
domów uległa zniszczeniu, te ocalałe, które zachowały swe rany, to – jak się okazuje – już nieliczne,
zazwyczaj odosobnione przypadki. Otoczone aktywnym życiem miasta, są w nim zagubione. Przez wiele
powojennych lat ostańce wojennego zniszczenia
towarzyszyły nam w codziennym życiu. Były ranami
miasta. Lecz wkrótce sytuacja dramatycznie się zmieniła. Mamy teraz ładne miasto, ale jakby bez historii.
Obecnie turyści odwiedzający Warszawę z trudem
odnajdują takie miejsca, poza Grobem Nieznanego
Żołnierza9. Nawet dominujący niegdyś w Warszawie
pomnik Nike po przesunięciu z placu Teatralnego
jakoś znikł z naszego pola uwagi. Jego rolę przejął
pomnik Powstania Warszawskiego. Jeżeli dodamy
jeszcze pomnik Bohaterów Getta, to okazuje się, iż
składanie wieńców i kwiatów to nasz jedyny kontakt
emocjonalny z tragedią miasta. Do niedawna istniała
jeszcze reduta Banku Polskiego na ul. Bielańskiej, lecz
po architektonicznym przekształceniu i to miejsce
po części straciło swój charakter, gdyż w zatwierdzonym projekcie proponującym rekonstrukcję i nadbudowę nie chodziło o eksponowanie pamiątki wojny,

9

lecz uzyskanie odpowiedniej kubatury. Epatowanie
zniszczonym wnętrzem prowadzonej tam restauracji
to chyba forma upamiętnienia w złym guście, chyba
że niektórym do kontemplowania zniszczenia miasta
potrzebny jest kontrapunkt w postaci białego obrusa,
kufla piwa i schabowego. Kiedyś myślałem, że dla
zamknięcia pustego i zniszczonego placu Saskiego
dobrym rozwiązaniem byłaby odbudowa Pałacu
Saskiego. Dziś jednak uważam, że taka odbudowa
byłaby zbrodnią. Nie wolno nam tego zrobić. Złamana
kolumnada nad Grobem Nieznanego Żołnierza musi
pozostać jako być może ostatni symbol okrutnego
zniszczenia miasta. Boczne kubatury przy zniszczonej
kolumnadzie mogłyby być nowymi formami, by bardziej podkreślić i kontrastować różnicę. Odbudowa
pałacu połknęłaby nie tylko zachowany zabytek, ale
i tak ważne świadectwo dramatu zniszczonego miasta. Czego brakuje przy Grobie Nieznanego Żołnierza,
to prostej tabliczki informującej, że pałac ten wysadzili Niemcy w grudniu 1944 roku już po powstaniu warszawskim. Poza samą informacją tekstową
dodane winno być zdjęcie dokumentujące moment
niszczenia pałacu w dniu 28 grudnia 1944 roku10.
Żyjąc w nowoczesnym mieście, jesteśmy poddawani tendencjom znanym z socjologicznego odbioru
postmodernistycznej wizji centrum urbanistycznego.
Miejski organizm oferuje nam wiele atrakcji, zarówno
oczekiwanych, jak i tych, których byśmy się nie spodziewali. Bogactwo form i propozycji tworzy nowe
oddziaływania, które duszą te wcześniejsze. Dlatego
nie wolno nam stać obojętnie i dlatego musimy w sposób reaktywny interweniować. Powstaje pytanie tylko
– jak, kiedy już tak niewiele pozostało oryginału z czasów wojny. Filozof Martin Heidegger w pracy Budować,
mieszkać, myśleć podniósł sprawę naszych relacji
z zamieszkiwanym otoczeniem, gdzie otaczająca nas
przestrzeń może kreować nasz odbiór przestrzeni
poprzez „emocję, wyobraźnię, wiedzę, wrażliwość
estetyczną, myślenie, pamięć” 11. Wrażliwość na

A. Gębczyńska-Janowicz, Polskie założenia pomnikowe. Rola architektury w tworzeniu miejsc pamięci od polowy XIX wieku, Warszawa 2010, s. 86–93.

170

10

M. Barański, Badania zniszczonego Pałacu Saskiego, w: Opowieści
z Pałacu Saskiego, red. J. Borowska, Warszawa 2009, s. 8–11.
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H. Buczyńska-Garewicz, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do
fenomenologii przestrzeni, Kraków 2006, s. 146.

odbiór tych czynników tworzy świadomość osobistego zamieszkiwania takiej przestrzeni. Tutaj należy
wspomnieć o pozamaterialnym oddziaływaniem
zabytków, którą tworzą tę specyficzną, indywidualnie
dedykowana aurę, pogłębiającą odbiór dziedzictwa12.
Barbara Skarga w pracy Tożsamość Ja i pamięć w kwestii pamięci rozumianej jako doświadczenie kulturowe
zauważyła: „należy spojrzeć na nią nie jak na źródło
wiedzy, lecz jak na swoiste doświadczenie, związane strukturalnie z naszym bytem w czasie”13. Takie
podejście implikuje konieczność stworzenia struktury budującej owo doświadczenie. Ewa Rewers zaś,
komentując wyzwania nowoczesnego miasta, wskazuje na potrzebę nowych form przekazu w miejskim
przekazie:
W architekturze dekonstrukcyjnej zdarzenie, tradycja, krytyczna analiza historii są wszakże elementami
szerszego programu, który nie wyczerpuje się w doraźnych działaniach architektów, lecz współtworzy, wraz
z inspirującą go filozofią, szereg strategii odnoszących
się do współczesności. W strategiach tych chodzi m.in.
o nadanie przeszłości życia, o nieczynienie z niej więźnia
archiwum, muzeum i biblioteki14.

Jest to jakby czytanie historii na nowo, z wykorzystaniem – jak to określają historycy – mikronarracji. Historyk Franklin Ankersmit skomentował takie
podejście następująco: „celem nie jest już integracja,
synteza, i całość. Uwaga skoncentrowana jest na
drobinach”15. Tym samym dziedzictwo kultury można
odpowiednio interpretować i prezentować w zindywidualizowany sposób, co byłoby zadaniem konserwatorskim nie mniej ważnym niż samo przywracanie
dawnego blasku zabytkom. Tak też podchodzi do kwestii prezentacji historii Ankersmit w pracy Narracja
12

M. Barański, Pozamaterialne i nieobecne dziedzictwo kultury,
„Ochrona Zabytków”, 3 (2005), nr 3, s. 49–55; idem, Extra material heritage in historic monuments preservation, w: Karta krakowska 2000 dziesięć lat później, red. A. Kadłuczka, Kraków 2011,
s. 13–16.
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E. Rewers, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta,
Kraków 2005, s. 249.
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F.R. Ankersmit, Historiografia i postmodernizm, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1997, s. 165.
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jako przedstawienie16. Lecz nadawanie treści to bardzo
ważny czynnik społeczny i kulturowy, by nie uzyskać
w ambitnej formie przekazu, którego mamy się domyślać. Wykonana przy ul. Żelaznej instalacja mostu
getta jest przykładem, że trzeba wiedzieć o takiej
konstrukcji, by zrozumieć zaprezentowaną formę,
sama forma do nas nie przemawia ani nie zachęca nas
do zagłębienia się w wojenne wspomnienia.
Obecnie nie wystarcza już sama estetyczna
prezentacja, bo nowe pokolenie nie dostrzega historycznego kontekstu. Zniszczenie miasta to dla współczesnych mieszkańców już odległa historia. Zdarza się,
iż na własne życzenie tracimy to, co pozostawili nam
nasi poprzednicy. Nie analizując w sposób pogłębiony
sytuacji, doprowadzamy do tego, że niszczymy nawet
te cudem zachowane poprzez ich konserwację. W ten
sposób wojenna relikwia staje się produktem konserwatorskim. Okazuje się, że cel konserwatorski ma
w naszych oczach większy priorytet niż wizja zachowania, jaka przyświecała powojennej prezentacji.
Przytoczyć tutaj należy unikatowy zespół rozbitych,
lecz zachowanych w stanie autentycznego zniszczenia
rzeźbiarskich nagrobków w odbudowanym kościele
św. Jacka na Nowym Mieście. Stan prezentacji, jaki
przyjęto w latach sześćdziesiątych uzyskał z czasem
niepowtarzalną patynę. Powstał dramatyczny, zastygły, szary monument, jak gdyby pył bombardowanego miasta nakrył całunem ten zniszczony obiekt.
Okazało się jednak ostatnio, iż perfekcja konserwatorska oczyściła go, tworząc obiekt sztuczny w swym
wyrazie. Sytuacja ta jest efektem braku konserwatorskiej analizy, w ramach której jednym z pierwszych
wyzwań jest zachowanie wiarygodności zabytku, nie
tylko w materialnym odbiorze, lecz również w pozamaterialnym odczuwaniu. Jak ją jednak osiągnąć, gdy
świat się zmienia i oczekuje nowej estetyki i ogólnie
akceptowalnego produktu? Dobrze, że nikomu nie
przychodzi do głowy konserwatorsko poprawiać krucyfiks Anny Skrzydlewskiej, siostry Anny – autorki
dramatycznej prezentacji w kościele św. Marcina przy
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ul. Piwnej. Przecież można byłoby go oczyścić, żeby
ładniej wyglądał. To już jeden z ostatnich tak dramatycznych pomników warszawskiej tragedii.
Osiemdziesiąt lat po wojnie nadszedł już chyba
czas, aby problemem zająć się na poważnie. Jeżeli
Warszawa ma być dumna ze swojej historii, dzięki
której jest rozpoznawalna w świecie, nie możemy
doprowadzić do tego, że osoby odwiedzające stolicę
Polski nie dla jej turystycznej atrakcyjności, lecz dla
przeżycia historii, znalezienia się w miejscu, gdzie
rozgrywały się jedne z najdramatyczniejszych wydarzeń XX wieku, nie znajdą oparcia dla oczekiwanych
przeżyć. Wielu turystów powraca z wycieczki po
Warszawie z pamiątkowym zdjęciem Pałacu Kultury
i Nauki i fotką staromiejskiego Rynku, lecz z brakiem przekazu o tragedii miasta. Jeśli jakiś świadomy
warszawiak nie pokaże przyjezdnym kilku takich
zachowanych prezentacji, z miasta naznaczonego
wojennym dramatem wyjadą bez takiego doświadczenia. Nie trzeba przyjeżdżać do Warszawy, aby
obejrzeć film albo zdjęcia ukazujące straszliwe zniszczenia stolicy. Wystarczy w tym celu włączyć sobie
przy kawie jakiś film z internetu. Warto jednak byłoby
wykorzystać pobyt w Warszawie do tego, aby za
pośrednictwem smartfona przeżyć tragedię miasta
w konkretnej lokalizacji, korzystając z odpowiedniej
aplikacji. Istniejący System Informacji Miejskiej jednak
nie powstał w tym celu i dlatego nie powinniśmy tego
od niego oczekiwać17. Jakoś w zadziwiający sposób
straciliśmy z oczu związek przyczynowo-skutkowy
pomiędzy wpisem na Listę światowego dziedzictwa
UNESCO a zburzeniem Warszawy w czasie wojny.
Tragedia stolicy to coś więcej niż muzealne getta czy
pomniki na cześć bohaterów wojennych. Historia
miasta rozgrywała się na ulicach i wymaga, byśmy
ją cytowali na ulicach. Należy wyciągnąć wnioski
z wielkich prezentacji, jakie miały miejsce na świecie
i opracować wreszcie kompleksowy program form
prezentacji wojennej historii Warszawy w różnych
miejscach stolicy, posługując się zarówno materią

17

zabytku, jak i przekazem o tragicznych dziejach miasta i jego obywateli18. Wykorzystać należy tutaj każdy
zachowany oryginalny fragment zniszczonej tkanki
miejskiej. Jest jakimś paradoksem, że tragiczną historię wojny lepiej można poznać i odczuć w Berlinie niż
w Warszawie.
Warszawa jest miejscem, w którym nie ma jednego przekazu, stanowiąc zbiór różnych pamięci
i projekcji historii o zindywidualizowanej formie i charakterze. Co więcej, wyburzenie dużej części miasta
zmieniło ów przekaz przestrzeni kreującej dziedzictwo kulturowe. Doszło do paradoksalnej sytuacji, gdy
aura wojennego zniszczenia roztacza się nad strukturą odbudowaną. Ma ona specyficzne uwarunkowania, w jednych miejscach się koncentruje, w innych
zanika. Jej oddziaływanie jest związane z indywidualną wrażliwością każdego z nas, mieszkańca
Warszawy, obywatela Europy czy świata. By móc
tę aurę utrzymać, musimy wykreować oddziaływanie samego dziedzictwa oraz tworzyć w przestrzeni
miasta struktury współtworzące ten efekt w różnych postaciach i formach, mające różne możliwości
oddziaływania. Bez zabytków bezpośrednio związanych z dziedzictwem wojny, musimy tworzyć przekaz
dziedzictwa. Powstaje jednak pytanie, jak go tworzyć? Czy ma to być przekaz artystyczny, czy może
informacyjny? Ciekawą dyskusję poprowadzono
w 2013 roku na temat form prezentacji miejsc zagłady
– obozów śmierci – gdzie z jednej strony jest potrzeba
pogłębienia przekazu o miejscu pamięci, z drugiej zaś
– istnieje konieczność zachowania autentyzmu miejsca19. Choć zniszczona Warszawa nie była obozem
zagłady, to skala jej ofiar jest porównywalna. Fakt
pominięcia w takiej dyskusji miasta i skupienie się
wyłącznie na obozie jest oznaką technokratycznego

Miejski System Informacji, „Biuletyn Informacyjny Gminy Warszawa-Centrum”, wyd. specjalne, Warszawa 1996.
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E. Kuryłowicz, Miejsca komemoratywne w miastach i ich rola dla
integracji mieszkańców, w: Architektura. Bezgłośny przekaz głośnych emocji. Integracyjna rola miejsc duchowych dla mieszkańców
miast XXI wieku. III Międzynarodowa konferencja PR UIA „Miejsca
duchowe”, red. E. Kuryłowicz, Warszawa 2007, s. 196–207.
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M. Fabiszak, Dyskusja nad miejscem sztuki w muzeach martyrologicznych (fragmenty), Muzeum Stutthof w Sztutowie, 11 maja
2012 r., w: Obóz-muzeum. Trauma we współczesnym wystawiennictwie, red. M. Fabiszak, M. Owsiński, Kraków 2013,
s. 131–138.

podejścia, które odbiera pamięć ofiarom, a ludziom
współczesnym – możliwość współodczucia i współprzeżycia tego dramatu. Może nie w skali masowej,
lecz w miejscach stworzonych dla takiej kontemplacji. Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie to dobry
przykład form prezentacji20. Są tam zarówno ścieżki
historycznego przekazu informacji, jak i miejsca do
zindywidualizowanego spotkania z tragedią Żydów,
dorosłych i dzieci.
Na granicy hiszpańsko-francuskiej w Portbou,
w pięknym krajobrazowo miejscu leżącym nad
wybrzeżem Morza Śródziemnego, w 1994 roku
wybudowano pomnik honorujący pamięć Waltera
Benjamina, wybitnego filozofa, niemieckiego Żyda.
W swym filozoficznym podejściu wprowadził on
punkt odniesienia w osobie bezimiennego miejskiego
obserwatora, flâneura, będącego przeciętnym przechodniem. Benjamin, zatrzymany już po ucieczce
z okupowanej Francji, na przejściu granicznym
popełnił samobójstwo, gdyż zagroziła mu deportacja do hitlerowskich Niemiec. Tę tragiczną śmierć
upamiętniono spektakularnym pomnikiem, który
pozwala odczuć dramat zagrożenia wojną. W bajkowym śródziemnomorskim krajobrazie, schodząc
tunelem w stronę błękitnego morza symbolizującego
bezkres swobody, zostajemy zatrzymani taflą szyby,
która oddziela nas od tej wolności. Na szybie znajdziemy filozoficzną myśl Benjamina „Trudniej jest
czcić pamięć bezimiennych niż znanych. Historię
tworzą bezimienni”. Cytat ten zaczerpnięty został
z pracy Waltera Benjamina O pojęciu historii21. Można
odnieść wrażenie, że koncepcja pomnika w jakiś sposób nawiązuje do dramatycznego niemego zakończenia filmu Kanał Andrzeja Wajdy. Czy to nad Morzem
Śródziemnym, czy nad Wisłą – przesłanie jest jedno:
dramat wojny rozdziera nasze życie. Dla nas konserwatorów myśl Benjamina może być wskazówką,
20

21

J.I. Freed, United States Holocaust Memorial Museum, London
2002; A. Ziębińska-Witek, Estetyki reprezentacji śmierci w ekspozycjach historycznych, w: Obóz-muzeum…, s. 36–39.
W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, w: Gesammelte
Schriften, hrsg. R. Tiedemann, H. Schweppenhäuser, Bd. 1, Berlin 1991, s. 691–704, 1241; W. Benjamin, Anioł historii: eseje,
szkice, fragment, Poznań 1996, s. 1–7.
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by zająć się w sposób szczególny nie tylko znanymi
zabytkami, lecz także tymi już nielicznymi bezimiennymi kamienicami, którym trzeba nadać nowy sens,
a nie tylko konserwatorską perfekcję. Śladom wojennego zniszczenia towarzyszyć muszą również inne
formy przekazu. Pamiątki wojny musimy osadzić
w kontekście przeżyć, które nadadzą im nową wartość. Staną się one pomnikami wojennego dramatu.
Rekomendacje Konferencji Generalnej UNESCO
podjęte w Nairobi w 1976 roku wyraźnie wskazują, że
zespoły zabytkowe stanowią część środowiska ludzi,
zapewniając im żywą obecność przeszłości22. W definicji rekomendacji wskazuje się, że przez ochronę
rozumie się także indentyfikację, podkreślając, że
winno się uwzględniać świadectwa wszystkich okresów. W naszym przypadku byłyby to ślady wojny,
które odcisnęły się na kamienicach i ulicach miasta.
Bogusław Szmygin w pracy System ochrony
zabytków w Polsce – próba diagnozy przedstawił analizę głównych kierunków przyszłych naszych relacji z zabytkami. Jako jedną z nich wskazał „wzrost
zapotrzebowania na dziedzictwo”. Uzasadnił to
następująco: „Zabytek w przeciwieństwie do tzw.
produktu kulturowego ma swoje różnice ideowe
poświadczone ogólnie już przyjętymi wartościami,
które będzie determinowało charakter relacji tego
produktu”23. Okazuje się jednak, że pamiątka wojny
to coś więcej niż tylko obiekt do oceny, wartościowania i prostego skatalogowania. To transcendentny
problem, z którym my w Warszawie winniśmy się na
nowo zmierzyć, by honorować zlikwidowane Miasto
i jego zamęczonych mieszkańców. Powojenna odbudowa Warszawy, którą tak się szczycimy i z której
jesteśmy tak dumni nie jest tożsama z tragedią miasta. To jakby dwa światy, które muszą być inaczej
upamiętniane. Powstanie w getcie i powstanie warszawskie to ofiary, które złożyło miasto i jego mieszkańcy. Wrażenie takie doskonale oddają fotografie
22

M. Konopka, K. Pawłowski, Vademecum konserwatora zabytków.
Międzynarodowe normy ochrony dziedzictwa kultury, „Biuletyn
ICOMOS”, 1996, s. 49–58.

23

B. Szmygin, System ochrony zabytków w Polsce – próba diagnozy,
w: System ochrony zabytków w Polsce – Analiza, diagnoza, propozycje, red. B. Szmygin, Lublin–Warszawa 2011, s. 12.
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wykonane w czasie wojny i po jej zakończeniu. Te
pierwsze epatują tragedią i dramatem, te z czasów
odbudowy – radością i optymizmem. W koncepcji
odbudowy zniszczonej Warszawy nie było miejsca dla ruin i form ich upamiętniania. Dramatyczna
ruina Grobu Nieznanego Żołnierza w miejscu nieodbudowanego Pałacu Saskiego jest raczej efektem
braku decyzji, a nie świadomego działania. Swoją
wielkość Warszawa uzyskała przez bohaterstwo
walki, czego skutkiem była nie mniej wielka tragedia. Przekazem o wyjątkowym zniszczeniu miasta
winniśmy nie tyle się chwalić, ile inspirować kolejne
pokolenia, by świadomość wspólnoty domów, ulic
i ich mieszkańców była rzeczą trwale zakorzenioną.
Odwiedzający Warszawę podświadomie spodziewają
się spotkać z takim przekazem. A my powinniśmy im
to umożliwić. Stworzenie miejsc upamiętniających
nie jest proste, ale jest konieczne24. Wydawać by

się mogło, że pragmatycznym Holendrom wystarczy upamiętnienie zniszczenia Rotterdamu z 14 maja
1940 roku budową dramatycznego pomnika w roku
1953 w nie tyle odbudowanym, ile racjonalnie zbudowanym na nowo mieście. Kolejne upamiętnienie
jednak miało miejsce w 1995 roku, kiedy wykonano
Nową Bramę Delft, a także w 2010 roku, gdy to w siedemdziesiątą rocznicę wojennego zniszczenia miasta
wykonano świetlny pomnik granic pożaru.
Arnold Gehlen, czołowy antropolog społeczny,
generalnie zauważył w odniesieniu do wytworów
kultury, że są one niszczone lub pozbawiane treści
na dwa sposoby – z powodu bezpośredniej ingerencji
i likwidację lub utraty roli społecznej, nawet gdy stają
się obiektami indywidualnych doznań estetycznych25.
Ta myśl w całej rozciągłości odnosi się do problemu
zranionych domów na zranionych ulicach w zranionym mieście.

A Wounded House, in a Wounded Street, in a Wounded City
Abstract
Most Polish linguists would probably wring their hands,
seeing this sentence, but we, conservators, seeing such
houses in such streets and cities, have to take up the
task not only structurally correct, but deeply philosophical regarding the degree of their preservation, form of
commemoration or aesthetic presentation. The history of
monuments conservation in such cases shows different
possibilities of proceeding. They changed depending
on the established goals. We have here both examples
of Ruskin’s conservative approach and Zachwatowicz’s
reconstruction. Each of the proposed solutions has its
own logic and conservation philosophy. However, it is
not always satisfying. This lack of satisfaction is a matter
of our understanding of the tragic past and our attitude
to such prosaic issues as shattered plaster, a stonework
chipped off, but also an infill construction that does not
match other tenement houses.

24

Warsaw is a city with a faded and generalized memory.
It is also a lack of desire or a vision to delve into its heritage. We were pleased with the effects of reconstruction
and beauty of the monuments brought back to life. We
were not fully aware of the importance of the message
in the form of ruined or wounded historic monument.
Dominated by classic forms of presentation, we neglected
the search for creative forms of showing heritage not so
much in an aesthetic form as with the expressive message. Such attempts were made, but more attention was
paid to the opening of another museum or educational
institution. Little was done to think about ways of presenting and commemorating the heritage of war. Currently,
conservators are making desperate decisions to preserve – at least in part – the memory of the war inscribed
into the walls of houses. There are sometimes random
presentations that are not entirely clear to the recipient,

M. Barański, Zniszczone miasta i ich pamięć, w: Odbudowa miast
historycznych. Materiały Międzynarodowej konferencji naukowej,
red. M. Lubocka-Hoffmann, Elbląg 1998, s. 260–266; M. Barański, Die Erinnerung an zerstörte Städte, w: Wiederaufbau der
Warschauer Altstadt und des Königsschlosses, hrsg. M. Barański,
A. Tomaszewski, Warszawa 2006, s. 39–48.
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A. Gehlen, W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Studia,
Warszawa 2001, s. 371.

i.e. a resident of such a street and city, not to mention
its visitors. These problems of presentation should also
include the effect of emotional and non-material impact.

If Warsaw is to be proud of its history, for which it is
recognizable in the world, we cannot create a situation
that visitors to the capital of Poland are unable to experience the dramatic history of the city. Many tourists return
with a commemorative photo of the Palace of Culture and
Science or of the Old Town Square, but with no message
of the city’s tragedy. The tragedy of Warsaw is more than
museums of ghettos or centres of historic monument
interpretations. The history of the city took place in its
streets and requires to be quoted in its streets.

In Warsaw, where most of its buildings were destroyed,
those that have survived and preserved their war wounds
are a few, usually isolated cases. Aesthetic presentation
alone is not enough anymore, because the new generation does not see the historical context. For them, the
destruction of the city is a distant history. By not analysing
the situation in depth, we destroy even those miraculously
preserved. In this way, a war relic becomes a conservation product. It turns out that the goal of conservation
work has more priority in our eyes than the vision of
preservation that guided the post-war presentation. Such
situations are the result of the lack of intergenerational
communication, but also the lack of conservation analysis where one of the first challenges is to preserve the
authenticity of the historic monument. But how to achieve
it when the world changes and expects new aesthetics
and a generally acceptable product. Eighty years after the
war, it is probably time to take the problem seriously.

One should draw conclusions from the great presentations that have been made in the world and finally
develop a comprehensive programme and forms of presenting the war history of Warsaw that would influence
everyone, in different places, using both the matter of
the historic monument and the message about the tragic
history of the city and its citizens. Every preserved original
fragment of the city’s destruction should be used here.
It is a paradox that the tragic history of war can be better
experienced and known in Berlin than in Warsaw.
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Muzea, parki, ogrody, pomniki:
Muzeum Armii „Poznań” 136, 140, 142
Muzeum Narodowe 141, 144, 145, 147
Muzeum Uzbrojenia 136, 145
Ogród Zoologiczny 137
Park – Pomnik Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 136
Świątynie:
Kościół pw. Bożego Ciała 147
Praga 169
Pruszcz Gdański 114

Mokotów 15, 86, 92
Muranów 169
Nowe Miasto 67, 171
Ochota 23
Praga 20, 21, 25, 28, 32, 33, 34
Sadyba 31, 34
Saska Kępa 32
Siekierki 31
Służewiec 31
Stara Praga zob. Praga powyżej
Stare Miasto 29, 65–76, 168
Starówka zob. Stare Miasto
Śródmieście 29, 83
Ursynów 31
Wilanów 31, 36
Wola 23, 79, 83, 169
Żoliborz 13, 79, 83
Aleje, ulice, place, rynki itp.:
Bagno 78
Barcicka 15
Belwederska 13
Bielańska 95, 96, 170
Bracka 15
Brzozowa 68
Bugaj 65, 68
Chałubińskiego Tytusa 67
Chłodna 87
Chmielna 11, 12, 29, 80
Cieszkowskiego 79
Czarnieckiego 13, 47–64
Emilii Plater 16, 84, 100
Erywańska zob. Kredytowa
Filtrowa 85, 94
Frascati 96, 97
Grójecka 24, 25
Grzybowski pl. 78
Hołówki Tadeusza 87
Jasna 100
Jerozolimskie Al. 15, 28, 67, 81, 83, 87
Jezuicka 65
Kanonia 68
Kawęczyńska 32, 33
Kilińskiego Jana 73, 76
Krakowskie Przedmieście 65, 67
Kredytowa 35–37, 39, 40, 46, 97
Królewska 99
Króżańska 86
Krzywe Koło 65
Krzywickiego Ludwika 84
Ligocka 86
Małachowskiego Stanisława pl. 35
Marcinkowskiego Karola 14
Marszałkowska 78, 80, 81
Mazowiecka 12, 35–46, 97, 98
Moniuszki Stanisława 29

R
Rotterdam 168, 174
Rumia 114
S
Sopot 114, 116, 131
Szczecin 111, 168
Ś
Środa Wielkopolska 135
Śródziemne Morze 173
T
Treblinka 169
Twierdza Poznań zob. Poznań 136–138
W
Warszawa 11–89, 91–93, 95–101, 136, 146, 149,
167–175
Części miasta, dzielnice, osiedla:
Bielany 15
Centrum 79
Czerniaków 31
Getto warszawskie 11, 20, 69, 77, 85, 87, 98,
169, 171
Grochów 32
Mariensztat 67
Międzylesie 32
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Napoleona pl. zob. Powstańców Warszawy pl.
Narbutta Ludwika 14
Narutowicza Gabriela pl. 24–26
Nowomiejska 65
Nowy Świat 169
Opaczewska 24, 25
Pereca Icchoka Lejba 98, 99
Pilicka 15
Piwna 65, 68, 73, 74, 76, 172
Podwale 65, 67
Powsińska 25
Powstańców Warszawy pl. 29, 78
Rtm. Dunin-Wąsowicza 80
Rynek Starego Miasta 70, 74, 172
Saski pl. 170
Senatorska 65, 67
Smolna 14, 16, 101
Stawki 67
Świętojańska 68, 74, 76
Tamka 78, 79
Teatralny pl. 170
Traugutta Romualda 67
Ujazdowskie Al. 67
Waliców 98, 99
Warecki pl. zob. Powstańców Warszawy pl.
Wąski Dunaj 65, 68
Wiktorska 91, 92, 94, 95
Wilcza 13, 93–95
Zamkowy pl. 68, 69, 73,
Zapiecek 74, 75
Ząbkowska 33
Żelazna 29, 171
Świątynie, cmentarze:
Katedra pw. św. Jana Chrzciciela 65, 69, 73
Kościół i klasztor Sakramentek 55
Kościół Jezuitów na Starym Mieście 69
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny 24, 26
Kościół pw. św. Jacka na Nowym Mieście 171
Kościół św. Marcina na Starym Mieście 73, 74,
171
Powązki (Cmentarz Powązkowski) 15
Muzea, parki, ogrody, pomniki:
Grób Nieznanego Żołnierza 42, 168, 170, 174
Kolumna Zygmunta 68, 72, 73
Łazienki Królewskie 67, 87
Muzeum Historyczne Warszawy (ob. Muzeum
Warszawy) 71
Muzeum Narodowe 72, 83, 85
Muzeum Powstania Warszawskiego 37, 92
Muzeum Wojska Polskiego 27–29
Ogród Saski 36
Pomnik Bohaterów Getta 168, 170
Pomnik Germanii 68

Pomnik Jana Kilińskiego 85
Pomnik Nike 168, 170
Pomnik Powstania Warszawskiego 95, 170
Zachęta 66
Pałace, zamki, kamienice, gmachy, dworce, szkoły,
mosty i in.:
Bank Polski przy ul. Bielańskiej 95, 96, 170
Belweder 67
Browar Hermana Junga 98, 99
Cytadela 67
Dekerta kamienica 65
Dom Artysty Plastyka 7, 12, 35–46
Dom Kolejowy 11, 12, 29, 30, 80
Dom Oficerski 99
Dom pod Orłami (gmach Banku Towarzystw
Spółdzielczych) 100
Dworzec Główny 23
Dworzec Pocztowy 12
Dworzec Wileński 33
Fort Czerniakowski (Fort IX) 25–27, 31
Kawiarnia Adria 29
Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja
25
Najwyższa Izba Kontroli 84, 85, 94
Pałac Krasińskich 77
Pałac Kultury i Nauki 172
Pałac Pod Karczochem 55
Pałac Prymasowski 55
Pałac Saski 35, 170, 174
Państwowe Muzeum Etnograficzne 36, 38, 41
Pawiak 80
PKO (róg ul. Celnej i ul. Bugaj) 65
Polskie Linie Kolejowe
Prudential 78
Przedmurze Zachwatowicza 68
Publiczna Szkoła Powszechna nr 188 im.
Generała Orlicz-Deresza 25
Simonettich Kamienica 74
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie 7, 35, 37, 38,
40, 41, 97, 98
Towarzystwo Zakładów Gazowych 97
Zamek Królewski 65–70, 72, 73
Warthegau (Kraj Warty) 135, 137
Waszyngton 173
Westerplatte 151–166
Wiedeń 168
Wielkopolska 136, 147
Wisła rz. 24, 28, 32, 33, 67, 68, 70, 72, 86, 115, 173
Wrocław 103, 146, 168
Z
Zbąszyń 137
Ziemie Odzyskane 147

180

