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 Wielu zwolenników ma teza o narastającym współcześnie rozkwicie pamięci i o zwrocie 
pamięciowym, który sygnalizowałby równie istotne przemiany humanistyki co wcześniejsze, 
modernistyczne zwroty: lingwistyczny, przestrzenny czy obrazowy1. Jan Assmann napisał, że 
myślenie opiera się na abstrakcji, pamiętanie zaś – na konkretach2. Idee muszą uzyskać ma-
terialny wyraz, żeby stać się przedmiotem pamięci. Ze wzajemnego przenikania się pojęć 
i doświadczeń powstają tzw. figury pamięci. Ich specyfikę wyznaczają trzy cechy charaktery-
styczne: konkretne odniesienie do przestrzeni i czasu, odniesienie do konkretnej grupy oraz 
rekonstruktywność3.
 Dla wyodrębnienia głównych cech społecznej pamięci kulturowej trzeba odwołać się do 
charakterystycznych miejsc i artefaktów, które ją wyznaczają. Pamięć kulturowa opiera się 
bowiem nie tylko na przekazach pisanych, ale także na tańcach, grach, rytach, pomieszczeniach, 
strojach, ozdobach, broni etc., które stanowią (…) intensywne formy samouobecnienia i samo-
upewnienia grupy społecznej4. Przeszłość nie jest pozostawiona w tyle, lecz cierpliwie zbiera się 
i układa w to, co wygodnie nazywamy teraźniejszością5.
 W latach 70. XX wieku Pierre Nora i Maurice Halbwachs postawili dwa pytania badaw-
cze: dlaczego takie, a nie inne obszary przeszłości są pamiętane społecznie, oraz jak możliwe 

1 M. Saryusz-Wolska, Wprowadzenie, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, 
 red. M. Saryusz-Wolska, Kraków 2009, s. 7.
2 J. Assmann, Kultura pamięci, [w:] Pamięć zbiorowa i kulturowa, red. M. Saryusz-Wolska, Warszawa 2009, s. 69. 
3 J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, 

Warszawa 2008, s. 53–54.
4 J. Assmann, Kultura pamięci…, s. 92.
5 B. Olsen, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, Warszawa 2013.

Miejsca pamięci w przestrzeni kulturowej
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  oznaczeń i pozbawione są pozytywnego waloru pamięci kulturowej10. W kontekście miejsc 
odzyskiwanych dla współczesnego społeczeństwa, napotykamy też kategorię genius loci, czyli 
śladu po wydarzeniu, określającą nie tyle miejsce sensu strict0, co specyficzne doświadczenie 
miejsca. Genius loci jest fenomenem nie tylko scalającym aurę czy wyjątkowy kontekst danego 
miejsca, ale ma również potencjał ocalenia danego miejsca od zapomnienia11. 
 Wielowymiarowy charakter miejsc pamięci obejmuje zatem tak różnorodne kategorie, jak 
zabytki ruchome i nieruchome, krajobrazy pamięci, miejsca pamięci, „nie-miejsca” i fenomeny 
genius loci. Z perspektywy poznawczej trudno między tymi wszystkimi obiektami wytyczyć 
jednorodną ścieżkę poznawczą. Najlepszym rozwiązaniem dla wszechstronnego rozpatrze-
nia nawarstwiających się śladów przeszłości jest powrót do flaneryzmu, czyli spontanicznego 
przechadzania się i kontemplowania mijanego otoczenia. Pojęcie flaneura liczy sobie ponad 
400 lat, pojawiło się we Francji i początkowo miało negatywny oddźwięk, oznaczało bowiem 
człowieka znajdującego się poza społeczeństwem, włóczęgę, wędrowca, osobę bez stałego miej-
sca zamieszkania. W trakcie XIX i XX wieku uległo przedefiniowaniu. Flaneur stał się postacią 
intelektualną skojarzoną z osobą samotnego spacerowicza, który przechadzając się nieśpiesznie 
po ulicach i ścieżkach, obserwuje otaczających go ludzi i rzeczywistość12.
 Podróżnik po mieście, zgodnie z zasadami flaneryzmu, rozgląda się po nim niczym w pa-
noramie, oglądając pasaże wypełnione miejscami pamięci13. Częstokroć nadal żyjemy w sta-
rych miastach, w domach i dzielnicach, które mają dziesiątki i setki lat. Nasza teraźniejszość 
w dużej mierze składa się z przeszłości, dokładniej mówiąc z materialnych rzeczy i dziedzictwa 
czasów rzekomo minionych. Teraźniejszość to mieszanina różnych wymiarów przeszłości. Nie 
ma jednej przeszłości, tak samo jak nie ma jednej teraźniejszości. Otaczający nas świat jest 
bowiem multitemporalny14. 

prof. dr hab. Jacek Woźny,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

10 A. Zalewska, Archeologia czasów współczesnych w Polsce. Tu i teraz, [w:] Archeologia współczesności, red. A. 
Zalewska, Warszawa 2016, s. 22–23.

11 A. Zalewska, Miejsa pamięci…, s. 72.
12 D. Kobiałka, UrbEx: archeologiczny flaneryzm a multitemporalnosć dziedzictwa, „Biografia Archeologii”, nr 2(1), 

2016, s. 3.
13 W. Benjamin, Twórca jako wytwórca, Warszawa 2011, s. 79–104.
14 D. Kobiałka, UrbEx…, s. 5–6.

jest zjawisko upamiętniania przeszłości6.. Lieux de memoire (miejsca pamięci) są w dokład-
nym znaczeniu tego słowa miejscami, gdzie pewne wspólnoty, takie jak naród, rodzina, grupa 
etniczna czy lokalna, przechowują swoje pamiątki i uznają je za niezbywalną część swojej 
osobowości. Miejsca pamięci są najbardziej widoczną formą, pod którą mogła przetrwać 
świadomość wspólnotowa. Należą do nich miejsca topograficzne (stanowiska archeologiczne, 
biblioteki, archiwa, muzea); miejsca monumentalne (pomniki, cmentarze); miejsca symbo-
liczne (pielgrzymki, sanktuaria); miejsca funkcjonalne (stowarzyszenia, fundacje). Wszystkie 
te obiekty są punktami krystalizacyjnymi pamięci zbiorowej oraz tożsamości. Stanowią część 
społecznych, kulturowych i politycznych zwyczajów. Rozwijają się w zależności od tego, jak 
zmienia się ich postrzeganie, przyswajanie, używanie i popularyzowanie. Tworzą podstawę 
pod ukształtowanie określonej domeny symbolicznej, wyznaczającej społeczne panowanie nad 
terytorium za pomocą materialnych znaków tożsamości grupowej7. Między reprezentantami 
poszczególnych domen-wspólnot społecznych a ich pomnikami, wytwarza się dialektyczny 
związek. Obiekty takie istnieją tylko dzięki ludziom, to znaczy są materialnym korelatem ich 
idei i wyobrażeń, odzwierciedlają ich emocje, zachowują formę dzięki trosce. Pomnik/artefakt 
oceniany z współczesnej perspektywy antropologicznej, wpływa na trwałość podstawowych 
relacji społecznych, podtrzymuje pamięć kulturową, przypomina o podziale na swoich i ob-
cych. Poprzez swoją trwałość i okazałość dowodzi, że wyróżniane i wspominane przez daną 
grupę wydarzenia są ważne i prawdziwe, a preferowana interpretacja przeszłości obowiązująca. 
Uszkodzenie historycznego miejsca lub monumentu jest atakiem w lokalne kręgi i wspólnoty 
pamięci8.
 Obok lieux de memoire, współcześni badacze wyróżniają również inne kategorie miejsc, 
odnosząc się do nich poprzez ich potencjał pamięciowy. Wskazywane są takie kategorie, jak 

„nie-miejsca”, „miejsca haniebne” czyli milieux de memoire. Między innymi, w odniesieniu 
do koncepcji „nie-miejsca”, analizowane są obiekty określane jako blizny (…) współczesności. 
Każdą przestrzeń, której nie można uznać za racjonalną, bądź historyczną, bądź dotyczącą toż-
samości, definiować można jako „nie–miejsce”. Również jednak dziedzictwo nie wykorzysty-
wane w sposób pozytywny dla budowania tożsamości zbiorowej, traktowane jako negatywne, 
ambiwalentne, czy nawet bolesne – może być definiowane jako „nie–miejsce”. Tak więc, o ile 
dane miejsce można uznać za relacyjne, historyczne, wnoszące coś do poczucia tożsamości 
jednostek lub grup, to miejsce, któremu nie da się przypisać takich cech będzie „nie-miejscem”/
pominięciem9. Swoistą kategorią miejsc pamięci są miejsca pozbawione podmiotowości (ha-
niebne), czyli takie, których egzystencja została zatarta w pamięci zbiorowej, o których nikt nie 
może lub nie chce mówić, lub których istnienie jest podważane. Nie mają one pomnikowych 

6 A. Szpociński, Miejsca pamięci, „Borussia”, nr 29, 2003, s. 17–23.
7 L. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne o wymiarze symbolicznym, Warszawa 2006, 

s. 109.
8 J. w., s. 97
9 A. Zalewska, Miejsca w pamięci. Stanowiska archeologiczne jako pola artykulacji pamięci w kontekście studiów 

i kategorii pamięciowych [w:] Miejsca pamięci -  pradzieje, średniowiecze i współczesność, red. B. Gediga, A. 
Grossman, W. Piotrowski, Biskupin–Wrocław 2015, s. 71.
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 Zagadnienie „obecności” królów pruskich, a następnie cesarzy niemieckich w Bydgosz-
czy można rozpatrywać w kilku aspektach. Najważniejszymi z nich są osobiste krótsze lub 
dłuższe pobyty władców w mieście. Bydgoszcz stanowiąca w 2 połowie XIX wieku drugie po 
Poznaniu miasto Prowincji Poznańskiej i będąca bardziej zgermanizowanym ośrodkiem niż 
wspomniany Poznań, pozostawała w kręgu uwagi pruskiego dworu królewskiego, a następ-
nie dworu cesarskiego. Oficjalnych wizyt było tutaj jednak zaledwie kilka. Znacznie częściej 
miały miejsce krótkie tak zwane wizyty „po drodze” wynikające z faktu, iż Bydgoszcz leżała 
na trakcie wiodącym do Królewca. Zwiększoną częstotliwość widać zwłaszcza po uru-
chomieniu w 1851 roku linii kolejowej Berlin – Królewiec (przez Bydgoszcz). Nigdy jednak 
cesarskie pobyty w Bydgoszczy nie przybierały takiego rozmiaru i charteru jak to miało miej-
sce w przypadku Poznania. 
 Historia wizyt władców pruskich w Bydgoszczy sięga czasów przedrozbiorowych. To wła-
śnie w tym mieście, w czasie wojny polsko-szwedzkiej król polski Jan Kazimierz spotkał się 
z elektorem brandenburskim i księciem pruskim Fryderykiem Wilhelmem. Spotkanie miało 
charakter polityczno-dyplomatyczny, a jego celem było omówienie warunków porzucenia 
przez Fryderyka Wilhelma obozu szwedzkiego i poparcie króla polskiego1. Z uwagi na rangę 
rozmów poza monarchami i ich świtami do Bydgoszczy licznie zjechali przedstawiciele świata 
dyplomacji, również państw trzecich (głównie Francji i Anglii). Jan Kazimierz przybył do 

1 Mowa o tak zwanych układach welawsko-bydgoskich. Pierwszy układ w tej sprawie zawarty został 19 września 
1657 roku w Welawie nad Pregołą, a odbywające się kilka tygodni później rozmowy w Bydgoszczy miały na 
celu doprowadzić do doprecyzowania umowy, Historia Bydgoszczy (t. I do roku 1920), M. Biskup (red.), War-
szawa–Poznań 1991, s. 235.

Cesarze niemieccy i królowie pruscy w Bydgoszczy

Cesarze niemieccy i królowie pruscy w Bydgoszczy

Katarzyna Grysińska-Jarmuła 



1514 Architektura miast vi

  odbywały się w napiętej atmosferze, a obydwie strony próbowały wywierać na siebie presję, 
ściągając do miasta podległe im oddziały wojskowe6. Ostatecznie osiągnięto porozumienie7 
i 6 listopada 1657 roku dokonano uroczystego zaprzysiężenia traktatu na Rynku Starego Miasta, 
a dokładnie na schodach ówczesnego kościoła Jezuitów. Żony monarchów stały obok, kilka 
stopni niżej. Do schodów dostępu nie mieli dworzanie. Tekst przymierzy obwieścił zebranym 
królewski herold. Tego samego dnia obaj władcy opuścili miasto8. 
 W 1907 roku, w 250. rocznicę ratyfikowania traktatu welawsko-bydgoskiego na północnej 
ścianie ratusza miejskiego umieszczono tablicę pamiątkową (wys. 2,5 m, szer. 1,65m). Wyko-
nana była z brązu, zaś jej autorem był Karl Kowalczewski. Na tablicy znajdowała się podobizna 
Wielkiego Księcia Fryderyka Wilhelma i napis: HIER ERLANGTE AM 6. NOVEMBER 1657 
FIEDRICH WILHELM DER GROSSE KVRFVERST DVRCH DEN BROMBERGER STA-
ATSVERTRAG MIT POLEN ENTGUELTIG DIE SOVVERAENITAET IN PREVSSEN UND 
LEGTE HIERMIT DEN GRUNG ZVM KOENIGTUM DER HOHENZOLLERN (Tutaj 6 listo-
pada 1657 roku Fryderyk Wielki poprzez układ bydgoski z Polską uzyskał wreszcie suweren-
ność i kładąc tym samym podwaliny pod królestwo Hohenzollernów)9. Tablicę zdjęto w 1930 
roku, a w jej miejscu pojawiła się inna, przypominająca o powrocie Bydgoszczy do Macierzy10.
 W 2007 roku Miejski Komitet Ochrony Pamięci w Bydgoszczy podjął uchwałę o przywró-
ceniu tablicy upamiętniającej podpisanie wspomnianego traktatu. Decyzja wywołała dyskusję 
wśród historyków i bydgoszczan. Powodem była przede wszystkim odmienna ocena zawartego 
wówczas układu. Polska historiografia uważa go za jedną większych porażek dyplomatycznych 
przedrozbiorowej Rzeczypospolitej, z kolei dla Niemców porozumienie to powód do dumy 
i chluby, likwidowało wszak zależność Prus od Polski i stanowiło jeden z istotnych kroków 
w budowie Królestwa Pruskiego11. 11 września 2007 roku członkowie Komitetu Ochrony Pa-
mięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego negatywnie ustosunkowali 
się do wspomnianej inicjatywy12. 
 Króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego, sygnatariusza układów rozbiorowych Bydgoszcz 
gościła, zanim jeszcze formalnie znalazła się pod jego panowaniem. Podpisanie traktatów, 

6 Historia Bydgoszczy…, s. 236.
7 Osiągnięte porozumienie nie było zbyt korzystne dla Polski. Elektor nie tylko przestawał być lennikiem, ale 

i uzyskał ziemię lęborsko-bytowską (z miastami Lębork i Bytów) jako lenno oraz Elbląg na własność. Przy 
czym najpierw musiał odbić miasta nadal znajdujące się w rękach Szwedów, Z. Zyglewski, Traktat welawsko-
bydgoski [w:] Encyklopedia Bydgoszczy, t. II, Bydgoszcz 2017, s. 160; Kazimierz Piwarski, Stosunki szwedzko-
brandenburskie a sprawa polska w czasie wojny północnej [w:] Polska w okresie II wojny północnej, t. I, Warszawa 
1957, s. 449.  

8 Historia Bydgoszczy…, s. 236; Franciszek Mincer, Bydgoszcz w czasie potopu szwedzkiego, „Kalendarz Bydgoski” 
1971, s. 187.

9 Georg Minde-Pouet, Neue Kunstwerke in Bromberg, „Aus dem Posener Lande” 1911, nr 2, s. 70-71, 73. 
10 Hanna Sowińska, Czy król i elektor zawisną na ścianie ratusza? https://pomorska.pl/czy-krol-i-elektor-zawisna-

na-scianie-ratusza/ar/6910795 [dostęp: 22.08.2018]. 
11 Krzysztof Błażejewski, Pamiątka królewskiej wpadki, https://expressbydgoski.pl/pamiatka-krolewskiej-wpadki/

ar/11259162 [dostęp 22.08.2018]; idem, Krzyżackie miecze dzielą Polaków, https://nowosci.com.pl/krzyzackie-
miecze-dziela-polakow/ar/11126972 [dostęp 22.08.2018]; H. Sowińska, op. cit.

12 Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki. Posiedzenie Komitetu 11.09.2017, http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/
pl/476-posiedzenie-komitetu-11092007-r.html [dostęp: 20.09.2018].

Cesarze niemieccy i królowie pruscy w Bydgoszczy

Bydgoszczy 26 października 1657 roku, a 4 dni później monarcha wraz z małżonką, w or-
szaku szlachty i czterech regimentów kawalerii austriackiej witał Fryderyka Wilhelma 4 mile 
przed miastem2. Bydgoszcz nie prezentowała się wówczas najlepiej. Gród poważnie ucierpiał 
podczas dwukrotnej okupacji wojsk szwedzkich. Wybór podyktowany był żądaniami elektora 
brandenburskiego, który chciał, by negocjacje odbyły się blisko jego ziem, a ponieważ są-
siednie miasta Toruń i Grudziądz nadal zajmowały wojska szwedzkie, najlepszym miejscem 
okazała się Bydgoszcz3. Cena porozumienia była wysoka. Fryderyk Wilhelm, dotychczasowy 
lennik władcy polskiego, uzyskał suwerenność w następstwie ustaleń dokonanych w Welawie 
19 września 1657 roku, a bydgoskie rozmowy były przypieczętowaniem tej umowy. Już podczas 
powitania z królem Janem Kazimierzem władca pruski zademonstrował wzrost swojej pozycji, 
nie zachowując się jak lennik i nie podążając pierwszy na powitanie4. Spotkanie rozpoczęło 
się wspólnym ucztowaniem, odbyła się biesiada z udziałem polskiej szlachty, kilku senatorów, 
biskupa kujawskiego i przemyskiego oraz księcia Bogusława Radziwiłła5. Wymiana serdeczno-
ści skończyła się w chwili, gdy rozpoczęto rokowania, zwłaszcza, gdy okazało się, że Fryderyk 
Wilhelm oczekuje nie tylko potwierdzenia przyznanej mu traktatem welawskim suwerenności 
w Prusach Książęcych, ale żąda oddania okręgów Bytowa, Lęborka oraz Elbląga. Rozmowy, 

2 Historia Bydgoszczy, …, s. 235; Friedrich Koch, Der Bromberger Staatsvertrag zwischen dem Kurfürsten Friedrich 
Wilhelm von Brandenburg und dem König Kasimir von Polen im Jahre 1657, „Zeitschrift der Historische 
Gesellschaft für die Provinz Posen“, 1996, s. 5–6. 

3 Ibidem, s. 7. 
4 Historia Bydgoszczy…, s. 235; bk. Jak podpisano traktaty welawsko-bydgoskie, http://bydgoszcz.wyborcza.pl/

bydgoszcz/1,128852,12804665,Jak_podpisano_traktaty_welawsko_bydgoskie.ht l [dostęp 20.08.2018].
5 F. Koch, op. cit., s. 8–10.

il. 1. Pomnik króla Fryderyka II Wielkiego, odsłonięty 31 maja 1862 roku na obecnym Starym Rynku, pocztówka ze zbiorów 
Marka Ogrodowicza
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 Jeszcze krótsza była druga wizyta Fryderyka Wilhelma III w Bydgoszczy. 25 sierpnia 1828 
roku król jadąc do Królewca zatrzymał się w mieście zaledwie na kilka godzin22. 
 Kolejny władca Prus Fryderyk Wilhelm IV odwiedził Bydgoszcz kilkakrotnie. Po raz 
pierwszy jeszcze jako następca tronu w czerwcu 1834 roku. Wizyta trwała półtora dnia i była 
także formą przystanku podczas podróży do Królewca. Fryderyk Wilhelm IV wziął wówczas 
udział w uroczystości położenia kamienia węgielnego pod mający powstać budynek Regencji 
(Królewska Regencja w Bydgoszczy, ob. siedziba Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jagiellońskiej 
3)23. Na cześć honorowego gościa udekorowano domy m.in. przy ulicy Berlinerstrasse (ob. ulice 
św. Trójcy i Grunwaldzka), wystawiono warty honorowe. Przyszłego władcy spodziewano się 
około godziny 18.00, tymczasem orszak przybył niemal dwie godziny przed wyznaczonym cza-
sem, co wywołało pewne zamieszanie i panikę wśród urzędników, którzy byli jeszcze w trakcie 
ostatnich przygotowań24. Po raz drugi Fryderyk Wilhelm IV, wówczas już jako król pruski 
gościł w Bydgoszczy w 1841 roku25. Trzecia wizyta miała miejsce 10 lat później, w 1851 roku.
 Tym razem celem samym w sobie była właśnie Bydgoszcz, która uzyskała połączenie ko-
lejowe i zaczynała wkraczać na drogę dynamicznego rozwoju gospodarczego, a władca przy-
był na oficjalne otwarcie pierwszego odcinka kolei wschodniej, czyli linii Bydgoszcz-Krzyż. 

22 APB, AmB, sygn. 511 (E. Schmidt, Hohenzollernbesuche).
23 APB, AmB, sygn. 511 (F. H., Hohenzollernbesuche in Bromberg während des 19. Jahrhunderts); Budynek Urzędu 

Wojewódzkiego, dawnej Regencji http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/urzad-od-1836r.html [dostęp 3.09.2018].
24 APB, AmB, sygn. 511 (F. H., Hohenzollernbesuche in Bromberg während des 19. Jahrhunderts).
25 Ibidem. 
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il. 2. Pomnik konny cesarza Wilhelma I, odsłonięty 17 września 1893 roku na obecnym pl. Wolności, pocztówka ze zbiorów 
Marka Ogrodowicza

w wyniku których miasto stało się częścią królestwa pruskiego odbyło się 5 sierpnia 1772 roku13, 
jednak już dwa miesiące wcześniej Fryderyk II Wielki przebywał na ziemiach polskich, także 
w Bydgoszczy, dokonując rekonesansu swoich przyszłych włości14. Podróż zaczął od Kwidzyna, 
następnie udał się do Starogardu, a do Bydgoszczy przybył wieczorem 8 czerwca 1772 roku. 
Spotkał się przede wszystkim z Franzem Baltasarem Brenckenhoffem15, który był organizato-
rem jego podróży po ziemiach polskich. Po wstępnych rozmowach monarcha w towarzystwie 
Brenckenhoffa i majora Zobelitza odbył przechadzkę po mieście. Wrażenie zrobiły na nim 
pływające po Brdzie tratwy stanowiące, zwłaszcza z gospodarczego punktu widzenia dobrą 
wizytówkę miasta. Właściwe rozmowy, podczas których władca mówił o swoich życzeniach 
i planach odnośnie administrowania i zagospodarowania zajmowanych przez Prusy terenów 
nadnoteckich, prowadzono do późnych godzin nocnych. Poruszano między innymi problem 
udoskonalenia żeglugi na tym terenie, a zwłaszcza kwestię budowy kanału16. To właśnie na 
potrzeby tej inwestycji król nakazał zarekwirowanie drewna spławianego przez Bydgoszcz 
z Borów Tucholskich17. Dla usprawnienia funkcjonowania nowej administracji Fryderyk II 
wyjeżdżając, pozostawił w Bydgoszczy 200 huzarów pod dowództwem wspomnianego majora 
Zobeltiza18. 
 W zupełnie innych okolicznościach zawitał do Bydgoszczy kolejny władca pruski Fryde-
ryk Wilhelm III19. Do miasta przybył na początku października 1806 roku wraz z żoną Luizą, 
uciekając przed armią Napoleona, która zajęła Berlin. W mieście monarcha spędził dwa dni, 
zatrzymując się w domu pobudowanym kilka lat wcześniej przez generała pruskiego Man-
nsteina (róg ul. Długiej i Podwale). Przed odjazdem król spotkał się z władzami Deputacji 
Kameralnej w Bydgoszczy, przekazując im stosowne wskazówki na wypadek wkroczenia do 
miasta wojsk francuskich20. Opuściwszy miasto para królewska zatrzymała się na kilka dni 
w pobliskim Ostromecku, skąd udała się w dalszą podróż na północny – wschód21. 
 

13 Projekt rozbioru Polski Fryderyk II przesłał swoim sąsiadom już w 1769 r. Był to dokument nieoficjalny, a celem było 
wywarcie presji na sojusznikach, Franciszek Mincer, Historia Bydgoszczy do roku 1806, Zielona Góra 1992, s. 290. 

14 Była to pierwsza wizyta Fryderyka II Wielkiego w „przyszłej” nowej prowincji. Od tego czasu starał się 
odwiedzać Prusy Zachodnie przyjemniej raz w roku. W sumie był tutaj 12 razy, Stanisław Salmonowicz, 
Fryderyk Wielki, Warszawa–Wrocław–Kraków 1996, s. 116.  

15 Franz Baltasar Schönberg von Brenckenhoff (1723–1780) od 1862 roku był tajnym radca finansowym i członkiem 
dyrektorium. Faktycznie sprawował funkcję prezydenta regencji na obszarze Pomorza i Nowej Marchii. Krótko 
przed rozbiorem Polski, w 1772 Fryderyk II powierzył mu tajną misję, której celem było zorientowanie się 
w możliwościach i stanie gospodarczym planowanych do aneksji ziem polskich. Zebrane informacje i wyniki 
przeprowadzonych obserwacji przedstawił królowi podczas jego pobytu w Bydgoszczy w czerwcu 1772 roku, 
Marek Romaniuk, Brenckenhoff Franz Baltasar Schönberg von [w:] Bydgoski słownik biograficzny, t. 1, red. 
Janusz Kutta, Bydgoszcz 1998, s. 31. 

16 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy (APB), Akta Miasta Bydgoszczy (AmB), sygn. 511 (Erich Schmidt, 
Hohenzollernbesuche in der Stadt Bromberg).

17 F. Mincer, Dzieje Bydgoszczy…, s. 294; Historia Bydgoszczy…, s. 344–345, 374. 
18 Historia Bydgoszczy…, s. 344–345. 
19 Wspomniany Fryderyk II Wielki był jego stryjem.
20 APB, AmB, sygn. 511 (Erich Schmidt, Hohenzollernbesuche in der Stadt Bromberg); Maciej Czerniak, 

Przy Długiej 22 w Bydgoszczy – tam, gdzie król spał, http://www.pomorska.pl/wiadomosci/bydgoszcz/
art/7084845,przy-dlugiej-22-w-bydgoszczy-tam-gdzie-krol-spal,id,t.html [dostęp 21.08.2018].

21 Z. Raszeja, Ostromecko i okolice, Bydgoszcz 2002, s. 220.
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W czerwcu 1854 roku Fryderyk Wilhelm IV gościł w Bydgoszczy po raz kolejny, tradycyjnie 
już zatrzymując się w drodze do Królewca. Uczynił to również wracając z niego. Istotne jest 
także to, że w Bydgoszczy doszło do spotkania z bratem, późniejszym Wilhelmem I. Fryderyk 
Wilhelm IV przybył do miasta 13 czerwca 1854 roku wieczorem. Udał się do siedziby władz 
regencji, gdzie odbyło się spotkanie z urzędnikami i uroczysta kolacja. Następnego dnia ran-
kiem, kiedy król dokonywał przeglądu jednostek tutejszego garnizonu wojskowego przybył 
jego brat książę pruski Wilhelm. Po zakończeniu inspekcji król żegnając się z urzędnikami, 
zapowiedział, że spotkają się ponownie za dziewięć dni34. I tak się stało. Królewski pociąg 
wjechał na bydgoski dworzec w południe 13 czerwca 1954 roku. Król pozdrowiwszy cywilnych 
i wojskowych przedstawicieli bydgoskich władz udał się do koszar, gdzie poprowadził ćwicze-
nia miejscowego batalionu Landwehry, po czym udał się do Nakła na inspekcję tamtejszego 
szwadronu kawalerii35. 
 Do Bydgoszczy w drodze powrotnej zawitał także jego brat, książę pruski Wilhelm, przy 
czym zabawił znacznie dłużej niż sam monarcha, a miejscowe władze przygotowały mu przy-
jęcie na miarę przyszłego władcy. Lokalna prasa pisała wręcz o prawdziwiej rewii. Po przybyciu 
wieczorem 20 czerwca 1854 roku Wilhelm udał się do mieszkania prezydenta Regencji Bydgo-
skiej Juliusa von Schleinitza, gdzie odbyło się przyjęcie na jego cześć. Po zachodzie słońca 

34 APB, AmB, sygn. 511 (F. H., Hohenzollernbesuche in Bromberg während des 19. Jahrhunderts).
35 Ibidem. 
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il. 3. Rynek Elżbiety (Elisabethmarkt), obecnie pl. Piastowski, widok z przełomu XIX i XX wieku, pocztówka ze zbiorów Marka 
Ogrodowicza

Pierwotnie uroczystość zaplanowano na 30 lipca 1851 roku, aczkolwiek pierwszy pociąg, tak 
zwany „roboczy” wjechał na bydgoski dworzec 13 lipca 1851 roku26. Ostatecznie Fryderyk Wil-
helm IV przyspieszył ceremonię o kilka dni i już 25 lipca 1851 roku przybył specjalnym pocią-
giem z Berlina do Szczecina, a następnie do Krzyża, gdzie powitał go pruski minister handlu 
von Hey. Stamtąd razem udali się do Bydgoszczy. Pociąg królewski, składający się z trzech 
wagonów osobowych i wagonu bagażowego, dotarł do miasta ostatecznie 26 lipca 1851 roku 
po godz. 16.0027. Za nim podążał drugi pociąg towarowy, którym przewożono powóz królew-
ski i dwie srebrne cysterny kołowe. Specjalnie na tę okazję udekorowano dworzec i okoliczne 
domy. Wojsko przygotowało paradę, zaś mieszkańcy zgotowali królowi gorące powitanie. Po 
oficjalnym otwarciu linii kolejowej przez monarchę odbyła się część artystyczna. Wystąpił 
między innymi ubrany w stroje regionalne zespół ludowy z Krajny, który zaprezentował kilka 
odśpiewanych w języku polskim pieśni28. Zachwycony cesarz miał pozdrowić artystów i po-
dziękować im w ich rodzimym języku29. Zdaniem obserwatorów występ polskich śpiewaków 
nie tylko uświetnił ważny dzień w historii miasta, ale i świadczył o polskości ziemi bydgoskiej30. 
Król przenocował w Bydgoszczy, a następnego dnia odjechał do Gdańska31. Fryderyk Wilhelm 
IV uhonorował przy tej okazji obsługę specjalnego pociągu, która otrzymała 25 dukatów na-
grody32. Dla Bydgoszczy i jej mieszkańców był to doniosły dzień. Istotny był nie tyle przyjazd 
króla, co wydarzenie, które uświetniał on sam. Miasto otrzymywało połączenie kolejowe, które 
było zaczątkiem węzła kolejowego, a to dawało zupełnie nowe możliwości rozwoju gospo-
darczego. Pierwszy pociąg osobowy z Berlina do Bydgoszczy dostępny dla ogółu podróżnych 
odjechał już następnego dnia, 27 lipca 1851 roku. W kolejnym roku, a dokładnie 5 sierpnia 1852 
roku Fryderyk Wilhelm IV otworzył linię kolejową Bydgoszcz-Tczew i osobiście przejechał 
całą trasę33. 
 Od połowy XIX wieku wizyty przedstawicieli dworu królewskiego (a później cesarskiego) 
w Bydgoszczy były coraz częstsze, nawet jeśli były to tzw. wizyty przejezdne, a więc odbywa-
jące się w drodze do Królewca. Fakt ten niewątpliwie był związany z rozwojem miasta i jego 
rosnącą pozycją administracyjną, militarną, a zwłaszcza gospodarczą. Istotne znaczenie miała 
budowa kolei i zlokalizowanie w Bydgoszczy węzła kolejowego. 

26 Bromberger Wochenblatt 1851, nr 57 (z dnia 16 lipca 1851); Edmund Czajkowski, 134 lata bydgoskiego węzła 
kolejowego, „Kalendarz Bydgoski” 1985, s. 90-91. 

27 Sławomir Kalembka, Rozwój bydgoskiego węzła kolejowego, [w] Dzieje Zakładów Naprawczych Taboru 
Kolejowego w Bydgoszczy 1851–1975, Kazimierz Wajda (red.), Bydgoszcz 1975, s. 16.  

28 Jan Mierzyński, 125 rocznica powstania Dyrekcji Kolejowej w Bydgoszczy, „Kronika Bydgoska” 1980, t. 5, s. 161; 
Idem, Z dziejów kolejnictwa w regionie nadnoteckim. Linia Krzyż – Piła – Bydgoszcz, „Rocznik Nadnotecki” 1977, 
t. 8, z. 1, s. 105. 

29 APB, AmB, sygn. 511 (F. H., Hohenzollernbesuche in Bromberg während des 19. Jahrhunderts; (E. Schmidt, 
Hohenzollernbesuche).

30 J. Mierzyński, 125 rocznica powstania…, s. 161. 
31 APB, AmB, sygn. 511 (F. H., Hohenzollernbesuche in Bromberg während des 19. Jahrhunderts); wg innych 

źródeł król odjechał jeszcze tego samego dnia w kierunku Świecia, APB, AmB, sygn. 511 E. Schmidt, 
Hohenzollernbesuche).

32 J. Mierzyński, Z dziejów kolejnictwa…, s. 105. 
33 S. Kalembka, op. cit., s. 16.
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  zgotowali monarsze gorące powitanie, a przedstawiciele władz wymienili pozdrowienia37. Wła-
ściwa wizyta miała miejsce kilka dni później, w drodze powrotnej z Królewca. Pociąg z całą 
świtą przybył do Bydgoszczy 21 października 1861 roku o godzinie 10.54. Królowi Wilhelmowi 
I i jego małżonce królowej Auguście towarzyszyli między innymi następca tronu książę Fry-
deryk Wilhelm i jego żona Wiktoria, ministrowie i oficjele dworscy. Na dworcu kolejowym 
parę królewską powitało 30 młodych panien, do których dołączyły żony radcy Gesslera oraz 
kupca Luckwaldta jako damy dworu. Z dworca kolejowego goście udali się na Stary Rynek, 
gdzie odbyła się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego. Trasa przejazdu monarchy 
została udekorowana łukami triumfalnymi, a okoliczne domy ustrojono flagami i kwiatami. 
Szczególnie pięknie prezentowały się ozdoby przygotowane na budynku, gdzie znajdowała się 
fabryka sukna. Równie imponująco prezentował się Stary Rynek, który otoczono 20 wyso-
kimi masztami. Specjalny pawilon przygotowano dla gości. Na uroczystość przybyły tysiące 
mieszkańców Bydgoszczy i okolic. Na wstępie odśpiewano pochodzący z XVII wieku chorał 
autorstwa Joachima Neandera „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehre“38, następ-
nie głos zabrał prezydent Regencji Bydgoskiej Julius von Schleinitz, który stosownie do sytu-
acji przedstawił sylwetkę Fryderyka II, podkreślając jego dokonania dla Bydgoszczy. W jego 
ustach władca pruski jawił się jako dobroczyńca, czy wręcz nowy założyciel miasta i architekt 
całego dystryktu nadnoteckiego. Odczytano akt fundacyjny pomnika, który wraz z innymi 
dokumentami zamurowano. Monarcha oraz pozostali członkowie rodziny panującej poprzez 
trzykrotne uderzenie specjalnym młotkiem murarskim dokonali złożenia kamienia węgielnego. 
Na zakończenie uroczystości odśpiewano pieśń „Borussia”. Król, jego świta i goście opuścili 
Stary Rynek i udali się do siedziby bydgoskiej loży masońskiej, gdzie odbył się uroczysty obiad, 
w trakcie którego przedstawiciele miejscowych władz podziękowali monarsze za jego obecność 
w tej jakże ważnej z ich perspektywy uroczystości dla miasta i jego mieszkańców. Osobisty 
udział Wilhelma I traktowano jako wielkie wyróżnienie. Późnym popołudniem para królewska 
żegnana przez licznie zgromadzonych bydgoszczan udała się na dworzec, skąd odjechała do 
Berlina39. Tymczasem w mieście uroczystości trwały. Wieczorem w Teatrze Miejskim odbył się 
koncert zorganizowany przez Prowincjonalny Związek Śpiewaczy. Część mieszkańców bawiła 
się przy muzyce w ogrodzie Nathaniela Patzera (znajdował się przy dzisiejszej ul. św. Trójcy 
31–33)40.  
 Niespełna rok później pomnik Fryderyka II Wielkiego był gotowy, a Bydgoszcz czekały ko-
lejne uroczystości z udziałem członków rodziny królewskiej. Miasto odświętnie udekorowano, 
a na Starym Rynku ponownie stanęły maszty i trybuna dla gości honorowych. Odsłonięcie po-
mnika odbyło się 31 maja 1862 roku. Tym razem przybył jedynie pruski następca tronu książę 
Fryderyk Wilhelm wraz z małżonką księżną Wiktorią. Obecni byli prezydent regencji bydgo-
skiej J. von Schleinitz, nadburmistrz Karl von Foller i inni zaproszeni goście. Jako pierwszy 

37 Friedrich Koch, Die Grundsteinlegung zum Denkmal Friedrich des Großen in Bromberg am 21. Oktober 1861, 
„Aud dem Posener Lande“ 1912, Heft 2, s. 74. 

38 Lobe den Herren, den mächtigen König http://www.liederlexikon.de/lieder/lobe_den_herren_den_maechtigen_
koenig [dostęp 28.10.2018].

39 F. Koch, op. cit., s. 74-76; Marek Romaniuk, Pomnik Fryderyka II Wielkiego w Bydgoszczy, „Materiały do Dziejów 
Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu” 2000, nr 5, s. 31–32.

40 Zum Bromberger Friedrichsdenkmal, „Aus dem Posener Lande” 1912, Heft 4, s. 185; M. Romaniuk, op. cit., s. 33.
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przygotowano pokaz sztucznych ogni, a dalsze uroczystości uświetnił występ najstarszego 
męskiego chóru bydgoskiego Liedertafel. Następnego dnia, wczesnym rankiem, książę Wil-
helm dokonał przeglądu wojska, a około godziny 11.00 rozpoczął uroczysty przejazd przez 
przyozdobione flagami, kwiatami i wieńcami miasto. Książę zwiedził bydgoskie młyny, gdzie 
z wielkim aplauzem przywitali go tamtejsi pracownicy. O godzinie 15.00 odbył się uroczy-
sty obiad z udziałem ponad 200 gości, w tym prezydenta Prowincji Poznańskiej Eugena von 
Puttkamera. Wieczorem książę Wilhelm udał się nad kanał bydgoski w okolice IV śluzy, gdzie 
z kolei powitały go młode dziewczęta z kwiatami. O godzinie 20.00 żegnany przez tłumnie 
zgromadzonych i wiwatujących bydgoszczan wsiadł do pociągu i odjechał do Berlina36. Re-
asumując mająca miejsce dwa dni później wspomniana wizyta jego brata króla Fryderyka 
Wilhelma IV wypadała bardzo skromnie na tle uroczystości przygotowanych dla księcia pru-
skiego Wilhelma. 
 Siedem lat później książę Wilhelm ponownie zawitał do Bydgoszczy, tym razem już jako 
król pruski Wilhelm I. Wówczas też, w 1861 roku miasto gościło największą reprezentację 
rodziny królewskiej, a powodem były uroczystości położenia kamienia węgielnego pod po-
mnik Fryderyka II Wielkiego. Można powiedzieć, iż władca pruski był wówczas w Bydgoszczy 
dwukrotnie. 13 X 1861 roku o godzinie 16.00 pociąg, którym udawał się na uroczystą koronację 
do Królewca zatrzymał się na kilka minut na dworcu kolejowym w Bydgoszczy. Mieszkańcy 

36 APB, AmB, sygn. 511 (F. H., Hohenzollernbesuche in Bromberg während des 19. Jahrhunderts).

il. 4. Prowizoryczny dworzec kolejowy, wizyta Wilhelma II w Bydgoszczy z okazji 200 rocznicy powstania Regimentu Gre-
nadierów Konnych, 16 grudnia 1904 roku, pocztówka ze zbiorów Marka Ogrodowicza
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W zasadzie była to ostatnia dłuższa wizyta Wilhelma I w Bydgoszczy, ale nie ostatnia w ogóle. 
Cesarz bowiem zatrzymał się na krótko na bydgoskim dworcu, by wymienić pozdrowienia 
z rezydentem Regencji Christophem von Tiedemannem, kiedy to udawał się na słynne spo-
tkanie trzech cesarzy w Skierniewicach w dniach 15–17 września 1884 roku i zatrzymał się na 
moment49.
 Kolejny i ostatni cesarz niemiecki Wilhelm II miał gościć w Bydgoszczy dwukrotnie - jeśli 
liczyć wizytę w Fordonie 15 listopada 1893 roku, kiedy to miał osobiście uczestniczyć w uro-
czystym otwarciu mostu drogowego na Wiśle. Dwa tygodnie wcześniej, 1 listopada 1893 roku 
nastąpiło otwarcie kolejowej części mostu50. Ciekawe jest to, iż sam fakt wielkiej i przełomowej, 
jak na ówczesne czasy, inwestycji zostaje odnotowany w ówczesnej prasie i literaturze fachowej, 
nie wspomina ona jednak o tym, że otwarcie zaszczycił sam cesarz. Obszerne relacje na ten 
temat pojawiają się natomiast w pracach poświęconych historii pobliskiego Ostromecka, ma-
jątku należącego do Albrechta Alvenslebena. Cesarza przybywającego na otwarcie mostu wraz 
z całą świtą uroczyście powitać miały władze Regencji Bydgoskiej oraz Dyrekcji Królewskiej 
Kolei w Bydgoszczy, ale gospodarzem uroczystości był właściciel Ostromecka hrabia Albrecht 

49 APB, AmB, sygn. 511 (F. H., Hohenzollernbesuche in Bromberg während des 19. Jahrhunderts).
50 Emanuel Okoń, Z historii mostu kolejowo-drogowego przez Wisłę w Fordonie, „Kronika Bydgoska” t. 14, 1993, s. 

55; „Bromberger Zeitung” nr 258 z 2.11.1893), s. 3; Aus BrombergVergangenheit . Ein Heimatbuch für den Stadt- 
und Landkreis, hrgs. Günther Meinhardt, Wilhelmshaven 1973, s. 155–156; Industrie und Gewerbe in Bromberg. 
Eine Darstellung der industriellen Entwickelung Brombergs vom technisch-wirtschaftlichen Standpunkte unter 
besonderer Berücksichtigung der letzten 50 Jahre, verfasst von Gewerberat Böhm, Bromberg 1907, s. 66–69.
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il. 5. Uroczystości z okazji 200 rocznicy powstania Regimentu Grenadierów Konnych, 16 grudnia 1904 roku, dekoracja miasta 
u zbiegu ulicy Gdańskiej i pl. Wolności, pocztówka ze zbiorów Marka Ogrodowicza

głos zabrał następca tronu, a po nim prezydent Regencji, który w imieniu monarchy dokonał 
odsłonięcia pomnika Fryderyka II Wielkiego. Odśpiewano hymn państwowy i krótkim wystą-
pieniem nadburmistrza K. Follera zakończono oficjalną część uroczystości. Ze Starego Rynku 
goście udali się na obiad, w którym uczestniczyło 150 osób41.  
 Warto nadmienić, iż podczas pobytu cesarza Wilhelma w Bydgoszczy w 1861 roku miał 
miejsce nieudany zamach na jego osobę. Zamachowcem okazał się umysłowo chory sierżant 
Gustaw Rothhardt, inwalida z 1848 roku, niezadowolony ze złagodzenia pruskiej polityki we-
wnętrznej na początku lat 60. XIX wieku42. 
 Kilka lat później następca tronu, późniejszy król Fryderyk III patronował odbywającej 
się w Bydgoszczy wystawie rolniczo-przemysłowej. Do miasta przybył 18 maja 1868 roku na 
uroczyste otwarcie wystawy, zwiedził pawilon wystawowy oraz wziął udział w specjalnie przy-
gotowanym na tę okazję koncercie. O godzinie 11.00 udał się do nowo powstałego budynku 
Bractwa Kurkowego (Dom Bractwa Strzeleckiego przy ob. ul. Toruńskiej 30), a wieczorem był 
na przyjęciu odbywającym się w ogrodzie Patzera. Prasa donosiła również, iż król incognito 
wraz ze swoim adiutantem miał zażyć kąpieli w okolicach Młynów Królewskich43. Środowe 
wydanie (z dnia 20 maja 1868) dziennika „Bromberger Zeitung” wydrukowało na pierwszej 
stronie specjalne pozdrowienia od mieszkańców miasta dla następcy tronu44.
 Cztery lata później, we wrześniu 1872 roku przybył ponownie do Bydgoszczy, tym razem 
towarzysząc Wilhelmowi I, który odwiedzał miasto już nie tylko jako król pruski, ale i cesarz 
niemiecki. Monarcha przybył 14 września 1872 roku i jak wspomina w swoim opracowaniu 
Erich Schmidt wkraczał do pięknie przyozdobionego miasta z cesarską koroną na głowie, co 
wywarło ogromne wrażenie na mieszkańcach, zwłaszcza że bydgoszczanie świętowali stulecie 
podpisania traktatów cesyjnych i przejścia miasta pod panowanie pruskie45. Wilhelm I wziął 
udział w ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod gmach szkoły przemysłu arty-
stycznego przy ul. Szkolnej (ob. ul. Konarskiego 2)46. Gmach powstał, jednak z powodu braku 
funduszy nie otwarto w nim szkoły artystycznej, ta powstała dopiero w przededniu I wojny 
światowej47. Po wmurowaniu kamienia węgielnego orszak cesarski, udając się na obiad do 
siedziby miejscowej loży masońskiej, przejechał nowo wybudowanym mostem przez Brdę 
i po wytyczonej ulicy w tymże trakcie nazwanych na jego cześć: Kaiserbrücke i Kaiserstrasse 
(ob. most Bernardyński i ul. Bernardyńska). Prasa podkreśliła nawet, że na czas cesarskiego 
spaceru zaświeciło słońce, bowiem wcześniej w Bydgoszczy przywitał go deszcz48. 

41 Marek Romaniuk, Pomnik Fryderyka II Wilhelma…, s. 34; „Bromberger Zeitung“, nr 127 z 3.06.1862. 
42  Historia Bydgoszczy…, s. 543.
43  APB, AmB, sygn. 511 (F. H., Hohenzollernbesuche in Bromberg während des 19. Jahrhunderts); Kazimierz 

Ołdziejewski, Wystawy powszechne. Ich historia, organizacja, położenie prawne i wartość społeczno-gospodarcza, 
Poznań 1928, s. 79; „Bromberger Zeitung”, nr 115, z dnia 17 maja 1868, s. 4 (Program uroczystości); Die 
Ausstellung in Bromberg, „Bromberger Zeitung” nr 116, z 19.05.1868, s. 1.

44 „Bromberger Zeitung”, nr 117 z 20.05.1868, s. 1. 
45 APB, AmB, sygn. 511 (E. Schmidt, Hohenzollernbesuche).
46 APB, AmB, sygn. 511 (F. H., Hohenzollernbesuche in Bromberg während des 19. Jahrhunderts).
47 Marek Jeleniewski, Jubileusz „Mechanika”, „Kalendarz Bydgoski” 2002, s. 202. 
48 APB, AmB, sygn. 511 (F. H., Hohenzollernbesuche in Bromberg während des 19. Jahrhunderts); Die Säcularfeier 

des Netzedistrickt in Bromberg am 14. September 1872, „Bromberger Zeitung”, nr 217 (z dnia 16 września 1872 
roku), s, 1-3. 
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  i państwowych57. „Dni Cesarskie” miały również aspekt miastotwórczy. Były wielkim wyzwa-
niem dla lokalnych władz, często wiązały się z nowymi inwestycjami w mieście. Sama wizyta 
cesarza ściągała do miasta elitę towarzyską, przedstawicieli świata polityki, gospodarki, środo-
wisk ziemiańskich, arystokrację, duchowieństwo, etc. i relacjonowana była szeroko nie tylko 
przez lokalną prasę, ale i niemal wszystkie gazety niemieckie58. Sam termin „Dni Cesarskie” 
nie był precyzyjny, np. poznańskie wizyty cesarza (1902, 1019, 1913) określane tym mianem 
trwały dłużej niż dobę, a bydgoska wizyta była jednodniowa, niemniej prasa niemiecka (za-
równo ta ogólnokrajowa, jak i berlińska) umieszczając relacje z niej, nadała jej właśnie taki 
charakter. Cesarz Wilhelm II słynął z uwielbienia pompatycznej organizacji wszelkich uroczy-
stości, w których brał udział. Jego obecność miała być dla mieszkańców oderwaniem od szarej 
rzeczywistości i na długo zapadać w pamięć. Przesłanie takich uroczystości miało być jasne 
i klarowne59. 
 Jak wspomniano Wilhelm II przybył do miasta, by wziąć udział w obchodach 200. rocz-
nicy powstania Regimentu Grenadierów Konnych60. Około 14.00 nadjechał specjalny pociąg, 
monarcha nie wysiadł jednak na dworcu, bowiem specjalnie na tę okazję zbudowano prowi-
zoryczny dworzec przy obecnym skrzyżowaniu ulic Kamiennej i Gdańskiej. Stamtąd ulicą 
Gdańską, wzdłuż której żołnierze miejscowego regimentu piechoty i artylerii utworzyli szpaler, 
udał się na plac Wolności, gdzie odbywały się główne uroczystości. Monarcha przyjął defiladę 
Regimentu Grenadierów, a sztandar jednostki został udekorowany wstęgami (tzw. Säkularbän-
der), nadawanymi wyłącznie jednostkom wojskowym, które mogły się poszczycić ponad stulet-
nią tradycją. Regiment otrzymał również liczne dary od miasta i szwedzkiego następcy tronu, 
który był tytularnym dowódcą jednostki61. Po uroczystościach na placu Wolności monarcha 
wraz ze świtą i gośćmi udał się spacerkiem do Kasyna Cywilnego (przy ob. ul. Gdańskiej 20), 
gdzie podano obiad. Około godziny 16/17 orszak ponownie przejechał ul. Gdańską, następ-
nie przez plac Teatralny, ul. Mostową, i ówczesny pl. Fryderyka (Stary Rynek) do ratusza na 
spotkanie z przedstawicielami władz miejskich62. Mowę powitalną zakończoną toastem na 
cześć cesarza wygłosił nadburmistrz Alfred Knobloch. Po nim głos zabrał sam cesarz, który 

57 Christian Myschor, Dni cesarskie w Poznaniu. Różne aspekty uroczystych wizyt Wilhelma II w mieście w latach 
1902–1913, Poznań 2010, s. 14.

58 Ibidem, s. 59 nn. Pobyt cesarza w Bydgoszczy szczegółowo relacjonowała prasa lokalna, zwłaszcza „Ostdeutsche 
Presse” oraz „Bromberger Zeitung”. W tej ostatniej już na kilka dni przed przyjazdem cesarza pojawiła się 
specjalna rubryka informująca o przygotowaniach do cesarskiej wizyty, podczas samej wizyty wychodziły 
dodatkowe, specjalne wydania lokalnych dzienników. Krótkie wzmianki zamieszczały także najbardziej 
poczytne tytuły prasy niemieckiej. W artykule przytoczone zostały jedynie wybrane relacje prasowe oddające 
podstawową faktografię. 

59 Ch. Myschor, op. cit., s. 33.
60 APB, AmB, sygn. 511. Programm für die Anwesenheit Sr Majestät des Kaisers und Königs in Bromberg am 16. 

Dezember 1904, gelegentlich 200 jährigen Stiftungsfestes des Grenadier-Regiments zu Pferde Frhr. v. Derfflinger 
(Neumärkisches) Nr. 3.

61 Albert Kotowski, Zarys dziejów garnizonu bydgoskiego w latach 1815–1919, [w:] Wojskowa Bydgoszcz. Szkice 
z dziejów garnizonu bydgoskiego od czasów najdawniejszych do współczesności, Albert Kotowski, Sławomir 
Sadowski (red.), Bydgoszcz 2017, s. 103.

62 Der Kaiser in Bromberg, „Ostdeutsche Presse”, nr 295 z 16.12.1904, s. 1; Zum Jubiläum des Grenadier-Regiments 
zu Pferde, „Ostdeutsche Rundschau”, nr 295 z 16.12.1904), s. 1; Der Besuch des Kaisers in Bromberg, „Ostdeutsche 
Rundschau”, nr 297 z 18.12.1904), s. 2, 4; A. Kotowski, op. cit., s. 103.
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Alvensleben i jego żona Marta. Po uroczystościach na moście cała świta udała się pieszo do 
pałacu ostromeckiego, gdzie zorganizowano okolicznościowy bal. Według relacji droga, którą 
podążał cesarz wyłożona była dywanami. Z. Raszeja w swoim albumie poświęconym Ostro-
mecku wspomina gafę, jaką popełnić miał Wilhelm II przy wznoszeniu toastu na rzecz gospo-
darza: Cieszę się przyjacielu – miał powiedzieć cesarz – żeś specjalnie nie wykosztował się na mój 
przyjazd..., nie zauważając, że na przyjazd cesarza hrabia ostromecki wybudował całe skrzydło 
pałacu w stylu neorokoka51. Po wizycie Wilhelma II w pałacu pieczołowicie przechowywano 
puchar, z którego pił cesarz. Naczynie posiadało tabliczkę z napisem aus diesen Becker trank 
S.M. Kaiser Wilhelm („z tego pucharu pił cesarz Wilhelm”). Podobna tabliczka widniała na 
łóżku, na którym spał cesarz52. Bytności cesarza Wilhelma II w Bydgoszczy w 1893 roku nie 
odnotowuje również autor sprawozdawczego artykułu o wizytach Hohenzollernów w Byd-
goszczy w XIX wieku. Wspomina jednak, że Wilhelm II udając się do Ostromecka, Torunia, 
czy Królewca, wielokrotnie „przejeżdżał” przez dworzec bydgoski53. W tym czasie w  mieście 
często bawił także książę pruski Albrecht, a powodem były inspekcje dokonywane w tutejszym 
garnizonie wojskowym54. 
 Cesarza Wilhelma II oczekiwano w Bydgoszczy w 1896 roku, po tym jak zaproszono go 
na oficjalne otwarcie nowego budynku Teatru Miejskiego, które miało miejsce 3 października. 
W teatrze zaprojektowano i przygotowano dla niego specjalną lożę cesarską. Niestety monar-
cha nie przybył z powodu innych wcześniejszych zobowiązań55.
 Najważniejsza, a z całą pewnością przygotowana z największą pompą, była oficjalna wi-
zyta cesarza Niemiec w Bydgoszczy, która miała miejsce w 1904 roku. Przyjazd Wilhelma II 
związany był z obchodami jubileuszu 3. Pułku Grenadierów Konnych Nowomarchijskich56, 
które odbywały się 16 grudnia. Wizyta miała szczególne znaczenie, była jedyną wizytą cesarza 
niemieckiego w Bydgoszczy, której nadano charakter tzw. Kaisertage. Wilhelm II, mimo że nie 
należał do pracowitych władców, doskonale rozumiał konieczność budowania swojego wize-
runku publicznego, dużo podróżował (w literaturze często zwany był Reisendekanzler), a na 
określenie szczególnie uroczystych wizyt cesarskich zaczęto używać terminu „Dni Cesarskie”. 
Cechowało je współwystępowanie i wzajemne uzupełnianie się silnych akcentów dworskich 

51 Zdzisław Raszeja, Ostromecko…, op. cit., s. 247; Jerzy Świetlik, Ostromecko, cztery pory roku http://www2.
um.bydgoszcz.pl/binary/Ostromecko%20album_tcm29-126456.pdf, s. 34. We wspomnianej publikacji błędnie 
jednak datuje się otwarcie mostu, podając rok 1894, zamiast 1893. Informacje o obecności cesarza na otwarciu 
mostu powtarzane są przez współczesne opracowania popularnonaukowe: Cesarz na otwarciu http://bydgoszcz.
wyborcza.pl/bydgoszcz/56,48722,14154660,cesarz-na-otwarciu,,3.html [dostęp 28.08.2018]; Tomasz Zieliński, 
Niebawem historia mostu w Fordonie dobiegnie 125 lat https://expressbydgoski.pl/niebawem-historia-mostu-
w-fordonie-dobiegnie-125-lat/ar/12012002 [dostęp 28.09.2018].

52 T. Zieliński, op. cit., s. 34.
53 APB, AmB, sygn. 911 (F. H., Hohenzollernbesuche in Bromberg während des 19. Jahrhunderts).
54 Ibidem. 
55 Elżbieta Nowikiewicz, O działalności niemieckiego teatru w Bydgoszczy w latach 1896–1920 (cz. 2), „Kronika 

Bydgoska” 1999, t. 20, s. 132. 
56 Po raz pierwszy obecność sztabu i batalionu w Bydgoszczy odnotowano w l. 1847–51. Od 1888 roku Bydgoszcz 

stała się miastem garnizonowym 3 Regimentu Grenadierów Konnych Nowomarchijskich, który stacjonował 
przy ul. Szubińskiej. Stan ten trwał do I wojny światowej. 
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Fryderyka Wilhelma IV67. Równoległa do niej ob. ulica Długa, będąca również jedną 
głównych ulic miasta, w latach 1819–1920 nosiła nazwę Friedrichstrasse68. Z kolei na cześć 
rodziny panującej nazwano południową część wytyczonej w 1903 roku dwujezdniowej alei: 
Hohenzzolernstrasse (ob. fragment Al. Ossolińskich). W części północnej była to Bülowstrasse69. 
Na cześć małżonki króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV, Elżbiety Ludwiki Wittelsbach, 
nazwano wytyczoną jeszcze w połowie XIX wieku (w związku z intensywnym rozwojem 
miasta w kierunku północno-zachodnim) ulicę: Elisabethstrasse (ob. ulica Śniadeckich). Jej 
imieniem nazwano również znajdujący się na północ od ulicy plac (Elisabethmarkt, ob. plac 
Piastowski), który w założeniach architektonicznych miał być rynkiem tak zwanej dzielnicy 
elżbietańskiej70. Swój plac w Bydgoszczy miał także Fryderyk II Wielki. Po tym jak zapadła 
decyzja, że jego pomnik stanie na ówczesnym Starym Rynku (Markt-Platz), plac ten przemia-
nowano na Friedrichplatz71. Z innych ulic, na przykład obecna ulica Hetmańska w XIX wieku 

67 Bydgoszcz. Studium Historyczno-Konserwatorskie. Stare Miasto cz. 1, tom XVI, Aneks. Wypisy archiwalne, 
kwerenda archiwalna Lech Łbik, Bydgoszcz 1997, b.n.s.

68 Bydgoszcz. Studium Historyczno-Konserwatorskie cz. 9, Stare Miasto cz. 2, tom VIII, Aneks. Wypisy archiwalne, 
kwerenda archiwalna Lech Łbik, Bydgoszcz 1999, s. 4.

69 Bydgoszcz. Studium Historyczno-Konserwatorskie 8. Śródmieście cz. 7, tom XIV, Aneks. Wypisy archiwalne, 
kwerenda archiwalna Bogna Derkowska-Kostkowska, Krzysztof Bartowski, Bydgoszcz 1999, s. 43.

70 Bogna Derkowska-Kostkowska, Powstanie śródmiejskiego kompleksu architektoniczno-urbanistycznego 
Bydgoszczy od połowy XIX do początku XX w. i stan obecny, [w:] Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. Doświadczenie, stan obecny, perspektywy, Sławomir Łaniecki (red.), 
Bydgoszcz 2014, s. 172–173.

71 M. Romaniuk, Pomnik króla Fryderyka II…, s. 31. 
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il. 6. Uroczystości z okazji 200 rocznicy powstania Regimentu Grenadierów Konnych, 16 grudnia 1904 roku, uroczystości na pl. 
Wolności, pocztówka ze zbiorów Marka Ogrodowicza

podkreślił, że przy okazji jubileuszu regimentu chciał na własne oczy zobaczyć rozkwit mia-
sta, a przede wszystkim wkład jaki w ten rozwój mieli jego wierni poddani63. Zakończywszy 
spotkanie w ratuszu przejechał ulicami: Jezuicką, Długą, Poznańską i Szubińską, udając się do 
koszar Regimentu Grenadierów. Wieczorem (ok. 18.00) Wilhelm II wraz ze swoją świtą udał 
się do Teatru Miejskiego, gdzie obejrzał sztukę „Roßbach” poświęconą historii Regimentu 
Grenadierów. Jej autorem był dyrektor teatru Leon Stein. Wśród widzów były wyłącznie osoby 
zaproszone, przedstawiciele władz z małżonkami, świta królewska oraz oficerowie świętują-
cego Regimentu. Wzdłuż schodów do loży cesarskiej stali żołnierze regimentu w historycznych 
strojach. Po przedstawieniu Wilhelm II raz jeszcze przejechał udekorowanymi na jego cześć 
ulicami, podążając w kierunku prowizorycznego dworca. Po drodze zatrzymał się w Parku 
Regencyjnym, by podziwiać powstałą w tymże roku fontannę „Potop”. Bydgoszcz opuścił póź-
nym wieczorem64. 
 Wizyta Wilhelma II w Bydgoszczy przerodziła się w wielką manifestację niemieckich 
mieszkańców miasta, deklarujących wierność rodzinie monarszej. Przez obserwatorów po-
strzegana była jako wsparcie dla niemieckich nacjonalistów65. Była to ostatnia tego typu wizyta 
władcy pruskiego w Bydgoszczy. 
W sumie w ciągu niemal stuczterdziestoletniego panowania pruskiego w mieście królowie 
pruscy, a później cesarze niemieccy odwiedzili je kilka razy (mam na myśli oficjalne, dłuższe 
wizyty), a kilkanaście jeśli wliczymy również pobyty, które ograniczały się do wymiany uprzej-
mości z lokalnymi władzami na dworcu bydgoskim. Dłuższe wizyty związane były z konkret-
nymi uroczystościami i zawsze były wielkim wydarzeniem dla władz miejskich, władz Regencji, 
a w czasach Wilhelma II również dla mieszkańców Bydgoszczy. Stanowiły element tworzenia 
wizerunku cesarza i zjednoczonego Cesarstwa Niemieckiego. Nie bez znaczenia był fakt, iż w 2 
połowie XIX wieku Bydgoszcz stawała się coraz bardziej zgermanizowanym miastem. Obec-
ność cesarza i jego osobisty udział w ważnych dla miasta uroczystościach była istotnym czyn-
nikiem wpływającym na świadomość tutejszej społeczności niemieckiej, wzmacniała w nich 
poczucie przynależności do państwa pruskiego i cesarstwa niemieckiego. 
 Należy jednak wspomnieć o jeszcze jednej kwestii. Kolejni władcy pruscy, cesarze nie-
mieccy i członkowie ich rodziny obecni byli w Bydgoszczy i świadomości jej mieszkańców 
także w innym rozumieniu. Przypominały o nich stojące w mieście pomniki66 (Fryderyka II 
Wielkiego, pomnik konny Wilhelma II i popiersie tegoż w koszarach wojskowych) ulice, place, 
wzgórza, które nazywano na ich cześć. 
 Reprezentacyjną ulicę w mieście (ob. ul. Jagiellońska), przy której znajdowała się siedziba 
władz Regencji Bydgoskiej, w 1819 roku nazwano Wilhelmstraße na cześć króla pruskiego

63 A. Kotowski, op. cit., s. 104.
64 APB, AmB, sygn. 511 (Programm…); A. Kotowski, op. cit., s. 104; Bericht über die Verwaltung 1898–1910, s. 8–9; 

Bericht….., s. 8-9. 
65 Historia Bydgoszczy…, s. 562.
66 Szerzej na temat pomników pruskich w Bydgoszczy: M. Romaniuk, Pomnik króla Fryderyka II…, s. 31–36; 

Idem, Pomnik konny cesarza Wilhelma I…, s. 11–14; Eugeniusz Gliwiński, Bydgoskie pomniki w latach zaboru 
pruskiego, „Kalendarz Bydgoski” 1996, s. 96–102.  
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  po I wojnie światowej, pielgrzymowała na to wzgórze80. Wzniesienie, górując nad okolicznym 
terenem, z pewnością podczas walk służyło za punkt obserwacyjny i dowodzenia. To stąd po-
noć podczas odwiedzin Bydgoszczy cesarz Niemiec, Wilhelm II spoglądał na swoje ówczesne 
włości81. 
 Mieszkańcy Bydgoszczy przedstawicieli pruskiego rodu panującego upamiętniali także 
w inny sposób. W 1897 roku uczniowie jednej z bydgoskich szkół ludowych w 100 rocznicę 
urodzin cesarza Wilhelm I Hohenzollerna posadzili dąb  ku jego pamięci. Drzewo, które osią-
gnęło już średnicę około 320 cm, stanowi do dziś pomnik przyrody82.
 Jak wspomniano na wstępie zagadnienie obecności królów pruskich, a potem cesarzy nie-
mieckich w Bydgoszczy, jak i w każdym mieście można rozpatrywać w kilku kontekstach. 
Jednym z nich, wymagających z całą pewnością szerszych badań i odrębnego opracowania, 
jest obecność monarchy w świadomości mieszkańców, choćby poprzez organizowanie i udział 
w obchodach świąt państwowych, których katalog zgodnie z zarządzeniem Wilhelma II z 1888 
roku powiększono do 18. W liczbie tej znajdowały się między innymi urodziny Wilhelma II, 
wstąpienie na tron, koronacja, do tego dochodziły rozmaite jubileusze, w tym Pary Cesarskiej. 
Wszystkie jubileusze, zwłaszcza pod koniec XIX i na początku XX wieku bardzo hucznie ob-
chodzono również w Bydgoszczy. 

Streszczenie

 Królowie pruscy, a po 1871 roku cesarze niemieccy, kilkakrotnie odwiedzili Bydgoszcz. Mia-
sto stanowiło wszak drugi po Poznaniu ośrodek miejski w Prowincji Poznańskiej. Większość 
z tych wizyt władcy odbywali, udając się do Królewca. Do najważniejszych należy niewątpli-
wie wizyta Fryderyka Wilhelma IV w lipcu 1851 roku, w związku z otwarciem linii kolejowej, 
a także kolejna, w 1861 w związku z uroczystościami wmurowania kamienia węgielnego pod 
pomnik Fryderyka II Wielkiego. Wówczas przybyła do Bydgoszczy najliczniejsza reprezentacja 
dworu królewskiego z królem, późniejszym cesarzem Wilhelmem I i jego małżonką Augustą. 
Niezwykle uroczystą oprawę miała wizyta cesarza Wilhelma II z okazji 200. Jubileuszu 3. Pułku 
Grenadierów Konnych Nowomarchijskich. Królowie pruscy i cesarze niemieccy obecni byli 
w życiu codziennym XIX wiecznej także w inny sposób. Na ich cześć stawiano pomniki (Fry-
deryka II Wielkiego i Wilhelma I), ich imieniem nazywano mosty, ulice, budynku użyteczności 
publicznej, wzgórza. Od końca XIX wieku istotną rolę odgrywały uroczyste obchody świat 
państwowych, spośród których sporą część stanowiły te związane z wydarzeniami w życiu 
poszczególnych monarchów pruskich (niemieckich).

80 Przełom fordoński. Trzy zbocza i wzgórza bydgoskiego węzła Wisły, http://www.wyszogrod.bydgoszcz.
pl/?d=przelom3#przelom3_2 [dostęp 16.09.2018].

81 Krzysztof Błażejewski, Dziedzictwo historyczne Bydgoszczy jest znaczące, ale czy władze miasta nie potrafią o nie 
dbać i o nim pamiętać? https://expressbydgoski.pl/dziedzictwo-historyczne-bydgoszczy-jest-znaczace-ale-czy-
wladze-miasta-nie-potrafia-o-nie-dbac-i-o-nim-pamietac/ar/13296326 [dostęp 16.09.2018].

82 Posadzili dąb na urodziny cesarza Niemiec http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/1,128852,15690144,Posadzili_
dab_na_urodziny_cesarza_Niemiec.html [dostęp 16.09.2018]. Mowa o dębie przed budynkiem przy ulicy 
Dąbrowskiego 8 (dawniej Riesestrasse). Obecnie znajduje się w nim siedziba Międzynarodowych Szkół 
SOKRATES; http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,22860623,siedziba-miedzynarodowych-szkol-
sokrates-zostanie-sprzedana.html [dostęp 16.09.2018].

Cesarze niemieccy i królowie pruscy w Bydgoszczy

nosiła nazwę Luisenstrasse, ul. Garbary ‒ od 1868 roku Albertstrasse, zaś Zygmunta Augusta 
- Friedrich-Wilhelmstrasse72.
 Na cześć panujących ich imiona nadawano również budowlom powstającym wówczas 
w mieście, zwłaszcza mostom. W 1872 roku oddano do użytku most stalowy na Brdzie na-
zwany na cześć cesarza Kaiserbrücke. Król Fryderyk Wilhelm IV był patronem innego mostu 
(Wilhelmsbrücke), stanowiącego ważny element drogi prowadzącej z Bydgoszczy na zachód, 
pobudowanego jeszcze w 2 poł. XIX wieku. Po 1920 roku był to most Jagielloński, ob. to Mosty 
Solidarności)73. Z kolei księżna Wiktoria, żona następcy tronu Prus Fryderyka była patronką 
drogi i mostu drogowego (Viktoriabrucke, Viktoriastrasse) znajdującego się w ciągu komuni-
kacyjnym wytyczonym w 1860 roku74. 
 Fryderyka Wilhelma III na swojego patrona wybrało utworzone przez władze pruskie 
w 1817 roku najstarsze gimnazjum bydgoskie, którego oficjalna nazwa brzmiała Königliches 
Friedrich-Wilhelm Gymnasium in Bromberg (Królewskie Gimnazjum Fryderyka Wilhelma 
w Bydgoszczy, ob. budynek I Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Wolności 9)75. Imię cesarza 
Wilhelma uzyskał powołany w 1906 roku Instytut Rolniczy (niem. Kaiser-Wilhelm-Insitut für 
Landwirtschaft, ob. budynek UKW przy pl. Weyssenhoffa 11)76. W latach 1909–1910 przy ob. 
pl. Kościeleckich 6 powstała ochronka dla niemowląt Auguste Victoria Heim für Säulinge (dziś 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy)77.
 Dla upamiętnienia wizyty Wilhelma I Hohenzollerna w Bydgoszczy (w 1872 roku) i w For-
donie, pagórek na zboczu fordońskim zwany Łysą, Czarcią lub Czarną Górą nazywano Wzgó-
rzem Wilhelma (niem. Wilhelmshöhe)78. Nie tylko Wilhelm I miał swoje wzgórze w Bydgoszczy, 
ale i książę pruski Albrecht79. Tzw. Pagórek Albrechta (Alberthöhe, ob. Wzgórze Bolesława 
Krzywoustego, nad Wisłą w okolicy Łęgnowa) widoczny jest na ówczesnych planach miasta. 
Nazwę swą uzyskał na pamiątkę wizyty księcia pruskiego Albrechta w 1828 roku. W miejscu 
tym ulokowano kamień z odpowiednim napisem, a niemiecka młodzież, również w okresie 

72 Bydgoszcz. Studium Historyczno-Konserwatorskie 15. Śródmieście cz. 10, pod red. B. Derkowskiej-Kostkowskiej, 
t. VI, Bydgoszcz 2002, b.n.s., ob. ul. Hetmańska w latach 1879–1920 nosiła nazwę Luisenstrasse na cześć 
Luizy Pruskiej, żony Fryderyka Wilhelma, matki Fryderyka Wilhelma III; Bydgoszcz. Studium Historyczno-
Konserwatorskie 17. Śródmieście cz. 12, pod red. B. Derkowskiej-Kostkowskiej, t. VIII, Bydgoszcz 2004, b.n.s., 
ob. ul. Garbary w latach 1868-1920 nosiła nazwę Albertstrasse.

73 Monografia mostów województwa kujawsko-pomorskiego. Brda i Kanał Bydgoski, Tom II z serii: Mosty z biegiem 
rzek, Krzysztof Dudek (red.), Bydgoszcz – Grudziądz 2012. 

74 Bydgoszcz w stronę Okola, tekst: zespół Pracowni Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków, Bydgoszcz 2004, s. 
69 [Most Królowej Jadwigi].

75 M. Romaniuk, Bydgoskie gimnazjum w latach 1817-1919, [w:] Z dziejów I Liceum Ogólnokształcącego. IV wieki 
kształcenia w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007, s. 40. 

76 H. Rasmus, O badaniach rolniczych w Bydgoszczy, [w:] Bydgoszcz jako ośrodek administracyjny na przestrzeni 
dziejów, Prace Komisji Historii BTN, Z. Biegański, W. Jastrzębski (red.), Bydgoszcz 1998, s. 274.

77 Iwona Puzowska, Od miasteczka do metropolii. Rozwój architektoniczny i urbanistyczny Bydgoszczy w latach 
1850-1920, Toruń 2006, s. 75.

78 https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_Szybownik%C3%B3w – szukać dalej ; (bor) Plac zabaw dla wszyst-
kich. U podnóża znanej góry w mieście http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/1,48722,20484477,park-za-
baw-dla-wszystkich-u-podnoza-znanej-gory-w-miescie.html [dostęp 8.09.2018]; http://wspominajbydgoszcz.
blogspot.com/2013/02/gora-szybownikow.html [dostęp 8.09.2018].

79 Friedrich Heinrich Albrecht, najmłodszy syn królewskiej pary pruskiej Fryderyka Wilhelma III i Luizy 
Mecklemburg-Strelitz.
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Słowa klucze: król pruski, cesarz niemiecki, Regencja Bydgoska, wizyty cesarskie, pomniki 

Summary

German emperors and prussian kings in Bydgoszcz

 Prussian kings, and after 1871 German emperors visited Bydgoszcz several times. The city 
was, after Poznań, the second city center in the Province of Poznań. Most of these visits were 
made to the rulers by going to Królewiec. The most important one is undoubtedly the visit 
of Frederic William IV in July 1851, in connection with the opening of the railway line, and 
another one in 1861 in connection with the ceremony of laying the cornerstone for the monu-
ment to Frederick II the Great. At that time, the most numerous representation of the royal 
court with the king himself, later emperor Wilhelm I and his wife Augusta came to Bydgoszcz. 
The Emperor Wilhelm II’s visit to the 200th Jubilee of the 3rd Regiment of the Nowomarchijan 
Horse Grenadier was unusually ceremonial. The Prussian kings and German emperors were 
present in another everyday life in the 19th century also in a different way. In their honor mo-
numents were made (Frederick II the Great and Wilhelm I), their names were called bridges, 
streets, public buildings, hills. From the end of the 19th century, ceremonial celebrations of 
the state world played an important role, among which a large part were those related to the 
events in the lives of individual Prussian monarchs (German).

Key words: Prussian king, German emperor, Bydgoszcz Regency, imperial visits, monuments
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 Szubin pojawił się po raz pierwszy w źródłach pisanych w dokumencie króla Kazimierza Wiel-
kiego dotyczącym kościoła w Kwieciszewie. W tym akcie zaliczany do grona najwybitniejszych 
postaci Polski średniowiecznej Sędziwój z Szubina herbu Topór, którego postać związana jest 
z budową zamku, fundacją kościoła i lokacją miasta, występuje jako świadek. Nie jest znana data 
lokacji miasta, ale z badań archeologicznych wynika, że gród w tym miejscu istniał już na przeło-
mie XII i XIII wieku. Miasto zostało założone na prawie magdeburskim. Leżący w Wielkopolsce 
Szubin od XIV do XVIII wieku należał administracyjnie do województwa kaliskiego i powiatu 
kcyńskiego. 
 W wyniku I rozbioru Polski Szubin wszedł pod panowanie Prus. 22 maja 1775 roku przy-
sięgę na wierność ówcześnie panującemu Fryderykowi II złożył w Inowrocławiu dzierżawca dóbr 
szubińskich Mikołaj Trąbczyński i burmistrz miasta Wojciech Głowacki. Po zagarnięciu przez 
Prusy obwodu nadnoteckiego Szubin wszedł w skład powiatu bydgoskiego. W 1796 roku na terenie 
darowanym przez Stanisława Mycielskiego szubińscy protestanci postawili kościół. Pierwszym 
pastorem został Andrzej Hoffmann, a jego następcą Bogumił Plath. Rozwój miasta związany był 
z utworzonym w 1818 roku powiatem szubińskim, w którego skład wszedł Barcin, Kcynia, Ła-
biszyn, Rynarzewo i początkowo także Żnin i Gąsawa. Rozpoczęło się tworzenie administracji 
powiatowej. W 1835 roku powołany został sąd ziemski i miejski, który następnie został przemia-
nowany na sąd powiatowy. Jego siedziba mieściła się w sąsiedztwie kościoła protestanckiego. 
 Wraz z rozwojem miasta pod administracją pruską średniowieczna lokalizacja centrum miasta, 
którą stanowił Rynek i ufundowany przez Sędziwoja kościół katolicki pw. św. Marcina Bpa, zaczęła 
tracić tę rolę. W 1840 roku miasto strawił wielki pożar. Pod naporem płomieni zniszczeniu uległo 
78 budynków mieszkalnych, 6 budynków fabrycznych, 10 spichlerzy, 46 stodół, 104 stajnie i szopy,

Plac Wolności w Szubinie. Od wojny francusko-pruskiej po czasy współczesne

Plac Wolności w Szubinie. 
Od wojny francusko-pruskiej po czasy współczesne

Kamila Czechowska
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  Bembnistę. Pomnik został uroczyście odsłonięty 3 
maja 1923 roku. Pozostawiono kolumnę, którą wień-
czył orzeł. Wymieniono tablice, na których umiesz-
czono napis upamiętniający zwycięski bój o Szubin 
z 11 stycznia 1919 roku. W prasie podkreślano fakt, że 
pomnik został odbudowany ku uczczeniu i pamięci 
oswobodzicieli miasta Szubina oraz pobytu mar-
szałka Ferdynanda Focha w Poznaniu2. Takie wyko-
rzystanie pomnika poniemieckiego doprowadziło do 
sytuacji, że gdy inne okoliczne miasta gromadziły 
środki na budowę pomników, w Szubinie nie było 
takiej potrzeby.
 Tablice z niemieckiego pomnika zdemontowano 
i zwrócono Niemcom, którzy umieścili je na jednej 
ze ścian kościoła protestanckiego. Inny los spotkał 
ozdobne głazy, które otaczały niemiecki pomnik. 
Zostały one użyte do otoczenia mogiły zbiorowej 
poległych powstańców wielkopolskich 1918–1919 na 
szubińskim cmentarzu. Wykorzystanie ich jako ele-
mentów przy mogile powstańczej wywołało falę nie-
zadowolenia w lokalnym środowisku kombatanckim. 
Początkowo mogiła zbiorowa na cmentarzu w Szubi-
nie miała kształt kopca ziemnego otoczonego słup-
kami kamiennymi, które połączone były żelaznym łańcuchem. Budził on jednak pewne zastrze-
żenia wśród środowisk zaangażowanych w walkę narodowowyzwoleńczą. W 1922 roku na łamach 
prasy ukazał się następujący list podpisany przez grono wojskowych Szubina i okolicy: Słupy ka-
mienne z pod pomnika zwycięstwa niemieckiego w roku 1871, jaki dotąd stoi w Szubinie użyto w ten 
sposób, że ozdobiono niemi grób bohaterów polskich z pod Szubina, którzy polegli w walce o oswobo-
dzenie Wielkopolski. Czyżby miasto i jego mieszkańcy nie mogli zdobyć się na nowe kamienie na grób 
poległych bohaterów, miast brać stare i zniszczone i to jeszcze z pod pomnika niemieckiego, pamiątki 
znienawidzonych rządów pruskich. Żołnierze Szubina i okolicy, którzy brali udział w oswobodzeniu 
Wielkopolski, uważają to za profanację chwalebnej pamięci poległych kolegów. Przy tej sposobności, 
wspomnieć należy, że grób tych poległych żołnierzy polskich znajduje się w stanie wielkiego zanie-
dbania i nieco zupełnie nie stara się o utrzymanie tych grobów w porządku, nie mówiąc już o ich 
przyozdobieniu3– grzmieli weterani. Sytuacja mimo krytykującej postawę mieszkańców notatki 
w prasie nie uległa najprawdopodobniej dużej poprawie. Kamienne elementy zostały usunięte 
z chwilą zbudowania pomnika nad powstańczą mogiłą4. 
 Plac z pomnikiem, jako jedyny taki obiekt w mieście, był miejscem, które grało ważną rolę 
podczas uroczystości patriotycznych. Odwiedzano go w styczniu, gdy świętowano zwycięskie 

2 Szubin, „Dziennik Bydgoski”, nr 145 z 28 VI 1923, s. 5. 
3 Szubin, „Dziennik Bydgoski”, nr 94 z 3 V 1922, s. 4.
4 Wielkie święto narodowe w Szubinie, „Dziennik Bydgoski”, nr 117 z 20 V 1924, s. 5.

Plac Wolności w Szubinie. Od wojny francusko-pruskiej po czasy współczesne

il. 2. Pomnik przy ul. Parkowej (obecnie pl. Wol-
ności), A. Schmidt Schubin; karta pocztowa 
z obiegu 29 XII 1901 r. Zbiory Muzeum Ziemi 
Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

wieża kościoła katolickiego, szkoła katolicka, przytułek dla ubogich, część bruku drewnianego. Pło-
mienie pochłonęły także akta magistratu. Odbudowa miasta doprowadziła do powstania nowych 
ulic, w tym nowego rynku, a także brukowanych kamieniem ulic. Na placu w sąsiedztwie kościoła 
protestanckiego powstały, obok budynku sądu, także szkoła i pastorówka.
 Historia stojących na placu pomników rozpoczęła się pod koniec XIX wieku, kiedy władze pru-
skie postawiły pomnik upamiętniający żołnierzy, którzy walczyli w wojnach francusko-pruskich 
w 1866 i 1870 roku. Pomnik doczekał się własnej karty pocztowej i był umieszczany na wieloob-
razkowych kartach z końca XIX wieku. Pomnik zdobiły dwie tablice. Jedna z inskrypcją dotyczącą 
wojny, a druga z nazwiskami poległych w niej mieszkańców powiatu szubińskiego. Szubińska 
kolumna, którą wieńczył orzeł była jednym z wielu pomników, które powstały na terenie Niemiec 
a upamiętniały zryw. Liczne obiekty powstały w ramach upamiętniania dwudziestolecia zawarcia 
pokoju1. 
 Pomniki z wojen 1864–71 pojawiły się w prawie wszystkich ówczesnych miastach i wsiach pa-
rafialnych na Dolnym Śląsku, części Górnego Śląska, Pomorzu, Warmii i Mazurach Wschodnich 
oraz Wielkopolsce. Najbardziej okazałe lokowano na centralnych placach miast powiatowych. 
Nie było jednego wzoru, przeważały formy w stylu empire, z elementem ozdobionej girlandami 
i wieńcami kolumny lub obelisku, na których szczycie umieszczano wizerunek orła. Bliźniacze do 
szubińskiego pomniki można było spotkać w wielu miastach powiatowych zaboru pruskiego. Mię-
dzy innymi w parku w Ciechocinku, gdzie w 1929 roku kolumnę poświeconą żołnierzom z wojny 
francusko-pruskiej przebudowano i nadano nowego patrona – Romualda Traugutta. 
 Także w Szubinie, po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku, miejscowe organizacje skupiające 
weteranów i mieszkańcy miasteczka zaangażowali się w przebudowę tego pomnika, który nazy-
wano pomnikiem „Wolności”. Na zdjęciach z poświęcenia pomnika rozpoznać można bohaterów 
powstańczych walk, między innymi ks. radcę Ludwika Sołtysińskiego, Władysława Małka, Jana 

1 Kamila Czechowska, Szubin. Spacer z historią w tle, Szubin 2015, s. 11–12.

il. 1. Fragment mapy z początku XX w. z zaznaczonym placem. Zbiory Kamili Czechowskiej
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października 1927 roku. Po złożeniu czterech wieńców na mogile powstańczej odbyła się defilada, 
a następnie uczestnicy odbyli posiedzenie w parku przy pomniku Wolności. Zebranych powitał 
prezes obwodowy Hipolit Walkowski, a referat o obowiązkach członków wygłosił sekretarz obwo-
dowy Kazimierz Tomaszewski. W imieniu władz wojskowych i garnizonu bydgoskiego życzenia 
złożył mjr Arciszewski. Głos zabierali także przedstawiciele okręgu, władz miejscowych, prasy. 
Wykorzystując uroczystą okazję, wręczono dyplomy nominujące na honorowych członków ob-
wodu szubińskiego prezesowi okręgowemu Gustawowi Bernaczkowi i redaktorom Janowi Tesce 
oraz Kazimierzowi Tomaszewskiemu10.
 Nie tylko w tradycji powstania wielkopolskiego wykorzystywano to miejsce. 19 marca 1929 
roku w Szubinie urządzono uroczystość z okazji imienin marszałka Józefa Piłsudskiego. O godz. 
19.45 po zbiórce przed Domem Polskim miejscowe organizacje przy blasku pochodni udały się 
pochodem przez miasto pod pomnik na placu Wolności. Po dotarciu na miejsce zebrani wysłu-
chali przemówienia prezesa obwodowego Towarzystwa Powstańców i Wojaków Hipolita Walkow-
skiego, a na zakończenie wzniesiono okrzyki na cześć wodza11. Nie były to jedyne „imieninowe” 

10 Zjazd obwodowy Tow. Powstańców i Wojaków, „Dziennik Bydgoski”, nr 233 z 11 X 1927, s. 6; Zjazd obwodowy 
Tow. Powstańców i Wojaków w Szubinie, „Orędownik Urzędowy powiatu Szubińskiego”, nr 81 z 12 X 1927, s. 
5–6; II. Zjazd obwodowy towarzystw wojackich w Szubinie, „Dziennik Bydgoski”, nr 234 z 12 X 1927, s. 6; Zjazd 
obwodowy Tow. Powst. i Woj., „Gazeta Bydgoska”, nr 235 z 13 X 1927, s. 4; Echa zjazdu obwodowego P. i W., „Ga-
zeta Bydgoska”, nr 238 z 16 X 1927, s. 8.

11 Szubin, „Orędownik Powiatowy powiatu Szubińskiego”, nr 22 z 16 III 1929, s. 3; Uroczystość ku czci marszałka 
Piłsudskiego, „Dziennik Bydgoski”, nr 69 z 23 III 1929 r., s. 7; Uroczystość Marszałkowska, „Orędownik Powia-
towy powiatu Szubińskiego”, nr 24 z 23 III 1929, s. 3.

Plac Wolności w Szubinie. Od wojny francusko-pruskiej po czasy współczesne

il. 4. Uroczystość odsłonięcia pomnika 3 maja 1923 r. Zbiory Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna

powstanie wielkopolskie. Między innymi podczas 
capstrzyku, który poprzedzał główne obchody pięt-
nastej rocznicy wyzwolenia miasta zaplanowano 
kulminacyjny element pod pomnikiem5. W Szubinie 
obchód udał się wspaniale. Już w dniu 13, bm. wyru-
szył capstrzyk z pochodniami ulicami miasta rzęsiście 
iluminowanych zatrzymując się w miejscach gdzie bo-
haterską śmiercią poległ pierwszy powstaniec Szubina 
śp. Jan Cielecki oraz d-ca 2-giej kompani kcyńskiej śp. 
Józef Codrow. W miejscach tych ustawiono tablice 
iluminowane zniczami. Zakończenie capstrzyku od-
było się pod pomnikiem „Wolności” odśpiewaniem 
modlitwy6.
 Środowiska kombatanckie miasta i regionu 
organizowały tu część swoich uroczystości. Przykła-
dem może być zaplanowany na 21 września 1925 roku 
zjazd wszystkich Towarzystw Powstańców i Woja-
ków z obwodu szubińskiego. Obok Towarzystw Po-
wstańców i Wojaków zjazd obejmował także inne 
organizacje przysposobienia wojskowego z obwodu. 

Zgromadzenie miał poprzedzić capstrzyk z udziałem orkiestry wojskowej i plutonu honorowego 
towarzystwa. Planowano przejście przez miasto i odśpiewanie „Roty” przed pomnikiem Wolności7. 
W październiku 1926 roku odbył się w Szubinie zjazd Okręgu Bydgoskiego Towarzystwa Powstań-
ców i Wojaków, gdzie jednym z punktów była defilada przed pomnikiem Wolności oraz powitanie 
gości i oficjalne przemowy8. W dniu zjazdu, po uroczystościach na cmentarzu, pochód udał się 
na plac przy pomniku Wolności. Tu powitał uczestników prezes obwodowy Hipolit Walkowski, 
następnie gospodarz powiatu starosta Władysław Kuntzer, a dalej, w imieniu władz wojskowych, 
płk Łukomski. Na placu zabierali głos także burmistrz Sylwester Gruss, redaktor „Dziennika Byd-
goskiego” Jan Teska i w imieniu „Gazety Bydgoskiej” poseł Józef Petrycki9. W kolejnym roku 
odbył się II zjazd obwodu szubińskiego – 9 

5 Szubin, Przed 15-leciem oswobodzenia miasta, „Dziennik Bydgoski”, nr 277 z 1 XII 1933, s. 8; Odezwa, „Orędow-
nik Powiatu Szubińskiego”, nr 96 z 2 XII 1933, s. 3–4.

6 15 lat wolności Szubina, „Orędownik Powiatu Szubińskiego”, nr 4 z 17 I 1934, s. 3.
7 Uroczyste święto Tow. Powst. i Wojaków na obwód Szubin i święto przysposobienia wojskowego, „Dziennik Byd-

goski”, nr 215 z 18 IX 1925, s. 4. 
8 Ruch Towarzystw, „Gazeta Wągrowiecka”, nr 115 z 26 IX 1926, s. 3; Zjazd i zawody Powstańców i Wojaków, „Ga-

zeta Bydgoska”, nr 222 z 26 VI 1926, s. 11; Zwraca się uwagę!, „Orędownik Urzędowy powiatu Szubińskiego”, nr 
77 z 25 IX 1926 r., s. 3; Zwraca się uwagę!, „Orędownik Urzędowy powiatu Szubińskiego”, nr 78 z 29 IX 1926, R. 
VII, s. 4; Święto Powstańców i Wojaków w Szubinie, „Dziennik Bydgoski”, nr 227 z 2 X 1926, s. 6; Szubin, „Gazeta 
Bydgoska”, nr 226 z 1 X 1926, s. 9; Powstańcy i Woj. okr. bydgoskiego, „Gazeta Bydgoska”, nr 228 z 3 X 1926, s. 6.

9 Zjazd Powstańców i Woj. w Szubinie, „Gazeta Bydgoska”, nr 229 z 5 X 1926, s. 2; Zjazd okręgowy Towarzystwa 
Powstańców i Wojaków w Szubinie, „Dziennik Bydgoski”, nr 229 z 5 X 1926, s. 7; Jeszcze zjazd Tow. Powstańców 
i Wojaków, „Dziennik Bydgoski”, nr 230 z 6 X 1926, s. 6; Witajcie druhowie!, „Dziennik Bydgoski”, nr 228 z 3 X 
1926, s. 6.

il. 3. Tablica z pomnika poświeconego wojnie 
francusko-pruskiej, fot. Kamila Czechowska, 
2014 r.
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  tereny opuścili Niemcy. Kościół protestancki stał pu-
sty, a zniszczony kościół katolicki pw. św. Marcina 
Bpa nie mógł służyć miejscowym Polakom. Wyj-
ściem z sytuacji było przejecie na potrzeby wiernych 
kościoła poniemieckiego. Nieznane są okoliczno-
ści demontażu tablic inskrypcyjnych związanych 
z wojną francusko-pruską z wnętrza kościoła. Przez 
lata nikt się nimi nie interesował, nikt o nich nie 
pamiętał. Kilka lat temu podczas remontu instala-
cji elektrycznej, w jednej z szubińskich instytucji, 
odnaleziono jedną tablicę z pomnika niemieckiego, 
której strona bez inskrypcji przez dziesięciolecia 
służyła jako tablica rozdzielcza. Takie użytkowanie, 
nawiercenia i inne działania trwale zniszczyły tablicę. 
Jednak dzięki temu ocalała i jest ciekawym świadec-
twem działalności władz zaborczych na naszym te-
renie u progu XX wieku.
 Główny plac w mieście już w rok po zakończe-
niu II wojny światowej był świadkiem uroczystości 
odsłonięcia pomnika. Nowy pomnik stanął nieda-
leko miejsca, w którym zlokalizowany był pomnik 
Wolności. Nazwano go pomnikiem Wdzięczności 
i zbudowano w 1946 roku dla upamiętnienia wy-
zwolenia Szubina w 1945 roku przez Armię Radziecką oraz ku czci poległych i pomordowanych 
Polaków. Napis na pomniku w języku polskim i rosyjskim głosił Bohaterom walki o niepodległość 
i demokrację mieszkańcy m. Szubina. Dwie strony pomnika – wschodnia i zachodnia zdobione były 
gwiazdami radzieckimi, wizerunkiem orderu Za Wojnę Ojczyźnianą, a także portretem Lenina 
i Stalina. Pozostałe dwie strony pomnika – północna i południowa dekorował wizerunek orła bez 
korony, Krzyż Grunwaldu, krzyż wzorowany na odznace związku skupiającego weteranów. Istnieją 
poważne przesłanki wskazujące na to, że pomnik został poświęcony przez ks. Stanisława Gałec-
kiego, a uroczyste odsłonięcie nastąpiło 22 lipca 1947 roku, w dniu, który upamiętniał manifest 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Nie znany jest autor projektu pomnika. W latach 
siedemdziesiątych w jego sąsiedztwie ustawiono dwie armaty. 
 Najczęściej obiekt był wykorzystywany podczas uroczystości związanych z rocznicą 21 stycznia 
1945 roku. Upamiętniano w ten sposób fakt wkroczenia do miasta wojsk radzieckich i zakończenie 
okupacji niemieckiej w mieście. Pod pomnikiem wartę pełnili harcerze ze Związku Harcerstwa 
Polskiego. Odbywały się też inne uroczystości. W ramach 650-lecia miasta w 21 stycznia 1965 roku 
tu rozpoczęły się uroczystości w ramach roku jubileuszowego, podczas których zorganizowano 
zjazd szubinian, a jeden z punktów programu mówił o złożeniu kwiatów pod pomnikiem. 
 Pierwotna wersja pomnika wzbudzała wiele kontrowersji. Szczególne niechęć budziły po-
dobizny Lenina i Stalina, które wielokrotnie były oblewane czerwoną farbą. Na początku lat 
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il. 7. Uroczyste odsłonięcie tablicy na budynku 
Sądu Rejonowego, 1969 r.  Zbiory Muzeum 
Ziemi Szubińskiej 

uroczystości w mieście. Dwa dni miały trwać w Szu-
binie obchody z okazji imienin marszałka w 1935 
roku. W mieście powołano specjalny komitet, który 
zajął się przygotowaniem święta. Już 16 marca 1935 
roku zaplanowano w Szubinie uroczyste pobranie 
ziemi, która miała trafić na kopiec Józefa Piłsud-
skiego w Krakowie. Ziemię miał pobrać starosta 
Dąbrowski i przedstawiciele społeczeństwa i władz. 
Swój udział w uroczystym pobraniu ziemi zapowie-
dzieli uczestnicy walk nie tylko z Szubina ale i oko-
licy. Ziemia miała zostać złożona do urny i odebrana 
przez sztafetę konną ułanów. Zbiórkę dla mieszkań-
ców przewidziano o godz. 11.40 przed pomnikiem 
Wolności12. Na 18 marca 1935 roku przewidziano 
dekorację gmachów urzędowych, przyjmowanie ży-
czeń dla marszałka, akademię w szkole powszech-
nej, o godz. 19.00 capstrzyk ulicami miasta. Udział 
w capstrzyku mieli wziąć członkowie miejscowych 
organizacji. Na 19 marca 1935 roku zaplanowano 
między innymi sadzenie drzewek przed pomnikiem 
Wolności13. 
 W 1933 roku miejscowe koło Związku Wete-
ranów Powstania Wielkopolskiego przymierzało się 
do renowacji pomnika, co omawiano na zebraniu 6 
sierpnia. Zarząd koła, z uwagi na skromne dochody, 
miał się w tej sprawie zwrócić do „odpowiednich 
czynników”14. 
Tak minęło dwudziestolecie międzywojenne. Wojska 
niemieckie wkroczyły do Szubina 5 września 1939 
roku. Okupant niszczył oznaki polskości, w tym po-
mniki. Taki los spotkał pomnik Wolności, który nie 
przetrwał II wojny światowej. Nie zachowały się też 
tablice z pomnika upamiętniające powstanie wielko-
polskie 1918/1919. 
 Inny los spotkał tablice z pomnika upamięt-
niającego poległych w wojnie francusko-pruskiej, 

które po 1919 roku znalazły schronienie w kościele protestanckim. Po przegranej wojnie nasze 

12 Powiatowy Komitet Wykonawczy dla przewiezienia ziemi z pobojowisk Wielkopolski do Krakowa pod Kopiec I. 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego komunikuje, „Orędownik Powiatu Szubińskiego”, nr 21 z 16 III 1935, s. 4.

13 Józef Piłsudski – to Twórca i Wskrzesiciel Państwa Polskiego, „Orędownik Powiatu Szubińskiego”, nr 20 z 13 III 
1935, s. 4.; Odezwa do Społeczeństwa miasta Szubina, „Orędownik Powiatu Szubińskiego”, nr 21 z 16 III 1935, s. 
3; Święto Marszałka J. Piłsudskiego w Szubinie, „Orędownik Powiatu Szubińskiego”, nr 23 z 23 III 1935, s. 2–4. 

14 Związek Uczestników Powstań Narodowych, „Orędownik Powiatu Szubińskiego”, nr 63 z 9 VIII 1933, s. 3.

il. 6. Pomnik Niepodległości, 2013 r.,
 fot. Kamila Czechowska

il. 5. Pomnik Wdzięczności, 2 połowa XX w. 
Zbiory Muzeum Ziemi Szubińskiej 

 im. Zenona Erdmanna
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Pomnik stał się bohaterem reportażu Twardy pomnik autorstwa Konstantego Dombrowicza, gdzie 
wypowiadali się bohaterowie całej historii. Emisja materiału wywołała poruszenie
w lokalnym środowisku. Solidnie zbudowany pomnik, opór części społeczeństwa doprowadziły do 
zmiany planów z rozbiórki na modernizację. Decyzja zapadła w maju 1993 roku. Bryłę pomnika 
otynkowano, by uroczyście odsłonić 10 listopada 1993 roku. Pomnik odsłaniał burmistrz Jan Iciak, 
weteran powstania wielkopolskiego Jerzy Kwasek, a święcił ks. proboszcz Michał Kudłacik. Od 
strony północnej na tablicy z ciemnego piaskowca (o wymiarach 800x400 mm) widnieje napis: 
„BOJOWNIKOM O POLSKOŚĆ, WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ ZIEMI SZUBIŃSKIEJ 1793–
1919”. Tablica od strony południowej zawiera następująca inskrypcję: „POLEGŁYM W WALKACH 
Z OKUPANTEM HITLEROWSKIM NA WSZYSTKICH FRONTACH”17.
 Dzisiaj pod pomnikiem odbywają się uroczystości patriotyczne. 15 sierpnia, 1 września, 11 listo-
pada, składane są wiązanki kwiatów i zapalane znicze. Cały czas trwa dyskusja nad modernizacją 
pomnika, wymianą tablic. Odzywają się głosy, że modernizacja to za mało gdyż: w pomniku bije 
radzieckie serce i to jest dla niektórych osób barierą przed oddawaniem hołdu w dniach rocznic 
narodowych. 
 Pomnik na placu Wolności nie jest jedynym obiektem związanym z upamiętnianiem ważnych 
wydarzeń w Szubinie. Na budynku Sądu Rejonowego przy pl. Wolności umieszczona jest tablica 
pamiątkowa z nazwiskami osób zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej.  

17 K. Czechowska, Przewodnik, Szubin 2017, s. 30–31.
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il. 9. Dąb posadzili członkowie rodziny: Urszula, Stanisława i Łukasz Cerajewscy oraz Regina i Michał Piochacz, burmistrz 
Ignacy Pogodziński i ks. proboszcz Jacek Pawelczyk. 2012 r. fot. Katarzyna Cieniuch. Zbiory Muzeum Ziemi Szubińskiej 

dziewięćdziesiątych XX wieku wokół pomnika rozgorzała dyskusja. W lipcu 1990 roku na sesji 
Rady Miejskiej wystąpiono z wnioskiem o zburzenie pomnika. Decyzji nie podjęto, gdyż więk-
szość wstrzymała się od głosu. Rozgorzała społeczna dyskusja, która nie schodziła z ust mieszkań-
ców Szubina przez trzy lata. W jej wyniku Rada Miejska w Szubinie uchwałą z dnia 29 czerwca 
1992 roku podjęła decyzję o rozbiórce pomnika. Ówczesna prasa donosiła o grupie związkowców 
z rometowskiej15 Solidarności, która za pomocą lin próbowała przewrócić pomnik, co nie dało 
żadnego efektu, a ciągniki wykorzystane do tej pracy „stawały dęba”. Kolejna koncepcja przewidy-
wała skucie pomnika od dołu i przewrócenie za pomocą dźwigu. Po zabezpieczeniu terenu przez 
policję sprowadzony dźwig zaczął się zapadać i w obawie przed ugrzęźnięciem dźwig wycofano. 
Powstał nieformalny komitet obrony pomnika, protestowały grupy mieszkańców, co doprowadziło 
do wstrzymania rozbiórki przez burmistrza. Ignacy Pogodziński, były sekretarz PZPR złożył Radzie 
Miejskiej ofertę wykupienia pomnika, jednak decyzji w tej sprawie nie otrzymał. Wrogi obóz twier-
dzi, że propozycja ta była złośliwością, aby przedłużyć pertraktacje w sprawie rozbiórki – podano 
w „Pałukach”16.
 

15 Romet – przedsiębiorstwo produkujące w latach 70. XX w. rowery i motorowery. Jeden z zakładów znajdował 
się w Kowalewie koło Szubina.

16 Maria Warda, Wokół pomnika w Szubinie, „Pałuki”, nr 58 z 12 III 1993, s. 1, 8.

il. 8. Dąb posadził syn Józefa Młodowicza, Jerzy i komendant wojewódzki policji nadinspektor Krzysztof Gajewski, 7 X 2010 r. 
fot. Piotr Bembenek. Zbiory Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
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  Tablica została ufundowana przez Miejską Radę Narodową i społeczeństwo miasta Szubina. Uro-
czyste odsłonięcie nastąpiło 21 stycznia 1965 roku w ramach obchodów 600-lecia miasta18.
 Na skwerze, nieopodal pomnika Niepodległości w XXI wieku posadzone zostały dwa dęby 
katyńskie. Pierwszy zasadzony na placu Wolności, 7 kwietnia 2010 roku, Dąb Pamięci poświęcony 
jest pierwszemu komendantowi powiatowemu Policji Państwowej w Szubinie Józefowi Młodo-
wiczowi, który został zamordowany przez Rosjan strzałem w tył głowy w Twerze (Kalinin). Dąb 
posadzili syn Józefa Młodowicza, Jerzy, i komendant wojewódzki policji nadinspektor Krzysztof 
Gajewski19. Na skwerze, po lewej stronie pomnika 14 kwietnia 2012 roku uroczyście posadzono 
Dąb Pamięci zamordowanego w Katyniu mjr. Maksymiliana Zodrowa. Dąb posadzili członkowie 
rodziny: Urszula, Stanisława i Łukasz Cerajewscy oraz Regina i Michał Piochacz, burmistrz Ignacy 
Pogodziński i ks. proboszcz Jacek Pawelczyk20. 
 Po lewej stronie jednej z alejek placu Wolności znajduje się głaz z pamiątkową tablicą infor-
mującą o zakopaniu w tym miejscu kapsuły pamięci. Wewnątrz kapsuła zawiera listy mieszkań-
ców Szubina napisane w ramach obchodów jubileuszu 650-lecia miasta. Są one adresowane do 
przyszłych pokoleń i można było je składać w wielu miejscach w mieście, także w Muzeum Ziemi 
Szubińskiej. Uroczyste zakopanie kapsuły odbyło się 21 czerwca 2015 roku. Wtedy to na placu 
Wolności zatrzymała się parada mieszkańców, która stanowiła jedną z atrakcji jubileuszu miasta. 
Następnie oficjalnie zamknięto kapsułę i zakopano. Po zabetonowaniu usytuowano w tym miejscu 
głaz z tablicą. Projekt kapsuły w formie skrzyni ze stali nierdzewnej wykonała i zrealizowała firma 
Metal-Fan ze Stanisławki. Głaz z tablicą wykonała firma kamieniarska Mariana Domżalskiego 
z Kcyni. Klucz do kłódki zamykającej kapsułę znajduje się w gabinecie burmistrza Szubina, z ad-
notacją o użyciu go w roku 2065 z okazji 700-lecia miasta.
 Plac Wolności w Szubinie przez ponad wiek był świadkiem historii, depozytariuszem pa-
mięci na przestrzeni ponad stu lat. Od końca XIX wieku do pierwszej połowy XXI wieku zacho-
dziły w nim przemiany związane z dziejami ziem polskich, znajdowała w nim odzwierciedlenie 
historia wielka w lokalnym wymiarze. Koleje losu i nazwiska, te polsko i niemiecko brzmiące, 
poddanych pruskich z ocalałej tablicy upamiętniającej wojnę Prus z Francją przypominają nam 

18 K. Czechowska, Przewodnik, Szubin 2017.
19 Józef Młodowicz (1898–1940) urodził się 30 XII 1898 r. w Beńkowej Wiszni koło Lwowa. W 1919 r. ochotniczo 

wstąpił do wojska. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po ukończeniu studiów prawniczych podjął 
służbę w Policji Państwowej. 26 X 1934 r. skierowano go do Szubina. Był komendantem Policji Państwowej do 
1939 r. Po wybuchu II wojny światowej znalazł się w rejonie Tarnopola. W październiku 1939 r. został areszto-
wany przez Rosjan w Złoczowie i tam więziony. Po miesiącu przewieziono go do Ostaszkowa. Zamordowany 
przez NKWD w kwietniu 1940 r. w Kalinie (obecnie Twer). Pogrzebany został w Miednoje. W 2007 r. awanso-
wany pośmiertnie do stopnia komisarza Policji Państwowej. K. Czechowska, Nowe miejsca pamięci narodowej 
na terenie miasta i gminy Szubin, „Duch i czas”, nr 6, 2010, s. 64–65. 

20 Maksymilian Zodrow (1883–1940) urodził się w 1883 r. w Dziembowie koło Chodzieży. Ukończył Seminarium 
Nauczycielskie we Wschowie. Był nauczycielem w szkole powszechnej w Szubinie. W czasie I wojny światowej 
dostał się do niewoli angielskiej. Po powrocie w 1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego. W 1929 r. przeszedł w stan 
spoczynku i rozpoczął pracę w szkole wojskowej. W sierpniu 1939 r. otrzymał kartę mobilizacyjną i został 
komendantem Kalisza. Następnie trafił na Kresy Wschodnie. Dostał się do niewoli radzieckiej. Przebywał 
w obozie w Kozielsku. 27.04.1940 r. został zabity strzałem w tył głowy w Lesie Katyńskim. W 1943 r. jego ciało 
zostało ekshumowane przez Niemców. Nazwisko umieszczono na liście ofiar. W 2007 r. został awansowany 
pośmiertnie na stopień majora Wojska Polskiego. K. Czechowska, Przewodnik…, s. 33.

Plac Wolności w Szubinie. Od wojny francusko-pruskiej po czasy współczesne

Tablica pamiątkowa z napisem „TU ZOSTALI ZAMORDOWANI PRZEZ HITLEROWCÓW 
W DNIU 18 WRZEŚNIA 1939 R. CI, KTÓRYCH JEDYNYM PRZEWINIENIEM BYŁO TO, ŻE 
BYLI POLAKAMI” upamiętnia zamordowanych w tym miejscu, a dokładnie na placu przed bu-
dynkiem sądu i na podwórzu dawnej Miejskiej Rady Narodowej oraz na ulicach miasta, przez 
Niemców mieszkańców miasta i gminy Szubin. Na tablicy widnieje 29 nazwisk: Maksymilian 
Andrzejewski, Jan Szczotka, Jan Noga, Ludwik i Feliks Kause, Tomasz i Jan Błażak, Henryk Sa-
skowski, Jan i Michał Panek, Antoni Klucz, Czesław Jasiński, Franciszek Gano, Stanisław Prusia-
nowski, Hieronim Lipka, Józef Mazur, Wacław Graczyk, Jan Szczepański, Władysław Kobylski, 
Michał Hübner, Franciszek Chromiński, Józef Słowiński, Andrzej, Ludwik i Władysław Poczekaj, 
Józef Tomaszewski, Józef Pawlak, Jan Brzykcy, Jan Strzyżewski. Byli to rolnicy, robotnicy, drobni 
przedsiębiorcy. Tablica upamiętnia jedno z krwawszych wydarzeń w dziejach historii Szubina. Po 
wkroczeniu we wrześniu Niemców do miasta zaczęły się aresztowania, z czasem rozstrzeliwania 
Polaków. 18 września 1939 roku grupa skazańców została wyprowadzona przez Niemca Thona 
z więzienia, po czym sami musieli przygotować sobie mogiłę. Gdy grób miał głębokość 1,5 metra, 
nakazano wyrzucić narzędzia pracy, ustawiono karabin maszynowy, z którego oddano strzały do 
skazanych. Egzekucji dokonało 7 żołnierzy Wehrmachtu. W końcowym okresie okupacji 1944 roku 
hitlerowcy dla zatarcia śladów zbrodni ekshumowali zwłoki i spalili je w polowym krematorium. 

il. 10. Głaz nad kapsułą pamięci, 2017 r. fot. Alina Zbieranek. Zbiory Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna



44 Architektura miast vi

 o skomplikowanej historii nie tylko Polski, ale i Europy. Podobną wymowę ma modernizacja po-
mnika Wdzięczności w pomnik Niepodległości w ostatniej dekadzie XX wieku. Plac Wolności 
jest miejscem, które ewoluuje. Obok miejsc pamięci można także odpocząć w cieniu drzew, które 
mieszkańcy sadzili w latach 30. XX wieku i podziwiać rozwój dębów sadzonych, by upamiętnić 
sylwetki zasłużonych mieszkańców. Równolegle zmienia się jego otoczenie, które związane było 
z funkcjonowaniem w Szubinie stolicy powiatu czy gminy protestanckiej. 

Streszczenie

 Plac Wolności w Szubinie powstał wraz z rozwojem miasta w XIX w. Powstał tu kościół pro-
testancki, pastorówka, sąd, szkoła. Niewielki plac stał się depozytariuszem pamięci na przestrzeni 
ponad stu lat. Zlokalizowano wiele obiektów związanych z historią miasta i władz. Pierwsi uczynili 
to Niemcy, którzy zlokalizowali obok kościoła ewangelickiego pomnik poświęcony wojnie francu-
sko-pruskiej. Po powstaniu wielkopolskim pomnik przebudowali Polacy. Pomnik został zniszczony 
w czasie II wojny światowej. Po II wojnie światowej na budynku sądu umieszczono tablicę pamięci 
Polaków zamordowanych 18 września 1939 r. przez Niemców . W 1947 r. poświęcono nowy pomnik 
, który przebudowano w 1993 r. W XXI w. posadzono tu katyńskie dęby pamięci Józefa Młodowicza 
i Maksymiliana Zodrowa, których zamordowano w 1940 r. W 2015 r. na placu zakopano kapsułę 
pamięci w ramach obchodów jubileuszu 650-lecia miasta. 

Słowa kluczowe: pomnik, tablica pamiątkowa, wojna, zbrodnia katyńska, powstanie wielkopolskie

Summary

Plac Wolności in Szubin. From the Franco-Prussian war to the present day.

 Plac Wolności in Szubin was established along with the development of the city in the 19th 
century. A Protestant church, a pastoa house, a court and a school were established here. A small 
square became a depositary of memory over a hundred years. Many objects related to the history of 
the city and authorities have been located. The Germans made it first, and they located a memorial 
to the Franco-Prussian war next to the Evangelical church. After the Wielkopolska Uprising, the 
monument was rebuilt by Poles. The monument was destroyed during World War II. After the 
Second World War, a memorial plaque for Poles murdered on September 18, 1939 by the Germans 
was placed on the court building. In 1947, a new monument was dedicated, which was rebuilt in 
1993. In the 21st century, Katyn monuments of Józef Młodowicz and Maksymilian Zodrow were 
planted there, murdered in 1940. In 2015, a memory capsule was buried on the square as part of 
the celebration of the 650th anniversary cities.

Key words: monument, memory board, war, the Katyn massacre, Wielkopolska Uprising

mgr Kamila Czechowska,
Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna        
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 W obszarze zainteresowań autora znalazły się gnieźnieńskie pomniki, które przedstawiały 
istotne dla społeczności polskiej i niemieckiej wydarzenia historyczne. Dla potrzeb artykułu za-
proponowano następujące okresy i wydarzenia historyczne związane z pomnikami w Gnieźnie: 
powstanie wielkopolskie, dwudziestolecie międzywojenne, wybuch II wojny światowej oraz czasy 
komunizmu w Polsce.
 Wyzwolenie spod władzy Rzeszy Niemieckiej, po okresie zaborów, oznaczało usunięcie wszel-
kich śladów kultury materialnej zaborcy w tym pomników i monumentów.  Wówczas z ulic i par-
ków miast i miasteczek Prowincji Poznańskiej zaczęły znikać pomniki m.in. pruskich cesarzy. 
Dwudziestolecie międzywojenne było okresem, w którym na fali odradzającej się Rzeczpospolitej 
pamiętano o trudnej drodze do niepodległości, czego dowodem były kolejne pomniki wznoszone 
w miejskiej przestrzeni. Wybuch II wojny światowej i wkroczenie do miast wojsk hitlerowskich 
zwiastowało rychłą zagładę pomników upamiętniających polską historię i kulturę. Zakończenie 
wojny i nastanie komunistycznej władzy nie sprawiło, że zburzone przez nazistów pomniki po-
wróciły na ulice miast. 
 W artykule nie tylko przedstawiona zostanie historia gnieźnieńskich pomników, ale rów-
nież próba odpowiedzi na pytanie – czy należy przywrócić miastu, niektóre z nieodbudowanych 
pomników?

Pomniki w Gnieźnie w czasie zaboru pruskiego 

 Pruski zaborca wzniósł w Gnieźnie tylko dwa pomniki. Były to – najstarszy w mieście świecki 
pomnik Poległych w wojnie francusko-pruskiej w latach 1870–1871 oraz pomnik cesarza Fryde-
ryka III. Ten pierwszy powstał w 1877 roku z inicjatywy dowódcy stacjonującego w Gnieźnie 

Różne losy pomników w przestrzeni miejskiej Gniezna

Różne losy pomników w przestrzeni miejskiej Gniezna

Maciej Kędzierski
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  zaprezentowano gipsową makietę dłuta mało znanego wówczas rzeźbiarza i malarza Marcina 
Rożka9. Co warte podkreślenia odsłonięcia pomnika dokonał Prezydent RP Stanisław Wojciechow-
ski. Na prawdziwy pomnik, odlany z brązu przez firmę braci Łopieńskich z Warszawy, gnieźnianie 
czekali do 29 maja 1929 roku. Wówczas w odsłonięciu sylwetki króla wzięli udział m.in. prymas 
Polski arcybiskup August Hlond oraz Prezydent RP Ignacy Mościcki10. 
 W związku z intensywną modernizacją i rozbudową miasta w latach 1921–1928, która wią-
zała się przede wszystkim z remontem ulic i placów, blasku nabrało otoczenie wokół pomnika 
Bolesława Chrobrego. Mianowicie upiększono miejsce przed katedrą poprzez budowę szerokich 
schodów i balustrad kamiennych, przygotowując tym samym teren pod wspomniany pomnik11. 
 Kolejnym obiektem symbolizującym mniej odległe niż piastowskie czasy był monument po-
święcony Poległym Bohaterom. Idea budowy pomnika pojawiła się w 1919 roku12. Pomysłodawcą 
projektu była Rada Miasta, a na czele komitetu budowy stanął mistrz zduński i lokalny działacz 
Władysław Bysikiewicz. Początkowo planowano, by pomnik autorstwa Leona Drzewieckiego usta-
wić na cmentarzu pw. św. Piotra, gdzie pochowani byli powstańcy wielkopolscy13. Ostatecznie 
monument stanął w parku im. Tadeusza Kościuszki znajdującym się w pobliżu dworca kolejowego 
i Starostwa Powiatowego. 
 Pomnik powstawał z dużymi problemami ze względu na brak dofinansowania ze strony władz 
państwowych. Całą odpowiedzialność finansową zrzucono na hojnych mieszkańców miasta. Po-
mimo datków oraz ofiarowaniu materiałów budowlanych przez osoby prywatne, budowa posu-
wała się bardzo powoli. W 1923 roku gotowy był fundament, pod którym umieszczono tak zwaną 
kapsułę czasu z aktem erekcyjnym monumentu14. Pomnik zlokalizowany w parku (gdzie przed 
kilkoma laty stał pomnik cesarza Fryderyka III) prezentował się okazale. Na zachowanych fotogra-
fiach widać cokół zwieńczony wyrzeźbionym płomieniem. Na pomniku wyryto także listę złożoną 
z 51 nazwisk poległych żołnierzy15. Odsłonięcia dokonano 1 maja 1924 roku przy udziale Prezydenta 
RP Stanisława Wojciechowskiego oraz tłumów gnieźnian. Rok po odsłonięciu W. Bysikiewicz zlecił 
dostawienie po obu stronach obiektu haubic z krótkimi lufami16. Do wybuchu II wojny światowej 
przed pomnikiem obchodzono święto odzyskania niepodległości. 
 W okresie międzywojennym w Pierwszej Stolicy powstały jeszcze dwa pomniki odnoszące 
się do walki o wolną Polskę. Pierwszy poświęcony był żołnierzom, którzy polegli w boju, a na 

9 „Lech. Gazeta Gnieźnieńska: codzienne pismo polityczne dla wszystkich stanów”, 1925, r. 27, nr 227, s. 3; Marcin 
Rożek urodził się w 1885 roku w Kosieczynie, a zmarł w 1944 roku w Auschwitz-Birkenau. Był rzeźbiarzem, 
malarzem i wykładowcą akademickim. Związany przede wszystkim z Poznaniem i Wolsztynem. Autor kilku 
pomników m.in. Siewcy w Luboniu (1923), Fryderyka Chopina w Poznaniu (1923) oraz pomnika Matki Boskiej 
Królowej Polski w Kartuzach (1927). W 1943 roku trafił do obozu koncentracyjnego za niewykonanie rzeźby 
Adolfa Hitlera.  

10 Encyklopedia Gniezna…, s. 484. 
11 J. Topolski, Dzieje Gniezna, Warszawa 1965, s. 599.
12 Encyklopedia Gniezna…, s. 484.
13 R. Wichniewicz, Pomnik poległych synów Gniezna oraz ofiarności jego mieszkańców, http://www.gniezno24.

com/reportaze/item/14116-pomnik-poleglych-synow-gniezna-oraz-ofiarnosci-jego-mieszkancow (dostęp 
18.07.2018); Leon Drzewiecki od 1919 roku prowadził w Gnieźnie zakład kamieniarsko-rzeźbiarski. Zmarł 
w latach 50. XX wieku.

14 Ibidem.
15 Encyklopedia Gniezna…, s. 485. 
16 E. Scholtz, M. Szczepaniak, op. cit., s. 20.

Różne losy pomników w przestrzeni miejskiej Gniezna

6. Pomorskiego Pułku Piechoty nr 491. Pomnik w kształcie kolumny korynckiej, umieszczonej 
na prostopadłościennej podstawie, zlokalizowano przy skrzyżowaniu obecnych ulic Bolesława 
Chrobrego i ks. prymasa Łubieńskiego2. Drugi, projektu Münscha zbudowano w niewielkim parku 
(obecnie park im. Tadeusza Kościuszki) w 1895 roku3. Na pocztówkach i fotografiach z początku 
XX wieku widać konstrukcję pomnika cesarza. Na niezbyt wysokim postumencie, z wyrytym 
napisem Friedrich III, otoczonym niską łańcuchową barierką, stała figura przywódcy Prus. Od-
słonięciu monumentu towarzyszyły wydarzenia, takie jak 7 Zjazd Związku Landwehry Prowincji 
Poznańskiej, na który przyjechali: prezes Prowincji Poznańskiej Hugo Willamowitz-Moellendorf, 
prezes regencji bydgoskiej Christoph von Thiedemann, dowódca 2. i 5. Korpusu Armii gen. Werner 
von Blomberg i generalny superintendent dr Johannes Hesekiel4.
 Oba wymienione wcześniej pomniki, jak podaje Zygmunt Wygocki, zostały zburzone przez po-
wstańców wielkopolskich w nocy z 28 na 29 grudnia 1918 roku5. W przypadku pomnika Poległych 
na Wojnie Francusko-Pruskiej inną wersję wydarzeń przedstawiają autorzy Encyklopedii Gniezna 
i Ziemi Gnieźnieńskiej, którzy twierdzą, iż pomnik przetrwał do maja 1919 roku, kiedy to magistrat 
podjął decyzję o jego rozbiórce6. Informację tę potwierdza profesor Grzegorz Łukomski z Instytutu 
Kultury Europejskiej UAM. Badacz przyznaje, że powstańcy wielkopolscy nie dokonywali aktów 
wandalizmu, a oficjalny demontaż germańskich pomników rozpoczął się wiosną 1919 roku na 
podstawie rozporządzeń Naczelnej Rady Ludowej oraz władz lokalnych poszczególnych gmin, 
powiatów i miast7. Zatem pogląd przedstawiony przez Z. Wygockiego jest błędny. W latach 20. 
XX wieku w miejscu pomnika cesarza umieszczono pamiątkową tablicę z napisem „Nieznanemu 
żołnierzowi w hołdzie 1918–1920”, którą przeniesiono z niezbyt fortunnego miejsca po pomniku 
Poległych na Wojnie Francusko-Pruskiej8. 
 Do wybuchu powstania wielkopolskiego w Gnieźnie stanął jeszcze jeden urokliwy obiekt małej 
architektury, który nie przetrwał do obecnych czasów. W 1900 roku przy głównej arterii miasta 
u zbiegu ulic Wilhelmińskiej i Pocztowej (obecnie Dąbrówki i ks. prym. Łubieńskiego) ustawiono 
okazałą fontannę zwaną Źródełkiem Trojga Dzieci. Fontanna została rozebrana na początku lat 
50. XX wieku. 

Dwudziestolecie międzywojenne

 Na początku lat 20. XX wieku ks. bp. Antoni Laubitz wysunął propozycję zbudowania po-
mnika Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, zostając następnie przewodniczącym Komitetu Bu-
dowy Pomnika. W 900. rocznicę koronacji pierwszego króla Polski, przed gnieźnieńską katedrą, 

1 E. Scholtz, M. Szczepaniak, Gnieźnianina żywot codzienny, Gniezno 2002, s. 18.
2 Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej, pod red. A. W. Mikołajczaka, Gniezno 2011, s. 483.
3 Ibidem.
4 E. Scholtz, M. Szczepaniak, op. cit., s. 18.
5 Z. Wygocki, Gniezno i powiat gnieźnieński w powstaniu wielkopolskim 1918–1919, Poznań 1988, s. 124.
6 Encyklopedia Gniezna…, op. cit, s. 482. 
7 Opinia wyrażona w korespondencji elektronicznej dnia 20.08.2018. 
8 E. Scholtz, M. Szczepaniak, op. cit., s. 20.
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   Okupant starał się zastąpić symbole polskości swoimi pomnikami. Na gnieźnieńskim Rynku 
wzniesiono dwa pylony z germańskimi orłami, z których jeden skierowany był w stronę kate-
dry, a drugi w stronę kościoła ewangelickiego27. Następne pylony (o wysokości trzech metrów) 
ustawiono przed wejściem do Arbeitsamtu (Niemiecki Urząd Pracy mieszczący się przy obecnej 
ulicy ks. prymasa Łubieńskiego)28. Według Jerzego Topolskiego po zburzeniu polskich pomników 
Niemcy szybko zaczęli dekorować miejską przestrzeń emblematami hitlerowskimi i portretami 
führera29. Z kolei miejsca po zburzonych pomnikach pozostały praktycznie niezagospodarowane. 
Jedynie przed katedrą, gdzie uprzednio stał Bolesław Chrobry, zbudowano fontannę, która w gra-
nitowej misie miała wyrytą swastykę.

Okres komunizmu i lata 90. XX wieku

 Po zakończeniu II wojny światowej Gniezno, tak jak inne miasta, zostało pozbawione pomni-
ków, które były symbolami polskiej historii i kultury. Jednak w okresie PRL w mieście pojawiło się 
kilkanaście nowych obiektów. 
 Z okresu międzywojnia odbudowano dwa pomniki, z czego pomnik Bolesława Chrobrego 
z dużym opóźnieniem. Do 1989 roku w Pierwszej Stolicy stanęły m.in. pomnik ku czci pomor-
dowanych Polaków (1946), pomnik „Ludziom Morza” (1968), pomnik ku czci poległych w la-
tach 1939–1945 (1986) czy pomnik Pomordowanych i Poległych Harcerzy (1986). Nazwę „pomnik” 
otrzymał nowy kompleks budynków składający się ze szkoły średniej, auli i muzeum Początków 
Państwa Polskiego (budowa w latach 1970–1978). Co warte podkreślenia, na dziedzińcu liceum 
ulokowano współczesny pomnik Twórców Państwa Polskiego Mieszka I i Bolesława Chrobrego 
autorstwa Józefa Kopczyńskiego30. Na powrót repliki pomnika pierwszego króla Polski gnieźnianie 
czekali aż do lat 80. XX wieku. Odtworzenia pomnika podjął się poznański artysta rzeźbiarz Jerzy 
Sobociński31. Opóźnienie w odbudowie jednego z symboli Pierwszej Stolicy nie oznaczało bier-
ności lub braku zainteresowania mieszkańców miasta tym tematem. Już w pierwszych latach po 
zakończeniu II wojny światowej aktywnie w tej sprawie działały przede wszystkim: Towarzystwo 
Przyjaciół Miasta Gniezna oraz zarząd Koła byłych Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Bole-
sława Chrobrego w Gnieźnie32. Apele i prośby o odbudowanie pomnika pojawiały się w prasie kra-
jowej i polonijnej, a ideę restytucji popierał m.in. Jerzy Lovell czy Wiktor Zin33. Iskierką nadziei dla 
mieszkańców, zainteresowanych losami pomnika, był ogłoszony w 1967 roku konkurs na budowę 

27 T. Tomkowiak, Tajemnice Gniezna…, s. 104. 
28 Ibidem. 
29 J. Topolski, Dzieje Gniezna…, s. 717.
30 Encyklopedia Gniezna…, s. 485; Józef Kopczyński urodził się w 1930 roku  w Żninie, a zmarł w 2006 roku w Po-

znaniu. Był rzeźbiarzem, malarzem, grafikiem i wykładowcą akademickim.  Autor m.in. pomnika Powstańców 
Wielkopolskich w Skalmierzycach (1978)  czy  pomnika Jana Śniadeckiego w Żninie (1969).

31 Ibidem, s. 486; Jerzy Sobociński, urodził się w 1932 roku w Pniewach, zmarł w 2008 roku w Poznaniu, rzeźbiarz 
związany z Wielkopolską, w latach 70–90 XX wieku organizator Biennale Małych Form Rzeźbiarskich, wielo-
krotnie nagradzany za swoją twórczość artystyczną.

32 J. Kolanowski, Odbudowa pomnika [w:] Pomnik Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, Warszawa–Poznań 1989, s. 62. 
33 Ibidem, s. 62–63; Wiktor Zin (1925–2007), profesor Politechniki Krakowskiej, architekt, konserwator, generalny 

konserwator zabytków, popularyzator wiedzy o sztuce. Jerzy Lovell (1925–1991), pisarz i dziennikarz, redaktor 
„Życia Literackiego”.
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lokalizację wybrano plac apelowy koszar przy ulicy Jana III Sobieskiego17. Finalnie na wysokim 
postumencie umieszczono rzeźbę powstańca wielkopolskiego18. Według Rafała Wichniewicza do 
wzniesienia pomnika prawdopodobnie wykorzystano budulec z rozebranego pomnika Poległych 
na Wojnie Francusko-Pruskiej19. Pomnik ufundowany przez wojsko stanął na terenie koszar przy 
Kasernenstrasse (obecnie ulica Jana III Sobieskiego) w 1923 roku. Drugi, również nawiązujący do 
powstania wielkopolskiego, został ustawiony na cmentarzu pw. św. Piotra, z inicjatywy ks. biskupa 
Antoniego Laubitza. Uroczyste odsłonięcie pomnika Poległych Powstańców Wielkopolskich miało 
miejsce 1 listopada 1933 roku20.

Wybuch II wojny światowej 

 Inwazja wojsk hitlerowskich na Rzeczpospolitą doprowadziła do zagłady większości miast. 
Gniezno w pierwszych dniach wojny również zostało zbombardowane. W trakcie nalotów znisz-
czeniu uległo kilka kamienic, koszary, hotel Bristol oraz infrastruktura kolejowa. Po wkroczeniu 
nazistów zaczęto usuwać z przestrzeni miejskiej wszelkie symbole polskiej historii i kultury. W la-
tach 1939–1942 okupant usunął z mapy miasta wszystkie pomniki, równocześnie nadając Gnieznu 
bardziej germańskiego charakteru21. Legendami obrosło wyburzanie pomnika Bolesława Chro-
brego. Zimą, na przełomie 1939 i 1940 roku, rozpoczęto prace rozbiórkowe przy użyciu stalowych 
lin i agregatu spalinowego22. Po nieudanej próbie obalenia pomnika odstąpiono od podłożenia 
materiałów wybuchowych ze względu na sąsiedztwo katedry. Pomnik króla zniknął dopiero po 
tym, jak jeden z Polaków zdradził informację o ukrytym mechanizmie ułatwiającym demontaż23. 
Bardziej szczegółowego, a zarazem nieco odmiennego opisu, tego barbarzyńskiego czynu, dostar-
cza Jan Kolanowski. Początkowo próbowano zburzyć pomnik za pomocą dwóch par artyleryjskich 
perszeronów zaprzęgniętych do łańcuchów i lin stalowych, które opasały figurę24. Po fiasku użyto 
ciężkich traktorów gąsienicowych, co również nie przyniosło spodziewanych efektów25. Według J. 
Kolanowskiego nazistom udało się jedynie oderwać głowę Bolesława Chrobrego, a dopiero wiosną 
1940 roku rozbito cokół i rozebrano odlew na części26. 
 W początkach wojny w Gnieźnie zburzono pozostałe pomniki: Powstańca Wielkopolskiego, 
Powstańców Wielkopolskich i Poległych Bohaterów.  Ten ostatni przetrwał trochę dłużej, choć nie 
obyło się bez zmiany położenia haubic, które pierwotnie były symbolicznie wycelowane w kie-
runku zachodnim. Niemcy nie oszczędzili nawet neutralnego, mogłoby się wydawać, pomnika 
Apolla stojącego przed kinem o tej samej nazwie. Naziści zburzyli także Figurę Opatrzności Bożej 
z 1793 roku, która znajdowała się na narożniku obecnych ulic Warszawskiej i Dworcowej. 

17 Ibidem, s. 484. 
18 Ibidem. 
19 R. Wichniewicz, Pomnik poległych….
20 „Lech. Gazeta Gnieźnieńska: codzienne pismo polityczne dla wszystkich stanów”, 1933, r. 34, nr 253, s. 6.
21 Encyklopedia Gniezna…, s. 486.
22 T. Tomkowiak, Tajemnice Gniezna…, s. 70. 
23 Ibidem. 
24 J. Kolanowski, Odbudowa pomnika [w:] Pomnik Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, Warszawa–Poznań 1989, s. 61.
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
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  Przyszłość pomników w Gnieźnie

 Według wyliczeń Tomasza Tomkowiaka, do 2010 roku na terenie administracyjnym Gniezna 
znajdowało się ponad 45 obiektów o charakterze pamiątkowym39. 
W 2018 roku w ramach Traktu Królewskiego czyli trasy łączącej najciekawsze zabytki miasta, po-
jawiły się rzeźby królów oraz figury królików. Na gnieźnieńskich ulicach już znajdują się wszystkie 
króliki m.in. powstaniec wielkopolski, żołnierz pruski czy żużlowiec. Systematycznie szlak zapełnia 
się figurami królów koronowanych w Pierwszej Stolicy: Przemysła II w parku im. Ryszarda Kaczo-
rowskiego, naprzeciwko dworca kolejowego i autobusowego, Bolesława Śmiałego na nowo utwo-
rzonym skwerze pomiędzy ulicami Dąbrówki i ks. prym. Łubieńskiego, Mieszka II przy rondzie im. 
Chrztu Polski, Bolesława Chrobrego przy Starym Ratuszu i Wacława II Czeskiego przy targowisku. 
 Nowa atrakcja turystyczna, wspomniane króliki, w Gnieźnie wywołuje skrajne emocje wśród 
mieszkańców miasta. Szczególnie w przestrzeni internetowej gnieźnianie zarzucają projektowi 
zbyt wysoki koszt wykonania, kiczowatość rzeźb i figur, bezsensowność wspomnianych obiektów 
oraz kopiowanie słynnych wrocławskich krasnali. Miasto w przeciągu jednego roku zyskało kilka 
rzeźb królów w tym „trzeciego” Bolesława Chrobrego. Czy Pierwsza Stolica naprawdę potrzebo-
wała kolejnych sylwetek władców? Z pewnością jest to pytanie dla specjalistów zajmujących się 
rozwojem lokalnej turystki oraz promocją miasta, wszak trasa ma sprawić, iż do Gniezna liczniej 
będą przybywać turyści. 
 Wracając do gnieźnieńskich pomników, to w ostatnich latach pojawiła się interesująca inicja-
tywa odbudowy pomnika Opatrzności Bożej. Figura była murowaną piramidą zwieńczoną krzy-
żem, na której znajdowało się „Oko Opatrzności Bożej” oraz 6 tablic40. Fundatorem figury w 1793 
roku był gnieźnianin Piotr (Petrus) Gostomski, uczestnik powstania kościuszkowskiego41. Pomnik 
w czasie zaboru pruskiego został zdemontowany, nie z powodów ideologicznych, ale w związku 
z budową wiaduktu w 1914 roku. Figura powróciła na swoje miejsce cztery lata później. Osta-
tecznie „Oko Opatrzności Bożej” zniknęło z ulicy w pierwszych miesiącach II wojny światowej. 
W 2014 roku Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Opatrzności Bożej powstały przy Towarzy-
stwie Miłośników Gniezna poinformował o zakończeniu prac projektowanych nad pomnikiem42. 
Prezes towarzystwa i komitetu Jan Socha przyznał, iż odbudowa pomnika jest traktowana jako 
działanie trójwymiarowe, tzn. w wymiarze kulturowym, religijnym i historycznym43. Równocze-
śnie ogłoszono zbiórkę na ponowne wzniesienie tego symbolicznego obiektu. W lipcu 2018 roku 
J. Socha poinformował opinię publiczną, że monument będzie gotowy do końca października 
bieżącego roku44. Inicjatywa ta również nie spodobała się mieszkańcom Gniezna, chociaż nie jest 
finansowana z budżetu miasta. Sprawa odbudowy pomnika niestety została upolityczniona. Neu-
tralny pomnik nie upamiętniający żadnego wydarzenia historycznego, który niegdyś wyznaczał 

39 T. Tomkowiak, Tajemnice Gniezna…, s. 313.
40 Ibidem.
41 Ibidem. 
42 R. Wichniewicz, Odbudują Pomnik Opatrzności Bożej, http://www.gniezno24.com/aktualnosci/item/2808-od-

buduja-pomnik-opatrznosci-bozej (dostęp 19.07.2018).
43 Ibidem.
44 R. Wichniewicz, Wkrótce ma ruszyć odbudowa Pomnika Opatrzności Bożej, http://www.gniezno24.com/aktu-

alnosci/item/14817-wkrotce-ma-ruszyc-odbudowa-pomnika-opatrznosci-bozej (dostęp 19.07.2018). 
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dwóch nowych pomników Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Wszystkie prace przedstawiono naj-
pierw w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich, po czym wystawiono je w Gnieźnie 
w Powiatowym Domu Kultury34. Zaprezentowane prace znaczenie różniły się od pierwowzoru. 
Niektóre były zbyt nowoczesne, przez co nie przypadły do gustu gnieźnianom. Jednakże zwycięska 
praca nie trafiła do magazynu, ale jak wspominano wcześniej stanęła na mniej reprezentacyjnym 
miejscu na tyłach kompleksu liceum i muzeum przy ulicy Kostrzewskiego w Gnieźnie. Z koncep-
cji przywrócenia oryginalnego pomnika Bolesława Chrobrego nie zrezygnowano. W negocjacje 
z wojewodą poznańskim Stanisławem Cozasiem włączyli się przedstawiciele Koła byłych Wycho-
wanków Gimnazjum i Liceum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Wojewoda wyraził zgodę na 
budowę pomnika 20 marca 1977 roku przy ogromnym wsparciu W. Zina35. W ostatnich dniach 
życia pomysł przywrócenia pomnika na plac przykatedralny poparł Prymas Polski ks. kardynał 
Stefan Wyszyński. Pomnik był budowany z datków, które zbierał komitet budowy, a także przy 
finansowym udziale władz lokalnych i państwowych. Przedsięwzięcie wiązało się nie tylko z samą 
odbudową pomnika, ale i uporządkowaniem przestrzeni wokół obiektu. W latach 80. XX wieku 
wyremontowano schody prowadzące do pomnika, płyty chodnikowe, zbudowano balustrady oraz 
prowadzono prace inżynieryjne i elektryczne. Monument z brązu, który ważył ponad 4 tony, stanął 
przed katedrą w 1985 roku36. 
 Znacznie wcześniej przywrócono miastu pomnik Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu 
pw. św. Piotra. W 1958 roku dzięki staraniom Komisji Środowiskowej Powstańców Wielkopol-
skich w Gnieźnie oraz Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy i Kraju zrekonstruowany pomnik 
powrócił na pierwotne miejsce37. W okresie PRL nie zdecydowano się na odbudowę pomnika 
Powstańca Wielkopolskiego, Powstańców Wielkopolskich oraz Opatrzności Bożej. Zniszczony 
przez nazistów okazały pomnik z dwiema haubicami został zastąpiony w latach 80. XX wieku mało 
interesującą bryłą upamiętniającą poległych żołnierzy. Mimo że inskrypcja na pomniku nie nad-
mienia o narodowości żołnierzy, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, to co roku 21 stycznia 
przedstawiciele lokalnych struktur SLD oraz sympatycy tej partii gromadzą się przed pomnikiem 
w rocznicę wyzwolenia Gniezna przez Armię Czerwoną.
 W latach 1945–1989 nie znaleziono również miejsca na pomnik upamiętniający postać szcze-
gólną dla Gniezna. Zdecydowanie późno powstał pierwszy w mieście monument przedstawiający 
św. Wojciecha patrona Pierwszej Stolicy. Dopiero w 1995 roku Towarzystwo Miłośników Gniezna 
zaprezentowało pomysł budowy pomnika świętego. Na czele Komitetu Honorowego Budowy Po-
mnika stanął ówczesny Marszałek Senatu RP Adam Struzik, a wśród członków znaleźli się m.in. 
Prymas Polski kardynał Józef Glemp oraz Metropolita Gnieźnieński arcybiskup Józef Muszyński38. 
Na lokalizację monumentu wybrano skwer przed kościołem pw. NMP Królowej Polski przy ulicy 
ks. prym. Łubieńskiego. Odsłonięcie sylwetki św. Wojciecha nastąpiło 2 czerwca 1997 roku. 

34 Ibidem, s. 63. 
35 Ibidem, s. 64. 
36 Ibidem. 
37 G. Konieczka, Pomnik Poległych Powstańców Wielkopolskich, https://www.gniezno.eu/atrakcje/atrakcja/873/

pomnik_poleglych_powstancow_wielkopolskich_ (dostęp 19.07.2018). 
38 Ibidem.
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  Bolesława Chrobrego musieli czekać ponad 40 lat! Paradoksalnie w latach 70. XX wieku w Gnieź-
nie wzniesiono nowoczesny pomnik ukazujący Mieszka I oraz Bolesława Chrobrego. Jednakże na 
powrót  oryginalnego pomnika pierwszego króla, który przed II wojną światową znajdował się 
przed katedrą mieszkańcy czekali wiele lat. 
 Autor skoncentrował się nie tylko na historii pomników w Gnieźnie, ale postanowił odpowie-
dzieć na pytanie czy należy przywrócić miastu, niektóre z nieodbudowanych pomników? Jednym 
z przykładów będzie propozycja z 2016 roku  odbudowania Pomnika Opatrzności Bożej, który 
istniał w latach 1795–1940 i był najstarszym monumentem w mieście. 

Słowa kluczowe: pomniki, miejska przestrzeń, miasto, Gniezno, historia, wojna

Summary

Different fates of monuments in the urban space of Gniezno

 This article present fortunes of monuments in the urban space of twentieth century Gniezno. 
First of all author to distinct four historical periods connected with monuments in Gniezno: re-
trieve of Independence in 1918, interwar period, invasion of German army in 1939 and communism 
period 1945-1989. 
 Retrieve of Independence is meant for example: removal of all traces of material culture of 
invader including monuments. In case of the first capital of Poland is meant break off with Prussia 
tradition. At that time from city map disappeared monuments of Prussia soldiers or emperor Frie-
drich III. Interwar period was a time where on the wave of reborn of Poland people remembered 
about hard way to Independence. The result of this was erection of new monuments in the urban 
space. Beginning of Second World War and entry of German army to Gniezno to foreshadow of 
destruction of monuments. At the turn of 1939 and 1940 invader destroyed all monuments which 
are connected with polish history. End of the war and coming of communism it did not lead that 
destroyed by Nazis monuments return to streets or squares of the city. Omitting communism 
ideology inhabitants of Gniezno must waiting for Bolesław Chrobry monument more than forty 
years! Paradoxically in 70s in Gniezno was erected very modern monument of Mieszko I and 
Bolesław Chrobry. However inhabitants of Gniezno waiting for original monument of first polish 
king many years. 
 Author not only focus about history of monuments in Gniezno but he try to answer for qu-
estion: whether it needs to return to urban space some not rebuild monuments? In this aspect 
helpful will be example of proposal from 2016 of rebuild monument of Pomnik Opatrzności Bożej 
which exist between 1795-1940 and it was the oldest monument in Gniezno. 

Key words: monuments, urban space, city, Gniezno, history, war
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południową granicę miasta oraz był miejscem pożegnań odchodzących do wojska lub na wojnę 
młodych gnieźnian stał się przedmiotem krytyki niskich lotów. 
 Finalnie Pierwsza Stolica odzyskała praktycznie większość pomników zniszczonych w czasie II 
wojny światowej. Proces przywracania pomników, szczególnie istotnych dla naszej historii i kultury, 
zrywa z tak częstym zjawiskiem tzw. „nie-miejsc”45. Pomniki są elementem pamięci zbiorowej 
społeczeństwa. Kontrowersje wokół inicjatywy odbudowy pomnika Opatrzności Bożej wydają się 
absurdalne szczególnie, iż jest on finansowany z datków prywatnych darczyńców. Wspomniany 
pomnik stanowi fragment historii Gniezna i jego mieszkańców. Podobne spory dotyczyły nie 
wymienionego w tekście „Pomnika przyjaźni”, który był darem narodu azerbejdżańskiego dla 
Polski. Pomnik odsłonięty w 2012 roku w pobliżu gnieźnieńskiego Muzeum Początków Państwa 
Polskiego nie był „fanaberią” lokalnych władz czy zbędnym „wypełniaczem” miejskiej przestrzeni, 
ale symbolem relacji dyplomatycznych między dwoma państwami oraz wkładu Polaków w budowę 
Azerbejdżanu na przełomie XIX i XX wieku.
 W Gnieźnie nie ma również pomników, za które mieszkańcy czy miejscowe władze musiałyby 
się wstydzić bądź debatować nad ich dalszym losem, szczególnie w kontekście ustawy dekomu-
nizacyjnej46. Wielu włodarzy polskich miast musiało zmierzyć się z usunięciem różnych miejsc 
pamięci (pomników, czołgów-pomników, mauzoleów itp.) będących często tzw. „darem narodu 
radzieckiego”. Gnieźnieńskie pomniki, choć wskrzeszone w postaci kopii są realną i materialną 
formą dziedzictwa tak ważnego dla mieszkańców miasta i kraju. 

Streszczenie

 Artykuł ma na celu ukazanie losów pomników w przestrzeni miejskiej Gniezna w dwudzie-
stym stuleciu. Na wstępie autor wyróżnił cztery okresy dotyczące gnieźnieńskich pomników: odzy-
skanie niepodległości w 1918 roku, dwudziestolecie międzywojenne, wkroczenie wojsk niemieckich 
w 1939 roku, komunizm w Polsce 1945–1989. 
 Odzyskanie niepodległości wiązało się m.in. z usunięciem wszelkich śladów kultury mate-
rialnej zaborcy w tym pomników lub monumentów. W przypadku Pierwszej Stolicy oznaczało to 
zerwanie z tradycją pruską. Wówczas z mapy miasta zniknęły pomniki żołnierzy pruskich bądź 
cesarza Fryderyka III. Dwudziestolecie międzywojenne było okresem, w którym na fali odra-
dzającej się Rzeczpospolitej pamiętano o trudnej drodze do niepodległości czego dowodem były 
kolejne pomniki wznoszone w miejskiej przestrzeni. Z kolei wybuch II wojny światowej i wejście 
do Gniezna wojsk hitlerowskich zwiastował rychłą zagładę gnieźnieńskich pomników. Okupant na 
przełomie 1939/1940 zrównał z ziemią praktycznie wszystkie pomniki związane z historią Polski. 
Zakończenie wojny i nastanie komunistycznej władzy nie sprawiło, że zburzone przez nazistów po-
mniki powróciły na ulice i place miasta. Pomijając te, które z racji odmiennej ideologii politycznej 
były niewygodne dla ówczesnych władz i nie mogły zostać odbudowane to gnieźnianie na pomnik 

45 O tym zjawisku pisze Marc Augé w Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Warszawa 2012.
46 Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 2016 roku, a jej prawidłowa nazwa brzmi: ustawa o zakazie propagowania 

komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych 
gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. W styczniu 2018 roku dokonano 
nowelizacji ustawy. Według nowych przepisów, m.in. IPN oraz wojewoda, muszą wyrazić zgodę na ponowną 
zmianę nazw zdekomunizowanych ulic bądź placów. 
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Wstęp 

 Przełom XIX i XX wieku stanowił we Lwowie prawdziwą pomnikową eksplozję. W ciągu 
osiemnastu lat (1894–1912) wzniesiono aż dziewięć monumentów, sytuując je głównie w cen-
trum miasta. W dobie autonomii galicyjskiej doszło do dynamicznego rozwoju przestrzeni 
architektoniczno-urbanistycznej grodu pod Wysokim Zamkiem. Okres ten był jednak, przede 
wszystkim czasem intensywnego rozkwitu kultury i nauki polskiej, czego nie mogli doświad-
czyć Polacy żyjący w zaborze rosyjskim i pruskim. 
 Pomniki stanowiły emanację polskości Lwowa oraz wyraz przywiązania jego mieszkańców 
do narodowych tradycji i historii. Upamiętniały głównie bohaterów narodowych, działaczy 
politycznych oraz wybitnych twórców polskiej kultury. Już w 1847 roku na Górze Straceń po-
wstało upamiętnienie bohaterów walk o niepodległość okresu Wiosny Ludów, Teofila Wi-
śniowskiego i Józefa Kapuścińskiego. W 1897 roku na Wałach Hetmańskich stanął pomnik 
króla Jana III Sobieskiego, następnie pomniki Franciszka Smolki i Agenora hr. Gołuchow-
skiego – czyli dwóch wybitnych polityków okresu galicyjskiego. Przy Wystawie Powszechnej 
Krajowej w parku Stryjskim usytuowano pomnik Jana Kilińskiego (1894), kilka lat później 
w parku Łyczakowskim monument Bartosza Głowackiego. Kolejną grupę stanowili twórcy 
literatury, Aleksander hr. Fredro, Kornel Ujejski (1901) i Adam Mickiewicz (1904). Fundu-
sze na realizację pomników pochodziły z dotacji samorządowych i miejskich, czasami także 
z rządowych, przede wszystkim zaś ze zbiórek społecznych, co było głównie wyrazem odpo-
wiedzialności za własne miasto i jego tradycje. Lwowianie angażowali się aktywnie w budowę 
kolejnych pomników, dając tym samym wyraz potrzeby upamiętnia bohaterów ważnych dla 
historii Polski. 
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   Ze względu na prawa i swobody nie znane w innych zaborach, we Lwowie powstawały 
i działały liczne polskie organizacje oświatowe, naukowe, kulturowe i hobbistyczne, co stano-
wiło wyraz niespotykanej dotąd aktywności obywatelskiej mieszkających tam Polaków2. Lwów 
był także miejscem narodzin polskiego sportu i towarzystw gimnastycznych, których celem 
było krzewienie nie tylko zdrowego stylu życia, a przede wszystkim postaw patriotycznych. 
 Parafrazując słowa Fryderyka Papée, na początku XX wieku Lwów stał się sercem i mó-
zgiem Polski, które miały wziąć czynny udział w odbudowie odradzającego się państwa3. 
 Gród pod Wysokim Zamkiem był również miejscem ważnych wydarzeń patriotycznych, 
które nie mogły odbyć się na innych ziemiach polskich znajdujących się pod zaborami. Pierw-
szym z nich była realizacja projektu budowy kopca Unii Lubelskiej w 1869 roku, zainicjowana 
przez Franciszka Smolkę, dla uczczenia 300-lecia zawarcia unii. Niezwykle istotną okazała się 
Powszechna Wystawa Krajowa w 1894 roku, którą połączono z obchodami setnej rocznicy in-
surekcji kościuszkowskiej4. Specjalnie na tę okazję Wojciech Kossak i Jan Styka stworzyli swoje 
monumentalne dzieło „Panoramę Racławicką”. Wystawa dała możliwość prezentacji osiągnięć 
gospodarczych, technicznych, przemysłowych i naukowych Galicji, uważanej dotychczas za 
jedną z najbardziej zacofanych prowincji ziem austriackich5. Wydarzenie to było nie tylko 
przeglądem dorobku techniczno-gospodarczego regionu. W głównej mierze pozwoliło na pre-
zentację osiągnieć narodowej kultury i sztuki wszystkich polskich ziem pod zaborami, stając 
się swoistą manifestacją polskości. 
 W momencie, kiedy zaborca rosyjski i pruski stawiał w Warszawie i Poznaniu pomniki 
cara Aleksandra II i cesarza Fryderyka III, Lwów stał się piewcą historii i kultury polskiego 
narodu, czego wyraz znajdziemy w powstałych w tym czasie pomnikach. Miasto w pełni ko-
rzystając z dobrodziejstw jakie dawała mu autonomia, demonstrowało swoje przywiązanie do 
Rzeczypospolitej. 

Spacerem przez Lwowskie Corso 

 Pomniki lwowskie, jak zaznaczono we wstępie, usytuowane były w centrum miasta, głów-
nie na Lwowskim Corso, czyli wzdłuż osi Wałów Hetmańskich i ul. Akademickiej. 
 W tym miejscu należy wspomnieć o najstarszym pomniku Lwowa, powstałym jeszcze 
w XVIII wieku. Wspaniały przykład polskiej rzeźby barokowej, jakim był monument Stani-
sława Jabłonowskiego, upamiętniał postać hetmana wielkiego koronnego, obrońcy Lwowa 
przed Tatarami z 1695 r., od którego swoją nazwę wzięła najbardziej reprezentatywna lwowska 
promenada, czyli Wały Hetmańskie6. Pomnik wielokrotnie zmieniał swoje miejsce. Pierwotnie 
ustawiony był na dziedzińcu jednego z zabudowań kompleksu klasztoru oo. Jezuitów, z któ-
rego usunięto go po kasacie zakonu. Odnaleziony w 1859 roku, został ustawiony na głównej 

2 Stanisław S. Nicieja, Kresowa Atlantyda. Lwów, Stanisławów, Tarnopol, Brzeżany, Borysław, t.1, Opole 2012, s. 19. 
3 Fryderyk Papée, Historia miasta Lwowa w zarysie, http://www.lwow.com.pl/historia/papee3.html#22, [dostęp 

8 X 2018].
4 Bartłomiej Kaczorowski, Zabytki starego Lwowa, Warszawa 1990, s. 16.
5 Ilustrowany przewodnik po Lwowie i Powszechnej Wystawie Krajowej, aut. Towarzystwo dla Rozwoju i Upięk-

szenia Miasta Lwowa, Lwów 1894, s. 4–6.
6 Witold Szolginia, Tamten Lwów. Świątynie, gmachy, pałace, Wrocław 1993, s. 135–136.
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 Po zakończeniu II wojny światowej Kresy Wschodnie miały ulec całkowitej depoloniza-
cji. Władze sowieckie nie chciały, aby pomniki przypominały o polskiej historii i tradycjach 
Lwowa. Większość spośród licznych lwowskich monumentów została zniszczona bądź przez 
długi czas ulegała dewastacji. Upamiętnienia, których nie można było wpisać w nową ide-
ologię, sowieci postanowili przekazać Polsce. W ten sposób w 1950 roku do kraju trafiły trzy 
pomniki: króla Jana III Sobieskiego, Kornela Ujejskiego i Aleksandra Fredry. Przechowywane 
były one w Wilanowie do 1956 roku. Po zmianie sytuacji politycznej po 1956 roku, władze ko-
munistyczne podjęły decyzję o rozdzieleniu pomników między trzy miasta: Gdańsk, Szczecin 
i Wrocław.
 W artykule chciałabym skupić się na pomnikach przewiezionych do Polski w 1950 roku 
oraz monumentach, które przetrwały II wojnę światową, okres powojennej depolonizacji i do 
dziś znajdujących się we Lwowie. 

Rola i znaczenia miasta w okresie autonomii Galicyjskiej 

 Po klęsce Austrii w wojnie z Prusami w 1866 roku, monarchia wymagała reformy i zmian, 
których wprowadzenie polepszyło w następnych latach pozycję Polaków we Lwowie i całym 
regionie. Zgoda Cesarza Franciszka Józefa I na autonomię Galicji w 1867 roku, pociągnęła za 
sobą utworzenie sejmu krajowego, wprowadzenie na nowo języka polskiego jako urzędowego 
oraz przywrócenie Lwowowi prawa samorządności w 1870 roku1. 
 Okres, kiedy Lwów stanowił stolicę Galicji, był czasem dynamicznego rozwoju cywilizacyj-
nego i urbanistycznego. Zaowocowało to powstaniem licznych gmachów mieszczących w swo-
ich murach najważniejsze instytucje urzędowe czy kulturalne. Szybka rozbudowa, a także 
stały przyrost demograficzny, sprawiły, że do wybuchu I wojny światowej liczba mieszkańców 
wzrosła do 200 tysięcy. Miasto w pełni korzystając z nadanej mu autonomii, stało się najważ-
niejszym ośrodkiem polskości wszystkich zaborów, do czego przyczyniła się szczególnie dzia-
łalność naukowa i kulturalna. Dzięki powstałemu w 1817 roku z inicjatywy Józefa Maksymi-
liana hr. Ossolińskiego Zakładowi Naukowemu im. Ossolińskich, możliwe było gromadzenie 
i udostępnianie woluminów, rękopisów czy przedmiotów związanych z historią Polski.
 Kolejnymi ważnymi ośrodkami były uczelnie, Uniwersytet Lwowski, Politechnika Lwowska 
(1844), Akademia Medycyny Weterynaryjnej (1881), Wyższa Szkoła Przemysłowa (1891) i Aka-
demia Handlu Zagranicznego (1899). To z ich murów wyszło wielu wybitnych naukowców, 
działaczy i polityków, którzy w przyszłości mieli zasilić kadry odrodzonego państwa polskiego. 
 Dużą rolę w promowaniu kultury i nauki polskiej miały muzea, galerie, teatry, sale koncer-
towe i prasa. Należy wymienić takie instytucje jak Muzeum Książąt Lubomirskich (działające 
od 1908 roku), Muzeum Narodowe im. Jana III Sobieskiego, Muzeum Przyrodnicze w Pałacu 
Dzieduszyckich czy Lwowska Galeria Obrazów (utworzona w 1907 roku), gromadząca dzieła 
takich twórców jak Malczewski, Kossak, Grottger, Styka. Na przełomie XIX i XX wieków mia-
sto przyciągało artystów, literatów oraz wielu innych twórców, stając się swoistą kolebką miej-
scowej bohemy. 

1 Dariusz Milewski, Stolica Galicji i Londomerii, [w:] Księga Kresów Wschodnich, red. Maciej Rosalak, Tomasz 
Stańczyk, Warszawa 2010, s. 8. 
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  był zamysłem członków Towarzystwa Literackiego im. Mickiewicza, z prezesem Adamem Kre-
chowieckim na czele. W 1889 roku rozpisano i rozstrzygnięto konkurs na pomnik w formie 
kolumny. Nadesłano 28 prac, spośród których zwyciężył projekt Antoniego Popiela. Liczącą 
dwadzieścia jeden metrów kolumnę, wykonaną z mediolańskiego granitu z Baveno, umiesz-
czono na trzystopniowej podstawie, sytuując u jej stóp postać Mickiewicza, nad nią zaś skrzy-
dlatego geniusza podającego wieszczowi wieniec wawrzynu11. Realizacja projektu była jedną 
z najdroższych budowli tego rodzaju. Całkowity koszt miał wynieść 166 tysięcy koron, z czego 
znaczną część wyłożyło miasto (60 tysięcy) i Sejm Galicyjski (20 tysięcy), reszta pochodziła ze 
zbiórek społecznych12. Na odsłonięciu pomnika obecny był syn poety, Władysław Mickiewicz. 
Na tę okazję wydano także okolicznościowe ulotki, broszurki i widokówki. 
 Pomnik Mickiewicza szybko stał się miejscem organizacji wielu uroczystości. To właśnie 
tutaj 22 listopada 1920 roku Marszałek Józef Piłsudski przyjął defiladę wojska oraz uczestni-
ków walk listopadowych, dekorując herb Lwowa Krzyżem Virtuti Militari13. W maju 1925 roku 
u stóp mickiewiczowskiej kolumny, z inicjatywy młodzieży akademickiej umieszczono tablicę 
poświęconą Nieznanemu Żołnierzowi14. 
 Po II wojnie światowej władze sowieckie z trudem akceptowały pietyzm, jakim otaczali 
pomnik pozostali we Lwowie Polacy15. Dlatego też postanowiono zmienić nazwisko autora 
pomnika, wskazując na nikomu nieznanego Mychajło Paraszczuka, który w miejsce Anto-
niego Popiela zaczął pojawiać się w sowieckich opracowaniach, folderach i przewodnikach po 
mieście16.
 Opuszczając pl. Mariacki, przechodzimy do kolejnych dwóch upamiętnień znajdujących się 
na ul. Akademickiej. 8 grudnia 1901 roku, w topolowej alei, przed Kasynem Miejskim wznie-
siono pomnik, XIX-wiecznego, lwowskiego poety, autora słynnego chorału, Kornela Ujejskiego. 
Autorem brązowego popiersia poety, stojącego na granitowej podstawie był również Antoni 
Popiel, twórca powstałej kilka lat później mickiewiczowskiej kolumny. 
 Pomnik podobnie jak monument króla Jana III Sobieskiego, w 1950 roku trafił do Wila-
nowa, a na jego ostateczne miejsce pobytu wybrano Szczecin.
 Na końcu ul. Akademickiej, znajdował się wykonany z brązu pomnik Aleksandra hr. Fre-
dry, autorstwa Leonarda Marconiego, znanego architekta i rzeźbiarza, profesora Lwowskiej 
Szkoły Politechnicznej17. Odsłonięto go w 1897 roku staraniem mieszczącego się nieopodal 
Koła Artystyczno-Literackiego. Komitet budowy pomnika pod przewodnictwem Alberta Wil-
czyńskiego, w 1891 roku ogłosił konkurs na projekt. Spośród trzynastu nadesłanych modeli 
komitet sędziowski wybrał ten, który, w sposób doskonały obrazował honorowego obywatela 
miasta. Marconi przedstawił postać Fredry siedzącego na krześle, z którego opadały draperie 
płaszcza, zawieszonego na ramionach poety18. Sama uroczystość odsłonięcia pomnika miała 

11 W. Szolginia, op. cit., s. 154. 
12 http://www.lwow.com.pl/pomniki/kolumna.html, [dostęp 8 X 2018]. 
13 http://www.lwow.com.pl/pomniki/kolumna.html, [dostęp 8 X 2018].
14 http://www.lwow.home.pl/pomniki/pomniki.html, [dostęp 8 X 2018].
15 http://www.lwow.com.pl/pomniki/kolumna.html, [dostęp 8 X 2018].
16 W. Szolginia, op. cit. s. 154–155.
17 Ibidem, s. 164. 
18 J. Maliniak, Ze Lwowa do Wrocławia. Fredro – świadek historii, Wrocław 2011.
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trasie spacerowej miasta, skąd w 1932 roku przeniesiono go na pl. Trybunalski przed kościół 
oo. Jezuitów. Losy monumentu po 1944 roku nie są znane. 
 Kolejnym bardzo ważnym pomnikiem stojącym na Corso był pomnik króla Jana III So-
bieskiego, odsłonięty 20 listopada 1898 roku z okazji 215 rocznicy zwycięstwa pod Wiedniem7. 
Dla mieszkańców Lwowa oczywistym było upamiętnienie wielkiego europejskiego polityka, 
urodzonego w pobliskim Olesku, w sposób szczególny związanego z grodem pod Wysokim 
Zamkiem. Dlatego też całkowity koszt budowy pokryło miasto. Pomnik usytuowano w samym 
sercu Lwowa, na centralnej osi Wałów Hetmańskich, między ul. Legionów i ul. Hetmańską, 
przy zbiegu większości linii tramwajowych miasta8. Monument był dziełem lwowskiego rzeź-
biarza Tadeusza Barącza, odlanym w brązie w wiedeńskiej firmie Artura Kruppa. Sobieski 
został przedstawiony w narodowym stroju, na wspiętym bachmacie, przeskakującym przez 
obalone działo i strzaskaną lawetę. Specyfikę miejsca, w którym ustawiono pomnik oraz rolę 
jaką odgrywał w miejskiej przestrzeni doskonale opisują słowa Witolda Szolgini: Tu właśnie 
był najintensywniejszy i najżywszy ruch miejski, tu ogniskowało się prawie całe życie Lwowa, tu 
działo się zawsze prawie wszystko, co dla niego było istotne i ważne, tu umawiano się na randki 
z dziewczynami, tu Żydzi mieli swoją „czarną giełdę” na wolnym powietrzu, a bezrobotni – swoją 
własną giełdę pracy na tymże wolnym powietrzu. Lwowianie darzyli „Sobieskiego” szczególną 
sympatią. Z czasem stał się on także przedmiotem licznych anegdot. Szczególnie ciekawą hi-
storię związaną z rektorem Uniwersytetu Jana Kazimierza, w jednym z tomów Tamtego Lwowa 
przytoczył wspomniany już W. Szolginia. Po pracy dydaktycznej, prof. Stanisław Kulczyński, 
rektor UJK, jak to miał w zwyczaju, wraz z przyjaciółmi lubił się odprężyć w profesorskim 
gronie w jednej ze znanych lwowskich knajp „U Atlasa” lub „Kozioła”. Grupa rozweselonych 
przyjaciół, późną nocą, znalazła się pod pomnikiem króla Jana, na którego rumaku, zapragnął 
przejechać się Jego Magnificencja, prof. Kulczyński. Jazda nie trwała jednak długo. Policjant 
będący świadkiem wydarzenia aresztował całe profesorskie grono i odprowadził na komisariat. 
Na miejscu komisarz rozpoznawszy rektora i pozostałe osobistości lwowskiej nauki, zwolnił 
wszystkich, przepraszając za zaistniałe nieporozumienie9. 
 Po zakończeniu II wojny światowej i przyłączaniu Lwowa do USRR, sowieckie władze 
miasta postanowiły w 1950 roku zwrócić pomnik Polsce. Monument został przewieziony do 
Wilanowa, a po 15 latach w 1965 roku stanął na Targu Drzewnym w Gdańsku. Podobnie jak 
w grodzie pod Wysokim Zamkiem, tak i w Gdańsku pomnik stał się miejscem wielu ważnych 
wydarzeń m.in. demonstracji antykomunistycznych.
 Idąc dalej Wałami Hetmańskimi, w stronę ul. Akademickiej, docieramy do pl. Mariackiego, 
na którym 30 października 1904 roku odsłonięto jeden z najpiękniejszych pomników Adama 
Mickiewicza. Wcześniej na jego miejscu stała figura Najświętszej Marii Panny, którą prze-
sunięto na początek prospektu, co swego czasu zaowocowało pojawieniem się żartobliwego 
stwierdzenia wśród lwowian: Przesuń się Maryjo, bo Mickiewicz idzie10. Budowa pomnika sta-
nowiła jedną z największych inicjatyw społecznych Lwowa. Pomysł wzniesienia monumentu 

7 http://www.lwow.home.pl/pomniki/pomniki.html, [dostęp 8 X 2018].
8 W. Szolginia, op. cit., s. 140–141. 
9 W. Szolginia, op. cit., s. 144–145. 
10 https://wschodnik.pl/publicystyka/item/5978-piec-najstarszych-pomnikow-we-lwowie.html, [dostęp 8 X 2018]. 
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   Dziesięć lat później ten sam artysta stworzył projekt pomnika Bartosza Głowackiego, ko-
lejnego bohatera walk o niepodległość, który stanął na skraju parku Łyczakowskiego w lipcu 
1906 roku. Po śmierci Markowskiego, realizacji monumentu podjął się jego uczeń Grzegorz 
Kuźniewicz. Rondo wokół pomnika, stanowiło miejsce spotkań i spacerów mieszkańców Gór-
nego Łyczakowa. Tu wolne chwile w czasie pierwszych świąt Bożego Narodzenia w 1921 roku 
spędzali między innymi ułani z 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, stacjonujący na pobliskim 
Jałowcu. 

Pomniki międzywojennego Lwowa. Campo Santo – Cmentarz Orląt Lwowskich

 I wojna światowa a następnie rozpad monarchii habsburskiej dały początek wojnie polsko-
-ukraińskiej. 1 listopada 1918 roku we Lwowie wybuchły trwające wiele tygodni walki między 
żołnierzami austro-węgierskimi pochodzenia ukraińskiego a polskimi oddziałami konspiracyj-
nymi, wspartymi przez polską ludność miasta22. Szeregi obrońców Lwowa w ogromnej części 
zasilone zostały lwowską młodzieżą i dziećmi, nazwanymi z czasem Orlętami Lwowskimi. 
Trwająca do 22 listopada 1918 roku heroiczna walka o miasto, zakończyła się zwycięstwem. 
 Po ustaniu zmagań wojennych Miasto Zawsze Wierne, poświęciło pamięci Orląt trzy po-
mniki. Najważniejszym z nich był Cmentarz Obrońców Lwowa zwany również Cmentarzem 
Orląt Lwowskich. Kolejnymi były pomnik na Persenkówce oraz upamiętnienie wzniesione 
w ogrodzie Politechniki Lwowskiej. 
 Teren na pochówek obrońców Lwowa, zarząd miasta przekazał już w listopadzie 1918 roku, 
zaraz po zakończeniu walk. Postanowiono przenieść tu ciała ekshumowane między innymi 
z terenu ogrodu politechniki oraz z okolic szkół kadetów i szkoły im. Henryka Sienkiewicza. 
Pod cmentarz wydzielono, łagodnie schodzące w stronę Pohulanki, południowo-wschodnie 
zbocze wzgórz Cmentarza Łyczakowskiego. Ponieważ grobów szybko przybywało, Koło Ar-
chitektów na prośbę towarzystwa Straży Mogił Bohaterów, w 1921 roku rozpisało konkurs na 
projekt mauzoleum23. Jego zwycięzcą został młody student architektury Politechniki Lwow-
skiej, Rudolf Indruch, uczestnik walk o Lwów. Budowa nowej nekropolii trwała kilkanaście 
lat i nie zdołano jej ukończyć przed wybuchem II wojny światowej. R. Indruch zaprojektował 
monumentalną pod względem architektonicznym i urbanistycznym nekropolię, podkreślającą 
piękno ukształtowania terenu, co dawało wrażenie harmonijnej całości24. Dzięki oryginalnej 
formie i rozmachowi cmentarz szybko zyskał sławę oraz miano miejsca świętego – Campo 
Santo. W obrębie cmentarza można wyróżnić trzy najważniejsze części: Kaplicę Obrońców 
Lwowa w postaci rotundy, stojącej na najwyższym wzniesieniu, dwuskrzydłowe katakumby, 
gdzie w 8 kryptach umieszczono szczątki 72 poległych (po obu stronach katakumb, symetrycz-
nie usytuowano dwa pomniki autorstwa Józefa Stażyńskiego i Józefa Różyskiego – pomnik 
lotników amerykańskich w 1925 roku i pomnik piechurów francuskich w 1936) oraz Pomnik 
Chwały, z trzema pylonami oraz łączącymi je dwunastoma kolumnami. 

22 S. S. Nicieja, op. cit, s. 15–17. 
23 Przewodnik po Cmentarzu Obrońców Lwowa, Staraniem i nakładem Straży Mogił Polskich Bohaterów we Lwo-

wie w dwudziestą rocznicę powstania Towarzystwa, Lwów 1939, s. 18. 
24 W. Szolginia, op. cit., s. 213. 
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podniosłą oprawę, gromadząc znamienitych gości, a przede wszystkim tłumy lwowian. Losy 
monumentu, który podobnie jak wymienione już pomniki Sobieskiego i Ujejskiego, bardzo 
silnie wtopił się w krajobraz lwowski, rozstrzygnęły się po 1945 roku. Wraz z innymi pomni-
kami-ekspatriantami w 1950 roku trafił on do Wilanowa. 15 lipca 1956 roku, w 80. rocznicę 
śmierci poety, pomnik stanął na wrocławskim rynku19. Wybór nowego miejsca nie był przy-
padkowy. Do Wrocławia trafiła większość zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 
w tym autografy pisarza. Również dla licznej diaspory lwowskiej, ulokowanie tu pomnika 
było wydarzeniem, które podkreślało tradycje osiedlającej się ludności oraz jej nierozerwalne 
związki ze Lwowem. 
 Pomnik hrabiego Fredy wrósł w nową rzeczywistość, stając się ważnym punktem na mapie 
powojennego Wrocławia. Był on świadkiem wielu wydarzeń, rocznic oraz akcji opozycyjnych. 

Pomniki bohaterów walk o niepodległość – Jan Kiliński, Bartosz Głowacki, Teofil Wi-
śniowski i Józef Kapuściński

 Jednymi z nielicznych lwowskich pomników, które przetrwały II wojnę światową i okres 
komunizmu są upamiętnienia polskich bohaterów walk o niepodległość doby insurekcji ko-
ściuszkowskiej i Wiosny Ludów. 
 Dzięki zmianom jakie nastąpiły po Wiośnie Ludów, we Lwowie mógł stanąć pomnik boha-
terów straconych przez władze austriackie w 1847 roku. Teofil Wiśniowski i Józef Kapuściński 
byli politycznymi konspiratorami organizującymi w 1846 roku niepodległościowe powstanie 
przeciwko zaborcom. Pomnik w formie obelisku zwieńczonego zrywającym się do lotu orłem, 
wzniesiono na górze straceń, we lwowskiej dzielnicy Kleparów. Mimo, iż pomnik jest w swoim 
plastycznym wyrazie dość skromy i kompozycyjnie mało efektowny, stał się miejscem patrio-
tycznego kultu bohaterów o samostanowienie narodu20. Po wojnie służył jako miejsce targu 
gołębi, co doprowadziło do jego znacznej destrukcji. Pomnik był przedmiotem prac konser-
watorskich prowadzonych przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego w drugiej połowie 2015 
roku. 
 Lwów za sprawą uzyskanej w drugiej połowie XIX wieku autonomii, mógł umieszczać na 
cokołach ważnych bohaterów walk o niepodległość. Historia powstania pierwszego z nich, 
mianowicie pomnika Jana Kilińskiego, przywódcy insurekcji warszawskiej, wiązała się z odby-
wającą się w 1894 roku Powszechną Wystawą Krajową i towarzyszącymi jej obchodami stulecia 
insurekcji kościuszkowskiej. Tuż obok pawilonów wystawowych, w Stryjskim Parku, stanął 
monument, który nie mógł powstać w Warszawie, co stanowiło wyraz łączności z ziemiami 
polskimi, które znajdowały się w granicach innych zaborów. Pomnik Kilińskiego był kutym 
w kamieniu dziełem Juliana Markowskiego, przedstawiającym bohaterskiego pułkownika-
szewca z szablą w prawej dłoni oraz z wzniesioną w górę chorągwią w dłoni lewej21. Monument 
ufundowało mieszczaństwo lwowskie. 

19 Ibidem, s. 9. 
20 W. Szolginia, op. cit., s. 197. 
21 W. Szolginia, op. cit., s. 171. 



6564 Architektura miast vi

   Polskie pomniki i miejsca pamięci zachowane w przestrzeni miejskiej Lwowa stanowią 
szczególnie cenny obiekt polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie. Już w latach dzie-
więćdziesiątych, państwo polskie za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, podjęło działania mające na celu ochronę rodzimych zabytków na wschodzie. 
Opiekę nad restauracją i konserwacją lwowskich pomników powierzono Fundacji Dziedzic-
twa Kulturowego. Dzięki funduszom polskiego resortu kultury i staraniom specjalistów pod 
kierunkiem Anny Sztymelskiej-Karczewskiej odnowiono pomniki, Jana Kilińskiego w parku 
Stryjskim, Teofila Wiśniowskiego i Józefa Kapuścińskiego na Górce Straceńczej oraz Bartosza 
Głowackiego w parku Łyczakowskim. W wyniku starań i wieloletniej pracy strony polskiej, 
udało się również odbudować zdewastowany Cmentarz Obrońców Lwowa.

Streszczenie

 Artykuł poświęcony jest polskim pomnikom oraz miejscom pamięci przedwojennego 
Lwowa. Wznoszone w mieście pomniki poświęcone były bohaterom walk o niepodległość, 
wielkim politykom i twórcom polskiej kultury. Niewielka ich część przetrwała okres II wojny 
światowej oraz czas powojennej depolonizacji. W 1950 roku trzy lwowskie pomniki wróciły 
do Polski. 

Słowa kluczowe: Lwów, bohaterzy, Polska, pomniki, pamięć

Summary

Monuments and memorials of pre-war Lviv

 The article is about Polish monuments and memorial sites of pre-war Lviv. Statues erected 
in the city were devoted to the heroes of the struggles for independence, the great politicians 
and the creators of Polish culture. A small part of the monuments survived the period of World 
War II. Some of them went to Poland, a small group was in Lviv.

Key words: Lviv, heroes, Poland, monuments, memory

mgr Anna Kotowicz,
Uniwersytet Gdański          

Pomniki i miejsca pamięci przedwojennego Lwowa

 Pomnik Chwały w zamierzeniu Indrucha miał pełnić szczególną rolę zarówno kompozy-
cyjną jak i symboliczną. Oba ramiona kolumnady obejmowały półkoliście mogiły poległych 
mieszczące się na górnym tarasie, wizualnie zaś zamykały cały zespół od strony południowej25. 
Centralną część pomnika stanowił łuk triumfalny, przy którym od strony Pohulanki na coko-
łach siedziały dwa kamienne lwy z tarczami (autorstwa Józefa Starzyńskiego). Lewy trzymał 
tarczę z herbem miasta i inskrypcją Zawsze wierny, drugi, po prawej stronie, dzierżył tarczę 
z orłem i napisem Tobie Polsko. Ponad kolumnowym sklepieniem łuku triumfalnego, od strony 
wewnętrznej widniał wykuty w kamieniu napis: MORTUI SUNT UT LIBERI VIVAMUS. Na 
zewnętrznej stronie, analogicznie, nad sklepieniem umieszczono kamienny miecz, symbol 
walki i zwycięstwa. Na każdym z pylonów łączących kolumnadę umieszczono kuty w ka-
mieniu wykaz najważniejszych punktów oporu w mieście (prawy) oraz spis najważniejszych 
bitew wokół Lwowa i na trenie Małopolski Wschodniej (lewy). Za Pomnikiem Chwały, na 
trzech półkolistych tarasach, znajdowały się mogiły poległych. To właśnie z tego cmentarza 
w październiku 1925 roku przewieziono uroczyście do Warszawy zwłoki Nieznanego Żołnierza, 
które 1 listopada pochowano w mogile na placu marszałka Piłsudskiego. 
 Po włączeniu Lwowa do Sowieckiej Ukrainy część cmentarza uległa dewastacji jeszcze w la-
tach czterdziestych. Splądrowano wówczas katakumby, zniszczono część grobów oraz rozbito 
pomniki żołnierzy francuskich i amerykańskich. Ostatecznego zniszczenia dokonano w 1971 
roku, kiedy na teren cmentarza wjechały sowieckie czołgi i maszyny budowlane, zburzono 
wtedy kolumnadę oraz zrównano z ziemią resztę grobów26. Na katakumbach nadbudowano 
piętro, sytuując w nim zakład kamieniarski. Przez cmentarz przeprowadzono również ulicę, 
nadając jej imię Stefana Banacha. Sytuacja uległa zmianie w 1989 roku za sprawą pracowni-
ków polskiego przedsiębiorstwa Energopol, którzy z inicjatywy inżyniera Józefa Bobrowskiego 
spontanicznie i w sposób półlegalny zaczęli porządkować teren zdewastowanego cmentarza. 
Po licznych zmaganiach, 24 czerwca 2005 roku odbyło się uroczyste otwarcie odrestaurowanej 
nekropolii. 

Podsumowanie:

 Po II wojnie światowej władze sowieckie systemowo niszczyły wszystkie upamiętnienia 
polskie, co było elementem prowadzonej na szeroką skalę akcji depolonizacyjnej ziem wscho-
dzących w skład Rzeczypospolitej do 1939 roku. Z kilkunastu pomników we Lwowie przetrwały 
tylko cztery. Można podejrzewać, że nie uległy one zniszczeniu, ponieważ w bohaterach, któ-
rych upamiętniały, sowieci dopatrywali się elementów własnej ideologii. 
 Historia pomników Jana III Sobieskiego, Kornela Ujejskiego i Aleksandra Fredry odzwier-
ciedla losy Polaków, którzy po II wojnie światowej zostali przesiedleni z Kresów Wschodnich 
na Ziemie Zachodnie i Północne. Dla lwowiaków i ogromnej liczby kresowian, monumenty te 
były ważnym znakiem pamięci. Stanowiły one symbol czegoś własnego, pozwalając na oswo-
jenie nowej przestrzeni. 

25 Ibidem, s. 214. 
26 S. Nicieja, op. cit., s. 136. 
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 Celem artykułu jest zaprezentowanie kilku wątków dotyczących wystawiania pomników 
w niepodległej Polsce, po procesie odzyskiwania niepodległości w latach 1918–1920. W dwudziesto-
leciu międzywojennym w całym kraju powstawały pomniki upamiętniające żołnierzy poległych na 
frontach I wojny światowej oraz powstańców wielkopolskich i śląskich, a także żołnierzy poległych 
w wojnie polsko-bolszewickiej. Wznoszono także liczne pomniki Wolności i Wdzięczności, te dru-
gie często przyobleczone w formy sakralne. 
 Pomniki powstawały w podniosłej atmosferze, zrodzonej w duchu niepodległości i wolności 
Państwa, Narodu, często z położeniem akcentu na Kościół katolicki. Klimat ten towarzyszył więk-
szości realizacji pomnikowych w całym odrodzonym państwie polskim. W miastach, miasteczkach 
i wsiach, w prywatnych majątkach powstawały monumentalne i niewielkie pomniki, autorstwa 
zarówno znanych, jak i anonimowych, czy też nieokreślonych do dzisiaj twórców.
 Tak samo było w wyzwolonej Bydgoszczy, gdzie pomimo powstającego dopiero i kształtują-
cego się stopniowo środowiska artystycznego, pojawiły się inicjatywy świadczące, że społeczeństwo, 
a z nim i twórcy bydgoscy włączyli się w ogólnopolski nurt upamiętniania bohaterów i wydarzeń 
w formie pomników. Realizacje wykonywane przez artystów związanych z Bydgoszczą powstawały 
nie tylko na terenie miasta, ale i całego regionu Kujaw i Pomorza oraz Wielkopolski. 
 W artykule prezentuję wybrane przykłady pomników poświęconych upamiętnieniu walk wy-
zwoleńczych oraz pomników wdzięczności za odzyskaną niepodległość, zrealizowanych przez rzeź-
biarzy bydgoskich.   
 Pierwszą inicjatywą zrodzoną w środowisku artystycznym Bydgoszczy był pomysł wystawienia 
Pomnika Wolności. 20 stycznia 1921 roku na łamach „Dziennika Bydgoskiego” ukazała się informa-
cja, że grono tutejszych artystów rzeźbiarzy pragnąc upamiętnić rocznicę odzyskania niepodległości, 

Niepodległej – rzeźbiarze bydgoscy 

Barbara Chojnacka
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  gdzie w 1933 roku przeniósł się pułk (obecnie ul. Po-
wstańców Warszawy 2). Autorem wstępnego szkicu 
miał być Ignacy Matuszczak, starszy sierżant pułku, 
a projektu wykonawczego Bronisław Kłobucki, byd-
goski rzeźbiarz6. Pomnik prawdopodobnie wykonał 
zakład kamieniarsko-rzeźbiarski Jakuba Joba. Monu-
ment poświęcony został żołnierzom poległym w la-
tach 1918-1920, a jednocześnie miał upamiętnić dzie-
sięciolecie powstania pułku. Odsłonięcie pomnika 
nastąpiło 29 maja 1929 roku. Pomnik, o wysokości 
około 5 metrów, zbudowany był prawdopodobnie 
ze sztucznego kamienia i posiadał formę wysokiego, 
dwuczęściowego obelisku w kształcie piramidy. Na 
ścianie frontowej mieścił się wklęsły, pozłacany napis: 

„POLEGŁYM / NA / POLU  CHWAŁY / ZA / HO-
NOR I WOLNOŚĆ / OJCZYZNY”. W dolnej partii 
obelisku, poniżej napisu, umieszczono reliefowe go-
dło państwa i rok: 1929. Boczne ściany zdobiły pła-
skorzeźbione odznaczenia – order Virtuti Militari 
i Krzyż Walecznych, a ścianę tylną – odznaka pułku7. 
Pomnik uległ zniszczeniu w pierwszych dniach wrze-
śnia 1939 roku.
 Pomnik poległych żołnierzy 62 Pułku Piechoty 
Wielkopolskiej powstał w 1929 roku z inicjatywy ofi-
cerów i podoficerów pułku oraz społeczeństwa Byd-
goszczy8. Usytuowany był na dziedzińcu koszar 62 
Pułku Piechoty Wielkopolskiej, przy ul. Warszawskiej 
10. Projekt monumentu wykonał bydgoski malarz Bolesław Lewański, a budowę zrealizował za-
kład kamieniarsko-rzeźbiarski Jakuba Joba. Pomnik został poświęcony 29 czerwca 1929 roku przez 
księdza biskupa Stanisława Bandurskiego. Zasadniczą część monumentu stanowił wysoki, grani-
towy obelisk o kształcie ostrosłupa, posadowiony na cokole; wysokość pomnika wynosiła 8 metrów. 
Ścianę frontową zdobiła odznaka pamiątkowa pułku – krzyż maltański, a poniżej umieszczono 
napis: „CIENIOM / BOHATERÓW / 62 / BYDGOSKIEGO / PUŁKU / PIECHOTY / 1918-1920”. 

6 Pomnik wymieniony w opracowaniach: K. Borucki, Pomniki w Bydgoszczy…, s. 46, poz. 3; R. Kuczma, Pomniki 
zniszczone…, s. 24–25. Borucki nie wymienia projektodawcy, w ówczesnych doniesieniach prasowych także nie 
wspomniano o autorze projektu pomnika. R. Kuczma opinię o autorstwie opiera na relacji Ignacego Matuszaka. 
O pomniku zob. Program uroczystości 10-lecia 61 p.p. Wlkp., „Dziennik Bydgoski”, 28 V 1929, s. 8; Dziesięciolecie 
61 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 1919–1929, „Dziennik Bydgoski”, 30 V 1929, s. 12; 10-lecie 61 pułku piechoty 
Wlkp. Drugi dzień uroczystości (...), „Dziennik Bydgoski”, 1 VI 1929, s. 8 (w artykule cztery fotografie z przebiegu 
uroczystości odsłonięcia pomnika, na dwóch widoczny pomnik). 

7 Fotografie pomnika znajdują się w zbiorach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 
(dalej: MOB), m.in. fotografia z przebiegu montażu pomnika w maju 1929 r., fotografia z odsłonięcia i poświę-
cenia pomnika, a także zdjęcie w nowym miejscu przy ul. Północnej. 

8 K. Borucki, Pomniki w Bydgoszczy…, s. 46, poz. 4; R. Kuczma, Pomniki zniszczone…, s. 27–29. 
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il. 1. Pomnik poległych żołnierzy 61 Pułku 
Piechoty Wielkopolskiej, 1929, Bydgoszcz, 
koszary przy ul. Szczecińskiej, proj. Bronisław 
Kłobucki, wł. Muzeum Okręgowe im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, repr. Woj-
ciech Woźniak 

zainicjowało powstanie Pomnika Wolności1. Jednak od razu dodano, że gdyby koszty postawienia 
pomnika okazały się zbyt wysokie, to wmurowana zostanie tablica z brązu na jednym z gmachów 
miejskich. Spotkanie inicjatorów odbyło się w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego 22 
stycznia 1921 roku. W wyniku tego spotkania zawiązał się komitet budowy projektowanego po-
mnika, którego zadaniem było pozyskanie funduszy i rozpatrzenie projektów. Jednym z inicjato-
rów przedsięwzięcia był Kazimierz Ulatowski, architekt i dyrektor szkoły. Koncepcja szybko ule-
gła zmianie, bowiem 21 kwietnia 1921 roku na posiedzeniu Rady Miejskiej przedstawiono projekt 
przebudowy Wieży Bismarcka na Wieżę Wolności2. Jednak dopiero w 1925 roku Ulatowski wykonał 
projekt przebudowy. W 1928 roku na łamach „Dziennika Bydgoskiego” otwarto publiczną dyskusję – 
ankietę zatytułowaną „Zburzyć wieżę Bismarcka czy ją zmienić?”3. Ostatecznie w maju tego roku 
wieża została zburzona. Tak więc pierwsza inicjatywa „upamiętnienia” nie została zrealizowana. 
 Pierwsze powstające w Bydgoszczy pomniki posiadały prostą formę, najczęściej z dominującą 
partią architektoniczną, wzbogaconą detalami rzeźbiarskimi i uzupełnioną tablicami. Większość 
tych wczesnych obiektów projektowana była przez nieznanych twórców, np. wywodzących się z krę-
gów wojskowych, a pomniki zlokalizowane były najczęściej w obrębie jednostek, między innymi 
koszar. 
 Jedną z takich najwcześniejszych realizacji był Pomnik Poległych Bohaterów 16 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich, powstały w 1921 roku, znajdujący się w koszarach im. Księcia Józefa Poniatow-
skiego 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich, przy ul. Szubińskiej 24. Powstał dzięki inicjatywie rot-
mistrza Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego, dowódcy pułku, wsparciu władz miasta,  społeczeństwa 
i kadry oficerskiej. Pomnik miał upamiętniać żołnierzy poległych w Powstaniu Wielkopolskim 
i wojnie polsko-bolszewickiej. Został wykonany według projektu porucznika Ryszarda Jurkow-
skiego, przez bydgoski zakład kamieniarsko-rzeźbiarski Jakuba Joba. Zbudowany z szarego granitu 
pomnik, o wysokości 4 metrów, posiadał formę czworobocznego, dwukondygnacjowego obelisku, 
ustawionego na cokole, poprzedzonym jednym stopniem. Zwieńczenie pomnika stanowiła sylweta 
orła, symbolizująca godło Polski.  Na obelisku i cokole umieszczone były trzy tablice z białego mar-
muru. Na frontowej tablicy widniał napis: „16/2 Pułk Ułanów Wielkopolskich / Swym poległym / 
Bohaterom / 1921”. Na drugiej tablicy wymieniono nazwiska poległych żołnierzy pułku. Uroczystość 
odsłonięcia pomnika odbyła się 21 maja 1921 roku. We wrześniu 1939 roku Niemcy zniszczyli po-
mnik. Zrekonstruowany monument poległych ułanów stanął na osiedlu Błoniu w lipcu 2005 roku5. 
 Do tej grupy obiektów należą dwie nieco późniejsze realizacje, związane z twórczością artystów 
bydgoskich, niezachowane. Pomnik poległych żołnierzy 61 Pułku Piechoty Wielkopolskiej, powstał 
w 1929 roku, z inicjatywy pułkownika Bolesława Waśkiewicza, dowódcy pułku. Pierwotnie był 
zlokalizowany na dziedzińcu koszar przy ul. Szczecińskiej 10, a następnie na ulicy Północnej 2–4, 

1 Pomnik Wolności, „Dziennik Bydgoski”, 20 I 1921, nr 15.  
2 Z Rady Miejskiej. Przebudowa Wieży Bismarcka, „Dziennik Bydgoski”, 23 IV 1921, nr 93.  
3 Otwieramy dyskusję. Zburzyć Wieże Bismarcka (Wolności) czy ją zmienić?, „Dziennik Bydgoski”, 24 IV 1928, nr 

95, s. 8. 
4 Kazimierz Borucki, Pomniki w Bydgoszczy zniszczone przez okupanta, [w:] Prace Komisji Sztuki I, Bydgoskie 

Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, Seria D, nr 3, Bydgoszcz 1965, s. 47, poz. 5; Raj-
mund Kuczma, Pomniki zniszczone przez okupanta niemieckiego na początku września 1939 roku, [w:] Materiały 
do DziejówKultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu, z. 9, Bydgoszcz 2004, s. 22–23 (il.).   

5 Hanka Sowińska, Z orłem na szczycie, 2 III 2006, https://pomorska.pl/z-orlem-na-szczycie/ar/6820953 (dostęp: 
15 VII 2018). Obecnie pomnik jest zlokalizowany przy ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich. 



7170 Architektura miast vi

  mniej piękne położenie na tle ciemnej zieleni lasu sosnowego. Wznosi się on tuż przy szosie z Brzozy 
do Łabiszyna naprzeciwko szkoły, w której Grenzschutz dokonał mordu na rannych i bezbronnych 
powstańcach. Prowadzi do niego od drogi 9 szerokich stopni cementowych. Dookoła grobu właści-
wego jest półokrągłe obmurowanie, architektonicznie dość udatne, które w środku wznosi się dość 
wysoko i u szczytu ozdobione jest godłami wojny na tle obmurowania widnieje duża statua Chrystusa, 
a u jego stóp leży kształtna figura rannego powstańca. Całość, dzieło firmy Rutkowski z Bydgosz-
czy, przedstawia się estetycznie i zrazem okazale15. Pomnik zaprojektował Władysław Gaca, a figury 
i płaskorzeźbę wykonała firma sztukatorska Maksymiliana Rutkowskiego z Bydgoszczy. Monument 
zniszczono na rozkaz niemieckich okupantów w 1940 roku. Z inicjatywy władz samorządowych 
gminy podjęto odbudową pomnika, realizowaną w latach 2009–2011. 
 Pomnik o formie architektonicznej – portyku z naczółkiem, zdobiony jest rzeźbami i dekoracją 
reliefową, a poprzedzony wysokimi schodami. Portyk i schody po bokach scalają niskie ścianki, 
przedzielone słupkami. Ścianę frontową flankują pilastry z reliefowymi kapitelami, zdobionymi 
motywem powstańczej rozety. Na kapitelach wznosi się belkowanie z napisem: „NASZYM BO-
HATEROM POLEGŁYM W BRZOZIE W STYCZNIU 1919”. Pole tympanonu wypełniają pano-
plia – motywy dekoracyjno-symboliczne w formie rycerskiej zbroi otoczonej flagami z orłem i ele-
mentami uzbrojenia, nawiązujące do narodowych tradycji wojskowych i walk o niepodległość. Na 
osi ściany frontowej umieszczony jest wysoki, trójdzielny cokół, na którym wznosi się sylwetka 
Chrystusa, a poniżej leży postać rannego powstańca. Po obu stronach figury znajdowały się tablice 
z nazwiskami poległych powstańców. Pomnik-kaplicę wieńczy krzyż. 
 Pierwszym rzeźbiarzem bydgoskim, z którym można powiązać najwcześniejsze pomniki upa-
miętniające polskie walki narodowowyzwoleńcze, powstałe w dwudziestoleciu międzywojennym, 
jest wspomniany już Jakub Job (Giuseppe Job) (1885–1967), artysta-rzeźbiarz i kamieniarz, urodzony 
we włoskim Avio. W 1905 roku założył w Bydgoszczy zakład kamieniarsko-rzeźbiarski, funkcjo-
nujący początkowo jako spółka Job&Co Giuseppe; od 1910 roku Job był mieszkańcem Bydgoszczy. 
Jego zakład, kilkakrotnie zmieniający lokalizację w mieście, był największym i najstarszym tego 
typu polskim przedsiębiorstwem w zachodniej Polsce. W zakładzie wykonywano prace kamie-
niarskie i budowlane (posadzki i stopnie z „terrazzo” i ksylolitu, przetwarzano granit, marmur, 
piaskowiec i kamień sztuczny), a także realizowano nagrobki i pomniki artystyczne (płaskorzeźby, 
figury)16.
 W 1924 roku firma Jakuba Joba zrealizowała dwa pomniki powstańcze na terenie regionu. 
Pierwszy Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Szubinie powstał na cmentarzu, na wspólnym 
grobie 32 powstańców, poległych w walkach o Szubin w 1919 roku. Pomnik powstał z inicjatywy 
miejscowego Towarzystwa Powstańców i Wojaków. W relacji z odsłonięcia pomnika 18 maja 1924 
roku podano, że Towarzystwo wystawiło skromny ale gustowny pomnik17. W uroczystości poświę-
cenia i odsłonięcia uczestniczyli m.in. generał Władysław Jung i redaktor Jan Teska z Bydgosz-
czy. Wygląd niewielkiego pomnika, o wysokości około 3 metrów, przybliżają fotografie. Na niskiej 

15 Odsłonięcie pomnika powstańców….
16 Janusz Umiński, Job Jakub (Job Giuseppe), w: Encyklopedia Bydgoszczy, T. II, red. naczelny Włodzimierz Ja-

strzębski, Bydgoszcz 2017, s. 374–375. 
17 „Dziennik Bydgoski”, 20 V 1924, nr 117, s. 5. 
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Na stronie tylnej znajdował się stylizowany orzeł 
z brązu i napis: „Poległym / w walkach / za ojczyznę 
/ żołnierzom / 62 PP Wlkp.” Ścianę cokołu po prawej 
stronie wypełniał spis nazw miejscowości – miejsc 
walk pułku. Na tylnej ścianie cokołu zamieszczono 
nazwiska żołnierzy poległych w czasie powstania 
wielkopolskiego 1918–1919 i podczas wojny polsko-

-bolszewickiej 1920 roku. Przed pomnikiem znajdo-
wały się dwa znicze9. 
      Realizacja jednego z najokazalszych pomni-
ków w regionie kujawsko-pomorskim związana jest 
z nazwiskami mało znanych bydgoskich twórców. 
Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, 
powstały w 1923 roku, upamiętniał powstańców pole-
głych w walkach o Brzozę w styczniu 1919 roku, kiedy 
to w wyniku bitwy z Niemcami zginęło dziewiętnastu 
młodych żołnierzy Pierwszego Pułku Grenadierów 
Kujawskich. Według nieudokumentowanej infor-
macji pomnik wzniesiony został przez mieszkańców 
z inicjatywy hrabiny Marii Skórzewskiej10. Należy 
przypuszczać, że zamysł upamiętnienia powstał 

w środowisku lokalnej społeczności, krótko po tragicznych 
wydarzeniach – walkach o stację kolejową w Brzozie, a forma organizacyjna budowy z czasem 
uległa zmianie. Świadczy o tym relacja: Wkrótce po oswobodzeniu całej dzielnicy naszej powstała 
myśl uczczenia pamięci bohaterów i męczenników, którzy w Brzozie śmierć ponieśli. Zawiązał się więc 
Komitet z p. komisarzem Sikorskim na czele, który zajął się zbieraniem składek i przygotowaniem 
budowy pomnika, który przechodził rozmaite koleje (…)11. Od stycznia 1923 roku trwała zbiórka fun-
duszy na budowę pomnika, prowadzona przez Komitet Budowy Grobowca Powstańców w Brzozie12, 
który znajdował się w Bydgoszczy, przy ulicy Królowej Jadwigi 4b13. 
 Odsłonięcie i poświęcenie pomnika nastąpiło 27 maja 1923 roku, a wydarzeniu towarzyszył 
obszerny program, zrelacjonowany na łamach „Dziennika Bydgoskiego”14. W uroczystościach 
uczestniczył między innymi prezydent Bydgoszczy dr Bernard Śliwiński, pełniący funkcję prezesa 
Związku Towarzystw Wojaków i Powstańców, generał Gałecki, ksiądz dziekan Tadeusz Malczewski, 
ksiądz dyrektor Jan Filipiak i starosta Stanisław Niesiołowski. Zdaniem ówczesnego komentatora 
Pomnik w Brzozie sprawia wrażenie bardzo estetyczne, do czego przyczynia się nie tylko kształt, ale nie 

9 Pomnik ku czci poległych 62 Pułku Piechoty, „Dziennik Bydgoski”, 29 VI 1929, nr 148, s. 13. W artykule zamiesz-
czona została fotografia makiety pomnika. 

10 www.nowawieswielka.pl/55-gmina_nowa_wies_wielka_powstanie_wielkopolskie.html (dostęp: 15 VII 2018). 
11 Odsłonięcie pomnika powstańców w Brzozie, „Dziennik Bydgoski”, 29 V 1923, nr 120, s. 4. 
12 Pomnik powstańców w Brzozie, „Dziennik Bydgoski”, 20 I 1923, nr 15, s. 4.
13 Na cześć bohaterów (Pomnik w Brzozie), „Dziennik Bydgoski”, 24 V 1923, nr 116, s. 5. 
14 Odsłonięcie pomnika powstańców...; Poświęcenie pomnika powstańców w Brzozie…, „Dziennik Bydgoski”, 25 V 

1923, nr 117, s. 4.  

il. 2. Pomnik Powstańców Wielkopolskich, Brzoza, 
1923, proj. Władysław Gaca, wyk. firma 
sztukatorska Maksymiliana Rutkowskiego 
z Bydgoszczy, wł. Muzeum Okręgowe im. 
Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, repr. 
Wojciech Woźniak 
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  żeśmy tu za wiarę i ojczyznę walcząc polegli. Dalej 
nazwiska poległych powstańców (wymieniono 6 na-
zwisk). Ku wiecznej pamięci powstania 5–8 stycznia 
1919. Dalej znajdują się na pozostałych trzech stronach 
napisy: Bóg i Ojczyzna – radość moja, Praca i walecz-
ność – zwycięstwo Twoje, Jedność i zgoda – hasło moje. 
Pomnik jest dziełem p. Joba z Bydgoszczy19. Budową 
pomnika kierował ks. proboszcz Hoffmann, bur-
mistrz Nowaczyk i Franciszek Tadych, przy współ-
pracy członków Zarządu i Towarzystwa Powstańców 
i Wojaków.  
 W 1930 roku na kwaterze wojskowej cmentarza 
Nowofarnego w Bydgoszczy ustawiono Pomnik-fi-
gurę Królowej Korony Polskiej przedstawiający Matkę 
Boską z Dzieciątkiem. Pomnik poświęcony został 
poległym i zmarłym żołnierzom, uczestnikom wojny 
polsko-bolszewickiej w 1920 i powstańcom wielko-
polskim 1919 roku20. Fundatorem, projektantem i wy-
konawcą jest bydgoski rzeźbiarz Jakub Job. Odsłonię-
cia pomnika i poświęcenia grobów dokonano w dniu 
15 sierpnia 1930 roku w dziesiątą rocznicę „Cudu nad 
Wisłą” i 25-lecie firmy. W odnowionych grobach 
spoczywają szczątki 172 żołnierzy Wojska Polskiego 
poległych w walkach z bolszewikami w 1920 roku, 
którzy w większości zmarli z ran w bydgoskich oraz 
okolicznych szpitalach. Uroczystościom odsłonięcia 
i poświęcenia towarzyszył obszerny program, obejmujący nabożeństwo w kościele garnizonowym, 
pochód na cmentarz parafii farnej oraz przemówienia, występy chóru i orkiestry, złożenie wieńca, 
a kulminacyjnym punktem było odsłonięcie pomnika21.   
 Wkład Jakuba Joba podkreślono w relacji: Pomnik Królowej Korony Polskiej ufundowany został 
przez artystę-rzeźbiarza p. Joba z Bydgoszczy, który w ten niezwykle szlachetny i wzniosły sposób 
uczcił 25-lecie swej firmy. Pomnik zbudowany jest z kamienia sztucznego i składa się z trzech stopni, 
cokołu oraz statuy. Wysokość wynosi pięć metrów. Na cokole pomnika umieszczone są trzy tablice 
z czarnego granitu szwedzkiego. Na głównej tablicy jest wykuty napis: 15. VIII. 1920 – 15. VIII. 1930. 
/ Cześć i hołd poległym i zmarłym / żołnierzom Polski / w dziesiątą rocznicę / Cudu Wisły. / Kró-
lowo Korony Polskiej / módl się za nami! Na bocznej tablicy z prawej strony wykute są nazwiska  

19 Odsłonięcie pomnika powstańców w Wysokiej, „Dziennik Bydgoski”, 5 IX 1924, nr 206, s. 5; Pomnik poległych 
powstańców w Wysokiej (rysunek pomnika), „Dziennik Bydgoski”,  6 IX 1924, nr 207, s. 5. 

20 Odsłonięcie pomnika Królowej Korony Polskiej i poświęcenie grobów, „Dziennik Bydgoski”, 8 VIII 1930, nr 182, 
s. 9; Pomnik Królowej Korony Polskiej, którego odsłonięcie odbędzie się w dzień „Cudu nad Wisłą”, „Dziennik 
Bydgoski”, 15 VIII 1930, nr 188, s. 9–10 (il.). 

21 Program uroczystości poświęcenia odnowionych grobów poległych i odsłonięcia pomnika Królowej Korony Polskiej, 
„Dziennik Bydgoski” 13 VIII 1930, nr 186, s. 8. 
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il. 4. Pomnik-figura Królowej Korony Polskiej, 
1930, Cmentarz Nowofarny w Bydgoszczy, 
proj. i wyk. Jakub Job, fot. Grzegorz Chojnacki 

podstawie wznosi się cokół, a powyżej przestrzennie ukształtowana ściana przypominająca fronton 
świątyni, podzielona pilastrami, zwieńczona naczółkiem z tympanonem. W środkowym 
polu frontonu znajduje się powstańczy krzyż z orłem wpisany w wieniec, a po bokach dwie tablice 
z czarnego marmuru, z nazwiskami poległych. Na cokole umieszczony jest napis: „CZEŚĆ BOHA-
TEROM POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM”, a w polu tympanonu: „SZUBIN W STYCZNIU 
1919 R.” oraz mało czytelne panoplia (?), stanowiące nawiązanie do „rycerzy wolności”, jak na-
zwano powstańców w relacji prasowej. Grób otoczony został granitowymi słupami, połączonymi 
łańcuchem18.
 Kolejną realizacją Joba jest Pomnik Powstańców w Wysokiej (pow. wyrzyski), znany jedynie 
z relacji prasowej i ilustracji. Pomnik wznosi się na placu przed ratuszem i zbudowany jest w ten 
sposób, że na dość szerokiej podstawie wsparty jest cokół, na którym wznosi się wysoki obelisk z pia-
skowca sztucznego, wsparty na czterech kulach ze zwyczajnego kamienia. Na ścianie w stronę kościoła 
zwróconej, widać duży wieniec laurowy, a w środku rok 1919. Poniżej napis: Pomnij przechodniu, 

18 „Dziennik Bydgoski”, 24 V 1924, nr 121, s. 6. Fotografia pomnika zamieszczona w: Pomnik Powstańca Wielko-
polskiego w Szubinie, „Dziennik Bydgoski”, 2 II 1935, nr 28, s. 10. Wzmianka o pomniku i fotografia, zob. Kamila 
Czechowska, Przewodnik. Miasto i gmina Szubin, Szubin 2017, s. 52. 

il. 3. Pomnik Powstańców Wielkopolskich, Szubin, 1924, zakład kamieniarsko-rzeźbiarski Jakuba Joba, fot. w: Album XX Lecie 
Bohaterskich walk Powstańców Wielkopolskich Frontu północnego w Szubinie 21-22 stycznia 1939 r., wł. Muzeum Okręgowe 
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, repr. Wojciech Woźniak 
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  wymazanego z map Europy. 27 lipca 1920 roku epi-
skopat Polski wobec najazdu sowieckiego ponownie 
obrał Marię na Królową Polski. Bydgoski pomnik po-
przez odwołanie do rocznicy dziesięciolecia „Cudu 
na Wisłą” jednocześnie akcentuje przypisywaną 
Matce Bożej ingerencję podczas bitwy warszawskiej. 
Powstające w międzywojniu pomniki i figury Kró-
lowej Korony Polskiej często będą stanowiły mniej 
lub bardziej czytelne połączenie wartości religijnych 
z patriotycznymi. 
 Największy zespół pomników poświęconych po-
ległym w obronie ojczyzny żołnierzom i powstańcom 
należy przypisać artystom reprezentującym już młod-
sze pokolenie bydgoskich rzeźbiarzy. Piotr Triebler 
(1898–1952) i Teodor Gajewski (1902–1948) – rzeź-
biarze i przyjaciele, Ślązak i bydgoszczanin, spotkali 
się w 1920 roku w Państwowej Szkole Przemysłu Ar-
tystycznego w Bydgoszczy. W szkole tej przyszli rzeź-
biarze zdobywali wiedzę pod kierunkiem doświad-
czonych, wybitnych artystów – Jana Wysockiego 
i Feliksa Giecewicza. Po likwidacji PSPA Triebler 
kontynuował naukę na Wydziale Rzeźby i Brązownic-
twa w poznańskiej Państwowej Szkole Sztuki Zdobni-
czej i Przemysłu Artystycznego, natomiast Gajewski 
podjął dalszą naukę w bydgoskiej Państwowej Szkole 
Przemysłowej. Drogi rzeźbiarzy zbiegły się ponownie 
w 1926 roku, po powrocie Trieblera do Bydgoszczy. 
Od tego czasu datować można pierwsze wspólne re-
alizacje, udział artystów w tworzących się związkach 
artystycznych i licznych wystawach środowiskowych. 
Twórcy należeli kolejno do Związku Plastyków Po-
morskich (od 1929) i Grupy Plastyków Pomorskich 
(od 1932), później Triebler wstąpił do Związku Zawo-
dowych Plastyków Wielkopolsko-Pomorskich Bydgoszcz-Toruń (od 1935), a Gajewski do Grupy 
Plastyków Bydgoskich (od 1936). Prace rzeźbiarzy, prezentowane na ekspozycjach od początku lat 
trzydziestych, zdobywały przychylne recenzje, zauważano dynamiczny rozwój ich talentu. Przez 
kilka lat twórcy pracowali wspólnie w Pracowni artystyczno-rzeźbiarskiej w Bydgoszczy, przy ulicy 
Królowej Jadwigi 13. Założona około 1930 roku pracownia, w 1934 roku została przeniesiona na ulicę 
Dworcową 94; prawdopodobnie od tego czasu rzeźbiarze pracowali samodzielnie. 
 W 1931 roku Gajewski i Triebler wzięli udział w konkursie na projekt Pomnika Poległych Po-
laków – żołnierzy I Dywizji Polskiej poległych w lipcu 1918 roku na polach Szampanii we Francji. 
Konkurs został zorganizowany z inicjatywy Związku Hallerczyków. Pomnik miał stanąć na cmen-
tarzu wojennym w Saint-Hilaire-le-Grand pod Reims. Konkurs został rozpisany przez Komitet 
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il. 6. Model Pomnika ku czci poległych na polach 
Szampanii w 1918 roku oficerów i żołnierzy 
polskich Pierwszej Dywizji Polskiej, 1931, proj. 
Piotr Triebler, wł. Muzeum Okręgowe im. 
Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, repr. 
Wojciech Woźniak 

powstańców wielkopolskich spoczywających pod pomnikiem, a z lewej strony tablica fundatora. Po-
mnik ten więc został ustawiony na grobach pierwszych trzech powstańców wielkopolskich22. 
 Sakralna forma figuralnego pomnika stanowi bezpośrednie odniesienie do kultu Królowej Ko-
rony Polskiej, którego geneza sięga początku XVII wieku (idea ogłoszenia Marii Królową Polski), 
pogłębionego ślubami króla Jan Kazimierza w 1656 roku, który obrał Marię za patronkę Królestwa 
Polskiego. Kult Królowej Korony Polskiej odegrał szczególną rolę w budzeniu świadomości i toż-
samości narodowej podczas zaborów, kiedy Matkę Bożą uważano za królową narodu – państwa 

22 Katolicka Bydgoszcz w hołdzie poległym żołnierzom, „Dziennik Bydgoski”, 17 VIII 1930, nr 189, s. 11. 

il. 5. Model Pomnika ku czci poległych na polach Szampanii w 1918 roku oficerów i żołnierzy polskich Pierwszej Dywizji Pol-
skiej, 1931, proj. Teodor Gajewski

il. 5.1. Model figury husarza z pomnika, 1931 proj. i wyk. Teodor Gajewski, 
 fot. wł. prywatna, repr. Grzegorz Chojnacki  
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  były przez naród jako wyraz dziękczynienia za opatrznościową opiekę Serca Jezusowego nad na-
szym krajem w okresie zaborów i w cudowny sposób wróconą wolność ojczyźnie24. Szczególny 
wydźwięk – o zabarwieniu patriotycznym – kult zyskał w odrodzonej Polsce, na co wpłynęło dwu-
krotnie poświęcenie narodu Sercu Jezusowemu25. 
 W twórczości młodych bydgoskich rzeźbiarzy – Trieblera i Gajewskiego pomniki upamięt-
niające odzyskanie niepodległości i ofiarność walczących żołnierzy przybierały różnorodne formy, 
najczęściej sugerowane koncepcją zleceniodawców – osób świeckich i duchownych. Interesującym 
nurtem są pomniki sakralne – posągi Chrystusa i Matki Bożej, stanowiące dziękczynne wota za 
odzyskaną niepodległość. Pierwszym obiektem o tym charakterze był Pomnik Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Bydgoszczy. Inicjatorem powstania monumentu był ksiądz Mieczysław Skonieczny, 
proboszcz parafii Świętej Trójcy. Początek działań mających na celu wystawienie pomnika należy 
wiązać z 1930 rokiem, kiedy podano do publicznej wiadomości ideę budowy, rozpoczęto zbiórkę 
funduszy, wydano uchwałę Magistratu miasta Bydgoszczy przyznającą parafii skwer przy ul. Szu-
bińskiej i Mazurskiej oraz dokonano poświęcenia kamienia węgielnego (30 III 1930)26. Pomnik miał 
stanowić pamiątkę wielkiej misji parafialnej (16–30 III 1930), być świadectwem wiary i wdzięczności 
w rocznicę dziesięciolecia wyzwolenia Bydgoszczy spod zaboru pruskiego, dającą okazję do nada-
nia miastu katolickiego charakteru. Nie rozpisano konkursu na projekt i nie powołano komitetu 
budowy pomnika. Powołana została komisja rzeczoznawców, w skład której wchodzili: artyści ma-
larze – Jerzy Rupniewski i Leon Drapiewski, ksiądz Bronisław Zieliński i Józef Grodzki. Autorami 
projektu i jego wykonawcami byli rzeźbiarze Piotr Triebler i Teodor Gajewski. W połowie 1931 
roku projekt został zatwierdzony przez konserwatora wojewódzkiego dr. Nikodema Pajzderskiego, 
a Magistrat m. Bydgoszczy podjął uchwałę o ustawieniu pomnika według projektu – planu sytu-
acyjnego autorstwa Mariana Güntzla. Zachowane wstępny projekt rysunkowy i gipsowy model 
figury (fotografia) obrazują zmiany wprowadzone przez rzeźbiarzy w kolejnych etapach pracy. Po-
mnik składał się z dwóch partii – architektonicznej podstawy (żelbeton i okładzina ze sztucznego 
kamienia w kolorze „bladoróżowym”) i figury (biały piaskowiec szydłowiecki). Figura Chrystusa 
została ustawiona na wysokim, czworobocznym cokole, spoczywającym na niższym postumen-
cie, wspartym na trójstopniowych schodach. Boczne ścianki cokołu flankowały wydłużone płaskie 
pseudopilastry, a na frontowej mieścił się napis: „N. SERCU P. JEZUSA / BYDGOSZCZ / WY-
ZWOLONA”. Całopostaciową sylwetkę Jezusa przedstawiono frontalnie, z głową w ujęciu en face, 
z rękoma odsuniętymi od ciała, opuszczonymi i wyciągniętymi do przodu, zgodnie ze schematem 
ikonograficznym. Syntetyzowana forma, umiarkowana dekoracyjna stylizacja, z położeniem naci-
sku na geometryzację oraz wprowadzenie krystaliczności cięć pozwalają włączyć rzeźbę w nowo-
czesny nurt tendencji stylistycznych, typowy dla połowy lat dwudziestych, kontynuowany w latach 
trzydziestych XX wieku. Poświęcenie pomnika odbyło się 2 października 1932 roku, a uroczystość 
przybrała charakter wielkiej manifestacji katolickiej. Monument został zniszczony przez okupanta 

24 Wywodzący się ze średniowiecza kult Serca Jezusowego, rozpowszechniony w XVII wieku, swoje apogeum 
osiągnął w 1899 roku, kiedy papież Leon XIII oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały kościół i rodzaj ludzki.

25 Po raz pierwszy – 27 lipca 1920 roku na Jasnej Górze, gdzie aktu tego dokonali biskupi polscy w celu uproszenia 
ratunku dla Polski, zagrożonej inwazją bolszewików. Powtórzenie aktu nastąpiło rok później na Małym Rynku 
w Krakowie.

26 Barbara Chojnacka, Najświętszemu Sercu Jezusa – Bydgoszcz wyzwolona. Pomnik Piotra Trieblera i Teodora 
Gajewskiego, „Kronika Bydgoska”, t. 31, 2010, s. 205–250. 

Niepodległej – rzeźbiarze bydgoscy 

Wykonawczy z księdzem dziekanem J. Jaworskim i red. St. Pałaszewskim na czele. Na konkurs 
wpłynęło dwanaście projektów pomnika. Sąd konkursowy w składzie – redaktor Konrad Fiedler, 
artysta malarz Feliks Krassowski, pułkownik Modelski, redaktor St. Pałaszewski i porucznik Szwiec 

– przyznał I nagrodę Teodorowi Gajewskiemu. II nagrodę otrzymał Franciszek Gajewski za projekt 
bramy cmentarnej i ogrodzenia, a III nagrodę Piotr Triebler. W ówczesnej relacji napisano: Be-
tonowa architektura pomnika wysokości 10 m, ogrodzenie cmentarza i kolumny bramy wjazdowej 
wykonane będą na miejscu we Francji. Niektóre rzeźby wykona projektodawca w Bydgoszczy z krajo-
wego piaskowca. Części żelazne bramy oraz kamienne orły nad kolumnami wykonane będą również 
w Bydgoszczy. Uroczystość odsłonięcia pomnika nastąpi prawdopodobnie w 1932 r.23.  
 Szczególnym zleceniodawcą pomników-figur sakralnych był Kościół katolicki, który w mię-
dzywojennej Polsce wpłynął na powstanie kilku charakterystycznych typów ikonograficznych, łą-
czących wartości katolickie i patriotyczne. Obok wspomnianego już wizerunku Królowej Korony 
Polskiej jednym z najpopularniejszych przedstawień były Pomniki Najświętszego Serca Pana Je-
zusa, fundowane jako wotum wdzięczności za odzyskanie wolności przez Polskę po latach zaborów. 
W odrodzonej II Rzeczypospolitej pomniki te określano Pomnikami Wdzięczności. Fundowane 

23 Pomnik bohaterstwa polskiego na polach Szampanii, „Ilustracja Polska”, nr 38, 1931, s. 22 (il.). 

il. 7. Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, Bydgoszcz, 1932, proj. i wyk. Teodor Gajewski i Piotr Triebler, od lewej: Jan Woll-
mann, Teodor Gajewski, Kazimierz Borucki i Piotr Triebler

il. 7.1.  Figura NSPJ i autorzy 
 wł. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, repr. Wojciech Woźniak
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być widoczny z dużej odległości32. Pomnik został zniszczony na początku okupacji. W 2012 roku 
przeprowadzono renowację Góry św. Wojciecha i odsłonięto replikę Pomnika Serca Jezusa33. 
 Zaprezentowane pomniki NSPJ nie były jedynymi realizacjami w twórczości artystów. Triebler 
jest autorem Pomnika Serca Jezusowego w Fordonie, usytuowanego przy wjeździe do Fordonu 
z mostu34. Poświęcenie pomnika przez księdza biskupa Stanisława Okoniewskiego, ordynariusza 
chełmińskiego, nastąpiło 2 października 1935 roku. Nieistniejący pomnik, o wysokości około 5 
metrów, posiadał architektoniczną formę pomnika-kaplicy z całopostaciową figurą Chrystusa. Na 
schodkowej podstawie wznosił się wysoki cokół, którego przedłużenie stanowiła ściana flankowana 
filarami, tworzącymi niszę dla postaci. Zwieńczenie kapliczki miało formę schodkową z wpisanym 

32 Zachowały się dwie fotografie tego nieistniejącego obiektu – widoczny jest pomnik w ujęciu bocznym, z figurą 
zwróconą w prawo. Na zdjęciu utrwalone zostały także wizerunki autorów – Piotra Trieblera i Teodora Gajew-
skiego, prace wykończeniowe przy pomniku, dokonywane już po jego montażu, wraz z postaciami autorów 
i towarzyszącego im bydgoskiego malarza – Władysława Zacholskiego; fotografie w zbiorach MOB.

33 https://www.metropoliabydgoszcz.pl/2017/07/barcin-atrakcje-turystyczne.html (dostęp: 25 VIII 2018). 
34  B. Chojnacka, Najświętszemu Sercu…, s. 240–242 (il.). 

Niepodległej – rzeźbiarze bydgoscy 

il. 9. Projekt Pomnika Powstańców Wielkopolskich, cmentarz św. Piotra w Gnieźnie, 1933, Teodor Gajewski 
il. 9.1. Pomnik Powstańców Wielkopolskich, cmentarz św. Piotra w Gnieźnie, 1933, proj i wyk. Piotr Triebler i Teodor Gajewski, 

na fotografii autorzy 
 wł. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, repr. Wojciech Woźniak

w październiku 1939 roku. Dzięki inicjatywie Jerzego 
Derendy, prezesa Towarzystwa Miłośników Miasta 
Bydgoszczy, w 2010 roku odsłonięto zrekonstruowany 
pomnik27. 
 W roku powstania bydgoskiego pomnika 
Serca Jezusa rzeźbiarski duet wykonał pomnik-fi-
gurę Królowej Korony Polskiej w Łabiszynie, któ-
rej poświęcenie nastąpiło w listopadzie 1932 roku28. 
Rzeźba została wykonana w sztucznym kamieniu 
i polichromowana. Jak wynika z fotografii prasowej 
figura miała około 2 metrów wysokości, a postument 
około 2,5 metra. Pomnik Królowej Korony Polskiej, 
powstały w tym samym roku co bydgoskie Serce Je-
zusowe, posiada dość liczne analogie formalne z tą 
realizacją. Wzmianka w „Dzienniku Bydgoskim” in-
formuje o fundatorze i poświęceniu tej figury: Za-
wdzięczając ofiarności obywatela Berki posiada miasto 
Łabiszyn nowy piękny pomnik – Królowej Korony Pol-
skiej, ze sztucznego kamienia, dłuta znanych rzeźbia-
rzy bydgoskich prof. Trieblera i Gajewskiego. Pomnik 
został  poświęcony przez księdza kanonika Kłosa29. 
 Do wspólnie wykonanych realizacji rzeźbiarzy 

należy Pomnik-figura Najświętszego Serca Pana Jezusa w Barcinie, powstały w 1933 roku, a więc 
niecały rok po realizacji bydgoskiej30. Pomnik wystawiono dzięki inicjatywie ks. proboszcza No-
wickiego i ofiarności mieszkańców Barcina. Zlokalizowany został na Górze św. Wojciecha. W in-
formacji prasowej podano: (...) pomnik dzieła znanych bydgoskich artystów-rzeźbiarzy pp.: Piotra 
Trieblera i Teodora Gajewskiego. Pomnik ten wysokości około 5 m – wykonany jest w cokole z polnych 
granitów, figura natomiast z betonu31. Poświęcenia pomnika w dniu 2 sierpnia 1933 roku dokonał 
ksiądz biskup Antoni Laubitz. Wymiary i proporcje pomnika były zbliżone do realizacji w Bydgosz-
czy (ponad 2 m figura, ok. 3 m podstawa), co potwierdza informacja prasowa. Całe założenie jest 
jednak bardziej przysadziste, o dość ciężkich, chociaż wyważonych proporcjach. Prawdopodobnie 
z uwagi na lokalizację – na wzniesieniu o wysokości 18 metrów poza miastem – pomnik miał

27 Autorem projektu rekonstrukcji oraz wykonawcą figury jest bydgoski artysta Marek Rona.  
28 B. Chojnacka, Najświętszemu Sercu…, s. 242–243.
29 Łabiszyn w hołdzie Królowej Korony Polskiej, „Dziennik Bydgoski”, 6 XI 1932, nr 256, s. 8 (il.). Zachowało się 

kilka fotografii pomnika: fragment rzeźby w ujęciu popiersiowym, w sztucznym kamieniu (bez polichromii),  
całopostaciowa figura Królowej Korony Polskiej, stanowiąca prawdopodobnie już ukończoną, polichromowaną 
rzeźbę i zdjęcie z uroczystości poświęcenia z widocznym pomnikiem na postumencie; fotografie w zbiorach 
MOB.

30 B. Chojnacka, Najświętszemu Sercu…, s. 238–239. 
31 (ak), Potężna manifestacja katolicka w Barcinie. Poświęcenie pomnika Serca Jezusowego, dzieła bydgoskich arty-

stów-rzeźbiarzy, „Dziennik Bydgoski”, 2 VIII 1933, nr 175, s. 8 (il.). 

il. 8. Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
Barcin, 1933, proj. i wyk. Piotr Triebler, Teodor 
Gajewski, od lewej: Piotr Triebler, ksiądz 
Nowicki (?) i Teodor Gajewski, wł. Muzeum 
Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego 

 w Bydgoszczy, repr. Wojciech Woźniak
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  wykuty roztacza swe skrzydła nad prochami poległych Powstańców37 widnieje napis: „POLEGŁYM / 
W OBRONIE WIARY I OJCZYZNY / 1918-1919 / WDZIĘCZNI RODACY”. W 1940 roku pomnik 
został zniszczony przez Niemców, jego rekonstrukcja nastąpiła w 1958 roku, przy czym wykorzy-
stano ocalałą płaskorzeźbę orła38. 
 W twórczości Trieblera i Gajewskiego pojawiło się jeszcze kilka obiektów poświęconych upa-
miętnieniu bohaterstwa żołnierzy. Rzeźbiarze uczestniczyli w budowie Pomnika ofiar wojny świa-
towej i bolszewickiej (ku czci poległych żołnierzy Polaków w latach 1914–1918 i 1919–1921) w Ino-
wrocławiu, wzniesionego w 1930 roku na cmentarzu parafii Zwiastowania NMP39. Pomnik miał 
upamiętniać poległych na frontach I wojny światowej, powstania wielkopolskiego i wojny polsko-

-bolszewickiej. Zlokalizowany został na wydzielonej kwaterze, na której już od 1914 roku chowano 
żołnierzy poległych na frontach I wojny światowej.
 Wystawieniem pomnika zajmował się oddział inowrocławski Polskiego Towarzystwa Opieki 
nad Grobami Bohaterów, którego prezesem był Dominik Wróblewski, architekt i budowniczy40. Po-
wołany został komitet, w skład którego wchodzili: prezydent miasta Apolinary Jankowski, starosta 
inowrocławski Władysław Kutzner, komendant garnizonu pułkownik Karol Hauke-Bossak, działacz 
samorządowy mecenas Józef Mielcarek oraz proboszczowie inowrocławskich kościołów – Stanisław 
Kubski z parafii Zwiastowania NMP i Bolesław Jaśkowski z fary św. Mikołaja. Projekt monumentu 
wykonał inżynier Michałowski, architekt poznański. Prace budowlane zlecono inowrocławskiej 
firmie „Bracia Graczyk”. W odniesieniu do tego pomnika jedynie zachowana fotografia upamięt-
niła wkład Trieblera i Gajewskiego, którzy niewątpliwie współpracowali z autorem projektu i byli 
wykonawcami zadania41. Nowoczesny w formie pomnik posiada rozbudowaną formę architekto-
niczną z wysokim, ostrosłupowym obeliskiem na cokole, ujętym bocznymi ściankami, na których 
osadzone zostały duże sylwety orłów ze wzniesionymi skrzydłami.    
      Odsłonięcie pomnika nastąpiło w rocznicę dziesięciolecia „Cudu nad Wisłą” 15 sierpnia 1930 
roku42. Pomnik został przebudowany na początku lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy usunięto 
kamienne orły i zmieniono treść jednego z napisów. Do stanu pierwotnego powrócono w 2001 roku, 
rekonstruując sylwety orłów.
      Trieblerowi należy przypisać znany z fotografii Grób – pomnik w Łabiszynie (pow. Szubin), 
powstały prawdopodobnie w drugiej połowie lat trzydziestych43. Rozbudowaną partię środkową 
pomnika tworzy wysoka ścianka z krzyżem i figurą Ukrzyżowanego Chrystusa, od dołu ujęta 

37 Cytat w: W 15-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego…  Zachowały się fotografie obrazujące pomnik, w ujęciu 
frontalnym oraz w ujęciach bocznych, na których widoczni są także autorzy oraz rzeźbiarz, prawdopodobnie 
Jan Wollmann.

38 Zob. Grzegorz Konieczka, Pomnik Poległych Powstańców Wielkopolskich, https://www.gniezno.eu/atrakcje/
atrakcja/873/pomnik_poleglych_powstancow_wielkopolskich_ 925 VIII 2018); Akt erekcyjny odbudowy po-
mnika w 1958 roku, Komitet Obchodów 40 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/19, wyd. 1958.  

39 Inowrocław. Pomnik dla ofiar wojny światowej i bolszewickiej, „Dziennik Bydgoski”, 26 VII 1939, nr 171, s. 6. 
40 Piotr Strachanowski, Na cześć i wieczną chwałę żołnierzy rodem z Kujaw, inowroclaw.naszemiasto.pl/artykul/

na-czesc-i-wieczna-chwale-zolnierzy-rodem-z-kujaw historia,4217076,art,t,id,tm.html,  18  VIII 2017 (dostęp: 
25 X 2018). 

41 Fotografia podczas prac wykończeniowych nad pomnikiem, z osobami: Teodor Gajewski, Piotr Triebler, bracia 
Graczykowie i pomocnicy rzeźbiarscy, 1930, wł. MOB. 

42 Inowrocław. Poświęcenie pomnika ku czci poległych żołnierzy Polaków w latach 1914–1918 i 1919–1921, „Dziennik 
Bydgoski”, 9 VIII 1930, nr 183, s. 6. 

43 Fotografia w zbiorach MOB.  
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krzyżem i chrystogramem IHS. Na cokole znajdo-
wał się napis: „NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA / 
ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI”. Ujęcie postaci Chrystusa 
i sposób jej opracowania różnią się znacznie od figury 
z placu Poznańskiego. Artysta wprowadził inny typ 
ikonograficzny, ukazując Jezusa z lewą dłonią spo-
czywającą na gorejącym sercu, z prawą wzniesioną 
w geście błogosławieństwa. Sylwetka pozbawiona jest 
silnej statyki i symetrii, a szaty geometryzacji i ryt-
miki. Pomnik został zniszczony przez Niemców we 
wrześniu 1939 roku35. 
      W zespole prac Trieblera i Gajewskiego, w zbio-
rach bydgoskiego Muzeum Okręgowego, znajduje 
się jeszcze kilka rysunków projektowych na pomniki 
NSPJ. Projekty te stanowią samodzielne dzieła obu 
rzeźbiarzy, przez nich sygnowane, najczęściej nie po-
siadające napisów informujących o miejscu realiza-
cji i roku powstania. Uniemożliwia to identyfikację 
obiektów, a tym samym stwierdzenie czy doszło do 
ich realizacji, np. projekt Gajewskiego (1939) i projekt 
na pomnik Trieblera dla Lisewa Kościelnego (pow. 
Inowrocław, 1947). 

 Wspólną realizacją pomnikową Piotra Trieblera i Teodora Gajewskiego był też pomnik na-
grobny Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu św. Piotra w Gnieźnie, zbudowany w 1933 roku. 
Koncepcja wystawienia pomnika powstała pod koniec lat dwudziestych, kiedy utworzony został 
Komitet Honorowy, Komitet Wykonawczy i Komitet Budowy Pomnika Poległym Powstańcom 
1918–1919, pod protektoratem księdza biskupa Antoniego Laubitza. Pomnik zlokalizowany został 
w wydzielonej kwaterze cmentarza i otoczony koliście 52 mogiłami powstańców. Jego poświęcenie 
nastąpiło w dniu 1 listopada 1933 roku. Koszt budowy pomnika oraz konserwacja powstańczych 
mogił i otoczenia pomnika przewyższył możliwości finansowe Komitetu, który w październiku 
zwrócił się z prośbą do społeczeństwa o nabywanie cegiełek na finansowanie36. To monumentalne 
dzieło, o wysokości 9 metrów, w odróżnieniu od przedstawionych pomników figuralnych autorstwa 
Trieblera i Gajewskiego posiada odmienny, architektoniczny charakter. Na wysokim cokole, utwo-
rzonym z trzech sześcioboków, zmniejszających się ku górze, spoczywa wysoka, masywna konstruk-
cja o formie krzyża zbudowana z czterech stykających się krzyży, zwieńczona formą schodkową. 
Wieloboczną, zgeometryzowaną bryłę pomnika, modelowaną przestrzennie światłem, od strony 
frontowej wzbogaca przedstawienie reliefowe i tekst. Wpisana w kwadratowe pole sylweta orła 
posiada silnie zgeometryzowane, zrytmizowane kształty. Pod zwycięskim orłem, który z kamienia 

35 Ze zniszczonego pomnika ocalała jedynie głowa Chrystusa, przechowywana podczas okupacji w fordońskim 
kościele. W 2011 r. z inicjatywy społecznej, przy wsparciu Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, po-
wstała koncepcja odbudowy pomnika, zob. Zbigniew Kowalewski, Jezus na skrzyżowaniu, http://www.express-
bydgoski.pl/archiwum/a/jezus-na-skrzyzowaniu,11000315/, 1 XII 2011(dostęp: 25 VIII 2018).

36 W 15-tą rocznicę Powstania Wielkopolskiego uczcijmy pamięć poległych Bohaterów, wyd. 1933. 

il. 10. Pomnik Poległych Bohaterów (Pomnik ofiar 
wojny światowej i bolszewickiej), Inowrocław, 
1930, proj. (?) i wyk. Piotr Triebler i Teodor 
Gajewski, wł. Muzeum Okręgowe im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, repr. Woj-
ciech Woźniak
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  Szkoły Przemysłu Artystycznego w Bydgoszczy, na-
ukę rzeźby kontynuował w bydgoskiej Państwowej 
Szkole Przemysłowej. Należał do Związku Plastyków 
Pomorskich, następnie do Grupy Plastyków Pomor-
skich. Uczestniczył w licznych wystawach środowi-
skowych, wystawiając rzeźby pełne i płaskorzeźby, 
najczęściej sceny figuralne i portrety, wykonywane 
w drewnie i gipsie. Twórczość rzeźbiarza obejmo-
wała rzeźbę kameralną, pomnikową, plenerową, 
rzeźbę i snycerstwo stanowiące wyposażenie wnętrz 
oraz rzeźbę sepulkralną. Różnorodność tematyki 
i rozwiązań formalnych przybliżają m.in. pomnik 
Powstańca w Łobżenicy (1929) oraz rzeźby figuralne 
Polonez i Oberek (1929). Większość realizacji pomni-
kowych i plenerowych artysty została zniszczona 
podczas okupacji. Ważnym nurtem twórczości były 
prace z zakresu wyposażenia kościołów, m.in. Grupa 
Ukrzyżowania w kościele pw. Najświętszej Marii 
Panny Królowej Polski w Brzozie (1937) i wyposaże-
nie kościoła pw. św. Mikołaja w Fordonie (1937–1939). 
 W 1927 roku Kłobucki wykonał rzeźby do Po-
mnika-kaplicy ku czci poległych żołnierzy w bitwie 
z bolszewikami w dniu 18 sierpnia 1920 roku pod 
Brodnicą50. Kaplica została zlokalizowana na cmen-
tarzu wojskowym w Brodnicy. Projekt budowli wy-
konał inżynier architekt Kazimierz Ulatowski z To-
runia, rzeźby lwów – Kłobucki, a majolikowy obraz z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej 
profesor Stanisław Jagmin z Poznania. Odsłonięcie pomnika odbyło się w siódmą rocznicę bitwy, 
w dniu 18 sierpnia 1927 roku. Ozdobę klasycyzującej kaplicy z kolumnowym portykiem i pseudo-
tympanonem stanowi barokowe w formie zwieńczenie z obrazem oraz okazałe sylwety leżących 
lwów, symbolizujących zwycięstwo. 
 Bardziej typową dla Kłobuckiego realizacją jest figuralny Pomnik Powstańca, wykonany w la-
tach 1929–1930 dla Łobżenicy, usytuowany pierwotnie na Starym Rynku (ob. plac Wolności). W Al-
bumie Plastyków Pomorskich zachowała się fotografia gipsowego modelu pomnika51. Pomnik został 
ufundowany z inicjatywy Towarzystwa Powstańców i Wojaków, odsłonięty w niedzielę 1 czerwca 
1930 roku52. Porównanie fotografii modelu z zachowaną fotografią pomnika z lat trzydziestych XX 

50 „Świat”, Pismo tygodniowe ilustrowane, R. 1927, nr 36, 3 IX 1927, s. 12 (il.); Jerzy Wultański, Śladami dawnej 
Brodnicy, Brodnica 1995. 

51 Album Plastyków Pomorskich, tom I, Bydgoszcz 1932–1933, il. 7.
52 Przebieg uroczystości został opisany w relacji dziennikarza, zob. Wszystko dla dobra naszej Ojczyzny. Wśród 

kresowian zachodnich. Odsłonięcie pomnika Powstańca i otwarcie boiska sportowego w Łobżenicy, „Dziennik 
Bydgoski”, 4 VI 1930, nr 128, s. 5.

Niepodległej – rzeźbiarze bydgoscy 

il. 11. Pomnik Bohaterom Powstania Wielkopol-
skiego, Szubin, 1938, proj. i wyk. Piotr Triebler 
i w: Album XX Lecie Bohaterskich walk Po-
wstańców Wielkopolskich Frontu północnego 
w Szubinie 21–22 stycznia 1939 r., wł. Muzeum 
Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Byd-
goszczy, repr. Wojciech Woźniak

stylizowaną, silnie zgeometryzowaną sylwetą orła. Poniżej umieszczone są dwie płyty, jedną z nich 
wypełnia napis: „ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY ODDALI SWE ŻYCIE”. Ścianka flankowana jest 
czworobocznymi słupami z motywem mieczy, a po obu jej stronach umieszczone zostały płyty 
z nazwiskami poległych, rytmicznie wydzielone słupkami. 
 Triebler jest też autorem Pomnika Bohaterom Powstania Wielkopolskiego w Szubinie, który 
powstał w 1938 roku, na miejscu wcześniejszego Pomnika Powstańców Wielkopolskich z 1924 roku, 
wykonanego przez firmę Jakuba Joba. Projekt tego monumentu został przypisany Stanisławowi 
Śledzikowskiemu, powstańcowi wielkopolskiemu44. Jednak za autorstwem Trieblera przemawiają 
zachowane materiały – opisane fotografie pomnika, jedna wykonana podczas montażu, druga już 
po uroczystości odsłonięcia, z opisem: Nowo odsłonięty pomnik poległych powstańców z r. 1919. Cał-
kowicie zbudowany z betonu posiada u góry krzyż, a pod nim orła, co symbolizuje hasło powstańcze 

„Bóg i Ojczyzna”. Inicjatorem budowy jest Zarząd Koła Związku Powstańców. Budował: P. Triebler45. 
Niemniej ważnym argumentem są wyraźne analogie formalne z Grobem-pomnikiem w Łabiszynie.   
 Uroczystości związane z dwudziestoleciem oswobodzenia Szubina odbyły się w dniach 21–22 
stycznia 1939 roku, pod patronatem Władysława Raczkiewicza, wojewody pomorskiego i generała 
Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, dowódcy Okręgu KorpusuVIII w Toruniu. Uczestniczyli 
w nich przedstawiciele władz województwa, wojska i duchowieństwa oraz przedstawiciele licznych 
organizacji i stowarzyszeń, a także znaczna grupa byłych powstańców. Przewodniczącym Komitetu 
budowy pomnika był ksiądz proboszcz Stanisław Gałecki. Kulminacyjnym punktem uroczystości 
było odsłonięcie pomnika na cmentarzu parafii Zwiastowania NMP. W relacji prasowej odno-
towano: Po mszy świętej uczestnicy uroczystości zebrali się przed skromnym w swej prostocie, lecz 
wielkim w swej wymowie pomnikiem46. 
 Wspomniana „prostota” pomnika odnosi się do jego architektonicznej, syntetycznej formy, 
ukształtowanej z prostych, rytmicznie komponowanych brył oraz skromnej reliefowej dekoracji 
w postaci stylizowanej sylwety orła, krzyża łacińskiego oraz motywu Krzyża Walecznych47. Szu-
biński pomnik został zniszczony na początku okupacji przez Niemców. W 2018 roku powstała 
koncepcja odbudowy monumentu.  
 W odróżnieniu od przedstawionych pomników architektonicznych Triebler do pomników, czy 
też nagrobków powstańczych wprowadzał także rozwiązania figuralne. Przykładem jest Projekt 
Pomnika Powstańca, niedatowany i nieopisany rysunek z sylwetką leżącego powstańca48. 
 Obiekty poświęcone upamiętnieniu bohaterstwa polskich żołnierzy i powstańców odnaleźć 
można także w twórczości Bronisława Kłobuckiego (1896–1944), rzeźbiarza urodzonego w Bydgosz-
czy49. Podobnie jak Gajewski i Triebler studiował na Wydziale Rzeźby i Brązownictwa Państwowej 

44 Kamila Czechowska, Przewodnik..., s. 52 (il.).  
45 Album XX Lecie Bohaterskich walk Powstańców Wielkopolskich Frontu północnego w Szubinie, 21-22 stycznia 

1939 r., wł. MOB, nr inw. MOB/H/F 3564/A14. 
 Pani Annie Nadolskiej z Działu Historii MOB dziękuję za współpracę przy kwerendzie muzealnej.   
46 Edmund Klessa, W dwudziestolecie oswobodzenia. Wielkie uroczystości w Szubinie, „Dziennik Bydgoski”, 24 

I 1939, nr 19, s. 7 (il.). 
47 Krzyż Walecznych został ustanowiony rozporządzeniem Rady Obrony Państwa z dn. 11 VIII 1920 r. „celem 

nagrodzenia czynów męstwa i odwagi, wykazanych w boju”. 
48 Rysunek w zbiorach MOB. 
49 Barbara Chojnacka, Bronisław Kłobucki – artysta rzeźbiarz. Przyczynek do dziejów bydgoskiej rzeźby w latach 

1920–1939, „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu” 2002, z. 7, s. 90–113.
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  wystawiono najwięcej pomników. Jednak punktem kulminacyjnym w regionie kujawsko-pomor-
skim był rok 1930 – dziesiąta rocznica odzyskania niepodległości. 
 Analiza kilkudziesięciu obiektów z regionu, pozwala także na przybliżenie grupy twórców – pro-
jektantów i wykonawców pomników. Początkowo, zwłaszcza na początku lat dwudziestych, były to 
osoby najczęściej związane z określonym środowiskiem, np. projekty wykonywane przez wojsko-
wych przy współpracy malarzy i architektów, realizowane przez lokalne zakłady kamieniarsko-rzeź-
biarskie. Dopiero później do głosu doszli rzeźbiarze, autorzy projektów i wykonawcy pomników. 
W Bydgoszczy grupę tę tworzyli przedstawieni artyści – Jakub Job, Piotr Triebler, Teodor Gajewski 
i Bronisław Kłobucki. 
 Forma pomników poświęconych odzyskaniu niepodległości szybko ulegała ewolucji. Wczesne 
monumenty cechowała prosta forma architektoniczna z symbolami identyfikującymi – godło Pol-
ski (orzeł biały), odznaki wojskowe (np. Krzyż Walecznych) i motywy powstańcze oraz elementy 
sakralne w formie krzyża, uzupełnione napisami i tablicami. Późniejsze obiekty – architektonicz-
no-rzeźbiarskie i figuralne były bardziej rozbudowane. W twórczości poszczególnych rzeźbiarzy 
zauważyć można indywidualne cechy stylistyczne, u Joba nawiązania do architektury i sztuki wło-
skiej, a u Trieblera i Gajewskiego dążenie do form nowoczesnych, syntezę i ograniczenie motywów, 
np. pomniki o zgeometryzowanych, przestrzennych formach i współistnienie dwóch symboli: orła 
białego i krzyża. 

Streszczenie

 W artykule zaprezentowano zagadnienia wpisujące się w ogólnopolski nurt związany z wy-
stawianiem pomników w niepodległej Polsce, po odzyskaniu niepodległości w latach 1918–1920. 
W dwudziestoleciu międzywojennym w całym kraju powstawały pomniki upamiętniające żołnie-
rzy poległych na frontach I wojny światowej oraz powstańców wielkopolskich i śląskich, a także 
żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej. Wznoszono także liczne pomniki Wolności 
i Wdzięczności. 
 Tematykę zawężono do wyzwolonej Bydgoszczy, gdzie pomimo powstającego dopiero i kształ-
tującego się środowiska artystycznego, pojawiły się inicjatywy świadczące, że społeczeństwo, 
a z nim twórcy bydgoscy włączyli się w nurt upamiętniania bohaterów i wydarzeń w formie po-
mników. Realizacje wykonywane przez artystów bydgoskich powstawały nie tylko na terenie miasta, 
ale i całego regionu Kujaw i Pomorza. Niemal wszystkie pomniki uległy zniszczeniu przez okupanta 
niemieckiego na początku II wojny światowej. W oparciu o literaturę, źródła, dokumentację fo-
tograficzną oraz nieliczne zachowane obiekty (także zrekonstruowane) przeprowadzono analizę 
kilkudziesięciu pomników. Jej celem było wytypowanie pomników o wartości artystycznej, a często 
także określenie nieznanej lub niepewnej atrybucji. 
 Analiza pozwoliła na przybliżenie grupy twórców – projektantów i wykonawców pomników 
poświęconych upamiętnieniu walk wyzwoleńczych oraz pomników wdzięczności za odzyskaną nie-
podległość. Na początku lat dwudziestych projekty często wykonywane były przez wojskowych przy 
współpracy malarzy i architektów, realizowane przez lokalne zakłady kamieniarsko-rzeźbiarskie. 
Dopiero później do głosu doszli rzeźbiarze, autorzy projektów i wykonawcy pomników. W Bydgosz-
czy wyróżniającą się grupę tworzyli artyści – Jakub Job, Piotr Triebler, Teodor Gajewski i Bronisław 
Kłobucki. Na przykładzie twórczości tych rzeźbiarzy przedstawiono wybrane pomniki, przybliżając 
okoliczności ich powstania oraz zmieniającą się formę artystyczną. Wczesne realizacje cechowała 

Niepodległej – rzeźbiarze bydgoscy 

wieku świadczy, że artysta wiernie zrealizował swój 
projekt53. W „Dzienniku Bydgoskim” zamieszczono 
fotografię pomnika wykonaną po oficjalnych uroczy-
stościach, na której widoczny jest pomnik w nieco 
innym, bardziej frontalnym ujęciu54. 
 Całopostaciowa, ukształtowana przestrzennie 
sylwetka żołnierza-powstańca z karabinem została 
umieszczona na wysokim, dwukondygnacyjnym 
cokole ze schodkową podstawą. Na ściankach gór-
nej kondygnacji cokołu widoczne są duże plakiety 
w kształcie tarcz, wypełnione reliefowymi przedsta-
wieniami; na ścianie frontowej znajduje się godło Pol-
ski, a po lewej stronie wielofiguralna scena powstań-
cza (?). Prawdopodobnie pozostałe ścianki zdobiły 
podobne płaskorzeźbione motywy. Od dołu każdą 
tarczę okalają zgeometryzowane palmety. Na ścianie 
frontowej dolnej partii cokołu znajdowała się tablica 
z napisem.
 Łobżenicki pomnik Kłobuckiego przywołuje 
pewne analogie z Pomnikiem Niepodległości w Gru-
dziądzu, zaprojektowanym przez Stanisława Jackow-
skiego, rzeźbiarza z Warszawy. Pomnik ten powstał 
w celu uczczenia 10 rocznicy powrotu Pomorza do 

Polski i 100 rocznicy wybuchu powstania listopadowego, a odsłonięty został 30 listopada 1930 roku55. 
Warszawski projektant wprowadził podobną sylwetkę żołnierza w długim płaszczu, trzymającego 
karabin, dodatkowo dynamizując scenę wzniesionym sztandarem zwycięstwa. 
 Tekst nie wyczerpuje zagadnienia działalności artystycznej bydgoskich twórców w zakresie 
rzeźby pomnikowej upamiętniającej odzyskanie niepodległości w 1920 roku. Temat ten jest trudny 
z uwagi na skromny stan badań w dziedzinie rzeźby bydgoskiej oraz niewielki zespół zachowanych 
obiektów. Niemal wszystkie pomniki uległy zniszczeniu na początku niemieckiej okupacji w latach 
1939–1940. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że odnotowanym w źródłach, a nieistniejącym 
obiektom najczęściej nie towarzyszy dokumentacja fotograficzna. Uniemożliwia to weryfikację ist-
niejących niegdyś pomników, wstępne określenie ich wartości artystycznej i atrybucję. 
 Jednak już przedstawiony materiał pozwala na wyciągnięcie kilku wniosków. W dwudziestole-
ciu międzywojennym pomniki związane z odzyskaniem niepodległości, upamiętniające uczestni-
ków wojen i powstań najczęściej powstawały z wewnętrznej potrzeby uczczenia ofiar przez towarzy-
szy broni. Szczególnie wyraźne jest to w pierwszej połowie lat dwudziestych, kiedy spontanicznie 

53 Fotografia Pomnika Powstańca, lata 30. XX w., wł. Wiesław Chwaliszewski, Łobżenica.
54 Pomnik Powstańca w Łobżenicy, „Dziennik Bydgoski”, 5 VI 1930, nr 129, s. 7 (il.).
55 Grudziądz po 10 latach wolności: ilustrowana jednodniówka na pamiątkę odsłonięcia Pomnika Niepodległości 

w Grudziądzu dnia 30 XI 1930 r., Grudziądz 1930. 

il. 12. Pomnik Powstańca Wielkopolskiego, Łobże-
nica, 1930, proj. i wyk. Bronisław Kłobucki, 
repr. w: Album Plastyków Pomorskich, 
T. 1, Bydgoszcz 1932–1933, repr. Grzegorz 
Chojnacki 
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sculptors. An example of functioning of traditional models is The Monument-Statue of the Queen 
of the Polish Crown (1930) in the Nowofarny Cemetery in Bydgoszcz, funded and made by Jakub 
Job, whereas implementation of modern solutions can be found in the tombstone of Greater Poland 
Freedom Fighters in the Cemetery of St. Peter in Gniezno (1933), made by Piotr Triebler and Teodor 
Gajewski.  

Key words: twenty-year interwar period, sculpture, monuments, Bydgoszcz sculptors 

mgr Barbara Chojnacka, 
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 

                         

Niepodległej – rzeźbiarze bydgoscy 

prosta forma architektoniczna z symbolami identyfikującymi (godło Polski, odznaki wojskowe, mo-
tywy powstańcze) i elementami sakralnymi, zawsze dopełnione ważną treścią – napisami i tablicami. 
Przykładem jest np. Pomnik Poległych Bohaterów 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich (1921) w Byd-
goszczy. Późniejsze obiekty o charakterze architektoniczno-rzeźbiarskim i figuralne były bardziej 
rozbudowane, a w twórczości wymienionych rzeźbiarzy dostrzec można indywidualne cechy sty-
listyczne. Przykładem funkcjonowania tradycyjnych wzorów jest Pomnik-figura Królowej Korony 
Polskiej (1930) na cmentarzu Nowofarnym w Bydgoszczy, ufundowany i wykonany przez Jakuba 
Joba, a wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań – pomnik nagrobny Powstańców Wielkopolskich 
na cmentarzu św. Piotra w Gnieźnie (1933), autorstwa Piotra Trieblera i Teodora Gajewskiego.  

Słowa kluczowe: dwudziestolecie międzywojenne, rzeźba, pomniki, rzeźbiarze bydgoscy

Summary

Bydgoszcz sculptors for Independent Poland 

 The article presents issues related to the national trend of building monuments in the indepen-
dent Polish state, after it regained its independence in 1918-1920. During the twenty-year interwar 
period many monuments were erected across the country to commemorate Polish soldiers who 
were killed during World War I, freedom fighters of the Greater Poland Uprising and the Silesian 
Uprisings, as well as soldiers killed during the Polish-Soviet War. In addition, a lot of freedom mo-
numents and monuments of gratitude were erected. 
 The topic was narrowed down to liberated Bydgoszcz, where despite the newly created and de-
veloped art community, there were initiatives confirming that local residents along with Bydgoszcz 
artists joined the trend of commemorating heroes and events in the form of monuments. Projects 
made by Bydgoszcz artists were installed not only in the city, but throughout the region of Kuyavia 
and Pomerania. Almost all monuments were destroyed by the German occupation forces in the 
beginning of World War II. Based on literature, historic records, photographic documentation and 
several preserved objects (also restored), an analyses of a few dozen monuments was made. Its 
purpose was selection of monuments with artistic value, frequently by specifying an unknown or 
uncertain attribution. 
 An analysis allowed to bring closer groups of artists – designers and builders of monuments 
dedicated to the fights for freedom and monuments of gratitude for the country’s newly regained 
independence. In the early 1920s, designs were frequently made by military men in cooperation 
with painters and architects, built by local masonry and sculpture companies. Only later they were 
accompanied by sculptors, designers and builders of monuments. In Bydgoszcz, the most promi-
nent group of artists included Jakub Job, Piotr Triebler, Teodor Gajewski and Bronisław Kłobucki. 
Selected monuments have been presented using the work of these artists as an example, describing 
the circumstances of their erection and the changing artistic form. Early projects were distinguished 
by their simple architectural form with identification symbols (national emblem of Poland, military 
medals, uprising motifs) and sacred components, always supplemented with important content – 
inscriptions and plaques. One of the examples is The Monument to the Fallen Heroes of the 16th 
Greater Poland Uhlan Regiment (1921) in Bydgoszcz. Later architectural, sculptural and figural ob-
jects were more expanded, and individual style features were noticed in the work of the mentioned 
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 Uroczystości odsłonięcia pomników Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy dzieli 41 lat. Wy-
dawać by się mogło, że w dziejach miasta to zaledwie chwila, jednak czasy, w których pojawiły 
się one w topografii Bydgoszczy przyniosły nie tylko II wojnę światową, ale też nowy ustrój 
społeczny, nowe spojrzenie na sztukę i na jej rolę – najpierw w odrodzonej Rzeczypospolitej, 
później w podnoszeniu się z powojennych gruzów. 
 Rzeźba to nie tylko upamiętnienie postaci. To też wyraz zbiorowej pamięci i utrwalania 
pewnych wartości. Ale można sobie zadać pytanie – czyjej pamięci i jakich wartości? Szczegól-
nie jest to zasadne w Bydgoszczy, gdzie monumenty z czasów zaborów były nie tylko elemen-
tem dopełniającym osie widokowe i podnoszącym walory estetyczne miasta, ale też wyrazem 
polityki władz. 
 Po powrocie w granice Polski w Bydgoszczy w 1920 roku rozpoczęła się akcja repolonizacji 
miasta – napisy niemieckie zastępowano polskimi, nowe nazwy otrzymywały ulice. Z cokołów 
spadali Fryderyk Wielki, Wilhelm I, Franz von Brenckenhoff, rozebrano wieżę Bismarcka. 
Polityka germanizacyjna prowadzona przez zaborcę niezwykle rzadko pozwalała na stawianie 
pomników polskim poetom i osobom zasłużonym, co pokazuje historia powstania pomnika 
Adama Mickiewicza w Poznaniu1. Wiele, zależało od determinacji inicjatorów budowy polskich 
pomników, wówczas gdy Polski nie było na mapie Europy2. 

1 Przemysław Matusik, Poznańskie pomniki Adama Mickiewicza, „Kronika miasta Poznania”, nr 2, 2001, s. 74–90.
2 W 1898 roku w Warszawie uhonorowano pomnikiem Adama Mickiewicza (proj. Cyprian Godebski), więcej: 

Irena Grzesiuk-Olszewska, Warszawska rzeźba pomnikowa, Warszawa 2003, s. 112; w tym samym roku pomnik 
Adama Mickiewicza ozdobił krakowski rynek (proj. Teodor Rygier), oba upamiętniły 100 rocznicę urodzin 
wieszcza, więcej: Piotr Szubert, Pomnik Adama Mickiewicza w Krakowie. Idea i realizacja, [w:] Dzieła czy kicze, 
red. Elżbieta Grabska, Tadeusz S. Jaroszewski, Warszawa 1981, s. 18-30.

Dwie epoki, dwa style – pomniki Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy

Dwie epoki, dwa style – pomniki Henryka Sienkiewicza 
w Bydgoszczy

Agnieszka Wysocka
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  wyboru bohatera, miejsca, w końcu samego dzieła. 
Skupiano się na biografii i twórczości Henryka 
Sienkiewicza, podkreślano z dumą, że będzie to 
pierwszy pomnik pisarza w niepodległej Polsce, 
ale stroną artystyczną pomnika nie zajął się nikt. 
Zubaża to spojrzenie współczesnych, pozostawia 
pole dla, być może nie zawsze słusznych, interpre-
tacji4. Elity bydgoskie skupione wokół Biblioteki 
Miejskiej, Teatru Miejskiego, Muzeum Miejskiego 
i Szkoły Przemysłu Artystycznego w pierwszych 
latach niepodległości dopiero określały swoją rolę 
w kulturalno-oświatowym życiu miasta. Nie był 
to tylko problem Bydgoszczy, co zauważał między 
innymi Adam Grzymała-Siedlecki, apelując w 1922 
roku by najwybitniejsi pisarze, artyści, uczeni i ar-
tyści organizowali się w szturmową kampanię kul-
tury i zjeżdżali do kresowych placówek umysłowych5. 
Jedną z takich osób, która związała swój los z Byd-
goszczą przez cały okres międzywojenny był dok-
tor Witold Bełza, który wygrał w 1920 roku kon-
kurs na dyrektora Biblioteki Miejskiej. Wychowany 
w patriotycznym domu, być może przeprowadzkę 
ze Lwowa, gdzie miał już ugruntowaną pozycję 
jako pracownik Ossolineum, potraktował jako pa-
triotyczny obowiązek. Wskazuje na to jego zaangażowanie nie tylko w tworzenie najważniej-
szej polskiej biblioteki w mieście. Równolegle był naczelnikiem wydziału Oświaty i Kultury 
w Urzędzie Miasta (1934–1939), członkiem wielu towarzystw, w tym Bydgoskiego Towarzystwa 
Muzycznego, Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, współorganizował Radę Artystycz-
no-Kulturalną. Trudno uwierzyć, że znalazł czas, aby zaangażować się w kilkuletnie prace 
komitetu budowy pomnika Henryka Sienkiewicza. 
 Zanim pomyślano o pomniku, wzorem wielu polskich miast, postanowiono okoliczno-
ściowymi uroczystościami i prelekcjami uczcić sprowadzenie do Polski prochów H. Sienkie-
wicza. Jego śmierć w 1916 roku, w szwajcarskiej miejscowości Vevey, przerwała marzenia wielu 
Polaków o tym, że po zakończeniu wojny to on, jako pisarz-noblista, o ugruntowanej pozycji 
w literaturze, będzie reprezentował naród na forum międzynarodowym. Od 1922 roku prasa 

4 Badacze dziejów bydgoskiej rzeźby mogą zazdrościć między innymi Krakowowi, gdzie takie dyskusje i analizy 
miały miejsce, zob.: Elżbieta Lang, Krakowski dyskurs wokół treści, formy i miejsca pomnika w historycznej 
przestrzeni miasta (zarys problematyki), [w:] Paragone. Rzeźba na granicy, red. Elżbieta Błotnicka, Lechosław 
Lameński, Marcin Pastwa, Lublin 2016, s. 49–78.

5 Jan Malinowski, Problematyka teatralna w KRONIKACH BYDGOSKICH Witolda Bełzy, „Kronika Bydgoska”, 
t. VII (1976–1979), s. 110.

Dwie epoki, dwa style – pomniki Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy

il. 2. Inskrypcja na cokole pomnika Henryka 
Sienkiewicza w Bydgoszczy, fotografia po 1927 
roku, ze zbiorów WiMBP w Bydgoszczy

 Postać pisarza, z którego książek uczono się historii, a pokolenia czerpały wzorce patrio-
tyczne i ideowe, nie wzbudziła w bydgoszczanach kontrowersji. Należał do twórców, o których 
słyszał każdy Polak i oczytana część cywilizowanego świata. Jego rola „krzepiąca serca” nie 
zakończyła się z momentem odzyskania niepodległości. Pozostawiał rodakom wzorce zacho-
wań na czas wolności, podkreślając, że tylko własna praca i zasługa stanowią o wartości czło-
wieka, bez względu na to, kto był jego ojciec lub pradziad, przeciwstawiając się XIX–wiecznym 
biografom, bardzo często podkreślającym to, że szlachetne pochodzenie antenatów opromienia 
blaskiem sławy potomków3. Nie miał też H. Sienkiewicz, niestety, konkurencji wśród miejsco-
wych literatów. Z Bydgoszczy nie pochodził ani pisarz, ani poeta, który mógłby konkurować 
ze sławą autora „Trylogii”. To, że w Bydgoszczy znajdował się duży ośrodek wojskowy, też 
miało znaczenie – kto mógł być lepszym wzorem dla żołnierzy, jak nie Kmicic, Skrzetuski czy 
Wołodyjowski? 
 Pomnik nie powstałby, gdyby nie zaangażowanie kilku przedstawicieli bydgoskiej inte-
ligencji, skupionych wokół Biblioteki Miejskiej i wsparcie dwóch miejscowych czasopism 

„Dziennika Bydgoskiego” i „Gazety Bydgoskiej”. To na ich łamach zachęcano do zbiórek, 
chwalono darczyńców, drukowano programy okolicznościowych imprez towarzyszących 
zbieraniu funduszy, ale niestety nie wydrukowano żadnego tekstu analitycznego dotyczącego 

3 Aleksandra Chomiuk, Biomitografie Henryka Sienkiewicza, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 
Studia Poetica”, t. IV (2016), s. 70.

il. 1. Pomnik Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy, proj. Konstanty Laszczka, fotografia po 1927 roku, ze zbiorów WiMBP 
w Bydgoszczy
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Bydgoskiego” ukazywały się od grudnia 1924 roku do czerwca 1925 roku artykuły z cyklu 
„Pokłosie sienkiewiczowskie”. Komitet obchodów sienkiewiczowskich rozwiązano w styczniu 
1925 roku i jednocześnie zawiązano Komitet Budowy popiersia Henryka Sienkiewicza10. Skład 
członków pozostał w większości ten sam. 
 Decyzja o powierzeniu prac nad pomnikiem Konstantemu Laszczce była decyzją przewod-
niczącego komitetu. Dowiadujemy się o tym z listu Witolda Bełzy:
zwróciłem się do jednego z najwybitniejszych dzisiaj żyjących rzeźbiarzy – prof. Laszczki. (…) 
Zaiste piękna rzecz będzie jeśli właśnie kresowe miasto Bydgoszcz będzie mogło jako pierwsze 
pochwalić się pomnikiem twórcy Krzyżaków11. W „Odezwie do ludności miasta Bydgoszczy 
i przyległych powiatów” komitet zapewniał, że zamierza powierzyć wykonanie Dzieła jednemu 
z najznakomitszych artystów-rzeźbiarzy12, oraz prosi o składanie datków na budowę pomnika. 
Warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden fragment „Odezwy”, który pokazuje swoiste „nagina-
nie” faktów historycznych dla celów propagandowych – czytamy – Komitet apeluje do Waszej 
godności zwycięskiego potomstwa rycerzy z pod Koronowa i Chojnic13. 

10 jw., pismo z 31.01.1925.
11 jw., list W. Bełzy do rady nadzorczej Kristalu, z 13.01.1925.
12 jw., tekst Odezwy Komitetu budowy pomnika Henryka Sienkiewicza. Do ludności miasta Bydgoszczy i przy-

ległych powiatów z 21.03.1925. W Odezwie nie pada nazwisko Laszczki.
13 jw., o ile bitwa pod Koronowem stoczona 10 października 1410 roku między wojskami polskimi a krzyżackimi, 

zakończyła się zwycięstwem Polaków, to już odwoływanie się do bitwy pod Chojnicami nie było zasadne – 18 
września 1454 bitwa między wojskami polskimi a krzyżackimi zakończyła się klęską Polaków (i to bardzo 
sromotną). 

Dwie epoki, dwa style – pomniki Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy

il. 4. Wnętrze Biblioteki Miejskiej z tablicami darczyńców i z modelem pomnika Henryka Sienkiewicza proj. K. Laszczki,
 fotografia po 1928 roku, ze zbiorów WiMBP w Bydgoszczy

warszawska podjęła temat sprowadzenia zwłok do wolnej już ojczyzny, a dwa lata później po-
wstał Komitet sprowadzenia zwłok Henryka Sienkiewicza, na którego czele stanął prezydent 
Polski Stanisław Wojciechowski. 20 października 1924 roku rozpoczął się polityczny pochód 
przez Austrię i Czechosłowację do Polski, zakończony państwowymi uroczystościami w ka-
tedrze pw. św. Jana w Warszawie 27 października 1924 roku6. Warto odnotować, że bardzo 
prężnie działał Lwowski Komitet Wojewódzki sprowadzenia zwłok Henryka Sienkiewicza do 
Ojczyzny, co być może nie było bez znaczenia dla pochodzącego ze Lwowa Witolda Bełzy, 
korespondencyjnie utrzymującego kontakty z rodzinnym miastem7. W Bydgoszczy również 
taki komitet zawiązano, jego inicjatorem i prezesem był właśnie Witold Bełza8. Natomiast w sa-
mej Bydgoszczy w dniu pogrzebu pisarza, oprócz akademii w Teatrze Miejskim miał miejsce 

„moment milczenia”, o który poproszono mieszkańców za pośrednictwem prasy9. Żeby utrzy-
mać zainteresowanie bydgoszczan tematem na łamach „Dziennika Bydgoskiego” i „Kuriera 

6 Agnieszka Pluta, Wokół śmierci Henryka Sienkiewicza: obraz pisarza w mowach funeralnych i poezji okoliczno-
ściowej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, t. XIII (2013), s. 107.

7 Wilhelm Bruchnalski, Na dzień sprowadzenia prochów Henryka Sienkiewicza do ojczyzny 26 października 1924 
r., Lwów 1924.

8 Bardzo szczegółowo działalność Komitetu analizuje Zdzisław Mrozek, zob.: Z. Mrozek, Bydgoskie Tradycje 
Sienkiewiczowskie w dobie międzywojennej, „Kronika Bydgoska”, T. VII (1976–1979), 1986, s. 197–212.

9 Zbiory Specjalne WiMBP w Bydgoszczy (dalej: ZSWiMBP), Akta Komitetu Sienkiewiczowskiego (t.1) 1924–
1925, Rkp. III 203, list Komitetu Sienkiewiczowskiego do wszystkich redakcji pism w Bydgoszczy z 4.11.1924.

il. 3. Uroczystość odsłonięcia pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy 31 lipca 1927 roku, ze zbiorów WiMBP 
 w Bydgoszczy



9594 Architektura miast vi

  

(Bismarck Garten)18. Od wschodu park ograniczała ul. Goethego (Goethe Strasse), a od zachodu 
ul. Schillera (Schiller Strasse). Obaj poeci zaistnieli w przestrzeni miasta – to ich popiersia zdo-
biły fasadę Teatru Miejskiego w Bydgoszczy, a medalion z wizerunkiem Schillera umieszczono 
też nad wejściem do Gimnazjum Klasycznego przy dzisiejszym pl. Wolności. Po 1920 roku 
w ramach repolonizacji miasta ulice otrzymały nowe nazwy – w obrębie omawianego terenu 
widoczna jest tendencja do stworzenia nazwijmy to – przestrzeni poetów. Ogród Bismarcka 
zamienił się w park im. Jana Kochanowskiego, ulica Słowackiego zastąpiła dochodzącą od 
ul. Gdańskiej do parku Bismarck Strasse, a zamykająca od północy ogród Bülow Strasse – Al. 
Mickiewicza. Akcent w postaci monumentu ważnego dla Polaków pisarza, laureata Nagrody 
Nobla w dziedzinie literatury, był bardzo à propos. Miał to być w koncepcji K. Laszczki za-
czątek budowy na owym placu [na terenie parku?] szeregu pomników, koryfeuszów literatury 
polskiej19. Inaczej niż zleceniodawcy wyobrażał sobie K. Laszczka interakcję widzów z po-
mnikiem. W jego zamyśle na stopniach pomnika i spocząć można. Dostajemy po tym zdaniu 
następujący komentarz: pomnik ten raczej robi wrażenie ołtarza, który stanie na ziemi ojczystej 

18 Bogna Derkowska-Kostkowska, Tereny zielone w Bydgoszczy w czasach zaboru pruskiego, [w:] Architektura 
miast V. Zbiór studiów pod red. L. Łbika, K. Straussa i A. Wysockiej, Bydgoszcz 2018, s. 145.

19 ZSWiMBP, Akta Komitetu Sienkiewiczowskiego (t.1) 1924-1925, Rkp. III 203, list Komitetu Sienkiewiczowskiego 
do prezydenta miasta Bernarda Śliwińskiego z 23.03.1925. Pomysł nie został zrealizowany, 

Dwie epoki, dwa style – pomniki Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy

il. 5. Popiersie Henryka Sienkiewicza autorstwa Stanisława Romana Lewandowskiego (z 1897 roku, zakupione dla bydgoskiej 
Biblioteki Miejskiej w 1959 roku), w tle fragment tablicy darczyńców, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Byd-
goszczy, fot. A. Wysocka

  Wybrany przez komitet artysta, który miał wykonać rzeźbę pisarza miał w latach 20. XX 
wieku ugruntowaną pozycję w sztuce polskiej. To Konstantemu Laszczce (obok Ksawerego 
Dunikowskiego i Stanisława Ostrowskiego) zawdzięczamy zerwanie z tradycją akademicką. 
Nastąpiło ono w okresie Młodej Polski. Pod koniec XIX wieku ci twórcy z entuzjazmem przy-
jęli inspiracje, które przyniosły rzeźby francuskich twórców, w tym bezsprzecznie Augusta 
Rodina, symbolizm, secesja czy impresjonizm14. Wprawdzie młode pokolenie – Henryk Kuna, 
Edward Witting, Olga Niewska i inni proponowali w okresie międzywojennym formy uprosz-
czone i dynamiczne, „zachowawczość” prac K. Laszczki w tym okresie była na gruncie byd-
goskim nie wadą, lecz zaletą. Świetnie opanowany warsztat, uznanie na gruncie krakowskim 
(K. Laszczka był profesorem tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych), realistyczna poprawność, 
dawały gwarancję, że bydgoszczanie przyjmą pomnik z entuzjazmem, a co może ważniejsze – 
chętnie finansowo wesprą inicjatywę jego powstania. 
 W tym czasie, kiedy powstawał pomnik Henryka Sienkiewicza dla Bydgoszczy K. Laszczka 
pracował nad wizerunkiem Juliusza Słowackiego. W swoim artystycznym dossier miał też 
wizerunki innych wielkich polskich artystów – Fryderyka Chopina czy Adama Asnyka15. K. 
Laszczka modelował je jako głowy, popiersia lub przedstawienia w ujęciu półpostaciowym. 
To ostatnie wybrał dla Henryka Sienkiewicza. Krakowski rzeźbiarz zaproponował wizerunek 
pisarza zamyślonego, pogrążonego we własnym świecie, obie ręce ma opuszczone wzdłuż tu-
łowia, z dłońmi – prawą wspartą o cokół, lewą podtrzymuje grzbiet książki, na okładce której 
można było przeczytać tytuł – Dzieje Polski16. Na elegancki strój, oddany w każdym detalu 
od muszki po guziki kamizelki, narzucił rzeźbiarz jeszcze płaszcz nadający sylwetce nieco 
swobody i wrażenie delikatnego ruchu. Oprawa zaproponowana przez K. Laszczkę porząd-
kowała fragment przestrzeni. Figura z brązu stanęła na prostopadłościennym cokole z różo-
wego kamienia wąchockiego. Z tego samego materiału były prostokątne tablice ujmujące cokół 
z obu stron, dodatkowo zaakcentowane figurami orłów z rozłożonymi skrzydłami zwrócone na 
Wschód i Zachód w bojowej postawie, jakgdyby mówiące: „Nie damy ani piędzi tej ziemi, o którą 
krwawe boje cudownie opisał Sienkiewicz”17. Na tablicach umieszczono tytuły: na lewej: QUO 
VADIS • TRYLOGIA • KRZYŻACY • /NA POLU CHWAŁY • /LEGIONY, na prawej:  BAR-
TEK ZWYCIĘZCA • SZKICE WĘGLEM. Na tylnej ścianie cokołu wykuto napis: AUTOROWI 
KRZYŻAKÓW / W SAMĄ ROCZNICĘ GRUNWALDU / DNIA 15 LIPCA R.P. MCMXXVII 
/ BYDGOSZCZ HOŁD ZŁOŻYŁA / ODSŁANIAJĄC TEN POMNIK/DŁÓTA KONSTAN-
TEGO LASZCZKI / DLA POKRZEPIENIA SERC I RAMION POLSKICH/KU WYTĘŻONEJ 
OBRONIE / DZIEDZICTWA NARODOWEGO / NAD MORZEM BOLESŁAWÓW / OD-
SŁONIENIA DOKONAŁ / PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ / IGNACY MOŚCICKI.
 Warto kilka słów poświęcić miejscu, w którym pomnik stanął. Był to południowo-zachodni 
narożnik parku krajobrazowego założonego na początku XX wieku jako Ogród Bismarcka

14 Adam Kotula, Piotr Krakowski, Rzeźba współczesna, Warszawa 1985, s. 40.
15 Władysław Dobrowolski, Maria Fredro-Boniecka, Konstanty Laszczka, Warszawa 1959, s. 11–12.
16 Były to słowa w symboliczny sposób podsumowujące twórczość Henryka Sienkiewicza.
17 J.S., Jak powstał pomnik Sienkiewicza?, „Gazeta Bydgoska” z 31.07.1927, nr 172, s. 7.
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  jednocześnie pomnik H. Sienkiewicza miastu 
Bydgoszcz26.
 W międzywojennej Polsce powstało jeszcze 
kilka pomników upamiętniających Henryka Sien-
kiewicza. I tu przychodzi nam obalić jeszcze jeden 
mit – powtarzane tak często słowa o pierwszym 
pomniku pisarza-noblisty w Polsce. Nie powstał 
on w Bydgoszczy. W 1924 roku Gdynia uhonoro-
wała pisarza popiersiem ustawionym w Kamiennej 
Górze przez Pierwsze Polskie Towarzystwo Kąpieli 
Morskich27. W 1928 roku w wielkopolskim Sompo-
lnie, na wysokiej kolumnie, umieszczono popiersie 
noblisty28. Formą upamiętnienia H. Sienkiewicza 
był też 15 metrowy kopiec w Woli Okrzejskiej 
usypany na jego cześć przez rodaków w latach 
1932-193829.
 Bydgoski pomnik nie przetrwał wojny. Został 
zniszczony w pierwszych dniach września. Udało 
się przechować w pracowni kamieniarskiej Jakuba 
Joba tablice fundacyjne. Z westybulu biblioteki 
zginął gipsowy model pomnika wykonany przez 
K. Laszczkę. 
 Do końca lat 50. XX wieku nie podejmowano 
tematu odbudowy pomnika. Pojawił się on w mo-
mencie, kiedy Biblioteka Miejska zakupiła, dzięki 
składkom publicznym pochodzącym z Komitetu 
Fundacji Popiersia30, od wdowy po rzeźbiarzu Sta-
nisławie Romanie Lewandowskim popiersie Hen-
ryka Sienkiewicza. Jest to wykonane zgodnie z es-
tetyką akademickiego realizmu, popiersie z brązu, 
do którego, podobno pisarz pozował osobiście 
w pracowni rzeźbiarza w Wiedniu w 1897 roku. Ustawiono je w lutym 1959 roku, na miejsce 
wróciły tablice fundacyjne i jednocześnie był to moment powstania Społecznego Komitetu Od-

26 ZSWiMBP, Akta Komitetu Sienkiewiczowskiego (t.5) 1928-1930, Rkp. III 203, akt notarialny z 20 listopada 1929 
roku.

27 Zdzisław Najder, Portret Henryka Sienkiewicza w medalierstwie, rzeźbie, numizmatyce i filatelistyce, Między-
rzecz Podlaski 1989, s. 43; popiersie ukryto w czasie II wojny światowej, po 1945 roku powrócił na swoje miejsce.

28 jw., s. 45, pomnik zniszczyli Niemcy w czasie II wojny światowej, został zrekonstruowany i ponownie odsłonięty 
w 1985 roku.

29 jw., s. 43, kopiec usypano w miejscu urodzin pisarza, w Woli Okrzejskiej (woj. lubelskie). W 1980 roku na 
szczycie kopca ustawiono marmurowe popiersie autorstwa Mariana Gardzińskiego.

30 Dziennikarze „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” zachęcali na łamach pisma do finansowego wspierania biblio-
teki przy zbiórce pieniędzy na popiersie dłuta S.R. Lewandowskiego. Do dziś można je oglądać w westybulu 
WiMBP w Bydgoszczy, podobnie jak tablice fundacyjne, które po II wojnie światowej wróciły na swoje miejsce.

Dwie epoki, dwa style – pomniki Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy

il. 7. Model pomnika Henryka Sienkiewicza 
 w pracowni Stanisława Horno-Popławskiego, 

ok. 1966 roku, fotografia ze zbiorów WiMBP 
w Bydgoszczy 

wydartej Niemcom, przy którym raczej należy mo-
dlić się dziękczynnie20. Podkreślano też, w mocno 
antyniemieckim tonie to, że autor „Krzyżaków” 
stoi naprzeciwko gmachu, skąd przed kilkunastu 
laty krzyżacka łapa w zarodku dusiła wszystko co 
polskie, w całym powiecie21. 
Zatrzymajmy się przez moment przy dacie odsło-
nięcia pomnika (15 lipca) wyrytej na postumencie. 
W dzień rocznicy zwycięskiej dla polskiego ry-
cerstwa bitwy pod Grunwaldem odsłonięcia nie 
dokonano. Odbyło się ono dopiero 31 lipca 1927 
roku. Na przesunięcie daty wpłynął napięty kalen-
darz Prezydenta Ignacego Mościckiego i chęć po-
łączenia kilku uroczystości – oprócz odsłonięcia 
pomnika, uświetnienia międzynarodowych regat 

w Brdyujściu i zwiedzania Wystawy Wodnej w Bydgoszczy. Po latach o prawdziwej dacie od-
słonięcia nikt by nie pamiętał – ale o wpisaniu uroczystości w dzień zwycięskiej bitwy pod 
Grunwaldem – już tak. Pamiętajmy, że ten moment to moment kulminacyjny, wprowadzający 
pomnik do społecznej świadomości. Komitet Budowy Pomnika i władze miasta zadbały o to, 
żeby dzień odsłonięcia był świętem dla całej Bydgoszczy. Odezwę do mieszkańców skierował 
prezydent Bernard Śliwiński, prosząc szanowne Obywatelstwo o  jak najwspanialsze upiększenie 
domów i ulic kwiatami i chorągwiami o barwach narodowych22. Apelowano, aby na czas po-
bytu Ignacego Mościckiego unikać politycznych manifestacji23. Uroczystości, jak zapewniała 
miejscowa prasa, przebiegały w doniosłej i radosnej atmosferze, dopisała też pogoda. Komi-
tet Budowy Pomnika mógł, pożegnawszy dostojnego gościa odetchnąć z ulgą. Ich niełatwa 
praca dobiegała końca24. Zanim komitet rozwiązano zamówiono u miejscowego kamieniarza 
Jakuba Joba marmurowe tablice, na których skrupulatnie wypisano darczyńców pomnika. Za-
wisły w listopadzie 1927 roku w westybulu Biblioteki Miejskiej. Obok nich, w maju 1928 roku, 
ustawiono model gipsowy rzeźby H. Sienkiewicza wykonany przez K. Laszczkę25. Ostatecznie 
komitet zakończył swoją działalność aktem notarialnym z 20 listopada 1929 roku, przekazując 

20 Mor., Z pracowni profesora Laszczki, „Nowa Reforma” z 13.12.1925, nr 287, s. 4.
21 J.S., Jak powstał pomnik Sienkiewicza?, „Dziennik Bydgoski”, 31 lipca 1927, nr 172, s. 7. Chodzi o budynek przy 

ul. Słowackiego 7, wzniesiony w latach 1904–1906 jako siedziba Urzędu Powiatowego (Landratura), ob. jest to 
siedziba Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

22 Odezwa do obywateli miasta Bydgoszczy, „Dziennik Bydgoski” z 31.07.1927, nr 172, s. 12. 
23 Prezydent Rzplitej w Bydgoszczy, „Gazeta Bydgoska” z 31.07.1927, nr 173, s. 11: Znamy sentymenty naszego spo-

łeczeństwa i wiemy doskonale, że nie jest ono zwolennikiem dzisiejszych sfer rządzących Ojczyzną (…) osoba 
Dostojnego Prezydenta naszego nie może być i nie powinna być wciągana na teren walk politycznych.

24 Wczorajsze uroczystości w Bydgoszczy, „Gazeta Bydgoska” z 2.08.1927, nr 174, s. 1–2.
25 Płyty do dziś znajdują się w westybulu WiMBP w Bydgoszczy (wym. 2,50 m x1,50 m, złocone litery), ZSWiMBP, 

Akta Komitetu Sienkiewiczowskiego (t.5) 1928–1930, Rkp. III 203, list W. Bełzy do K. Laszczki z 28 czerwca 
1928 r.: mając taką niepospolitą rzecz w Bibliotece [rzeźbę Laszczki] przeznaczyłem na nią miejsce w obszernym 
bardzo pięknym westybulu naszym – aby wszyscy widzieli. W. Bełza dołączył prośbę o wykonanie podstawy dla 
rzeźby.

il. 6. Odsłonięcie w 1961 roku tablicy pamiątko-
wej w miejscu, w którym stał do 1939 roku 
pomnik Henryka Sienkiewicza, fotografia 

 ze zbiorów WiMBP w Bydgoszczy
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 Mediacji z S. Horno-Popławskim podjął się Marian Turwid39. Musiały być skuteczne, bo 
ostatecznie rzeźbiarz podjął się zadania. Materiałem, który wybrał był granit strzegomski. Przy 
odkuwaniu pomnika pomagał mu asystent Albert Zalewski (lub Kazimierz Laczkowski)40. Po-
stać Sienkiewicza została przedstawiona całopostaciowo. Ponadnaturalnej wielkości rzeźba 
przedstawia pisarza opierającego się prawym przedramieniem o wysoki postument. Na za-
chowanej fotografii z gipsowym modelem widać, że na postumencie położono książkę (co 
było nawiązaniem do pierwszej wersji pomnika), ostatecznie zastąpiła książkę lufa armatnia. 
Mimo swobodnej pozy H. Sienkiewicz wydaje się wyalienowany i nieprzystępny, a to wrażenie 
potęguje monolityczna, nieznacznie tylko rozczłonkowana bryła. Elegancki strój pisarza został 
tylko schematycznie zaznaczony, z detali S. Horno-Popławski zaakcentował pióro, które H. 
Sienkiewicz trzyma w prawej dłoni. Rzeźbiarz nie zaproponował zagospodarowania terenu wo-
kół pomnika. Jedyne, co pozostaje do dziś elementem dopełniającym kompozycję rzeźbiarską 
i jest nawiązaniem do pomnika z 1927 roku, to ułożenie dwóch prostopadłościennych głazów 
mających wpływać na estetyczny wygląd otoczenia pomnika41. Wyryto na nich tytuły powieści 

39 ZSWiMBP, Akta budowy drugiego pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy 1959–1968, sygn. 1029 II, 
Protokół z zebrania Komitetu Budowy Pomnika Sienkiewicza z 11 maja 1962 r.

40 Sprawa odkuwania pomnika wymaga wyjaśnienia. Wg dokumentów zachowanych w ZSWiMBP pomnik od-
kuwał Albert Zalewski, wg R. Kornika, dz. cyt., s. 85 – Kazimierz Laczkowski.

41 ZSWiMBP, Akta budowy drugiego pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy 1959–1968, sygn. 1029 II, 
Protokół z zebrania Komitetu Budowy Pomnika Sienkiewicza z 23.04.1966.

il. 8. Pomnik Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy, fot. A. Wysocka

Dwie epoki, dwa style – pomniki Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy

budowy Pomnika Sienkiewicza. Inicjatorami byli, jak w przypadku pomysłu wsparcia zakupu 
popiersia dla biblioteki, dziennikarze „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”. Przewodniczącym 
komitetu został wiceprzewodniczący prezydium Miejskiej Rady Narodowej Antoni Koczo-
rowski, a wiceprzewodniczącymi redaktor naczelny „IKP” Witold Lassota i dyrektor Biblioteki 
Miejskiej w Bydgoszczy Józef Podgóreczny31. 17 stycznia (według innych źródeł 7 maja) 1961 
roku z inicjatywy komitetu odsłonięto w miejscu nieistniejącego pomnika tablicę pamiątkową 
z napisem: W TYM MIEJSCU STAŁ POMNIK HENRYKA SIENKIEWICZA DŁUTA KON-
STANTEGO LASZCZKI ZNISZCZONY W 1939 R. PRZEZ OKUPANTA, umieszczoną na 
granitowym głazie32. Jak w przypadku zniszczonego pomnika nie ogłoszono konkursu i roz-
poczęto zbiórkę wśród społeczeństwa, ogłaszając darczyńców na łamach „Ilustrowanego Ku-
riera Polskiego”. Co podkreślano większość ofiarodawców to przeważnie starzy bydgoszczanie, 
związani od lat z miastem nad Brdą33. 
 Początkowo zastanawiano się, czy nie zrekonstruować przedwojennego pomnika, co zapro-
ponowała przedwojenna asystentka K. Laszczki rzeźbiarka Balbina Świtycz-Widacka34. Podjęto 
jednak inną decyzję, ustalając w grudniu 1961 roku, że projektantem zostanie Stanisław Horno-

-Popławski35. Rzeźbiarz, zaczynający swoją drogę artystyczną jeszcze przed II wojną światową 
w Wilnie, tworzył prace oszczędne i syntetyczne w formie, ukazujące strukturę materiałów 
z jakich zostały wykonane. Od 1946 roku związany był z toruńskim Uniwersytetem Mikołaja 
Kopernika, a od 1949 roku z Państwową Szkołą Sztuk Pięknych w Sopocie. Reprezentował 
Polskę na międzynarodowych konkursach i wystawach. Od połowy lat 60. XX wieku nie było 
roku, żeby jakieś polskie miasto nie poprosiło S. Horno-Popławskiego o rzeźbę plenerową36. 
Zajęty rzeźbą Juliana Marchlewskiego dla Włocławka i przygotowywaniem się do prezen-
tacji na Biennale Weneckim, artysta nie chciał początkowo przyjąć zlecenia na pomnik dla 
Bydgoszczy37. Dodatkowo Komitet Budowy Pomnika prosił: aby przy wykonywaniu projektów 
wziął Pan pod uwagę nie tylko sam narożnik parku, ale cały czworobok między Filharmonią, 
parkiem Prezydium PRN i szkołą. Uwaga ta podyktowana jest tym, że plany rozbudowy Byd-
goszczy przewidują zniesienie gmachu Polskiego Radia przy Al. 1 Maja, na wspomniany więc już 
czworobok (krzyżówka ulic) otworzy się perspektywa z głównej ulicy miasta38. 

31 ZSWiMBP, Akta budowy drugiego pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy 1959–1968, sygn. 1029 II, 
Protokół z zebrania organizacyjnego Komitetu Odbudowy Pomnika Sienkiewicza. 

32 Bydgoszcz w hołdzie Henrykowi Sienkiewiczowi. Wydano z okazji odsłonięcia pomnika Henryka Sienkiewicza 
w Bydgoszczy w maju 1968, Bydgoszcz 1968, s. 10. Tablicę zaprojektował Zygfryd Nowicki, wykonał Leon Glon

33 Pierwszy tysiąc na popiersie autora „Trylogii”, „Ilustrowany Kurier Polski” (wycinek prasowy za: ZSWiMBP, 
Akta budowy drugiego pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy 1959–1968, sygn. 1029 II).

34 jw.,  Protokół z zebrania Komitetu Odbudowy Pomnika Sienkiewicza z 22 listopada 1960 r.: (…) rzeźbiarka 
proponuje aby nie urządzać konkursu na projekt pomnika, gdyż z góry podejmuje się wykonania rzeźby.

35 jw., Protokół z zebrania Komitetu Odbudowy Pomnika Sienkiewicza z 14 grudnia 1961 r.
36 Roman Kornik, Myślenie kamieniem. Stanisław Horno-Popławski, Wrocław 2016, s. 85.
37 ZSWiMBP, Akta budowy drugiego pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy 1959–1968, sygn. 1029 II, list 

od S. Horno-Popławskiego do Komitetu Budowy Pomnika z 15 lutego 1962 roku.
38 ZSWiMBP, Akta budowy drugiego pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy 1959–1968, sygn. 1029 II, list 

do S. Horno-Popławskiego do Komitetu Budowy Pomnika z 2 lutego 1962 roku.
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   Kiedy odsłaniano w 1968 roku pomnik H. Sienkiewicza zmieniło się otoczenie obiektu. 
W sąsiedztwie parku w którym stanęła rzeźba w 1958 roku otwarto Filharmonię Pomorską. 
Jej dyrektor Andrzej Szwalbe nie ograniczył wizji decorum tylko do jej wnętrza. Jego koncep-
cja zakładała między innymi stworzenie kolekcji rzeźb kompozytorów i muzyków nie tylko 
wewnątrz ale i na zewnątrz budynku. Na prośbę A. Szwalbego swoją opinię wyraził Stanisław 
Horno-Popławski i co ciekawe nie zaproponował kontynuowania galerii pisarzy i poetów, tylko 
poparł koncepcję dyrektora Filharmonii Pomorskiej49. Najpierw dookoła filharmonii, później 
w parku ustawiano w latach 1972-1984 kolejne wizerunki muzyków. Tym samym pozbawiono 
kontekstu pomnik, który znalazł się na tym terenie jako pierwszy. Henryk Sienkiewicz stoi 
w towarzystwie zacnym, ale związanym z muzyką a nie z literaturą. 
 Historia pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy to nie tylko, jak by się mogło wy-
dawać, upamiętnienie ważnej dla polskiej kultury postaci. To manifest polityczny, znak czasu, 
zabieg propagandowy. Na ile czytelny dla tych, którzy mijają go chodząc ulicami miasta? To 
już zupełnie inny temat.

Streszczenie

 W latach międzywojennych wzniesiono pomnik Henryka Sienkiewicza. Inicjatywa jego 
powstania pojawiła się w inteligenckich kręgach związanych z Biblioteką Miejską. Jej dyrektor 
Witold Bełza przewodniczył komitetowi budowy pomnika, zaprosił do realizacji krakowskiego 
rzeźbiarza Konstantego Laszczkę, organizował odczyty na temat polskiego noblisty i zbiórki 
pieniędzy. Odsłonięcie pomnika 31 lipca 1927 roku miało bardzo uroczysty charakter. Uczest-
niczył w nim prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki, przygotowano bardzo bogaty pro-
gram kulturalny, depesze gratulacyjne przysyłano z całego świata. Pomnik zniszczyli Niemcy 
w pierwszych dniach września 1939 roku. 
 Po wojnie nowy pomnik pisarza ustawiono w tym samym miejscu. Nie było już wielkich 
uroczystości. Wizerunek H. Sienkiewicza zamówiono u Stanisława Horno-Popławskiego. Od-
słonięcie nastąpiło w 1968 roku. Historia powstania obu pomników to nie tylko upamiętnienie 
ważnej dla polskiej kultury postaci. To również manifest polityczny, znak czasu oraz zabieg 
propagandowy.

Słowa kluczowe: pomnik Henryka Sienkiewicza, Bydgoszcz, lata międzywojenne, lata po II 
wojnie światowej

Summary

Two ages, two styles - monuments of Henryk Sienkiewicz in Bydgoszcz

 In the interwar years, a monument to Henryk Sienkiewicz was erected. The initiative of 
its creation appeared in the intellectual circles associated with the City Library. Its director, 

49 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Akta Filharmonii Pomorskiej, sygn. 77, list S. Horno-Popławskiego do 
A. Szwalbego z 10 maja 1971 roku.

Dwie epoki, dwa style – pomniki Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy

i opowiadań H. Sienkiewicza – na lewym, mniejszym kamieniu: QVO VADIS / KRZYŻACY 
i na prawym, większym: OGNIEM I MIECZEM / PAN WOŁODYJOWSKI / W PUSTYNI 
I W PUSZCZY / POTOP / LATARNIK / JANKO MUZYKANT. Wybór tytułów został zmo-
dyfikowany. Być może nowele Janko Muzykant i Latarnik pojawiły się z tego powodu, że na-
leżały do kanonu lektur szkolnych, a jak podkreślano w wielu artykułach i podczas posiedzeń 
komitetu – pomnik miał pełnić rolę edukacyjną, skierowaną przede wszystkim do młodzieży 
szkolnej42.
 Prace nad pomnikiem przedłużały się. Nie zdążono, jak planowano, uświetnić 1000-lecia 
Państwa Polskiego w 1966 roku, ani rocznicy śmierci pisarza w listopadzie w kolejnym roku. 
Artysta nie wyraził też zgody na odsłonięcie pomnika w styczniu 1968 roku – miało uświetnić 
rocznicę wyzwolenia Bydgoszczy w 1945 roku – tłumacząc swoją decyzję niemożnością za-
gospodarowania trenu wokół postumentu w warunkach zimowej aury43. Ostatecznie 18 maja 
1968 roku, w miesiącu urodzin pisarza44 pomnik odsłonięto. Porównując uroczystości z 1927 
i z 1968 roku45, nie ma wątpliwości, które przygotowano z większym rozmachem. Ale i przed 
wojną, i po wojnie w okolicznościowych przemówieniach podkreślano symboliczną wymowę 
powieści H. Sienkiewicza, zwłaszcza w kontekście zagrożenia ze strony naszych zachodnich 
sąsiadów, co wybrzmiewa we fragmencie przemówienia Bernarda Mrossa, zastępcy przewod-
niczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bydgoszczy i ówczesnego przewodniczą-
cego Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy: Dziś na 
przekór odradzającego się faszyzmu w NRF dla uczczenia wielkiego naszego pisarza i złożenia 
mu hołdu społeczeństwa naszego miasta ufundowano z dobrowolnych składek ten piękny, monu-
mentalny pomnik dłuta artysty rzeźbiarza profesora Stanisława Horno-Popławskiego46. Symbo-
licznego powrotu H. Sienkiewicza do Bydgoszczy nie uświetniły wprawdzie władze państwowe, 
ale podczas odsłonięcia podkreślano ciągłość historyczną, tak ważną dla miasta oraz to, jaką 
wartość dla edukacji mają powieści pisarza. Uzupełnieniem uroczystości odsłonięcia pomnika 
była zorganizowana w Miejskiej Bibliotece Publicznej sesja popularno-naukowa  poświęcona 
pisarzowi47, a oryginalną pamiątką – medal wybity dla upamiętnienia odsłonięcia pomnika 
zaprojektowany przez Józefa Stasińskiego48. 

42 Wśród darczyńców było wiele bydgoskich szkół. Organizowano zbiórki makulatury z przeznaczeniem na 
wsparcie budowy pomnika, zob. ZSWiMBP, Akta budowy drugiego pomnika Henryka Sienkiewicza w Byd-
goszczy 1959–1968, sygn. 1029 II. 

43 ZSWiMBP, Akta budowy drugiego pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy 1959–1968, sygn. 1029 II, 
Protokoły z zebrań Komitetu Budowy Pomnika Sienkiewicza z lat 1966–1968.

44 Henryk Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 roku.
45 Program zaplanowany na 18 maja 1968 roku: 1. Otwarcie uroczystości, 2. Przemówienie okolicznościowe, 3. 

Odsłonięcie pomnika, za: ZSWiMBP, Akta budowy drugiego pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy 
1959–1968, sygn. 1029 II, zaproszenie.

46 Bydgoszcz w hołdzie…, dz. cyt., s. 18.
47 ZSWiMBP, Akta budowy drugiego pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy 1959–1968, sygn. 1029 II, sesja 

odbyła się 21 maja 1968 roku. Wystąpili: dr Jan Malinowski (Henryk Sienkiewicz a polska powieść historyczna), 
dr Jerzy Konieczny (Droga Sienkiewicza do czytelnika w zaborze pruskim), mgr Henryk Dubowik (Współczesna 
powieść historyczna w opiniach pisarzy i krytyków). 

48 Z. Najder, dz. cyt., s. 13–14.
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 Witold Bełza, chaired the committee for the monument construction, for the statue realization 
he invited the sculptor Konstanty Laszczka, and organized lectures about the Polish Nobel 
prize winner connected with fundraising. The unveiling of the monument on July 31, 1927, had 
a very solemn character. Ignacy Mościcki, President of the Republic, took part in it, a very wide 
cultural program was prepared, congratulatory messages came from all over the world. The 
monument was destroyed by Germans in the first days of September 1939.
 After the war, a new monument to the writer was erected in the same place. There were no 
great celebrations anymore. The image of H. Sienkiewicz was ordered from Stanisław Horno-

-Popławski. The unveiling took place in 1968. The history of the creation of both monuments 
is not only the commemoration of an important figure for Polish culture. It is also a political 
manifesto, a sign of the times and a propaganda operation.

Key words: Henryk Sienkiewicz memorial, Bydgoszcz, interwar years, years after World War II

Translated by Magdalena Szalaty

dr Agnieszka Wysocka,
Pracownia Dziedzictwa Kulturowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgosz-

czy; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
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 Dzieje najstarszej nekropolii chrześcijańskiej w Stanisławowie sięgają okresu włączenia 
w granice Austrii południowo-wschodnich ziem I Rzeczypospolitej. W wyniku pierwszego 
rozbioru dokonanego w 1772 roku miasto przeszło pod władanie monarchii habsburskiej 
i stało się jednym z osiemnastu ośrodków cyrkuralnych Galicji1. Ważnym i racjonalnym posu-
nięciem rządzących było uregulowanie wówczas kwestii cmentarzy na tym obszarze. Dotych-
czas zmarłych chowano w kościele, na cmentarzach przykościelnych lub na terenie klasztorów. 
Narzekano na ich zły stan sanitarny i brak właściwego nadzoru ze strony władz kościelnych 
i wyznaniowych. Cmentarze były bowiem nieogrodzone i przepełnione, w następstwie czego 
obawiano się powstawania szkodliwych oparów i szerzenia chorób. Jedynym wyjściem z tej 
sytuacji było wydzielenie miejsca na nowe pochówki, w oddaleniu od śródmiejskiej zabudowy. 
Jeszcze w okresie istnienia Rzeczypospolitej podejmowano w wielu miastach próby utworzenia 
cmentarza z dala od centrum, nie przyniosły one jednak pożądanego rezultatu. Większość 
mieszkańców nadal była temu przeciwna i wybierała miejsce pochówku na cmentarzach przy-
kościelnych. Podobnie było na terenie całej Europy, aż do momentu wydania edyktu królew-
skiego we Francji przez Ludwika XVI w 1776 roku, który zabraniał grzebania ludzkich zwłok 
w innym miejscu, niż wyznaczone do tego cmentarze komunalne2. 
 Kilka lat później pojawiły się pierwsze rozporządzenia obowiązujące także na interesują-
cym nas terenie Galicji. 21 stycznia 1784 roku gubernium galicyjskie opublikowało podpisany 

1 P. Pulik, Województwo stanisławowskie w latach 1921-1939 – wybrane aspekty, „Szkice Podlaskie”, t. 17–18, 2009–
2010, s. 178.

2 T.M. Rudkowski, Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Panteon polski, Wrocław 2014, s. 16–18; B. Patlewicz, R. 
Tomczyk, Cmentarz Janowski we Lwowie. Polskie dziedzictwo narodowe, tom I, Szczecin 2017, s. 21–24.

Dzieje Cmentarza Miejskiego w Stanisławowie. Od jego założenia do likwidacji...

Dzieje Cmentarza Miejskiego w Stanisławowie. Od jego 
założenia do likwidacji (1782–1982) – wybrane aspekty

Jarosław Krasnodębski
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  wówczas utworzenie dwóch cmentarzy ‒ jednego chrześcijańskiego po prawej stronie drogi, 
idącej w kierunku Tyśmienicy, zaś żydowskiego po lewej stronie. Z uwagi na fakt położenia 
cmentarza przy drodze noszącej później nazwę ulicy Sapieżyńskiej, bardzo często, szczególnie 
dawni jego mieszkańcy, nazywali go cmentarzem sapieżyńskim6.
 Do czasu jego założenia na terenie Stanisławowa istniało kilka innych cmentarzy. Historyk 
Józef Zieliński, w pracy Zabytki historyczne Stanisławowa wymienia sześć miejsc pochów-
ków: 1) cmentarz parafialny łaciński przy kościele kolegiackim, 2) cmentarz parafialny ormiański 
przy kościele ormiańskim, 3) cmentarz parafialny łaciński przy kościele św. Józefa, 4) cmentarz 
parafialny [obrządku] greckiego przy cerkwi św. Mikołaja, 5) cmentarz parafialny [obrządku] 
greckiego przy cerkwi św. Barbary, 6) cmentarz żydowski przy starej synagodze7.    
 Po ponad stu latach funkcjonowania stanisławowskiej nekropolii zaczęto odczuwać co-
raz większy brak wolnego miejsca na kolejne pochówki. Aby temu zaradzić władze miasta 
postanowiły powiększyć teren cmentarza, zakupując około 6 morgów od Barancewicza, wła-
ściciela majątku na przedmieściu tyśmienieckim, w cenie 1666 złr za jeden morg. Zakupiony 
grunt znajdował się po prawej stronie obok starego cmentarza i tworzył z nim jedną całość. 
18 grudnia 1892 roku jego poświęcenia dokonał, upoważniony przez arcybiskupa lwowskiego 
Seweryna Morawskiego, ks. Świdecki8. W związku z czym magistrat wydał obowiązujący od 1 
stycznia 1893 roku nakaz grzebania ciał na nowej części cmentarza. Każdy kto miał potrzebę 
pochować zmarłego obok, w starej części, musiał mieć osobne zezwolenie od władz miejskich 
i wnosić stałą opłatę za wybór miejsca. Kilka lat później z opisu stanisławowianina dowiadu-
jemy się, że zakupiony grunt od Barancewicza został otoczony murem, brakowało tylko na 
cmentarzu drzew, któreby czyniły go mniej monotonnym i mniej smutnym. Pisze on dalej, że 
przykre wrażenie czyni koniec cmentarza, gdzie w jednym rogu pogrzebanych jest 21 osób zmar-
łych w latach 1893 i 1894 na cholerę, a w drugim grzebią więźniów tut. zakładu karnego9.
Mimo nakazu wydanego przez magistrat stanisławowianie jeszcze przez długi okres chowali 
zmarłych na starym cmentarzu. Przeważnie były to osoby bardziej znane i zasłużone dla 
miasta. Uboższych natomiast grzebano w nowej części, gdzie zamiast okazałych pomników 
umieszczano przeważnie drewniane krzyże, z czasem jednak wznoszono tu coraz więcej ka-
miennych grobowców10.
 Cmentarz sapieżyński, po lwowskim Łyczakowie i krakowskich Rakowicach, uważany był 
za jedną z bardziej okazałych nekropolii w całej Galicji. W jego granicach spoczęło wielu za-
służonych uczestników powstań narodowych, a stojące na ich mogiłach pomniki wyróżniały 
się wysokim poziomem artystycznym. Na cmentarzu pochowano 74 uczestników powstania li-
stopadowego11, w tym między innymi Mikołaja Bołoz Antoniewcza (1801–1885) autora dramatu 
Anna Oświęcimówna (ilustrowanego przez Artura Grottgera), piewcę Podola żołnierza-poetę 

6 В. Шпільчак, З. Соколовський, М. Головатий, Станиславів – Івано-Франківськ. Місто давне і сучасне, 
Львів 2011, s. 78–79.

7 M. Zub, op. cit., s. 48.
8 Kronika, „Kurier Stanisławowski” 1892, nr 343 z 23 X.
9 J. Ot., Cmentarz stanisławowski, „Kurier Stanisławowski” 1897, nr 633 z 7 XI.
10 Ibidem.
11 Taką informację podaje Sławomir Nicieja vide: S.S. Nicieja, Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast 

kresowych. Tom I Lwów, Stanisławów, Tarnopol, Brzeżany, Borysław, Opole 2012, s. 90.
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przez cesarza austriackiego Józefa II dekret nakazujący zamknięcie istniejących cmentarzy 
przykościelnych i wyznaczenie terenów poza miastem na nowe miejsca pochówków. Kolejny 
dekret wydany 23 sierpnia tego roku był jeszcze bardziej rygorystyczny względem poprzed-
niego. Zakładał on usunięcie w ciągu sześciu miesięcy cmentarzy parafialnych, przykościelnych 
i szpitalnych. Wprowadzono także zasady określające zakładanie nowych cmentarzy. Jedną 
z nich było jego oddalenie od zabudowy miejskiej, tym większe, im większa była powierzchnia 
zlokalizowanego cmentarza3. 
 Zanim jeszcze władze austriackie restrykcyjnie podeszły do sprawy pochówków, po-
stanowiono wydzielić specjalne miejsce pod nowy cmentarz w Stanisławowie. Niestety nie 
znamy dokładnej daty jego założenia. Wiadomo tylko, że był to 1782 rok. Dopiero później 
powstały znane nam słynne nekropolie na lwowskim Łyczakowie (1786), warszawskich Po-
wązkach (1792) i krakowskich Rakowicach (1803). Na miejsce cmentarza wybrano teren na 
przedmieściu tyśminieckim, poza murami fortecznymi miasta, które rozebrano dopiero w la-
tach 1812–18204. Wybór tego miejsca należy uznać za słuszny, grunta te miały o wiele lepsze 
warunki, były bowiem suche i żyzne5. Warto zwrócić uwagę, że władze austriackie zarządziły 

3 A. Długozima, Cmentarze jako ogród żywych i umarłych, Warszawa 2011, s. 65–66.
4 Wiele wcześniej w 1804 roku rząd austriacki, po przejęciu majątku miasta, wydał nakaz ich zburzenia. M. Zub, 

op. cit., s. 40.
5 Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Dział rękopisów we Wrocławiu, rps. Ossol. 13333/II, k. 47, Józef Zieliński 

„Dzieje miasta Stanisławowa 1662–1939”.

il. 1. Grobowiec rodziny Stygarów. Widoczne epitafium Antoniego Jana Stygara, pełniącego obowiązki burmistrza Stanisła-
wowa w latach 1915–1918, fot. Adam Rubaszewski, 1980 rok (zdjęcie ze zbiorów Leona Orła, mieszkańca Iwano-Frankiwska, 
członka Narodowego Związku Krajoznawców Ukrainy)
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Marconiego, we współpracy z miejscowymi kamieniarzami – Janem i Marianem Bębnowiczem. 
Pomnik o kurhanowym kształcie zwieńczono wysokim prostym krzyżem. 
W środku umieszczone były klasycystyczne kolumny z tympanonem, zawierające podobiznę 
poety i tablicę epitafijną. Na dole pomnika umieszczono wiersz poety19. 
 Kolejny, równie ambitny projekt przedstawił lwowski rzeźbiarz Tomasz Dykas, który był 
także autorem figur symbolizujących „Pracę” i „Oszczędność” ustawionych na szczycie bu-
dowli Kasy Oszczędnościowej w Stanisławowie20. Jego nowe dzieło pomnik Agatona Gillera 
ustawiono na grobie zmarłego w 1890 roku. Na obelisku zwieńczonym krzyżem umieszczono 
medalion z portretem Gillera i siedzącą przy nim płaczącą kobietę, zatroskaną o los Polski, 
opartą o herb powstania styczniowego. Na płycie grobowca umieszczono zaś wiersz przyjaciela 
Agatona – poety, rzeźbiarza Teofila Lenartowicza21. 
 Cmentarz Sapieżyński bez wątpienia posiadał jeszcze wiele innych okazałych nagrobków. 
Według opisu z końca XIX wieku większą uwagę zwracały grobowce rodzin: Mroczkowskich, 
Stachiewiczów, Linhardtów, Kopaczów, Szeparowiczów, Gasparych, Romaszkanów, Lachowi-
czów, Sedelmayerów, Krzeczunowiczów, Breynerów i Teodorowiczów. Przy czym bardzo często 

19 J. Sokulski, L. Krzemieniecki, op. cit., s. 8; П. Арсенич, Б. Гаврилів, М. Головатий, М. Канюс, Меморіальний 
Сквер в Івано-Франківську. З історії найдавнішого міського цвинтаря, Івано-Франківськ 2004, s. 42–43; 
S.S. Nicieja, Kresowa Atlantyda, Tom I…, s. 91.

20 J. Krasnodębski, Gmach najstarszej instytucji finansowej w Stanisławowie, „Cracovia Leopolis” 2018, nr 2, s. 52.
21 S.S. Nicieja, Ogród snu i pamięci. Dzieje Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie oraz ludzi tam spoczywających 

w latach 1786–2010, Opole 2011, s. 135; M. Jarnecki, Agaton Giller (1831–1887), Kalisz 2016, s. 102–103.
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il. 2. Niszczenie cmentarza w celu urządzenia parku (na ścieżce cmentarnej widoczny buldożer), fot. Adam Rubaszewski, 
1980 rok (zdjęcie ze zbiorów Leona Orła, mieszkańca Iwano-Frankiwska, członka Narodowego Związku Krajoznawców 
Ukrainy) 

Maurycego Gosławskiego (1802–1834) czy fundatora biblioteki miejskiej w Stanisławowie Win-
centego Smagłowskiego (1806–1883). Wśród osób spoczywających na cmentarzu kilka uczest-
niczyło także w wydarzeniach związanych z Wiosną Ludów w Europie. Najbardziej znaną 
postacią z tego kręgu był poseł do Sejmu Krajowego Galicji i burmistrz Stanisławowa Ignacy 
Kamiński (1819–1902)12. 
 Na cmentarzu można było naliczyć 77 mogił powstańców styczniowych, rozsianych po 
całym jego terenie, pochowanych w grobach masowych, grobach rodzinnych lub w pojedyn-
czych mogiłach13. Na podstawie listy pochowanych osób, sporządzonej przez Justyna Sokul-
skiego i Leona Krzemienieckiego wiemy, że byli to między innymi pisarz, dziennikarz, członek 
Rządu Narodowego Agaton Giller (1831–1887), naczelnik powiatu piotrkowskiego, sieradzkiego 
i wieluńskiego, dyrektor Kasy Oszczędnościowej w Stanisławowie Franciszek Kopernicki (1824-
1892) i poeta Karol Świdziński (1842–1877)14.
 Kolejnymi uczestnikami walk o wolność Polski byli żołnierze z okresu I wojny świato-
wej i wojny polsko-ukraińskiej, którzy również znaleźli miejsce spoczynku na Cmentarzu 
Miejskim w Stanisławowie. Ich mogiły położone były w dwóch rzędach pod południowym 
murem i umieszczono na nich betonowe krzyże o wysokości 1 m i 30 cm15. Prostopadle do 
nich, ze strony zachodniej cmentarza, pochowano także w dwóch rzędach mogił strzelców 
siczowych i ufundowano im z funduszy państwowych takie same krzyże. W obu tych miej-
scach pochowano łącznie 199 osób, w tym 143 Ukraińców i 38 Polaków oraz 18 osób nieznanej 
narodowości16. 
 Dla Polaków mieszkających w Stanisławowie szczególną wartość duchową oraz historyczną 
miały dwa pomniki wzniesione w dwudziestoleciu międzywojennym. Pierwszy postawiony 
został w 1922 roku i poświęcono go siedmiu pomordowanym żołnierzom Polskiej Organizacji 
Wojskowej17, którzy zginęli z rąk Ukraińców w maju 1919 roku. Drugim ważnym pomnikiem 
była postać Legionisty opartego o karabin na wysokim cokole, umieszczona w 1927 roku na 
miejscu żołnierzy poległych w bojach Karpackich18.
 Ze wszystkich znanych nam pojedynczych nagrobków, powstałych przed 1939 rokiem, 
na większą uwagę zasługują z pewnością pomniki Maurycego Gosławskiego i Agatona Gil-
lera. Pierwszy odsłonięty został w 1875 roku i był dziełem lwowskiego rzeźbiarza Leonarda 

12 J. Sokulski, L. Krzemieniecki, Spoczną i Wstaną! Mogiły uczestników walk o niepodległość narodową na cmen-
tarzu stanisławowskim, Stanisławów 1906, s. 7–15.

13 Vide: Aneks nr 1.
14 J. Sokulski, L. Krzemieniecki, op. cit., s. 16–22.
15 L. Orzeł, Ułani Krechowieccy i ich groby w Stanisławowie (Iwano-Frankiwsku), [w:] Stanisławów i Ziemia Sta-

nisławowska w II Rzeczypospolitej. Wojskowość, bezpieczeństwo, społeczeństwo, kultura, red. M. Kardas, A.A. 
Ostanek, P. Semków, Warszawa-Stanisławów 2017, s. 18.

16 Л. Орел, Р. Чорненький, П. Гаврилишин, Міфи старого некроволя, „Галицький Кореспондент” 2006, nr 
13 z 31 III.

17 Poświęcenie pomnika 7 pomordowanych żołnierzy P.O.W., „Kurier Stanisławowski” 1922, nr 27 z 11 VI.
18 І. Бондарев, Слідами забутих пам’ятників, Ивано-Франківськ 2014, s. 29–30.
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  Ignacy Daszyński, który był uczniem I gimnazjum w Stanisławowie w latach 1878–1882, wspo-
minał, że na Zaduszki ozdabiała polska młodzież grób powstańca-poety, Maurycego Gosław-
skiego… Co roku zbierała się młodzież, śpiewała patriotyczne pieśni: Boże coś Polskę, Z dymem 
pożarów itp. Zazwyczaj rozdawano na cmentarzu jakiś wiersz okolicznościowy, napisany przez 
ucznia gimnazjum, lub szkoły realnej29. 
Regularne porządkowanie i ozdabianie nagrobków datuje się na 1884 rok. Zazwyczaj młodzież 
przy grobach pochowanych żołnierzy mocowała przeźrocza obrazów o treści narodowej na 
przykład Artura Grottgera oraz umieszczała patriotyczne napisy. Największą wagę przykła-
dano do pomników Gosławskiego i Gillera. Ciekawie wyglądała także oprawa przy nagrobku 
Rusina Hipolita Łopatyńskiego, na którym jednego razu umieszczono trójpolowy herb z po-
wstania styczniowego oświetlony pochodniami. Przy okazji jednego ze spotkań w wigilię 
Dnia Zadusznego młodzież śpiewała na cmentarzu pieśni patriotyczne i rozdawała książeczki 
z życiorysami pochowanych żołnierzy30. Od 1902 roku tę bezinteresowną pracę narodową 
kontynuowała nowo założona organizacja Towarzystwo Młodzież Polska31. Podtrzymywana 
przez nią tradycja opieki nad grobami powstańców zarzucona została po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. Żal mamy [do Towarzystwa Młodzież Polska], że przestało pamiętać 
i opiekować się jeden dzień przynajmniej w roku grobami śp. Gillera, Gosławskiego, weteranów 
z 1863 roku, którymi towarzystwo to od swego początku gorliwie się zawsze zajmowało – pisał 
jeden z mieszkańców w 1921 roku. Zauważył dalej, że w dniach niewoli pamiętaliśmy o naszych 
bohaterach, dziś kiedy wolność mamy, zapomnieliśmy o nich zupełnie32.
 Uwagi skierowane pod adresem towarzystwa wywarły zapewne wpływ na postawę jego 
zarządu oraz innych organizacji patriotycznych wobec dalszej opieki nad grobami. W akcje 
ich dekorowania włączyli się później także członkowie Sokoła, Związku Strzeleckiego, Związku 
Harcerstwa Polskiego, Towarzystwa Młodzieży Rzemieślniczej „Jedność”, Związku Legionistów, 
Koła Młodzieży Żeńskiej TSL, POW i Towarzystwa Opieki nad Grobami. W pracach porząd-
kowych wspierała ich Dyrekcja Robót Publicznych w Stanisławowie. 
 Jednym z największych przedsięwzięć polskich organizacji było udekorowanie stu kilku-
dziesięciu grobów powstańców listopadowych i styczniowych oraz żołnierzy Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej i legionistów w dzień Wszystkich Świętych w 1929 roku. Zajęła się tym 
młodzież akademicka i szkolna w ramach utworzonego komitetu uczczenia bohaterów walk 
narodowych, któremu przewodniczył prezes Młodzieży Polskiej Antoni Gorzkowski. Komitet 
ufundował na cmentarzu także nowy olbrzymi krzyż dębowy z napisem 1831–1863. 
 Mimo ogólnego zadowolenia z pracy wykonanej przez młodzież, krytykom nie spodobały 
się elementy dekoracyjne nawiązujące do tradycji przedwojennej. Z całą też życzliwością – pi-
sano na łamach „Ziemi Stanisławowskiej” – chcielibyśmy na przyszłość doradzić nieużywania 
więcej na grobach dekoracji niemalże teatralnych, w rodzaju transparentów i reprodukcji

Kronika. O światło na groby powstańców, „Kurier Stanisławowski” 1911, nr 29 X.
29 I. Daszyńki, Fragmenty z pamiętników 1878–82, [w:] Księga Pamiątkowa I. Gimnazjum Państw. im. Mieczysława 

Romanowskiego w Stanisławowie, red. W. Trusz, J. Zieliński, Cz. Chowaniec, Stanisławów 1929, s. 156.
30 Wigilia dnia zadusznego, „Kurier Stanisławowski” 1892, nr 345 z 6 XI.
31 J. Zieliński, Towarzystwo „Młodzież Polska” w Stanisławowie 1902–1934, Stanisławów 1934, s. 12, 17.
32 SKlz, Zaduszki czy zapusty, „Kurier Stanisławowski” 1921, nr 1634 z 6 XI.
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nazwa alei cmentarnych nosiła nazwisko jednej z zasłużonych osób pochowanych na tym 
cmentarzu22. 
 Największą spuściznę artystyczną na cmentarzu stanisławowskim pozostawił po sobie Ma-
rian Antoniak (1881–1951), właściciel zakładu kamieniarskiego i artystyczno-rzeźbiarskiego 
przy ulicy Sapieżyńskiej. Był on autorem wielu grobowców rodzinnych z kamienia, piaskowca 
i betonu, pomników marmurowych i granitowych. Zwykle jego prace były sygnowane imie-
niem i nazwiskiem w mało widocznym miejscu. Dominującym motywem w twórczości An-
toniaka były klasyczne greckie wazy, głowa Chrystusa w cierniowej koronie oraz ozdabiane 
liśćmi i żołędziami krzyże. Na cmentarzach Ukrainy Zachodniej do dzisiaj zachowało się wiele 
nagrobków wykonanych w zakładzie Mariana Antoniaka23. 
 Na przestrzeni wielu lat funkcjonowania Cmentarza Miejskiego na jego terenie dochodziło 
do różnych zachowań naruszających normy prawne i obyczajowe. W jednej z kronik „Kuriera 
Stanisławowskiego” dowiadujemy się o niszczeniu trawników i kradzieży kwiatów z grobów 
przez różne indywidua, które obrały sobie cmentarz jako miejsce schadzek. Ponadto te same 
osoby umieszczały na grobach napisy profanujące pamięć o zmarłych. Akty wandalizmu były 
na tyle poważne, że rodziny zmarłych planowały wnieść skargę do władz miasta w celu otrzy-
mania odszkodowania za wyrządzone im szkody24. Innym razem narzekano na zachowanie 
zakochanych młodych par, które spacerowały na terenie cmentarza i okazywały sobie osten-
tacyjnie czułość. Zalecano, by przenieść miłośne wynurzenia i czułości na przykład do parku 
miejskiego25. 
 Z notatek prasowych dowiadujemy się także o samobójstwach dokonywanych na cmenta-
rzu. Znana nam jedyna informacja na ten temat zatytułowana Znowu samobójstwo na cmen-
tarzu opisuje zdarzenie oddania strzału z rewolweru w okolicę serca przez kobietę w wieku 24 
lat. Według dochodzeń policji przyczyną były waśnie rodzinne26.  
 Szczególnym okresem każdego roku funkcjonowania cmentarza sapieżyńskiego był listo-
pad, kiedy mieszkańcy Stanisławowa obchodzili uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Za-
duszny. W związku z czym w lokalnej prasie niemal każdego roku pojawiały się artykuły lub 
wzmianki dotyczące obchodów tych dni27. Silna w nich była pamięć o uczestnikach walk po-
wstań narodowych, których groby czyściła i dekorowała młodzież szkolna28. Marszałek Sejmu 

22 J. Ot., Cmentarz stanisławowski, „Kurier Stanisławowski” 1897, nr 633 z 7 XI; Л. Орел, Р. Чорненький, П. 
Гаврилишин, Міфи старого некроволя, „Галицький Кореспондент” 2006, nr 13 z 31 III.

23 Stanisławowianin. Kalendarz informacyjny na rok 1912, Stanisławów 1912, nlb; П. Арсенич, Б. Гаврилів, М. 
Головатий, М. Канюс, op. cit., s. 100–103; S.S. Nicieja, Dzieje Cmentarza…, s. 85; www.stanislawow.net/lu-
dzie/m_antoniak.html [dostęp 30 X 2018].

24 Kronika, „Kurier Stanisławowski” 1921, nr 1607 z 1 V.
25 W czasach zaboru austriackiego był to park im. cesarzowej Elżbiety, a w dwudziestoleciu międzywojennym 

nazwa ta została zmieniona na park. im. H. Sienkiewicza. Obecnie jest to park im. T. Szewczenki. Kronika, 
„Znicz” 1919, nr 79 z 11 X.

26 Kronika, „Kurier Stanisławowski” 1928, nr 410 z 26 V.
27 Vide choćby: Zaduszki, „Nowiny Stanisławowskie” 1895, nr 1 z 1 XI; W dzień zaduszny, „Kurier Stanisławowski” 

1905, nr 1050 z 5 XI; W Dzień Zaduszny, „Rewera” 1911, nr 42 z 4 XI; Święto Umarłych, „Kurier Stanisławowski” 
1924, nr 224 z 9 XI; S. Skwarczyńska, W Dzień Zaduszny, „Kurier Stanisławowski 1926, nr 326; Pod rozwagę 
w dzień Wszystkich Świętych, „Kurier Stanisławowski” 1935, nr 996 z 3 XI.

28 Vide choćby: Mogiły o wolność narodową na stanisławowskim cmentarzu, „Kurier Stanisławowski” 1894, nr 469 
z 1 XI, nr 470 z 4 XI; L. Krzemieniecki, Roman Rawicz Bocheński, „Kurier Stanisławowski” 1907, nr 1158 z 17 XI; 
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  demonstrował pod koszarami i starostwem austriackim. W czasie mijania tych obiektów de-
monstranci wznosili okrzyki przeciw austriackie i śpiewali pieśni przeciw państwowe jak: Czy 
pamiętasz Austriaku, lub Pamiętaj Austrio, przyjdzie jeszcze chwila, kiedy pomścimy itd.35.
 Wieloletnią tradycją w dziejach cmentarza stanisławowskiego była zbiórka jałmużny or-
ganizowana przez Towarzystwo św. Wincentego à Paulo. Już od lat 90. XIX wieku jego człon-
kowie stali przy bramie cmentarnej 1 i 2 listopada i sprzedawali czarny krzyż z czterema lamp-
kami. Każdego roku przygotowano kilkaset krzyży na sprzedaż. Jałmużna, przeznaczona na 
cele Towarzystwa, była zgodnie z jego misją wykorzystana na cele osób biednych i wyklu-
czonych. W dowód wdzięczności za zakupione krzyże odprawiana była msza święta 3 listo-
pada, w kaplicy na cmentarzu, za zmarłych, na których grobach umieszczono krzyż zaduszny. 
Trudno powiedzieć, jak długo kontynuowana była ta tradycja, ostatnia wzmianka na jej temat 
pojawia się w lokalnej prasie na początku lat 20. XX wieku36.
 Druga wojna światowa zmieniła całkowicie oblicze i charakter Stanisławowa. Władze so-
wieckie, by zatrzeć w nim pozostałe ślady polskie, nadały miastu nową nazwę, najpierw – Sta-
nisław, a od 1962 roku Iwano-Frankiwsk, na cześć znanego ukraińskiego pisarza. Mieszkańców 
narodowości polskiej – w myśl postanowień wielkiej trójki – wysiedlono po wojnie na zachód 
w kierunku Ziem Odzyskanych. Cmentarz, który był miejscem spoczynku chrześcijan róż-
nych obrządków, najpierw w 1955 roku został zamknięty, a następnie przystąpiono do jego 
likwidacji. Od lat 70. XX wieku zaczęto go stopniowo niszczyć. Rozbijano grobowce, otwie-
rano trumny, a na ziemi leżały powalone krzyże. Sprzeciwiała się temu ukraińska inteligencja, 
która podejmowała próby ocalenia jak największej liczby nagrobków. Gdy władze sowieckie 
Iwano-Frankiwska przystąpiły do ostatecznej likwidacji cmentarza w latach 1980–1982, po 
wielu prośbach udało się im ocalić zaledwie 10 nagrobków dawnych mieszkańców Stanisła-
wowa, w tym także pomnik Maurycego Gosławskiego. Za zgodą władz niektóre stare pomniki 
przeniesiono na nowy cmentarz powstały we wsi Czukałowka (obecnie największa nekropolia 
Iwano-Frankiwska)37.
 Warto w tym miejscu wspomnieć, że dzięki interwencji polonii amerykańskiej udało się 
poprzez Ministerstwo Spraw Zagranicznych PRL uratować prochy powstańca styczniowego 
Agatona Gillera i przenieść je na warszawskie Powązki. I tam postawiono mu nowy pomnik38.
 Obszar cmentarza sapieżyńskiego po jego wyburzeniu zmniejszył się. Zamieniono go 
najpierw na park miejski, a w wolnej Ukrainie przeprowadzono prace porządkowe w latach 
2002–2003 i zaprojektowano w tym miejscu Memorialny Skwer, który funkcjonuje po dziś 
dzień39.  

35 A. Gorzkowski, Historia organizacji niepodległościowych Młodzieży polskiej w Stanisławowie, [w:] Jednodniówka 
Zjazdu Zarzewiaków, Drużyniaków i Skautów w Stanisławowie, Stanisławów 1936, s. 16.

36 Krzyże żałobne, „Kurier Stanisławowski” 1909, nr 1260 z 31 X; Czarne krzyże zaduszne, „Kurier Stanisławowski” 
1910, nr 1312 z 30 X; Czarne krzyże żałobne a Przedsiębiorstwo pogrzebowe związku pracowników kolejowych, 

„Kurier Stanisławowski” 1921, nr 1634 z 6 XI.
37 Vide zdjęcia z likwidacji cmentarza uzupełniające tekst; П. Арсенич, Б. Гаврилів, М. Головатий, М. Канюс, 

op. cit., s. 15, 19, 26. 
38 Ibidem, s. 19-20; S.S. Nicieja, Kresowa Atlantyda Tom I…, s. 96.
39 П. Арсенич, Б. Гаврилів, М. Головатий, М. Канюс, op. cit., s. 8, 10.
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Grottgerowskich33. 
 W kolejnych latach zmieniał się skład zawiązanego komitetu i jego przewodniczącego. Na 
przykład w 1932 roku na czele komitetu stała Emilia Dandówna, przedstawicielka Towarzy-
stwa Szkoły Ludowej w Stanisławowie. Z relacji prasowych dowiadujemy się, że w latach 30. 
XX wieku w Dzień Zaduszny chór Towarzystwa Młodzieży Poleskiej śpiewał na cmentarzu 
miejskim szereg pieśni żałobnych i narodowych. Warty honorowe przy grobach wystawiały 
drużyny harcerskie i Związek Strzelecki34.   
 Uczestnictwo w tego rodzaju wydarzeniach stanowiło ważny element wychowania patrio-
tycznego wśród dorastającej młodzieży, szczególnie w okresie zaboru austriackiego. Członek 
organizacji niepodległościowej „Zarzewie” Adam Gorzkowski, wspomina, że przy grobach 
powstańców spotykano się nie tylko podczas obchodów Wszystkich Świętych i Dnia Zadusz-
nego ale także w przededniu rocznic powstania listopadowego i styczniowego. O zmroku wie-
czorem gromadziły się masy młodzieży na mogiłach powstańców, gdzie rozpalano pochodnie 
smołowe, po czym wyznaczony przez organizację naszą mówca wygłaszał w miarę zdolności 
retorycznych, płomienne i wysoce niecenzuralne przemówienie. Po przemówieniu i odśpiewaniu 
pieśni patriotycznych formował się z cmentarza pochód, który przy blasku pochodni smołowych 

33 Kronika stanisławowska, „Ziemia Stanisławowska” 1929, nr 101 z 10 XI.
34 Przed Zaduszkami, „Kurier Stanisławowski” 1930, nr 536 z 26 X; Uczczenie poległych bohaterów, „Kurier Stani-

sławowski” 1931, nr 631 28 X; Kronika, „Kurier Stanisławowski” 1931, nr 632 z 1 XI.

il. 3. Cmentarz w trakcie niszczenia, fot. Adam Rubaszewski, 1980 rok (zdjęcie ze zbiorów Leona Orła, mieszkańca Iwano-Fran-
kiwska, członka Narodowego Związku Krajoznawców Ukrainy)
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Bochdanowicze coniuges fundaverunt a. D. MDCC[C]XXVI”43. A potem kolejno znaczą się 
mogiły szare i ciche powstańców z roku 1863, zamykające w sobie setki żyć, zawierające się 
nad głęboko czującymi sercami, które tylko dla jednej sprawy biły: dla Polski i jej chwały. 
Dziś szary kamień przykrywa wszystko, ciężka płyta przygniata sobą święte szczątki – i tylko 
skromny numer na mogile znaczy szlak powstańczych grobów. Zaczyna się głęboka ich wy-
mowa. Z 77 mogił woła do nas wielkim głosem przeszłość.
 Pochowani we wspólnych grobach masowych, złożeni na wieczny spoczynek w grobow-
cach rodzinnych, czy też w skromnych żołnierskich mogiłach pojedynczych, rozsiani po całym 
cmentarzu każą zatrzymać się przechodniom i zadumać się nad ich przeszłością. 
 Oto grób z nr 866 – wspólna mogiła ojca i syna – Jan Welgner, kapitan Wojsk Polskich 
z 1863 r. a syn Jan Welgner ur. w roku powstania, w tym samym, w którym ojciec życie narażał 
dla Ojczyzny – dla jej wskrzeszenia – doczekał się tego, że w wolnej Ojczyźnie zdobył stopień 
generała i krzyż „Virtutti Militari”, ale też dożył smutnej chwili bratobójczej walki w maju 1926 
r. W październiku dzień tego bolesnego roku – złożono go do wspólnej mogiły z ojcem – Czy 
nie zakrwawiło się serce starego powstańca – gdy wtargnął doń ten zgrzyt ze świata, nasuwa-
jący mimowoli refleksję, że nie o takiej Polsce śnili ci tam – w grobie… 
 A dalej inny grób: Bronisław Rapacki, uczestnik powstania 1863 r. pochowany wspólnie 
z żoną Heleną z Artychowskich.

43 Jest to pierwsza znana nam informacja na temat kaplicy cmentarnej.
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il. 4 Ścięte krzyże przy grobach polskich żołnierzy walczących w I wojnie światowej (zdjęcie ze zbiorów Leona Orła, mieszkańca 
Iwano-Frankiwska, członka Narodowego Związku Krajoznawców Ukrainy)

Aneks

Opis Cmentarza Miejskiego w Stanisławowie z listopada 1938 roku autorstwa dr Bronisławy 
Daniek40

(Zachowano oryginalną pisownię)

Z wędrówek między stanisławowskie groby
 Nie ma chyba jednego miasta w Polsce – zwłaszcza na jej pograniczach, któreby nie kryło 
w sobie wielkich skarbów przeszłości, któreby nie wołało do nas potężnym głosem sławy, nie 
zamykało jakiegoś świętego misterium narodowego – nie utwierdzało zarówno wobec narodu 
polskiego, jak i całej Europy, tego przekonania, że Polska to „kraina mogił i krzyżów”. Od 
brzegów Warty po stepy Uralu – została usiana ziemia Europy polskimi kośćmi i polską krwią 
zroszona. Niemal każde miasto kresowe – tu na pograniczu interesów Wschodu i Zachodu, 
na granicy zwarcia się potęg pogańskiej i chrześcijańskiej – ma swoje muzeum męczeńskie – 
święty Akropolis – swój Westminster i Termopile. – Wśród tych grodów kresowych, stojących 
dumnie na straży narodowego pamiątek kościoła opierających się z godnością burzem wieków– 
może też stanąć i hetmański gród Potockich – Stanisławów.
 W tym listopadowym miesiącu, miesiącu poświęconym kornym hołdzie pamięci boha-
terskich rocznic, miesiącu „święta umarłych” – przejdźmy się po grodzie stanisławowskim, 
spójrzmy w oblicze minionych wieków, posłuchajmy „głosu umarłych”.
 Przemówią do nas z sarkofagów kolegiaty41 dumne głosy magnatów Potockich założycieli 
miasta – wstrzymać się każe przed sobą w głębokim hołdzie wielka płyta kamienna Żołnie-
rzowi Nieznanemu ufundowana42 i wreszcie otoczy nas modlitwa cisza cmentarza miejskiego, 
a którym szmer liści opadających snują się długą nie kończącą się nigdy opowieść o tych, co 
tutaj złożywszy swe doczesne szczątki – po znojnym, chwalebnym, pełnym trudu i zasług 
żywocie – odeszli w zaświaty, by tam przed tronem Stwórcy życie i śmierci świadczyć dalej, że 
przecież nie sobie zostawić naród czynu – że ze śmiercią nie kończy się wszystko.
 Wchodzimy na cmentarz w skupieniu – na wstępie wita nas otwartymi podwojami ka-
plica, dźwigająca wiek cały na sobie z archaicznym napisem „Stephanus et ipsima de Oreszany 

40 Na temat dr Bronisławy Daniek (1904–1981), wiemy tylko to, że pochodziła z Kołomyi, a po wojnie była polo-
nistką i prowadziła kółko literackie w Głubczycach na Opolszczyźnie. Uczyła także w Liceum Pedagogicznym 
w Racibożu, a jej wychowankiem z tego okresu jest obecny biskup diecezji płockiej ks. Piotr Libera. S.S. Nicieja, 
Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom IV Kołomyja, Żabie, Dobromil, Opole 2014, s. 101; 
https://www.naszraciborz.pl/site/art/3/0/57562.html [dostęp 30 X 2018].

41 Jak podaje historyk międzywojenny Józef Zieliński w sarkofagach znajdowały się zwłoki Jędrzeja Potockiego 
i jego żony Anny z Rysińskich, Józefa Potockiego z żoną Wiktorią z Leszczyńskich, syna założyciela miasta 
Jędrzeja – Stanisława, który poległ pod Wiedniem w 1683 roku, wnuka Józefa Potockiego i jeden sarkofag 
dziecinny. J. Zieliński, Kolegjata w Stanisławowie. Krótki zarys historyczny, Lwów 1933, s. 28–29. 

42 Płyta kamienna umieszczona została w 1925 roku w centrum miasta obok gmachu poczty. Relacja A.J. 
Chowańca, syna prezydenta Stanisławowa – Wacława z 2018 r.; A.A. Ostanek, Jak świętować, to tylko z żoł-
nierzami… Udział wojska w najważniejszych uroczystościach międzywojennego Stanisławowa (1919–1939), [w:] 
Po stronie pamięci i dialogu… Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie przemian społecznych oraz naro-
dowościowych XIX i pierwszej połowy XX wieku. Tom I polityka, wojskowość, red. M. Kardas, A.A. Ostanek, P. 
Semków, Warszawa–Stanisławów 2017, s. 267.
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   Opadają listopadowe liście na te mogiły – z szelestu ich i z szumu wichrów splata się nad 
głowami tych męczenników Wielkiej Sprawy rapsod rycerski i chlubnie zapisuje ich imiona 
w pamięci miasta. Wśród nich góruje pomnik żołnierza - poety Maurycego Gosławskiego. Na 
wysokim kamieniu wznosi się krzyż, a pod nim wmurowana ciemna tablica, ozdobiona insy-
gniami żołnierskimi i wojennymi: pęk sztandarów oparty na lufach armatnich, kule i czako 
powstańca, a na nim wspiera się Orzeł Biały. Pod spodem w owalu gałązka lauru, pióra i lira, 
a poniżej portret tego poety – męczennika, który pod przybranym nazwiskiem cierpiał i umarł 
w więzieniu stanisławowskim i tu na cmentarzu znalazł odpoczynek wieczny.Własny jego 
wiersz wyryty na tablicy jego epitafium najtrafniej tłumaczy sens tego młodocianego i boha-
terskiego życia oddanego bez reszty rodakom i świętej sprawie:

„Ludu mój, ludu, sponiewierany,
Budujesz ciągle mogiły, krzyże,

Aż na różaniec Pan łzy Twe zniże
I sam omyje piekące rany”.

 Wchodzimy w głąb cmentarza – zbliżamy się do jego serca – kroki nasze wolnieją – udziela 
się nam uroczysty nastrój, bije żar miłości Ojczyzny od tych mogił dziecięcych, od tego „sta-
nisławowskiego cmentarza chłopiąt”.
 Zatrzymujemy się przed wspólnym pomnikiem legionistów z okresu wojny światowej. 
Szara ściana kamienna półkolem obejmuje ciche mogiły, na górze napis:
Legiony Polskie 1914-1918

„Z krwi waszej, trudu i znoju Polska powstała, by żyć”
 Wpijamy się wzrokiem w napisy tablic: w jednym szeregu pobratani legli tu spędzeni 
okropną wichurą wojny z rozmaitych dzielnic Polski: uczniowie, studenci, rzemieślnicy 
i rolnicy.
 Z pól bitew pod Rafajłową, Mołotkowem, Zieloną sprowadzono ich szczątki tu na wieczny 
spoczynek. Mimo woli przypomina się inny, odległy przestrzenią i czasem grób termopilski 
z tym lakonicznym a jak śmierć mocnym napisem:

„Przechodniu, powiedz Sparcie, tu leżym jej syny,
Prawom jej do ostatniej posłuszni godziny”.
 Odczytujemy tę smutną litanię nazwisk i dat, z których każda krwią serdeczną krwawi:
Ignacy Zalewski, akademik podporucznik 3 pp. ur. 1895 zm. 20.XI.1914r. Franciszek Bizun z In-
wałdu (Andrychów) rolnik, szeregowiec 2 pp. ur. 1896, um. 10.XI.1914r., Stanisław Fiałkowski 
z Jarosławia, uczeń VIII klasy gimnazjum, szeregowiec 3 pp., ur. 1896, zm. 1.XI.1914r., Henryk 
Hörl z Podgórza, uczeń VIII klasy gimnazjum, szeregowiec 3 pp. ur. 1897 r. zm. 6.XI.1914r., 
Jan Rzeźnik z Płutów (Jaślany) cieśla, szeregowiec 2 pp. ur. 1894r. zm. 12.XI.1914., Andrzej 
Szmigiel z ziemi rzeszowskiej, stolarz szeregowiec 2 pp. ur. 1897r. zm.10.II.1915r., Michał Zie-
lonka z ziemi jarosławskiej, rolnik, szeregowiec 3 pp. ur. 1897 r. zm. 3.XI.1914r, – Oto pierwsze 
pokłosie wojny światowej – oto pierwszy kwiat młodzi skoszony u samych wrót do wolnej 
Ojczyzny – Chłopięta siedemnasto - osiemnasto - i dwudziestoletnie, którym śmierć pierwej 
zajrzała w oczy, nim sobie uświadomiły sens życia, nim pojęły cały ogrom słowa: „Ojczyzna”. 
 Od tego zakątka zwracamy swe kroki na prawo ku pojedynczym mogiłom legionowym. 
Spotykamy tu nazwiska z ostatniej wojny światowej i nazwiska z walki polsko-ukraińskiej. 
Polskie i ruskie napisy na nagrobkach splatają się w tragiczną symfonię wygrywaną w gałę-
ziach drzew cmentarnych nad grobami tych, których sprzeczne dążenia i interesy rozdzieliły 
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 Mnożą się napisy: Julianowi Ejtminowiczowi, jednemu z najdzielniejszych obrońców 
sprawy ojczystej w r. 1863 – koledzy, a niżej epitafium:

„Choć Matka dotąd w smutku i żałobie,
Ale zasługę synom zawsze przyzna,

Dziś ręką braci kładzie na Twym grobie
Ten skromny kamień Ojczyzna”.

 W dalszym pochodzie spotykamy nazwiska: Rudolf Ludwik, Jan Turski, Roman Rawicz-
-Bocheński, Michał Szydłowski, Błażej Popiel, Wincenty Sworniak, Wincenty, Strzyżewski, 
Jan Dziedziniewicz, Aleksander Nęcki, kapitan kosynierów z 1863 r., Paweł Domański, Michał 
Eustachy Pilarski, Leonard Lepkewicz major WP z 1863 r., Józef Leon de Ancuta leg. węg. z 1848 
i żołnierz WP 1863, lub nazwiska świetne z przydomkami, błyszczące na bogatych grobowcach 
rodzinnych, jak np.: Rudolf de Zaremba-Zajączkowski, Karol Półkozic-Świdziński, Piotr de 
Pomian-Zubrzycki, Aleksander Sas-Czołowski, Bolesław Sas-Drochomirecki, Bolesław Jordan- 
Rozwadowski, a wśród nich skromne trzy groby z numerami 663, 671 i 677 z krótkim lecz jak 
wiele mówiącym napisem „Nieznany”.
 Oto prototyp Nieznanego Żołnierza, co w wojnie światowej podejmie trud na nowo 
i wskrzesi Ojczyznę biorąc wzór miłości z tych, co tu leżą w tych mogiłach nieznani.
 W cieniu rozłożystych drzew, w milczących szeregu grobowców i pomników zwraca 
uwagę przechodnia piękny, pełen symboliki pomnik z szarego kamienia dłuta Dykasa: u stóp 
kamiennego cokołu zakończonego krzyżem, a ozdobionego portretem powstańca siedzi 
postać niewieścia, symbolizująca Polskę, z tarczą trójbarwną i znakami Orła, Pogoni oraz 
św. Michała – trójznakiem trójsymbolu: Polski, Litwy i Rusi. Pod tym pięknym pomnikiem 
spoczywają zwłoki jednego z wybitnych uczestników powstania 1863 r., członka Rządu Na-
rodowego, więźnia i zesłańca syberyjskiego, a później zaszczytnego obywatela Stanisławowa 

– Agatona Gillera. Jak wielkie serce biło w jego piersi, jak nieskalany duch miał w nim siedlisko, 
jak potrafił rozpalić swą miłością serca innych, nakazać im wiarę i zniewolić do wytrwania 
w przeciwnościach – niech świadczy strofa T. Lenartowicza wykuta na szczerniałych dziś wi-
chrów i burz kamieniu:

„Przechodniu, abyś w Polskę jak ten zmarły wierzył,
Idź i czyń, dobry przykład serce Twe ośmieli.

Twój brat – wygnaniec drogi sybirskie przemierzył,
Prześladowanie cierpiał długo w cytadeli.

A przecież dobre serce w wichrach nie wychłodło,
Ani je południowe pożary wypiekły.

Podziwiaj nieprzebrane cudowne to źródło,
Z którego myśli wzniosłe i łzy czyste ciekły.

A jeżeli już w Polskę zwątpiłeś do końca,
Odejdź – i cieniem swoim nie zasłaniaj słońca”.

 Posuwamy się dalej w tej żałobnej wędrówce, a oczom naszym ukazują się coraz inne 
nazwiska, coraz inne daty. Oto korowód cieniów bohaterów Nocy Listopadowej: Antoni 
Wiszniewski odznaczony krzyżem „Virtutti Militari”, Szymon Misinkiewicz krakus pułku gen. 
Dwernickiego z r. 1831, Alojzy Horoszkiewicz, Franciszek Ramuszyński, Józef Wasilewski, Józef 
[Szerc], Hipolit z Bieździerzy Broniewski, Marian Jordan-Konstanty Stojowski.
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Streszczenie

 W artykule opisano historię Cmentarza Miejskiego w Stanisławowie, jednego z najstar-
szych w całej historii Rzeczypospolitej, w okresie od czasów jego powstania aż do całkowitej 
likwidacji przez władze sowieckiej Ukrainy. W tekście wybrano tylko niektóre aspekty z dzie-
jów stanisławowskiej nekropolii, skupiając się głównie na polskim dziedzictwie materialnym 
i duchowym. Głównym źródłem pozyskiwania informacji była prasa i opracowania, wydane 
zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim. Na końcu tekstu zamieszczono w formie aneksu 
niepublikowany wcześniej opis cmentarza z 1938 roku. Tekst został uzupełniony również 
o zdjęcia z likwidacji cmentarza w 1980 roku.

Słowa kluczowe: Stanisławów, Iwano-Frankiwsk, Cmentarz Miejski, Ukraina.

Summary

History of the Urban Cemetery in Stanisławów. From its founding to liquidation (1782–
1982) – selected aspectes

The article describes the history of the Urban Cemetery in Stanisławów, one of the oldest in 
the entire history of the Republic of Poland , in the period from its creation up to the total 
liquidation by the authorities of the Soviet Ukraine. The text selected only some aspects from 
the history of the Stanisławów necropolis, focusing mainly on the Polish material and spiritual 
heritage. The main source of obtaining information was the press and studies published in 
both Polish and Ukrainian language. At the end of the text there are two annexes, including 
the previously unpublished description of the cemetery from 1938. The text was supplemented 
with photographs from the liquidation of the cemetery in 1980.

Key words: Stanislawow, Iwano-Frankiwsk, Urban Cemetery, Ukraine.

mgr Jarosław Krasnodębski,
Wydział Nauk Historycznych UMK, Instytut Historii i Archiwistyki              

Dzieje Cmentarza Miejskiego w Stanisławowie. Od jego założenia do likwidacji...

i postawiły naprzeciw siebie we wrogich obozach, dopiero śmierć – mediatorka ludzkich spo-
rów – pogodziła ich i ułożyła na wspólnym cmentarzu.
 Z tych grobów na uwagę zasługują pięknie wykonany w kamieniu z orłem legionów mar-
murowym na cokole i bardzo znamiennym napisem:
„Jan Wedler ułan krechowiecki lat 19 ur. w Równem poległ 24.VII.1917 r. w Stanisławowie – 
żołnierz polski w mundurze rosyjskiego ułana, bronił Stanisławowa od grabieży kozackiej. 

Zginął od austriackiej kuli”.
 Jeszcze jeden pomnik z marmurową tablicą wyróżnia się w tym szeregu, a napis oznajmia, 
że tu leży ks. Franciszek Galas, kapelan armii gen. Hallera, major Wojska Polskiego i katecheta, 
urodzony we Lwowie 1886, zmarły w 39 roku życia.
U kresu naszej wędrówki, u zbiegu dróg cmentarnych żegna nas trójkąt krzyżów drewnia-
nych, wysoko w niebo rozpościerających swe ramiona, jakby zamykających w swych objęciach 
wszystkie te serca spracowane i uwieńczone już tu na ziemi koroną męczeńską, co legły tu 
w cichych mogiłach.
 Pierwszy z nich dźwiga na sobie daty bolesnych wysiłków i tragicznych zmagań: 1831 – 1863, 
drugi cichy, bez napisu błogosławi wspólnym mogiłom Braci Polaków i Rusinów, których 
śmierć dopiero pogodziła i położyła kres walce bratobójczej, – a trzeci znaczy swą datą 1914 

– 1920 ostateczny tryumf tego bolesnego, jakżeż często zawodnego, u samego końca jednak 
zwycięskiego pochodu od trumny Polski, poprzez jej niewolę aż do zmartwychwstania. Czarna 
żelazna tabliczka składa hołd:

„Bojownikom o niepodległość
Zarzewiakom
Drużyniakom

Skautom”
Stanisławów – 11.XI.1936r.

 Na zakończenie naszej pielgrzymki wśród grobów stanisławowskich godzi się jeszcze wspo-
mnieć o dwu przedstawicielach cichego bohaterstwa dnia powszechnego, bohaterstwa bez 
rozgłosu, tym większego, że skrytego pod sutanną kapłańską, a nie pod mundurem żołnier-
skim – bohaterstwa ciężkiej, żmudnej pracy nad kształtowaniem dusz młodego pokolenia, 
wyrosłego już w odrodzonej Ojczyźnie oraz trudu ugruntowania Jej bytu moralnego – Dwa 
ciche groby – piękny pomnik ks. Franciszka Skarbowskiego, długoletniego dyrektora Żeń-
skiego Seminarium, jego fundatora i wielkiego miłośnika młodzieży, i grób księdza Franciszka 
Komusiewicza – prałata tutejszego kościoła ormiańskiego, człowieka o niezwykłych zaletach 
umysłu i serca, serdecznego przyjaciela i wychowawcy młodzieży.
Opuszczamy to święte uroczysko mogił, w których przez wiek cały z górą pokolenia zostawiały 
szczątki swe doczesne, duchowym testamentom przekazując potomności wiekuistą prawdę 
o nieśmiertelnych wartościach czynów poczętych z ducha i miłości:

Non omnis moriar
Stanisławów w listopadzie 1938

dr Bronisława Daniek

Źródło: Archiwum Biblioteki PAN i PAU w Krakowie, Varia do dziejów Stanisławowa w latach 
1662–1944 zebrane przez Józefa Zielińskiego, mf. 7796, k. 57–63.
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 Artykuł poświęcony jest pruskim miejscom pamięci na ziemiach obecnej Polski – przede 
wszystkim na terenie Pomorza, Warmii i Mazur. Zostanie w nim przedstawiona krótka cha-
rakterystyka pruskich miejsc pamięci na terenie obecnej Polski wraz z przykładami. Część 
tekstu poświęcona będzie nastawieniu Polaków do popruskich i poniemieckich miejsc pa-
mięci. Przedstawione będą typy postaw, reprezentowanych w stosunku do wyżej wspomnia-
nych miejsc. Autorka spróbuje także odpowiedzieć na pytanie: czy pruskie miejsca pamięci 
skazane są obecnie na swoiste damnatio memoriae1, czy raczej zostały zasymilowane z kulturą 
polską?
 Co mieści się w pojęciu „miejsca pamięci”? Odpowiadając na to pytanie, można wziąć pod 
uwagę wszystkie miejsca, których zadaniem jest upamiętnianie osób i zdarzeń, uczczenie ich, 
zachowanie dla pamięci potomnych. W tej definicji mieszczą się zarówno pomniki, tablice 
pamiątkowe – powstające ku czci osób zasłużonych, które wsławiły się swoimi dokonaniami, 
bądź straciły życie walcząc na wojnie, ale również cmentarze, gdzie nagrobki przypominają 
o osobach zmarłych, bez względu na ich dokonania życiowe. Napisy na pomnikach nie są 
jednorodne – od lakonicznych, podających imię, nazwisko i lata życia (czasami to tylko imię 
i nazwisko), po rozbudowane opisy przypominające epitafia, gdzie wymienia się szczegóły z ży-
cia zmarłego, zapisuje dedykacje rodziny, cytaty czy umieszcza fotografie. Definicja „miejsca 
pamięci” jest więc bardzo szeroka, ale ich cel taki sam – zachowanie wspomnienia o zmarłym, 
utrwalenie pamięci o nim dla przyszłych pokoleń.

1 Łac. potępienie pamięci – procedura usuwania nazwiska osoby ze wszystkich źródeł, żeby skazać ją na 
zapomnienie.

Zapomniane czy spolonizowane? Pruskie miejsca pamięci...

Zapomniane czy spolonizowane? 

Pruskie miejsca pamięci na terenie obecnej Polski

Marta Ruczyńska
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  a korzenie to świadomość tego, jaka była historia”6. Niszcząc, bądź pozostawiając w zapo-
mnieniu miejsca pamięci, o których ze względu na skomplikowaną historię obu narodów, 
niewygodnie jest mówić, bo być może kojarzą się z klęskami Polaków pod dominacją pruską, 
likwiduje się również dużą część historii i kultury, zakłamując obiektywną rekonstrukcję histo-
riograficzną, a na pewno zubaża się świadomość historyczną obecnych mieszkańców regionu, 
jak i niezwiązanych z daną miejscowością pasjonatów i badaczy.
 Kolejnym rodzajem pruskich miejsc pamięci na terenie obecnej Polski, są tablice pamiąt-
kowe, umieszczane w kościołach i innych miejscach publicznych. 
 Po wojnach napoleońskich wydany został nakaz władz pruskich, by w każdym kościele 
znajdowała się tablica upamiętniająca lokalnych bohaterów7. Montowane były także w po-
bliżu szkół, w celu wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu. Tablice posiadały czasami 
rozbudowane opisy, ozdobne złocone litery o wyszukanym kształcie, epitafia z odznaczeniami 
wojennymi. Charakterystyczną dekoracją były przedstawienia wieńca liści dębowych, orła lub 
wizerunek odznaczenia wojskowego ‒ Krzyża Żelaznego8. Forma i wielkość tablicy zależała 
od ilości środków, jakimi dysponowała dana miejscowość. Tablice pamiątkowe i pomniki 
z wojny francusko-pruskiej były również wzorem dla stworzenia miejsc upamiętniających 
ofiary I wojny światowej.
 Przykładem postrzegania pruskich miejsc pamięci przez Polaków w II Rzeczypospolitej 
może być artykuł z 1928 roku, opublikowany na łamach „Dziennika Bydgoskiego”. Brzmi on 
tak: Za króla i ojczyznę. Taki napis istnieje do tej pory w kościele [w Starogardzie] nad drzwiami 
bocznego wejścia na wmurowanej tablicy. Pod spodem umieszczone są nazwiska Polaków/Po-
morzan, poległych za Wilusia w wojnie światowej. U góry wyryty jest żelazny krzyż pruski. Tego 
rodzaju dokument bezczelności pruskiej nie został dotychczas usunięty. Nic dziwnego, wszak 
proboszczem w Starogardzie jest zażarty niemiec, ks. Hackert, sławny z procesu o uprawianie 
antypaństwowej działalności z ambony9. Tablica, opisana powyżej, stanowiła typowy przykład 
miejsca, upamiętniającego żołnierzy z lokalnej społeczności, którzy walczyli w wojsku pruskim 
podczas I wojny światowej. Często to właśnie okoliczni mieszkańcy i rodziny poległych były 
fundatorami pomników i tablic, upamiętniających ich znajomych i krewnych. Przywołany 
powyżej tekst wyraźnie pokazuje niechęć i brak szacunku do pruskich miejsc pamięci, jaki 
reprezentowany był i jest przez niektórych Polaków, którzy traktowali je jako pozostałość po 
najeźdźcy i wrogim narodzie. Wskazuje na to również ironiczne nazwanie „Wilusiem” cesarza 
Wilhelma II10. Istnienie tablicy uznane zostało za bezczelność, a ze słów autora artykułu wy-
nika, że stosownym byłoby jej usunięcie. „Winą” za to obarcza ks. Reginalda Hackerta11, prze-
ciwko któremu w 1926 roku prowadzony był proces za obrazę rządu polskiego i proniemiecką 
agitację12. Proces doczekał się licznych komentarzy na łamach cytowanego powyżej pisma. 

6 Ibidem.
7 Tomasz Agejczyk, O pomnikach wojennych Powiatu Elbląskiego do 1945 r., Elbląg 2013, s. 8.
8 Ibidem,  s. 10, 14.
9 Starogard, „Dziennik Bydgoski”, 4 listopada 1928, nr 255, s. 10.
10 Theo Aronson, Cesarze Niemieccy 1871–1918, Kraków 1998, s. 95.
11 Henryk Mross, Reginald Hackert [w:] Słownik biograficzny kapłanów diecezji chełmińskiej wyświęconych 

w latach 1821–1920, Pelplin 1995, s. 95.
12 Sensacyjna rozprawa przeciw ks. Hackertowi ze Starogardu, „Dziennik Bydgoski”, 30 kwietnia 1926, nr 99, s. 8.
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 Pierwszym i najbardziej powszechnym rodzajem pruskich miejsc pamięci na terenie obec-
nej Polski, są miejsca pochówku. Cmentarze ewangelickie często nie są odnawiane. Władze, 
szczególnie mniejszych miast, nie troszczą się o zachowanie na nich porządku czy renowację 
nagrobków. Prace porządkowe bywają prowadzone przez stowarzyszenia związane z bada-
niem historii regionu czy przez uczniów, w ramach projektów szkolnych. Poniemieckie groby, 
znajdujące się na czynnych do dziś cmentarzach bywają niszczone, aby udostępnić miejsce na 
kwatery potrzebne do nowych pochówków. Dewastacja nekropolii niemieckich pojmowana 
jest także niekiedy jako wręcz „porządkowanie terenu”, aby uczynić go użytecznym do innych 
celów. Czasem, tak jak w Szczytnie, przekształcane są na parki i tereny zieleni miejskiej.
 Interesującym przykładem zachowanej nekropolii jest cmentarz pw. św. Józefa w Olszty-
nie (co prawda polsko-niemiecki) – na tablicach nagrobnych znajdują się niemieckojęzyczne 
nazwy zawodów, które za życia wykonywały pochowane tam osoby.
 Na terenie Polski powstają stowarzyszenia, mające na celu ochronę dawnych cmentarzy, 
zarówno poniemieckich, jak i polskich, takie jak na przykład założony w 1993 roku Społeczny 
Komitet Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach, który w swoim statucie sta-
wia sobie za cel: „kształtowanie w społeczeństwie szacunku do cmentarzy i mogił wszystkich 
wyznań i narodowości”2.
 W niektórych dawnych miejscach pochówków tworzy się tak zwane „lapidaria” – „urzą-
dzone tereny, lub wybrane do tego celu nieczynne cmentarze, gdzie zgromadzone zostają cenne 
tablice nagrobne, krzyże z różnych miejsc pochówku, które uległy zniszczeniu lub zostały zli-
kwidowane”3.  Zakładanie lapidariów oddziela jednak pomnik od osoby, którą ma upamiętniać, 
zatraca swoją funkcję jako oznaczenia miejsca pochówku. Pozwala jednak zachować choćby 
szczątkowe wspomnienia o danej osobie, jak również chroni obiekty o wartości historycznej 
i artystycznej.
 Oryginalną inicjatywą, w ramach której tworzone jest właściwie współczesne pruskie 
miejsce pamięci na terenie obecnej Polski, to powstanie cmentarza wojskowego w Bartoszach 
w pobliżu Ełku. Wytyczony on został w 1993 roku i przenoszone są na niego ekshumowane 
zwłoki żołnierzy niemieckich, poległych na terenie obecnej Polski w okresie I i II wojny świa-
towej4. Na pomnikach nie ma informacji o stopniach wojskowych. Powstanie cmentarza było 
inicjatywą polskiej fundacji „Pamięć” i Niemieckiego Ludowego Związku Opieki nad Grobami 
Wojennymi w Kassel5. W Bartoszach spoczywają między innymi Niemcy z obozu jenieckiego 
na Glinkach w Toruniu. Warto zacytować wypowiedź dr. Dirka Reitza z Niemieckiego Związku 
Ludowego Opieki Nad Grobami Wojennym wygłoszoną podczas ponownego pogrzebu wspo-
mnianych jeńców: „Dewizą naszego Związku jest Pojednanie ponad Grobami – Praca dla 
Pokoju. Już prawie 100 lat zajmujemy się mogiłami żołnierzy, mogiłami wojennymi i staramy 
się zapewnić wszystkim poległym godne miejsce spoczynku. Przyszłość potrzebuje korzeni, 

2 Jan Chłosta, Narodziny Społecznego Komitetu Ratowania Dawnych Cmentarzy [w:] Nekropolie Warmii i Mazur, 
Olsztyn 2016, s. 217.

3 Tekla Żurkowska, Mazurskie cmentarze. Symbole w krajobrazie, Olsztyn 2008, s. 31.
4 http://elk.wm.pl/453361,Na-cmentarzu-wojennym-w-Bartoszach-pochowano-szczatki-2974-ofiar-II-wojny-

-swiatowej.html, dostęp 02.09.2018 r.
5 Ibidem.
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  modyfikowane – usuwano z cokołu rzeźbę związaną z Prusami, a w jej miejsce montowano 
inną. Miało to miejsce między innymi w Węgorzewie – popiersie cesarza Wilhelma, odsło-
nięte w 1893 roku zostało zastąpione przez współczesną figurę Najświętszej Marii Panny18 czy 
w Ełku, gdzie odsłonięty w 1875 roku monumentalny pomnik wybudowany ku czci żołnierzy, 
poległych w latach 1870–1871, po II wojnie światowej przekomponowano, usuwając z niego 
tablicę i zastępując ją nową, z napisem: „W HOŁDZIE POLEGŁYM POLAKOM ZA WIARĘ 
I OJCZYZNĘ EŁK 17.VI.1950 ZRZESZENIE KUPCÓW19”. 
 Kolejnym problemem jest stosunek ludności zamieszkującej opisywane tereny obecnie i na 
co dzień stykającej się z pruskimi pozostałościami. Podejście współczesnych mieszkańców do 
zabytków kultury niemieckiej nie jest jednorodne. Na podstawie rozmów przeprowadzonych 
z mieszkańcami ziem polskich, które na przestrzeni dziejów, znajdowały się pod władzą pru-
ską, a także wieloletniej obserwacji, wynikającej z zamieszkania autorki niniejszego tekstu na 
terenach, należących wcześniej do Prus, wyróżnić można kilka postaw: 

o Dzielenie zabytków na polskie i niemieckie – opowiadający o danym obiekcie informuje, 
 że jest on poniemiecki, popruski, co natomiast nie dzieje się, gdy pytany jest o zabytek  
 związany z kulturą polską – nie zaznacza wtedy, że ma on pochodzenie polskie, opisuje bez 
 podawania tej informacji.

o Traktowanie niemieckich zabytków bez szacunku – pomniki, cmentarze, tablice 
 pamiątkowe są niszczone i dewastowane, zaniedbane; cmentarze, znajdujące się 
 w odosobnionym miejscu stanowią miejsce, w którym np. zostawia się śmieci czy 
 pije alkohol.

o Niezdawanie sobie sprawy, że są to relikty kultury niemieckiej – osoby pytane o obiekty
 poniemieckie w regionie, nie są w stanie ich wymienić, natomiast gdy poda się im nazwę 
 konkretnego zabytku, potrafią wskazać na przykład jego położenie i przyznają, że nie były
 świadome jego pochodzenia.

o Próby asymilacji zabytków z lokalną społecznością, jako czegoś należącego do miasta, nie 
 do narodu – obiekty są prezentowane jako wartościowe w związku z historią miasta,
 regionu, w oderwaniu od narodu czy państwa, które miało wpływ na ich powstanie. 

o Postulaty by zamieniać je na miejsca związane z kulturą polską – komentarze, że powinno
 się je zniszczyć i postawić w tym miejscu inny pomnik, ku czci kogoś, kto zasłużył się dla
 Polski.

o Marginalizowanie znaczenia zabytków poniemieckich – często są niedoceniane, zabytek
  postrzegany jako rzecz niewarta wspomnienia czy zobaczenia, nieposiadająca dużej 
 wartości historycznej i artystycznej.

o Brak wiedzy na temat ich istnienia – pytani nie zdają sobie sprawy, że gdzieś w okolicy
 znajdują się zabytki poniemieckie, pytani o konkretny obiekt również nie wiedzą, że coś
 takiego znajduje się w okolicy.

o Pomijanie poniemieckich miejsc pamięci podczas opisywania historii regionu – nie
 wspomina się o tym, co ma związek z działalnością ludności niemieckiej, chyba że
 w opozycji do działań ludności polskiej.

18 http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/xix/warminsko-mazurskie/wegorzewo, dostęp 1.09.2018 r.
19 http://www.rowery.olsztyn.pl/wiki/miejsca/xix/warminsko-mazurskie/elk, dostęp 1.09.2018 r.
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Ks. Hackert w niedługim czasie po procesie przeniesiony został ze Starogardu na stanowisko 
proboszcza w Byszewie, gdzie w styczniu 1945 roku został zamordowany w niewyjaśnionych 
okolicznościach13. Fragment ten wskazuje także na ważną sprawę, jaką stanowiło usuwanie 
z przestrzeni publicznej pruskich miejsc pamięci w czasie II Rzeczpospolitej.  Od strony emo-
cjonalnej było to działanie, które można wytłumaczyć niechęcią do zaborcy i przejawów jego 
kultury. Zrozumiała jest tendencja do pozbycia się wszelkich oznaczeń, przypominających 
o wrogim państwie. Ze strony badacza źródeł, czy nawet osoby zainteresowanej historią re-
gionu, wszelkie zniszczenia oraz „ulepszenia” miejsc pamięci, częstokroć posiadających war-
tość historyczną i artystyczną, są niepowetowaną stratą.
 Tablica upamiętniająca Eugeniusza Bucholza, znajdująca się w Olsztynie, stanowi od-
mienny przykład miejsca, poświęconego pamięci dawnego mieszkańca Prus. Widnieje na 
niej napis: „W TYM MIEJSCU PISARZ EUGENIUSZ BUCHOLZ (1865–1928) PRZYJACIEL 
POLSKI WYDAWAŁ I REDAGOWAŁ W LATACH 1890–1905 GAZETY POLSKIE I NIE-
MIECKIE”, poniżej umieszczony jest podpis: „MIESZKAŃCY OLSZTYNA 2005”, następnie 
ten sam tekst, przetłumaczono na język niemiecki. Tablica ta stawia Bucholza w opozycji do 
osób, których pomniki czy tablice są niszczone i zaniedbane ze wzglądu na pruskie pochodze-
nie. Z drugiej strony jednak, zwraca uwagę na fakt, że został on doceniony właśnie za to, że 
sprzyjał Polakom, wydawał gazety w ich języku.
 Ostatnią grupą  pruskich miejsc pamięci na terenie obecnej Polski są pomniki. Po wojnach 
austriacko-pruskiej z 1866 roku i francusko-pruskiej z lat 1870–1871 poległym żołnierzom sta-
wiano pomniki, między innymi w centrach miast powiatowych14. Tak jak w przypadku tablic, 
ich wygląd zależał od środków finansowych, jakie przeznaczyć mogły na nie miejscowe władze. 
Najskromniejsze były tworzone z wykorzystaniem polnych kamieni, na których wycinano na-
pisy, bardziej okazałe były betonowe lub z kostek granitowych i posiadały tablice z droższego 
materiału. Natomiast najdroższe były pomniki z przedstawieniem postaci ludzkiej15 np. po-
mnik w Kętrzynie, przedstawiający żołnierza ze sztandarem (zburzony w 1945 r.), w Lidzbarku 
Warmińskim, przedstawiający kawalerzystę ze sztandarem, w Elblągu, przedstawiający męż-
czyznę leżącego u stóp skrzydlatej postaci kobiecej (już nieistniejące).
 Opisywane powyżej tablice i pomniki po 1945 roku w większości uległy zniszczeniu, za-
równo poprzez celowe usuwanie ich przez Polaków, jak również przez to, że nie figurowały 
w świadomości miejscowej ludności jako zabytki warte ochrony, więc nie ukrywano ich rów-
nież przed Armią Czerwoną. Po wojnie tablice pamiątkowe były także usuwane z kościołów 
przez księży16. Wiele pomników ucierpiało, gdy pozbywano się z miejsc publicznych symboli 
i znaków uważanych za hitlerowskie, nawet jeżeli były one częściami pomników na cmen-
tarzach. W Polsce istniała także tendencja dążenia do stworzenia architektonicznego stylu 
narodowego, mającego być odpowiedzią na politykę budowlaną zaborcy czy okupanta17, bę-
dąca motywacją do nadania przestrzeni publicznej cech „polskości”. Pomniki były czasem 

13 H. Mross, op. cit., s. 95.
14 T.Agejczyk, op. cit., s. 10.
15 Ibidem,, s. 12.
16 Ibidem, s.12.
17 Małgorzata Omilanowska, Kreacja. Konstrukcja. Rekonstrukcja. Studia z architektury XIX–XXI wieku, War-

szawa 2016, s. 38.
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  Summary

Forgotten or polonized? Prussian places of memory on the contemporary teritory of 
Poland
 The articlefocuses on the places of memory on the teritory, thatbefore the I World War 
was the part of the Prussia, but nowbeing a part of the III RP.  There was showed the examples 
of the placeslikecemeteries, monuments, memoriale what was built by german pe ople and 
theirrecieve in the independent Poland. Some of themareforgotten and neglected, somearere-
cievedlike a remnant of the hostile, but differentareturisticattractions and pe ople thinksabo-
utthemlike a culturalheritage of the region.

Key words: Prussia, places of memory, culturalheritage

lic. Marta Ruczyńska, 
Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej

       

Zapomniane czy spolonizowane? Pruskie miejsca pamięci...Zapomniane czy spolonizowane? Pruskie miejsca pamięci...

o Traktowanie jako ciekawostkę - zabytki popruskie są uważane za coś wartego wspomnienia, 
 na przykład w przewodniku turystycznym.

o Obiekty zainteresowania niektórych pasjonatów historii regionu – miejsca te opisywane
 są w regionalnych publikacjach, koła zainteresowań czy stowarzyszenia poświęcają swój
 czas i środki, żeby na przykład sprzątać poniemieckie cmentarze.

o Opinie, że powinno się odnowić te miejsca, bo ludziom, których te miejsca upamiętniały,
 należy się szacunek bez względu na narodowość – osoby mówiące o danym miejscu
 pamięci, najczęściej w przypadku cmentarza, nie traktują zabytku jako czegoś
 poniemieckiego, ale jako pozostałość po równie wartościowej jak rodzima kulturze,
 pojawiają się komentarze typu: „to tacy sami ludzie jak inni, ja też nie chciałbym żeby
 ktoś bezcześcił grób członków mojej rodziny, więc nie należy pozwalać na niszczenie
 grobów innych osób”.

 Z powyższych badań terenowych wynika, że nastawienie obecnych mieszkańców Polski do 
reliktów kultury pruskiej jest bardzo różne i nie da się wyodrębnić w stosunku do nich jednego 
typu zachowań. Nie należy również ukrywać, że pruskie miejsca pamięci stanowiły element 
propagandy zaborcy i w związku z tym, ich odbiór, szczególnie po wojnach, był bardzo nega-
tywny. Z drugiej strony jednak, w podejściu do miejsc upamiętniających czyjąś śmierć – często 
ludzi niezwiązanych z polityką zaborcy, lecz po prostu żyjących na danym terenie – należy 
się szacunek i godne miejsce pochówku. Niepokojące są obecne postawy osób, które uważają, 
że należałoby je zniszczyć lub osób, które bezmyślnie dewastują dziedzictwo kulturowe, bez 
względu na to, do jakiego narodu ono należało.
 Nie ma również jednoznacznej odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie. Część miejsc 
pamięci jest bowiem zapomniana, część została zmodyfikowana przez Polaków, część zasy-
milowana jako element kultury miasta i regionu. Część tych zabytków nie została jednak ani 
zapomniana, ani zmieniona – pojawia się bowiem coraz więcej inicjatyw i stowarzyszeń, mają-
cych na celu ochronę i zachowanie miejsc pamięci, bez względu na przynależność państwową, 
lecz mając na uwadze wspólne dziedzictwo kulturowe.

Streszczenie 

 Artykuł skupia się na miejscach pamięci na terenach znajdujących się przed I wojną świa-
tową pod władzą Prus, a obecnie wchodzących w skład III RP. Ukazane zostały miejsca takie 
jak cmentarze, pomniki, tablice pamiątkowe powstałe w związku z ludnością germańską i ich 
recepcja w niepodległej Polsce. Niektóre z miejsc zostają zapomniane i zaniedbane, postrze-
gane jako relikty po wrogiej kulturze zaborcy, inne uzyskują status atrakcji turystycznych, 
a ludność zamieszkująca obecnie miasto uznaje je za część dziedzictwa swojej „małej ojczyzny”.

Słowa kluczowe: Prusy, miejsca pamięci, dziedzictwo kulturowe
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 Zanim przejdziemy do omawiania zagadnienia zawartego w tytule, trzeba doprecyzować, 
że dotyczyć ono będzie polskich miejsc pamięci jakie powstały na terenie Solca Kujawskiego 
po powrocie miasta do Polski w styczniu 1920 roku. W tym okresie Solec był jednym z najbar-
dziej, jeśli nie najbardziej, zgermanizowanym miastem na terenie Wielkiego Księstwa Poznań-
skiego. Według spisu z 1910 roku w mieście mieszkało 95% Niemców, a Polacy stanowili 5% 
mniejszość1. Taki stan rzeczy był wynikiem gwałtownego wzrostu liczby mieszkańców zwią-
zanego z rozwojem soleckiego przemysłu drzewnego. Przybywający do Solca za pracą byli 
w zdecydowanej większości Niemcami, dlatego odsetek polskich mieszkańców Solca malał 
w gwałtownym tempie. 
 Początek XX wieku był też okresem pierwszych, nieśmiałych prób odbudowy polskiego 
życia kulturalnego. Proces ten nasilił się w 1919 roku gdy stało się jasne, że na mocy postano-
wień Traktatu Wersalskiego miasto powróci do Polski. Wtedy między innymi zawiązało się 
soleckie gniazdo „Sokoła”. Proces repolonizacji miasta rozpoczął się na dobre po 19 stycznia 
1920 roku, kiedy to Solec został oficjalnie przejęty przez Wojsko Polskie. Repolonizacja miasta 
przebiegała na kilku płaszczyznach. Autorów artykułu najbardziej interesuje sfera symboliczna, 
z którą związane jest powstanie polskich miejsc pamięci. 
 Pierwszym miejscem pamięci jakie powstało w Solcu, był grób Powstańców Wielkopol-
skich na cmentarzu przy kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Spoczywają w nim 
dwaj powstańcy wielkopolscy Michał Dyrda z Jaksic i Franciszek Piotrowski z Pęchowa, którzy 

1 Mieczysław Bandurski, Konstanty Kościński, Historja Solca Kujawskiego w zarysie ku uczczeniu 600-letniego 
obchodu nadania miejscowości praw miasta, Bydgoszcz 1925, s. 21; Philipp Rudolf, Z historii Solca Kujawskiego 
i okolicznych wsi, Solec Kujawski 2003, s. 141.

Miejsca pamięci z terenu Solca Kujawskiego

Rafał Kubiak, Łukasz Wojtecki
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   Pomnik zwieńczony był krzyżem. Poniżej umieszczono monogram Chrystusa oraz słowa 
Bóg i Ojczyzna. Część centralną i najbardziej dekoracyjną stanowi płaskorzeźba przedsta-
wiająca Jezusa pochylającego się nad konającym powstańcem. Niżej znajdowała się czarna, 
prawdopodobnie marmurowa płyta. Jakość zdjęcia którym dysponujemy nie pozwala odczytać 
wyrytego na niej tekstu, ale można przyjąć, że był on zbliżony do tego jaki dziś znajduje się 
w tym miejscu i brzmi:

TU SPOCZYWAJĄ
BOHATEROWIE

POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO
KTÓRZY POLEGLI W WALCE

O NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY W ROKU 1919

Po bokach znajdowały się kolejne dwie czarne płyty, na których, zapewne tak jak dzisiaj, były 
wyryte imiona i nazwiska poległych oraz nazwy miejscowości, z których pochodzili, a więc 
z lewej strony:

MICHAŁ DYRDA
Z JAKSIC

a z prawej:

FRANCISZEK PIOTROWSKI
Z PĘCHOWA

Pośrodku znajdowała się czwarta płyta. Obecnie w tym miejscu znajduje się napis:

POWSTAŃCY
WIELKOPOLSCY
POLEGLI W 1919
POD CHROŚNĄ

W czasie niemieckiej okupacji pomnik został rozebrany i był przechowywany na terenie ple-
banii. Po wojnie został ponownie ustawiony, ale w niekompletnej formie. Przede wszystkim 
nie zamontowano ponownie górnej części ze słowami Bóg i Ojczyzna. Element ten aż do lat 
80. XX wieku leżał w pobliżu grobu, w krzakach przy płocie oddzielającym teren cmentarza 
od terenu plebanii, ale po stronie plebanii. Nie zamontowano też żadnej z czterech tablic, które 
zapewne zostały zniszczone w trakcie demontażu. 
      Zaczęła także zanikać wiedza na temat tego kto jest w tym miejscu pochowany. Świad-
czy o tym pismo sekretarza soleckiego koła ZBoWiD-u, Piotra Molendy z 12 maja 1976 roku 
do UMiG w Solcu Kujawskim, w którym informuje kto jest w tym grobie pochowany oraz, 

lat, Solec Kujawski 1999, s. 27.
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polegli w okolicach Chrośny zimą 1919 roku2. Ekshumacja powstańców nastąpiła 30 marca 1921 
roku. Tego samego dnia, w asyście orkiestry 15. Pułku Artylerii oraz pod eskortą oddziału z 16. 
Pułku Ułanów, ich zwłoki zostały przewiezione do Solca i pochowane na cmentarzu katolickim. 
W uroczystościach pogrzebowych wzięło udział pięciu księży, którym przewodził ks. Jan Klein, 
solecki proboszcz i zarazem komisaryczny burmistrz miasta, a także między innymi dowódca 
15. Dywizji Piechoty gen. Władysław Jung, starosta bydgoski Stanisław Niesiołowski oraz wła-
dze, organizacje i mieszkańcy z terenu Solca. Mowy pogrzebowe wygłosili gen. W. Jung i ks. 
major Mateusz Zabłocki3.
 Nie wiadomo kiedy na mogile powstańców postawiono pomnik w jego dzisiejszym kształ-
cie. W kronice soleckiego ZBoWiD-u można znaleźć informację, iż pomnik na grobie Po-
wstańców Wielkopolskich został ufundowany w 1923 roku, zaś w wydawnictwie Solec w doku-
mentach i na fotografiach z dawnych lat jako data powstania obecnego pomnika, podany jest 
1936 rok4. Na jedynym przedwojennym zdjęciu pomnika, którym dysponujemy, widać w tle 
lewą boczną nawę kościoła pw. św. Stanisława, która została wybudowana w latach 1930–1931.

2 Bernard Białecki, Szkic do 80 rocznicy niepodległości Solca Kujawskiego, Solec Kujawski 2000, s. 30 podaje, że 
do potyczki pod Chrośną doszło 21 stycznia, ale nie powołuje się na żadne źródła, podaje też rok 1918, ale jest 
to z pewnością błąd w druku. 

3 M. Bandurski, K. Kościński, op. cit., s. 26.
4 Kronika Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, Koło Solec Kujawski, t. VI, s. 917, rękopis w zbiorach 

Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim; Solec w dokumentach i na fotografiach z dawnych 

il. 1. Grób Powstańców Wielkopolskich w Solcu Kujawskim w 2011 r. Fot. R. Kubiak
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  KRZYŻ
UFUNDOWANY przez NADLEŚNICTWO

ŚCIĘTY w WRZEŚNIU 1939 r.
przez HITLEROWCÓW

PRZECHOWANY w CZASIE OKUPACJI
PRZEZ ś.p. LEŚN. KOWALSKIEGO

i WIERNYCH
PONOWNIE POSTAWIONY 29.6.1946 r.

Na drugiej tabliczce znajduje się zaś taka inskrypcja:

Ziemio Polska! Ziemio ojczysta
Uwielbiaj Chrystusowy Krzyż! Niech on

wszędzie świadczy o Tym, który do końca
nas umiłował.

Ojciec św. Jan Paweł II na otwarcie
II kongresu eucharystycznego.

Ten krzyż postawiony na nowo na
pamiątkę Kongresu Eucharystycznego  
i III Pielgrzymki Ojca św. do Ojczyzny.
Poświęcamy ten krzyż 5 lipca 1987 R.P.

 Dziś na krzyżu znajduje się tylko ta druga tabliczka, co mogło doprowadzić do sytuacji, 
iż z czasem pierwotne powody postawienia tego krzyża ulegną zapomnieniu. Na szczęście 
w 2018 roku, w związku z 100 rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego krzyż ma zostać 
ponownie odnowiony. Ma na nim być umieszczona tabliczka informująca o rzeczywistych, 
pierwotnych przyczynach powstania tego miejsca pamięci, a obok ma być zamocowana więk-
sza tablica, przypominająca jego burzliwe dzieje. 
 Także trzecie miejsce pamięci z terenu Solca Kujawskiego związane jest z Powstaniem Wiel-
kopolskim. Był to pomnik – płyta, poświęcony Nieznanemu Powstańcowi Wielkopolskiemu. 
Jego historia zaczęła się od apelu polskiego rządu do władz samorządowych o upamiętnianie 
swoich mieszkańców poległych w walkach o niepodległą Polskę. Początkowo władze Solca, 
tłumacząc się trudnościami finansowymi, odkładały sprawę „na później”. Tymczasem w marcu 
1926 roku Towarzystwo Młodzieży pod opieką św. Stanisława Kostki wystąpiło z inicjatywą 
ufundowania płyty nieznanego żołnierza, prosząc władze Solca o wyznaczenie miejsca i o po-
moc w organizacji uroczystości oraz późniejszą opiekę nad miejscem. 
 Władze miasta ustosunkowały się do tej inicjatywy pozytywnie. Wyznaczono miejsce przy 
wejściu do Parku Miejskiego przy dzisiejszej ul. 29 Listopada (wtedy ul. Tellera). Płytę, która 
kosztowała 142,56 zł, wykonał solecki Niemiec, mistrz budowlany Robert Schiller. Ustawiono 
ją na wyznaczonym miejscu 11 kwietnia 1926 roku. Tydzień później nastąpiło jej poświęcenie, 
którego dokonał ksiądz proboszcz Jan Mąkowski. W uroczystościach wzięły udział miejscowe 
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że wiadomości te otrzymał od przedwojennego 
sekretarza soleckiego Magistratu Leona Hanelta, 
który uczestniczył w ekshumacji i pogrzebie 
powstańców5. 
      Nowe tablice umieszczono na pomniku za-
pewne na początku lat 80. XX wieku. Jak wynika 
ze zdjęć najpierw tylko trzy dolne. Prawdopo-
dobnie dopiero podczas remontu na przełomie 
lat 80. i 90., gdy zamontowano górną część po-
mnika, dodano także czwartą tablicę. W 2016 
roku został przeprowadzony staraniem Urzędu 
Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ostatni re-
mont pomnika, podczas którego między innymi 
wymieniono uszkodzone upływem czasu boczne 
betonowe elementy pomnika i zastąpiono je 
granitowymi.
Kolejne miejsce pamięci także związane jest z Po-
wstaniem Wielkopolskim. To przydrożny krzyż 
znajdujący się już poza granicami miasta, przy 
drodze do Chrośny. Postawiono go w miejscu 
gdzie mieli być pochowani powstańcy wielkopol-
scy polegli w zimie 1919 roku, których zwłoki dwa 
lata później przeniesiono na cmentarz w Solcu Ku-
jawskim. Z inicjatywą upamiętnienia tego miejsca 

wystąpiły w 1925 roku władze Nadleśnictwa Solec Kujawski. W tym samym roku krzyż został 
postawiony i poświęcony przez soleckiego proboszcza księdza Jana Mąkowskiego. 10 września 
1939 roku krzyż został ścięty przez miejscowych Niemców. Zabezpieczył go i ukrył leśniczy Jan 
Kowalski wraz z robotnikami leśnymi Wilemskim i Gwidem. Po wojnie krzyż, po częściowej 
rekonstrukcji, powrócił na swoje miejsce. Ponownego poświęcenia 29 czerwca 1946 roku doko-
nał proboszcz parafii pw. św. Stanisława ks. Franciszek Hanelt. Stary krzyż był w bardzo złym 
stanie, dlatego z inicjatywy leśniczego Józefa Wachowiaka postawiono nowy, który w czerwcu 
1950 roku został poświęcony przez kolejnego soleckiego proboszcza, ks. Jana Pelikanta6. Po 
raz kolejny krzyż został wymieniony (według innych relacji tylko odnowiony) w 1987 roku. 
Prawdopodobnie wtedy umieszczono na nim dwie tabliczki. Na pierwszej treść nie do końca 
była zgodna z rzeczywistością:

5 Kserokopia dokumentu udostępniona przez Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim. 
6 Janina Pawzun, Rozwiązujemy tajemnicę krzyża leśników, „Solecki Peryskop”, nr 5, 1996, s. 8; Jadwiga Bretes, 

Historia tajemnicy krzyża – ciąg dalszy, „Solecki Peryskop”, nr 5, 1996, s. 8.

il. 2. Krzyż Powstańców Wielkopolskich przy dro-
dze z Solca Kujawskiego do Chrośny w 2015 r. 
Fot. Rafał Kubiak
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Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Klubu Sportowego „Unia”, Stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej, Klubu 
Kolejarzy, Stowarzyszenia Młodych Polek oraz Towarzystwa Serca Jezusowego. Kwesta odbyła 
się 11 listopada 1928 roku. Pieniądze zbierano na ulicach, w domach oraz podczas wieczornicy. 
Zebraną kwotę wpłacono do Miejskiej Kasy Oszczędności. Na tym informacje o tej inicjatywie 
się kończą. Wiemy, że pomnik nie powstał. Było to zapewne spowodowane coraz większymi 
trudnościami gospodarczymi, z którymi Solec musiał się borykać. Nie udało się ustalić, na jaki 
cel przeznaczono zebrane wtedy pieniądze8.
 Jak widać w okresie międzywojennym wszystkie soleckie polskie miejsca pamięci były 
związane z Powstaniem Wielkopolskim, czyli z historią lokalną. Jest to zrozumiałe, tym bar-
dziej że przedwojenna gmina Solec Kujawski była dużo większa niż dziś i obejmowała między 
innymi Nową Wieś Wielką i Brzozę czyli miejsca powstańczych bitew i potyczek. Pomniki 
postawione w Solcu Kujawskim w okresie PRL-u poświęcone są wyłącznie wydarzeniom zwią-
zanym z drugą wojną światową. 
 W grudniu 1945 roku na terenie Solca zostały przeprowadzone ekshumacje ofiar mordów 
dokonanych na Polakach przez członków organizacji Selbstschutz. W wyniku prac ekshuma-
cyjnych odnaleziono szczątki sześciu osób, z których pięć udało się zidentyfikować. Uroczysty 
pogrzeb ofiar odbył się 9 grudnia 1945 roku na cmentarzu przy kościele pw. św. Stanisława 

8 APB, AMSK, sygn. 1641; Jadwiga Bretes, Miał stanąć już 80 lat temu, „Solecki Persyskop”, nr 11, 2010, s. 9. 
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il. 4. Pomnik Bohaterom Walki i Zwycięstwa 1939 – 1945. Fot. Łukasz Wojtecki

władze, przedstawiciele wojska, organizacji oraz mieszkańcy. Trzy lata później, w 1929 roku, 
gdy zbliżała się 10. rocznica powrotu Wielkopolski do Polski, władze Solca uznały, że miejsce, 
które wytypowały nie jest dość reprezentacyjne i postanowiły przenieść płytę na nowe. Wybór 
padł na teren u zbiegu ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego (dziś ul. 23 Stycznia) i Dworcowej. 
Teren ten należał jednak do kolei, wobec czego Magistrat wystąpił o stosowne pozwolenia do 
Okręgowej Dyrekcji Kolei w Gdańsku. Ta wyraziła zgodę. Roczny czynsz za korzystanie z miej-
sca wynosił 5 zł. 22 grudnia 1930 roku płyta znajdowała się już na nowym miejscu7. Niespełna 
dziewięć lat później, na początku września 1939 roku została zniszczona przez Niemców. Po 
wojnie pomnik nie został odbudowany.
 Na koniec warto wspomnieć o miejscu pamięci, które nigdy nie powstało. Gdy w 1928 
roku zawiązał się w Solcu Komitet Obchodów Święta Niepodległości, jeden z jego członków, 
radny i lider soleckiej Polskiej Partii Socjalistycznej, a po wojnie burmistrz Solca (w latach 
1945–1948), Franciszek Danielak wystąpił z inicjatywą postawienia w Solcu Pomnika Niepod-
ległości. Zaproponował też, by 11 listopada (w 1928 roku była to niedziela) rozpocząć zbiórkę 
pieniędzy na ten cel. Pomysł został zaakceptowany. Powołano nawet Komitet dla Urządzania 
Kwesty. Wytypowano 21 kwestorów spośród członków soleckich organizacji: Stowarzyszenia 
Właścicieli Nieruchomości, Towarzystwa Powstańców i Wojaków, Związku Strzeleckiego,

7 Archiwum Państwowe w Bydgoszcz [dalej: APB], Akta Miasta Solca Kujawskiego [dalej: AMSK], sygn. 1645; 
Jadwiga Bretes, Towarzystwa i stowarzyszenia pod patronatem Kościoła Katolickiego w okresie międzywojennym 
w Solcu Kujawskim, „Rocznik Solecki” t. 3, 2012, s. 17.

il. 3. Nieistniejąca płyta poświęcona Nieznanemu Powstańcowi Wielkopolskiemu w swojej pierwszej lokalizacji 
 Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim
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 Pomnik przy ul. Bohaterów Września upamiętnia kilkunastu Polaków zamordowanych je-
sienią 1939 roku przez Niemców z Selbstschutzu. Oprawcy wykorzystali miejsce, gdzie w sierp-
niu 1939 roku na wypadek wojny zostały wykopane rowy przeciwlotnicze. Egzekucje ofiar 
maltretowanych uprzednio w siedzibie Selbstschutzu przy soleckim Rynku (obecnie plac Jana 
Pawła II) odbywały się głównie w październiku 1939 roku. W 1944 roku dla zatarcia śladów 
zbrodni Niemcy, wykorzystując żydowskich więźniów, ekshumowali a następnie spalili ciała 
ofiar w miejscowości Otorowo. Krótko po wojnie w miejscu egzekucji postawiono drewniany 
krzyż. W 1964 roku przy nowopowstałej w Solcu ulicy Bohaterów Września, w celu uczczenia 
ofiar, ustawiono pomnik ufundowany przez Powiatowy Obywatelski Komitet Ochrony 
Pomników Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy. W 2004 roku pomnik doczekał się przebudowy 
po której ma formę krzyża z płytą.  
 Pomnik Bohaterom Walki i Zwycięstwa 1939–1945 upamiętnia cywilne i wojskowe ofiary 
drugiej wojny światowej. Pomysł budowy pomnika zrodził się wśród działaczy soleckiego 
koła Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Uroczystość odsłonięcia odbyła się 11 
października 1973 roku, w przededniu 30. rocznicy bitwy pod Lenino10. Autorem pomnika jest 
solecki rzeźbiarz Jerzy Buczkowski, znany także jako twórca Pomnika Ofiar Faszyzmu w Po-
tulicach, czy rzeźby Trzy Gracje znajdującej się na bulwarze przy ul. Stary Port w Bydgoszczy. 
Pomnik Bohaterom Walki i Zwycięstwa 1939–1945 w okresie PRL-u był jednym z najbardziej 

10 Kronika Związku Bojowników o Wolność i Demokrację – Koło Solec Kujawski, rękopis w zbiorach Muzeum Solca, 
t. 2, s. 198.
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il. 6. Pomnik Armii Krajowej. Fot. Łukasz Wojtecki

Biskupa i Męczennika9. Tak powstała mogiła, którą wkrótce obudowano murkiem z lastryko 
z betonowym krzyżem pośrodku. Miejsce pamięci zostało dwukrotnie przebudowane – naj-
pierw w 1985, a następnie w 2007 roku. Poza informacją o pochowanych, na płycie pomnika 
znajdują się nazwiska stu kilkunastu mieszkańców miasta i gminy Solec Kujawski, którzy zgi-
nęli w latach 1939–1940. 
 Następne miejsce pamięci z terenu Solca Kujawskiego to pomnik w formie pamiątkowej  
płyty, znajdujący się u zbiegu ulic Toruńskiej i Wolności. Odsłonięcie pomnika nastąpiło 23 
stycznia 1954 roku w dziewiątą rocznicę zakończenia niemieckiej okupacji miasta. Niemal od 
początku jego istnienia kontrowersje budziła informacja umieszczona na płycie pomnika. Nie 
ma bowiem żadnych źródeł wskazujących na fakt, że ktoś w tym miejscu został zamordowany. 
Być może autorzy treści mieli na uwadze znajdujący się w niedalekiej odległości budynek 
aresztu, w którym jesienią 1939 roku więziono Polaków, z których część została zamordowana 
przez Selbstschutz. W związku z istniejącymi kontrowersjami planuje się przeniesienie płyty 
do znajdującego się niedaleko Muzeum Solca. 

9 J. Bretes, Cmentarz przy kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim, „Rocznik Solecki”, 
t. 1, 2010, s. 22.

il. 5. Zbiorowa mogiła pomordowanych w 1939 r. Fot. Jadwiga Bretes
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  przed maruderami Armii Czerwonej. Uroczyste odsłonięcie pomnika, przy asyście wojskowej 
odbyło się 11 listopada 2017 roku. 
 Przy kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa znajduje się Pomnik Katyński, upa-
miętniający ofiary sowieckiej zbrodni z terenu miasta i gminy Solec Kujawski. Pomnik został 
postawiony w 2010 roku w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Początkowo upamiętniał on tylko 
Zdzisława Gierlińskiego – przedwojennego nauczyciela ze wsi Kabat, zamordowanego w Katy-
niu13. Od 2012 roku upamiętnia także Henryka Hoffmana, mieszkańca Solca zamordowanego 
przez NKWD w Charkowie. Uroczyste odsłonięcie pomnika miało miejsce 10 kwietnia 2010 
roku, około godziny po tym jak do Polski dotarła informacja o katastrofie samolotu, w której 
zginął Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką oraz 94 członków delegacji udającej się 
na uroczystości rocznicowe w Katyniu.      
 Należy również wspomnieć o miejscu zbrodni w położonym w pobliżu Solca Otorowie. 
Jesienią 1939 roku Niemcy zamordowali tam kilkuset polskich mieszkańców powiatu  byd-
goskiego. W 1944 roku dla zatarcia śladów Niemcy wykorzystując więźniów żydowskich 
ekshumowali i spalili szczątki pomordowanych. Zbrodnię w Otorowie upamiętniają dwa 
pomniki – jeden położony przy drodze wojewódzkiej nr 394 z Solca Kujawskiego do Byd-
goszczy, odsłonięty w 1964 roku. Obecny kształt pomnika wraz z marmurową tablicą pochodzi 
z 2004 roku. Drugi pomnik znajduje się w lesie w Otorowie. Początkowo, jeszcze w 1945 roku 
w miejscu egzekucji ustawiono drewniany krzyż. W 1969 roku – staraniem Powiatowego Oby-
watelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy – postawiono 
niewielki pomnik. Miejsce pamięci doczekało się dwukrotnie przebudowy. Najpierw w 1981 
roku, a następnie w 1997 roku14. 
 Trzeba zaznaczyć, że powyższe zestawienie nie wyczerpuje tematu i nie obejmuje na przy-
kład grobu żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku, znajdującego się na cmentarzu przy ul. 
Piotra Skargi, tablic pamiątkowych umieszczonych na budynkach, pomnika w podsoleckich 
Rudach, czy miejsc związanych wydarzeniami współczesnymi jak na przykład upamiętnienie 
katastrofy smoleńskiej.
 O ile wymienione miejsca pamięci w mniejszy lub większy sposób zapisały się w świado-
mości mieszkańców Solca, to niestety nie można tego samego powiedzieć o szlaku Martyro-
logii Solecczan, który staraniem działaczy PTTK otwarto w 1979 roku. Zarówno w kronikach 
soleckiego Koła ZBoWiD oraz w kronikach soleckich szkół próżno szukać informacji o rajdach 
odbytych tym szlakiem. Wpływ na to miał zapewne między innymi kryzys, który w latach 80. 
XX wieku objął koła PTTK. Nieodnawiane przez lata znaki szlaku stały się słabo czytelne, tak 
że dla zdecydowanej większości mieszkańców nie było w ogóle jasne co oznaczają. Sytuacja 
zmieniła się w 2009 roku, kiedy powstało Muzeum Solca im. Księcia Przemysła. Z inicjatywy 
muzeum oraz miejscowego klubu PTTK „Horyzont” raz do roku organizowany jest rajd pieszy 
Szlakiem Miejsc Pamięci. Spacer szlakiem miejsc pamięci znajduje się także w ofercie eduka-
cyjnej muzeum.         
 Podsumowując, należy z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, iż proces powstawania 
soleckich polskich miejsc pamięci, zapoczątkowany w 1921 roku pochowaniem na cmentarzu 

13 Zbigniew Stefański, Roman Zakrzewski, Zginęli, bo byli Polakami, „Soleckie Wiadomości z Ratusza”, nr 136, 2010, s. 4.
14 Bolesław Boczkaja, Wojenne wspomnienia z Otorowa, „Rocznik Solecki”, t. 3, Solec Kujawski 2012, s. 45.
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charakterystycznych miejsc w Solcu. Pomnik doczekał się uwiecznienia na kilku kartkach 
pocztowych. Bardzo szybko też obrósł miejscową legendą. Doczekał się kilku mitów na przy-
kład jakoby na pomniku znajdowała się czerwona gwiazda – co jest nieprawdą. Na hełmie 
żołnierza znajdującego się w części centralnej widoczny jest orzełek tzw. „kurica”. Popularny 
wśród solecczan był też dowcip głoszący, że trzy widoczne na pomniku postacie, to jedyni 
w mieście „niepijący”. Co ciekawe to miejsce pamięci do dzisiaj budzi żywe emocje wśród 
niektórych mieszkańców. Nie brakuje skrajnych głosów domagających się jego rozbiórki.
 Podsumowując, wszystkie pomniki – miejsca pamięci, które pojawiły się w Solcu Kujaw-
skim w okresie PRL-u, poświęcone są ofiarom niemieckich zbrodni z okresu II wojny świato-
wej i pomijają pamięć o Polakach którzy zginęli na Wschodzie. Trzeba jednak zwrócić uwagę, 
że żaden z nich nie był na tyle kontrowersyjny, na przykład poprzez propagowanie komunizmu, 
by po 1989 roku został usunięty. 
 Pomniki – miejsca pamięci, które pojawiły się w Solcu po 1990 roku, z jednej strony wypeł-
niają lukę jeśli chodzi o pamięć o ofiarach, które zginęły na Wschodzie lub na skutek działań 
władz komunistycznych w Polsce. Ale nie tylko. Przywracana jest też pamięć o zapomnianych 
ofiarach zbrodni niemieckich. Najwięcej miejsc pamięci w okresie III RP pojawiło się w Solcu 
na terenie cmentarza przy kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. 3 września 1997 
roku na przykościelnym cmentarzu odbył się uroczysty pogrzeb Franciszka Pazgrata – po-
wstańca wielkopolskiego, ostatniego przedwojennego komendanta posterunku policji w Solcu11. 
Poświęcony tego dnia pomnik jest z jednej strony symboliczny – podczas ekshumacji z po-
przedniego miejsca pochówku – ciało F. Pazgrata nie zostało odnalezione, z drugiej strony jest 
to zbiorowa mogiła, w której pochowani są także cywilny mieszkaniec Solca oraz nieznany 
oficer Wojska Polskiego. 
 W 1999 roku również na cmentarzu przy kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczen-
nika odsłonięto Pomnik Niepodległości. Inicjatywa budowy pomnika zrodziła się w Związku 
Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Bydgoszczy. Wsparli ją zarówno proboszcz 
miejscowej parafii ks. Benedykt Konieczka, redakcja lokalnej gazety „Solecki Peryskop” oraz 
NSZZ „Solidarność”. Pomnik zaprojektował solecki rzeźbiarz Jerzy Buczkowski. Po konsulta-
cjach z Wojewódzkim Komitetem Pamięci Walk i Męczeństwa w Bydgoszczy ustalono napis 
na tablicy, który głosi: „Naród który traci pamięć ginie  W HOŁDZIE TYM CO CIERPIELI 
ZA WIARĘ I NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ W LATACH 1918–1921 1939–1989 MIESZKAŃCY 
ZIEMI SOLECKIEJ I ZWIĄZKI KOMBATANCKIE 1999”. Uroczyste odsłonięcie pomnika 
nastąpiło 11 września 1999 roku12. 
 Najmłodszym miejscem pamięci na terenie cmentarza przy kościele pw. św. Stanisława Bi-
skupa i Męczennika jest pomnik Armii Krajowej. Upamiętnia on żołnierzy Polskiego Państwa 
Podziemnego działających na Pomorzu. Pomnik został wykonany przez rzeźbiarza Zbigniewa 
Mikielewicza. Fundatorem jest zaś Zarząd Okręgu Bydgoszcz Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej. Na pomniku znajdują się między innymi nazwiska członków oddziału, w tym 
kpt. Alojzego Bruskiego ps. Grab, który wiosną 1945 roku bronił ludności okolicznych wsi 

11 J. Bretes, Cmentarz…, s. 22.
12 J. Pawzun, „Solecki Peryskop”, nr 11, 1999 r., s. 1-7.
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  symbolic for the residents of Solec: Monument to Heroes of Struggle and Victory 1939–1945 
by Jerzy Buczkowski, was unveiled in 1973. Finally, the third period – after 1989 – allowed to 
restore the memory of the victims of crimes committed by the Soviets in the east during the 
Second World War, as well as in Poland during the Stalinist period. New memorial sites were 
also created to commemorate the victims of German crimes from World War II. The fact that 
the Home Army Memorial was erected in 2017 allows us to believe that the process of creating 
memorial sites in Solec Kujawski has not yet been completed.

Key words: Solec Kujawski, Greater Poland Uprising of 1918–1919, II World War, “Cursed 
soldiers” 

mgr Rafał Kubiak, mgr Łukasz Wojtecki,
Muzeum Solca im. Księcia Przemysła w Solcu Kujawskim           

przy kościele św. Stanisława Biskupa i Męczennika dwóch Powstańców Wielkopolskich, cały 
czas trwa, o czym najlepiej świadczy fakt, iż pomnik Armii Krajowej został odsłonięty nie-
spełna rok temu. 
 
Streszczenie

 Miejsca pamięci znajdujące się na terenie Solca Kujawskiego możemy pod względem chro-
nologicznym i historycznym podzielić na trzy odrębne okresy. Okres pierwszy – dwudzie-
stolecie międzywojenne. Powstałe w tym czasie miejsca pamięci związane są z Powstaniem 
Wielkopolskim 1918–1919. Powstanie to ledwo co dotknęło terenów soleckiej gminy, miało jed-
nak olbrzymie znaczenie symboliczne dla rosnącej dopiero w siłę – po okresie zaborów i ger-
manizacji – polskiej społeczności miasta. Pamięć o powstańcach wyrażona m.in. Pomnikiem 
Powstańców Wielkopolskich miała przyczyniać się do budowania lokalnej wspólnoty. Drugi 
okres – PRL – zdominowały miejsca pamięci poświęcone ofiarom niemieckich zbrodni z lat 
1939-1945. Pomniki powstawały zarówno bezpośrednio przy miejscach kaźni Polaków – np. 
pomnik przy ul. Bohaterów Września, dwa miejsca pamięci upamiętniające zbrodnię w pod-
soleckim Otorowie, jak również na cmentarzach, gdzie upamiętniono ekshumowane ofiary. 
Najbardziej charakterystyczne dla mieszkańców Solca miejsce pamięci, symboliczny: Pomnik 
Bohaterom Walki i Zwycięstwa 1939–1945 autorstwa Jerzego Buczkowskiego, został odsłonięty 
w 1973 r. Wreszcie trzeci okres – po 1989 r. – pozwolił na przywrócenie pamięci o ofiarach 
zbrodni dokonanych przez sowietów na wschodzie w okresie II wojny światowej, jak również 
w Polsce w okresie stalinowskim – Pomnik Katyński, Pomnik Niepodległości, Pomnik Armii 
Krajowej. Powstały także nowe miejsca pamięci upamiętniające ofiary niemieckich zbrodni 
z czasów II wojny światowej. Fakt, iż Pomnik Armii Krajowej został postawiony w 2017 roku, 
pozwala sądzić, że proces powstawania miejsc pamięci w Solcu Kujawskim nie został jeszcze 
zakończony.      

Słowa kluczowe: Solec Kujawski, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919, II Wojna Światowa, Żoł-
nierze Wyklęci

Summary

Places of remembrance from Solec Kujawski 

 Places of memory located in Solec Kujawski can be divided into three separate periods in 
chronological and historical terms. The first period – the interwar period. The memorial sites 
created at that time are associated with the Greater Poland Uprising of 1918–1919. The uprising 
barely touched the area of the Solec municipality, but it had a huge symbolic significance for 
the Polish community of the town, which grew after the period of partitions and Germani-
zation. Memory of insurgents expressed, among others The monument to Greater Poland 
Insurgents was to contribute to bond of the local community. The second period – the Polish 
People’s Republic – was dominated by places of remembrance devoted to the victims of Ger-
man crimes from 1939–1945. Monuments were created both directly at the places of execution 
of Poles, as well as in cemeteries, where the exhumed victims were commemorated. The most 
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 5 września 1939 roku oddziały Wehrmachtu wkroczyły do Bydgoszczy. Jednak dla miasta 
II wojna światowa rozpoczęła się wcześniej, od tragicznych wydarzeń z 3 i 4 września. Były to, 
prawdopodobnie zaplanowane, działania dywersyjne, których ofiarami padło kilkuset byd-
goszczan, w przeważającej części pochodzenia niemieckiego1. Hitlerowska propaganda na-
zwała je „bydgoską krwawą niedzielą” i wykorzystała jako pretekst do działań odwetowych 
na ludności polskiej. Kilkumiesięczna akcja odwetowa rozpoczęła się 9 września 1939 roku 
od masowych rozstrzeliwań bydgoszczan na Starym Rynku, a następnie w tak zwanej Dolinie 
Śmierci w Fordonie i w innych miejscach2. Ofiary terroru chowane były w prowizorycznych 
grobach zbiorowych na terenie miasta i okolic.
 Okupacja niemiecka zakończyła się dla Bydgoszczy 24 stycznia 1945 roku. Praktycznie od 
razu zaczęły się konstytuować polskie władze miasta z prezydentem Witoldem Szuksztą, a póź-
niej Józefem Twardzickim, na czele. Po ponad pięcioletniej okupacji hitlerowskiej, rozpoczął 
się proces przywracania normalnego życia w powojennej Bydgoszczy. Zniszczenia miejskiej 
infrastruktury, w sensie materialnym, nie były zbyt duże, szczególnie w porównaniu do innych 
miast. Bardziej dotkliwy był ich aspekt kulturowy i symboliczny (zburzenie zachodniej pierzei 
Starego Rynku, zniszczenie budynku Teatru Miejskiego itp.). Przed Bydgoszczą rysowały się 
szanse na powrót do rangi administracyjnej stolicy regionu, czyli roli jaką pełniła przed 1920 
rokiem, stąd, jednym z ważniejszych zadań jakie władze przed sobą postawiły, 

1 Od lat toczy się dyskusja pomiędzy historykami, zarówno polskimi, jak i niemieckimi, na temat przebiegu, 
a przede wszystkim przyczyn tych wydarzeń. Ze względu na to, że rozważania na ten temat nie są istotą niniej-
szego artykułu, odwołałam się tylko do jednego źródła bibliograficznego pod red. Mariana Biskupa Historia 
Bydgoszczy Tom II, część druga 1939–1945, Bydgoszcz 2004, s. 21–124. 

2 Ibidem.
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Wolności jako „domena symboliczna”
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 Postanowiono także, że głównym miejscem upamiętnienia zamordowanych bydgoszczan 
będzie nowo założony Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy, na który sukcesywnie miały być prze-
noszone zwłoki ofiar okupacyjnego terroru, odnajdywane w czasie, rozpoczętych 26 listo-
pada 1945 roku5, prac ekshumacyjnych. Koordynatorem wstępnego etapu prac przy tworzeniu 
cmentarza, polegającego na wykonaniu ogrodzenia, bramy i schodów, został członek Sekcji 
Urbanistycznej, przedwojenny bydgoski architekt Jan Kossowski6.
 Prawdopodobnie pod koniec 1946 roku ogłoszony został konkurs na koncepcje urbani-
styczno-architektoniczne Cmentarza Bohaterów Bydgoszczy. Projektantom oddano do dyspo-
zycji teren ulokowany na Wzgórzu Wolności, a dokładniej miejsce, gdzie w latach 1913 – 1928 
wznosiła się nad miastem tak zwana Wieża Bismarcka7. Na tym terenie znajdowały się zarysy 
fundamentów wieży, a prowadziły doń, z ulicy Toruńskiej, szerokie schody wybudowane w 1913 
roku na zadrzewionym zboczu wzgórza. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się na początku 

5 J. Libiszewski, Ostatnia ekshumacja zbiorowej mogiły z lat II wojny światowej w Bydgoszczy, „Kronika Bydgoska”, 
T. XIX, 1998, Bydgoszcz 1998, s. 210.

6 APB, Akta Zarządu Miejskiego w Bydgoszczy sygn. 602, Komitet Obchodu 600-lecia m. Bydgoszczy. Sekcja 
Urbanistyczna [skład imienny, programy działania 1945-46], s. 3–12.

7 M. Romaniuk, Wieża Bismarcka w Bydgoszczy, „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”,  
z. 6, Bydgoszcz 2001, s. 84–85.
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il. 2. Kwatery z grobami ofiar

stało się zorganizowanie obchodów 600. rocznicy nadania praw miejskich, która przypadała 
19 kwietnia 1946 roku. Uroczystości z tym związane miały być ważnym elementem promocji 
miasta i swego rodzaju potwierdzeniem słuszności decyzji o przywróceniu Bydgoszczy do 
rangi stolicy województwa, ważnej roli administracyjnej utraconej w okresie międzywojennym. 
W związku z tym wiele działań w mieście podporządkowywano przygotowaniom do celebry, 
a władzę w pewnym sensie przejął, złożony zresztą w znacznej części z magistrackich decy-
dentów i urzędników, Komitet Obchodów 600-lecia. W ramach komitetu bardzo istotną rolę 
odgrywała Sekcja Urbanistyczna, której przewodniczył architekt Stefan Lier. Najważniejszym 
zadaniem sekcji było uporządkowanie centrum miasta przed nadchodzącymi uroczystościami. 
Chodziło zwłaszcza o usunięcie zniszczeń i nieporządku spowodowanych przez działania wo-
jenne. Decyzje podejmowane pod presją czasu bywały nietrafione i nieprzemyślane. W ten 
sposób doszło między innymi do zburzenia, a nie odbudowy, zniszczonego Teatru Miejskiego, 
prowizorycznych remontów domu towarowego przy ul. Gdańskiej czy kamienicy na rogu ul. 
Królowej Jadwigi i Dworcowej3. 
 Postanowienia Sekcji Urbanistycznej dotyczyły także kwestii upamiętnienia ofiar zbrodni 
hitlerowskich. W ramach porządkowania miasta podjęto decyzję o założeniu zieleńca w miej-
scu zburzonej przez okupanta zachodniej pierzei Starego Rynku. W jego obręb wmurowana 
została tablica pamiątkowa, zaprojektowana przez bydgoskiego rzeźbiarza Piotra Trieblera4. 

3 I. Jastrzębska-Puzowska, A. Wysocka, Usuwanie śladów, zacieranie tradycji. Architektura i urbanistyka Byd-
goszczy w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach powojennych, „Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki 
Bydgoszczy i Regionu”, z. 12, Bydgoszcz 2007, s. 64.

4 E. Gliwiński, Bydgoskie pomniki naszych czasów cz. 1, „Kalendarz Bydgoski” 1997, Rocznik XXX, s. 97. Na tablicy 
widniał krzyż i napis „Miejsce Uświęcone Męczeńską Krwią Polaków Walczących o Wolność”.

il. 1. Plan Cmentarza Bohaterów Bydgoszczy na Wzgórzu Wolności
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W obecności ogromnego tłumu ludzi celebrowano mszę i wygłoszono przemówienia14. Między 
innymi obwieszczono, że Prezydent KRN odznaczył …w rocznicę 600-lecia miasto Bydgoszcz za 
obronę polskości w latach 1939–1945 i walkę z niemczyzną Orderem Krzyża Grunwaldu III Klasy15. 
Oprócz reprezentantów władz lokalnych, w uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele or-
ganizacji społeczno-politycznych, między innymi Polskiego Związku Zachodniego, Związku 
Więźniów Politycznych, a także wojskowy komendant miasta – pułkownik Armii Czerwonej 
Iwan Wasiljewicz Wierchogliad i attaché wojskowy ambasady USA w Polsce płk Walter A. 
Paschley. Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, Wojciech 

14 Dokładny opis uroczystości, odpowiadający wydarzeniom ukazanym na filmie PKF opublikowała A. Perlińska 
w Kronice ważniejszych wydarzeń na terenie Bydgoszczy w 1945 roku, „Kronika Bydgoska”, t. 1, 1962–63, s. 71, 
datując je jednak na grudzień 1945 roku, co wydaje się błędne choćby z tego powodu, że wspomniany w tej 
relacji order został miastu nadany dokumentem z dnia 19 sierpnia 1946 roku, który zresztą wszedł w życie 
dopiero 15 lutego 1947 roku [patrz M.P. 1947 nr 20 poz. 45, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WMP19470200045/O/M19470045.pdf (dostęp 10.09.2018)]. W związku z tym wydaje się, że wzmiankowany 
opis dotyczy jednak wydarzeń z 1947, a nie 1945 roku i tak będzie traktowany w niniejszym artykule.

15 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP19470200045 (dostęp 10.09.2018 r.). Order Krzyża 
Grunwaldu był odznaczeniem ustanowionym przez władze komunistyczne. Odznaczenie III klasy przyznano 
wielu miejscowościom, których mieszkańcy szczególnie zasłużyli się lub ucierpieli w walce z niemieckim oku-
pantem https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Krzy%C5%BCa_Grunwaldu (dostęp 10.09.2018 r.).
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il. 3. Brama cmentarza z lat 60. XX wieku

kwietnia 1947 roku8. Sąd konkursowy składał się z przedstawicieli władz miasta – wiceprezy-
dent Styczeń; duchowieństwa – ks. Franciszek Hanelt, proboszcz parafii farnej; urzędników 
miejskich odpowiedzialnych za sprawy urbanistyczno-architektoniczne – wspomniani już ar-
chitekci Stefan Lier, Jan Kossowski, a także technik budowlany Józef Staszek, inżynier architekt 
Piotr Seidel i dyrektor Zieleni Miejskiej inż. Stefan Wodwud; przedstawiciele nauki z zakresu 
architektury i historii sztuki – prof. Stefan Narębski i Eugeniusz Krygier, obaj z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na konkurs zostały zgłoszone 3 projekty. Pierwszy nosił godło 

„25,373” i był pracą zespołową 3 inżynierów z Rejonowej Dyrekcji Planowania w Gdańsku: Ste-
fana Różańskiego, Władysława Lewa i Maksymiliana Kuźmińskiego. Drugi oznaczony godłem 

„Znicz” był autorstwa bydgoskiego architekta Alfonsa Licznerskiego, zaś autorstwo trzeciego, 
z godłem „Bydgoszcz”, nie zostało określone9. Jury wybrało pierwszy projekt, doceniając w nim 
szczególne wykorzystanie walorów miejsca, w którym usytuowany miał być cmentarz. W tej 
koncepcji uwzględniono ukształtowanie terenu, różnicując rozplanowanie grobów na układ 
pasowy i amfiteatralny. Sędziowie chwalili również projekt bramy wejściowej, a także pomysł 
wzniesienia kamiennego pomnika (określono go mianem wieżo-pomnika) o wysokości 50 me-
trów, zwieńczonego dodatkowo krzyżem. Jedyny mankament pracy konkursowej dostrzeżono 
w braku dogodnego połączenia pomiędzy cmentarzem a schodami. Ten element z kolei został 
dobrze rozwiązany w drugiej pracy konkursowej, która jednak raziła jurorów monotonnością 
dyspozycji przestrzennych i chaotycznym rozplanowaniem zieleni, która… zupełnie nie stwa-
rza kompozycyjnej całości, co można zauważyć przy projekcie 1., gdzie poszczególne elementy 
tworzą w efekcie zamkniętą całość10. Za walor koncepcji Alfonsa Licznerskiego uznano również 
pomysłowe założenia placu mającego służyć jako miejsce zgromadzeń mieszczące 8 tysięcy 
osób, o 3 tysiące więcej niż w przypadku zwycięskiego projektu. Trzecią pracę konkursową, 
oznaczoną godłem „Bydgoszcz”, oceniono najgorzej, zarzucając jej brak interesującej kompo-
zycji elementów architektonicznych (brama) i zieleni, a także niedostosowanie do warunków 
terenowych. W werdykcie jury zapisano, że realizowany będzie projekt pierwszy, z ewentual-
nymi korektami inspirowanymi drugą pracą. Zaplanowano sukcesywne powstawanie cmen-
tarza w miarę dysponowania środkami finansowymi i ustalono, że prace rozpoczną się po 
zakończeniu prowadzonych wówczas ekshumacji11.
 Choć pierwszych pochówków dokonywano już wcześniej, Cmentarz Bohaterów Bydgosz-
czy zaczął oficjalnie funkcjonować 10 maja 1947 roku. Tego dnia odbyły się w Bydgoszczy 
uroczystości pogrzebowe, które uwieczniła kamera Polskiej Kroniki Filmowej12. Najpierw na 
Starym Rynku, w miejscu zburzonego kościoła jezuitów, ustawiono 400 trumien ze zwłokami 
ofiar hitlerowskiego terroru, a także symboliczną urnę zawierającą prochy 100 bydgoszczan13. 

8 Na „Cmentarzu Bohaterów” stanie pomnik wysokości 50 metrów. Rozstrzygnięcie konkursu na koncepcje urba-
nistyczno-architektoniczne cmentarza na Wzgórzu Wolności, „Ilustrowany Kurier Polski” nr 107/1947 z dn. 
21.04.1947 r., s. 9.

9 Informacje na temat prac konkursowych pochodzą ze wspomnianego w poprzednim przypisie artykułu z IKP.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Pogrzeb ofiar hitlerowskich PKF21/47, data wydania 26. 05. 1947, http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/

node/9334 (dostęp 10. 09. 2018).
13 Napis na urnie brzmi: „W tej urnie mieszczą się prochy 100 męczenników bydgoskich zamordowanych i spa-

lonych przez hitlerowców w październiku 1939 roku”. 
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  ogrodzenia19. Istniejący współcześnie płot pochodzi najprawdopodobniej z 1967 roku i powstał 
zapewne wraz z bramą ufundowaną i wykonaną w darze przez bydgoskich rzemieślników20. 
Murowana, żelbetowa, otynkowana i pomalowana na biało brama jest stylizacją formy 2 mie-
czy grunwaldzkich, charakterystycznego elementu Orderu Krzyża Grunwaldu. Na prawym 
pylonie bramy umieszczono wykonany techniką metaloplastyki, wizerunek odznaczenia, na 
lewym zaś herb Bydgoszczy. Na zwieńczeniu bramy widnieje napis: CMENTARZ BOHATE-
RÓW BYDGOSZCZY. Kutym, metalowym wrotom bramy nadano formy przypominające 
rozgięte kraty więzienne. Prawdopodobnie przy okazji tych prac w pobliżu bramy, na jej osi, 
umieszczono odlaną z brązu tablicę pamiątkową z napisem: Z licznych miejsc umęczonej w cza-
sie okupacji Ziemi Bydgoskiej, zwieziono tutaj uroczyście, na ten podniesiony do godności Cmen-
tarza Bohaterów, szczątki pomordowanych przez hitlerowców obywateli-patriotów by poprzez 
zbiorowe mogiły świadczyć mogli na żywym – o miłości do ojczyzny, w imię której ginęli. Niech 
ten wydzielony dla nich skrawek Ziemi Bydgoskiej będzie miejscem stałej pamięci narodowej 
wymagającym od nas obywatelskiego uszanowania, skupionej uwagi i ciszy. Miejski Obywatelski 
Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Bydgoszczy. Napisowi towarzyszą symbo-
liczne wizerunki twarzy „śpiących” męczenników. Na terenie nekropolii, w czasie jej ponad 70. 
letniej historii (w różnym czasie, także po 1989 roku i w XXI wieku) umieszczano sukcesywnie 
kolejne obiekty o funkcjach komemoratywnych, w tym między innymi tablicę poświęconą 
pamięci poległych Żydów (projekt Piotr Triebler, z 1949 roku); tablice i obeliski poświęcone 
bydgoszczanom, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych; 4 tablice/symboliczne groby ku 
pamięci rozstrzelanych prezydentów Bydgoszczy: Leona Barciszewskiego i Bernarda Śliwiń-
skiego, a także członków Straży Obywatelskiej; monument poświęcony żołnierzom BBON 
rozstrzelanym w dniu 22 IX 1939 roku pod Sochaczewem. Kolejne addycje, choć niezwykle 
ważne dla uczczenia pamięci, były przypadkowe pod względem estetycznym i najczęściej bar-
dzo skromne w formie. Widać po nich, że nie wyszły spod ręki artysty a raczej, że zamawiano 
je, ograniczając koszty i zadowalając się jedynie ich walorem funkcjonalnym sprowadzającym 
się do umieszczenia na nich komunikatywnych tekstów. 
 Współcześnie, wizyta na terenie nekropolii pozwala ocenić ją jako miejsce bardzo schludne 
i uporządkowane21, ale niezwykle skromne i pozbawione w zasadzie oprawy artystycznej tak 
często towarzyszącej tego rodzaju memoriałom. Warto podjąć refleksję nad fenomenem tego 
miejsca, posiłkując się koncepcjami dotyczącymi kultur pamięci i polityki pamięci, i pocho-
dzącymi z kręgu socjologii i antropologii kulturowej. Szczególnie przydatne wydają się w tym 
kontekście rozważania Lecha Nijakowskiego na temat tzw. domen symbolicznych22, które de-
finiowane są przez autora poprzez odniesienia do pojęcia domeny politycznej, które oznacza 
terytorium, nad którym państwo ma suwerenną władzę. Analogicznie domena symboliczna to 

19 Pocztówkę wydaną w latach 1962–65 przez Biuro Wydawnicze „Ruch” można obejrzeć na stronie https://byd-
goszcz.fotopolska.eu/833793,foto.html (dostęp 12.09.2018 r.).

20 J. Umiński, Bydgoszcz. Przewodnik, Bydgoszcz 1996.
21 Schludność i porządek na cmentarzu związane są z trwającymi od kilku lat pracami renowacyjnymi, na które 

władze miasta pozyskały środki m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także z Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, zob. http://metropoliabydgoska.pl/zakonczyl-sie-kolejny-etap-renowa-
cji-cmentarza-bohaterow-bydgoszczy-zdjecia/ (dostęp 30.10.2018 r.).

22 L. Nijakowski, Domeny symboliczne: konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa 2007.
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Fiołka, odczytał rezolucję do Najwyższego Trybu-
nału Międzynarodowego w Norymberdze doma-
gając się w imieniu Bydgoszczy ukarania wszyst-
kich sprawców zbrodni wojennych w Polsce i w całej 
Europie16. Po uroczystościach na Starym Rynku 
uformowano kondukt żałobny złożony z około 80 
tysięcy osób, który przeszedł na Wzgórze Wolności, 
gdzie odbyła się ceremonia pogrzebowa i złożenie 
do grobów 400 trumien ze szczątkami ofiar hitle-
rowskiego terroru w Bydgoszczy17. 
      Zwycięski projekt cmentarza nie został w pełni 
zrealizowany. Zastosowano zaproponowane w nim, 
i bardzo chwalone przez jury, dyspozycje prze-
strzenne w postaci urozmaiconego układu grobów 

– w części północno-zachodniej rozplanowanych pasowo z szerszą, główną, aleją modrzewiową, 
w części północno-wschodniej ułożonych amfiteatralnie wokół ołtarza polowego osadzonego 
na podwyższeniu (prawdopodobnie na fundamentach dawnej Wieży Bismarcka). Środkowy 
obszar, pomiędzy tymi częściami, zajęty został przez zieleniec, na którym, w późniejszym 
okresie, ustawiano tablice pamiątkowe. Zamysł wzniesienia 50 metrowego wieżo-pomnika 
zwieńczonego krzyżem nie został zrealizowany przede wszystkim z powodów ideologiczno-

-politycznych – w dobie stalinowskiej nie było miejsca na symbole religijne w przestrzeni 
publicznej. Na pewno poważną przeszkodą w budowaniu cmentarza były względy finansowe 

– w powojennej Bydgoszczy brakowało środków na podstawowe koszty utrzymania miasta, 
a ewentualne dotacje centralne były niewielkie18. Tłumaczy to także zastosowanie bardzo 
skromnego budulca. Kwatery grobów obramione są betonowymi krawężnikami, na mogiłach 
(nie wszystkich) ustawione zostały niewysokie krzyże, wykonane z lastryko i uzupełnione bla-
szanymi tabliczkami. Jedynym elementem wykonanym z cenniejszego materiału jest bazaltowa 
urna z prochami, umieszczona na murowanym cokole przy głównej alei cmentarza. Jest to jed-
nocześnie element najbardziej dopracowany artystycznie i wysublimowany estetycznie – urna 
ma formę antycznej wazy w stylizacji art déco. Niedostatek środków finansowych wpłynął na 
to, że przez długi czas cmentarz nie miał ogrodzenia (być może było ono tylko częściowe), co 
widać na pocztówce z 1. połowy lat 60. Na pierwszym planie widnieje tu wspomniana urna, 
w której tle widać porośnięte roślinami łąkowymi pasy grobów z krzyżami, okalające cmen-
tarz krzewy i niskie drzewa, a w oddali panoramę Bydgoszczy. Nie ma natomiast nawet śladu 

16 A. Perlińska, Kronika ważniejszych wydarzeń na terenie Bydgoszczy w 1945 roku, op. cit. s. 71.
17 Ibidem. Te wydarzenia widać także we wspomnianej relacji filmowej PKF z 1947 roku.
18 List prezydenta Jana Twardzickiego do Ministra Odbudowy i odpowiedź [w:] APB, Akta Zarządu Miejskiego 

w Bydgoszczy, Komitet Obchodu 600-lecia m. Bydgoszczy, Sekcja Urbanistyczna [skład imienny, program 
działania] 1945–1946, sygn. 602., s. 92–93. 7 stycznia 1946 roku prezydent Jan Twardzicki wystąpił do Mini-
sterstwa Odbudowy z wnioskiem o przyznanie dotacji w wysokości 73 milionów złotych, lecz uzyskał dotację 
wynoszącą zaledwie 5 mln złotych, wypłaconą w 3 ratach.

il. 4. Tablica pamiątkowa za bramą cmentarza
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  tablice, metalowe tabliczki, figurki upamiętniające pewne wydarzenie, a nawet malowidła na 
murach (np. murale w Belfaście) itp.25. 
 W świetle tych rozważań Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy na Wzgórzu Wolności jest bez 
wątpienia domeną symboliczną i, co ciekawe, choć zapewne dość częste, jest domeną symbo-
liczną stworzoną w miejscu innej, zniszczonej i można rzec „przeciwstawnej” domeny symbo-
licznej. W miejscu dzisiejszego cmentarza, dogodnie usytuowanego na wzgórzu wznoszącym 
się ponad miastem, w latach 1913–1928 istniała tak zwana Wieża Bismarcka – pomnik w sposób 
symboliczny (do 1920 roku także polityczny) oznaczający niemieckie panowanie w Bydgoszczy. 
Na bydgoskim Wzgórzu Wolności (nazywanym w czasach pruskich Bismarckshöhe) miała więc 
miejsce swoista bitwa o panowanie symboliczne. Pierwotna, niemiecka domena symboliczna, 
funkcjonująca przez kilka lat także w niepodległej Polsce, została „pokonana” i unicestwiona 
fizycznie przy pomocy odpowiedniego ładunku wybuchowego. Miejsce po tej domenie, aż do 
1946 roku pozostawało niezagospodarowane, by ostatecznie stać się polską domeną symbo-
liczną. Panowanie symboliczne wieży zostało ostatecznie unicestwione, nastąpiło „zwycięstwo” 
w sferze symbolicznej, a Cmentarz Bohaterów ustanowił polską dominację symboliczną w tym 
miejscu. Polska nekropolia zajęła miejsce wieży Bismarcka. Jednak dominacja symboliczna, by 
mogła zaistnieć, musi mieć grono „odbiorców”, członków lokalnej społeczności, którzy będą 
się utożsamiać z pomnikiem, będą uznawać go za właściwe miejsce do upamiętniania pole-
głych i będą potrafili odczytać i uznać za swoje ideowe treści, których materialnym nośnikiem 
jest pomnik26. Wydaje się, że w przypadku bydgoskiego cmentarza ten warunek „posiadania 
rozumiejących i utożsamiających się odbiorców” został spełniony jedynie częściowo i to na 
dość krótko. Jako domena symboliczna najsilniej oddziaływał w czasie swojego powstawania 
i niedługo po nim. Tylko wówczas skromną formę, niedokończenie realizacji projektu, a więc 
i słaby przekaz, można było, w poczuciu tymczasowości, wytłumaczyć. Przekaz ten miał zresztą 
jedynie moc oddziaływania lokalnego, pozostając niezbyt zrozumiałym i wątłym w wymiarze 
narodowym i intelektualnym27.
 Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy stał się z czasem pomnikiem nieco zapomnianym, za-
niedbanym, funkcjonującym w społecznej świadomości jedynie przy okazji rocznicowych ob-
chodów. Jego miejsce, jako domeny symbolicznej, zajął odsłonięty w 1969 roku pomnik Walki 
i Męczeństwa Ziemi Bydgoskiej na Starym Rynku. Inicjatywy jego postawienia pojawiły się 
na początku lat 60. XX wieku. W 1963 roku ogłoszono konkurs na projekt – kwestia wyboru 
projektu, burzliwej dyskusji jaka przetoczyła się nad tym wyborem28 i ostateczna realizacja 
zupełnie innej wizji, to zupełnie odrębna kwestia. Stary Rynek jako miejsce upamiętnienia ofiar 
zbrodni hitlerowskich był wyborem podyktowanym względami propagandowymi, czego nawet 
nie próbowano ukryć:  Dyr. Turwid poinformował ponadto zebranych, iż miejsce pod pomnik 
wybrano na posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego Ochrony Pomników Walki 

25 Ibidem, s. 109.
26 Ibidem, s. 110.
27 Lech Nijakowski pisze o trzech wymiarach społecznych pomnika: lokalnym, narodowym i związanym z elitami 

intelektualnymi, op. cit. s. 91–97.
28 Pomnik i co dalej, „Gazeta Pomorska” nr 33, 8-9.02.1964 r., dodatek „Spojrzenia” nr 6, s. 3–4. Jest to zapis jednej 

z dyskusji, które toczyły się w bydgoskim środowisku twórczym po ogłoszeniu wyniku konkursu na projekt 
pomnika.

Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy na Wzgórzu  Wolności...

terytorium nad którym dana grupa (etniczna, narodowa, regionalna, kulturowa itp. ...panuje 
symbolicznie. (…) Granice domeny symbolicznej nie muszą pokrywać się z granicami domeny 
politycznej, a czasami nawet domena symboliczna może być odległa od państwa narodowego 
danej grupy23. Domena symboliczna, w przeciwieństwie do politycznej, nie oznacza bezpo-
średniego przymusu, nie jest narzucaniem własnej woli w sposób siłowy. Opiera się na pano-
waniu symbolicznym, które dotyczy przede wszystkim (intencjonalnie) rzeczy, a dopiero wtórnie 
wpływa na relacje społeczne – przynajmniej tak to się jawi ludziom, którzy nie dostrzegają, że 
za panowaniem symbolicznym skrywa się także siła, która i ich zmusza do posłuszeństwa24. By 
zaistniało to „panowanie symboliczne” potrzebne są rzeczy – w sensie konkretnych, fizycznych 
obiektów, które są materialnym nośnikiem znaczeń. Lech Nijakowski zauważa, że szczególnym 
spośród obiektów materialnych – znaków grupowych, pozwalających konstruować domenę 
symboliczną jest pomnik, rozumiany zresztą jak najszerzej: Mówiąc „pomnik”, mamy jednak 
na myśli wszelkie obiekty upamiętniające, spełniające funkcje pomnika, a więc także kamienne 

23 Ibidem, s. 108–109.
24 Ibidem, s. 109.

il. 5. Urna z prochami mieszkańców Bydgoszczy pomordowanych w październiku 1939 roku
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 i Męczeństwa, kierując się kilkoma względami: Stary Rynek był miejscem straceń, pierwszych 
masowych egzekucji w Polsce, poza tym na Starym Rynku skupiają się manifestacje publiczne 
i potrzebny jest element, który plastycznie i emocjonalnie wspomagałby te manifestacje. W tym 
miejscu w czasie zaborów stał tu pomnik Fryderyka Wielkiego. Lokalizacja pomnika na Starym 
Rynku podyktowana jest również względami natury urbanistycznej, zresztą nie było żadnych 
innych propozycji29. Chodziło przy tym o wygranie kolejnej bitwy na symbole i ustanowienie 
polskiej domeny symbolicznej na głównym placu w sercu Bydgoszczy. Aspekt propagandowy 
jednak dominował i nie chodziło tylko o stworzenie obiektu, który przez swoją ekspresyjną 
formę i eksponowaną lokalizację miałby większą siłę oddziaływania – już nie tylko w wymiarze 
lokalnym, ale także narodowym. Planowany pomnik świetnie wpisywał się w aktualną w latach 
60. XX wieku politykę władz państwowych, polegającą na odwracaniu uwagi społeczeństwa od 
problemów wewnętrznych, poprzez wywoływanie i eskalowanie strachu i poczucia zagrożenia 
ze strony Niemiec (Niemieckiej Republiki Federalnej oczywiście) i tak zwanych niemieckich 
rewizjonistów.

Streszczenie

 W 1945 roku jednym z zadań, przed którymi stanęły władze Bydgoszczy, było upamięt-
nienie mieszkańców, którzy zginęli z rąk hitlerowskich okupantów. W tym celu zbudowano 
cmentarz na Wzgórzu Wolności, nazwany „Cmentarzem Bohaterów Bydgoszczy”. Nekropolię 
usytuowano w miejscu, gdzie w latach 1913–28 wznosiła się nad miastem wieża Bismarcka. 
W ten sposób niemiecka „domena symboliczna” została zastąpiona polską. 

Słowa kluczowe: cmentarz, upamiętnienie, ofiary zbrodni hitlerowskich, domena symboliczna

Summary

The Cemetery of Heroes of Bydgoszcz on Wzgórze Wolności as “symbolic domain”

 In 1945, one of the tasks faced by the authorities of Bydgoszcz was to commemorate the 
inhabitants  murdered by Nazi occupiers. For this purpose, on Wzgórze Wolności was built 
a cemetery, named „Cemetery of the Heroes of Bydgoszcz”. The necropolis was located in 
a place where in 1913-28 the Bismarck Tower rose above the city. In this way, the German 

„symbolic domain” was replaced by the Polish one.

Key words: cemetery, commemoration, victims of Nazi crimes, symbolic domain

dr Iwona Jastrzębska-Puzowska,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

29 Ibidem, s. 3.
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 Artykuł jest próbą zaznaczenia typologii miejsc pamięci, obiektów i działań w Łodzi, które 
historycznie i współcześnie kształtują wizualne wspomnienie o trudnych wydarzeniach zwią-
zanych z wojną i okupacją. Inspiracją dla tego szkicu stało się badanie historii miasta i osobiste 
odkrywanie nowych realizacji upamiętniających. Od dzieciństwa obserwowałam jak zmie-
niają się formy reprezentacji tematów trudnych dla Łodzi, związanych z tragedią wielu istnień. 
W artykule posłużę się wyłącznie wybranymi, uznanymi za najbardziej czytelne, przykładami 
realizacji martyrologicznych w siatce miejskiej, które stylistycznie wpisują się w zadane i na-
zwane przeze mnie cztery główne kategorie upamiętniania na terenie Łodzi.
 Miejsca pamięci „przemierzyły drogę” od zakazu obrazowania po dopowiadanie historii, 
tworzenie całych inscenizacji – realizacji artystycznych, które wypowiadając się o trudnych 
wydarzeniach, znoszą strukturę czasu i miejsca rzeczywistego. Każda z tych taktyk ma swo-
ich zwolenników i przeciwników, odbiorców przychylnych i zrażonych. Przykładowo filozof 
Berel Lang, jako jedynie słuszne, uważa upamiętnianie w postaci kroniki faktów. Wyłącznie 
w takim zabiegu dostrzega autentyczność i prawdziwość1. Dowodzi, że należy opowiadać o lu-
dobójstwie – wydarzeniu rzeczywistym w sposób dosłowny. B. Lang proponuje eliminowanie 
figuratywności, która wytwarza stylizację i co można zauważyć prezentuje zdanie, które nie 
znajduje już takiego zrozumienia i uznania u współczesnych artystów aranżujących miejsca 
pamięci.
 W Łodzi bardzo dobrze widoczna jest koegzystencja obiektów budowanych na klasycznym 
modelu upamiętniania w oryginalnym obszarze wydarzeń historycznych i na bazie nowocze-
snych środków odchodzących od narracji pomnikowej. Chcąc zawęzić obszar badania, pragnę 

1 Berel Lang, Nazistowskie ludobójstwo: akt i idea, przeł. A. Ziębińska-Witek, Lublin 2006, s. 131–172.
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Tradycyjne formuły reprezentacji i nowe sposoby 
mówienia o zbrodni na przykładzie łódzkich miejsc 
pamięci i współczesnych działań artystycznych

Dominika Pawełczyk
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  Maćkowiaka: Dawną drewnianą bramę, od ulicy Sowińskiego zastąpiono żelazną, wykonaną 
wg projektu Romana Modzelewskiego, ówczesnego rektora PWSSP. Między zachowaną klatką 
schodową a ścianą budynku usypano kopiec, na którym usytuowano czarny marmurowy sar-
kofag (…) Mur od ul. Zgierskiej uzyskał prześwity oraz elementy plastyczne: widoczną od ulicy 
wstrząsającą płaskorzeźbę rozstrzeliwania więźniów Radogoszcza z napisem obok: „Nigdy więcej 
faszyzmu”, a od strony dziedzińca – płaskorzeźbę symbolizującą śmierć więźniów3. Za realizacje 
artystyczne na terenie Mauzoleum Radogoskiego odpowiedzialni byli znani twórcy: Zygmunt 
Modzelewski, Mieczysław Szadkowski, Kazimierz Karpiński, Antoni Biłas, Wacław Wołose-
wicz i Roman Modzelewski, natomiast usytuowany przed wejściem Pomnik Ofiar Faszyzmu 
powstał według projektu Tadeusza Łodziany4. Obelisk otrzymał formę iglicy z płaskorzeźbio-
nymi elementami symbolizującymi śmierć więźniów. 
 W tej grupie umieścić można również kolejny obiekt – Muzeum Tradycji Niepodległościo-
wych Oddział Stacja Radegast. Miejsce pamięci zaaranżowane na terenie utworzonej przez 
Niemców w okupowanej Łodzi w 1940 roku stacji przeładunkowej dla produktów potrzebnych 
do życia i pracy w getcie, a przede wszystkim stacji końcowej dla deportowanych Żydów z Eu-
ropy Zachodniej i Cyganów. W 1942 roku z tego punktu rozpoczęto także transporty ludności 
do obozów zagłady w Chełmnie nad Nerem i Auschwitz-Birkenau. Obiekt, przez który prze-
szło około dwieście tysięcy Żydów nazywano Stacją Przeładunkową Getta na Radogoszczu.
 Po sześćdziesięciu latach zapomnienia, w 2004 roku Radegast przywrócono jako miej-
sce pamięci, zaś w 2008 roku włączono do Oddziału Muzeum Tradycji Niepodległościowych.  
Koncepcja miejsca-pomnika należy do Czesława Bieleckiego. Ideą powstania pomnika była 
próba odtworzenia atmosfery zagłady. Zwiedzając to miejsce mamy przez moment znaleźć się 
w sytuacji ofiar. Patrząc na wagony bydlęce, stojąc przy odrestaurowanym budynku stacyjnym, 
po jednej stronie widzimy na macewach nazwy stacji końcowych – obozy zagłady, po drugiej 
Kolumnę-Komin. Podążamy ślepym torem do Tunelu Deportowanych5. Wymowne uczucie nie-
wiedzy i tragedii przyszłych ofiar zaznaczają szyny kończące się jeszcze na terenie oddziału 
muzeum.
 Należy pamiętać, że przywoływane, konkretne miejsca mogą zmieniać się zależnie od per-
spektywy patrzącego. Dla ocalałych są obszarem cierpienia, dla tych którym się nie udało prze-
żyć – cmentarzem, dla historyków – polem badań, jednak dla współczesnych odwiedzających 
i z perspektywy mojego rozróżnienia – muzeum, a to nie jest neutralnym medium, gdyż nadaje 
wszystkim zgromadzonym przedmiotom własne, estetyczne i pozaestetyczne konteksty, w spo-
sób bardziej lub mniej jawny. Atmosfera miejsca ekspozycji niejednokrotnie zmienia znaczenie 
prezentowanych obiektów i zawęża ich sens przez samo przeniesienie z naturalnego otoczenia, 
a przez to ukrywa poprzednie zastosowanie. Muzeum tworzy własny dyskurs. Najczęściej 
kojarzone jest z doznaniem przyjemności i podziwu dla historii i zbiorów, które prezentuje. 
Każdy detal prawdziwej historii: przedmioty osobiste, broń, narzędzia represji, mimo iż nie są 

3 Celina Jaworska-Maćkowiak, Tadeusz Maćkowiak, Pomniki łódzkie, Łódź 1998, s. 6.
4 Martyrologium Łódzkie. Przewodnik po Radogoszczu i Miejscach Pamięci Narodowej, Łódź 2005, Henryk 

Siemiński (red.), s. 12–20.
5 Stacja Radegast Litzmannstadt Getto 1940–1944, Henryk Siemiński (red.), Łódź 2010, s. 25.
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skupić się jedynie na traumatycznych miejscach pamięci, które od innych różnią się ciężarem 
ładunku emocjonalnego. Przedstawię jak zaznacza się klasycznie ujęte strefy upamiętniania 
w przestrzeni urbanistycznej, aż po zobrazowanie muralu jako nowej formy tablicy pamiątko-
wej, pomnika, która tak jak wszystkie współczesne działania w sztuce walczy o naszą uwagę, 
a zarazem stawia na przemijalność. Tu rysuje się pierwsze pytanie: czy nietrwałość może (czy 
powinna) być zarezerwowana dla opowieści o zbrodni? Już w tym okrojonym wstępie widać 
mnogość problemów dotyczących form wypełniania miast pamięcią historyczną, a właściwie 
post-pamięcią potomków. 
 Upamiętnianie w sztuce po zagładzie, obserwowane na terenie Łodzi, rozumiane jako two-
rzenie miejsc pamięci, określam za pomocą czterech dostrzeżonych i umownie nazwanych 
kategorii. Są to: miejsca dokumenty – świadkowie wydarzeń, miejsca alegorie – metaforyczny 
dokumentalizm, miejsca chwilowe – wydarzenia czasowe czyli pamięć jako aktywny akt oraz 
miejsca znalezione – anty-monumentalizm i nowe formy upamiętniania.

Miejsca dokumenty – świadkowie wydarzeń

 Trzon pierwszej grupy stanowią oryginalne, bądź nieznacznie zmodyfikowane miejsca wy-
darzeń historycznych, architektoniczne przestrzenie pamięci zamknięte w formie klasycznych 
muzeów czy zaznaczane za pomocą pomników o XIX-wiecznej proweniencji. Są to realizacje 
oparte na założeniu monumentalnego upamiętniania, co często łączy się również z magazy-
nowaniem i udostępnianiem widzom materialnych śladów przeszłości i możliwością wglądu 
do oryginalnych pamiątek osobistych, martyrologicznych rekwizytów, przedmiotów pogłębia-
jących intensywność odczuć odbiorcy, pobudzających wrażenia zmysłowe. Zbiory obiektów 
budują u widza poczucie bezpośredniości kontaktu z minioną rzeczywistością tragicznych 
wydarzeń, a tym samym poddają czytelny odbiór autentycznych pozostałości z przeszłości.
 Relikty historyczne nie mają rangi symbolu, należą do części historii. W miejscach do-
kumentach ważny jest kontekst dziejowy, „prawda przestrzenni” i duch miejsca „genius loci”, 
co możemy rozumieć jako usytuowanie muzeum, czy pomnika traumatycznych wydarzeń 
dokładnie w jego historycznym obszarze. Prace nad uchwyceniem i uwiecznieniem tragedii 
czasu wojny i okupacji na terenie Polski rozpoczynano właśnie w miejscach byłych obozów 
zagłady, a budowa pierwszych pomników przypadała na lata 60. XX wieku2.
 Przykładem takiej realizacji, miejsca – pomnika w Łodzi jest z pewnością Muzeum Trady-
cji Niepodległościowych Oddział Martyrologii Radogoszcz. Obiekt ten znajduje się na tere-
nie byłego hitlerowskiego więzienia (obecnie Muzeum Martyrologii i Walki w Radogoszczu), 
w którym przetrzymywanych było około czterdzieści tysięcy osób, i podpalonego w nocy po-
przedzającej wyzwolenie Łodzi. 
 Dla upamiętnienia ofiar Tadeusz Herburt stworzył pomnik-mauzoleum, którego głów-
nym elementem stały się zachowane części budynku więziennego (w którym obecnie znajduje 
się wystawa dotycząca okresu wojny i okupacji 1939–1945) i mury okalające teren – najwy-
trzymalsze formy miejsc dokumentów, niemi świadkowie zbrodni. O pomyśle aranżacji tego 
obszaru dowiadujemy się między innymi z opisu Celiny Jaworskiej-Maćkowiak i Tadeusza 

2 Łukasz Posłuszny, Przestrzenne formy upamiętniania Zagłady, Kraków 2014, s. 10.
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 Miejsca alegorie przez swoją niedosłowność formalną niejednokrotnie mogą silniej od-
działać na współczesnego odbiorcę, nauczonego w świecie nowych mediów czytania już nawet 
bardzo zawiłych metafor i kodów. Jest to z pewnością grupa, w której nie niknie spór o to 
czy architektura powinna stanowić aktywną, czy też pasywną oprawę kolekcji, tło czy też plan 
pierwszy ekspozycji muzealnej7. Ostatecznie będą to projekty wychodzące z prostoty odbioru 
monumentu, aby następnie przyzwyczajać widza do aktywnego odbioru.
 Miejscami, które bardzo dobrze wizualizują metaforyczny dokumentalizm są Centrum 
Dialogu im. Marka Edelmana i Park Ocalałych. Centrum Dialogu jest interaktywnym ośrod-
kiem szkoleniowym – miejscem spotkań oraz rozmów o historii i współczesności. Inicjatywa 
powstała w 2010 roku, kładąc nacisk na edukację i popularyzowanie wielokulturowego dzie-
dzictwa Łodzi oraz działania na rzecz upamiętniania. Projekt tego miejsca nastawiony jest 
na doświadczenie, wydarzenie czasoprzestrzenne, w którym obejrzenie wystawy w budynku 
głównym i kontakt z naturą odbywa się na gruncie fizycznym, ale również symbolicznym. 
Reprezentuje nowy trend muzeum jako environmental art. 
 Obecna wystawa w Centrum Dialogu nosi nazwę „Lodzer Misz masz, czyli opowieść o ży-
dowskiej Łodzi” i z pewnością można powiedzieć, że jest skonstruowana w charakterystyczny 
sposób architektoniczny, który ma możliwość przywoływania wizji. Idąc za światowym tren-
dem, duet łódzkich graficzek z „POLKADOT” odpowiedzialny za projekt ekspozycji, wraz 
z Joanną Podolską, która opracowała scenariusz wystawy, zaprojektował bryłę każdego po-
mieszczenia pod konkretne wartości merytoryczne, które miały się w nich znaleźć. Zostały 

7 Victoria Newhouse, W stronę nowego muzeum [w:] Muzeum sztuki. Antologia, M. Popczyk (red.), Kraków 2005, s. 593.
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il. 1. Centrum Dialogu im. Marka Edelmana położone w Parku Ocalałych, widok z Kopca Pamięci, fot. D. Pawełczyk

typowymi elementami wystawienniczymi, przez umieszczenie na ekspozycji, zyskują określoną 
funkcję symboliczną. 
 Znaczną podgrupę miejsc dokumentów stanowić będą również pomniki, płyty i tablice 
upamiętniające wydarzenia, postaci i obszary zmienione. Wszystkie te formy działają jak dro-
gowskazy, zapraszając do zwrócenia uwagi na autentyczną historię, zatrzymania się i zadumy 
nad często nieistniejącymi już miejscami, które mimo to kumulują w sobie ogromne znacze-
nie – (…) pomnik funkcjonuje jak wskaźnik: wymaga od nas spojrzenia w konkretnym kierunku, 
nie precyzując, co ostatecznie tam zobaczymy6, bywa zmetaforyzowaną formą bólu, a zarazem 
znakiem, który każe pamiętać. W Polsce oficjalność tej formy uwieczniania łączy się syno-
nimicznie z godnością. Proste odwzorowania, ascetyczne pomniki w bliskiej rzeczywistym 
wydarzeniom fazie upamiętniania z pewnością chroniły przed rozdrapywaniem ran. Przykła-
dami takich realizacji mogą być między innymi obelisk ku czci pomordowanych Żydów na 
Cmentarzu Żydowskim, obelisk „Katyń 40” na ulicy Łąkowej, kamień pamiątkowy pamięci 
poległych żołnierzy sztabu Armii „Łódź” w parku Adama Mickiewicza i inne. Wszystkie te 
formy wskazują na autentyzm miejsca i kommemoratywną ciągłość doświadczenia.
 Do grupy miejsc dokumentów, świadków wydarzeń, włączyć należy również cytaty obiek-
tów, których obecnie nie ma już na mapie miasta. Przykładem łódzkiego, niezachowanego bu-
dynku, który został upamiętniony, jest Wielka Synagoga Reformowana, zaprojektowana przez 
Adolfa Wolffa, a następnie zatwierdzona przez Hilarego Majewskiego. Obiekt powstał w 1881 
roku u zbiegu alei Kościuszki i ulicy Zachodniej, z funduszy łódzkich fabrykantów, między 
innymi Izraela Poznańskiego, Joachima Silbersteina i Karola Scheiblera. Na początku okupa-
cji Łodzi, w 1940 roku synagoga została podpalona przez Niemców i ostatecznie rozebrana. 
Współcześnie w celu upamiętnienia dokładnego miejsca, w którym stała świątynia (a właści-
wie na ścianie kamienicy obok, tuż przy pustym placu) zawisł ogromny baner z wizerunkiem 
synagogi w czasach jej świetności. Powstał również niewielki, obecnie prawie niedostrzegalny 
przez przechodniów pomnik informujący o tym miejscu. 

Miejsca alegorie – metaforyczny dokumentalizm

 Miejsca alegorie to druga kategoria, którą należy wyszczególnić chcąc zacząć przybliżać 
nowe formuły przedstawieniowe. W tak nazwanej grupie zauważyć można początki odcho-
dzenia od klasycznej dydaktyczności miejsc pamięci, oficjalnej powagi form tradycyjnych po-
mników, monumentów. Kształtują się w tym przypadku realizacje artystyczne, które zwracają 
szczególną uwagę na kreację przestrzeni i naturę jako żywego świadka wydarzeń.
 Dochodzą tu do głosu również kwestie formy elementów dodanych, potęga wyrazu, którą 
można osiągnąć już za sprawą samej bryły budynku ekspozycyjnego czy kształtu konkretnych 
pomieszczeń. Obiekty tego typu nie są odseparowane od reszty miasta jak zamknięte muzea, 
lecz zwraca się uwagę na ich integrację z otoczeniem.

6 Frank Ankersmit, Pamiętając Holocaust: żałoba i melancholia, przeł. A. Ajschtet, A. Kubis, J. Regulska [w:] 
Pamięć, etyka i historia. Anglo-amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych, E. Domańska (red.), 
Poznań 2006, s. 166.
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il. 3. Widok na aleję Arnolda Mostowicza ze szczytu Kopca Pamięci, fot. D. Pawełczyk

il. 4. Oznaczenie granic Litzmannstadt Getto, ul. Bracka 33, fot. D. Pawełczyk

wprowadzone zabiegi, oddziałujące na nasze ciało 
jak i intelekt. Działania mające na celu uniemoż-
liwienie percepcji w zwykłych kategoriach. Krzy-
wizny ścian konstruowane świadomie tak, aby 
budować napięcie już samą architekturą, duże 
powierzchnie szkła, okien, które zacierają granice 
ekspozycji z rzeczywistym otoczeniem miejskim. 
Wystawa ma ewokować emocje oparte na wiedzy, 
skojarzeniach, ale przede wszystkim uczuciach.
      Ta, jak i podobne tematycznie ekspozycje w in-
nych muzeach na świecie (zdecydowanie bardziej 
rozbudowane tematycznie i wizualnie) posiadają 
stały scenariusz ukazania radości i dramatu prze-
śladowanej społeczności. Widz kolejno przechodzi 
przez opowieść o historii, religii, języku, zwycza-
jach Żydów i Cygan, kulturze w momencie ich 
osiedlania się w Łodzi – w czasie, gdy byli wolni, 
aby następnie w kolejnych salach być wytrąconym 
z codzienności, standardowego odbioru wystawy 
i dowiedzieć się o historii obozowej (przechodząc 
przez różne stadia upodlenia człowieka, wizualizo-
wane za pomocą zdjęć, ale i agresywnych bodźców 

architektury: krzywizn ścian, ciemnych, dusznych pomieszczeń, kontr świateł o charakterze 
inscenizacyjnym). Opracowane efekty mają sytuować odbiorcę w warunkach nawiązujących 
do przekazywanej trudnej wiedzy historycznej. Jak określa to Krzysztof Lenartowicz, zostajemy 
zaproszeni do laboratorium, do architektury trwogi8. Zwiedzanie kończymy akcentem pozy-
tywnym, dochodząc do sal gdzie ukazana zostaje współczesna droga ocalałych i potomków 
ofiar oraz wspomniane zostają obecne inicjatywy lokalnych wspólnot pokazujące, czym dziś 
żyją łódzcy Żydzi. 
 Na całej ekspozycji wyszczególnione zostają najciekawsze informacje, możemy oglądać 
krótkie filmy, korzystać z interaktywnych planszy, wykonywać rozmaite zadania. W projek-
tach tego typu istnieje jednak pułapka. Czy nie okaże się, że doświadczymy bardziej same 
realizacje artystyczne, koncepcje przestrzenne, zagrania designerów, niż historie, które one 
upamiętniają? Czy nie jest tak, że współcześni widzowie przyzwyczajeni do zmodernizowa-
nych przestrzeni kin, platform internetowych, pokojów zagadek i innych, oczekują od centrów 
pamięci równie nowoczesnej formy opowiadania historii? Okazać się może, że podświadomie 
poszukujemy przyjemności i realizujemy swoją chęć posiadania przez zbieranie dostępnych 
wycinków historii, biografii prezentowanych postaci i gotowych efektów własnej pracy przy 
wykonywaniu zadań na ekspozycji.

8 Krzysztof Lenartowicz, Architektura trwogi [w:] Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania, 
T. Majewski, A. Zeidler-Janiszewska (red.), Łódź 2011, s. 631–645.

il. 2. Tablice z nazwiskami ocalałych w alei Ar-
nolda Mostowicza w Parku Ocalałych, fot. D. 
Pawełczyk
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  Miejsca chwilowe – wydarzenia czasowe czyli pamięć jako aktywny akt

 Trzecią kategorią wypowiedzi historycznej w tkance miejskiej, którą można śledzić na tere-
nie Łodzi są wydarzenia czasowe. Mieszczą się w tej grupie wszystkie performatywne zdarzenia 
dotyczące naszej pamięci o miejscach i ofiarach. Są to specyficzne działania, które zachęcają 
widzów do aktywnego uczestnictwa, włączenia się w projekt. Jest to z pewnością również grupa 
działań skierowana do odbioru w ograniczonych ramach czasowych, ulotna, jednak dotycząca 
sprecyzowanych miejsc, które miały historyczne znaczenie.
 Przykładem często przywoływanym przy okazji opowiadania o performatywnych działa-
niach w mieście jest „Twarz innego” Jana Stanisława Wojciechowskiego – akcja przeprowa-
dzona 12 maja 2003 roku w ogrodzie Pałacu Biedermanna (przy dawnej stróżówce i nieistnie-
jącej już bramie getta) oraz w Parku Staromiejskim. Dodatkowo, działaniu towarzyszył tekst 
odautorski, komentarz widzów-uczestników oraz możliwość rozmowy z samym twórcą.
 Cały zamysł artystyczny polegał na wyjmowaniu odlewów głów z rzeźbiarskiej formy, 
której ramy przypominały bramę i rzucaniu nimi w rzeczywistą bramę wjazdu do pałacu, 
a później w stronę pomnika Mojżesza znajdującego się w parku. W wyniku tak agresywnego 
oddziaływania na materiał rzeźbiarski, każda z twarzy została znacznie zdeformowana. Zde-
rzenie traktowane było jako forma rozmowy, która całkowicie zmienia postać Innego. 
 Kolejną twarz artysta przeciął i wywrócił na lewą stronę, aby pokazać, że formy są puste 
w środku. Wszystkie gesty wykonywane były po to, aby ciągle opierać się na przekraczaniu 
fizycznych i symbolicznych ram. Akcja ujawniała uczestnikom mechanizmy banalizacji ich 
własnych doświadczeń. Stanowiła rozciągniętą w czasie i w przestrzeni, rozpisaną na kilka aktów 
inscenizację, w której uczestnicy sami w sobie odkrywają łatwość przyzwyczajania i znieczulania 
się na wydarzenia wstrząsające czy chociaż pierwotnie zaskakujące11.
 O pewnym znieczuleniu i opatrzeniu z problemami opowiadała również instalacja Rolanda 
Schafferskiego z 2003 roku o tytule „Zjechali z drogi”. Artysta postanowił ustawić na parkingu 
w centrum miasta, w bliskiej odległości od siebie, przyczepy campingowe stylizowane na ta-
bor cygański. Pozostawione w miejscu publicznym, gęsto wypełnione ubraniami, (co dało się 
zobaczyć przez okna) sprawiały wrażenie tymczasowych domów lub składowisk przedmiotów 
odebranych więźniom. Zaimprowizowany obóz cygański stał się fałszywym śladem obecności 
Innego, intruzów i opowieści o braku stałego domu, wygnaniu.
 W celu zmylenia i podsycenia wiary przechodniów w prawdziwość tych chwilowych od-
wiedzin, artysta co jakiś czas przemieszczał przyczepy. R. Schafferski w ten sposób chciał 
sprawdzić odbiór nowych przybyszów przez mieszkańców okolicy i przypadkowych widzów. 
Artysta wierzył, że pamięć o przesiedleniach, prześladowaniu i śmierci wielu istnień jest moż-
liwa tylko na zasadzie aktywnego aktu12. Widzimy w tej koncepcji upamiętniania rys minio-
nych zdarzeń, tego co działo się dawniej, dostrzegamy moc przywracania przeszłości, która 
dzieje się jako teraźniejszość13.

11 Piotr Winskowski, Trzy zderzenia trzech reprezentacji z trzema świadkami [w:] Pamięć Shoah…, s. 118.
12 Roland Schefferski, Pamięć Shoah? [w:] Pamięć Shoah…, s. 768.
13 Wojciech Szymański, Miejsce pamięci – pomnik – anty-pomnik. Artystyczne strategie upamiętniania na terenie 

krakowskiego Podgórza, RIHA Journal 0122 (17 June 2015), http://www.riha-journal.org/articles/2015/2015-apr-
jun/special-issue-contemporary-art-and-memory-part-2/szymanski-podgorze-pl [dostęp: 26 X 2018].
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Po obejrzeniu wystawy widzowie zwykle udają się do Parku Ocalałych. Tam zauważymy jak 
detale natury takie jak nasyp, wzgórze, drzewa – formy nieoswojone, których nie łączymy 
z elementami upamiętniania, przez ingerencję artystów, twórców miejsc pamięci stają się no-
wymi pomnikami. Odbiorca zmuszony jest do większego wysiłku interpretacyjnego niż ma to 
miejsce wewnątrz Centrum Dialogu, czy przy tradycyjnych pomnikach.
 Istotny staje się cielesny aspekt, czyli spacer po parku Ocalałych. Motyw pomnika – drogi, 
którą musiał przejść każdy cierpiący, więziony co bezpośrednio odnosi się do elementu fi-
zycznego, ale i mentalnego. Park zaprojektowała Grażyna Ojrzyńska, a w nim złączyła aleją 
Arnolda Mostowicza Pomnik Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata – Polaków Ratujących 
Żydów w kształcie wielkiej Gwiazdy z Kopcem Pamięci i Ławeczką Jana Karskiego.
 Od 2004 roku wzdłuż alei rozciągają się tablice z nazwiskami oraz rozsiane po całym parku, 
rozmaite gatunkowo, drzewa symbolizujące, informujące o ponad 600 ocalałych. Drzewo jest 
symbolem, życia i trwania9 – powiedziała ocalała z łódzkiego getta Halina Elczewska, pomy-
słodawczyni projektu.
 Wspięcie się na szczyt pagórka i zasiadanie na rzeźbionej ławce przy Karskim daje możli-
wość oglądania całego parku, wszystkich drzew pamięci i ścieżki tablic z oddalonej perspek-
tywy. Zaznaczenie tej otwartej przestrzeni implikuje sferę wolności. Staje się miejscem odde-
chu, odpoczynku, zadumy, narastania myśli również i o tych, których zabrakło – przerażającej 
liczbie ofiar.
 Do grupy na styku dosłownego i metaforycznego upamiętniania zaliczyć można również 
projekt, który wskazał, że (…) nieobecność może być podstawową strukturalną zasadą miejskiej 
estetyki w ogóle, paradoksalnie częścią jej bogactwa10. Cytat można odnieść do Szlaku Pamięci 
Litzmannstadt Getto, w którym to same mury, siatki wyznaczające obszar getta doczekały się 
swojego pomnika, negatywowej formy rzeźbiarskiej. Pierwszy zamysł pomnika granic getta 
został zrealizowany pod postacią istniejących do dziś symbolicznych betonowych słupów, sty-
lizowanych na te, które otaczały obozy z dodanymi datami historycznych wydarzeń. Mimo 
swojej mocnej, stanowczej formy, dziś są niezauważalne. Przytłoczone przez bloki, sklepy, re-
klamy, wtopiły się w obręb osiedli mieszkalnych.
 Wiktor Skok wraz z Centrum Dialogu Czterech Kultur opracował inne sposoby na ozna-
czanie tej strefy. W 2004 roku granice getta były nanoszone na asfaltach i chodnikach centrum 
Łodzi przez uczniów i młodzież z Izraela. Działanie odbywało się z wykorzystaniem szablo-
nów z prostym napisem „Litzmannstadt Getto 1940–1944”. Natomiast od 2015 roku granice 
wytyczają bardziej klasyczne marmurowe płytki wmurowane w chodniki, zaznaczające w ten 
sposób dawny przebieg złożonej przestrzeni pamięci, którą wielokrotnie przemierzają współ-
cześni mieszkańcy miasta. Podążenie tym traktem wiąże się z osobistym zaangażowaniem 
i stopniowym odkrywaniem tragedii miejsca, które obecnie tętni życiem.

9 Drzewa Pamięci. 10 opowieści z łódzkiego getta, Joanna Podolska (red.), Łódź 2014, s. 13.
10 Richard Shusterman, Estetyka pragmatyczna i doświadczenie nieobecności miejskiej „Kultura Współczesna” nr 

1 (39), Warszawa 2004, s. 71.
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   Przykładem jest chociażby mural Marka Edelmana autorstwa Dariusza Paczkowskiego. 
Osobie nieznającej postaci jednego z przywódców powstania w getcie warszawskim, symbo-
licznego znaczenia żonkila (życia i nadziei), czy przytoczonych konkretnych słów: Nienawiść 
jest łatwa. Miłość wymaga wysiłku i poświecęnia, praca wydać się może kolejnym graffiti na 
łódzkim murze. Nie ma tablicy informującej o akcji, postaci z muralu, autorze – pojawić się 
mogą pytania czy ten jest artystą czy zwykłym wandalem. Pozostajemy jedynie z portretem, 
cytatem, nazwiskiem postaci i możliwością dowiedzenia się, o co chodzi po internetowym 
wyszukaniu pod hasłem „mural na ulicy Bojowników Getta Warszawskiego w Łodzi”. Czy jest 
to za mało by mówić o bohaterze czy wystarczająco dla współczesnego przechodnia?
 Z goła inną realizacją, również wymagającą od publiczności samodzielnej pracy interpre-
tacyjnej i odnalezienia tego „co autor miał na myśli”, jest wynik akcji społecznej autorstwa 
warszawskiego performera Rafała Betlejewskiego o tytule „Tęsknię za Tobą Żydzie”. Działanie 
zostało zrealizowane 11 czerwca 2016 roku na terenie OFF Piotrkowska Center (dawnej zabyt-
kowej przędzalni i tkalni Franciszka Ramischa, która przechodząc w ręce kolejnych właścicieli, 
ostatecznie upadła w 1990 roku).
 R. Betlejewski przyjechał na zaproszenie łódzkiej żydowskiej organizacji HaMakom, z oka-
zji otwarcia w pobliżu izraelskiej restauracji Jaffa. Całe przedsięwzięcie dotyczyło namalowania 
tytułowego zdania przez mieszkańców Łodzi pod kierunkiem artysty, dla którego było to już 
kolejne hasło, stworzone w kolejnym mieście. W całej Polsce Betlejewski zrealizował około 
dwudziestu pięciu takich zwrotów.
 Obraz bardzo poważnie i smutno brzmiącego zdania wkroczył w mury modnego miejsca 
rozrywki w sposób niepożądany, niechciany, jako wyznanie niepasujące, nieprzystające do 
stolików barowych i pobliskich imprez. Autor swymi muralami pragnie opowiadać o pustce, 
którą w Polsce zostawili po sobie Żydzi, a przy okazji parafrazować obraźliwe napisy umiesz-
czane na ścianach przez niektórych kibiców. Artyście zależało na odzyskaniu i sprowadzeniu 
na właściwy tor słowa „żyd”. Pragnął, aby slogan się usamodzielnił i powtarzali go inni, tak 
samo często, jak hasła obraźliwe. Projekt włączał również stronę internetową, na której można 
było dzielić się wspomnieniami o Żydach w Polsce oraz projekt fotografowania się Polaków 
w miejscach kiedyś związanych z Żydami, w stałej konwencji z pustym krzesłem, na którym 
leży kipa.
 Artysta reprezentuje przeciętnego Polaka, który nie jest Żydem, w jego rodzinie nie ma 
wątku Holokaustu, nie ma traumy i nie ma lęku. Projekt, ma na celu zmierzenie się Pola-
ków nieidentyfikujących się z tradycją żydowską ze swoimi żydowskimi fobiami. Betlejew-
ski dodatkowo stosuje silne środki wyrazu: dobitny dobór słów, kolorystyki, intymność, ale 
i uwspólnienie. Odbiorca może czuć skrępowanie przez formę słowa „Żyd” w wołaczu, co 
z góry kojarzymy z obrazą. Jednocześnie artysta tworzy projekt intymny, dlatego jest „tęsknię”, 
a nie „tęsknimy”, dlatego „za Tobą”, a nie „za Wami”.
 Co ciekawe akcja poza pozytywnymi komentarzami była również negatywnie oceniana 
m.in. przez narodowców, antysemitów, ale też Żydów. Jedno jest pewne – została zauważona, 
wzbudziła kontrowersje, poruszyła dyskusję o formie pamięci, sposobach pamiętania i zaczęła 
żyć własnym życiem do tego stopnia, że gdy przystąpiłam do realizacji dokumentacji fotogra-
ficznej zastałam z goła inne hasło niż to jeszcze kilka miesięcy wcześniej.
 Obecnie z czterech słów pracy Betlejewskiego, pozostało jedno, a jest to spowodowane wy-
burzeniem części ściany pod budowę biurowca. Ironicznie z hasła mającego dopełniać często 
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Miejsca znalezione – anty-monumentalizm i nowe formy upamiętniania

 Ostatnią kategorię upamiętniania w sztuce po Zagładzie za sprawą tworzenia miejsc pa-
mięci charakteryzują realizacje otwierające się na teraźniejszość, lokujące się na granicy po-
mnika – historycznego wspomnienia i produkcji artystycznej, należącej do sztuki wysokiej, 
nowych mediów. Są to projekty, które pragną spełniać kommemoratywne założenia, jednakże 
nie działają jak oczywiste monumenty, lecz formy dużo bardziej ulotne – dotyczące sfery nie-
przedstawialności, wtopione w siatkę miejską, nieoficjalne, odczytywane współcześnie jako 

„bardziej przystępne”. Trudno nie zauważyć, że są to projekty wytwarzające pamięć w zupełnie 
nowy sposób. Nie grodzą przestrzeni odbioru, nie zapraszają do wejścia do zamkniętego ob-
szaru, lecz same wychodzą do ludzi. Jako efemeryczne działania na granicy sformułowania 
dzieła sztuki, prowadzą do zanikania pojęcia pomnika. Prace, które mogą, ale nie muszą być 
zidentyfikowane jako dzieła utrwalające pamięć.
 Nowe formy upamiętniania nie wymagają od widzów konwencjonalnej, grzecznościowej 
zadumy, podniosłości, nie tworzą przestrzeni dla pompatycznych ceremonii uznawanych za 
jedyny właściwy sposób oddania hołdu przez potomków i nie sprowadzają odbiorcy do roli 
biernego widza. Powstają koncepcje mniej oficjalne, „lżejsze” w swej wymowie, mające trafić 
do ludzi, którzy nie doświadczyli opresji, śmierci bliskich i mogą stać się świadkami zagłady je-
dynie przez metaforyczne zbliżenie form przypominania do środków znanych im współcześnie. 
Zabiegów działających, sprawdzonych i modnych jak: łapiący za serce realistyczny wizerunek 
ofiary, hasło na murze czy kolorowe graffiti.

il. 5 Mural Marka Edelmana autorstwa Dariusza Paczkowskiego, ul. Bojowników Getta Warszawskiego 6 A, fot. D. Pawełczyk
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 Maciej Cholewiński, autor tekstów towarzyszących wystawie i zdjęć projektu, na jednym ze 
spotkań w bibliotece miejskiej opowiadał o współczesnej recepcji tej części Łodzi. Wspominał 
o smutnym pejzażu Bałut – dzielnicy niezabliźnionej rany, przesiąkniętej pomnikami, w której 
czuć dziwną duszność, obszarze przesyconym ciężarem przygnębiających wydarzeń, które na-
znaczyły tą część miasta. Obecni mieszkańcy Bałut coraz częściej nie są członkami społeczności 
lokalnej, coraz bardziej oderwani od swojego miejsca zamieszkania, nie zadają pytań o przeszłość 
miejsc, w których żyją. 
 Po wielu obserwacjach pojawił się pomysł wykreowania nowej formy upamiętniającej, pomysł 
na nieco delikatniejszy w swej stylistyce projekt. Ważne okazało się skupienie na pozytywnym 
ładunku emocjonalnym, dydaktycznym i estetycznym, zaznaczenie pewnej poetyckości „nowych 
pomników” skupiających się na najmłodszych ofiarach.
 Chęć upamiętniania i tworzenia prac zaangażowanych doprowadziła do tego, że przez 7 lat 
na bałuckich murach powstało 28 murali16. Są to wizerunki dzieci w skali 1:1, oparte głównie na 
autentycznych zdjęciach wykonanych na terenie getta w Łodzi lub kadrach z innych obszarów17. Za 
odpowiedni środek wyrazu przyjęto mural wykonany po ówczesnym przygotowaniu przynajmniej 
czterech szablonów o zneutralizowanej kolorystyce w skali odcieni szarości, co ma nawiązywać do 
wykorzystywanych do projektu archiwalnych, czarno-białych zdjęć.

16 Stan na 28 września 2018 roku.
17 Głównie w przypadku odwzorowywania dzieci romskich – fotografie z Łodzi nie zachowały się, dlatego 

korzystano z kadrów wykonanych przez Niemców w połowie lat 30. XX w.
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il. 7. „Dzieci Bałut – murale pamięci”, dziewczynka z obozu cygańskiego, ul. Wojska Polskiego 82, fot. D. Pawełczyk

negatywnie używane sformułowanie „żydzie”, na kilka miesięcy, zanim zniknie cała ściana, po-
zostanie tylko ten wyraz. Zdarzenie dobitnie pokazuje, że nowe formy upamiętniania stawiają 
na czasowość i nie wpisują się w kategorię dawnej monumentalności, która za wszelką cenę 
walczy o ocalenie od zapomnienia. 
 Ciekawym przykładem współczesnego podejścia do „pomnikowości”, miejsc pamięci, no-
wych form upamiętniania, anty-monumentalizmu jest również projekt „Dzieci Bałut – murale 
pamięci”. Akcja przybliżająca najmłodsze ofiary Litzmannstadt Getto, a dokładnie uczestników 
Wielkiej Szpery – akcji przeprowadzonej przez Niemców, dotyczącej wywózki z getta dzieci 
poniżej 10 roku życia do ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem14. Okrutne wydarzenia za-
początkowała likwidacja szpitali i sierocińców w getcie, a następnie bezpośrednie odłączanie 
dzieci od rodzin. Translokowano w ten sposób ponad piętnaście tysięcy osób. 
 Pomysłodawczynią projektu „Dzieci Bałut” jest Katarzyna Tośta, która zapragnęła zacząć 
upamiętniać i badać historię dzieci polskich, żydowskich i romskich żyjących i umierających 
w Litzmanstadt Getto15. Z kolei do wykonania murali zaproszonych zostało dwóch artystów 
plastyków: Piotr Saul – asystent na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu i Damian 
Idzikowski – asystent w Pracowni Podstaw Grafiki Warsztatowej łódzkiej ASP.
    

14 Akcja dotyczyła również wywózki i morderstw osób chorych i starszych, które skończyły sześćdziesiąty piąty rok 
życia, jednak projekt „Dzieci Bałut – murale pamięci” od początku zakładał skupienie się na najmłodszych ofiarach.

15 Przedsięwzięcie otrzymuje dotacje od ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra”, silnie 
wspierającego inicjatywy mające na celu edukowanie z zakresu historii.

il. 6. „Dzieci Bałut – murale pamięci”, ul. Obrońców Westerplatte, fot. D. Pawełczyk
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   Żywa pamięć traumatycznych wydarzeń czasu wojny odchodzi wraz z ostatnimi żyjącymi 
świadkami tych zdarzeń. Teraźniejszość decyduje o kierunku pamiętania na przyszłość. Współcze-
śnie właściwie zajmujemy się już wytwarzaniem wśród widzów społecznej pamięci epizodów zna-
nych jedynie z historii. Tej z kolei nie studiujemy już z takim zaangażowaniem jak nasi przodkowie. 
Coraz mniej czytamy, swą wiedzę czerpiąc głównie z eventów historycznych, wystaw i miejsc 
będących świadkami wydarzeń. Dlatego też stoi przed instytucjami ogromne wyzwanie opraco-
wywania, co rusz to nowych technik przekazywania prawdy historycznej przystosowanych do no-
wych odbiorców. Współcześnie oczekujemy od miejsc pamięci: związku z tożsamością, kierowania 
komunikatu nie do zbiorowości, a każdego widza z osobna, innowacyjności, ale i przynależności 
do kanonu w jednym oraz ponadczasowości.
 Kreujemy nowy etos połączenia przeszłości z przyszłością. Nie wystarczy już kserokopia do-
kumentów w gablocie, archiwalne zdjęcia, czy film. Forma pomnika, popiersia, który staje się 
pasywną częścią architektury ogrodowej, obelisku, tablicy pamiątkowej jako kształtu dla pamięci 
o zbrodni, współcześnie może okazać się strukturą ograniczającą dla odbiorców nowej kultury 
wizualnej i technik nauki historii. Również ciągłe eksploatowanie rekwizytów historycznych naraża 
je na dewaluację w ikonosferze. Widz nastawiony jest na bezpośrednie doświadczanie zmysłowe: 
na dotyk, zapach, ekstremalne bodźce wizualne zawarte w przedmiotach, które tworzyły dawny 
świat.
 Miejsca pamięci obecnie starają się przenosić widza w miejsce wydarzeń. Czy nie jest to jednak 
ślepa uliczka, o której pisała m.in. Aleida Assmann? Areny terroru można zwiedzać, jedynie posłu-
gując się filtrem artystycznej kreacji i pedagogicznej inscenizacji, która, mówiąc obrazowo, otwiera 
wprawdzie okno ku przeszłości, zarazem jednak przesłaniając je zasłoną. Istnienie zasłony, jaką są 
formy prezentacji, nie powinno być ukrywane, lecz – w przeciwieństwie do reguł hollywoodzkiego 
realizmu – zasłona powinna pozostać równie widoczna jak przedmiot prezentacji20. Współczesne 
identyfikowanie się z historycznymi, traumatycznymi zdarzeniami, tworzenie na pozór wiernych 
odtworzeń miejsc traumatycznych, jednak z dużą dozą kreacji osób aranżujących przestrzeń, ni-
gdzie nie prowadzi. Nie powinniśmy wizualnie łączyć teraźniejszości i przeszłości.
 Współczesne miejsca pamięci upamiętniają, lecz nie noszą już tak agresywnej formy pouczają-
cej, czy ostrzegającej, przybierają formy przyległe do rytmu miasta. Sceptycy zaznaczają, że aktu-
alne formy artystycznego upamiętniania zmierzają w kierunku przedefiniowania problemów. Do 
zaakcentowania tej kwestii pasują pytania stawiane przez Georgesa Didi-Hubermana: (…) czy aby 
przekazać, trzeba uprościć? Czy aby nauczyć, trzeba upiększyć? Idąc dalej, można by zapytać: czy aby 
powiedzieć prawdę, trzeba skłamać? Kto odważyłby się odpowiedzieć na te pytania twierdząco?21

 Na przykładzie Łodzi, mojego rodzinnego miasta, z powodzeniem można prześledzić wy-
stępowanie miejsc pamięci od tych wiernie odtwarzających tereny historyczne, przez alegoryzu-
jące, metaforyczne, czasowe, aż po anty-monumentalne – nowe formy upamiętniania zrywające 
z wcześniejszym (XX-wiecznym) kanonem, zaznaczające problem, jednak niezakładające jego 
wyczerpania.
 Artyści coraz częściej stawiają na wkomponowanie prac w zastaną przestrzeń, dbając o jej cią-
głość a zarazem będąc otwartymi na wszelkie zmiany samego podłoża prac, a nawet ich całkowite 

20 A. Assmann, op. cit., s. 184.
21 Georges Didi-Huberman, Kora, przeł. T. Swoboda, Gdańsk 2013, s. 59.
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 Umiejscowienie murali nie jest przypadkowe, wpływa na nie kilka czynników: historie odwzo-
rowywanych postaci, atrakcyjność i dostępność konkretnych ścian. Budynki dobierane są przez 
wzgląd na możliwie najbliższe okolice wykonania historycznych kadrów fotograficznych lub in-
formacje o rejonach, w których przebywały portretowane dzieci.
 Katarzyna Tośta nie ukrywa, że miejsca murali wybierane są z premedytacją. Są to głownie 
kamienice, które mają małe szanse na ocieplenie i odnowienie. Szare, skazane na zapomnienie 
budynki, których ściany nasiąknięte są jeszcze historią. Nowe, czyste powierzchnie nie byłyby już 
tak atrakcyjne, stanowiłyby nienaturalne podłoże dla projektu. Dodatkowym atutem jest rozsianie 
realizacji po dosyć sporym obszarze Bałut, a przez to zmuszenie widza do przebycia pewnej drogi, 
która pozwala wyobrazić sobie dawne Bałuty i poszukiwać kolejne podobizny.  
Wizerunkom dzieci nie towarzyszą tablice informacyjne tłumaczące założenia projektu, czy opo-
wiadające historię konkretnych dzieci, jak to często ujmowane jest w klasycznych pomnikach czy 
muralach upamiętniających. Można zastanawiać się, czy traktować to jako atut projektu czy cechę 
generującą problem w odbiorze, zrozumieniu prac. Katarzyna Tośta przyznała, że jest to celowy 
zabieg, który mimo obaw sprawdził się na Bałutach, gdzie mieszkańcy, szybko połączyli ze sobą 
wizerunki i odkryli, co je łączy, o co w nich chodzi. Pomysłodawczyni dodatkowo przyznaje, że nie 
spotkała się z agresywnym, czy chociażby negatywnym odbiorem prac. Żadne z nich nie zostały 
umyślnie zniszczone (możliwe, że ma na to wpływ fakt, że portretowane są dzieci). Zaobserwo-
wano nawet bardzo pozytywne reakcje, jak wtedy, gdy mieszkańcy ulicy Wawelskiej 1 (miejsca 
w okolicy, ale bezpośrednio nienaznaczonego historycznie) sami zgłosili się z prośbą o stworzenie 
na ich budynku muralu, co ostatecznie zaowocowało realizacją portretu anonimowej dziewczynki. 
 „Dzieci Bałut” nie można traktować jak standardowego pomnika, chociażby ze względu na 
jego ulotność, czasowość, wykorzystane materiały, które nie należą do trwałych, mimo że opowia-
dają o historii, która nie powinna zaniknąć, zostać zapomniana. Realizacje stale są obserwowane 
przez twórców i mimo wyboru techniki wskazującej na czasowość projektów, artyści biorą pod 
uwagę ewentualne odtworzenie postaci, czy ich przeniesienie jak w przypadku muralu Abramka 

– pierwotny wizerunek niebawem zostanie zamalowany.
 Akcja od początku miała być bardziej działaniem z pogranicza Street artu niż dopowiedzeniem 
historycznym. O projekcie można dowiedzieć się za pomocą strony internetowej, aplikacji na 
telefon i papierowych mapek, co roku informujących o nowych muralach.

Współczesny widz i różnorodność kreacji miejsc pamięci

 Na całym świecie przeżywamy nadejście czasu pamięci tak Pierre Nora napisał w zbiorze tekstów 
Era upamiętniania z 1984 roku, zaś w latach 90. XX wieku stworzono pojęcie „kultura pamięci”, co 
spowodowało podejście do pamiętania jako zadania, obowiązku18. Współcześnie Ewa Domańska 
wypowiadając się o Holokauście zaznacza, że gromadzenie wiedzy na temat tej katastrofy nie idzie 
bowiem w parze z jego lepszym rozumieniem19. Te trzy wypowiedzi pokazują jak konstruuje się po-
dejście do upamiętniania: od wiernego obowiązku do konieczności opracowania nowych technik 
przekazu wiedzy historycznej.

18 Aleida Assmann, Między historią a pamięcią. Antologia, M Saryusz-Wolska (red.), Warszawa 2013, s. 277.
19 Ewa Domańska, Wprowadzenie: Pamięć, etyka i historia [w:] Pamięć, etyka…, s. 18.
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 zanikanie i zapominanie, w ten sposób broniąc się przed przyjęciem stylistyki realizacji-muzeum 
czy realizacji-skansenu.
 Jedno jest pewne niezależnie od zmieniających się mód, przemian stylistycznych, miejsca pa-
mięci nie mogą ulec etycznej dezaktualizacji, poddać się historycznemu dystansowi. Powinny 
mieć swoje stałe miejsce w pamięci historycznej, zaś sami odbiorcy muszą częściej przyjmować 
perspektywę archeologów, dla których najtrudniejszą i najbardziej wymagającą lekcją jest ta pod-
stawowa – lekcja patrzenia.

Streszczenie
 
W swoim artykule przedstawiam wybrane miejsca pamięci na terenie Łodzi, ściśle związane 
z wojną i okupacją. Są wśród nich te budowane na klasycznym modelu upamiętniania miejsc 
wydarzeń historycznych (muzea, pomniki) i realizacje oparte na działaniach mających na celu 
powołanie nowoczesnych środków, aby przybliżać historię współczesnym mieszkańcom miasta 
(akcje performatywne, murale i zielone tereny rekreacyjne). W Łodzi upamiętnianie w sztuce po 
Zagładzie za sprawą tworzenia miejsc pamięci ujmuję w czterech zaobserwowanych i nazwanych 
przeze mnie kategoriach. Wyróżniam: miejsca dokumenty – świadkowie wydarzeń, miejsca ale-
gorie – metaforyczny dokumentalizm, miejsca chwilowe – wydarzenia czasowe czyli pamięć jako 
aktywny akt oraz miejsca znalezione – anty-monumentalizm i nowe formy upamiętniania.

Słowa kluczowe: Łódź, martyrologia, miejsca pamięci, nowe formy upamiętniania

Summary

Traditional forms of representation and new ways of talking about crime based on Łódź me-
morial sites and contemporary art activities.

 In this article I present selected memorials in Lodz, closely related to war and occupation. 
Among them there are those built on a classic model of commemoration of historical events 
(museums, monuments) and projects based on activities aimed at establishing modern means to 
bring the history closer to the contemporary inhabitants of the city (performative actions, murals 
and green recreation areas). In Lodz, commemoration in art after the Extermination through the 
creation of memorial sites is captured in four categories. I have distinguished them as following: 
places documents – witnesses of events, places allegories – metaphorical documentalism, tempo-
rary places – temporal events, where memory is an active act, and places found – anti-monumen-
talism as new form of commemoration.

Key words: Lodz, martyrization, memorials, new forms of commemoration

mgr Dominika Pawełczyk,
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
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Wstęp

 Nowa Huta jest pierwszym miastem budowanym od podstaw w powojennej historii Polski1. 
W zamyśle miała być esencją Polski Ludowej, stanowić przykład idealnej budowy socreali-
stycznego miasta „bez Boga i kościołów”, realizującego w praktyce idee doktryny socjalistycz-
nej2. W rzeczywistości za sprawą oporu ludności, manifestacji ulicznych, strajków oraz silnych 
struktur organizacyjnych NSZZ „Solidarność”, stała się symbolem walki o wolność i wiarę. To 
właśnie olbrzymie, dobrze zintegrowane grupy robotników stanowiły oparcie dla Związku, 
czyniąc z Nowej Huty jeden z najważniejszych bastionów „Solidarności”3.
 Pamięć o strukturach Związku, strajkach, protestach i walkach ulicznych jest wciąż żywa 
wśród dawnych działaczy „Solidarności” oraz mieszkańców Nowej Huty uczestniczących 
w tamtych wydarzeniach. Dbają oni o upamiętnianie ważnych rocznic i wydarzeń, inicjują 
także odsłanianie tablic i pomników, chętnie też dzielą się swoimi wspomnieniami z mło-
dzieżą, a także zachowują tradycje, jak np. Pielgrzymka Ludzi Pracy do Czernej, odbywająca się 

1 Agnieszka Pudełko, Dziedzictwo kulturowe Krakowa, [w:] Ochrona i zarządzanie dziedzictwem kulturowym, 
Łukasz Gaweł, Weronika Pokojska, Agnieszka Pudełko (red.), Kraków 2016, s. 304.

2 Jan L. Franczyk, Bóg zamieszkał w Nowej Hucie, [w:] Nowa Huta - miasto krzyża i pracy, Jan L. Franczyk, Marek 
Lasota, Jan Szczepaniak (red.), Kraków 2009, s. 17.

3 Maciej Miezian, Ryszard Kozik, Burzliwe dzieje od czasów stalinizmu do „Solidarności”, [w:] Przewodnik Nowa 
Huta, Maciej Miezian, Ryszard Kozik (red.), Kraków 2017, s. 1.

Zarządzanie pamięcią o dziedzictwie i działalności opozycyjnej...

Zarządzanie pamięcią o dziedzictwie i działalności opo-
zycyjnej NSZZ „Solidarność” na przykładzie Nowohuc-
kiego Szlaku Solidarności

Anna Modzelewska-Stalmach
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  Ferczyk11, Edward E. Nowak12, Maciej Mach13 i Wojciech Marchewczyk14. Do września 2018 r. 
stworzono dwadzieścia folderów dotyczących szlaków „Solidarności” w osiemnastu powiatach 
Małopolski15.
 Nowohucki Szlak Solidarności wiedzie przez stare, robotnicze osiedla, pomiędzy socreali-
stycznymi budynkami, których styl nawiązuje do renesansu jako polskiego stylu narodowego, 
cechującego się klarownością, symetrycznością, powtarzającymi się rytmicznie akcentami. 
W architekturze dzielnicy widać także inspirację modernistyczną ideą jednostki sąsiedzkiej 
(neighborhood unit)16. 
 Punkty wyszczególnione na szlaku, wskazują łączność pomiędzy działaniami 
ogólnozwiązkowymi i lokalnymi17. Jednym z celów projektu było także stworzenie katalogu 
miejsc związanych z działalnością solidarnościową, również odkrycie tych nieznanych oraz 
przypomnienie już nieistniejących18. Wśród nich znajduje się wiele związanych z Kościołem 
katolickim, który miał znaczący wpływ na powstanie i działalność ruchu solidarnościowego, 
a także  kształtowanie podstawowych wartości składowych etosu „Solidarności”19. Ruchowi 
temu towarzyszyła bowiem symbolika religijna i narodowa, gdzie silna wiara przeplatała się 
z pragnieniem wolności20. Zwłaszcza dla mieszkańców Nowej Huty znaczenie krzyża jako 
symbolu wolności było czytelne i ważne21. Nie dziwi więc fakt, że większość obiektów na szlaku 
ogniskuje się wokół kościołów, istotnych dla działalności opozycyjnej na terenie Nowej Huty, 
takich jak: Arka Pana w Bieńczycach, kościół Maksymiliana Kolbego w Mistrzejowicach, ko-
ściół na os. Szklane Domy, opactwo Cystersów w Mogile. Księża z tych kościołów wspierali 
działalność nowohuckich struktur Związku, często sami inicjując ich powstawanie. Wymie-
nione miejsca związane są z charyzmatycznymi kapłanami, potrafiącymi mobilizować ludzi do 
działania, gromadzącymi tłumy na mszach świętych za Ojczyznę, wygłaszającymi patriotyczne 
kazania. Przede wszystkim warto tu wspomnieć ks. Kazimierza Jancarza (organizatora Mszy za 
Ojczyznę w Mistrzejowicach), ks. Władysława Palmowskiego (organizatora Mszy za Ojczyznę 

11 Zbigniew Ferczyk – żołnierz Armii Krajowej, działacz opozycyjny w PRL, przewodniczący Komitetu Założy-
cielskiego „S” w Dyrekcji Inwestycji HiL, współtwórca Duszpasterstwa Hutników w Nowej Hucie. Zob. http://
www.encysol.pl/wiki/Zbigniew_Ferczyk.

12 Edward Edmund Nowak – działacz opozycyjny, członek KRH, delegat na I KZS, aresztowany w styczniu 1982 
r., doradca TKRH. Zob. Edward E. Nowak, Moja Solidarność lata 80–81 w Nowej Hucie, Kraków 2015,  s. 190.

13 Maciej Mach – działacz opozycyjny, członek Komitetu Założycielskiego „S” w Walcowni Blach Karoseryjnych 
HiL, współtwórca Komitetu Ocalenia Solidarności HiL, następnie GROT, koordynator działalności TKRH. 
Zob. http://www.encysol.pl/wiki/Maciej_Mach.

14 Wojciech Marchewczyk – działacz „S”, pracownik naukowy AGH, internowany w listopadzie 1982 r., redaktor 
naczelny „Hutnika”. Zob. Edward E. Nowak, Moja Solidarność…, s. 189.

15 Wywiad autorki z Adamem Gliksmanem z dnia 19.09.2018.
16 Miłosz Zieliński, Nowa Huta-miasto zielone, miasto socrealistyczne – koncepcja architektoniczno krajobrazowej 

rewitalizacji centrum Nowej Huty, „Przestrzeń i Forma” 2010, nr 13, s. 295.
17 Majlech, Szlaki „Solidarności”…, s. 12. 
18 Szlaki „S” w Małopolsce, „Tygodnik Solidarność” 2013, nr 28, s. 1.
19 Jarosław Gowin, Kościół a „Solidarność”, [w:] Lekcja sierpnia. Dziedzictwo „Solidarności” po dwudziestu latach,  

Dariusz Gawina (red.), Warszawa 2002, s. 15, s. 29. 
20 Andrzej Kobyliński, Wiara i wolność. Dziedzictwo Sierpnia i etyka solidarności, [w:] Wiara i wolność. Doświad-

czenie i dziedzictwo pierwszej „Solidarności”, Andrzej Kobyliński (red.), Płock 2001, s. 10.
21 Stanisław Malara, Podziękowanie, [w:] Nowa Huta - miasto krzyża i pracy, Jan L. Franczyk, Marek Lasota, Jan 

Szczepaniak (red.), Kraków 2009,  s. 123.
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cyklicznie od 35 lat4. Niematerialne dziedzictwo jest nośnikiem tożsamości kształtowanej przez 
tradycje oraz indywidualną i zbiorową pamięć”5. To właśnie budynki, pomniki oraz obyczaje 
pewnych grup tworzą siatkę znaczeń i miejsc, które przestają być anonimowe6. Doświadczenia 
budują relacje i więzi jednostek z przestrzenią miasta, dając poczucie tożsamości7. 
 Jednym z pomysłów na upamiętnienie dziedzictwa NSZZ „Solidarność” jest Nowohucki 
Szlak Solidarności, obejmujący 26 ważnych punktów na mapie dzielnicy, zarówno pomników, 
budynków i miejsc związanych z działalnością opozycyjną w latach 80. XX wieku. Celem ar-
tykułu jest analiza sposobów utrwalania pamięci o najważniejszych wydarzeniach, manifesta-
cjach i strajkach w tej dzielnicy, jak również lokalnych strukturach Związku. W pracy zaprezen-
towane zostały wyniki badań jakościowych (wywiadów swobodnych pogłębionych) na temat 
inicjatyw upamiętniających najważniejsze wydarzenia i ludzi zaangażowanych w działalność 
opozycyjną. Zgromadzony materiał empiryczny skonfrontowany został z literaturą przedmiotu 
z zakresu zarządzania dziedzictwem oraz struktur organizacyjnych Związku w Nowej Hucie.

Nowohucki Szlak Solidarności – najważniejsze informacje i założenia

 Nowohucki Szlak Solidarności wpisuje się w szerszy projekt pt. „Szlakami Solidarności 
w Małopolsce”, od 2013 r. realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Sieć Solidarności oraz 
Region Małopolska NSZZ „Solidarność”. Pierwotnie ideą tej inicjatywy było stworzenie ośmiu 
szlaków „Solidarności” w miejscowościach województwa małopolskiego, gdzie Związek dzia-
łał szczególnie aktywnie, czyli w: Krakowie, Nowej Hucie, Nowym Sączu, Tarnowie, Bochni, 
Wadowicach, Gorlicach oraz Zakopanem8. Początkowo w ramach projektu wydano osiem 
folderów-przewodników dotyczących działalności opozycyjnej w wyżej wymienionych miej-
scach oraz tras turystycznych związanych z aktywnością „Solidarności”9.  Inicjatywie towa-
rzyszyło także zorganizowanie wspólnego spaceru szlakiem „Solidarności” we wrześniu 2013 
r., gdzie w rolę przewodników wcielili się krakowscy opozycjoniści, tacy jak m.in10: Zbigniew 

4 Region Małopolski NSZZ „Solidarność”, 35. Pielgrzymka do Czernej, www.solidarnosc.krakow.pl/?q=node/1349, 
[dostęp 20 IX 2018].

5 Michał Niezabitowski, Przedmowa, [w:] Niematerialne dziedzictwo miasta. Muzealizacja, ochrona, edukacja, 
Magdalena Kwiecień (red.), Kraków 2016, s. 9.

6 Ibidem. 
7 Ibidem.
8 Majlech, Szlaki „Solidarności”, „Serwis Informacyjny Solidarność Małopolska” 2013, nr 4 (679), s. 12. 
9 Adam Gliksman, O projekcie, www.solidarnosc.krakow.pl/mss/opis.html, [dostęp 20 IX 2018].
10 BESS, Szlakiem Małopolskiej Solidarności, „Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Sieć Solidarności” 2013, nr 

6, s. 1.
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  miejsc wpisujących się we wspomniany szlak turystyczny, ich krótką charakterystykę w opar-
ciu o analizę literatury przedmiotu, jak również cytaty z wywiadów. Na potrzeby niniejszego 
artykułu autorka przeprowadziła wywiad z Stanisławem Malarą (działaczem tajnych struktur  
związkowych z Nowej Huty, współtwórcą Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej, ini-
cjatorem budowy wielu nowohuckich pomników) oraz Adamem Gliksmanem (jednym z po-
mysłodawców Małopolskiego Szlaku Solidarności, wiceprzewodniczącym Regionu Małopolska 
NSZZ „Solidarność”).

2.1. Krzyż Nowohucki

 Jako jedno z najistotniejszych symboli, oddziaływujących na mieszkańców Nowej Huty, 
wpływających na powstanie i funkcjonowanie struktur organizacyjnych NSZZ „Solidarność”, 
działacze jednogłośnie uznają obronę Krzyża Nowohuckiego27. Pierwotnie drewniany krzyż 
umieszczono 17 marca 1957 r. na placu, gdzie miał stanąć pierwszy w Nowej Hucie kościół28. Po 
zmianie decyzji władz próbowano go usunąć, ale w jego obronie stanęli mieszkańcy dzielnicy, 
co wywołało rozruchy i walki z milicją w dniu 27 kwietnia 1960 r.29.
 „Najważniejszy dla »Solidarności« jest Krzyż Nowohucki. […] To miejsce jest kultowo na tyle 
 ważne, że w tym miejscu miał powstać kościół, później władze zmieniły decyzję. […] Siła wiary była 
 mocniejsza niż miasto zaplanowane bez Boga. […] Nie byłoby teraz Pomnika Krzyża, gdyby nie
 walka o ten krzyż. To była walka zwycięska. W perspektywie historii, to tych miejsc walki o budowę
 kościoła było bardzo dużo, ta bitwa była jednak wygrana. […] I to jest zasługa jego obrońców, że
 mimo wielkiego zamętu sianego przez władze, wybudowano kościół. […] Wielki w tym udział
 młodego biskupa Karola Wojtyły, który miał wizję. On przewyższał urzędników partyjnych 
 mądrością, umiał z nimi rozmawiać. Jeśli nie tu, to gdzie ma powstać kościół, ale że powstanie to 
 było wiadomo”. [Stanisław Malara]
 Kościół Arka Pana ostatecznie wybudowano w innym niż pierwotnie przewidziano miej-
scu, ale krzyż pozostał w przestrzeni miejskiej. Obecnie upamiętnia go Pomnik Krzyża Nowo-
huckiego, zaprojektowany w 2007 r. przez prof. Stefana Dousę.
 „Cały czas przewijała się sprawa budowy Pomnika Krzyża Nowohuckiego, takiego, żeby pozostał na 
 stałe. Skoro Nowa Huta, to kombinat. Chciałem, żeby krzyż był metalowy, z brązu. I to udało
  się po latach, już przy wybudowanym kościele [na os. Teatralnym]. To udało mi się zrobić i jest to

ks. K. Jancarzowi (Mistrzejowice); 18. Tablica poświęcona Komisji Robotniczej Hutników (Mistrzejowice); 19. 
Pomnik ks. K. Jancarza (Mistrzejowice); 20. Krzyż ks. J. Popiełuszki; 21. Szkoła Podstawowa nr 85 im. K. Janca-
rza; 22. Ulica ks. K. Jancarza; 23. Zajezdnia MPK Czyżyny; 24. Opactwo  oo. Cystersów w Mogile; 25. Stadion 
Miejski Hutnik Kraków; 26. Cmentarz Grębałowski. Zob. Adam Gliksman, Nowohucki….

27 Na podstawie rozmów z nowohuckimi działaczami Związku: Zbigniewem Ferczykiem, Stanisławem Malarą, 
Beatą Windak, Kazimierzem Mazurem, Anną Staniec, Józefem Wiśniewskim, Piotrem Włodarczykiem.

28 Tadeusz A. Janusz, Krzyż Nowohucki początkiem i znakiem nowej ewangelizacji, Kraków 2017, s. 20.
29 Zob. Jan Leszek Franczyk, Na fundamencie krzyża: Kościół katolicki w Nowej Hucie w latach 1949–1989, Kraków 

2004.
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w Arce Pana, inicjatora tajnych struktur m.in. Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej), 
ks. Niwarda Karsznię (opiekuna Duszpasterstwa Hutników). Wydarzeniem, które wstrząsnęło 
działaczami Związku było zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki w 1984 r., co w Nowej Hucie od-
zwierciedlają liczne tablice i pomniki mu poświęcone. 
 Istotnym celem Nowohuckiego Szlaku Solidarności jest również zapoznanie młodzieży 
i dzieci z najnowszą historią Polski. Na jego trasie odbywają się gry miejskie, których głównych 
założeniem jest zapoznawanie gimnazjalistów i licealistów z  historią, dziedzictwem i kulturą 
Nowej Huty, jak również wpływem „Solidarności” na transformacje ustrojowe22. Inicjatywa 
może być postrzegana także jako próba „ożywienia” tej części Krakowa zarówno dla miesz-
kańców, jak i turystów. Obiekty zamieszczone na szlaku, znajdują się również w trzech „spa-
cerownikach” i trasach rekomendowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa na 
muzealnej stronie internatowej23: 1. Pierwsze osiedla Nowej Huty; 2. Kombinat; 3. Szlakiem 
Zadymiarzy. Zastrzeżenia działaczy budzi nazwa tego ostatniego, a określanie ich „zadymia-
rzami” uznają za krzywdzące i pauperyzujące rolę nowohuckich struktur Związku, co akcen-
towali w trakcie wywiadów. 
 Choć inicjatyw rozpowszechniających wiedzę o historii i dziedzictwie zarówno Nowej 
Huty, jak i NSZZ „Solidarność” stale przybywa, zwłaszcza za sprawą Regionu Małopolska 
NSZZ „Solidarność” oraz „Stowarzyszenia Sieć Solidarności” organizujących m.in. konkursy, 
spotkania i spacery dla młodzieży, to jednak nie mają one dużego oddźwięku społecznego, 
często za sprawą dyrektorów szkół, którzy niechętnie podejmuję tę tematykę24. Łukasz Gaweł 
negatywnie ocenia brak pomysłu władz miasta na promocję Nowej Huty, zwracając uwagę 
na zniszczone socrealistyczne budynki i ogólne zaniedbanie dzielnicy, na której wciąż ciąży 
odium socjalistycznego miasta, pamiątki po sowieckiej dominacji25. 

Nowohucki Szlak Solidarności – wykaz miejsc pamięci

 Nowohucki Szlak Solidarności obejmuje 26 punktów związanych z działalnością opozy-
cyjną i związkową w latach 1980–1989 na terenie Nowej Huty26. Poniżej zaprezentowano wykaz 

22 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, „Szlakiem nowohuckiej Solidarności. A kuku panie generale” 
– gra miejska dla uczniów szkół gimnazjalnych, liceów i techników, www.pbw.edu.pl/oferta/konkursy/aktualne/
1089-szlakiem-nowohuckiej-solidarnosci-a-kuku-panie-generale-gra-miejska-dla-uczniow-szkol-gimnazjal-
nych-liceow-i-technikow, [dostęp 20 IX 2018].

23 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Spacery po Nowej Hucie, www.mhk.pl/oddzialy/dzieje-nowej-huty/
spacery-po-nowej-hucie, [dostęp 20 IX 2018].

24 Wywiad autorki z A. Gliksmanem w dniu 19.09.2018.
25 Łukasz Gaweł, Zabytki techniczne w Krakowie – zapomniane dziedzictwo, [w:] Zarządzanie. Kultura. Media. 

Dziedzictwo, Emil Orzechowski, Łukasz Gaweł (red.), Kraków 2012, s. 179.
26 Wykaz miejsc na Szlaku Nowohuckiej Solidarności: 1. Tablica Komisji Robotniczej Hutników na bramie kom-

binatu; 2. Kościół pw. M.B. Częstochowskiej na os. Szklane Domy; 3. Pomnik ks. J. Popiełuszki, os. Szklane 
Domy; 4. Pomnik Prasy Podziemnej, os. Szklane Domy; 5. Pomnik 25-lecia Solidarności i odrodzenia Samo-
rządu, os. Szklane Domy; 6. Tablica Duszpasterstwa Hutników, os. Szklane Domy; 7. Aleja Solidarności; 8. 
Tablica TKRH na os. Centrum B; 9. Pomnik Solidarności na pl. Centralnym; 10. Pomnik W. Lenina w Alei 
Róż (nieistniejący); 11. Krzyż Nowohucki; 12. Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski „Arka Pana”; 13. Plac 
i pomnik B. Włosika; 14. Kościół pw. Maksymiliana Marii Kolbego; 15. Tablica poświęcona ks. J. Popiełuszce 
(Mistrzejowice, 1985); 16. Tablica poświęcona ks. J. Popiełuszce (Mistrzejowice, 2004); 17. Tablica poświęcona 



179178 Architektura miast vi

  przechowywane w Arce Pana”. Od 13 czerwca 1982 r. w kościele organizowano comiesięczne 
nabożeństwa, gromadzące tysiące wiernych, których uczestnicy byli często atakowani przez 
ZOMO35. Po jednym z takich nabożeństw został zastrzelony młody robotnik Bogdan Włosik.

2.3. Plac i pomnik Bogdana Włosika

 Zabójstwo 19-letniego ucznia technikum, pracownika HiL Bogdana Włosika spotkało się 
z gwałtowną reakcją i oburzeniem społeczeństwa. Zastrzelony 13 października 1982 r. przez 
kapitana SB młody hutnik stał się postacią symboliczną, synonimem walki Nowej Huty o wol-
ność. Protesty i walki uliczne, które wybuchły po jego śmierci trwały do dnia pogrzebu. Na 
Cmentarzu Grębałowskim żegnało go około 20 tys. ludzi. 
 „Ważne dla mieszkańców Nowej Huty jest upamiętanie śmierci Bogdana Włosika i innych pomor
 dowanych na terenie Nowej Huty w różnym okresie, przy pl. Włosika. Śmierć Bogdana Włosika to 
 jest 13 października 1982, Ryszard Smagur36 zmarł 1 maja 1984, Andrzej Szewczyk 8 czerwca 198237, 
 Jacek Żaba38 5 lutego 1989 popełnił samobójstwo, bo był nękany w więzieniu. Ten pomnik został 
 wybudowany z oszczędzonych składek ze Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej. To była 
 bardzo istotna sprawa, że ten pomnik powstał”. [Stanisław Malara]
 Od 1992 r. Bogdana Włosika i inne ofiary stanu wojennego upamiętnia pomnik, po-
stawiony w miejscu, gdzie młody robotnik został postrzelony na os. Przy Arce, naprzeciw 
kościoła. 

2.4. Kościół pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach

 Ważną rolę w latach 80. XX wieku odgrywał również kościół pw. Maksymiliana Marii 
Kolbego w Mistrzejowicach. Był to drugi kościół wzniesiony na terenie Nowej Hucie. Budy-
nek postawiono obok stojącej od 1970 r. „zielonej budki”, baraku pełniącego funkcję punktu 
katechetycznego39. Postmodernistyczny kościół budowano w latach 1976–1983 według projektu 
architekta Józefa Dutkiewicza40. Ściany świątyni wykonano z białego kamienia pińczowskiego, 
natomiast schody z czerwonego piaskowca szydłowieckiego41. W miejscu „zielonej budki” 

35 Zob. Antoni Dudek, Tomasz Marszałkowski, Walki uliczne w PRL 1956–1989, Kraków 1999.
36 Ryszard Smagur – pracownik introligatorni, zmarł 1 maja 1983 r. zraniony w szyję petardą z gazem łzawiącym 

podczas rozpędzania demonstracji w Nowej Hucie przez milicję, miał 29 lat. Zob. Portal Edukacyjny IPN, Mil-
czący świadkowie, 13grudnia81.pl/sw/opor-spoleczny/milczacy-swiadkowie/6757,Ryszard-Smagur.html, [dostęp 
20 IX 2018].

37 Andrzej Szewczyk – absolwent Technikum Górniczego, pobity do nieprzytomności przez patrol ZOMO, zmarł 
w szpitalu, miał 22 lata . Zob. T. Subik, Tłumy żegnały ofiary komuny na cmentarzu w Grębałowie, dziennikpol-
ski24.pl/tlumy-zegnaly-ofiary-komuny-na-cmentarzu-w-grebalowie/ar/4813287, [dostęp 20 IX 2018].

38 Jacek Żaba – elektromonter, pracownik MPK, skazany za przecięcie pasków klinowych w autobusach w zajezdni 
w Czyżynach w celu wywołania strajku, popełnił samobójstwo, miał 26 lat. Zob. E. Zając, Jacek Żaba, www.
encysol.pl/wiki/Jacek_%C5%BBaba, [dostęp 20 IX 2018].

39 Agnieszka Wartacz, Sacrum w „Mieście bez Boga”…, s. 174.
40 Historia parafii, www.mistrzejowice.net/Historia,ke/Historia-Parafii,acb.html, [dostęp 20 IX 2018].
41 Budynek kościoła, www.mistrzejowice.net/Historia,ke/Budynek-Kosciola,aca.html, [dostęp 20 IX 2018].
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 najważniejszy pomnik na terenie Nowej Huty. […]Ważne upamiętnienie to też ul. Obrońców
 Krzyża, która powstała w wolnym samorządzie jako jedna z pierwszych przemianowanych ulic”. 
 [Stanisław Malara] 
 Zwycięska obrona Krzyża stanowiła wyłom w socjalistycznej wizji idealnego miasta, pro-
jektującego posłusznego obywatela30, będąc szokiem dla władz, a dla mieszkańców inspiracją 
do dalszej walki opozycyjnej. Po 1989 r. obronę Krzyża upamiętnia nazwa ulicy na terenie 
dzielnicy, która dodatkowo przypomina o randze i znaczeniu wydarzenia.

2.2. Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski „Arka Pana”

 Po zwycięskiej obronie Krzyża władze zgodziły się na budowę kościoła, który powstawał 
w latach 1967–1977 według projektu Wojciecha Pietrzyka, natomiast jego konstruktorem był 
prof. Jan Grabacki31. Świątynię nazwano Arką Pana, bo jak pisał ks. Gorzelany, płynęła ona „jak 
arka na morzu zła ponad wodami historii”32. Świątynia ozdobiona jest z zewnątrz tysiącami 
kamieni rzecznych, a jej kształt i dach nawiązują formą do żelbetonowej kaplicy pielgrzymko-
wej Notre Dame du Haut w okolicach Ronchamp, projektu Le Corbusiera33.  
 Arka Pana odegrała kluczową rolę we wsparciu opozycjonistów zwłaszcza po wprowadze-
niu stanu wojennego. Znaczenie świątyni wiązało się z działalnością ks. Władysława Palmow-
skiego, który od 13 grudnia 1981 r. zaangażował się w pomoc represjonowanym oraz w od-
budowę podziemnych struktur „Solidarności”. W 1983 r. ks. Palmowski wraz ze Stanisławem 
Malarą powołał do życia Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej, zrzeszający ok. 7 tys. pra-
cowników, funkcjonujący nieprzerwanie do 1989 r.34

 „Miejsce szczególnie ważne po Krzyżu to Arka Pana, pierwszy kościół wybudowany »w mieście
 bez Boga«. […] Nad antresolą jest witraż ufundowany przez TKRH ze składek. W kaplicy pojednania 
 umieszczono krzyż Bogdana Włosika. […] Arka Pana otrzymała medal Cracoviae Merenti [w 2012 r.] 
 jako ostoja »Solidarności«, działalności początkowej, struktur podziemnej »Solidarności«”. 
 [Stanisław Malara]
 „Sama Arka jest miejscem symbolem, ujętym na naszym szlaku, bo to jeden z najważniejszych 
 kościołów w latach 80. na mapie Polski. […] Nie umiem powiedzieć dlaczego w Arce jest trochę 
 mniej miejsc upamiętnienia »Solidarności«. Obok znajduje się pomnik Bogdana Włosika, który 
 jednoznacznie kojarzy się z Arką, trochę wypełnia tę przestrzeń. Jednak jakbyśmy wzięli pod uwagę 
 Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej i rolę ks. [Władysława] Palmowskiego, to trochę tych 
 obiektów na mapie brakuje”. [Adam Gliksman]
 Działacze i obecne władze Związku zauważają, że w Arce Pana brakuje miejsc upamięt-
nienia działalności Solidarności i ks. Palmowskiego. Tym bardziej, że jak podkreślał Zbi-
gniew Ferczyk: „W stanie wojennym, od maja 1982 r., sztandary »Solidarności« [z HiL] były 

30 Agnieszka Pudełko, Tematyzacja rewitalizowanej przestrzeni – problem czy konieczność?, „Zarządzanie w Kul-
turze” 2015, nr 16, s. 397.

31 Edward Baniak, O kościele, http://arkapana.pl/o-kosciele/1, [dostęp 20 IX 2018].
32 Józef Gorzelany, Gdy nastał czas budowy Arki. Dzieje budowy kościoła w Nowej Hucie, Paryż 1988, s. 18.
33 Riccardo Bianchini, Notre Dame du Haut Chapel by Le Corbusier – Ronchamp, www.inexhibit.com/mymuseum/

notre-dame-du-haut-le-corbusier-ronchamp-chapel, [dostęp 20 IX 2018].
34 Zob. Adam Gliksman, Andrzej Malik, Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej (1982–1989), Kraków 2014.
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  był o. Niward Karsznia, szybko stała się ważnym punktem działalności opozycyjnej. W ko-
ściele tym, położonym najbliżej Huty im. Lenina szukali schronienia robotnicy po rozbitych 
strajkach. To właśnie tu powstało w 1983 r. Duszpasterstwo Hutników, organizujące kolonie 
dla dzieci, pomoc sąsiedzką, czy paczki świąteczne dla potrzebujących.
 „Kościół na Szklanych Domach powstał dzięki ludziom »Solidarności«. To oni w 1981 r. podczas 
 karnawału »Solidarności« wymusili na władzach Krakowa, żeby ten kościół został wybudowany.  
 Tak się wszystko dobrze poskładało, że przed stanem wojennym były już wszystkie pozwolenia i roz
 poczęta budowa. Przewidziana była sprawa, władze nie mogły przyhamować tej budowy”. [Stanisław 
 Malara]
 „Ważne miejsce to Szklane Domy, gdzie przez lata był ks. Niward Karsznia, bardzo przychylnie na
 stawiony do »Solidarności«. To był kościół najbliżej tych wszystkich tragicznych wydarzeń, rozbijania 
 strajku. Sam pamiętam z 1988 r., że tam hutnicy uciekli […]. W 2005 r. było otwarcie muzeum »Solidarności« 
 na Szklanych Domach, które mieściło się w starej kaplicy. Później jednak brak finansowania, brak 
 jednostki, która by zarządzała tym miejscem, spowodował konieczność jego zamknięcia”. [Adam 
 Gliksman] 
 Wokół kościoła na Szklanych Domach znajduje się kilka miejsc upamiętniających działal-
ność struktur „Solidarności”, jak również wsparcie kościoła katolickiego dla opozycji demo-
kratycznej w Polsce. Wśród nich są: Obelisk „Solidarności”, pomnik ks. Jerzego Popiełuszki, 
Pomnik Prasy Podziemnej, tablica Duszpasterstwa Hutników.
 We wrześniu 2005 r. przy kościele na Szklanych Domach odsłonięto obelisk i tablicę upa-
miętniające działalność opozycyjną na terenie Nowej Huty. Data tego odsłonięcia była sym-
boliczna, gdyż nastąpiło to w 25. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” oraz 15. rocznicę 
odrodzenia samorządu w Polsce. Autorem monumentu jest prof. Czesław Dźwigaj.
 „Obelisk przy Szklanych Domach to przedsięwzięcie istotne. […] Była myśl ufundowania tablicy, 
 tylko gdzie tę tablicę umieścić? Zwróciłem się do prof. Czesława Dźwigaja, z prośbą o jej wykonanie. 
 […] Nie mogłem tej tablicy umieścić w Arce Pana, nie chciałem pomniejszać działalności Mistrzejowic 
 i Szklanych Domów. I prof. Dźwigaj powiedział, żebyśmy zrobili obelisk. Znaleźliśmy piękny kamień. 
 […] Działka gmina. Ładnie się to harmonizuje. […] Później powstał pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki 
 w tej linii przy Szklanych Domach, ale już na działce kościelnej”. [Stanisław Malara]
 W grudniu 2006 r. przy kościele odsłonięto pomnik patrona „Solidarności” ks. Jerzego 
Popiełuszki, również zaprojektowany przez Czesława Dźwigaja. Pomnik został ufundowany 
ze składek społecznych, zbieranych przez komitet pod opieką przewodniczącego Małopolskiej 

„Solidarności” Wojciecha Grzeszka50. 
 Pomnik Prasy Podziemnej także autorstwa prof. Dźwigaja odsłonięto w 2007 r. Jego celem 
jest upamiętnienie wszystkich tych, którzy w latach 1982–1989 walczyli o wolność i prawdę za 
pomocą różnych form przekazu i mediów podziemnych.
 „Trzeci pomnik poświęcony drukarzom i kolporterom powstał również w tym samym miejscu. […] 
 Przypomina tych, którzy pisząc, redagując, składając, drukując, zdobywając papier, maszyny i farby, 
 a także dystrybuując podziemne pisma, walczyli o wolność. Z tego słynęła Nowa Huta. […] Wiadomo, 
 że prasa podziemna to »Hutnik« i tutaj dotykam Wojtka Marchewczyka, on za tym chodził, żeby 
 taki pomnik prasy podziemnej powstał. Gdzie to ma powstać? »Hutnik« związany był z Nową Hutą, 

50 Adam Gliksman, Nowohucki….
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obecnie stoi kapliczka Matki Boskiej Łaskawej42. Kościół w Mistrzejowicach jest związany 
z działalnością ks. Kazimierza Jancarza, organizatora comiesięcznych Mszy Świętych za Oj-
czyznę, które przyciągały tłumy wiernych. Na terenie kościoła i parafii znajdują się następujące 
punkty oznaczone na Nowohuckim Szlaku Solidarności: dwie tablice i krzyż poświęcony ks. 
Jerzemu Popiełuszce, tablica i pomnik ks. Kazimierza Jancarza, tablica dedykowana ludziom 

„Solidarności”.
 W mszach św. za Ojczyznę dwukrotnie uczestniczył ks. Jerzy Popiełuszko, nie dziwi więc 
fakt, że kapelana „Solidarności” upamiętniają dwie tablice i krzyż. Na tablicy z 1985 r., ufundo-
wanej w pierwszą rocznicę jego mszy św. w Mistrzejowicach oraz w piątą rocznicę podpisania 
Porozumień Gdańskich, umieszczono fragment homilii patrona „Solidarności”. W 2004 r. od-
słonięto w kościele kolejną tablicę poświęconą ks. Jerzemu Popiełuszce, autorstwa Kazimierza 
Adamskiego. Tablica jest opatrzona napisem dedykowanym ks. Popiełuszce: „Sprawiłeś, że 
ludzie uwierzyli w dobro”43. W 2002 r. w pobliżu kościoła ustawiono krzyż księdza Jerzego, 
ofiarowany przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu 
w Warszawie44.
 W dolnym kościele na Mistrzejowicach znajduje się tablica dedykowana ks. Kazimierzowi 
Jancarzowi, gdzie opisano jego zasługi dla „Solidarności”, nazywając go obrońcą internowa-
nych i aresztowanych, jak również pomnik (metalowa tablica na kamieniu) odsłonięty w 25. 
rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”45. Imieniem kapłana nazwano ulicę w Mistrzejowi-
cach, jak również Szkołę Podstawową nr 85 na os. Złotego Wieku46. Ponadto w 1989 r. odsło-
nięto w dolnym kościele tablicę poświęconą wszystkim ludziom, którzy w latach 1982–1989 
walczyli o wolność, tworząc tajne struktury i ogniwa „Solidarności”. 

2.5. Kościół pw. M.B. Częstochowskiej na os. Szklane Domy 

 Zgodę na budowę Kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej i bł. Wincentego Kadłubka 
wydano w marcu 1981 r. W świadomości mieszkańców funkcjonuje on jako „kościół na Szkla-
nych Domach”. Budynek wznoszono w  latach 1984–1994 według projektu Krzysztofa Dygi 
i Andrzeja Nasfetera47. Kościół zbudowany jest z cegieł, zwieńczony przeszkloną konstrukcją 
dachową oraz otoczony zielenią, pełniącą funkcje użyteczności publicznej48. Postmoderni-
styczna budowla oparta jest na zasadzie czworoboku z podziałem na cztery wnętrza, trzy sta-
nowią dziedzińce klasztorne, czwarty wnętrze świątyni49. Młoda parafia, której proboszczem 

42 Hanna Szczypiór, Michał Michalik, Cztery sposoby na Nową Hutę, [w:] Alternatywny przewodnik po Nowej 
Hucie, Jarosław Klaś (red.), Kraków 2017,  s. 177.

43 Ks. Jerzy Popiełuszko w Mistrzejowicach, www.mistrzejowice.net/Bl-Ks-J-Popieluszko,keh/Ks-Jerzy-W-Mistrze-
jowicach,adbd.html, [dostęp 20 IX 2018].

44 Adam Gliksman, Nowohucki Szlak Solidarności, www.solidarnosc.krakow.pl/mss/szlak-nowohucki.html, [do-
stęp 20 IX 2018].

45 Ibidem.
46 Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Patron szkoły Ks. Kazimierz Jancarz, http://sp85.krakow.pl/o-szkole/patron-szkoly/, 

[dostęp 20 IX 2018].
47 Zob. Niward Karsznia, Powstanie parafii i budowa kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Nowej Hucie, Kraków 1997.
48 Agnieszka Wartacz, Sacrum w „Mieście bez Boga”, „Przestrzeń / Urbanistyka / Architektura” 2018, nr 1, s. 173.
49 Kalendarium parafialne, www.szklanedomy.cystersi.pl/duszpasterstwo/historia, [dostęp 20 IX 2018].
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  siedzibę komitet strajkowy54. W 2005 r., po prywatyzacji HTS i w związku z planowanym 
zburzeniem zgniatacza, przeniesiono monument na plac Centralny, gdzie został ponownie 
uroczyście odsłonięty55.  
 „Miałem pewien kłopot, po co pomnik przy zgniataczu. […] Powstawał wtedy, kiedy o hucie się 
 głośno mówiło, że będzie prywatyzowana, szukało się strategicznego kupca. Ja zapytałem, dlaczego 
 budujecie pomnik wewnątrz huty, jak przyszły właściciel wyrzuci go na śmieci? Oni powiedzieli, 
 żebym się nie martwił. Sugerowałem, że jeśli już, to powinien stanąć przed bramą huty. Okazało, się 
 w 2005 r., że trzeba było go przenieść”. [Stanisław Malara]
 Pomnik ma formę stalowej litery V, osadzonej na cokole. Umieszczono na niej jedena-
ście tablic z ważnymi dla historii Solidarności i Polski datami. Poświęcony został „pamięci 
uczestników pierwszych zrywów solidarnościowych i wszystkich tych bezimiennych, którzy 
jako pierwsi w okresie powojennym stanęli do walki w obronie wiary, praw pracowniczych 
i godności ludzkiej”. Umieszczono na nim przesłanie Pana Cogito „Bądź wierny. Idź”56.
 Na Stadionie Miejskim Hutnik Kraków po powołaniu do życia „Solidarności” w 1980 r. zor-
ganizowano pierwsze spotkanie z Lechem Wałęsą. Wzięło w nim udział ponad 10 tys. krakowian. 
W hali Hutnika odbyły się także walne zebrania delegatów „Solidarności” w 1981 r. i w 1990 r., 
a w 2005 r. miał tam miejsce uroczysty rocznicowy zjazd małopolskiej „Solidarności” 57.
 „Ten stadion jest też znany z tego, że Ojciec Święty w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski lądował 
 na nim. […] Kilkanaście tysięcy ludzi zgromadziło się tam na spotkaniu z Wałęsą. […] Zajezdnia 
 w Czyżynach, też jest ważna, gdyż tam była silna organizacja związkowa, strajk, później tragiczne 
 wydarzenia związane z Jackiem Żabą i Kazimierzem Krauze”. [Adam Gliksman]
 Na Trasie Nowohuckiej Solidarności znajdują się także budynki Zajezdni MPK w Krako-
wie-Czyżynach. Miejsce to znane jest ze strajku proklamowanego po wprowadzeniu stanu 
wojennego, spacyfikowanego przez oddziały ZOMO. W czwartą rocznicę tego wydarzenia 
dwaj pracownicy MPK Kazimierz Krauze oraz Jacek Żaba przecięli paski klinowe w 30 auto-
busach za co zostali aresztowani i skazani na karę pozbawienia wolności58. Jacek Żaba podczas 
przerwy w odbywaniu kary popełnił samobójstwo w lutym 1989 r., o jego losach opowiada film 

„Skazany na niepamięć”59. Tragicznie zmarli działacze „Solidarności”, ofiary stanu wojennego 
i ważne postacie nowohuckich struktur Związku, pochowani są na cmentarzu w Grębałowie. 

„Solidarność” otacza opieką m.in. groby: Bogdana Włosika, Ryszarda Smagura, Andrzeja Szew-
czyka, Kazimierza Fugla oraz Jacka Żaby60. Cmentarz jako niezwykle cenny element krajo-
brazu kulturowego61 znajduje się także na trasie śladami „Solidarności”.

54 Historia Solidarnością opowiedziana, www.glos-tn.krakow.pl/print.php?type=N&item_id=1567, [dostęp 20 IX 2018].
55 Adam Gliksman, Andrzej Malik, Społeczny Fundusz…, s. 12.
56 Ibidem.
57 Adam Gliksman, Nowohucki….
58 Historia Solidarnością opowiedziana….
59 Agnieszka Niemiec, (reż.) Skazany na niepamięć, Polska 2016.
60 Region Małopolska NSZZ „Solidarność”, „Solidarność” na grobach, solidarnosc.krakow.pl/?q=node/533, [dostęp 

20 IX 2018].
61 Dominika Kwiatkowska, Cristina Maria Timofte, Katarzyna Gliwińska-Lewczuk, Emilia Marks, The Cemetery 

as a Touristic Site Value – an Example of the Merry Cemetery in Romania, [w:] Cultural and Natural Heritage: 
Between Theory and Practice, Marta Śliwa, Katarzyna Gliwińska-Lewczuk (red.), Olsztyn 2015, s. 53.
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 więc nie gdzie indziej. Mieliśmy ojca Niwarda Karsznię [ówczesnego proboszcza], był duszpasterzem 
 ludzi pracy, z nim rozmawialiśmy, że mamy jeszcze jeden pomnik”. [Stanisław Malara]
 W 2013 r., w trzydziestą rocznicę powstania Duszpasterstwa Hutników w Nowej Hucie na 
ścianie kaplicy na os. Szklane Domy odsłonięta została tablica poświęcona tej strukturze. Kie-
rowane przez Zbigniewa Ferczyka Duszpasterstwo Hutników organizowało pomoc materialną 
dla rodzin internowanych oraz więzionych, wycieczki i kolonie dla dzieci, paczki mikołajowe, 
pomoc sąsiedzką i rozdział darów dla najbardziej potrzebujących.

2.6. Pozostałe obiekty i miejsca pamięci objęte szlakiem

 Ważnymi miejscami pamięci o „Solidarności” ujętymi na trasie są także: brama byłej Huty 
im. Lenina, miejsce powołania Tajnej Komisji Robotniczej Hutników na os. Centrum B, po-
mnik Solidarności przy pl. Centralnym, Stadion Miejski Hutnika, Zajezdnia MPK w Czyży-
nach, obecna al. Solidarności.
 Huta im. Lenina posiadała jedną główną bramę, z tego powodu każde celowe wyjście załogi 
można było przekształcić w pochód51. Na tej właśnie bramie znajduje się tablica upamiętniająca 
Komisję Robotniczą Hutników [KRH], jedną z najliczniejszych struktur Związku, zrzeszającą 
w 1980 r. około 34 tys. pracowników HiL. Jej działalność w stanie wojennym w nowych re-
aliach kontynuowała Tajna Komisja Robotnicza Hutników [TKRH]. Tablica TKRH autorstwa 
Jacka Stokłosy została zamieszczona na ścianie budynku przy osiedlu Centrum B 9 w 2012 r., 
w miejscu, gdzie 19 września 1982 r. z inicjatywy Stanisława Malary i Marka Szczupaka, doszło 
do spotkania, które dało początek największej podziemnej strukturze „Solidarności” w Polsce – 
Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, kierowanej aż do 1988 r. przez Macieja Macha52. TKRH 
koordynowała akcje protestacyjne, działalność wydawniczą oraz socjalną, ściśle współpracując 
m.in. z Duszpasterstwem Hutników i Społecznym Funduszem Pomocy Pracowniczej. 
 „Centrum B 9 – miejsce symboliczne, bo ja organizowałem tam spotkanie zalążku tajnej Komisji 
 Robotniczej Hutników. Zalążku z wizją długofalowej działalności. Można powiedzieć, że wtedy już 
 nie było KOS-u działającego na terenie huty. Nie było też GROT-a który się rozpadł. Myśl powstała, 
 była przypieczętowana między mną, Wojciechem Danielem, ks. Władysławem Palmowskim, do 
 tego [dołączył] Maciej Mach. […] Maciej Mach załatwiał tę tablicę, miał kłopoty”. [Stanisław Malara]
 Byłą Hutę im. Lenina z pl. Centralnym łączy obecna al. Solidarności, która pierwotnie 
nosiła nazwę Alei Przodowników Pracy, następnie od 1958 r. Włodzimierza Lenina53. W la-
tach 1982–1989 była miejscem kilkudziesięciu pokojowych marszów hutników w stronę placu 
Centralnego, często atakowanych i rozbijanych przez ZOMO. Pierwszy marsz zorganizowano 
30 kwietnia 1982 r., natomiast ostatni odbył się 1 maja 1989 r. i wiódł z centrum Nowej Huty do 
kombinatu, symbolizując powrót odrodzonej „Solidarności” do huty.
 Pomnik „Solidarność”, o charakterystycznym kształcie litery „V” stanął w 1999 r. przed halą 
walcowni zgniatacz Huty im. Tadeusza Sendzimira, na wydziale gdzie w 1988 r. miał swoją 

51 Maciej Miezian, Nowa Huta. Socjalistyczna w formie, fascynująca w treści, Kraków 2004, s. 26.
52 Adam Gliksman, Nowohucki….
53 Michał Wiśniewski, Centrum Administracyjne Huty im. Lenina, http://szlakmodernizmu.pl/szlak/baza-obiek-

tow/centrum-administracyjne-huty-im-lenina, [dostęp 20 IX 2018].
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  wydarzeniami, ważnymi osobami np. tablica poświęcona powstaniu TKRH na os. Centrum B, 
czy Duszpasterstwa Hutników przy kościele na Szklanych Domach, pomnik Bogdana Włosika, 
pomniki ks. Jerzego Popiełuszki w kilku lokalizacjach. 
3. Fragmenty miasta kojarzące się z historią „Solidarności”, ulice gdzie odbywały się manife-
stacje i toczyły się największe walki.
4. Obiekty, które nie istnieją dzięki działalności NSZZ „Solidarność”, egzemplifikacją takiego 
miejsca jest plac po pomniku Włodzimierza Lenina (przy pl. Centralnym). 
 Każde z miejsc na szlaku to swoiste żywe muzeum, wypełnione symboliką, wartościami 
przypisywanymi do pozornie zwyczajnych budynków i rzeczy68. Pamięć o strukturach Związku 
jest wciąż żywa wśród jego byłych członków. Jak trafnie zauważono w „Biuletynie Solidarno-
ści”: „Wszak to nasze korzenie, nasza przeszłość wciąż jeszcze żywa i budząca emocje. Żyją jej 
świadkowie, uczestnicy, niemal w każdej małopolskiej rodzinie”69. Z tego powodu tak ważne 
dla lokalnych opozycjonistów jest podtrzymanie pamięci o ich działaniu, wszelkich form 
utrwalania dziedzictwa „Solidarności”, podzielenie się tą wiedzą z młodszymi pokoleniami.  
Podstawowym dziedzictwem „Solidarności” jest bowiem wolność i demokracja w Polsce70, jest 
ono także bazą, z której wyrastać powinna polska tożsamość narodowa71.
 Jak zauważa Bogusław Nierenberg kultura stanowi specyficzną dziedzinę, gdzie aspekty 
ekonomiczne odgrywają ważną rolę, lecz tam gdzie mamy do czynienia z misją i służbą spo-
łeczną, winniśmy pamiętać, iż lepszym miernikiem procesów zarządczych są efektywność i ja-
kość podejmowanych działań72. Poznawanie kultury jest cenne samo w sobie, niesie wartości 
autoteliczne, bowiem oznacza poznawanie świata73. Chociaż inicjatyw promujących Nową 
Hutę oraz dziedzictwo „Solidarności” jest coraz więcej, to wiele jeszcze pozostaje w tym zakre-
sie do zrobienia. Brak zachowania historycznej tkanki miejskiej kończy się utratą dziedzictwa 
kulturowego, a tym samym tożsamości74. Warto dbać o to dziedzictwo, gdyż jak podkreślały 
Anna Kamler i Dorota Pietrzkiewicz, „utraconej cząstki spuścizny wieków nie można niczym 
zastąpić”75. Sposobem odpowiedzi na ten problem może być zarządzanie dziedzictwem, w któ-
rym nie tylko ważne jest budowanie systemu prawnego, ale także odpowiedzialna postawa 
każdego członka społeczności lokalnej, regionu, narodu lub jakiejkolwiek wspólnoty76. 

68 Sue Clifford, Angela King, Losing your place, [w:] Local distinctivess: Place, particularity and identity,  Sue 
Clifford, Angela King (red.), Londyn 1993, s. 7.

69 BESS, Szlakiem Małopolskiej…, s. 1.
70 Jarosław Sellin, Dziedzictwo „Solidarności” a świat mediów, [w:] Wiara i wolność. Doświadczenie i dziedzictwo 

pierwszej „Solidarności”, Andrzej Kobyliński (red.), Płock 2001, s. 137.
71 Andrzej Kobyliński, Wiara i wolność…, s. 22.
72 Bogusław Nierenberg, Ekonomiczne przesłanki zarządzania kulturą, [w:] Zarządzanie. Kultura. Media. Dzie-

dzictwo, Emil Orzechowski, Łukasz Gaweł (red.), Attyka, Kraków 2012, s. 36.
73 Arkadiusz M. Stasiak, Wprowadzenie, [w:] Podróże kulturowe, Michał Czarnok, Arkadiusz M. Stasiak (red.), 

Dariusz Wajs, Lublin 2015, s. 7.
74 Aneta Kępczyńska-Walczak, Zarządzanie dziedzictwem kulturowym w społeczeństwie opartym na wiedzy, Łódź 

2014, s. 11.
75  Anna Kamler, Dorota Pietrzkiewicz, Spory o zbiory, [w:] Dziedzictwo utracone – dziedzictwo odzyskane, Anna 

Kamler, Dorota Pietrzkiewicz (red.), Warszawa 2014, s. 22.
76  Łukasz Gaweł, Zarządzanie dziedzictwem kultury, [w:] Mechanizmy prawne zarządzania dziedzictwem kultury, 

Alicja Jagielska-Burduk, Wojciech Szafrański, Łukasz Gaweł (red.),  Gdańsk 2016, s. 7–20.

Zarządzanie pamięcią o dziedzictwie i działalności opozycyjnej...

 Trasa Nowohuckiej Solidarności obejmuje także nieistniejące miejsce, gdzie w latach 1979-
1989 stał pomnik wodza rewolucji październikowej na alei Róż. W latach 80. monument au-
torstwa prof. Mariana Koniecznego, rektora Akademii Sztuk Pięknych, stawał się obiektem 
ataków, podpaleń, akcji oblewania farbą pomimo ustawionych w pobliżu budek milicyjnych62. 
 „W trakcie opowieści o szlaku Solidarności, chodzimy w miejsce, gdzie stał pomnik Lenina. To jest 
 też symbol czasu. Miejsc, które nie istnieją dzięki ‘Solidarności’ jest jednak więcej”. [Adam Gliksman]
 Po protestach młodzieży zorganizowanych pod hasłem „Lenin precz” w grudniu 1989 r. 
pomnik usunięto. Trafił do parku rozrywki w Szwecji63.

Zakończenie

 Fenomenem ruchu solidarnościowego było zjednoczenie Polaków, osadzone w patrioty-
zmie, chrześcijańskich wartościach, czerpiące inspiracje z historycznych zrywów niepodle-
głościowych64. Zróżnicowany ruch, skupiający dziesięć milionów członków, stanowił swoistą 
mozaikę, której jedność była jedynie pozorna65. Dla każdego z działaczy „Solidarności” niosła 
ona za sobą nieco inne przesłanie, cele i wartości. Jak trafnie zauważył Jarosław Gowin66:
  „»Solidarność« była dziełem ludzi o różnych przekonaniach i nikomu nie wolno zawłaszczać 
 pamięci o niej. Ale  »Solidarność« nie byłaby możliwa bez cnoty solidarności […] gdyby nie czer
 pała soków z chrześcijańskiej koncepcji osoby ludzkiej. Owa chrześcijańska antropologia – choćby 
 jako zapomniane czy nieuświadomione dziedzictwo – była prawdziwym fundamentem solidarności 
 i »Solidarności«.”
 Ważne miejsce w etosie „Solidarności” zajmują wartości chrześcijańskie, a upamiętnia-
jąc Związek zarówno dawni działacze jak i obecni pamiętają o roli Kościoła katolickiego dla 
wsparcia ruchu solidarnościowego. Odzwierciedla to Nowohucki Szlak Solidarności, obejmu-
jący miejsca przy nowohuckich świątyniach oraz liczne tablice i pomniki dedykowane pamięci 
o księżach zasłużonych dla „Solidarności”.
 Szlak Nowohuckiej Solidarności obejmuje cztery kategorie miejsc wyróżniających się na 
mapie dzielnicy67:
1. Obiekty, które wiążą się z historią „Solidarności”, nadal funkcjonują w publicznym odbio-
rze, ale coraz rzadziej są kojarzone ze Związkiem, takie jak kościoły, w których działalność 
opozycyjna w okresie stanu wojennego była najsilniejsza oraz budynki byłej Huty im. Lenina, 
przypominające o działalności hutniczej „Solidarności”. 
2. Obiekty małej architektury – pomniki, tablice, czy skatalogowane miejsca, opowiada-
jące historię opozycji demokratycznej w Polsce, zwłaszcza tablice związane z instytucjami, 

62 Mjm, Pomnik Lenina obalony w Nowej Hucie, www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/998567,Pomnik-Lenina-oba-
lony-w-Nowej-Hucie, [dostęp 20 IX 2018].

63 Ibidem.
64 Tadeusz Gocłowski, „Gdzie duch pański, tam wolność”. Kościół i „Solidarność”, [w:] Wiara i wolność. Doświad-

czenie i dziedzictwo pierwszej „Solidarności”, Andrzej Kobyliński (red.), Płock 2001, s. 30.
65 Grażyna Przybylska-Wendt, „Solidarność” dekady lat osiemdziesiątych, [w:] Wiara i wolność. Doświadczenie 

i dziedzictwo pierwszej „Solidarności”, Andrzej Kobyliński (red.), Płock 2001,  s. 65–66.
66 Jarosław Gowin, Kościół a „Solidarność”…, s. 29.
67 Opracowane na podstawie wywiadu z Adamem Gliksmanem w dniu 19.09.2018.
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 Streszczenie 

 W Nowej Hucie znajduje się 26 miejsc symbolicznych, w tym pomników i tablic upamięt-
niających działalność NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1989. Celem artykułu jest analiza 
sposobów utrwalania pamięci o najważniejszych wydarzeniach, manifestacjach i strajkach 
w tej dzielnicy, jak również lokalnych strukturach Związku. W pracy zaprezentowano wyniki 
badań jakościowych (wywiadów swobodnych pogłębionych) oraz analizę literatury przed-
miotu na temat inicjatyw upamiętniających najważniejsze wydarzenia i ludzi zaangażowanych 
w działalność opozycyjną w latach 80. XX wieku.

Słowa kluczowe: NSZZ Solidarność, opozycja demokratyczna, zarządzanie dziedzictwem, 
Nowa Huta

Summary
 
Memory management about the cultural heritage and opposition activity of NSZZ „Soli-
darność” on the example of the Nowa Huta Solidarity Trail

 In Nowa Huta there are 26 symbolic places, including monuments and plaques, which 
commemorate the activities of NSZZ „Solidarność” in the years 1980-1989. The aim of the 
article is to analyze ways of preserving the memory of the most important events, manifesta-
tions and strikes in this district, as well as the local structures of the ‘Solidarity Union’. This 
paper presents the results of qualitative research (in-depth interviews) and the analysis of the 
literature on the subject of initiatives commemorating the most important events and people 
involved in the opposition activities in the 1980s.

Key words: NSZZ Solidarność, democratic opposition, cultural heritage management, Nowa 
Huta
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Wstęp

 Kwestia pamięci miejsca pojawia się często (niejako już po fakcie) w momencie powstania 
nowego budynku. Dostrzeżona zmiana rodzi pytanie o to, co znajdowało się w tym miejscu 
wcześniej. Wielokrotnie zdarza się, że przywołanie wspomnienia zabudowy parceli czy za-
gospodarowania kwartału miasta sprzed kilku lat stanowi wyzwanie dla pamięci lub gdy jest 
znane tylko z przekazu ustnego czy pisanego wręcz przerasta możliwości wyobraźni obec-
nych mieszkańców. Zmiany w przestrzeni są fascynujące ale też tragiczne. Ten drugi aspekt 
przeobrażeń jest rejestrowany nie tylko w sytuacji gwałtownej (jak działania wojenne) ruiny 
otoczenia czy jego wieloletniej dewastacji ale i przy realizacji nowej, nieprzemyślanej koncepcji 
architektonicznej, często destrukcyjnej dla tkanki miejskiej. W dzieciństwie zadziwiająca była 
dla mnie opowieść Mamy z jej lat dziecięcych o młynie, który znajdował się na zapleczu nowo-
solskiej kamienicy. Wyłaniający się z przeszłości obiekt kontrastował z wzniesionymi na jego 
miejscu nowoczesnymi blokami. Po latach okazało się, że ciągłe przekształcenia przestrzeni 
są istotnym elementem życia zawodowego archeologa (szczególnie miejskiego), który często 
stanowi pierwsze ogniwo zmiany. Odsłonięcie reliktów daje szansę na przywrócenie pamięci 
o miejscu i ludziach, którzy je tworzyli. 

Gdańskie tradycje żeglarskie – pamięć pozbawiona kontekstu miejsca

Gdańskie tradycje żeglarskie – pamięć pozbawiona 
kontekstu miejsca

Marta Wołyńska
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  Przywołana przez Alicję Kędziorę Aleida Assmann 
funkcje miejsc pamięci przypisuje metaforom pa-
mięci, pośród nich wymienia też metafory miej-
sca. W tej kategorii znajdują się posiadające dla 
Assmann znaczenie mentalne miejsca pamięci oraz 
nacechowana fizycznie pamięć miejsca9. W poniż-
szej refleksji, podobnie jak u Alicji Kędziory miej-
sce pamięci będzie rozumiane jako Assmannowska 
pamięć miejsca i oznaczać konkretną przestrzeń, 
której przypisane jest określone znaczenie symbo-
liczne, metaforyczne, wyrażalne przede wszystkim 
za pomocą więzi łączących wartość z miejscem. Te 
emocje mogą więc równie dobrze dotyczyć śladów 
po nieistniejącej już przestrzeni10. W kontekście 
rozważań nad gdańskimi tradycjami żeglarskimi istotne jest podkreślenie wskazanych przez 
Aleidę Assmann dwóch rodzajów miejsca pamięci: autentycznych, które są upamiętniane (pier-
wotnych) oraz przestrzeni, której dopiero zostaną instytucjonalnie nadane formy pamiętania11 
(wtórna). Tradycje żeglarskie są upamiętniane przez stałą obecność – mimo zmiany funkcji – 
nazw stoczni Lastadia oraz Brabank. Próba połączenia gdańskiej przeszłości żeglarskiej z nową 
przestrzenią ma miejsce w przypadku Nowego Klubu Zejman, zlokalizowanego w Bramie 
Nizinnej. 
 Lastadia i Brabank to stanowiska archeologiczne, przebadane przed kolejnym, współcze-
snym zagospodarowaniem tych terenów polegającym na zabudowie. Dlatego należy zwrócić 
również uwagę na publikację pokonferencyjną „Miejsca pamięci – pradzieje średniowiecze 
i współczesność” pod redakcją Bogusława Gedigi, Anny Grossman i Wojciecha Piotrowskiego. 
We „Wprowadzeniu” Bogusław Gediga wykazuje potrzebę konferencji poświęconej tej tema-
tyce, która nie jest zbyt często podejmowana w polskich badaniach archeologicznych. Jedno-
cześnie podkreśla konieczność włączenia się w nurt badań nad miejscami pamięci12. Istotne 
dla poniższych rozważań są wypowiedzi Danuty Minty-Tworzowskiej13, Anny Zalewskiej14 oraz 

9 A. Kędziora, op. cit., s. 104 za: Aleida Assmann, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej [w:] 
Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, pod redakcją M. Saryusz-Wolskiej, Kraków 
2009, s. 113.

10 A. Kędziora, op. cit., s. 104.
11 A. Kędziora, op. cit., s. 105 za: A. Assmann, op. cit., s. 217.
12 Bogusław Gediga, Miejsca pamięci – pradzieje średniowiecze i współczesność. Wprowadzenie, [w:] Miejsca pa-

mięci pradzieje, średniowiecze i współczesność, pod redakcją Bogusława Gedigi, Anny Grossman i Wojciecha 
Piotrowskiego, „Biskupińskie Prace Archeologiczne” nr 10, „Prace Komisji Archeologicznej Oddziału PAN we 
Wrocławiu” nr 20, Biskupin–Wrocław 2015, s. 9.

13 Danuta Minta-Tworzowska, O „użyteczności” rozważań nad miejscami i krajobrazami pamięci w archeologii, 
[w:] Miejsca pamięci pradzieje, średniowiecze i współczesność, pod redakcją Bogusława Gedigi, Anny Grossman 
i Wojciecha Piotrowskiego, „Biskupińskie Prace Archeologiczne” nr 10, „Prace Komisji Archeologicznej Od-
działu PAN we Wrocławiu” nr 20, Biskupin–Wrocław 2015, s. 13–30.

14 Anna Zalewska, Miejsca w pamięci. Stanowiska archeologiczne jako pola artykulacji pamięci w kontekście stu-
diów i kategorii pamięcioznawczych, [w:] Miejsca pamięci pradzieje, średniowiecze i współczesność, pod redakcją 

Gdańskie tradycje żeglarskie – pamięć pozbawiona kontekstu miejsca

il. 1. P. Willer Dantzig in Plano (…) (1687) 
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Szczególnie duże możliwości dla tego typu prac pojawiły się na terenie Gdańska. Przyczyniły 
się do tego olbrzymie zniszczenia II wojny światowej1, specyficzne powojenne zagospodaro-
wanie miasta2 oraz ustawodawstwo3.
 Wczesnonowożytny Gdańsk był jednym z największych portów europejskich4. Prace bu-
dowlane i remontowe były prowadzone w dwóch nadmotławskich stoczniach: na Lastadii oraz 
Brabanku5. Historia tych miejsc została utrwalona jedynie w nazwach wzniesionych na ich 
obszarze osiedli. Obecnie tradycje żeglarskie kultywowane są przez Klub Morza Nowy Zejman, 
który w  związku z zabudową północnej części Wyspy Spichrzów został wyrwany z kontekstu 
historycznego, gdańskiego portu – spichlerza Steffen – i zlokalizowany w Bramie Nizinnej, 
stanowiącej część nowożytnych fortyfikacji. 
 Celem artykułu jest poruszenie kwestii podtrzymywania pamięci i znaczenia miejsc (czy 
miasta), które bezpowrotnie straciły swoją pierwotną funkcję.  

Miejsca pamięci

 Dla poniższych rozważań istotne jest przywołanie koncepcji „miejsc pamięci” Pier-
re’a Nory6. Przeglądu literatury dotyczącej tego zagadnienia dokonuje Alicja Kędziora7. Ba-
daczka podkreśla kwestię zbiorowej pamięci, której zakres nie leży w gestii grupy i wynikającą 
z tego potrzebę „nośników (miejsc) pamięci”. Stanowią one w jej opinii zlokalizowane „w prze-
strzeni, w której dana zbiorowość funkcjonuje” elementy, „które będą służyć przypominaniu”8. 

1 Marcin Gawlicki, Zabytkowa architektura Gdańska w latach 1945–1951. Kształtowanie koncepcji konserwacji 
i odbudowy, Gdańsk 2012, s. 18–23, ryc. 3-5; Jacek Friedrich, Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 
1945–1960, Gdańsk 2015, s. 23–24.

2 Ewa Barylewska-Szymańska, Dyskusyjne kamieniczki, „30 dni”, nr 2 (2000), s. 72–75; Zofia Maciakowska, 
Kształtowanie przestrzeni miejskiej Głównego Miasta w Gdańsku do początku XV wieku, Gdańsk 2011, s. 69–71, 
112–113, 180, ryc. 15–17; J. Friedrich, Odbudowa…, s. 55, 96, 101–102, 105, 322–323, 328–331, ryc. 49–50, 284, 285, 
292–294. 

3 Dziedzictwo archeologiczne na obszarze Gdańska jest chronione na mocy decyzji wojewódzkiego konserwatora 
zabytków z dnia 11 października 1947 r., uznającej za zabytek cały obszar miasta w obrębie nowożytnych fortyfi-
kacji (J. Friedrich, Odbudowa…, s. 54–55, ryc. 34) oraz postanowienia Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r., 
ustanawiającego Gdańsk – miasto w obrębie XVII wiecznych fortyfikacji – Pomnikiem Historii (Monitor Polski 
z 1994 r., nr 50, poz. 415, s. 644–645). Dokument podstawowy stanowi jednak Ustawa o Ochronie Zabytków 
i Opiece nad Zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, t.j. Dz.U. z  2017 r., 
poz.  2187, z 2018 r., poz. 10 i omawiający kwestie praktyczne załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 czerwca 2004 r. (Rozporządzenie było kilkukrotnie nowelizowane: Dz.U. 
z 2011 r., nr 165, poz. 987, z 2015 r., poz. 1789, z 2017 r., poz. 1265, z 2018 poz. 1609).

4 Maria Bogucka, Gdańsk jako ośrodek produkcyjny w XIV–XVII wieku, Warszawa 1962, s. 7–12, 41–64; Zbigniew 
Binerowski, Gdański przemysł okrętowy od XVII do początku XIX wieku, Gdańsk 1963; Maria Bogucka, Rozwój 
rzemiosła, [w:] Historia Gdańska, t. II, pod redakcją E. Cieślaka, Gdańsk 1982, s, 178–179.  

5 Marian Biskup, Handel, [w:] Historia Gdańska, t. I, pod redakcją E. Cieślaka, Gdańsk 1985, s. 414; Marian 
Biskupa, Rozwój produkcji rzemieślniczej, [w:] Historia Gdańska, t. I, pod redakcją E. Cieślaka, Gdańsk 1985, s. 
422; Marian Biskup, Przeobrażenia w handlu i rzemiośle, [w:] Historia Gdańska, t. I, pod redakcją E. Cieślaka, 
Gdańsk 1985, s. 538–539.  

6 Pierre Nora, Les lieux de mémoire, tome 2, La nation, Paris 1986; Between history and memory: les lieux de 
mémoire, „Representation” 1989, t. 26, s. 7–24. 

7 Alicja Kędziora, Miejsca pamięci w zarządzaniu pamięcią o artyście, „Zarządzanie w kulturze” 2012, nr 13, z. 2, 
s. 102–106.

8 A. Kędziora, op. cit., s. 102.
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jako statycznej26. W ujęciu Zalewskiej Jednak, pojemność kategorii lieu de memoire zdaje się 
raczej sprzyjać archeologicznemu jej wykorzystywaniu, niż odstręczać archeologów swoją nie-
wyrazistością. Termin ten, może być poręczny zarówno w jego metaforycznym, jak i dosłownym 
znaczeniu. Natomiast z uwagi na wieloznaczność pojęcia Zalewska proponuje rozważenie moż-
liwości używania w narracjach archeologicznych tłumaczenia lieu de memoire jako miejsca w pa-
mięci lub pola pamięci (…)27. Zalewska wyróżnia dwa tryby/typy archeologii: fundacyjną oraz 
biograficzną. Ta pierwsza odnosi się do zagadnień typowo badanych przez archeologię, takich 
jak okres pradziejów czy początki państwa polskiego28. Natomiast archeologia biograficzna   
miałaby obejmować to co „teraz” i odpowiadać zakresowi działań archeologii współczesności, 
czyli wykraczać poza obszary stanowiące typowe pole badawcze tej dziedziny. 
 Wskazane w tym artykule stanowiska: Lastadia i Brabank, plasują się gdzieś na styku tych 
dwóch typów. Z jednej strony są dobrym przykładem długiego trwania. Z drugiej do niedawna 
były zajęte przez zabudowę przemysłową, a ich nowe funkcje – mieszkalne – budzą czasem 
duże emocje. Są więc to miejsca, w których ...poza racjami poznawczymi bardzo istotne byłyby 
racje społeczne. Sama autorka wskazuje, że przyporządkowanie do danego typu nie zależy od 
cezury czasowej. Są też takie stanowiska, które mieszczą się w tych dwóch typach29. 

26 A. Zalewska, op. cit., s. 64; Podobnie na ograniczenie zakresu terminu do aspektu topograficznego oraz mar-
tyrologicznego dostrzega M. Pawleta op. cit., s. 399 za: Kornelia Kończal, Bliskie spotkania z historią drugiego 
stopnia, [w:] Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, pod redakcją A. Szpocińskiego, War-
szawa 2009, s. 210–211.

27 A. Zalewska, op. cit., s. 65.
28 Ibidem, s. 67.
29 Ibidem, s. 68-69.
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il. 2. Lastadia dziś – fot. Marta Wołyńska

Michała Pawlety15. D. Minta-Tworzowska odwołuje się do idei Maurice’a Halbwachsa16, według 
której pamięć posiada „społeczne ramy”. Zwraca również uwagę na fakt ogromnego wpływu 
grupy społecznej na wiedzę jednostek. Badaczka podkreśla niestałość pamięci, wskazuje na 
jej ciągłe przekształcenia, stanowiące efekt odnoszenia się do zmian zachodzących w świecie 
społecznym17. Autorka stwierdza również, że kontynuatorzy myśli Halbwachsa – skupili się na 
decydującej roli pamięci społecznej/zbiorowej, gdzie pamięć była traktowana jako element wspól-
nej wizji przeszłości, jako przekaz wartości, pewnych wzorów zachowań, a także symbolizacja 
wspólnoty i przynależności do grupy18. Minta-Tworzowska odnosi się również do propozycji 
Nora, zwracając jednak uwagę na jego wczesne pisma, gdzie owe „lieux de mémorie” to raczej 

„miejsca, w których się wspomina”, a nie „miejsca pamięci”19. Zdaniem badaczki Wyraźne relacje 
łączą (…) pamięć z przestrzenią, z miejscem. Przestrzeń stanowi „ramę pamięci”, gdyż w prze-
strzeni i w układzie określonych obiektów rozmieszczonych w przestrzeni znajdują wyraz świa-
dome projekty uwydatniania elementów przeszłości. To przestrzeń staje się modelem wspomnień, 
a konkretne miejsca ją wywołują20. W dalszym ciągu wywodu stwierdza, że: Problem ten dotyka 
również archeologię, w której w obszar współczesnych zainteresowań weszły na dobre pojęcia: 
pamięć, miejsca pamięci, tożsamość. Współczesna „użyteczność” pojęcia pamięci nie wiąże się 
z ideą ciągłości narracji historycznej, co oznacza odstąpienie od kategorii na rzecz przestrzeni21. 
Podkreśla też, że: Ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że rozważania nad czasem nie są tak 
atrakcyjne jak nad przestrzenią.(…) To pokazuje również jak nasze potoczne doświadczenie 
teraźniejszości jest zdominowane przez przestrzenność i wrażliwość na nią22. Anna Zalewska 
wskazuje bardzo silny wpływ koncepcji Nora na archeologię23. Również ta badaczka zwraca 
uwagę, że zmienia się podejście do miejsc pamięci, na postrzeganie bardziej w aspekcie mate-
rialnym24. Zdaniem A. Zalewskiej archeologia i pamięcioznawstwo z obopólną korzyścią bardzo 
się do siebie zbliżają. Należy podkreślić, że dla Anny Zalewskiej kategoria lieux de memoire nie 
wydaje (...) się ani jedyną, ani nawet optymalną kategorią, w której zawrzeć można fenomeny 
stanowisk archeologicznych25. Badaczka za Kornelią Kończal wskazuje mankamenty koncepcji 
Nora polegające na zawężeniu tej kategorii do aspektu topograficznego oraz postrzeganiu jej 

Bogusława Gedigi, Anny Grossman i Wojciecha Piotrowskiego, „Biskupińskie Prace Archeologiczne” nr 10, 
„Prace Komisji Archeologicznej Oddziału PAN we Wrocławiu”, nr 20, Biskupin–Wrocław 2015, s. 61–77.

15 Michał Pawleta, Kręgi kamienne na Pomorzu w koncepcji „miejsc pamięci” (lieux de mémoire) Pierre’a Nory, [w:] 
Miejsca pamięci pradzieje, średniowiecze i współczesność, pod redakcją Bogusława Gedigi, Anny Grossman 
i Wojciecha Piotrowskiego, „Biskupińskie Prace Archeologiczne”, nr 10, „Prace Komisji Archeologicznej Od-
działu PAN we Wrocławiu” nr 20, Biskupin–Wrocław 2015, s. 385–414.

16 Maurice Halbwasch, Społeczne ramy pamięci, Warszawa 1969.
17 D. Minta-Tworzowska, op. cit., s. 14.
18 D. Minta-Tworzowska, op. cit., s. 15.
19 D. Minta-Tworzowska, op. cit., s. 16.
20 D. Minta-Tworzowska, op. cit., s. 17 za: Hagen Schulze i Etienne François (red.) Deutsche Erinnerungsorte, 

München 2001, s. 686.  
21 D. Minta-Tworzowska, op. cit., s. 20.
22 D. Minta-Tworzowska, op. cit., s. 25.
23 A. Zalewska, op. cit., s. 61–62.
24 A. Zalewska, Miejsca w pamięci…, s. 62 za: Victor Buchli, Memory, Melancholy and materiality, [w:] Archaeology 

and Memory, pod redakcją D. Borić, Oxford  2010, s. 204.  
25 A. Zalewska, op. cit., s. 63.
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oraz społecznej37. Według Pawlety niejednoznaczność i pojemność tego określenia zadecydo-
wała o jego popularności38. 
 Znaczenie tego terminu próbował ograniczyć Andrzej Szpociński39 przez przypisanie okre-
ślonym miejscom wybranych treści40. W tym ujęciu istotniejsze jednak niż aspekt materialny 
może stać się metaforyczne rozumienie miejsc pamięci. Niezależnie od ich charakteru stano-
wią własność pewnych grup społecznych i są nośnikiem określonych wartości lub idei41. W kon-
cepcji „miejsc pamięci” Nora istotne jest współczesne postrzeganie oraz funkcjonowanie tych 
miejsc42. Jednocześnie Nora proponował wykluczyć z tej kategorii stanowiska archeologiczne 
z uwagi na „absolutną nieobecność woli pamiętania”43.
 W omawianym przypadku nośnikami pamięci o tradycjach żeglarskich są stanowiska, któ-
rych początek funkcjonowania można łączyć z okresem średniowiecza a dalszą działalność 
z czasami nowożytnymi. O poznaniu tych miejsc decyduje analiza źródeł archeologicznych 
i historycznych. Ten drugi aspekt, w kontekście wspomnianego już zarządzania i gospodaro-
wania przeszłością we współczesności, stanowi wtórne użycie nazw, nieistniejących od stulecia 
stoczni Lastadia i Brabank. Pozostały one żywe jako „marketingowe” określenia osiedli Nowa 

37 M. Pawleta, op. cit., s. 387
38 Ibidem s. 388.
39 Andrzej Szpociński, Miejsca pamięci (lieux de mémoire), „Teksty Drugie”, t. 4, 2008, s. 11–20.
40 A. Szpociński, op. cit., s. 13.
41 Ibidem, s. 15.
42 M. Pawleta, op. cit., s. 389.
43 Ibidem, s. 390.
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il. 4. Spichlerz Steffen – Klub Morza Zejman – https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Gda%C5%84sk%2C_
Spichlerz_%22Steffen%22_-_fotopolska.eu_%28235357%29.jpg

 Według badaczki w kontekście archeologii może być natomiast przydatny termin genius 
loci, który określa specyficzne „doświadczanie miejsca”30. Zalewska przytacza tezę francuskiego 
archeologa Laurenta Oliviera, zakładającą, że archeologia jest bliższa pamięci niż historii31. 
Sugeruje zachowawczość co do terminu miejsce pamięci, proponując W zamian, dla określenia 
stanowisk archeologicznych (…) termin miejsca w pamięci, jako obszerny i bezpieczny (ponieważ 
uniwersalny)32.  
 Próbą wykorzystania koncepcji „miejsc pamięci” dla potrzeb archeologii jest również uję-
cie Michała Pawlety. Zdaniem autora może ona być użyteczna w badaniu obecności reliktów 
przeszłości, w tym także archeologicznych, w teraźniejszości, zwłaszcza pod kątem ich społecz-
nego funkcjonowania, zróżnicowanych celów, jakim mogą służyć oraz narracjom kreowanym wo-
kół nich przez różne grupy osób33. W opinii badacza stanowiska archeologiczne nie prezentują 
wyłącznie wartości naukowej, ale dla wielu ludzi mogą być istotne z innych powodów: czysto 
pragmatycznych, estetycznych czy duchowych34. Pawleta w kontekście rozważań archeologicz-
nych wskazuje na materializację pamięci społecznej w formie …artefaktów, miejsc czy krajo-
brazów i zapisu w postaci np. tekstów, pomników czy innych form reprezentacji. W tym ujęciu, 
zdaniem badacza, również dziedzictwo archeologiczne tworzy pamięć zbiorową35. Również 
w opinii Pawlety koncepcja lieux de mémoire, czyli „miejsc pamięci”, Pierre’a Nora jest dość 
płynna, otwarta i pojemna36 przez co obejmuje …wszelkie oznaki pamięci narodowej, publicznej 

30 Ibidem, s. 72.
31 A. Zalewska, op. cit., s. 73 za Laurent Olivier, Le Sombre abime du temps: mémoire et archeologie, Paris 2008. 
32 A. Zalewska, op. cit., s. 74.
33 M. Pawleta, op. cit., s. 386.
34 Ibidem, s. 385. 
35 Ibidem, s. 387.
36 M. Pawleta op. cit., s. 387 za Andrzej Szpociński, Miejsca pamięci, „Borussia”, t. 29, 2008, s. 12.

il. 3. Brabank dziś – fot. Marta Wołyńska
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Schichaua, która rozpoczęła działalność w 1892 roku55. Przedsiębiorstwo upadło w 1929 roku 
i zostało upaństwowione. Zarówno Stocznia Schichaua jak i Danziger Werft AG produkowały 
podczas II wojny światowej głównie nowoczesne łodzie podwodne. W 1947 roku w wyniku 
połączenia obu zakładów powstała Stocznia Gdańska56. 
 Wiele z obiektów Stoczni Cesarskiej istnieje do dziś, a pierwotny układ urbanistyczny i naj-
ważniejsze budynki chronią zapisy planu miejscowego z 2004 roku57. Można żywić nadzieję, że 
obserwowaną dotychczas sytuację braku zainteresowania tym terenem zmieni nowo powstały 
szlak umożliwiający zwiedzenie Stoczni Cesarskiej58. Warto zwrócić uwagę, że istnienie relik-
tów wskazujących na pierwotną funkcję przestrzeni nie stanowi gwarancji kontynuowania pa-
mięci tego miejsca. Co można więc zrobić dla obszarów pozbawionych już tych materialnych 
(przynajmniej w formie zabudowy) przejawów? Takie tereny to Lastadia i Brabank, miejsca 
pamięci o wymiarze metaforycznym, z wtórnie ujawnionym aspektem fizycznym w postaci 
odsłoniętych reliktów archeologicznych59.      

55 Ibidem, s. 92–94.
56 J. Lipiński, P. Lorens, op. cit., s. 95.
57 Ibidem, s. 65.  
58 Dorota Karaś, Nowy szlak po Stoczni Cesarskiej. Zachęca do samodzielnych wycieczek, „wyborcza.pl Trójmiasto”, 

17 października 2018 http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,24045202,nowy-szlak-po-stoczni-cesar-
skiej-zacheca-do-samodzielnych-wycieczek.html z dnia 23.10.2018; 

 Bartek Bańka, Szlak Stoczni Cesarskiej, https://visitgdansk.com/aktualnosci/szlak-stoczni-cesarskiej,a,4714 z dnia 
23.10.2018; Izabela Biała, Stocznia Cesarska dostępna dla każdego–zwiedzaj kiedy chcesz nowym szlakiem spacerowym, 
12 października 2018 https://www.gdansk.pl/wiadomosci/stocznia-cesarska-dostepna-dla-kazdego-zwiedzaj-kiedy-

-chcesz-nowym-szlakiem-spacerowym,a,127367 z dnia 23.10.2018.
59 Karolina Kocińska, Ewa Trawicka, Rewelacyjne odkrycia w Lastadii czyli gdzie w Gdańsku statki budowano, „Ar-

cheologia Żywa”, nr 2 (32), s. 13–19; Maria Karolina Kocińska, Ewa Trawicka, Stocznia, [w:]  Gdańsk w Europie 
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il. 5. Spichlerz Steffen obecnie – fot. Marta Wołyńska

Lastadia i Brabank, legitymizując ich obecność przez nawiązanie do pierwotnej funkcji tych 
przestrzeni. Ta kwestia zostanie szerzej omówiona później.

Zapomniane Gdańskie stocznie: Lastadia i Brabank

 Jeśli zapytać o gdańskie tradycje żeglarskie – stoczniowe – pierwsze skojarzenie jakie się 
nasuwa to Stocznia Gdańska. Miejsce jest znane jako „arena”, na której rozgrywały się wciąż 
żywe w pamięci, tragiczne wydarzenia. Stanowi również kłujący w oczy obraz gospodarczej 
porażki pierwszych lat kapitalizmu. Działalność wystawiennicza oraz naukowa (w formie 
publikacji)44 Europejskiego Centrum Solidarności sprawia, że wiedza i emocje związane ze 
Stocznią dotyczą jednak jej komunistycznej, m.in. martyrologicznej45 przeszłości. Należy jed-
nak zdawać sobie sprawę, że Stocznia stanowi olbrzymią przestrzeń z XIX-wieczną zabudową 
przemysłową. Świadomość początków tego miejsca, zatopionych w czasach rządów pruskich 
jest już o wiele mniejsza46.
 W związku ze zmianą technologii oraz skali budownictwa okrętowego w XIX wieku do-
tychczasowe stocznie, zlokalizowane nad Motławą oraz jej kanałami, nie mogły być już wyko-
rzystywane47. Powstała w 1844 roku Przystań Korwet Królewskiej Główniej Szkoły Nawigacji 
w Gdańsku48 ze względu na rosnące potrzeby została przekształcona w 1849 roku w Przystań 
Marynarki49. Z uwagi na podjętą budowę okrętów oraz nadanie całemu przedsięwzięciu od-
powiedniej rangi, pod koniec 1853 roku przyznano Przystani status Stoczni Królewskiej50. Po 
zwycięstwie Prus nad Francją w 1871 roku pojawiły się fundusze na rozwój stoczni w Gdań-
sku, która uzyskała miano Cesarskiej51. Należy podkreślić, że murowane, żelbetowe i stalowe 
struktury zabudowy Stoczni Cesarskiej, to zupełnie nowy układ budynków i budowli, starannie 
skomponowany i odpowiadający potrzebom wzrastającej produkcji okrętów powstały po likwida-
cji drewnianych, tymczasowych budowli Stoczni Królewskiej52. Po I wojnie światowej Stocznia 
Cesarska straciła swój militarny charakter i została przemianowana na Danziger Werft und 
Eisenbahn Werkstätten A.G.53. Od 1939 roku działała jako Die Reichswerft Danzig, a od 1940 
roku w formie państwowej spółki akcyjnej o nazwie Danziger Werft AG54. W 1889 roku, na te-
renach położonych na północny-zachód od Stoczni Cesarskiej zlokalizowana została Stocznia 

44 Anna Machcewicz, Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980, Gdańsk 2015; Jan Skórzyński, Krótka historia 
Solidarności 1980–1989, Gdańsk 2014.

45 Janusz Lipiński, Piotr Lorens, Młode Miasto Gdańsk, Warszawa 2016, s. 113–131; O przestrzeniach tej kategorii 
i sile ich oddziaływania była już mowa przy okazji miejsc pamięci.

46 Pojawiają się poruszające tę tematykę publikacje: Tomasz Szymański, Stocznia Gdańska, „Spotkania z zabyt-
kami”, nr 1/2005 r., s. 30–31; J. Lipiński, P. Lorens, op. cit.; Jarosław Żurawiński, Zarys historii Stoczni Gdańskiej 
1844–2017, Gdańsk 2017.

47 Z. Binerowski, op. cit., s. 53.
48 J. Lipiński, P. Lorens, op. cit., s. 59. 
49 Ibidem, s. 60, 61.
50 Ibidem, s. 61. 
51 Ibidem, s. 63.
52 Ibidem, s. 63.
53 Ibidem, s. 80.
54 Ibidem, s. 84.
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  ten obserwowany był od końca XVI, poprzez 1 
połowę wieku XVII67. Pod koniec tego stulecia, 
w związku z przybyciem specjalistów holender-
skich, w gdańskich stoczniach dokonał się przełom 
techniczny68. W tym okresie, oraz w XVIII wieku, 
nastąpiło również pewne ożywienie w dziedzinie 
budownictwa okrętowego69. Wilkierz z 1761 roku 
umożliwiał już budowę, rezerwowaną wcześniej 
tylko dla Lastadii, między innymi na Brabanku. 
Pierwsza stała pochylnia powstała na Lastadii pod 
koniec XVIII stulecia70. Tego typu urządzenia są 
widoczne na XVIII-wiecznym miedziorycie M. 
Deischa71. Ostatni etap pełnienia przez to miejsce 
pierwotnej funkcji stanowi zlokalizowanie na czę-
ści dawnych terenów stoczniowych (Lastadia 35) 
stoczni Friedricha Heyna. Działała ona w latach 
1855-1874. Miejsce to w niedługim czasie okazało 
się jednak niedostosowane do budowy jednostek 
żelaznych o większym zanurzeniu, co ostatecznie 
zakończyło jego działalność72.
 W początkach XV wieku rejestrowana jest już 
obecność osobnych, stoczniowych warsztatów 
remontowych znanych pod nazwą Brabank. Lo-
kalizacja tego miejsca dla okresu XIV–XV wieku 
nie jest znana. Być może należy ją umiejscawiać 
w sąsiedztwie Łasztowni73. Pierwotnie Brabank był 
znany pod nazwą Bragebank (od 1434 roku) od czasownika bragen czyli „uszczelniać poszycie 
statku”. W XVI wieku był to teren o powierzchni około 10 tyś. m2, zlokalizowany poniżej uj-
ścia Kanału Raduni do Motławy74. W tym czasie dokonano rozbudowy urządzeń i warsztatów 
stoczni75 (ryc.1). Również na terenie Brabanku znajdowała się stała zabudowa do przechowy-

67 M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek…, s. 49, 50, 52–55; Z. Binerowski, op. cit., s. 114, 128, 129; https://www.geda-
nopedia.pl/gdansk/?title=LASTADIA z dnia 30.10.2018.

68 Z. Binerowski, op. cit., s. 73; https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=LASTADIA z dnia 30.10.2018.
69 M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek…, s. 55; Z. Binerowski, op. cit., s. 114.
70  https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=LASTADIA z dnia 30.10.2018.
71 Z. Binerowski, op. cit., s. 56, ryc. 4.
72 https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=LASTADIA z dnia 30.10.2018.
73 Z. Binerowski, op. cit, s. 50; M. Biskup, Handel, s. 414; Podobnie o braku podstaw do wskazania lokalizacji 

Brabanku dla okresu od 1388 do XVI wieku wspomina Błażej Śliwiński https://www.gedanopedia.pl/gdan-
sk/?title=BRABANK z dnia 30.10.2018.

74 M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek…, s. 60; Z. Binerowski, op. cit., s. 50; https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?ti-
tle=BRABANK z dnia 30.10.2018.

75 M. Bogucka, Rozwój rzemiosła, s. 178; Urządzenia stoczniowe wg Z. Binerowskiego, op. cit., s. 55, istniały na Bra-
banku już wcześniej. „Przyjmuje się, że w XV wieku wybudowano tu pochyły pomost drewniany do wyciągania 
na brzeg statków celem przeprowadzenia remontów części podwodnych. Podkreśla się również, że z końcem 
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il. 6. Brama Nizinna – Klub Morza Zejman – fot. 
Michał Waligóra

 Początki gdańskich stoczni można łączyć z wyznaczeniem przez władze miejskie w drugiej 
połowie XIV wieku stałych miejsc budowy i reperacji statków. Zapisy w wilkierzach, których 
złamanie groziło sankcjami finansowymi, były podyktowane względami fiskalnymi i porząd-
kowymi w obrębie portu60. Określenie Łasztownia (Lastadie) pojawiła się w źródłach w 1361 
roku61. Etymologię nazwy Lastadia można wskazać w języku flamandzkim, w którym ozna-
czało miejsce wyładunku towarów. Natomiast w języku niemieckim słowo to było rozumiane 
jako plac, na którym statki obciążano towarami i balastem, a także miejsce budowy statków. 
Przystań portowa zlokalizowana na Starym Przedmieściu, na lewym brzegu Motławy (na ob-
szarze pomiędzy dzisiejszym Targiem Maślanym oraz ulicą Toruńską po Żabi Kruk) stała się 
z czasem stocznią (od 1378 roku) o obszarze 9 tysięcy m2, z dominującym zapleczem gospodar-
czym  podzielonym na działki z budami – remizami (szopami narzędziowymi). Place budowy 
o powierzchni około 370 m2 zlokalizowano natomiast bezpośrednio nad brzegiem Motławy62. 
Produkcja szczególnie intensywnie rozwijała się w drugiej połowie XV i pierwszej połowie XVI 
wieku63 (ryc.1). O dużym znaczeniu tej stoczni może świadczyć budowa w latach 1544–1545, na 
zamówienie króla Anglii Henryka VIII,  karaweli „Struse of Dawske” i „Morian von Danzig”. 
XVI wiek to okres rozbudowy urządzeń Łasztowni. W tym czasie postawiono między innymi 
specjalny, pochyły pomost drewniany z windą do wyciągania statków na brzeg oraz skonstru-
owano pierwsze pływające doki64. Od 1597 Lastadia otrzymała również uprawnienia stoczni 
remontowej (wcześniej tylko na Brabanku). Wiek XVI to jednak też czas upadku znaczenia 
Hanzy i przejścia gdańskich kupców na handel pasywny polegający na rozwiniętym pośred-
nictwie65 (wcześniej, w XIV–XV wieku miał on charakter aktywny i zakładał działalność arma-
torską66). Brak lokalnych zamówień oraz postęp techniczny dokonujący się w stoczniach ho-
lenderskich przyczyniły się do stopniowego upadku produkcji stoczniowej na Lastadii. Proces 

Europa w Gdańsku. Kontakty handlowe i kulturowe Gdańska w świetle wykopalisk archeologicznych. Katalog 
wystawy, pod redakcją E. Trawickiej, B. Ceynowej, Gdańsk 2011, 5–7; Marta Wołyńska, Archeoturystyka miejska, 
czyli turystyczne i muzealne walory miejskich stanowisk archeologicznych, na podstawie badań przeprowadzonych 
w Gdańsku. Czy można zwiedzić wykopaliska?, [w:] Archeoturystyka w regionie Region w archeoturystyce, pod 
redakcją A. Głowackiej-Penczyńskiej, J. Woźnego, J. Żychlińskiej, Bydgoszcz 2015, s. 44–46. 

60 M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek…, s. 60; Z. Binerowski, op. cit., s. 48. 
61 M. Biskup, Układ przestrzenny gdańskiego zespołu miejskiego, [w:] Historia Gdańska, t. I pod redakcją E. Cie-

ślaka, Gdańsk 1985, s. 370; Z. Binerowski, op. cit., s. 49; w tym ujęciu pierwsza wzmianka o Lastadii łączona jest 
z rokiem 1363, tę samą datę podaje M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek…, s. 59; według innych badaczy początki 
Lastadii można datować na 1362 roku https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=LASTADIA z dnia 30.10.2018.

62 M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek…, s. 59; badaczka podaje natomiast, że obszar Lastadii obejmował pas 
o długości 400 m i szerokości 70 m, czyli o powierzchni 28 tyś. m2; Z. Binerowski, op. cit., s. 49, 50, 55, 56, 58; 
M. Biskup, Handel, s. 414; https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=LASTADIA z dnia 30.10.2018.

63 Z. Binerowski, op. cit., s. 124. 126, 128; M. Bogucka, Rozwój rzemiosła, s. 178; M. Biskup, Rozwój produkcji…, 
s. 422; M. Biskup, Przeobrażenia w handlu…, s. 538, 539; https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=LASTA-
DIA z dnia 30.10.2018; w opinii Marii Boguckiej (Gdańsk jako ośrodek…, s. 43, 46, 47) Gdańsk stanowił „już 
w początkach XV w. wybitne centrum przemysłu okrętowego”. Natomiast po wojnie trzynastoletniej nastąpił 
szczytowy okres rozwoju gdańskiego budownictwa okrętowego oraz postęp techniczny pozwalający na budowę 
znacznie większych jednostek – karaweli.

64 M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek…, s. 48; Z. Binerowski, op. cit., s. 54; M. Bogucka, Rozwój rzemiosła, s. 178.
65 M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek…, s. 9 – 10, 42, 49, 54; Z. Binerowski, op, cit., s. 128.
66 M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek…, s. 7–9, 54.
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wznoszenie na potrzeby budowy danej jednostki81. Poświadczona została również obecność 
znanych ze źródeł budynków gospodarczych. 
 Odkryto podwaliny, prawdopodobnie XVIII-wiecznej szopy, wzniesionej na reliktach 
(w postaci podłogi) budy z pierwszej połowy XVI wieku. Z tym okresem łączono też pozo-
stałości budynku o nieokreślonej funkcji, być może administracyjnej82. Odsłonięto również 
pozostałości drewnianych umocnień nabrzeży83. 
 Specyfika prac archeologicznych sprawia, że po wykonaniu dokumentacji zabytków nie-
ruchomych następuje ich destrukcja84. W efekcie końcowym, stanowisko zostaje pozbawione 
śladów działalności człowieka. Rzadkie przypadki zachowania gdańskich reliktów archeolo-
gicznych in situ dotyczą obiektów o metryce średniowiecznej, odkrytych w wyniku badań 
prowadzonych w obrębie istniejących budynków i wkomponowanych w późniejszą zabudowę85. 
Tego typu praktyka nie dotyczy konstrukcji drewnianych z uwagi na słaby stan zachowania 
tego materiału i problemy związane z jego konserwacją. W tej sytuacji może pojawić się obawa 
o pamięć miejsca. Literatura naukowa, popularnonaukowa oraz prelekcje mogą nie dawać 
szansy na „czynny udział w rekonstrukcji przeszłości”86. Idealne rozwiązanie stanowi trójwy-
miarowe skanowanie terenu, niepraktykowane jednak z uwagi na 

81 K. Kocińska, E. Trawicka, op. cit., s. 16; Z. Binerowski, op. cit., s. 58.
82 K. Kocińska, E. Trawicka, op. cit., s. 16, 17. 
83 Ibidem, s. 18.
84 M. Wołyńska, op. cit., s. 56–59. 
85 Ibidem, s. 43–56. 
86 Paweł Jaskanis, Muzea i historia. Muzea rezydencjonalne, historyczne i archeologiczne, [w:] Muzea polskie, pod 

redakcją D. Folga-Januszewska, Olszanica 2012, s. 101.
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il. 7. Brama Nizinna – Klub Morza Zejman – fot. Michał Waligóra

wania materiału i narzędzi. Natomiast pochylnie z belek wykorzystywane do budowy kadłu-
bów statków były wznoszone każdorazowo dla danego przedsięwzięcia. Zbigniew Binerowski 
podaje, że informacja o stałym, gdańskim urządzeniu pochodzi z początku XIX wieku, choć 
przypuszcza, że tego typu konstrukcje prawdopodobnie istniały już wcześniej. Pewne wyobra-
żenie o szopach na narzędzia oraz pochylniach zlokalizowanych na terenie Brabanku daje mie-
dzioryt rytownika J.E. Schustera wykonany wg rysunku A. Lohrmanna (1770 r.)76. Olbrzymią 
zmianę przyniósł początek XIX wieku. W południowo-wschodniej części Brabanku powstała 
wtedy Stocznia Klawittera (w części zachodniej zabudowa mieszkalna). Od 1865 roku produk-
cja była przenoszona na Polski Hak (półwysep opływany wodami Martwej Wisły i Motławy). 
Rodzinny interes założony przez Johanna Wilhelma Klawittera działał od 1827 do 1932 roku, 
gdy nastąpiło bankructwo stoczni77. 

Lastadia i Brabank – funkcje postoczniowe a przywracanie pamięci miejsca

 Po zakończeniu działalności Lastadii nastąpiła industrializacja terenów postoczniowych. 
W latach 1893–1929 na tym obszarze funkcjonowała fabryka wyrobów tytoniowych Jacoba 
Borga.  W okresie od 1931 do 1942 roku przy ul. Lastadia 35D mieścił się zakład Państwowej 
Wytwórni Wyrobów Bursztynowych z Królewca. Od 1945 do 2002 roku w tym miejscu funk-
cjonowała Gdańska Fabryka Farb Drukarskich. W 2004 roku przeprowadzono na jej byłym 
obszarze badania archeologiczne, poprzedzające nową zabudowę mieszkalną78. Prace objęły 
działkę o obszarze 7300 m2. Badania stanowiły szansę na poszerzenie wiedzy na temat począt-
ków gdańskiego budownictwa okrętowego opartej dotychczas głównie na nielicznych źródłach 
pisanych79. Relikty poprodukcyjne (średniowieczne i nowożytne) nie były zbyt imponujące. 
Można do nich zaliczyć charakterystyczne nawarstwienia o dużej miąższości z zawartością licz-
nych drewnianych odpadów poprodukcyjnych (wiórów, ścinków i trocin), z których pozyskano (…
np.) niewykończone elementy konstrukcyjne statków. Liczne paliki drewniane odkryte w nawar-
stwieniach datowanych od XIV w. służyć mogły jako zapórki składowanego na placu drewna lub 
stabilizatory grząskiego podłoża. Na ślady wstępnej obróbki drewna mogą wskazywać odkryte 
w kilku miejscach badanego terenu podkładki pod kozły i większe skupiska wiórów80. Jako spek-
takularne obiekty można wskazać dwie zarejestrowane podczas eksploracji konstrukcje zwią-
zane z działalnością stoczni. Pierwsza z nich to  trzytorowa pochylnia zbudowana z drewna 
sosnowego, datowana na koniec XVIII wieku. Brak wcześniejszych urządzeń potwierdza ich 

tego stulecia pojawiły się specjalne promy do podnoszenia statków z wody, spełniające funkcje późniejszych 
doków.”

76 Z. Binerowski, op. cit., s. 57, 58, 59, ryc. 5.
77 Z. Binerowski, op. cit., s. 53; https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=BRABANK z dnia 30.10.2018; J. Lipiński, 

P. Lorens, op. cit., s. 101–104.
78 https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=LASTADIA z dnia 30.10.2018; K. Kocińska, E. Trawicka, op. cit., s. 14–15.
79 K. Kocińska, E. Trawicka, op. cit., s. 13.
80 Ibidem, s. 15, 16.
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  z nowoczesnością. Zabudowa osiedla bazuje na rozwiązaniach europejskich wykorzystanych 
m.in. w Londynie, Glasgow, Dublinie i Kopenhadze, gdzie odbudowuje się dawne dzielnice por-
towe, adaptując istniejące budynki i konstruując nowe (w tym przypadku tylko to ostatnie) 
(ryc.2). Została również zamieszczona wzmianka o poprzedzających budowę  pracach arche-
ologicznych, w wyniku których odnaleziono i zabezpieczono wiele cennych znalezisk91.
 Podobnie kształtowały się dalsze losy Brabanku. Rok 1945 przyniósł prawie całkowite znisz-
czenie zabudowy. W części południowej pozostały zaledwie trzy hale. W 1945 roku powstały 
Zakłady Elektrotechniczne (przy ul. Wajdeloty 22A / ul. Białej 7), które od grudnia 1950 dzia-
łały jako Gdańskie Zakłady Maszyn Elektrycznych nr 11 przy ul. Wiosny Ludów 2. W roku 
1961 zostały przemianowane na „Elmor”. Zakłady Okrętowych Urządzeń Elektrycznych z lo-
kalizacją przy ul. Wałowej 63. Kolejna zmiana nazwy nastąpiła w 1980 roku na „Elmor”. Za-
kłady Okrętowych Urządzeń Elektrycznych i Automatyki. W momencie powstania zakładów 
historyczna nazwa Brabank została zmieniona na ulicę Stara Stocznia92.
 W latach 2007–2013 nastąpiło wyburzenie budynków po zakładach Elmor, ze względu na 
nowe zagospodarowanie terenu polegające na doprowadzeniu do nadbrzeża Motławy ul. ks. 
Popiełuszki (tzw. Nowej Wałowej) oraz stworzenie przestrzeni pod zabudowę mieszkaniową. 
Przekształcenie terenu poprzedziły badania archeologiczne przy ulicy Wałowej 63. Przez dwa 
pierwsze sezony, w latach 2008–2009, prace prowadzone były przez Muzeum Archeologiczne 
w Gdańsku. Trzeci etap prac realizowała w okresie od 2 listopada 2011 do 3 lutego 2012 roku 
Pracownia Badań Archeologicznych Dantiscum. Badania objęły działki Brabank 12–16 (dzi-
siejsza ulica Stara Stocznia), teren o powierzchni 8.020 m2. W efekcie wykopalisk odsłonięto 
fundamenty domu Klawiterra. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku (-ów) należącego do 
rodziny Klawitterów dwie studnie oraz datowaną wstępnie na XIX wiek latrynę. W północnej 
części obszaru badań zostały odkryte pozostałości dwóch budynków szkieletowych datowa-
nych wstępnie na XVI–XVII i na XIX–XX wiek. Istotne ze względu na stoczniową funkcję 
tego obszaru jest odsłonięcie ośmiu kanałów (siedmiu drewnianych i jednego murowanego). 
Przynajmniej część z nich była prawdopodobnie związana z produkcją stoczniową. Taką funk-
cję być może należy również przypisywać reliktom drewnianej konstrukcji interpretowanej 
wstępnie jako datowana na XVIII wiek pochylnia. Wyjątkowe odkrycie stanowi wrak statku 
morskiego zlokalizowany w południowo zachodniej części wykopu, na linii granicy obszaru 
badań, na poziomie calca. Dzięki powiększeniu zasięgu eksplorowanego terenu udało się od-
słonić ok. 60% statku (szerokość 4 m, długość odsłonięta 7,5 m, wysokość zachowana ok. 0,5 
m) stanowiącego być może wrak szkuty zbudowanej (na co wskazują badania dendrochrono-
logiczne) w latach 1375– 1380. Niestety w licznym zbiorze pozyskanych zabytków ruchomych 
(m.in. ok. 1.400 zabytków o wartościach ekspozycyjnych) elementy związane ze szkutnictwem, 
na przykład klamerki czy nity nie stanowiły licznej grupy. W kontekście wcześniejszych roz-
ważań o możliwości podtrzymania pamięci miejsca przez trójwymiarowe skanowanie terenu 
istotny jest fakt, że

91 http://www.investkomfort.pl/zrealizowane/nowa-lastadia/ z dnia 30.10.2018.
92 https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=BRABANK z dnia 30.10.2018;
 https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=ELMOR_SA z dnia 30.10.2018.
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duży koszt przedsięwzięcia87. Na jego bazie można by odtworzyć pierwotny wygląd Lastadii, 
miejsca życia i pracy budowniczych okrętów88. W przypadku tego stanowiska (podobnie jak 
w wielu innych) pozostały tylko, podkreślające stoczniowy charakter badanego placu… liczne 
znaleziska drobnych przedmiotów wykorzystywanych przy budowie statków. Wśród nich domi-
nujące gwoździe, masywne nity, czy klamerki szkutnicze, ale również pokaźny zbiór narzędzi 
szkutniczych stosowanych do obróbki drewna89. Stały się one podstawą (z braku innych moż-
liwości) przywrócenia pamięci tego miejsca dzięki wystąpieniu autorki pod tytułem Praca 
w gdańskich stoczniach nowożytnych w świetle odkrytych narzędzi, wygłoszonym 15 lutego 2018 
w Filii nr 65 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniow-
skiego w Gdańsku. Celem prelekcji była prezentacja narzędzi, których forma zdeterminowana 
przez funkcję nie uległa zmianie przez ostatnie stulecia90, a przez to przybliżenie działalno-
ści rzemieślników pracujących przy budowie okrętów. Istotne było również uświadomienie 
mieszkańcom Gdańska lokalizacji najstarszych gdańskich stoczni. W przypadku Lastadii jedy-
nym elementem umożliwiającym podtrzymywanie pamięci miejsca jest nazwa powstałego tu 
w latach 2005–2006 osiedla – Nowa Lastadia. W charakterystyce inwestycji możemy znaleźć 
informacje, że jest to projekt przełomowy w polskiej architekturze łączący tradycje miejsca 

87 M. Wołyńska, op. cit., s. 60–61.
88 M. Bogucka, Gdańsk jako ośrodek…, s. 55.
89 K. Kocińska, E. Trawicka, op. cit, s. 15, 18, 19.
90 Z. Binerowski, op. cit., s. 112, 113.

il. 8. Prelekcja Marty Wołyńskiej o narzędziach pozyskanych z gdańskich stoczni – fot. Zenon Szulczewski



205204 Architektura miast vi

  nazwę osiedla („Rzeczpospolita” z dnia 11.03.2014): Zanim osiedle trafi na rynek, deweloperzy spraw-
dzają, z czym kojarzy się jego nazwa. Zatrudniają językoznawców. Inni rejestrują nazwy w urzędzie 
patentowym. Skończyła się epoka określeń anglojęzycznych. Obecnie przykłada się dużą wagę 
do nomenklatury budowanych osiedli. Wynika to pewnie z faktu, że Także klienci zwracają na to 
uwagę. Ogłaszane są konkursy na miano, lub przy wyborze nazwy firma kieruje się lokalizacją oraz 
cechami inwestycji. Propozycje nawiązują do umiejscowienia ulic, przy których powstają osiedla, są 
inspirowane otoczeniem oraz historią terenu inwestycji. Nazwa musi być prosta i zapadająca w pa-
mięć98. Najnowszy gdański przejaw tej tendencji to położona na północ od terenu dawnej Lastadii 
Rezydencja Wintera, uzupełniająca zabudowę wschodniej pierzei Targu Maślanego (funkcjonujący 
od 1650 do 1829 roku, nazwa przywrócona w 1990 roku). Określenie nawiązuje do późniejszej 
nazwy tego miejsca – plac Wintera (nieoficjalnie od 1875, uwzględniana na planach, oficjalnie od 
1897 roku), nadanej ku czci nadburmistrza Leopolda von Wintera. Deweloper umieścił na stronie 
krótki rys historii placu oraz prezentację postaci Leopolda von Wintera99. 

Klub Morza Zejman wczoraj i dziś

 Liczba gdańskich spichlerzy przed wiekami była imponująca. Zdarzały się jednak tragiczne 
wypadki, jak pożar z 1536 roku, kiedy to według niektórych źródeł spłonęło nawet 300 spichle-
rzy100. Interesującą kwestię stanowi fakt, że w XVI wieku nadbrzeże zachodnie zyskało walory 
spacerowe. Już w tym okresie wnętrze historycznego portu gdańskiego stało się atrakcyjne przez 
wzbogacenie nowymi formami architektonicznymi. Obok odbudowanych po pożarze spichrzów 
gotyckich pojawiły się budynki (często murowane) o renesansowych formach101. Szybka rozbu-
dowa infrastruktury przeładunkowo-magazynowej (w tym spichrzów) portu widoczna od połowy 
XVI wieku sprawiła, że w początkach XVII wieku liczba spichrzów wzrosła w Gdańsku do 265, 
a w roku 1643 do 315102. Wyspa Spichrzów z Gdańskimi Spichlerzami (nazwa urzędowa od 1949 
r.) była ewenementem w skali światowej, ponieważ nigdzie w Europie nie powstała tak wielka 
dzielnica magazynów portowych. Do czasu zniszczenia przez ostatnią wojnę i późniejszych za-
niedbań stanowiła więc bardzo cenną część światowego dziedzictwa kultury103. Dla uzmysłowienia 

html z dnia 30.10.2018; https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Apartamenty-przy-Walowej-z-nowa-nazwa-i-
-projektem-n47099.html z dnia 30.10.2018; 

 https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Wreszcie-nie-po-angielsku-Znamy-nazwe-osiedla-nad-Motla-
wa-n48090.html?strona=1 z dnia 30.10.2018.

98 https://www.rp.pl/artykul/1092743-Jak-deweloperzy-nazywaja-nowe-osiedla.html z dnia 30.10.2018.
99 https://www.gedanopedia.pl/?title=TARG_MA%C5%9ALANY z dnia 02.11.2018; https://www.rezydencja.eko-

lan.pl/historia.html z dnia 02.11.2018.
100 Jerzy Stankiewicz, Rozwój przestrzenny i demograficzny Gdańska pod berłem Jagiellonów, [w:] Historia Gdańska 

t. II, pod redakcją E. Cieślaka., s. 22; W opinii Andrzeja Januszajtisa liczba ta jest zawyżona w stosunku do 
stanu liczbowego spichlerzy z tego okresu – Andrzej Januszajtis, Gdańskie Spichlerze – piękno zapomniane, 
Gdańsk 2011, s. 5.  

101 J. Stankiewicz, Urbanistyczny i przestrzenny rozwój miasta, [w:] Historia Gdańska t. II, pod redakcją E. Cieślaka, 
s. 419.

102 M. Bogucka, Gdańsk – największy port Bałtyku, [w:] Historia Gdańska t. II, pod redakcją E. Cieślaka, s. 500. 
103 A. Januszajtis, op. cit., s. 18.
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w przypadku Brabanku została wykonana chociaż dokumentacja cyfrowa reliktów odkrytej 
szkuty93. 
 W marcu 2014 roku na terenie Brabanku rozpoczęła się budowa nowego osiedla94. Cenną ini-
cjatywę dla zachowania pamięci tego miejsca stanowiły trzy edycje ekspozycji (pierwsza w okresie 
od 1 listopada do 31 grudnia 2014 roku) prezentowane w Gdańsku, przy Rybackim Pobrzeżu, na 
placu przed hotelem Hilton. Wystawa posterowa pod tytułem Brabank i okolice – wczoraj i jutro 
została zrealizowana przez Invest Komfort i Muzeum Historyczne Miasta Gdańska. Prezentacja 
obejmowała 24 plansze zawierające archiwalne mapy, ryciny, zdjęcia historycznego terenu Bra-
banku i okolic z okresu od 1375 roku do czasów obecnych. Umieszczono też wizualizację zagospo-
darowania przekształcanego obszaru95. Cyfrowa wersja wystawy jest dostępna online96. 
 Istotnym aspektem dla podtrzymania pamięci miejsca jest przywrócenie jego pierwotnej na-
zwy, która może skłaniać odbiorców do refleksji nad jego etymologią, a w efekcie nad historyczną 
funkcją terenu. W przypadku osiedla na Brabanku początkowo zaproponowano nazwę Motława 
Apartments, jednak deweloper zrezygnował z niej i ogłosił otwarty konkurs. Ostatecznie zwycię-
żyła nazwa Brabank, którą zgłosili Jacek Kaczkowski i Krzysztof Łudczak. Konkurs wzbudził duże 
zainteresowanie. Wzięło w nim udział około pół tysiąca osób, które nadesłały około 1,3 tysięcy 
propozycji97 (ryc.3). Tego typu działania wpisują się w obecnie obserwowany trend, który ma dla 
inwestorów duże znaczenie marketingowe. Jak pisze Aneta Gawrońska w artykule Dobry patent na 

93 http://dantiscum.pl/wykopaliska-galeria/wykopaliska-przy-ul-walowa-63-w-gdansku/ z dnia 30.10.2018.
94 https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=BRABANK z dnia 30.10.2018.
95 http://www.investkomfort.pl/news/zapraszamy-na-wystawe-brabank-i-okolice-wczoraj-i-jutro/ z dnia 

30.10.2018; http://www.investkomfort.pl/news/wystawa-brabank-i-okolice-wczoraj-i-jutro/ z dnia 30.10.2018. 
96 http://www.brabank.pl/app/assets/pdf/wystawa-brabank-wczoraj-i-jutro-2014.pdf z dnia 30.10.2018.
97 https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=BRABANK z dnia 30.10.2018; http://trojmiasto.wyborcza.

pl/trojmiasto/1,35612,16345822,Brabank__Przy_Muzeum_II_Wojny_Swiatowej_powstaje_osiedle.

il. 9. Plenerowy koncert szantowy w Zejmanie (19 sierpnia 2018 r.) – fot. Michał Waligóra
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   Dyskutowane przez wiele lat plany zagospodarowania Wyspy Spichrzów108 weszły w etap re-
alizacji109 co spowodowało przeniesienie Klubu Morza Zejman z siedziby w spichlerzu Steffen110 
(ryc.5). W ten sposób nastąpiło uniemożliwienie pielęgnowania tradycji żeglarskich w kontekście 
historycznego portu i konieczność stworzenia (wspomnianego już wcześniej) miejsca pamięci 
czyli „przestrzeni, której dopiero zostaną instytucjonalnie nadane formy pamiętania”111. Można ją 
określić wtórnym miejscem pamięci. Na nową siedzibę Klubu Morza Zejman wskazano Bramę 
Nizinną (ul. Grodza Kamienna 5) (ryc. 6, 7). Obiekt zaprojektowany przez Jana Strakowskiego 
w stylu wczesnobarokowym powstał w 1626 jako południowe wrota nowożytnych fortyfikacji112. 
W związku z tym od początku swego istnienia nie był nawet w najmniejszym stopniu związany 
z portowymi aspektami funkcjonowania Gdańska. Czy można w udany sposób kontynuować tra-
dycje marynistyczne w takiej przestrzeni?
 Przeniesienie Klubu nastąpiło w maju 2015 roku. Pierwszą z imprez był udział Klubu Morza 
Zejman w Nocy Muzeów pod hasłem „Zejman – reaktywacja”. Do odwiedzin miała zachęcać 
możliwość dostępu do Bramy Nizinnej po raz pierwszy od zakończenia wojny. Obiekt wymagał 
remontu i adaptacji. Działania zostały przeprowadzone przez Urząd Miasta Gdańska zarządcę 
budowli. Jednak klimat miejsca tworzą ludzie, więc sami członkowie klubu mieli wątpliwości, czy 

„Zejman” magią dawnego miejsca przyciągnie na powrót swoich entuzjastów? Stałych bywalców 
skusiły zawsze obecne w klubie szanty. Pojawiły się też pierwsze prace artystów. Nie obyło się 
jednak bez wypowiedzi żeglarzy krytykujących zmianę miejsca siedziby Zejmana: Klub żeglarski 
z dala od portu, od mariny? To jakieś grube nieporozumienie. Prowadzący klub zakładali jednak, że 
być może w przyszłości będzie możliwe krzewienie morskiej kultury i historii Gdańska zarówno 
w Bramie Nizinnej jak i na powrót na Wyspie Spichrzów113. Jednak przed członkami klubu już 
na początku działalności w Bramie Nizinnej stanęło trudne zadanie utrzymania zainteresowania 
tym peryferyjnie położonym miejscem. Stąd też pojawiło się pytanie w jakim stopniu można 
kontynuować żeglarski profil działalności obcy w kontekście nowo objętej przestrzeni? Czy nie 
należy wykorzystać również potencjału obecnej lokalizacji, a przez rozszerzenie oferty kulturalnej 
trafić do szerszego grona odbiorców? Następnie, bazując na zbudowanym wizerunku zaintereso-

108 http://ibedeker.pl/na-goraco/wyspa-spichrzow-projekt-planu-zagospodarowania-skierowany-do-uzgodnien/ 
z dnia 30.10.2018 http://urbnews.pl/gdansk-wyspa-spichrzow-kolejne-plany-zagospodarowania-lekiem-pro-
blemy-zabudowa/ z dnia 30.10.2018 http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/wyspa-spichrzow-przestanie-stra-
szyc-dwie-oferty,3295061,art,t,id,tm.html z dnia 30.10.2018 https://www.tvn24.pl/pomorze,42/tak-bedzie-wy-
gladala-wyspa-spichrzow-w-gdansku,561922.html z dnia 30.10.2018.

109 https://dziennikbaltycki.pl/zagospodarowanie-wyspy-spichrzow-w-gdansku-wyniki-konkursu-wizualizacje/
ar/3791653 z dnia 30.10.2018; https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Rozstrzygnieto-konkurs-na-kladke-sw-

-Ducha-n95545.html z dnia 30.10.2018; https://www.gdansk.pl/wiadomosci/zabudowa-polnocnego-cypla-wy-
spy-spichrzow-ruszy-pod-koniec-roku-inwestycje-tez-na-dolnym-miescie,a,65135 z dni 30.10.2018; https://www.
trojmiasto.pl/wiadomosci/Taka-bedzie-polnocna-czesc-Wyspy-Spichrzow-w-2022-roku-n126562.html z dnia 
30.10.2018.

110 Obiekt będzie wkomponowany w nowe założenie architektoniczne.  http://www.gdanskstrefa.com/spichlerz-
-steffen/ z dnia 30.10.2018.

111 A. Kędziora, op. cit., s. 105, za: A. Assmann, op. cit., s. 217.
112 https://www.gedanopedia.pl/?title=BRAMY_MIEJSKIE z dnia 30.10.2018; Zbigniew Nowak, Lata rozkwitu 

kultury, nauki i sztuki, [w:] Historia Gdańska, t. II, pod redakcją E. Cieślaka, Gdańsk 1982, s. 751. 
113 https://www.facebook.com/466191793491043/posts/brama-nizinna-noc-muze%C3%B3wzejman-reaktywacja-

podj%C4%99li%C5%9Bmy-trudne-wyzwanie-pe%C5%82ne-deter/739480816162138/ z dnia 30.10.2018.
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czytelnikom znaczenia spichlerzy dla Gdańska Andrzej Januszajtis przytoczył relacje podróżników 
i pisarzy, którzy byli pod ich dużym wrażeniem104.     
 Fizyczny aspekt tradycji żeglarskich Gdańska związanych z funkcjonującymi od średniowiecza 
stoczniami przepadł w pomroce dziejów. Jedynym materialnym łącznikiem z okresem świetności 
miejscowej produkcji stoczniowej pozostał zlokalizowany w północnej części Wyspy Spichrzów 
(ul. Chmielna 111) spichlerz Steffen zwany też Ciesiarnią. Nazwa „Steffen”, pochodząca od nazwi-
ska, występuje w spisach od 1643 roku. Do końca XIX wieku budynek miał siedem kondygnacji, 
następnie, zapewne w wyniku pożaru, stracił cztery górne piętra. Obiekt ten przetrwał II wojnę 
światową i jako jeden z ostatnich, zachowanych elementów zabudowy Wyspy znalazł sią w Reje-
strze zabytków nieruchomych105. Stał się również siedzibą Klubu Morza Zejman106 (ryc.4). Od roku 
1995 we wnętrzach spichlerza były gromadzone eksponaty dokumentujące morskie tradycje Pomorza, 
i związki Gdańska z Hanzą dzięki czemu hala zbożowa spichlerza nabrała charakteru muzealnego 
wnętrza. Wśród zgromadzonych, zabytkowych przedmiotów znajduje się miedzy innymi: kilkadzie-
siąt lamp okrętowych – składających się na unikatowe oświetlenie wnętrza, historyczne kompasy, 
sekstanty, logi, dzwony okrętowe, kotwice, modele żaglowców, stare beczki, butelki, wielorybie kości, 
fragmenty wyrzuconych przez morze lub wyłowionych elementów żaglowców. Od roku 2009 nasze 
morskie zbiory można oglądać w ramach skansenu żeglugi, licznie odwiedzanego przez turystów 
i gdańszczan. Obiekt zaczął przyciągać żeglarzy oraz miłośników podróży. Pełnił rolę „niefor-
malnego morskiego domu kultury”, w którym morskie i żeglarskie tradycje Gdańska i Pomorza 
były krzewione podczas „Wieczorów Morskich”, „Wieczorów Podróży i Przygody” (z relacjami 
podróżników) czy wieczorów szantowych „Muzykobranie w Zejmanie”. Prezentowana była rów-
nież poezja i proza marynistyczna, na przykład podczas wieczorów conradowskich poświęconych 
twórczości Josepha Conrada Korzeniowskiego. Swoje miejsce znalazły tu również dwie galerie 
sztuki prowadzone przez studentów-artystów. Natomiast propozycję dla najmłodszych stanowił, 
kierowany od 2004 roku do dzieci szkół podstawowych, cykl warsztatów marynistycznych pod 
nazwą „Ahoj przygodo!”107. 

104 Ibidem, s. 19–22. 
105 spichrz „Ciesiarnia” („Steffen”), ul. Chmielna 111, nr rej.: 446 z 27.01.1972 https://www.nid.pl/pl/Informa-

cje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/rejestr-zabytkow/zestawienia-zabytkow-nieruchomych/POM-rej.pdf  z dnia 
30.10.2018. 

106 A. Januszajtis, op. cit., ryc. 9; http://www.gdanskstrefa.com/spichlerz-steffen/ z dnia 27.10.2018; „Ulokowany 
w starym spichlerzu „Steffen”, tu można poczuć prawdziwą atmosferę żeglarstwa i zrozumieć więzy Gdańska 
z morzem. Wnętrze bogate w eksponaty marynistyczne gromadzone od lat!” http://wikimapia.org/8589557/
pl/Spichlerz-Steffen-Klub-Zejman z dnia 13.09.2018; https://fotopolska.eu/Gdansk/b55565,Spichlerz_iSteffeni.
html z dnia 30.10.208

107 http://ga-leon.zejman.webd.pl/o_nas_cele.php z dnia 13.09.2018.
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  rolę jedynego punktu odniesienia. Należy więc z aprobatą spojrzeć na inwestorów podejmujących 
próbę nawiązania do historii obszaru (na przykład Brabank). Taka legitymizacja obecności nowego 
właściciela może stanowić jedną szansę dla pamięci miejsca. Z drugiej strony, w przypadku Bramy 
Nizinnej pojawia się kwestia stworzenia miejsca pamięci. Obydwa przypadki są bardzo skompliko-
wane. Niewątpliwie należy wykreować zapotrzebowanie na tego typu pamięć. Jej podtrzymywanie 
zależy jednak w dużej mierze od mieszkańców Gdańska. Miejmy nadzieję, że będziemy chcieli 
pamiętać, aby sami też nie odejść bez śladu.    

Streszczenie 

 Celem artykułu jest refleksja nad gdańskimi tradycjami żeglarskimi. Ich przejaw mają stano-
wić stocznie: Lastadia i Brabank, miejsca, których fizyczny wymiar został w pewien sposób przy-
wrócony dzięki badaniom wykopaliskowym poprzedzającym inwestycje. Obecnie istnieją jako 
metafora – nazwa osiedla. Autorka uznaje za konieczne prześledzenie badań nad lieu de mémoire, 
uwzględniających archeologiczne zastosowanie pojęcia. Pojawia się też kwestia dużej roli przestrzeni, 
jako „modelu wspomnień”. Zostaje zasygnalizowany również problem pierwotnych (autentycznych) 
i wtórnych miejsc pamięci. Pierwsze stocznie przestały istnieć. Natomiast wyrazem drugich jest 
Klub Morza Zejman, propagujący tradycje żeglarskie. Obiekt został wyrwany z kontekstu Wyspy 
Spichrzów (spichlerz Steffen), historycznego portu Gdańska i przeniesiony do Bramy Nizinnej, części 
nowożytnych fortyfikacji. 

Słowa kluczowe: miejsca pamięci, gdańskie stocznie, Zejman  

Summary

Gdansk, nautical tradition – the memory without the context of place 

 The aim of the article is reflection on Gdansk’s sailing traditions. Their manifestations are to 
be found in the shipyards: Lastadia and Brabank, places whose physical dimension was in some 
way restored thanks to the excavation research preceding the investments. Currently, they exist as 
a metaphor - the name of the estate. The author considers it necessary to follow the studies on the 
lie de mémoire, taking into account the archaeological application of the concept. There is also the 
question of the great role of space as a model of memories. The problem of primary (authentic) and 
secondary places of memory is also indicated. The first - shipyards ceased to exist. On the other 
hand, the expression of the latter is the Zejman Sea Club, which promotes sailing traditions. The 
object was taken out of the context of Granary Island (granary Steffen), the historic port of Gdansk 
and transferred to the Lowland Gate, a part of modern fortifications.

Key words: sites of memory, Gdansk shipyards, Zejman 

mgr Marta Wołyńska,
Uniwersytet Gdański
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wać gości aspektem marynistycznym. Cenną inicjatywą podjętą przez Klub Morza Zejman był 
udział w kolejnych edycjach Nocy Muzeów oraz współtworzenie odbywającego się po raz pierw-
szy 21–22 października 2017 roku festiwalu Open House Gdańsk114. Udział w tych wydarzeniach 
umożliwił zasygnalizowanie obecności tradycji żeglarskich w zabytku, części fortyfikacji. Atrakcją 
proponowaną przez klub było oprowadzanie po Bramie Nizinnej (ryc.6,7), czy prelekcja arche-
ologiczna115 (ryc. 8). W roku 2018 nastąpiła zmiana nazwy klubu, nawiązująca do nowej lokalizacji. 
Jak piszą sami prowadzący: „Obecnie mieści się tutaj Nowy Klub Morza ZEJMAN, nawiązujący 
tradycjami oraz tematyką do dawnego Klubu Morza „Zejman”. Klub działał przez wiele lat, także 
międzynarodowo na Wyspie Spichrzów w Gdańsku. Obecnie w nowych okolicznościach, dokonał 

„abordażu” Bramy Nizinnej, z nową formułą”116. Celem organizatorów Bramy Nizinnej – Bastionu 
Kultury jest otworzenie się na szeroko rozumianą kulturę. Twórcy dążą do połączenia mających 
stałą grupę odbiorców występów zespołów szantowych117 (ryc. 9) z prezentacją innych gatunków 
muzycznych118. Stały punkt działalności stanowi nadal cykl „Spotkanie z podróżnikiem”119. Jednak 
również te opowieści nie zawsze są związane z żeglarstwem. Kultywowana jest też promocja sztuki. 
Jej przejawem są regularnie odbywające się wernisaże120, dla których Brama Nizinna stanowi ide-
alną oprawę. Jest to też sposób na legitymizację obecności klubu w tej przestrzeni, ze względu na 
fakt zajmowania pobliskiej Małej Zbrojowni121 przez Gdańską Akademię Sztuk Pięknych.   

Wnioski

 Kontynuowanie pamięci miejsca, dbanie o miejsca pamięci stanowi poważny problem. Z jednej 
strony przeszkodą jest brak obecności fizycznych desygnatów historycznej rzeczywistości. W sytu-
acji zmiany funkcji przestrzeni pozostaje metafora w formie kontynuacji nazwy miejsca. Pełni ona 

114 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1899454500082505&set=g.2019046638381569&type=1&the-
ater&ifg=1 z dnia 30.10.2018.

115 Wystąpienie pod tytułem Praca w nowożytnych gdańskich stoczniach w świetle odkrytych narzędzi wygłoszone przez 
Martę Wołyńską w Klubie Morza Zejman, w ramach Europejskiej Nocy Muzeów, Gdańsk 19 maja 2018 roku.

116 https://www.bramanizinna.pl/ z dnia 30.10.2018.
117 Występ Jana Dżona, zdolnego multiinstrumentalisty, szantmen’a młodego pokolenia prosto znad mazurskich 

jezior (12 lipca 2018 roku) https://www.facebook.com/events/168355064030610/ z dnia 30.10.2018. 
118 Koncertowa niedziela na scenie letniej Nowego Zejmana. Będzie to podróż od jazzu poprzez loopowaną mu-

zykę elektroniczną z elementami funku, aż po reggae i ska. Zespoły: The Goodfellas, Pan Biedronka, Tayka 
Band (29 lipca 2018 roku) https://www.facebook.com/events/401395283715371/ z dnia 30.10.2018; Usiądź 
razem ze mną. Pieśni Wielkich Nieobecnych (27 października 2018 roku) https://www.facebook.com/
events/211844149427311/ z dnia 30.10.2018; Independance Day - koncerty: Degustatores, Herbal, The Vaticans 
(11 listopada 2018 roku) https://www.facebook.com/events/554438811644765/ z dnia 30.10.2018.

119 Łukasz Lewandowski, Rowerem wodnym z Krakowa do Gdańska (25 lipca 2018 roku) https://www.facebook.
com/events/223917348329848/ z dnia 20.10.2018; Piotr Kopcewicz, Kaukaz jakiego nie znacie (10 paździer-
nika 2018 roku) https://www.facebook.com/events/322787301830730/ z dnia 30.10.2018; Loretta i Maciej Olech, 
Do trzech razy... Rumunia! (23 października 2018 roku) https://www.facebook.com/events/774971302840885/  
z dnia 20.10.2018. 

120 Wernisaż Samiry Arrami i Renaty Tymolewskiej (14 września 2018 roku) https://www.facebook.com/
events/299146547536271/ z dnia 30.10.2018; Wernisaż Agaty Michalewicz i Joela Młynarskiego (10 paździer-
nika 2018 roku) https://www.facebook.com/events/497288944080603/ z dnia 30.10.2018.

121 Obiekt został zaprojektowany przez Jerzego Strakowskiego, syna Jana, twórcy Bramy Nizinnej – J. Stankiewicz 
Urbanistyczny i przestrzenny rozwój miasta, [w:] Historia Gdańska t. II, pod redakcją E. Cieślaka, s. 419.
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 Kontekst dyskusji o pamięci w przestrzeni miasta w XIX i XX w. jest szczególny ze względu 
na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (choć dla Pomorzan przypada ona 
2 lata później). Rocznice skłaniają do refleksji – taka właśnie jest geneza tych kilku uwag do-
tyczących obecności godła państwowego w przestrzeni miasta w okresie międzywojennym, 
a także pytań dotyczących okresu współczesnego. Te ostatnie stają się szczególnie istotne wo-
bec powrotów niektórych zabytkowych orłów, a także wobec bieżącej dyskusji o standardach 
symboli państwowych. No właśnie: godła czy herbu państwowego? Wszak godło to wizerunek 
orła, a orzeł na tarczy – to herb, z nazwą własną: Orzeł Biały1.

Orły międzywojenne

 Zabytkowe orły na gmachach użyteczności publicznej z czasów Drugiej 
Rzeczypospolitej – na Pomorzu orły i gryfy – zwykle umykały uwadze badaczy, bo w katego-
riach architektonicznej kreacji stanowią detal zaledwie, zaś w kategoriach rzeźby – byt niesa-
modzielny. Dziś dostrzegamy, że są, że były, że niektóre wracają, a inne – powrócić powinny. 

1 Na temat herbu państwowego w kontekście historycznym zob. m.in.: Aleksandra Jaworska, Orzeł Biały. Herb 
państwa polskiego, Warszawa 2003; Orzeł Biały. Herb państwa polskiego, Materiały sesji naukowej w dniach 
27–28 czerwca 1995 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, red. Stefan Kuczyński, Warszawa 1996; Znaki 
państwa polskiego. Herb, Barwy, Hymn. Katalog wystawy, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 
2004. W kontekście współczesnym: Roman Sidorski, Orzeł Biały. Dlaczego herb Rzeczypospolitej wymaga po-
prawek, portal histmag.org, Internet,  https://histmag.org/Orzel-Bialy.-Dlaczego-herb-Rzeczypospolitej-wy-
maga-poprawek-7891, [dostęp 17 VIII 2018].
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  okazję do tego, aby wyjaśnić tajemnicę tj. wykluczyć lub potwierdzić istnienie orła (np. z użyciem 
metody odkrywkowej)7. 
 Z licznych przykładów orłów zniszczonych w okresie II wojny światowej, a także w czasach 
PRL i po roku 1989 (!), przypomnę tylko dwa – acz znaczące – przykłady z Katowic. Jednym 
z najbardziej znanych utraconych zabytków tego rodzaju jest ogromna8 kompozycja Stani-
sława Szukalskiego z orłem piastowskim (1935–1937) na gmachu Urzędów Niezespolonych 
w Katowicach (ob. siedziba Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego). Monumentalne 
dzieło miało podkreślać polskość Śląska i Katowic. Niemcy zniszczyli polskie godło po zajęciu 
miasta, w miejscu płaskorzeźby zamontowali mechaniczne kuranty, a budynek wykorzystywali 
dla potrzeb policji i gestapo. Obecnie trwają prace nad odtworzeniem kompozycji. Oprócz 
kwestii finansowych problemem jest fakt, że nie zachowały się projekty czy choćby szkice, 
jedyną dokumentację stanowią fotografie9. W 2015 roku Społeczny Komitet Odtworzenia Pła-
skorzeźby Orła Piastowskiego zapewniał: jeszcze w tym roku na wschodniej ścianie Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego powstanie rekonstrukcja przedwojennej rzeźby, jednak 
do momentu powstania tego tekstu tak się nie stało10. 
 Inna jest historia katowickiego orła na Państwowym Banku Rolnym (ul. Warszawska 14, 
ob. to Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego), który wojnę przetrwał. Neo-
barokową willę z 1906 roku w latach międzywojennych nabył na swoją siedzibę Państwowy 
Bank Rolny. W 1938 roku przebudował ją i zmodernizował prof. Marian Lalewicz, łącznie 
z projektem godła. W czasie II wojny światowej był tutaj niemiecki Commerz Bank. Po wojnie 
obiekt powrócił do Państwowego Banku Rolnego, w 1951 roku wprowadził się Narodowy Bank 
Polski. To zapewne wówczas odkuto z płaskorzeźby koronę orła i kłosy zboża. W roku 1994 
budynek kupił nowo powstały Bank Śląski. Podczas ówczesnego remontu orzeł zniknął, w jego 
miejscu pojawił się napis „Bank Śląski”. Nie przeszkadzał hitlerowcom ani komunistom...11, 
jak podsumował Jerzy S. Majewski, a zniknął całkiem niedawno i mało kto fakt ten zauwa-
żył. Tylko dzięki obywatelskiej czujności i dziennikarskiemu zaangażowaniu – Majewskiego 
właśnie – orzeł powrócił. Jednak, jak komentuje jeden z katowiczan: ...nie myślcie, że przywró-
cono orła projektu prof. Lalewicza, gwiazdy przedwojennej architektury! O nie, zamiast orła

7 Informacja od Izabeli Koptoń-Ryniec, kierowniczki sekcji komunikacji społecznej, rzeczniczki prasowej Poli-
techniki Warszawskiej, 13 IX 2018.

8 Kompozycja o średnicy 476 cm wykonana była z dolomitu. W kwestii wagi podawane są różne dane: 12 ton – 
Michalina Bednarek, Orzeł Szukalskiego powstanie jeszcze w tym roku, naszemiasto.pl: Śląskie, Internet,http://
slaskie.naszemiasto.pl/artykul/orzel-szukalskiego-powstanie-jeszcze-w-tym-roku,3200543,art,t,id,tm.html, 
[dostęp 17 VIII 2018]; 35 ton – Blog Twórcownia, Piastowski Orzeł Stanisława Szukalskiego powraca do ro-
dzinnych Katowic, Internet, http://tworcownia.blogspot.com/2006/03/piastowski-orze-stanisawa-szukalskiego.
html,  [dostęp 17 VIII 2018].

9 Blog Kato100. Katowice tu i teraz, Orzeł, Orzeł, gdzie jesteś?, Internet, https://kato100.wordpress.com/2011/01/19/
orzel-orzel-gdzie-jestes/,  [dostęp 17 VIII 2018].

10  M. Bednarek, op. cit.; informacja uzyskana od Ewy Liszowskiej z sekretariatu dziekana Wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego, mail z 24 IX 2018.

11 Jerzy S. Majewski, Nie przeszkadzał hitlerowcom ani komunistom. Zniknął niecałe dziesięć lat temu. Gdzie podział 
się orzeł z fasady dawnego gmachu Banku Rolnego przy ul. Warszawskiej 14?, „Gazeta Wyborcza”, Katowice, z dn. 
29 I 2004, za: Internet, http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35055,1891819.html, [dostęp 17 VIII 2018]. 
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Liczne przykłady warszawskich orłów, o wysokich walorach artystycznych, opisał Jerzy Stani-
sław Majewski. To między innymi orły na następujących gmachach:

o Ministerstwa Robót Publicznych (ob. Ministerstwo Komunikacji, ul. Chałubińskiego 4) – 
 rzeźba projektu Mieczysława Kotarbińskiego wykonana przez Władysława Kąckiego, 
 wyryta w bazalcie,

o Urzędu Telekomunikacji / Telegrafu i Telefonów (ul. Nowogrodzka 45) – to pierwszy 
 w Polsce budynek o stalowej konstrukcji szkieletowej, wybitny przykład modernizmu 
 międzynarodowego (proj. Julian Puterman-Sadłowski, Antoni Miszewski, 1928–1934)2. 
 Orzeł wykonany jest tu z metalu (uwaga istotna wobec domniemanego tworzywa 
 fasadowego orła z gmachu Państwowego Banku Rolnego w Toruniu), 

o Kolei Państwowych (ul. Targowa 74), zbudowanym według projektu prof. Mariana 
 Lalewicza, aktywnego także w Toruniu. Orzeł jest średniej klasy, ale zwraca uwagę ciekawa 
 kompozycja z uskrzydlonymi kołami kolejowymi,

o Ministerstwa Oświecenia Publicznego  (Al. Szucha 25), relief wykonał Karol Tchorek3, 
 Administracji Lasów Państwowych (ob. Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52),
 Województwa Warszawskiego i Okręgowego Urzędu Ziemskiego (ob. Najwyższa Izba 
 Kontroli, ul. Filtrowa 57)4.

 Wiele orłów zniszczyli okupanci podczas II wojny światowej. Zdarzały się przypadki, że 
Polacy starali się je ratować, jak na gmachu Politechniki Warszawskiej przy ul. Noakowskiego. 
Dwumetrowego orła w koronie zamurowali: ryzykując życie, osłonili Orła metalową siatką 
i artystycznie zamurowali, tak by wypukłość ściany nie zainteresowała okupantów, a jednocze-
śnie by możliwe było odsłonięcie godła po odzyskaniu niepodległości. W 1955 roku, z okazji 
V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów, w tym miejscu namalowano Gołąbka Pokoju 
(zachowany do dziś)5. W 2013 roku rozważano decyzję o odsłonięciu orła6, jednak okazało się, 
że dotychczasowe prace nie potwierdziły obecności wizerunku orła na fasadzie gmachu. Przed-
stawicielka Politechniki stwierdziła, że aby kontynuować poszukiwania potrzebne są zarówno 
zgoda konserwatora zabytków, jak i wola społeczności akademickiej Uczelni. Obchody 100-lecia 
Niepodległości w Politechnice Warszawskiej rozpisane na lata 2018–2021 stanowią znakomitą 

2 Archi-mapa 1918–1939 Warszawa. Architektura dwudziestolecia międzywojennego, Bryła, Internet, http://www.
bryla.pl/bryla/56,85301,9898488,Archimapa_spaceruj_szlakiem_moderny.html, [dostęp 17 VIII 2018]. W 2016 
roku rozważano zburzenie gmachu, aby zrobić miejsce dla wielkiego wieżowca, zob. Michał Wojtczuk, Orange 
sprzedaje budynki w ścisłym centrum. W ich miejsce stanie 170-metrowy wieżowiec?, „Gazeta Wyborcza”, z dn. 11 
X 2016.

3 Ella Chmielewska, Niepamięć w upamiętnianiu: szczególność miejsc traumy a typowość pamięci w ikonosferze 
Warszawy, w: Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Bartłomiej Gutowski, Rzeźba w Polsce (1945–2008), t. 13, Oroń-
sko 2008. 

4 Blog Jerzego S. Majewskiego, Miasta Rytm, Polskie orły w stylów Art Déco, Internet, https://miastarytm.pl/
polskie-orly-w-stylu-art-deco/, dostęp 17 VIII 2018].

5 Katarzyna Pawlak, Orzeł w  murze. Tajemnica Politechniki Warszawskiej, Internet, niezależna.pl,  http://nieza-
lezna.pl/46765-orzel-wmurze-tajemnica-politechniki-warszawskiej, [dostęp 17 VIII 2018].

6 Ibidem.
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z pierwotnego projektu powieszono jakiegoś jego kolegę. Anonimowego12.
 Z drugiego krańca Polski przykład powrotu orłów dotyczy Gdyni – fasady dworca mor-
skiego (1933), gdzie godło odtworzono w 2014 roku13. Kiedyś dla pasażerów transatlantyków 
i innych jednostek morskich orły te stanowiły pierwszy symbol kraju, do którego przybywali. 
Dziś jest tu Muzeum Emigracji (zał. 2012). 
 Tyle o orłach związanych z architekturą. Warto wspomnieć także o obecności w okresie 
międzywojennym w przestrzeni miast i wsi znaku / figury orła – w formach zarówno trwałych, 
jak i ulotnych / okazjonalnych, niekoniecznie w wersji artystycznej. To orzeł na transparentach, 
trybunach, w dekoracjach odświętnych, na wystawach sklepowych itd. Tego rodzaju przykłady 
uznać można za swego rodzaju „oswajanie” godła narodowego, zarówno oficjalne (podczas 
uroczystości państwowych, samorządowych, rocznicowych itp.), jak i charakterze bardziej 
ludycznym (w świętowaniu dożynek, dnia konia itp.), mające miejsce zarówno w kraju, jak 
i zagranicą. [il. 1-4] Figura i sylweta orła stosowana była w różnych funkcjach i o kontek-
stach: od państwowych symbolicznych po komercyjno-użytkowe; różne bywały tworzywa 
i formy tych wizerunków. À propos „oswajania” narodowych symboli warto wspomnieć akcję 

12 Marcin Andrzejewski, Katowice od euforii do depresji i z powrotem. Analog półprzewodnika część 2, blog Foto-
dinoza. Dinozaury fotografii, Internet, https://fotodinoza.blogspot.com/2016/04/katowice-od-euforii-do-de-
presji-i-z.html, [dostęp 17 VIII 2018].

13 Materiał filmowy TVN24, Internet, https://www.tvn24.pl/pomorze,42/polskie-orly-wrocily-na-fasade-dwor-
ca-morskiego-w-gdyni,388017.html, [dostęp 17 VIII 2018].
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il. 3. Orzeł w formie „ulotnej” w przestrzeni miast i wsi w okresie międzywojennym, obchody Dnia Konia w Krakowie, przejazd 
przez miasto, figura orła wykonana z kwiatów, 1936 r., fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

il. 1. Orzeł w formie „ulotnej” w przestrzeni miast i wsi w okresie międzywojennym, pochód członków Ligi Morskiej i Kolonial-
nej w dniu zjazdu delegatów, na pierwszym planie widoczna makieta orła, 1934 r., fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

il. 2. Orzeł w formie „ulotnej” w przestrzeni miast i wsi w okresie międzywojennym, dożynki w Dąbrowie Tarnowskiej, figura 
orła ze słomy, 1935 r., fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
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odmianach15. Zwycięzcą drugiego konkursu został prof. Franciszek Krzywda-Polkowski, reali-
zację budowli powierzono Stefanowi Cybichowskiemu z Poznania, który wytłumił plastyczność 
głównego ryzalitu i podkreślił oszczędność wyrazu całości16. Ostatecznie wprowadziła się tu Dy-
rekcja Okręgowa Kolei Państwowych, przeniesiona do Torunia z Gdańska (1933). W projektach 
z oczywistych względów uwzględniano herby na fasadzie: państwa, regionu (Gryf Pomorski) 
i miasta, ich forma odpowiadała konwencji stylistycznej gmachu. [il. 6, 7] Wedle jednej z kon-
cepcji przy głównym wejściu miały być antytetycznie ustawione figury sfinksów. Jak fasadowe 
herby wyglądają dzisiaj? Podczas ostatniego remontu przed kilku laty orła zastąpiła hybryda: 
orzeł połączony z sylwetą Gryfa Pomorskiego, wyżej ulokowano herb państwowy – zgodny 
z wzorem z 1927 roku, o czym dalej, acz niezgodny z formą zabytkowego budynku.
      Architektura Państwowego Banku Rolnego, zrealizowanego krótko przed wybuchem II 
wojny światowej (1938–1939), dzieło prof. Mariana Lalewicza, odbiegała od klasycyzującego 

15 Zob. m.in. w: Wojciech Romaniak, Wybrane zagadnienia urbanistyki i architektury w województwie pomorskim 
w latach 1920–1939, Warszawa 2005, s. 70–74; Bogusław Mansfeld, Sztuka nowoczesna, w: Anna Błażejewska, 
Katarzyna Kluczwajd, Bogusław Mansfeld, Elżbieta Pilecka, Jacek Tylicki, Dzieje sztuki Torunia, Toruń 2009, s. 
365–509, s. 419–421; projekty m.in. w: Marek Wieczorek, Toruńska architektura lat 1920–1939: wystawa wirtualna, 
exartis.pl, Internet, http://exartis.pl/modernizm/pl/1/wystawa-wirtualna, [dostęp 17 VIII 2018].

16 B. Mansfeld, op. cit., s. 419.
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il. 5. Dom Żołnierza w Toruniu, okres międzywojenny. Nad wejściem od strony ul. Wola Zamkowa orzeł dłuta Ignacego Zelka 
(niezachowany), fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

społeczną z 2 maja 2013 roku pn. Orzeł może pod 
honorowym patronatem Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego14.

       Znak / figura orła pełnił różne role w prze-
strzeni wspólnej: inne w przypadku orłów archi-
tektonicznych na gmachach urzędów, inne w przy-
padku okazjonalnych wersji znaku, używanych 
podczas uroczystości i imprez. Z obecnością or-
łów w przestrzeni publicznej wiążą się inne kwestie, 
tylko zasygnalizowane, jako że wykraczają poza te-
mat artykułu: gdzie jest miejsce zabytkowego godła 

– w miejscu pierwotnego przeznaczenia czy w mu-
zeum?; czy artystom w stosunku do godła / herbu 
wolno więcej?; jakie miejsce ma orzeł w kulturze 
popularnej? Wreszcie: jaki jest dziś nasz stosunek 
do wizerunków godła niemieckiego i niemieckich 
napisów sprzed 1920 roku? 

Przypadek toruński

Inspiracją do podjęcia tematu orłów z fasad toruń-
skich urzędów czasów Drugiej Rzeczypospolitej, i szerzej: godła w przestrzeni miasta, były ba-
dania dotyczące historii miejscowego kina, a konkretnie zapomniany orzeł autorstwa Ignacego 
Zelka z elewacji Domu Żołnierza [il. 5], pierwszego w mieście kina w budynku wzniesionym 
od podstaw na ten cel. Może przy okazji planowanej adaptacji gmachu dla Teatru Muzycznego 
orzeł powróci do płyciny nad wejściem od strony Woli Zamkowej? Problemem jest brak do-
kumentacji i ikonografii – znana jest tylko jedna fotografia (w zasobie Narodowego Archiwum 
Cyfrowego).
 Inne toruńskie orły znajdowały się na fasadach budynków:

o Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego (ob. Urząd Marszałkowski Województwa 
 Kujawsko-Pomorskiego, pl. Teatralny 2)

o Państwowego Banku Rolnego (ob. Bank BGŻ BNP Paribas SA, ul. Wały gen. Sikorskiego 15)
o Okręgowego Zarządu (Dyrekcja) Lasów Państwowych (ob. wciąż Dyrekcja Lasów 
 Państwowych, ul. Mickiewicza 9).
 Gmach Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego stanowił dla stolicy nowo utworzonego 
woj. pomorskiego pierwsze wielkie architektoniczne i budowlane wyzwanie. Dwa kon-
kursy architektoniczne, w latach 1925 i 1927, przyniosły dużą liczbę projektów reprezentują-
cych różnorodną stylistykę: od wspomnienia baroku po nowoczesny modernizm w różnych 

14 Akcja społeczna Programu III Polskiego Radia i „Gazety Wyborczej”, przeprowadzona w Warszawie, Krakowie, 
Poznaniu, Wrocławiu (2 V 2013). Zob. np. „Orzeł może” – wielka akcja społeczna, portal PolskieRadio.pl, za 
Internet, https://www.polskieradio.pl/9/2795/Artykul/825014,Orzel-moze-%e2%80%93-wielka-akcja-spoleczna, 
[dostęp 17 VIII 2018].

il. 4. Orzeł w formie „ulotnej” w przestrzeni miast 
i wsi w okresie międzywojennym, witryna 
sklepu z wyrobami włókienniczymi w Byd-
goszczy, fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe
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  rzymską dla upamiętnienia dziesięciolecia niepod-
ległości Państwa. Jak jest naprawdę?
 Gmach Dyrekcji Lasów Państwowych zapro-
jektowany przez inż. arch. Kazimierza Ulatow-
skiego (1928–1929) stanowił kolejny krok w klasy-
cyzowaniu toruńskiego modernizmu, podobnie jak 
późniejsza siedziba Kasy Chorych (1929–1932) jego 
autorstwa22. Przy obu realizacjach architekt współ-
pracował z rzeźbiarzem Ignacym Zelkiem (przy ul. 
Mickiewicza 9 wykonał figury niedźwiedzi). 
 Pierwsza informacja o wykonaniu orła przez 
Zelka sformułowana została przez Mariana Sy-
dowa w 1930 roku, który w „Słowie Pomorskim” 
opisał 2 nowe gmachy urzędowe23: dla Dyrekcji 
Dróg Wodnych (na rogu ul. Krasińskiego i pro-
jektowanego przedłużenia ul. Fredry) oraz dla 
Dyrekcji Lasów właśnie24. O tym drugim pisał: 
Jego formy wybitnie modernistyczne zwracają po-
wszechną uwagę. Projekt Ulatowskiego, wyłoniony 
w drodze konkursu ogłoszonego w 1927 roku i za-
twierdzony w roku 192825, zrealizowano od wrze-
śnia 1928 do sierpnia 1929 roku (część mieszkalna 
gotowa była już w kwietniu 1929 roku26). We wrze-
śniu 1930 roku, kiedy na ukończeniu były prace 
przy rzeźbiarskich detalach fasady, Sydow pisał: 
jedynem ożywieniem zewnętrznem elewacji, zresztą 
bardzo skromnej, będą już w najbliższej przyszłości, będące na ukończeniu 2 niedźwiedzie przy 
wejściu (kompozycja i wykonanie art. rzeźbiarza p. Zelka z Torunia) i orzeł nad bramą (również 
projektu p. Zelka) [podkr. autorki]. Wszystkie te rzeźby będą wykonane z piaskowca kieleckiego, 

22 W. Romaniak, op. cit., s 76–77; B. Mansfeld, op. cit., s. 421.
23 Marian Sydow, Dwie Dyrekcje. Dwa nowe gmachy publiczne w Toruniu, „Słowo Pomorskie”, 28 IX 1930, za: In-

ternet,  otoruniu.net – Toruń, jego zagadki, ciekawostki i historie, Internet, http://otoruniu.net/dwie-dyrekcje/, 
[dostęp 17 VIII 2018].

24 O powstaniu gmachu dla Dyrekcji Lasów Państwowych zob. m.in.: Lucyna Pomerenke, Zarys dziejów Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Toruniu w latach 1920–1939, fragment tekstu opublikowanego w numerze spe-
cjalnym kwartalnika „Biuletyn Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu”, 1998, nr 4/1998, 
za: Internet,  http://www.cilp.lasy.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=c37b19fc-a58d-4b97-b7e-
9-6aab9775c0c3HYPERLINK „http://www.cilp.lasy.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=c37b19f-
c-a58d-4b97-b7e9-6aab9775c0c3&groupId=426998”&HYPERLINK „http://www.cilp.lasy.gov.pl/c/document_
library/get_file?uuid=c37b19fc-a58d-4b97-b7e9-6aab9775c0c3&groupId=426998”groupId=426998, [dostęp 17 
VIII 2018]; Tadeusz Chrzanowski, Gmach Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, „Życie Lasów Kujawsko-

-Pomorskich. Biuletyn Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu”, 2015, nr 1 (specjalny), s. 14–15. 
25 [b.aut.], Nowy gmach Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, „Echa leśne”, 1931, nr 6, s. 31; W. Romaniak, op. 

cit., s. 75–76.
26 M. Sydow, Dwie Dyrekcje…

Godło państwowe w stylu Art Déco w przestrzeni miasta: przypadek toruński...

il. 8. Budynek Państwowego Banku Rolnego (ob. 
BNP Paribas SA), ul. Wały gen. Sikorskiego 
15, proj. Marian Lalewicz, 1938-1939, fragment 
fasady, fot. Archiwum Państwowe w Toruniu, 
Akta miasta Torunia, Akta miasta Torunia, 
Projekt gmachu Oddziału Państwowego Banku 
Rolnego w Toruniu przy ul. Wały (1937 r.), sygn. 
G 4720. 

modernizmu innych gmachów toruńskich urzę-
dów. Fasada z czerwonej cegły zakomponowana 
z uskokowych ram miała budzić skojarzenia z go-
tyckim Ratuszem Staromiejskim17. Płycinę prze-
znaczoną na godło państwowe, o wymiarach 3,5 x 
4,2 m, Lalewicz zaprojektował w zwieńczeniu ry-
zalitu18. [il. 8, 9] Czy Bank zdążył ulokować tu orła 
przed 1 września 1939 roku? Jeśli tak, jaką techniką 
go wykonano? Czy – ze względu na charakter ce-
glanej elewacji – była to metaloplastyka? W zesta-
wieniu kosztów, w dziale „roboty kamieniarskie” 
orła nie ma19. W dziale „roboty ślusarskie” jest 
pozycja godło państwowe 850,00 [zł] – jednak za-
pewne przeznaczone do wnętrza, sądząc po cenie 
(dla porównania: poręcze schodów wejściowych 
kosztowały 500 zł, napis nad wejściem 1050 zł20. 
      Wreszcie – najważniejszy dla tej prezentacji 

– orzeł z gmachu Okręgowego Zarządu (Dyrek-
cji) Lasów Państwowych. [il.10] Okazuje się, że 
nie oryginał, choć dzięki obecności w przestrzeni 
współczesnego miasta najbardziej znany z fasado-
wych orłów toruńskich (przypomnę, że wizerunki 
z Urzędu Wojewódzkiego i Państwowego Banku 
Rolnego nie zachowały się). Znany „z widzenia”, 
bo w jego historii wciąż wiele pytań pozostaje 
bez odpowiedzi. Dzieje tej rzeźby odzwierciedlają 
przemiany minionych dekad, ukazują też, jak 
funkcjonują w literaturze stwierdzenia słabo udo-
kumentowane, jak zaczynają żyć swoim życiem21. 
Godło to funkcjonuje w literaturze i tzw. wiedzy 
potocznej (portale turystyczne, historyczne) jako 
dzieło Ignacego Zelka, stylizowane w dziesiątkę 

17 Ibidem.
18 Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta miasta Torunia, Projekt gmachu Oddziału Państwowego Banku Rol-

nego w Toruniu przy ul. Wały (1937 r.), sygn. G 4720.
19 Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta miasta Torunia, Państwowy Bank Rolny (1939 r.), sygn. G 4722, k. 190. 

Warto dodać, że jest pozycja: podstawa pod popiersie Marszałka J. Piłsudskiego, k. 51.  
20 Ibidem, k. 193. 
21 Najbardziej spektakularny tego przykład, acz dotyczący dzieła sprzed wieków, to kwestia autorstwa średnio-

wiecznego dzwonu Tuba Dei z kościoła Świętojańskiego w Toruniu. Wciąż funkcjonuje zbitka właściwej daty 
(1500 r.) i nazwiska mistrza, który znacznie później wykonał inny dzwon dla tej świątyni (Merten Schmidt). 
Kwestię tę wyjaśnił Emanuel Okoń, Konstrukcje dzwonne w wieży kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana 
Ewangelisty w Toruniu, w: Dzieje i skarby kościoła Świętojańskiego w Toruniu, red. Katarzyna Kluczwajd, Michał 
Woźniak, (Dzieje i skarby kościołów toruńskich, t. 1), Toruń 2002, s. 367–404.

il. 6. Fragment projektu fasady budynku Urzędu 
Wojewódzkiego Pomorskiego (ob. Urząd Mar-
szałkowski Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego), pl. Teatralny 2. W szczycie 3 herby (od 
lewej): Torunia, Polski, Pomorza, przy wejściu 
sfinksy, fot. Archiwum Akt Nowych w Warsza-
wie, Akta MSW 1918‒1939, sygn. 3392, k. 56. 

il. 7. Dawny Urząd Wojewódzki Pomorski, stan dzi-
siejszy – na fasadzie orzeł połączony z sylwetą 
Gryfa Pomorskiego, fot. Katarzyna Kluczwajd
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  nawet sami właściciele zabytkowego budynku. Czy 
orzeł z czasów PRL mógł być późnym dziełem 
Zelka?33 
 Kto i kiedy, po demokratycznych przemianach 
1989 roku, dodał orłu koronę? Została ona wsta-
wiona w pole płyciny wyjątkowo nieudolnie [il. 15]. 
Nie stanowi wytłumaczenia fakt, iż bywają jeszcze 
gorsze przykłady takiej „aktualizacji” godła po 
roku 1989, jak np. w Prokuraturze Rejonowej Łódź 
Polesie, gdzie koronę w tle po prostu wydrapano34. 
 Kolejne pytanie brzmi: czy orzeł w duchu Art 
Déco z siedziby Dyrekcji Lasów Państwowych, 
zaprojektowany przez Kazimierza Ulatowskiego, 
zasługuje, aby w setną rocznicę odzyskania nie-
podległości i trzydziestą rocznicę wolnej Polski 
powrócić na fasadę? 

Orły / Godło, treść i forma 

 Orły z czasów międzywojennych na gmachach urzędów reprezentowały często formy 
awangardowe, spójne ze stylistyką realizacji architektonicznej, niewiele mając wspólnego 
z obowiązującym wzorem państwowego godła z 1927 roku – czy raczej herbu państwowego. 
 Wzór herbu, który obowiązuje do dziś, zaprojektował w 1927 roku architekt Zygmunt Ka-
miński, profesor Politechniki Warszawskiej. W uzasadnieniu rozporządzenia Rady Ministrów 
(13 XII 1927) napisano: wzór utworzony przez ustawę z 1919 roku nie odpowiada epoce i smakowi 
współczesnemu, za ciężki, za mało subtelny – toteż wywołał on powszechną krytykę oraz nieza-
dowolenie. Kamiński stwierdził: Jako artysta miałem przed sobą bardzo trudny, a jednocześnie 
wdzięczny dylemat: ścisłość historyczna, heraldyczna i numizmatyczna, a – poziom artystyczny 
i te warunki, które mnie jako artystę komponującego dzieło zobowiązują przede wszystkim: god-
ność i harmonia projektu. […] Uważałem, że godło Polski należy wybrać z okresu największego 
rozkwitu, kiedy Biały Orzeł reprezentował wielkość mocarstwową Polski. Bez wahania wybrałem 
typ orła Jagiellonów. Zresztą kompozycyjnie był najwdzięczniejszy i najładniejszy35.

33 Józef Poklewski, Ignacy Zelek (1894–1961), rzeźbiarz, [w:] Artyści w dawnym Toruniu, Toruń 1985, s. 177–182; 
Dorota Swobodzińska, Ignacy Zelek. Życie i twórczość, kps, praca mgr UMK, Toruń 2003.

34 [mg], Prokuratura bez godła? Nowe fakty ws. godła z domalowaną / wydrapaną koroną, niezależna.pl, Internet, 
http://niezalezna.pl/61849-prokuratura-bez-godla-nowe-fakty-ws-godla-z-domalowanawydrapana-korona, 
[dostęp 17 VIII 2018]. Zdarzają się – wciąż jeszcze – przypadki, że korona na głowę herbowego orła dotąd nie 
powróciła, jak np. w godle umieszczonym na domku śluzowego w Bydgoszczy: Brdyujście, ul. Łowicka 56. 

35 Roman Sidorski, Orzeł Biały. Dlaczego herb Rzeczypospolitej wymaga poprawek, portal histmag.org, Internet,  
https://histmag.org/Orzel-Bialy.-Dlaczego-herb-Rzeczypospolitej-wymaga-poprawek-7891, [dostęp 17 VIII 
2018]. Ustawa o godle, barwach i hymnie RP zob. Internetowy System Aktów Prawnych, Internet, http://prawo.
sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20052352000, [dostęp 17 VIII 2018].

Godło państwowe w stylu Art Déco w przestrzeni miasta: przypadek toruński...

il. 1o. Orzeł z gmachu Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Toruniu (ul. Mickiewicza 9), stan dzisiejszy,

 fot. Katarzyna Kluczwajd 

podobnie jak pilastry, okładziny dolne i stopnie 
frontonu27.
      Według Sydowa orzeł był projektu Zelka, w pi-
śmie branżowym Echa leśne z 193128 napisano, że 
przed gmachem są niedźwiedzie dłuta art. rzeźbia-
rza Zellka [sic], oraz godło państwa polskiego, styli-
zowane na X-tkę dla upamiętnienia dziesięciolecia 
niepodległości Państwa, w której to rocznicy oddano 
gmach do użytku29. Jednak przed słowem „oraz” 
jest przecinek, czyli tak naprawdę autora orła nie 
podano. Tezie o autorstwie Zelka przeczą źródła 
ikonograficzne: projekt orła w duchu Art Déco dla 
tego gmachu wykonany przez Kazimierza Ulatow-
skiego [il. 11] oraz fotografia z 1935 roku figurą te-
goż orła (widoczną tylko częściowo) [il. 11-12]. Na 
zdjęciu tym leśnicy z biura i terenu Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Toruniu prezentują urnę z ziemią 
pomorską, zebraną m.in. w Odrach na terenie Bo-
rów Tucholskich, która miała być przewieziona na 
Kopiec Piłsudskiego w Krakowie30. Fotografia sta-
nowi potwierdzenie, że fasadowy orzeł otrzymał 
formę zaprojektowaną przez Ulatowskiego. „Orzeł 

Zelka” – mit funkcjonujący przez dziesięciolecia – odchodzi do sfery miejskich legend.  
 Hitlerowcy po zajęciu miasta niszczyli wszelkie oznaki polskości i polskiej 
państwowości31 – orzeł został skuty (Ulatowskiego supraporta Spragnionych napoić nad wej-
ściem do Ubezpieczalni „tylko” zamurowana). Płycinę nad drzwiami Niemcy wypełnili tablicą 
z numerem stacjonującej tu dywizji [il. 13]. 
 Dyrekcja Lasów powróciła tu dopiero pod koniec 1945 roku [il. 14], wcześniej pracowała 
przy ul. Mickiewicza 47 i w gmachu obecnego Urzędu Marszałkowskiego32. Wraz z nią powró-
cił orzeł. Kiedy? Kto wykonał obecną płaskorzeźbę i według jakiego wzoru? Tego nie wiedzą 

27 Ibidem. 
28 [b.aut.], Nowy gmach Dyrekcji Lasów…
29 Ibidem. 
30 Informacja od Tadeusza Chrzanowskiego z Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu: fotografia wykonana po 

12 V 1935, tj. po śmierci Marszałka Piłsudskiego, nad urną stoi ówczesny dyrektor Dyrekcji Lasów w Toruniu 
Władysław Chwalibogowski.

31 Pierwsze miesiące Torunia i torunian pod okupacją hitlerowską opisują m.in.: Emil Ogłoza, Pomorze pod 
okupacją niemiecką w latach 1939–1945. Fragment toruński, Toruń [b.r.w.]; Jesień 1939: dokumentacja pierwszych 
miesięcy okupacji niemieckiej na Pomorzu Gdańskim, oprac. Jan Sziling, teksy niem. tłum. Anna Kroman-Słup-
czyńska, Jan Sziling, Toruń 1989.

32 Andrzej Stetkiewicz, Z dziejów Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w latach 1945-1991, w: 85 lat Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Toruniu, Toruń 2010, s. 39–58, s. 41.  

il. 9 Budynek Państwowego Banku Rolnego (ob. 
BNP Paribas SA), ul. Wały gen. Sikorskiego 15, 
proj. Marian Lalewicz, 1938-1939, stan dzisiej-
szy: środkowa część fasady z pustą płyciną dla 
orła / po orle, fot. Katarzyna Kluczwajd
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konkluzja Najwyższej Izby Kontroli po kontroli przeprowadzonej w 2005 roku w budynkach 
ministerstw i najważniejszych urzędów państwowych. Stwierdzono, że w niektórych minister-
stwach połowa wizerunków orła była nieprawidłowa37 (!). Ostatnio sporo mówi się o koniecz-
ności opracowania standardów tożsamości wizualnej administracji państwowej38. Po drugie: 
skoro mowa o spójności artystycznej bryły architektonicznej i detalu, narzuca się pytanie – nie 
tylko w toruńskim kontekście – o formy aktualnego godła / herbu państwowego na gmachach 
urzędowych i szkolnych z czasów pruskich [il. 16-17]. „Nowy” polski orzeł, czyli herb państwa 
polskiego według wzoru z 1927 roku, stanowi dysonans na zabytkowych elewacjach budynków 
z czasów pruskich, jak np. poczty i Wydziału Sztuk Pięknych w Toruniu, podobnie jak orzeł na 
fasadzie uniwersytetu w Poznaniu (choć tu dostosowany przynajmniej materiał) itd. Po trze-
cie: skoro mowa o pruskiej architekturze i polskich na niej znakach, warto zastanowić się nad 

37 Ibidem. 
38 Aleksander Bąk, „Orzeł przestał być biały” – o konieczności opracowania standardów tożsamości wizualnej ad-

ministracji państwowej, Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, Internet, https://www.stgu.pl/art-teksty/
art-orzel-przestal-byc-bialy.html, [dostęp 17 VIII 2018].

Godło państwowe w stylu Art Déco w przestrzeni miasta: przypadek toruński...

il. 12. Leśnicy z biura i terenu Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przed swoją siedzibą, fotografia, 1935 r. Widoczny zaled-
wie fragment orła według projektu Ulatowskiego [il. 11]. Fot. z zasobów  Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

 W wyborze formy herbu państwowego akcentowano kwestie artystyczne. Czy więc w uzna-
niu architektonicznych orłów w stylu Art Déco za godne oficjalnej roli państwowej na urzę-
dowych gmachach decydujące były kwestie smaku?, tj. spójność artystyczna bryły architek-
tonicznej i detalu? Czy uznanie dla nowego / własnego stylu artystycznego w odrodzonej 
Polsce, w opozycji do sztuki zaborców, w gronie decydentów akceptujących projekty architek-
toniczne było na tyle duże, że awangardowe orły nie budziły wątpliwości? A może po prostu 
nasi poprzednicy mieli świadomość, że godło i herb to nie to samo? Że godło wolno stylizować, 
w przeciwieństwie do herbu państwowego. 
 Pytania te skłaniają do kilku dygresji. Po pierwsze: jak dziś w obiegu oficjalnym funk-
cjonuje artystyczna wersja godła państwowego? Możliwe jest eksponowanie wizerunku orła 
artystycznie przetworzonego, jednak nie może on zastępować wizerunku ustawowego36 – to 

36 Wiktor Ferfecki, Spór o orła w reprezentacyjnej sali Pałacu Prezydenckiego, „Rzeczpospolita”, z dn. 13 III 2016, 
za: Internet, http://www.rp.pl/Polityka/303139926-Spor-o-orla-w-reprezentacyjnej-sali-Palacu-Prezydenckiego.
html, [dostęp 17 VIII 2018].

il. 11. Projekt godła dla budynku Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, Kazimierz Ulatowski, rysunek, przed 1930, fot. Archi-
wum Państwowe w Toruniu, Akta Miasta Torunia, Dokumentacja Techniczna, Teka 33, Pomniki, sygn. 133.1.
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niektóre z nich wracają, konserwowane przez studentów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika z finansowym wsparciem miasta. Dopiero niedawno zaczęto dostrze-
gać w nich walory zabytku i świadectwo wielokulturowości41, pomocne w „czytaniu miasta” 
z przeszłości. Wciąż jednak zdarza się, że „hitlerowskie” napisy, które „wyłażą” spod farby 
lub tynku, jak czasem komentują je mieszkańcy42, budzą emocjonalne reakcje – resentyment 
związany z II wojną światową historię wcześniejszą jakby unieważniał. 

 Wielokulturowość wynikała z wielonarodowości, a narodowy charakter przestrzeni mia-
sta określał – i określa – zarówno język komunikacji, związany ze sferą życia codziennego 
(nazwy ulic, szyldy, napisy w przestrzeni wspólnej), jak i treści symboliczne, odnoszące się do 
historii i tradycji narodu, społeczeństwa i państwa43. We Wrocławiu w ramach repolonizacji

41 Kamil Snochowski, Typo-historyzm. Liternicze pamiątki w przestrzeni miasta, w: Historyzm toruński XIX–XX 
wieku: architektura, miejsca i codzienność, red. Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski, (Zabytki toruńskie 
młodszego pokolenia, t. 3), Toruń 2016, s. 205–221. 

42 Szymon Płóciennik, Niemieckie napisy w polskim mieście. Ślady dawnych mieszkańców na murach kamie-
nic, „Gazeta Wyborcza”, Zielona Góra, z d. 16 III 2018, za: Internet, http://zielonagora.wyborcza.pl/zielonago-
ra/7,35182,23149291,niemieckie-napisy-przedwojenni-mieszkancy-wciaz-zyja-na-murach.html, [dostęp 17 VIII 2018].

43 Portal Dokumentation der Oral History Seminare des Lehrstuhls für Polen- und Ukrainestudien an der Euro-
pa-Universität Viadrina: Polski Wrocław jako metropolia europejska – Pamięć i polityka historyczna z punktu 

Godło państwowe w stylu Art Déco w przestrzeni miasta: przypadek toruński...

il. 14. Leśnicy z Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu przed swoją siedzibą, fotografia, około 1948 r., fot. z zasobów  Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Toruniu

naszym stosunkiem do starych niemieckich znaków w przestrzeni miasta. Refleksja ta jest 
obecnie podnoszona w debacie publicznej zarówno przez historyków, jak i mieszkańców wie-
lokulturowych niegdyś miast (m.in. Gdańsk, Toruń, Wrocław). Przykłady z Gdańska: płasko-
rzeźba pruskiego orła powrócił na fasadę dawnej przychodni kolejowej przy Dworcu Głównym 
(ul. Podwale Grodzkie). Wizerunek został usunięty po II wojnie światowej, dziś zrekonstru-
owali go absolwenci i studentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. To pretekst do poznania 
historii naszego miasta – przekonuje prof. Andrzej Januszajtis39. Pruski orzeł przetrwał też na 
gmachu Nowego Ratusza przy Wałach Jagiellońskich w Gdańsku40, integralnie związany z bu-
dynkiem (zwornik w portalu głównym).
 W Toruniu po 1920 roku niemal wszystkie pruskie godła usunięto, m.in. z ryzalitu zachod-
niego Ratusza Staromiejskiego (były tu też herby Starego Miasta i Nowego Miasta), z bramy 
Mostowej. Pruski orzeł przetrwał w herbie Podgórza na lewobrzeżu (do 1938 roku samodzielne 
miasto), na dawnym ratuszu (ul. Poznańska 63/65). Zniknęły niemieckojęzyczne szyldy – dziś 

39 Rafał Borowski, Pruski orzeł powróci na fasadę dawnej przychodni przy Dworcu Głównym w Gdańsku, portal Trój-
miasto.pl, Historia (artykuł z 15 VIII 2015), Internet, https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Pruski-orzel-powroci-

-na-fasade-dawnej-przychodni-przy-Dworcu-Glownym-w-Gdansku-n93329.html, [dostęp 17 VIII 2018].
40 Ibidem. 

il. 13. Główne wejście do gmachu Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w okresie II wojny światowej, fotografia, 1939-1945, 
fot. ze zbiorów Marcina Orłowskiego
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  godła przywołam dwie realizacje: Piotra Uklań-
skiego i Liliany Piskorskiej. Artyści nie zmienili 
przepisowej formy godła, a „tylko” wykorzystali 
je w sposób twórczy, eksponując w prowokacyj-
nym kontekście, aby komentować rzeczywistość 
i skłaniać do refleksji. Tak o projekcie Czter-
dzieści i cztery (2013) Piotra Uklańskiego pisała 
Dorota Jarecka: Podłoga miga w dyskotekowym 
rytmie. Kolorowe kwadraty – czerwone, zielone, 
niebieskie, żółte – zapalają się i gasną. Nogi same 
ruszają do tańca, a ludzie z komórkami fotogra-
fują jak popadnie. Wszystkie ściany wyklejone 
są od góry do dołu fotografiami aktorów z pracy 
Piotra Uklańskiego „Naziści”. Na ścianie szczyto-
wej, którą widzi się od razu po wejściu, widnieje 
gigantyczny orzeł, godło III RP, tak wielkie, że by-
łoby je widać, gdyby znalazło się zamiast zegara 
na szczycie Pałacu Kultury. Bo tematem jest tutaj 
idea, a nawet mania wielkości i obsesja panowa-
nia46. Liliana Piskorska zaś pokazuje / testuje / 
trenuje Sposoby kamuflażu we współczesnej Polsce 

– pozuje do zdjęć z akcesoriami kibicowsko-na-
rodowymi. Autoportret z pożyczonym mężczyzną: 
Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie przywołuje znany cytat z Myśli nowoczesnego 
Polaka Romana Dmowskiego, a także zawołanie Chwała wielkiej Polsce47.  Bardziej od awan-
gardowych prac prezentowanych w galeriach sztuki interesują nas jednak dzieła z orłem 
funkcjonujące w przestrzeni miasta – ogólnodostępne, wpływające nie tylko bezpośrednio 
na widza, ale też na jakość przestrzeni wspólnej. Warto tu wspomnieć plakaty młodych 
twórców, inspirowane i prezentowane przez Galerię Plakatu AMS w ramach dorocznych 

46 Dorota Jarecka, Uklański w Zachęcie. Bitwa pod orłem, „Gazeta Wyborcza”, Warszawa, z dn. 12 XII 2012, za: 
Internet, http://wyborcza.pl/1,75410,13037257,Uklanski_w_Zachecie__Bitwa_pod_orlem.html, [dostęp 17 VIII 
2018]. Artykuł dotyczy wystawy Czterdzieści i cztery w warszawskiej Zachęcie (2012–2013). 

47 Stach Szabłowski, Od ściany do ściany, dwutygodnik.com strona kultury, Internet, http://www.dwutygodnik.
com/artykul/7394-od-sciany-do-sciany.html?print=1, dostęp [17 VIII 2018]. Tekst dotyczy wystawy Dziedzictwo, 
w ramach festiwalu Pomada.7 (2017), w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki: O czym właściwie jest ta wystawa? 
Najkrócej można opowiedzieć ją jako historię, w której polskie kobiety na swej drodze do emancypacji napotykają 
trudną do przeskoczenia przeszkodę. Jest nią polska tożsamość narodowa. Czy narodowej tożsamości nie da się 
pogodzić z podmiotową kondycją kobiety, obywatelki, suwerennej jednostki? Ogólnie się da, ale w szczególnym 
przypadku polskim okazuje się to trudne ze względu na specyficzną konstrukcję naszej tożsamości. Myśl Romana 
Dmowskiego (Myśli nowoczesnego Polaka) zacytowana przez Lilianę Piskorską: Jestem Polakiem – więc mam 
obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. 
Bo im szersza strona mego ducha żyje życiem zbiorowym narodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono 
dla mnie cenę i tym silniejszą czuję potrzebę dbania o jego całość i rozwój. Z drugiej strony, im wyższy jest stopień 
mego rozwoju moralnego, tym więcej nakazuje mi w tym względzie sama miłość własna. 

il. 16. Herb państwowy (wzór z 1927 roku) na toruń-
skich gmachach w stylach historyzujących, stan 
dzisiejszy: fragment elewacji Poczty Głównej 
przy Rynku Staromiejskim 15, fot. Katarzyna 
Kluczwajd

Godło państwowe w stylu Art Déco w przestrzeni miasta: przypadek toruński...

Ziem Odzyskanych usuwano nie tylko niemieckie godła, szyldy, drogowskazy, ale też napisy na
pomnikach, a nawet na nagrobkach, czy w kościołach (np. na epitafiach). Do końca lat czter-
dziestych usunięto około 70 tys. napisów44. Dziś te stare litery, które przetrwały, traktowane są 
jak zabytkowe ślady przeszłości wielokulturowej społeczności, np. stare niemieckie napisy na 
fasadzie gmachu Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej podczas remontu odno-
wiono45, zgodnie z konserwatorską rzetelnością. 
 Powróćmy do tematu godła / herbu państwowego. Czy artyście wolno więcej? Za-
równo w odniesieniu do formy godła, jak i jego twórczego wykorzystania? Czy godło może 
być tworzywem dla sztuki? W odniesieniu do pierwszego pytania niech za przykład po-
służy szklany orzeł z budynku Sądu Najwyższego w Warszawie – symbol czystości prawa 
i transparentności działania państwa. W odniesieniu do kwestii twórczego wykorzystania 

widzenia oral history, Magdalena Helmich, Jakub Kujawiński, Margret Kutschke, Juliane Toman, „Odniemcza-
nie i polonizacja czyli z niemieckiego Breslau powstaje polski Wrocław, Internet, https://homepage.univie.ac.at/
philipp.ther/breslau/html/odniemczanie.html [dostęp 17 VIII 2018].

44 Krzysztof Ruchniewicz, Pamięć w przestrzeni miejskiej. Przypadek Wrocławia i Drezna, blog: Blog i Historia 
Krzysztofa Ruchniewicza, Internet, http://krzysztofruchniewicz.eu/pamiec-w-przestrzeni-miejskiej-przy-
padek-wroclawia-i-drezna/ [dostęp 17 VIII 2018]; także: Beata Maciejewska, Spieszmy się robić zdjęcia, tak 
szyblo tynkują, „Gazeta Wyborcza”, Wrocław, z dn. 15 I 2009, za: Internet,  http://wroclaw.wyborcza.pl/wroc-
law/1,35771,6165332,Spieszmy_sie_robic_zdjecia__tak_szybko_tynkuja.html [dostęp 17 VIII 2018]; Kamila 
Zalińska-Woźny, Ślady dawnego Breslau. Fotoreportaż, zdjęcia Tomasz Woźny, Wroc-life.pl, Internet, http://
wroclife.pl/nasze-miasto/slady-dawnego-breslau-we-wroclawiu/ [dostęp 17 VIII 2018].

45 K. Zalińska-Woźny, op. cit. 

il. 15. Korona orła na gmachu Dyrekcji Lasów, dodana nieudolnie po 1989 roku, stan dzisiejszy, fot. Katarzyna Kluczwajd



229228 Architektura miast vi

  
Refleksja nie tylko rocznicowa

 Rocznice zwykle skłaniają do refleksji, czasem też do wznoszenia pomników54, w przy-
padku rocznic wielkich – pomników zwielokrotnionych, jak „tysiąc szkół na tysiąclecie”, zgod-
nie z wolą towarzysza Wiesława (inicjatywa I sekretarza PZPR Władysława Gomułki, z 24 
września 1958 roku55). Może więc – oprócz „stu pomników na stulecie” (to inicjatywa wpisa-
nia zabytków o szczególnym znaczeniu dla historii na listę Pomników Historii56, na stulecie 
niepodległości ma być ich sto57) lub zamiast „stu pomników na stulecie”, bo był i taki pomysł: 
wzniesienia stu obiektów – symbolicznie wymowny powrót stu zabytkowych orłów? O ich 
wyższości nad każdym nowym pomnikiem decyduje wartość historycznego kontekstu. 
 Troska o pamięć wyrażona w formie materialnej bywa pomnikiem uniwersalnym i przez 
to bardziej ponadczasowym od artefaktu. W Toruniu mamy taki przykład w postaci przywró-
cenia pamięci – i użytkownikom – zabytku szczególnego: to ruiny zamku krzyżackiego. Ich 
uporządkowanie, przebadanie archeologicznie i udostępnienie stanowiło formę upamiętnienia 
Tysiąclecia Państwa Polskiego58 i 500. rocznicy podpisania drugiego pokoju toruńskiego (1966). 
 Toruń nie miał szczęścia do pomników upamiętniających odzyskanie niepodległości: 
dwie próby, podjęte w latach 1921 i 1928, były nieudane59. Jak pisał Marian Sydow: Pamiętamy 
smutną historję obelisku Wolności, po którym pozostał tylko dół (obecnie zasypany) z kamieniem 
węgielnym (z r. 1921). Nie doszedł też do skutku pomnik Zwycięstwa na glacis przy dawnej bramie 
Bydgoskiej. Dotąd sterczą porozrzucane nieporządnie głazy pod fundament tego pomnika, a poza 
to stadjum początkowe budowa nie postąpiła...60 Czy trzecią próbą upamiętnienia odzyskania 
niepodległości mógłby być powrót do przestrzeni miasta choćby jednego zabytkowego orła? 
Próbą tym razem udaną?

54 Zachowane upamiętnienia wydarzeń z lat 1918–1920 skrupulatnie zinwentaryzowali Lech Łbik i Krystian 
Strauss, autorzy przewodnika Przełomowe lata 1918–1920. Szlakiem miejsc pamięci, Bydgoszcz 2018. W Toruniu 
pomniki poświęcone odzyskaniu niepodległości powstały dopiero po roku 1989, zob. s. 114, 130.

55 Portal Muzeum Historii Polski, Historia i Nauka, Kalendarium historyczne, 24 IX 1958, Internet, http://muzhp.
pl/pl/e/1241/tysiac-szkol-na-tysiaclecie, [dostęp 17 VIII 2018].

56 Definicję Pomnika Historii podaje Narodowy Instytut Dziedzictwa, zob. Internet, Zob. Internet, https://www.
nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Zabytki_w_Polsce/Pomniki_historii/, [dostęp 17 VIII 2018].  Pomnik Historii to 
jedna z pięciu form ochrony zabytków chronionych ustawowo, ustanawiana przez Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej na  wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; to zabytek nieruchomy o szczególnym 
znaczeniu dla kultury naszego kraju. Od 1994 roku tytuł ten uzyskało 91 obiektów. Lista ta obejmuje obiekty 
architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty 
budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci 
historycznych, stanowiska archeologiczne. 

57 Tomasz Urzykowski, Wicepremier Gliński: sto pomników na stulecie niepodległości, „Gazeta Wyborcza”, 
Warszawa, z dn. 15 III 2017, za: Internet, http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,21502947,wicepremier-
glinski-sto-pomnikow-na-stulecie-niepodleglosci.html, [dostęp 17 VIII 2018]. 

58 W Toruniu na Tysiąclecie Państwa Polskiego powstało też sgrafitto (dziś zwane muralem) z orłami, dzieło 
Franciszka Michałka, według projektu Stanisława Borysowskiego (ul. Lecha 10).

59 Katarzyna Kluczwajd, Toruń między wojnami 1920–1939. Opowieść o życiu miasta, Łódź 2011, s. 40–42.
60 Marian Sydow, Dawne i nowsze pomniki toruńskie, „Słowo Pomorskie”, z dn. 23 XI 1930.
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konkursów, m.in. Tacy jesteśmy (14. edycja, 2013), 
Rzecz wspólna (18. edycja, 2017/2018)48. 
 Odrębne, obszerne zagadnienie stanowi 
temat godła w pop-kulturze, tj. powielania wi-
zerunku orła na przedmiotach użytkowych49: 
odzieży (patriotycznej i tej umownie „patrio-
tycznej”, kibicowskiej, sportowców itd.), bieliźnie, 
pościeli, biżuterii, na przeróżnych przedmiotach: 
od kijów bejsbolowych, przez magnesy, breloczki, 
bombki choinkowe, po znicze nagrobne. To pole 
badawcze dla kulturoznawców i antropologów 
kultury, a także projektantów.
 Kolejne pytanie dotyczące orłów zabytko-
wych – tych zachowanych – dotyczy  miejsca ich 
dzisiejszego funkcjonowania: tam, gdzie pierwot-
nie czy w muzeum? Dylemat dotyczy tylko niektó-

rych zabytków, jednak znaczących, jak w przypadku orła z Westerplatte, dzieła prof. Konrada 
Srzednickiego (przed 1939 r. był asystentem m.in. Leona Wyczółkowskiego) z lat trzydziestych 
XX w. Orzeł uratowany po raz pierwszy przez polskich więźniów z Aussenstelle Westerplatte, filii 
obozu w Stutthofie, przetrwał w dziewięciu kawałkach II wojnę światową. Uratowany po raz 
drugi w latach 50. XX w. przez kmdr. Czesława Krzynówka z Muzeum Marynarki Wojennej, zo-
stał zabrany do Gdyni. Dziś, aby go zobaczyć, trzeba zdobyć specjalną przepustkę, uprawniającą 
do wejścia na teren Akademii Marynarki Wojennej50. Oryginał należy do Muzeum Marynarki 
Wojennej w Gdyni, zaś na terenie Westerplatte jest kopia rzeźby51. Pojawiły się opinie, że to 
właśnie Orzeł Biały [z Westerplatte], a nie powojenny „komunistyczny” pomnik, powinien być 
prawdziwym symbolem miejsca, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa52. Dyskusja ta generuje 
kolejne pytania: o trwałość / o znaczenie pomników wzniesionych w latach PRL dotyczących 
wielkich wydarzeń, ale nie tych związanych z minionym ustrojem – czy trzeba je niszczyć lub 
wymieniać? Przykładem może być upamiętnienie bohaterów II wojny światowej w Nowej Soli 

– zburzone w 2015 roku; pomnik miał trafić do muzeum…; na jego miejscu powstanie nowa 
kompozycja53. 

48 Galeria Plakatu AMS zob. Internet, https://galeriaplakatu.ams.com.pl/stage/index, [dostęp 17 VIII 2018].
49 O orle w popkulturze zob. np. PolskieRadio.pl / Czwórka, audycja Się mówi, Piotr Firan, rozmówcy: prof. Mi-

rosław Pęczak (kulturoznawca), Magdalena Lara (studentka ASP), Andrzej Ludwik Włoszczyński (projektant), 
Internet, https://www.polskieradio.pl/10/3959/Artykul/1614750,Orzel-w-koronie-czyli-patriotyzm-w-popkul-
turze, [dostęp 17 VIII 2018].

50 Dorota Abramowicz, Spór o Orła Białego z Westerplatte, Dziennik Bałtycki, z dn. 29 VIII 2009, za: Internet, 
http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/156870,gdansk-gdynia-spor-o-orla-bialego-z-westerplatte,id,t.html, 
[dostęp 17 VIII 2018].

51 Ibidem.
52 Ibidem. 
53 Jolanta Paczkowska, blog Jolanta Paczkowska przedstawia Lubuskie, Nowa Sól. Pomnik Bohaterów II Wojny 

Światowej wyburzony (30 VI 2015), Internet, http://jolantapaczkowska.blogspot.com/2015/07/nowa-sol-po-
mnik-bohaterow-ii-wojny.html, [dostęp 17 VIII 2018].

il. 17. Herb państwowy (wzór z 1927 roku) na toruń-
skich gmachach w stylach historyzujących, stan 
dzisiejszy: fragment elewacji Wydziału Sztuk 
Pięknych przy ul. Sienkiewicza 30/32, fot. Ka-
tarzyna Kluczwajd
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  The text primarily focuses on the eagles of Polish coats of arms from Toruń. It contrasts the 
images of buildings from historical times with coats of arms and their current images. Particu-
lar attention is drawn to the relief on the building housing the regional department of the State 
Forests (Mickiewicz Street 9). The story of the eagle reflects the transformations of the past 
decades (interwar period, Second World War, the Polish People’s Republic under communist 
rule, the Republic of Poland after the 1989 transformation) and is an example of how poorly 
documented statements may be reproduced (the eagle was attributed to Ignacy Zelek, but it 
was actually designed by Kazimierz Ulatowski). 
What is more, other issues connected with the presence of eagles in the urban public space, 
which do not directly concern the topic of the text, are briefly described: where should a histo-
rical coat of arms be located? In its original location or in a museum? Should artists’ freedom 
be limited when designing a new work of a national coat of arms? What is the role of the eagle 
in popular culture? And finally: what is our attitude to the German coats of arms and the 
German inscriptions dating back to the times before 1920? 

Key words: Polish coat of arms, interwar eagles, interwar architecture, eagle in urban public 
space, Polish coat of arms in urban public space, art in Toruń, modernism Toruń, architecture 
Toruń, interwar Toruń

Translated by Elżbieta Jodłowska-Siewert

mgr, kustosz Katarzyna Kluczwajd, 
WBP Książnica Kopernikańska w Toruniu
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Streszczenie

 Kontekst dyskusji o pamięci w przestrzeni miasta w XIX i XX w. jest szczególny ze względu 
na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (choć dla Pomorzan przypada ona 
2 lata później). Rocznice skłaniają do refleksji – taka właśnie jest geneza tych kilku uwag do-
tyczących obecności godła państwowego w przestrzeni miasta w okresie międzywojennym, 
a także pytań dotyczących okresu współczesnego. Te ostatnie stają się szczególnie istotne wo-
bec powrotów niektórych zabytkowych orłów, a także wobec bieżącej dyskusji o standardach 
symboli państwowych. 
 W tekście jest mowa o wizerunkach różnej klasy artystycznej, ich losach wojennych i po-
wojennych, o orle w przestrzeni publicznej w formie nie tylko trwałej – rzeźbiarskiej, ale też 
ulotnej, okazjonalnej, oraz o zjawisku „oswajania” orła z herbu państwowego.
 Główny wątek dotyczy orłów toruńskich – to zestawienie projektów budynków z nowocze-
snymi wizerunkami orłów ze stanem dzisiejszym tych gmachów, ze szczególnym akcentem na 
płaskorzeźbę z siedziby Okręgowego Zarządu (Dyrekcji) Lasów Państwowych (ul. Mickiewicza 
9). Historia tego orła odzwierciedla przemiany minionych dekad (międzywojnie, II wojna 
światowa, okres PRL, czasy III RP), jest przykładem, jak funkcjonują w literaturze stwierdzenia 
słabo udokumentowane (orzeł określany jako dzieło Ignacego Zelka, choć zaprojektowany 
przez Kazimierza Ulatowskiego). 
 Z obecnością orłów w przestrzeni publicznej wiążą się inne kwestie, tylko zasygnalizowane, 
jako że wykraczają poza temat artykułu: gdzie jest miejsce zabytkowego godła – w miejscu 
pierwotnego przeznaczenia czy w muzeum? Czy artystom w stosunku do godła / herbu wolno 
więcej? Jakie miejsce ma orzeł w kulturze popularnej? Wreszcie: jaki jest dziś nasz stosunek do 
wizerunków godła niemieckiego i niemieckich napisów sprzed 1920 roku? 

Słowa kluczowe: godło państwowe, orły międzywojenne, architektura międzywojenna, orzeł 
w przestrzeni miasta, herb państwowy w przestrzeni miasta, sztuka Torunia, modernizm To-
ruń,  architektura Toruń, Toruń międzywojenny

Summary

 The Art Déco coat of arms of Poland in the urban public space of Toruń: reflections on 
the 100th anniversary of Polish independence 
The discussions concerning memory, changes and transformations of cities in the 19th and 
20th century are special this year because of the 100th anniversary of Polish independence 
(although for the inhabitants of Pomerania the anniversary falls 2 years later). Such moments 
make us think and wonder – and as a result of these reflections, the following remarks were 
written. They concern the presence of the Polish coat of arms within the city in the interwar 
period, and pose questions about the contemporary times. The latter ones are particularly 
important, not only because several historical eagles have been brought back to their original 
locations, but also due to the current discussions about the national symbols. 
In the text the history of coats of arms of different artistic quality is described; moreover, the 
eagle as a symbol and its route to become an inherent part of Polish history are also discussed. 
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Wstęp

 Artykuł składa z trzech części. Pierwsza z nich to rys historyczny budynku, w którym 
funkcjonowało Gimnazjum Polskie w Gdańsku. To właśnie w gmachu tej szkoły od 1938 roku 
znajdowało się patriotyczne malowidło „Niebo polskie”, a jego bogata symbolika zostanie wyja-
śniona w drugiej części artykułu. Na koniec przedstawiony zostanie proces odtwarzania „Nieba 
polskiego”, całkowicie zniszczonego na początku II wojny światowej. Opis ten stanowić będzie 
osobistą relację sporządzoną przez kierownika zespołu artystyczno-badawczego, zajmującego 
się rekonstrukcją tego wyjątkowego dzieła.

1. Rys historyczny Gimnazjum Polskiego w Gdańsku
(Marcin Szumny)

 Gimnazjum Polskie stanowiło jedną z głównych instytucji życia narodowego ludności 
polskiej zamieszkującej w dwudziestoleciu międzywojennym Wolne Miasto Gdańsk1. Nazy-
wane było wręcz „bastionem polskości”, ponieważ za jego najważniejsze zadanie wychowawcze 

1 Na temat Gimnazjum Polskiego w Gdańsku zob. m.in.: Kazimierz Sołtysik, Szkolnictwo polskie na terenie 
W.M. Gdańska, [w:] W XV-lecie Macierzy Szkolnej w Gdańsku. 1921–1936, Gdańsk 1936, s. 17–63;  Zbigniew 
Rynduch, Gimnazjum Polskie w Gdańsku, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne”, 1958, nr 1; Gimnazjum Polskie 
Macierzy Szkolnej w Gdańsku (1922–1939). Księga pamiątkowa w pięćdziesięciolecie założenia Gimnazjum, 
cz. I, red. Bernard Janik, Gdańsk 1976; Henryk Polak, Szkolnictwo i oświata polska w Wolnym Mieście 
Gdańsku 1920–1939, Gdańsk 1978; Gimnazjum Polskie Macierzy Szkolnej w Gdańsku (1922–1939). Księga 
pamiątkowa w sześćdziesięciopięciolecie założenia Gimnazjum, cz. II, red. Krystyna Sroczyńska-Wyczańska, 

„Niebo polskie” wróciło na swoje miejsce...

„Niebo polskie” wróciło na swoje miejsce. Historia od-
tworzenia wyjątkowego malowidła z dawnego Gimna-
zjum Polskiego w Gdańsku

Jacek Zdybel, Marcin Szumny
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„Niebo polskie” wróciło na swoje miejsce...

il. 2. „Niebo polskie” złożone z 16 fotografii zamieszczonych w sprawozdaniu dyrektora gimnazjum, fot. Jacek Zdybel

il. 3. Karton wykonawczy „Nieba polskiego” – zrekonstruowany cyfrowo, fot. Jacek Zdybel

uważano podtrzymywanie i utrwalenie polskości 
na terenie Gdańska2. 
      Placówka została utworzona przez Macierz 
Szkolną w Gdańsku dzięki staraniom pisarza Stani-
sława Przybyszewskiego oraz pomocy finansowej 
polskiego społeczeństwa3. Jej siedzibą był gmach 
po byłych koszarach pruskich, znajdujących się 
przy ówczesnej ulicy Am Weißen Turm4 (obecnie 
jest to ulica Augustyńskiego 1). Szkołę oficjalnie 
otwarto 13 maja 1922 roku, natomiast pierwsze 
zajęcia odbyły się już 9 maja. Uczęszczały do niej 
dzieci obywateli gdańskich pochodzenia polskiego 
oraz obywateli polskich, których miejscem za-
mieszkania lub zatrudnienia był Gdańsk.
      Nauka w gimnazjum trwała 9 lat, przy czym 
pierwszy egzamin dojrzałości przeprowadzono 
już w 1927 roku. Językiem wykładowym był język 
polski. Program nauczania obejmował m.in. kurs 
literatury polskiej, historii i kultury ojczystej, a po-
nadto przedmioty matematyczno-przyrodnicze 

oraz języki klasyczne5. Kalendarz roku szkolnego był zbliżony do obowiązującego w Niem-
czech, tzn. rozpoczynał się 1 kwietnia i kończył 31 marca.
 Duży wpływ na rozwój gimnazjum wywarł jej dyrektor Jan Augustyński6, który pełnił tę 
funkcję w latach 1925–1939. Dzięki jego zdolnościom organizacyjnym systematycznej popra-
wie ulegały warunki nauczania. Szkoła uzyskała szereg doskonale wyposażonych gabinetów 
i laboratoriów, stale powiększano też zbiory biblioteczne7. Wysoki poziom edukacji zapew-
niała też wykwalifikowana kadra pedagogiczna, składająca się z doświadczonych nauczycieli,

Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989; Marek Andrzejewski, Gimnazjum Polskie, https://www.
gedanopedia.pl/index.php?title=GIMNAZJUM_POLSKIE [dostęp: 30 X 2018]

2 Zob. Michał Władysław Urbanek, Rola i zadania Gimnazjum Polskiego w Gdańsku [w:] Gimnazjum Polskie... 
(cz. I), s. 15.

3 Stanisław Przybyszewski od 1920 r. mieszkał w Gdańsku, gdzie pełnił funkcję kierownika biura tłumaczeń 
w Dyrekcji Kolei Państwowych. Na cele przyszłego gimnazjum ofiarował fundusz zebrany dla uczczenia 30-lecia 
swojej pracy literackiej. Wystosował też apel do społeczeństwa polskiego o zorganizowanie zbiórki pieniędzy 
na remont gmachu przyszłej szkoły. Zob.: Marcin Dragan, Gimnazjum Polskie Macierzy Szkolnej w Gdańsku 
w latach 1922–1939 (jego powstanie i znaczenie) [w:] Gimnazjum Polskie… (cz. I), s. 87; H. Polak, op. cit., s. 147; 
Tadeusz Linkner, Stanisław Przybyszewski, https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=PRZYBYSZEWSKI_
STANIS%C5%81AW [dostęp: 30 X 2018]

4 Historię budynku koszar przypomina Jan Daniluk w części 14. swoich „Miniatur z dziejów Twierdzy 
i Garnizonu Gdańsk 1814–1920. Zob. http://www.jandaniluk.pl/pl/173-koszary-petershagen [dostęp: 30 X 2018]

5 Przedmioty i treść nauczania zostały szczegółowo omówione w: Gimnazjum Polskie… (cz. II), s. 26–94.
6 Zob. Marek Andrzejewski, Jan Augustyński, https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=AUGUSTY%C5%83SKI_

JAN [dostęp: 30 X 2018]
7 Zob. H. Polak, op. cit., s. 149.

il. 1. „Niebo polskie” w 1938 roku – zdjęcie ze zbio-
rów rodziny Bolesława Cybisa, fot. © Urząd 
Marszałkowski Województwa Pomorskiego
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2. Symbolika malowidła „Niebo polskie”
(Marcin Szumny)

 Stworzone przez Bolesława Cybisa i Jana Zamoyskiego malowidło zajmowało powierzchnię 
ponad 100 metrów kwadratowych. Jak zaznacza Jacek Friedrich: biorąc pod uwagę zarówno 
skalę, wirtuozowskie zastosowanie klasycznej techniki freskowej, jak i pozytywnie ocenione przez 
krytyków walory artystyczne, gdańskie dzieło można bez wątpienia uznać za jedno z najważniej-
szych osiągnięć polskiego malarstwa monumentalnego w międzywojniu12.
 Był to obraz pełen alegorii i symboli, na którym artyści nie chcieli pokazywać zwycięskich 
bitew czy sławić polskich bohaterów, ale spróbowali znaleźć i oddać malarsko ducha polskości. 
Od dyrektora gimnazjum Jana Augustyńskiego otrzymali tylko jedną ogólną wskazówkę co do 
programu ikonograficznego: by plafon mówił, że to jest Polska, Polska i Polska13. Prace 

12 Jacek Friedrich, Walka obrazów. Przedstawienia wobec idei w Wolnym Mieście Gdańsku, Gdańsk 2018, s. 280. 
Zob. też: Stefan Rassalski, Imponujące dzieło sztuki polskiej w Gdańsku. Największe po Kaplicy Sykstyńskiej 
malarstwo ścienne w świecie, „Kaszuby” 1939, nr 4, s. 5; Stefania Podhorska-Okołów, Polska triumfująca na 
plafonie gimnazjum polskiego w Gdańsku, „Bluszcz” 1939, nr 26, s. 12–13; M. Bohusz-Szyszko, op.cit., s. 101; 
Iwona Luba, Duch romantyzmu i modernizacja. Sztuka oficjalna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2012, s. 186.

13 Stanisław Woźnicki, O kilku współczesnych malowidłach ściennych w Polsce. Tempera, fresk, sgraffito, „Nike” 
1939, nr 1, s. 66.

„Niebo polskie” wróciło na swoje miejsce...

il. 5. Fragment gwiazdki z oryginalnego „Nieba polskiego”, fot. Jacek Zdybel

a zarazem wybitnych naukowców i działaczy 
społecznych8.
      Od 1935 roku gimnazjum nosiło imię Józefa Pił-
sudskiego. W tym samym roku opracowany został 
także projekt rozbudowy gmachu szkoły, a jego au-
torem był mgr inż. arch. Jan Bochniak. Szczególną 
uwagę położono na stworzenie auli, która równo-
cześnie miała spełniać rolę sali widowiskowej na 
potrzeby organizowanych przez gdańską Polonię 
uroczystości, przedstawień czy koncertów9. Prace 
budowlane zakończono w 1938 roku. Wnętrze auli 
otrzymało dębową posadzkę, jesionowe krzesła 
i boazerię, natomiast jej sufit ozdobiony został pa-
triotycznym freskiem „Niebo polskie”, wykonanym 
przez Bolesława Cybisa i Jana Zamoyskiego10.
      Ze względu na napiętą sytuację w Gdańsku, 
gimnazjum zawiesiło swoją działalność 29 sierp-
nia 1939 roku. Wraz z wybuchem II wojny świa-
towej gmach szkoły został zajęty przez oddziały 
niemieckie, a następnie splądrowany. Doszczętnie 
zniszczona została także aula wraz z malowidłem 

„Niebo polskie”. Do 1945 roku budynek pozostawał w rękach Wehrmachtu jako siedziba do-
wództwa okręgu wojskowego obejmującego Gdańsk i Prusy Zachodnie11.
 Po II wojnie światowej w dawnym gimnazjum mieściły się placówki edukacyjne o profilu 
zawodowo-technicznym, m.in. Gdańskie Techniczne Zakłady Naukowe, następnie Technikum 
Mechaniczno-Elektryczne oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. W 2014 roku CKU osta-
tecznie przeniesiono do innego obiektu, a opustoszały budynek odkupił Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego. Po przeprowadzeniu gruntownego remontu i adaptacji pomiesz-
czeń, znajdują się w nim obecnie departamenty urzędu. Dodatkowo, w ramach regionalnego 
projektu Pomorskie drogi do Niepodległej, w 2018 r. odtworzony został przedwojenny wystrój 
artystyczny auli, w tym malowidło „Niebo polskie”.

8 Wykaz pracowników oraz ich życiorysy zostały zamieszczone w: Gimnazjum Polskie… (cz. I), s. 137–217.
9 Zob. Feliks Kubicki, Rozbudowa gmachu Gimnazjum Polskiego w Gdańsku w latach 1935–1939 [w:] Gimnazjum 

Polskie… (cz. I), s. 95.
10 Zob. Zygmunt Cywiński, Freski Bolesława Cybisa i Jana Zamoyskiego w Gimnazjum Polskim, „Teka Pomorska” 

1938, nr 1–2, s. 72; F. Kubicki, op. cit., s. 99; Marian Bohusz-Szyszko, Malowidła freskowe w auli Gimnazjum 
Polskiego Macierzy Szkolnej w Gdańsku [w:] Gimnazjum Polskie… (cz. II), s. 101; H. Polak, op. cit., s. 152.

11 Zob. http://www.jandaniluk.pl/pl/173-koszary-petershagen [dostęp: 30 X 2018].

il. 4. Karton wykonawczy „Nieba polskiego”– 
 wydrukowany w skali 1:1, fot. Jacek Zdybel
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  I wojny światowej oraz czynu zbrojnego Legionów16. Wojnie towarzyszyły Siła, Entuzjazm 
i Wiara, natomiast rozszalały byk u ich stóp przywodził na myśl smoka przebijanego włócznią 
przez św. Jerzego.
 Po prawej stronie Mater Polonii znalazły się geniusze Sztuk Wyzwolonych, to jest plastyka 
z figurką Apolla Belwederskiego, muzyka z instrumentem i poezja z gałązką laurową. Nato-
miast po stronie lewej – geniusze Nauk, a wśród nich filozofia z księgą oraz fizyka, matematyka 
i astronomia. Co ciekawe, astronomia to jedyna postać na obrazie, której twarz zwrócona 
została ku niebu, a nie ku widzom.
 Centrum malowidła otoczone zostało personifikacjami ziem i większych miast polskich. 
Tworzyły je cztery grupy postaci rozłożone w kształcie elipsy, odpowiadające czterem częściom 
kraju. Polskę południową wyobrażały postacie trzymające herby Lwowa, Krakowa i Katowic. 
Polska północno-wschodnia reprezentowana była przez Białystok, Wilno i Grodno, a cen-
tralna – przez Warszawę, kieleckie i lubelskie. W grupie zachodniej, obok Poznania i Pomorza, 
umieszczony został także herb Gdańska, który jako wolne miasto nie był wówczas częścią 
Polski. Stanowiło to swego rodzaju polityczną manifestację, wizualny postulat zmiany statusu 
miasta i włączenia go do polskiego organizmu państwowego17.
 Narożniki kompozycji obejmowały przedstawienia czterech pór roku. W ten sposób sym-
bolicznie podkreślona została cykliczność, trwanie i odradzanie się, a jednocześnie ciągłość 
istnienia Polski.
 W tle stworzonego przez B. Cybisa i J. Zamoyskiego fresku ukazany został fragment nieba 
widocznego nad Polską w sierpniu 1937 roku, na którym dekoracyjnie przedstawione kon-
stelacje i znaki zodiaku przecinała wstęga Drogi Mlecznej. Polskiego charakteru niebu doda-
wało też przedstawienie gwiazdozbiorów wprowadzonych przez rodzimych astronomów. Na 
obrazie znajdowała się m.in. Tarcza Sobieskiego (łac. Scutum Sobiescianum), wprowadzona 
przez gdańszczanina – Jana Heweliusza w 1684 roku dla upamiętnienia króla Jana III Sobie-
skiego i zwycięstwa wojsk polskich w bitwie pod Wiedniem. Był tam też Byk Poniatowskiego 
(łac. Taurus Poniatovii), nazwany tak przez profesora Akademii Wileńskiej Marcina Poczo-
butta-Odlanickiego w 1777 roku na cześć króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Artyści 
postarali się nawet o nadanie polskiego wyrazu gwiazdozbiorowi Herkulesa, którego twarz 
przypominała oblicze piastowskiego woja z długimi, sumiastymi wąsami.
 Uzupełnienie malowidła na suficie stanowiły obrazy na ścianach auli stworzone przez Ste-
fana Płużańskiego i Mieczysława Jurgielewicza. Widoki dwunastu miast polskich układały się 
w dwa cykle. Po lewej stronie od wejścia artyści namalowali historyczną drogę wiślaną pro-
wadząca z Krakowa do Gdańska, natomiast po prawej – została przedstawiona trasa kolejowa 
z Katowic do Gdyni. Całość wystroju artystycznego auli miała świadczyć przyszłym pokoleniom, 
że po odzyskaniu niepodległości twórcza myśl polska znaczyła i nadal znaczy swoją obecność 
w Gdańsku dziełami o wartości nieprzemijającej18.

16 Ibidem, s. 281–282.
17 Ibidem, s. 285.
18 M. Bohusz-Szyszko, op. cit., s. 111.

„Niebo polskie” wróciło na swoje miejsce...

wykonawcze rozpoczęły się w styczniu 1938 roku, a wstępny projekt, przedstawiony przez Jana 
Zamoyskiego, doczekał się realizacji bez większych zmian14. 
 W centrum malowidła ukazana została Mater Polonia w białej sukni z czerwonym sza-
lem okrywającym uda. Przy niej przysiadł biały orzeł z uniesionymi skrzydłami – strażnik 
i obrońca, wpatrujący się w jej oblicze. Mater Polonię otaczały młode i piękne dziewczęta 
w kolorowych strojach, które uosabiały radość z odzyskanej niepodległości. Wśród nich 
umieszczone zostały personifikacje głównych dziedzin gospodarki, czyli rolnictwa, handlu 
i przemysłu, trzymające odpowiednio: kłosy zbóż, statek i fabrykę. Znalazły się one u stóp 
Mater Polonii, ponieważ stanowiły podstawę, na której opierał się byt materialny kraju15.
 Grupę centralną zamykały wysunięte w formie ramion krzyża alegoryczne wizerunki ko-
biece. Nad głową Mater Polonii trzy dziewczęta – Radość, Błogosławieństwo i Uwieńczenie – 
okalało wieniec dożynkowy świadczący o dobrobycie, do którego Polska miała zmierzać. Wy-
puszczały one także gołębie, które wznosiły się nad apoteozą Pokoju.
 Na przeciwległym krańcu, pod postacią kobiety z ręką wzniesioną nad głową w geście 
rozpaczy, pojawiła się apoteoza Wojny. Została ona jednak przedstawiona jako wartość w grun-
cie rzeczy pozytywna. Przypominała bowiem, że Polska odzyskała niepodległość w wyniku 

14 Jan Zamoyski zaproponował namalowanie na plafonie „Nieba polskiego”. Na tle zodiaku i gwiazdozbiorów, 
w centrum malowidła unosiłaby się postać symbolizująca Polskę otoczona innymi alegorycznymi 
przedstawieniami. Natomiast pod oknami miały się znaleźć „dwie drogi polskie do Bałtyku”. Zob. Jan Zamoyski, 
Łukaszowcy. Malarze i malarstwo Bractwa św. Łukasza, Warszawa 1989, s. 106.

15 J. Friedrich, op. cit., s. 281.

il. 6 Artyści przy pracy (na zdjęciu: dr Anna Waligórska oraz mgr Przemysław Garczyński), fot. Jacek Zdybel
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 W PAN Bibliotece Gdańskiej zachował się jedyny egzemplarz (skatalogowany i dostępny) 
sprawozdania dyrektora gimnazjum za rok 1938/1939, w którym wydrukowane zostały foto-
grafie dokumentujące zarówno całość, jak i fragmenty plafonu stworzonego w auli19. Ich jakość, 
pomimo rasteryzacji spowodowanej techniką druku, okazała się wystarczająca do stworzenia 
cyfrowej wersji całości plafonu. Szesnaście fotografii z tego wydawnictwa, poddanych obróbce, 
zrównoważonych kontrastowo i połączonych specjalistycznym oprogramowaniem, pozwoliło 
nam na odtworzenie prawie całego plafonu z rozdzielczością umożliwiającą odczytanie nawet 
najmniejszych szczegółów oraz wydruk w skali 1:1.
 Kolejnym etapem było, na podstawie stworzonego obrazu – zdjęcia, wykonanie cyfrowego 
rysunku pozwalającego na wydrukowanie kartonów realizacyjnych i przygotowanie projektu 
kolorystycznego. Zadanie z pozoru proste, którego wykonanie nie powinno zająć więcej niż 
parę dni, z powodu skomplikowania projektu zawierającego niewyobrażalną ilość szczegółów, 
okazało się benedyktyńską pracą, której koniec nastąpił po miesiącu. W tym momencie zaczę-
liśmy zdawać sobie sprawę w jak duży i jak wymagający projekt jesteśmy zaangażowani.
 Równolegle z pracami projektowymi trwały przygotowania do rozpoczęcia prac budowla-
nych związanych z odtwarzaniem kompozycji plafonu. Współczesne techniki wykończeniowe 
stosowane w aranżacji wnętrz całkowicie uniemożliwiają zastosowanie techniki freskowej, jaką 
było wykonane pierwotne dzieło. Zestawienie bezpośrednie tych technik kończy się bowiem 
tym, że freski szybko ulegają destrukcji (czernieją). Innym równie ważnym powodem był 
powód finansowy, konieczność skucia starego lustra sufitu i nakładania go w tzw. systemie 
dniówkowym (tzn. tyle, ile malarz jest w stanie pomalować nim spoiwo, jakim jest wapno 

19 Sprawozdanie Dyrektora Gimnazjum Polskiego w Gdańsku za rok szkolny 1938/39. Gdańsk 1939.
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il. 7. Odtworzone „Niebo polskie”, fot. Jacek Zdybel

3. Współczesna rekonstrukcja „Nieba polskiego”
(Jacek Zdybel)

 Ze względu na swoją wartość historyczną i artystyczną wychwalaną w przedwojennej pra-
sie, „Niebo polskie” przez lata urosło do rangi symbolu, którego przywrócenie stało się dla 
wielu ludzi jednym z najistotniejszych celów. Moje pierwsze przymiarki do tematu odtworze-
nia całkowicie zniszczonego przez hitlerowców malowidła przypadają na początek lat 90. XX 
wieku. Prób było kilka, ale dopiero obecnie stało się to możliwe od strony technologicznej oraz 
finansowej. 
 Decyzja o podjęciu próby odtworzenia wystroju malarskiego w auli dawnego Gimnazjum 
Polskiego (obecnie siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego) zapadła 
w sierpniu 2017 roku, pomimo sceptycznych opinii co do możliwości takiej realizacji zawartych 
w opracowaniach eksperckich. Ze względu na czas i złożoność projektu, zarówno techniczno-

-technologiczną, jak i projektową, prace prowadzone były jeszcze przed zawarciem oficjalnej 
umowy pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku i Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Pomorskiego.
 W budynku auli, gdzie trwały prace remontowo-modernizacyjne, oczyszczono sufit 
z wszystkich warstw jego 80-letniej historii, aż do warstwy pierwotnego lustra sufitu. To wła-
śnie dzięki temu dowiedzieliśmy się, jaki był rzeczywisty finał „Nieba polskiego” po wybuchu II 
wojny światowej. Olbrzymia płaszczyzna białego tynku okolona 5–10 centymetrowym rantem 
błękitu, świadczyła o bardzo planowym podejściu do dzieła zniszczenia. Nikt nie wierzył, że 
jest to oryginalny błękit z „Nieba polskiego”. Dopiero, gdy na tej wąskiej niebieskiej taśmie, na 
samej krawędzi lustra sufitu, odnalazłem dwie różowe kreseczki wykonane cienkim pędzlem, 
nabraliśmy pewności co do oryginalności malatury. Odkryty wtedy został jedyny zachowany 
przedmiotowy element z całej kompozycji – gwiazdka. Dzięki temu udało nam się określić 
oryginalne kolory, jakimi malowane było to, co jest najbardziej charakterystyczne i dominujące 
w kompozycji, czyli niebo.
 W tym czasie, w zaciszu pracowni, dzięki technologii komputerowej i coraz powszechniej-
szej cyfryzacji zasobów bibliotecznych, prowadziliśmy poszukiwania dokumentacji umożli-
wiającej odtworzenie wszystkich elementów kompozycji malarskiej. Największym problemem 
był brak pełnej dokumentacji obrazów ściennych „Polskie drogi do Bałtyku”. Ze wzmianek 
zamieszczonych w dwóch opracowaniach, szeroko opisujących całość założenia, wiedzieliśmy, 
jakie widoki miast i gdzie się znajdowały. Z dwunastu, dysponowaliśmy siedmioma. Dzięki 
wielogodzinnym, często całonocnym poszukiwaniom, a właściwie przeglądaniu, strona po 
stronie, całych roczników gazet ilustrowanych z całej ówczesnej Polski, udało nam się odnaleźć 
jeszcze dwa widoki zaprojektowane przez duet Płużański – Jurgielewicz, oraz grafikę, która 
posłużyła im do wykonania kompozycji „Warszawa” (bardzo małe i ledwo rozpoznawalne 
zdjęcie tego miasta zachowało się na fotografii pokazującej wnętrze auli). Dwa pozostałe – 
Kruszwicę i Sandomierz – zdecydowaliśmy się dokomponować samodzielnie. Kwestia kolory-
styki bocznych malowideł przez dłuższy czas pozostawała nierozstrzygnięta. Nie zachowały się 
bowiem żadne źródła informujące o ich formie. Zdecydowaliśmy się więc, za zgodą inwestora, 
na bardzo neutralną i w sposób harmonijny dopełniającą wnętrze restaurowanej auli, jasną, 
delikatnie ciepłą, sepię.
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  papierze, doszliśmy do wniosku, że docelowy projekt musimy wykonać farbami, którymi bę-
dziemy malować plafon, a sam wydruk musimy wykonać na płótnie znacznie większy niż ten 
wynikający z umowy, napiąć na krosno malarskie i dopiero wtedy zabrać się do jego malowa-
nia. Dzięki temu powstał obraz „Niebo polskie” o dość znacznych rozmiarach 260 x 130 cm 
i przynajmniej wstępnie mogliśmy przetestować różne zestawienia barwne.
 Kończąc projekt kolorystyczny, kończyliśmy równocześnie przepróchę w auli i powięk-
szenia miast z kompozycji bocznych. Część zespołu zajęła się tworzeniem kompozycji bocz-
nych, część wypracowaniem reliefowych efektów plafonu. Pozostała, w naszym rozumieniu, 
najłatwiejsza i najprzyjemniejsza część pracy – malowanie. Oczywiście w wypadku malarstwa 
ściennego każde podłoże jest inne i najpierw trzeba się z nim oswoić, poznać, nauczyć się je 
wykorzystywać. Jest to bardzo ważne zwłaszcza w technikach freskowych, w których różnico-
wanie (rozjaśnianie) kolorów ciemnych, jak zielenie, błękity, brązy czy czerwienie, nie odbywa 
się poprzez dodanie bieli, tylko przez ich mocne rozcieńczenie, a efekt rozjaśnienia wynika 
z koloru podkładu (koloru tynku). To zapewnia kolorom niepowtarzalny blask i czystość, jed-
nocześnie potęgując wrażenie głębi. 
 Jak przy każdej realizacji tak i tu zdarzały się nam błędy i poprawki, oraz sytuacje, w któ-
rych dopiero praca nad szczegółami plafonu pozwoliła zobaczyć i zrozumieć, co powstaje. 
Takim znamiennym przykładem było odkrycie, właściwe pod koniec prac malarskich, istnienia 
w obrazie Syrenki Warszawskiej nie tylko na tarczy herbowej, ale także jako postaci niosącej 
tę tarczę. Dopiero praca nad formą i kolorem tego elementu w pełnej skali zmusiła nas do 
zanalizowania i nazwania tego, co on przedstawia. I jakież to było zdziwienie dla wszystkich: 

…to jest ryba? Nie, to jest ogon syrenki.
 Innym, chyba najważniejszym, elementem kompozycji, którego interpretacja malarska 
sprawiła nam najwięcej kłopotu i najczęściej była zmieniana, to płaszczyzna tła – niebo. Po-
cząwszy od natężenia koloru, przez interpretację miejsc, które powinny mieć taki czy inny 
odcień. Wszystkie próby wypadały raczej blado i nie uzyskiwaliśmy odpowiedniego wrażenia. 
By wreszcie na dzień czy dwa przed terminem zakończenia realizacji podjąć decyzję, że skoro 
kolor ma być kładziony płasko, to tak go trzeba położyć, zarówno na elementach mapy nieba 

– gwiazdozbiorach, jak też na głębi kosmosu. Kolor modrosiny21 i błękitny z wyraźnym ich 
rozdzieleniem, jak w atlasach nieba. Wtedy dopiero zagrały niuanse struktur reliefowych oraz 
światłocień wytworzony światłem odbitym.
 Prace malarskie zakończyliśmy w kwietniu 2018 roku. Po ściągnięciu rusztowań oraz 
uporządkowaniu wnętrza auli zorganizowana została uroczystość, podczas której odbyła się 
pierwsza publiczna prezentacji odtworzonego malowidła. Tym samym po 80 latach kolejne 
pokolenia znów będą mogą podziwiać „Niebo polskie”.

 Rekonstrukcję „Nieba polskiego” wykonał zespół artystyczno-badawczy w składzie: prof. 
Jacek Zdybel (kierownik zespołu), dr Anna Waligórska, mgr Aleksandra Kołwzan-Garczyńska, 
mgr Przemysław Garczyński, mgr Tomasz Kucharski, mgr Michał Wirtel oraz student Włady-
sław Tyrkin.

21 S. Woźnicki, op. cit., s. 66.

„Niebo polskie” wróciło na swoje miejsce...

zawarte w tynku, zwiąże). Decyzją jaką podjęliśmy 
było zastosowanie techniki krzemianowej, nazywa-
nej kiedyś „freskiem północy”. Technika malarska 
stworzona ponad 150 lat temu, dalej rozwijana 
i uszlachetniana, zapewniała to, co najważniejsze 
w naszym projekcie – zgodność formalną stoso-
wanych pigmentów oraz wrażenia wzrokowe przy 
porównaniu obu technik.
     W celach badawczych i jednocześnie porów-
nawczo-sprawdzających możliwości obu technik, 
zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie próby 
obu technik z wykorzystaniem tego samego 
fragmentu kompozycji plafonu. Bardzo ważnym 
elementem tej próby było sprawdzenie techniki 
podrzeźbienia, jaką zastosowali artyści w oryginal-
nej realizacji, a której walory zostały zauważone 
i wysoko ocenione przez S. Woźnickiego: Malując 
tak zwane „dniówki” na świeżo założonym tynku, 
a więc jeszcze zupełnie mokrym i elastycznym, ar-

tyści wyzyskali tę jego właściwość dla niezwykle urozmaiconego fakturalnego rozpracowania. 
Są tam partie podrzeźbiane, nakładane, modelunki samym tylko wapnem podłoża i węglem 
przepróchy, kształtowanie reliefowe wyrobione kielnią w mokrym wapnie i przeplatane farbą 
wapienną. Wszystko to są po raz pierwszy stosowane próby wydobycia nowych walorów fresku, 
znacznie potęgujące ogólne wrażenie20.
 Aby również w naszej realizacji osiągnąć wszystkie wrażenia, jakie daje kontakt z tech-
niką fresku mokrego zdecydowaliśmy się na zastosowanie odcisku z kartonu wykonawczego 
w świeżej warstwie tynku. Wprawdzie nasze „dniówki” polegały tylko na zrobieniu odcisku 
rysunku na suficie, ale już samo to zajęło sześcioosobowemu zespołowi i dwóm tynkarzom 
ponad tydzień. 
 Od początku grudnia 2017 roku do połowy stycznia 2018 roku trwały prace nad przygoto-
waniem projektu kolorystycznego oraz kartonu wykonawczego do przepróchy. Przygotowany 
wydruk ponad 100 metrów kwadratowych w 14 pasach trzeba było podziurkować. Każdą linię 
rysunku powtórzyć precyzyjnie specjalnym elektrycznym narzędziem dziurkującym, by póź-
niej przy pomocy tamponu z pigmentem odbić całość na suficie. Zdecydowaliśmy się wykonać 
przepróchę, aby odtworzony – zrekonstruowany cyfrowo i wydrukowany w skali 1:1 – rysunek 
plafonu zapewniał najwierniejsze przeniesienie tego, co było najbliższe oryginałowi. Każdy 
najdrobniejszy kwiatek, wzór koronki czy rzemienie sandałów Apolla Belwederskiego zostały 
odbite dokładnie w tym miejscu, w którym były namalowane przez B. Cybisa i J. Zamoyskiego.
 Początkowe założenia dotyczące projektu kolorystycznego ograniczały jego wielkość 
do zwyczajowego w tego typu przedsięwzięciach formatu A3, w ostatecznej formie umowy 
określono jego wielkość na 130 x 78 centymetrów. Gdy wstępnie wydrukowaliśmy całość na 

20 S. Woźnicki, op. cit., s. 68–69.

il. 8. Uroczysta prezentacja odtworzonego 
 „Nieba polskiego” (8 maja 2018 roku),
 fot. Marcin Szumny
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 Streszczenie

 „Niebo polskie” to patriotyczne malowidło, które od 1938 r. zdobiło aulę Gimnazjum Pol-
skiego w Gdańsku. Fresk namalowali Bolesław Cybis i Jan Zamoyski, związani z grupą arty-
styczną Bractwo św. Łukasza. Stworzyli oni monumentalny obraz o powierzchni ponad 100 
metrów kwadratowych, pełen alegorii i symboli, poprzez który starali się oddać malarsko 
ducha polskości. Niestety, to wyjątkowe dzieło zostało utracone tuż po wybuchu II wojny świa-
towej. Jesienią 1939 r. Niemcy zajęli budynek szkoły i zniszczyli wszystkie elementy malowi-
dła. Całość skuto i zatynkowano, by uniemożliwić ewentualną jego rekonstrukcję. Odtworze-
nie „Nieba polskiego” stało się możliwe dopiero współcześnie. Zadania tego podjął się zespół 
z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pod kierownictwem prof. Jacka Zdybla (współautora 
artykułu).

Słowa kluczowe: Niebo polskie, malowidło, Gimnazjum Polskie w Gdańsku

Summary

Polish Sky back in its rightful place. The history of reconstructing the unique painting 
from the former Polish Middle School in Gdańsk.

 “Polish Sky” was a patriotic painting that adorned the great hall of the Polish Gymnasium 
in Gdańsk from the year 1938. The fresco was originally painted by Bolesław Cybis and Jan 
Zamoyski, associated with the artistic group of the Brotherhood of Saint Luke. They created 
monumental composition which covers area over 100 square meters, full of allegories and 
symbols, through which they tried to reflect the spirit of Poland. Unfortunately, this unique 
work was lost just after the outbreak of World War II. In autumn 1939, the Germans took the 
school building over and destroyed all the painting. The whole ceiling was hacked off and re-
plastered to prevent possible reconstruction. The re-creation of the “Polish Sky” has become 
possible only nowadays. This task was undertaken by a team from the Academy of Fine Arts 
in Gdańsk led by prof. Jacek Zdybel (co-author of the article).

Key words: Polish Sky, painting, Polish Gymnasium in Gdańsk

prof. Jacek Zdybel, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku,
mgr Marcin Szumny, Uniwersytet Gdański
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Och, ta niemczyzna – jest, tkwi jak złośliwy bacyl gdzieś w organizmie – schwycić go ni dojrzeć 
niepodobna – czuje się tylko, że siedzi i zdawałoby się tkanki ustrojowe nadgryza. A otóż nie – nie 
nadgryza, bo jest silny antydot w postaci rozrastającej się z dnia na dzień – w oczach – polskości 
miasta, które tłumi chorobotwórcze znamiona i żyje, myśli, oddycha atmosferą rodzimą, wchła-
niając obficie w trochę naderwane płuca życiodajny ozon, co uzdrawia i krzepi do odporu – gdy 
zachodzi potrzeba1. 

W. Bełza (dyrektor Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy), 1927 r. 

 W 1920 roku u progu odbudowy państwa polskiego, Bydgoszcz była niemal całkowicie 
zgermanizowana. Każdy aspekt jej życia znajdował się pod dominacją niemiecką, Niemcy sta-
nowili też przeważającą część społeczeństwa miejskiego. W ciągu najbliższych kilku lat miasto 
uległo znacznemu przeobrażeniu. W wyniku masowej migracji i zmianie granic administra-
cyjnych, proporcje między ludnością polską i niemiecką odwróciły się. Nastąpiło odniem-
czenie życia politycznego, społecznego, gospodarczego, kulturalnego i naukowego. Procesowi 
repolonizacji lub polonizacji poddano urzędy, zakłady przemysłowe i placówki kulturalne, 
wśród których znalazła się Biblioteka Miejska2. Placówka powstała w 1903 roku i była instytucją 

1 Witold Bełza, Kroniki Bydgoskie, „Kurier Warszawski”, nr 7, 1927, s. 7.
2 Ryszard Sudziński, Samorząd terytorialny, [w:] Historia Bydgoszczy, t. 2, cz. 1: 1920–1939, Marian Biskup (red.), 

Bydgoszcz 1999, s. 61–63.
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Rola Biblioteki Miejskiej w repolonizacji Bydgoszczy 
w dwudziestoleciu międzywojennym

Joanna Matyasik
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  z zakresu literatury, pracownikiem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, znanym 
publicystą, literatem oraz tłumaczem utworów beletrystycznych. Wywodził się z rodziny inte-
ligenckiej i patriotycznej. Jego ojciec Stanisław był działaczem niepodległościowym na Śląsku, 
a stryj Władysław twórcą poezji patriotycznej5. Witold Bełza pełnił funkcję dyrektora biblioteki 
w Bydgoszczy przez cały okres międzywojenny. W tym czasie zdołał przekształcić placówkę 
w jeden z najważniejszych ośrodków kulturotwórczych i naukowych w mieście. Sam stał się 
czołową postacią życia kulturalnego Bydgoszczy. Wyrazem jego pozycji było powierzenie mu 
stanowiska Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury (1934)6 oraz przyznawane odznaczenia 
(m.in. Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości oraz Złoty Krzyż Zasługi)7.
 W chwili przejęcia biblioteki przez władze polskie, jej kilkunastoosobową kadrę stanowili 
wyłącznie pracownicy niemieccy. Co więcej, z powodu niemożliwości pozyskania wykwalifiko-
wanych sił polskich, jeszcze w połowie 1920 roku zatrudniono dwie kolejne osoby narodowości 
niemieckiej. Byli to: dr Pirmin Biedermann, który otrzymał posadę bibliotekarza, a wkrótce 
wicekustosza, oraz Jadwiga Sonneck, asystentka. Zgodnie z prawem bibliotekarze niemieccy, 
tak jak i inni urzędnicy miejscy, mogli pozostać na swoich stanowiskach pod warunkiem na-
uczenia się języka polskiego w ciągu dwóch lat. Nie odnaleźli się oni jednak w nowej sytuacji 
i utrudniając działania polonizacyjne, szybko popadli w konflikt z nowym dyrektorem. Z jego 
przekazu wynika, że na początku lat 20. XX wieku pracownicy niemieccy traktowali przy-
łączenie Bydgoszczy do Polski jako stan przejściowy, stąd starali się jak najdłużej zachować 
niemiecki charakter biblioteki8. 4 marca 1921 roku W. Bełza wysłał do Magistratu Memorjał, 
w którym w następujący sposób opisał ich postawę: Stwierdzam …na podstawie półrocznych 
doświadczeń porobionych w Bibliotece, że w gruncie rzeczy, Niemcy są nieubłaganymi wrogami 
polskości, traktującymi nas jako nieprawych okupantów, uważający więc wszystkie odruchy po-
lonizacyjne jako wyzwanie i rzucanie rękawicy, której na razie podjąć nie mogą... Stwierdzam 
dalej, że wspólna praca, w danych warunkach jest niemożliwa, i z ich strony wprost na niekorzyść 
instytucji wychodząca. W dalszej części W. Bełza opisał powody konfliktu, które koncentrowały 
się wokół bojkotowania przez pracowników niemieckich polonizacji biblioteki. Ich działalność 
miała polegać m.in. na forsowaniu dwujęzyczności (domagali się, aby tablica główna, napisy 
na etykietach do pudeł katalogowych i wszelkie informacje sporządzane były także w języku 
niemieckim), kupowaniu materiałów na potrzeby placówki wyłącznie w firmach niemiec-
kich czy wstrzymywaniu katalogowania książek polskich, poprzez wprowadzanie do obiegu 
w pierwszej kolejności dzieł niemieckich (Ztąd całe szeregi książek polskich leżały bezużytecznie, 
a publiczność odchodziła z wypożyczalni z próżnemi rękoma)9 . 
 Pomimo silnych wpływów niemieckich w Magistracie z tego sporu zwycięsko wyszedł 
W. Bełza. Do końca 1921 roku wszyscy pracownicy niemieccy opuścili swoje stanowiska, a na 

5 Aldona Chlewicka, Witold Bełza (1886–1955). Życie i działalność, „Kronika Bydgoska”, t. 23,  2001, s. 285–301.
6 AP ABM, sygn. T.1.102, Akta Zarządu Miejskiego w Bydgoszczy, Akta Dra Witolda Bełzy, 1932–1935, Nominacja, 

23.X.1934, k. 130.
7 hasło: Bełza Witold Stanisław Kazimierz, oprac. Janusz Kutta, [w:] Bydgoski Słownik Biograficzny [dalej BSB], J. 

Kutta (red.), t. 2, Bydgoszcz 1995, s. 30–31.
8 AP ABM, sygn. T.1.107, Herrn Stadtbibliothekar Dr Pirmin Biedermann 1920–1921 [akta osobowe], Minister-

stwo B. dzielnicy Pruskiej, Departament 5 Spraw Wewnętrznych do  W. Bełzy, 20.X.1920, bez paginacji. 
9 Ibidem, W. Bełza, Memorjał w sprawie Urzędników Niemców w Bibliotece Miejskiej, 4.III.1921, bez paginacji.
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niemiecką, posiadającą niemiecką kadrę, niemieckojęzyczny księgozbiór i jasno sprecyzowany 
cel, ukierunkowany na germanizację. 
 W pierwszych latach powrotu Bydgoszczy do Macierzy książnica miejska przeszła proces 
pełnej polonizacji i w okresie międzywojennym stała się głównym ośrodkiem budowy kultury 
i nauki polskiej, pełniąc doniosłą rolę w odniemczeniu miasta. Jej działania koncentrowały się 
wokół udostępniania polskiego księgozbioru, gromadzenia zabytków narodowego piśmiennic-
twa oraz organizowania szeregu akcji społecznych, kulturalnych i naukowych. Materialnym 
znakiem trwałości i znaczenia książnicy bydgoskiej jest jej siedziba, zlokalizowana od 1908 
roku w reprezentacyjnym gmachu i w omawianym okresie poszerzona o dalsze kamienice 
w samym centrum miasta3. 
 Biblioteka, aby móc odegrać rolę w repolonizacji Bydgoszczy, sama musiała przejść proces 
odniemczenia. Zadania tego podjął się dr Witold Bełza, który 1 września 1920 roku zastąpił na 
stanowisku dyrektora dr. Martina Bollerta4. Nowy kierownik książnicy był doktorem filozofii 

3 Edward Szmańda, Początki i rozwój działalności, [w:] Z życia i pracy Bydgoskiej Książnicy. Księga pamiątkowa 
Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy 1903–1963, Bydgoszcz 1965, s. 9, 15. 

4 Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, Archiwum Biblioteki Miejskiej [dalej AP ABM], sygn. T.1.99, Akta Za-
rządu Miejskiego w Bydgoszczy, Akta dra Witolda Bełzy 1920–1927, Nominacja, 6.X.1920, k. 2.

il. 1. Siedziba Biblioteki Miejskiej przy Starym Rynku, 1920 r., ze zbiorów WiMBP
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  o książki polskie, że nie dbają o polską publiczność, że bibljotekę ciągle pozostawiają taką, jaką 
była19. Dyrektor ze smutkiem donosił, że głód książek polskich co raz bardziej wzrasta, którego 
zaspokoić nie jesteśmy w stanie20. W 1920 roku, z powodu deficytu polskich dzieł, codziennie 
odprawiono z niczym około 50 osób21. 
 W. Bełza wykazał się wielkim zaangażowaniem i skutecznością w procesie wzbogacania 
księgozbioru. Miał on świadomość ważności powierzonego mu zadania i trudów związanych 
z jego realizacją: Stawiając sobie za najświętszy narodowy obowiązek dostarczenia, jak najwięk-
szej ilości książek polskich, łaknącej wprost polskiego słowa publiczności, natrafiam, ze względu 
na warunki dzisiejsze, na przeszkody, których przezwyciężyć nie mogę22. Mimo wielu trudności, 
w ciągu kilku najbliższych lat, sytuacja uległa poprawie. Już w 1922 roku W. Bełza donosił, że 
obecnie Biblioteka jest jako tako w stanie zadośćuczynić wymaganiom czytelników polskich23. 
Dzięki przychylności władz i wysiłkom samych bibliotekarzy, w okresie międzywojennym 
zasób książnicy podwoił się, i w 1939 roku rozrósł się do 82 tysięcy dzieł, zawartych w 136,5 
tysiącu woluminów. Jego rozbudowa połączona była z polonizacją, gdyż gromadzono głów-
nie książki polskojęzyczne i dotyczące Polski. W 1938 roku odnotowano już prawie 33 tysiące 
polskojęzycznych dzieł, zawartych w 56 tysiącach tomów. Proporcjonalnie do wzrostu zasobu 
zwiększyła się także statystyka, w sumie w całym dwudziestoleciu wypożyczono 480 tysięcy 
tomów. U schyłku badanego okresu biblioteka znajdowała się w gronie najlepiej rozwijających 
się, zajmując tuż przed wybuchem II wojny światowej siódme miejsce wśród największych 
książnic w kraju24. 
 W. Bełzie zależało nie tylko na powiększeniu księgozbioru, ale również na podniesieniu 
jego wartości merytorycznej. Marzył on o przekształceniu książnicy miejskiej w małe bydgo-
skie Ossolineum, tak aby mogła służyć w miarę sił oświacie i polskiej nauce, budując wytrwale 
cegła po cegle gmach narodowej kultury – w myśl hasła, przyświecającego każdemu poczytaniu: 
Przeszłość – Przyszłości25. W tym celu znacznie rozbudował zbiory specjalne, które wzbogacił 
o wiele cymeliów i unikatów, mających doniosłe znaczenie dla kultury i nauki polskiej. Gro-
madzono szeroki zasób materiałów takich jak – stare druki, rękopisy i dokumenty, kartogra-
fię (mapy, plany, atlasy), ikonografię (obrazy, grafika, fotografie, ekslibrisy), dokumenty życia 
społecznego, numizmaty i medale. Dzięki temu biblioteka przekształciła się w gmach kultury 
polskiej, przechowujący skarby narodowych pamiątek26. Zbiory specjalne wpłynęły na charakter 
polski książnicy i jej doniosłą rolę w budowie kultury i nauki polskiej w Bydgoszczy.
 W. Bełzie udało się szczególnie wzbogacić zbiór rękopisów. Jego zasługą było pozyskanie 
w 1937 roku kolekcji Kazimierza Kierskiego, obejmującej 2662 manuskryptów z XIV–XX w., 
w tym dokumenty i listy polskich władców, dygnitarzy, uczonych i pisarzy. Jak napisał sam 

19 AP ABM, sygn. T.1.77, Magistrat m. Bydgoszczy, Biblioteka Miejska. Historia biblioteki 1893–1933, Historja 
Bibljoteki Miejskiej w Bydgoszczy [1920], k. 98b.

20 AP ABM, sygn. T.1.6, Rozporządzenia rządowe i wojewódzkie okólniki 1920–1939, W. Bełza do Ministerstwa 
Byłej Dzielnicy Pruskiej w Poznaniu, 18.II.1921, k. 8–8v. 

21 AP ABM, sygn. T.1.77, k. 98b.
22 AP ABM, sygn. T.1.6, k. 8–8v.
23 AP ABM, sygn. T.1.77, Sprawozdanie Biblioteki Miejskiej za czas od 1.IX.1920 r. do 1.X.1922 r., k. 102.
24 E. Szmańda, op. cit., s. 19, 23, 25, 29. 
25 Sprawozdanie Bibljoteki Miejskiej..., s. 5.
26 Ibidem, s. 4.
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ich miejsce zatrudniono Polaków10. O ile do obsługi i funkcjonowania biblioteki bez pro-
blemu znaleziono nowe osoby, o tyle z pozyskaniem wykwalifikowanych bibliotekarzy władze 
miasta miały trudności, dlatego poszukiwania odpowiednich kandydatów prowadzono poza 
Bydgoszczą11. Do zadań etatowych bibliotekarzy należało prowadzenie katalogu rzeczowego, 
opracowywanie najcenniejszych materiałów oraz działalność kulturalno-naukowa. Przyczynili 
się oni nie tylko do rozwoju Biblioteki, ale też awansu kulturalnego miasta. Wśród nich znalazł 
się Leopold Kronenberg (VII–XII 1920) – pisarz i działacz lewicowy, który po kilku miesiącach 
stracił posadę z powodu zbyt radykalnych poglądów politycznych12. Następnie zatrudniono 
ks. Jana Kleina (1921–1923) – społecznika, bibliofila i badacza historii regionu. On również 
szybko opuścił książnicę, objąwszy dyrekcję nowo założonego Muzeum Miejskiego13. Najdłużej 
(niemal przez cały okres międzywojenny) w bibliotece pracował dr Teodor Brandowski (1922–
1939) – pisarz i publicysta, który został najbliższym współpracownikiem W. Bełzy14 . Warto też 
wspomnieć o archiwariuszach miejskich: Zygmuncie Malewskim (1929–1930, 1935–1937)15 oraz 
dr. Michale Nyczu (1938–1939)16. Dla W. Bełzy priorytetem były przede wszystkim kwalifikacje 
i postawa, a nie sama narodowość pracownika, o czym świadczy zatrudnienie w 1927 roku 
Niemca – mistrza introligatorskiego Roberta Spudicha17. Dzięki dobrze przemyślanej polityce 
kadrowej, pomimo dużych trudności, dyrektor zdołał zgromadzić wokół siebie ludzi, którzy 
przyczynili się do rozwoju pod względem kulturalnym i naukowym zarówno biblioteki, jak 
i miasta. 
 Książnica bydgoska, aby dostosować się do zmienionej struktury narodowościowej społe-
czeństwa Bydgoszczy, obok wymiany kadry, musiała także rozbudować i spolonizować swój 
księgozbiór. Za czasów niemieckich liczba woluminów polskojęzycznych nie przekraczała trzy-
stu, ponadto zbiór ten nie przedstawiał większej wartości merytorycznej: książka polska była 
wygnanką… Tu oderwany z jakiegoś wydania tom Mickiewicza, tam popularna edycja Miarki, 
ówdzie zbiór baśni i podań, kilka poloników z 17 i 18 w. … Dodatkowo W. Bełza dostrzegał 
celowość działania władz niemieckich posuniętą czasem do granic... humorystycznej przesady,  
a polegającą na pozyskiwaniu dzieł dotyczących polskich „bezpodstawnych” roszczeń czy pro-
cesów politycznych Polaków 18. Na początku lat 20. XX w.  książnica bydgoska znalazła się 
w ogniu krytyki, gdyż nie była w stanie sprostać potrzebom napływającej do miasta ludności 
polskiej. Pod adresem zarówno Magistratu, jak i W. Bełzy wysuwano zarzuty, że nie starają się 

10 Sprawozdanie Bibljoteki Miejskiej w Bydgoszczy 1920–1927, Bydgoszcz 1928, s. 8–11.
11 AP ABM, sygn. T.1.142, Magistrat m. Bydgoszczy, Akta osobiste wyższych urzędników 1920–1925 [Akta oso-

bowe], Fryderyk Papée do Jana Maciaszka, 5.VI.1920, k. 4; J. Maciaszek do Ministerstwa Oświaty w Warszawie, 
19.VI.1920, k. 6.; AP ABM, sygn. T.1.131, Akta osobiste Pana mgr Michała Nycza archiwariusza Miejskiego 
1937-1939, Wojciech Gielecki do W. Bełzy, 5. XI.1920, k. 20–20v; W. Bełza do W. Gieleckiego, 10.XI,1937, k. 21.; 
W. Bełza do Aleksandra Birkenmajera, 9.XI.1937, k. 9. 

12 hasło: Kronenberg Leopold Dominik, oprac. Stanisław Błażejewski, [w:] BSB, t. 2, s. 86–88.
13 hasło: Klein Jan, oprac. J. Kutta, [w:] BSB, t. 1, Bydgoszcz 1994, s. 65.
14 hasło: Brandowski Teodor Wilhelm, oprac. J. Kutta, [w:] BSB, t. 3, Bydgoszcz 1996, s. 48–49.
15 hasło: Malewski Zygmunt Stanisław, oprac. J. Kutta, [w:] BSB, t. 1, s. 76–78.
16 hasło: Nycz Michał Adam, oprac. Marek Romaniuk, [w:] BSB, t. 2, s. 106–107; Michał A. Nycz został zamordo-

wany przez hitlerowców w fordońskiej Dolinie Śmierci.
17 Elżbieta Pokorzyńska, Z dziejów Introligatorni Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda 

Bełzy w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013, s. 14–15.
18 Sprawozdanie Bibljoteki Miejskiej..., s. 4.
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gablocie zaprezentowano manuskrypty utworów literackich, w tym nowelę U źródła H. Sien-
kiewicza – dar Józefa Weysenhoffa, powieść Półdiable weneckie J.I. Kraszewskiego – ofiarowaną 
przez księdza J. Kleina, wspomnianą satyrę Wóz rozpędzony J.U. Niemcewicza czy Walc F-moll 
F. Chopina. W kolejnych czterech witrynach umieszczono dyplomy królewskie oraz listy, no-
tatki i dokumenty, dotyczące dziejów Rzeczpospolitej. W osobnej szafie wystawowej złożono 
cenniejsze inkunabuły, druki iluminowane oraz przykłady oryginalnych opraw31. 
 W latach 30. XX wieku, korzystając z rozbudowy siedziby Muzeum Miejskiego, do prezen-
tacji zbiorów bibliotecznych wykorzystywano pomieszczenia muzealne. W 1933 roku zorgani-
zowano wystawę „Książki polskiej”, na którą złożyły się wydawnictwa bibliofilskie, publikacje 
z dedykacjami autorskimi, materiały dotyczące Henryka Sienkiewicza, odrestaurowane stare 
druki, ekslibrisy, fotografie oraz rękopiśmienne utwory, pamiętniki i listy sławnych osób32. 
Trzy lata później w sali Muzeum Miejskiego przygotowano wystawę prezentującą kolekcję 

31 Sprawozdanie Bibljoteki Miejskiej..., s. 4–5.
32 WiMBP, sygn. Dżs XVI.1.20, Biblioteka Miejska. Wystawy. Wystawa Książki polskiej w Muzeum Miejskim ze 

zbiorów Bibljoteki Miejskiej w Bydgoszczy – 1933–1934, t. 11.
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il. 2. Wystawa Książki Polskiej, Muzeum Miejskie 1933–1934, ze zbiorów WiMBP, sygn. Dżs XVI.1.20

ofiarodawca, na decyzji o obdarowaniu książnicy bydgoskiej zaważyło głębokie znawstwo i ten 
prawdziwy entuzjazm dla zabytków naszej przeszłości, jaki cechuje zasłużonego dyrektora Bi-
blioteki Miejskiej, dr. Witolda Bełzę oraz chęć podkreślenia wielowiekowej przynależności do 
Polski miasta nad Brdą, zniemczonego w okresie zaborów27. 
 Kolejną dużą kolekcję, zgromadzoną w dwudziestoleciu międzywojennym, tworzą rękopisy 
literackie. Wśród nich znaleźć można twórczość (często niepublikowaną), korespondencję 
i autografy poetów i pisarzy z XVIII–XX w. W zasobie biblioteki znajduje się m.in. spuścizna 
Józefa Ignacego Kraszewskiego, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Jana Kasprowi-
cza, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Gabrieli Zapolskiej, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima i Ma-
rii Dąbrowskiej. Najstarszym manuskryptem z tej grupy jest bajka polityczna Wóz rozpędzony, 
autorstwa Juliana Ursyna Niemcewicza. Jest to niewielkie dzieło satyryczne, które powstało 
w okresie Sejmu Czteroletniego i do tej pory nie ukazało się drukiem. Do cymeliów literackich 
należy również koperta skreślona ręką Adama Mickiewicza, zaadresowana do zamieszkałej 
w Paryżu Madame Clustine28.
 Wzbogacanie zasobu o skarby narodowego piśmiennictwa odbywało się także na drodze 
zakupów. W 1935 roku biblioteka odkupiła od Józefa Watry Przewłockiego, redaktora „Gazety 
Polskiej” w Chicago, rękopis Roty Marii Konopnickiej, który dziś jest jedynym zachowanym 
na świecie egzemplarzem. Wiersz powstał w 1910 roku w Nicei, w związku z obchodami Roku 
Grunwaldzkiego. W 1936 roku placówka dodatkowo wzbogaciła się o rękopis kompozycji mu-
zycznej, podarowany przez autora – Feliksa Nowowiejskiego. Obydwa manuskrypty, zarówno 
wówczas jak i obecnie, są bezcenne dla kultury polskiej i stanowią dziedzictwo narodowe29. 
Wartościowa jest także rękopiśmienna notacja muzyczna Walca f-moll Fryderyka Chopina, za-
kupiona przez bibliotekę w 1924 roku na aukcji antykwarycznej w Berlinie, za kwotę 600 mln. 
polskich marek, zebraną dzięki ofiarności bydgoszczan. Dopiero w 1977 r. okazało się, że byd-
goski egzemplarz nie jest oryginałem, ale kopią wykonaną przez osobistego sekretarza kom-
pozytora – Juliana Fontanę w 1843 roku30.
 Cennych dla polskiej kultury zbiorów nie zamykano w magazynach, ale udostępniano je 
szerszej publiczności w formie wystaw. Jak pisał W. Bełza, cymelia i unikaty, poza wartością 
naukową są krynicą orzeźwiającą uczucia narodowe – niechże tedy wyprowadzone na światło 
dzienne służą celom swoim. Początkowo ekspozycje urządzano w pomieszczeniach biblioteki. 
W sprawozdaniu za rok 1928 dyrektor szczegółowo opisał zawartość poszczególnych biblio-
tecznych gablot, witryn i szaf. Na tej podstawie wiemy, że znalazły się w nich najcenniejsze rę-
kopisy, autografy i wydawnictwa zwarte, w ostatnim czasie nabyte przez książnicę. W głównej 

27 Cyt. za: Kazimierz Kierski, Autografy i pieczęcie królewskie, „Przegląd Bydgoski”, z. 2,  1937, s. 137.
28 Joanna Matyasik, Skarby Książnicy bydgoskiej. Zabytkowe zbiory Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2018, s. 35–36.
29 Józef Podgóreczny, Bydgoskie rękopisy „Roty” (Z dziejów tekstu i melodii), „Kronika Bydgoska”, t. 2, 1964–1965 

(druk 1971), s. 51–62.; idem, Bydgoskie rękopisy Roty, Bydgoszcz 1980.
30 Krystyna Kobylańska, Rękopisy utworów Chopina. Katalog, Vol. 1, Kraków 1977, nr 1019; Lucyna Partyka, Uni-

kalna kopia chopinowskiego walca, „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski”, nr 2 (47), 2016, s. 5–8.  
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  likwidacji wieży wskazywali też na jej przekaz ideologiczny, symbolizujący potęgę Cesarstwa 
Niemieckiego i niemieckie panowanie nad miastem36. Do tej publicznej dyskusji włączył się 
także W. Bełza. 12 stycznia 1925 roku Rada Miejska wybrała go na członka komisji, która miała 
za zadanie rozpatrzyć wynik ankiety odnoszącej się do przebudowy budowli37. Sam dyrektor 
był gorącym zwolennikiem rozbiórki, co wielokrotnie postulował na łamach Kronik Bydgo-
skich38. W 1927 roku tej problematyce poświęcił kilka tekstów. W numerze 7 gazety pisał: ta 
smaku wszelkiego pozbawiona, ohydna (jakże ohydna!) Bismarckowska wieża, która iście ku 
wstydowi miasta [....] sterczy aż po dziś dzień niewiadomo poco i dlaczego39. Innym razem 
(w numerze 206), stawiał ją w antagonizmie do powstającego pomnika Henryka Sienkiewicza, 
zastanawiając się jak długo jeszcze będzie nas prowokował krzyżak na wieży i co sobie będą mieli 
do powiedzenia w jednym mieście: autor „Krzyżaków” i ten tam na wyżynie Hugo de Danveld? 
W posciptum życzenie – aby cudem boskim na dzień odsłonięcia pomnika [H. Sienkiewicza 
– JM] zniknęła z powierzchni ziemi ohydna wieża krzyżacka, stercząca dotychczas dumnie na 
wyżynach miasta, boć będzie ona w chwili wielkiego święta palącym wstydem40. Życzenie W. 
Bełzy spełniło się niecały rok później. 12 kwietnia 1928 roku Rada Miejska podjęła decyzję 
o likwidacji budowli, tym symbolicznym akcentem kończąc pewien etap w historii miasta. 
 W okresie międzywojennym bibliotekarze Książnicy Miejskiej aktywnie włączyli się 
w budowę polskiego życia polityczno-społecznego, wspierając tworzenie struktur państwo-
wych. W 1931 roku W. Bełza i T. Brandowski wzięli udział w II powszechnym spisie ludno-
ści, mieszkań i budynków. Pierwszy w charakterze starszego komisarza spisowego41, drugi za 
swoją gorliwą pracę otrzymał brązową odznakę42. W 1925 roku dyrektor książnicy należał do 
komitetu organizującego Tydzień Policjanta Polskiego, obchodzonego z okazji 10-lecia bezpie-
czeństwa publicznego43. Pracownicy biblioteki wzięli też udział w ustaleniu ostatecznej wersji 
herbu Bydgoszczy. Najpierw, z polecenia Magistratu, problemem symbolu miasta i tkwiących 
w nim naleciałości pruskich, zajął się L. Kronenberg. W 1921 roku, na podstawie jego opinii, 
Rada Miasta przyjęła ogólny opis herbu, który przedstawiał trzy wieżyczki i uchyloną bramę 
w murze na srebrnym tle. Do sprawy powrócono w 1933 roku, gdy zbliżał się koniec okresu 
przejściowego w kwestii regulacji wzorów pieczęci, oznak i flag. Prezydent miasta Leon Bar-
ciszewski szczegółowe prace w tym zakresie zlecił W. Bełzie. Powstały wówczas dwa projekty, 
różniące się m.in. materiałem wykonania muru (cegła i kamień) oraz zwieńczeniem dachów 
skrajnych wież (krzyże równoramienne i złote kule). Na ich podstawie Magistrat wiosną 1933 

36 M. Romaniuk, Wieża Bismarcka w Bydgoszczy, „Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu”, z. 
6, 2001, s. 78–87. 

37 AP ABM, sygn. T.1.99, Akta dra Witolda Bełzy 1920-1927, Rada Miejska do W. Bełzy, 12. I.1925, k. 57, k. 62. 
38 Jan Malinowski, Kroniki bydgoskie Witolda Bełzy wobec niebezpieczeństwa germanizacji, „Kronika Bydgoska”, 

t. 8, 1979/1980–1981 [druk 1987], s. 121–127.
39 W. Bełza, Kroniki Bydgoskie, „Kurier Warszawski”, nr 7, 1927, s. 7.
40 Hugo de Danveld – komtur krzyżacki i starosta w Szczytnie, którego okrucieństwo opisał H. Sienkiewicz 

w Krzyżakach, nawiązanie do 4-metrowej figury krzyżaka, wieńczącej wieżę; W. Bełza, Kroniki Bydgoskie, „Ku-
rier Warszawski”, nr 206, 1927, s. 6. 

41 AP ABM, sygn. T.1.101, Akta Dra Witolda Bełzy 1930-1933, Naczelny Komisarz Spisowy do W. Bełzy, 12.XI.1931, 
k. 48.

42 AP ABM, sygn. T.1.110, Akta osobiste Dra. Teodora Brandowskiego wicekustosza, 1922–1934, W. Bełza do 
Teodora Brandowskiego, 23.VIII.1932, bez numeracji.

43 AP ABM, sygn. T.1.99, Tadeusz Chmielowski do Bełzy, 7.IX.1925, k. 71.
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rękopisów podarowanych bibliotece przez K. Kierskiego. Ekspozycja obejmowała 500 doku-
mentów, w tym 100 królewskich, zawierających komplet autografów władców polskich33. 
 Wystawą biblioteczną, która przetrwała do dziś jest Sala Królewska „Bernardina”. Urzą-
dzono ją w Bibliotece Miejskiej w 1936 roku. Pierwotnie przeznaczona była dla starych druków, 
należących wcześniej do klasztoru bernardynów bydgoskich, oraz dla wspomnianej kolekcji K. 
Kierskiego. Głównym wykonawcą pomysłu był malarz i grafik Jerzy Rupniewski, który zapro-
jektował pomieszczenia ekspozycyjne oraz wykonał malarskie elementy dekoracyjne. Uwagę 
zwracają witraże, nadające sakralnego charakteru temu miejscu oraz chroniące cenne wolu-
miny przed nadmiernym nasłonecznieniem. Poza księgozbiorem i zdobnictwem artystycznym 
na ekspozycję składają się przedmioty muzealne, jak obraz z wizerunkiem św. Antoniego, fi-
gura polichromowana świętego czy autentyczny zegar ścienny z klasztoru bernardynów. Już 
w pierwszym roku po otwarciu ekspozycję zwiedzili m.in. wojewoda pomorski Stefan Kirtiklis, 
kardynał August Hlond i kompozytor Ludomir Różycki. Twórcy wystawy byli bardzo dumni 
z wykonanej pracy, przewidując, że pozostawią po sobie piękną pamiątkę Bydgoszczy. Na sku-
tek zaginięcia kolekcji K. Kierskiego w czasie II wojny światowej (część odnaleziono w 1970 
roku), dziś wystawa prezentuje jedynie woluminy pobernardyńskie, ale zgodnie z  życzeniem 
organizatorów, nadal służy miastu34. 
 Zatrudnienie naukowców i ludzi kultury oraz zgromadzenie bogatego księgozbioru uczy-
niło z biblioteki ważną placówkę kulturową Bydgoszczy. Pozwoliło to odegrać jej istotną rolę 
w repolonizacji miasta oraz w rozwoju polskiej kultury i nauki w regionie. Bibliotekarze brali 
udział w likwidowaniu zewnętrznych oznak niemczyzny. W. Bełza był znanym propagatorem 
usunięcia symboli poprzedniej epoki. Swoje stanowisko prezentował na łamach prasy, zwłasz-
cza w prowadzonych przez siebie Kronikach Bydgoskich „Kuriera Warszawskiego”. Krytykował 
w nich m.in. widniejące na wielu domach tradycyjne napisy pruskie: Gott, schirme Du mit 
starker Hand – dies deutsche Land, dies deutsche Haus („Boże, ochraniaj mocną dłonią – tę 
niemiecką ziemię, ten niemiecki dom”). W zmienionych warunkach politycznych usunięto 
przymiotnik deutsche, pozostawiając pozostałą część zdania. Takie połowiczne i pobieżne za-
łatwienie sprawy nie podobało się Bełzie, który ocenił działalność władz miasta w następujący 
sposób: Literze prawa stało się zadość, a komizm pozostał i Niemcy śmieją się w kułak35. 
 Jednym z najbardziej znanych symboli germanizacji Bydgoszczy była Wieża Bismarcka, 
uroczyście odsłonięta w 1913 roku na cześć kanclerza Rzeszy – Ottona von Bismarcka. Po zmia-
nie granic pomnik oraz tablice pamiątkowe zostały wywiezione do Niemiec, ale sama budowla 
przetrwała, stając się poważnym problemem dla władz polskich. Początkowo przemianowano 
ją na Wieżę Wolności i przekazano Kościołowi. Rozwiązanie było tylko tymczasowe, dlatego 
w mieście toczyła się dyskusja nad jej losem. Według jednych, w obawie przed zaostrzeniem 
stosunków polsko-niemieckich, należało ją przebudować, jednak z powodu braku funduszy 
i jednomyślności co do jej ostatecznego wyglądu, przeważyła opcja rozbiórki. Zwolennicy 

33 Katalog darów prof. Leonowej Wyczółkowskiej, prof. Konstantego Laszczki i Prezesa Kazimierza Kierskiego, Li-
piec-wrzesień 1937, Bydgoszcz 1937.

34 AP ABM, sygn. Wydz.X.4, t. V, Akta Zarządu Miejskiego w Bydgoszczy, Sprawozdania roczne, księgozbiór, 
1935–1939, W. Bełza do Jerzego Rupniewskiego, 13.VIII.1937 r., k. 97-98.; J. Matyasik, Sala Królewska „Bernar-
dina” – 80 lat ekspozycji stałej Książnicy bydgoskiej, „Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski”, nr 2 (47), 2016, s. 14–15.  

35 W. Bełza, Kroniki Bydgoskie, „Kurier Warszawski” 1926, nr 240, s. 9.  
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wypożyczano książek niemieckojęzycznych bez zgody nauczyciela47. Duże zasługi na polu 
działalności oświatowej miał T. Brandowski, który jako członek Towarzystwa Czytelni Ludo-
wych zabiegał o rozwój bibliotek i czytelni oraz patronował powstaniu bydgoskiego Instytutu 
Literackiego „Lektor”, dysponującego księgarnią i wypożyczalnią książek48. Poszczególni bi-
bliotekarze prowadzili szerokie działania mające na celu naukę poprawnej polszczyzny i po-
pularyzację dziejów Polski i miasta. Pracownicy biblioteki należeli do Organizacji Inteligencji 
Polskiej, której zadaniem była repolonizacja społeczeństwa. Sekcja kulturalno-oświatowa pro-
wadziła kursy języka polskiego oraz prelekcje na temat literatury i historii polskiej49. W murach 
biblioteki funkcjonował Uniwersytet Powszechny, na którym pracownicy placówki wygłaszali 
odczyty o tej samej tematyce. Ponadto prowadzili wykłady w ramach tak zwanych Powszech-
nych Kursów Naukowych50. 
 Książnica była placówką współorganizującą i przyczyniającą się do rozwoju innych byd-
goskich instytucji. Jej zbiory muzealne, złożone przez Towarzystwo Historyczne Obwodu 
Nadnoteckiego w 1903 roku, stały się podstawą założenia Muzeum Miejskiego. Pierwszym 
dyrektorem nowo powołanego Muzeum został wspomniany już wcześniej kustosz biblioteki – 
ks. Jan Klein. W latach późniejszych W. Bełza wzbogacał placówkę, przekazując jej eksponaty 

47 A. Chlewicka, Ofiarodawcy Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy w latach 1920–1939, praca doktorska napisana pod 
kierunkiem prof. F. Mincera, Bydgoszcz 2001, s. 64.

48 hasło: Brandowski Teodor Wilhelm..., op.cit., s. 48.
49 Z. Mrozek, Polska kultura i sztuka w Bydgoszczy w latach 1920-1939, [w:] Historia Bydgoszczy..., s. 726.
50 AP ABM, sygn. T.1. 99, Bernard Śliwiński do W. Bełzy, 24.IV.1923, k. 32. 
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il. 3. Członkowie Komitetu przed pomnikiem Henryka Sienkiewicza. Pierwsi od lewej W. Bełza i T. Brandowski, ze zbiorów 
WiMBP, syg. Rkp 203, t. 1

roku ustalił ostateczny i szczegółowy wizerunek herbu oraz zasady jego używania. Wniosek 
o zatwierdzenie uchwały, skierowany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, uzasadniono 
m.in. opracowaniem historycznym ks. J. Kleina i wykazem książek dotyczących historii miasta 
i jego symbolu, sporządzonym przez W. Bełzę44. 
 Najbardziej znaną inicjatywą społeczną, w której pracownicy Biblioteki odegrali znaczącą 
rolę, jest budowa pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy. Pomysł narodził się w 1924 
roku, gdy w związku ze sprowadzeniem prochów pisarza do Polski powstał Komitet Sien-
kiewiczowski, który przygotował serię uroczystości. Jego prezesem został W. Bełza, siedzibą 
zaś książnica bydgoska. Po zakończeniu ceremonii pogrzebowych Komitet przekształcił się 
w Obywatelski Komitet Budowy Pomnika Henryka Sienkiewicza. Jego zadaniem było zebranie 
funduszy potrzebnych do zbudowania monumentu, a przy okazji popularyzacja twórczości 
i działalności patriotycznej pisarza. W tym celu organizowano kwesty uliczne, płatne imprezy, 
akademie, koncerty, spotkania i odczyty, sprzedawano cegiełki, a także zwrócono się z prośbą 
o pomoc finansową do szkół, uczelni, instytucji, zakładów i osób prywatnych. Monument, 
autorstwa Konstantego Laszczki, stanął na placu Kochanowskiego. 31 lipca 1927 roku doko-
nano jego odsłonięcia. Uroczystość była wydarzeniem ogólnokrajowym, a nawet odbiła się 
szerokim echem za granicą. Bydgoszcz znalazła się wówczas w centrum uwagi. Do miasta 
przybyły liczne delegacje z różnych uczelni, towarzystw naukowych, instytucji i placówek dy-
plomatycznych. Odsłonięcia dokonał prezydent RP Ignacy Mościcki, przemowy wygłosili Józef 
Weyssenhoff oraz Witold Bełza, oprawę muzyczną przygotował Feliks Nowowiejski. Na placu 
zgromadziło się 8 tysięcy osób, w mieście pobudowano kilkanaście bram tryumfalnych, ude-
korowano kwiatami balkony i okna oraz wywieszono sztandary o barwach narodowych. Aby 
podkreślić zaangażowanie pracowników biblioteki w tym wydarzeniu na ścianie jej gmachu 
umieszczono marmurową tablicę pamiątkową, wykonaną przez Jakuba Joba45. Dla W. Bełzy 
monument miał wymiar symboliczny, gdyż podkreślał zmianę przynależności państwowej 
miasta. Dzień odsłonięcia pomnika uznał on za pamiętny dla polskiej Bydgoszczy, chcącej po-
świadczyć przed krajem, ile zrobiła w tem siedmioleciu wolności narodowej – ta ongi kuźnica 
hakatyzmu i warowny bastjon germańskiej zachłanności. Dziś polska Bydgoszcz wprowadza 
w tryumfie w swe mury nieśmiertelnego autora „Krzyżaków”, który będzie najdostojniejszym jej 
mieszkańcem46. 
 Wśród licznych zadań książnicy należy wymienić działalność oświatową. Już sam księgo-
zbiór Biblioteki Ludowej, znajdujący się w strukturach Biblioteki Miejskiej, a oferujący litera-
turę piękną, lektury szkolne i prenumerowane czasopisma, pełnił tę funkcję. W księgozbiorze 
edukacyjnym propagowano język polski, według zarządzenia W. Bełzy dzieciom do lat 12 nie 

44 AP, sygn. 3292, Akta Zarządu Miejskiego w Bydgoszczy dot. Herb miasta Bydgoszczy, t. 1, Magistrat do W. Bełzy, 
21.III.1933, k. 7; Uchwała Magistratu z dn. 24 kwietnia 1933 r. dot. zatwierdzenia herbu, k. 12; L. Barciszewski do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie, 8.V.1933, k. 17.; R. Sudziński, op.cit., s. 74.

45 Zdzisław Mrozek, Bydgoskie tradycje sienkiewiczowskie w dobie międzywojennej, „Kronika Bydgoska”, t. 7, 1976-
1979 [druk 1986], s. 197–212; J. Podgóreczny, Pomnik Henryka Sienkiewicza z przygodami, „Kalendarz Bydgoski”, 
1968, s. 86–89.

46 W. Bełza, Kroniki Bydgoskie, „Kurier Warszawski”, nr 206, 1927, s. 6.
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  podkreśliła zamiar opisania wielowiekowych dziejów ludności [polskiej – JM], która posiada 
własne prawo do życia, swój własny rodzimy byt i kulturę54. 
 Podsumowując, w dwudziestoleciu międzywojennym Biblioteka Miejska była jedną z nie-
licznych instytucji kulturalnych Bydgoszczy. Aby odegrać przeznaczoną jej rolę w repolonizacji 
i rozwoju kulturalno-naukowym miasta, sama musiała przejść proces odniemczenia. Polegał 
on na wymianie niemieckiej kadry, wzbogaceniu zasobu o polskie książki oraz pozyskaniu 
cymeliów narodowego piśmiennictwa. Bibliotekarze przyczynili się do likwidacji zewnętrz-
nych oznak niemczyzny, postulując usunięcie z przestrzeni publicznej symboli niemieckich. 
Jednocześnie biblioteka stała się ogniskiem cennych inicjatyw społecznych, wśród których 
najważniejszą była budowa pomnika Henryka Sienkiewicza. Placówka przyczyniła się też do 
powstania i rozwoju innych instytucji, tj. Muzeum i Archiwum Miejskiego. Pomieszczenia bi-
blioteki były siedzibą wielu towarzystw kulturalnych i artystycznych (m.in. TMMB, RAK) oraz 
miejscem spotkań twórców kultury. Pracownicy książnicy mieli wkład w prowadzeniu badań 
nad kulturą i dziejami miasta, co przełożyło się na założenie pierwszego i jedynego w tym cza-
sie czasopisma naukowego, jakim był „Przegląd Bydgoski”. W. Bełza miał świadomość ogromu 
pracy, którą wykonała podległa mu placówka. Na łamach prasy wielokrotnie podkreślał daleko 
posuniętą germanizację Bydgoszczy u progu odrodzenia państwa polskiego55. Jednocześnie 
cieszył się, że dzięki bibliotece, która pełni na zachodnich rubieżach Rzeczypospolitej wierną 
i niezmordowaną służbę kulturalną56, udało się doprowadzić do repolonizacji i awansu kultu-
ralnego miasta. 

Streszczenie

 U progu  dwudziestolecia międzywojennego Bydgoszcz była niemal całkowicie zgermani-
zowana. W ciągu najbliższych kilku lat, w wyniku repolonizacji, uległa znacznemu przeobra-
żeniu. Ogromną rolę w tym procesie odegrała Biblioteka Miejska, która po odniemczeniu 
kadry i księgozbioru, była jedną z nielicznych instytucji kulturalnych miasta. Bibliotekarze 
przyczynili się do likwidacji zewnętrznych oznak niemczyzny, postulując usunięcie z prze-
strzeni publicznej symboli niemieckich. Jednocześnie biblioteka stała się ogniskiem cennych 
inicjatyw społecznych, wśród których najważniejszą była budowa pomnika Henryka Sien-
kiewicza. Placówka przyczyniła się też do rozwoju polskiej kultury i nauki w mieście. Miała 
udział w powstaniu i rozbudowie instytucji i towarzystw kulturalnych, tj. Muzeum, Archiwum 
Miejskie, TMMB, RAK. Pracownicy książnicy prowadzili badania nad kulturą i dziejami Byd-
goszczy i Kujaw, co przełożyło się na założenie pierwszego w mieście czasopisma naukowego, 
jakim był „Przegląd Bydgoski”.

Słowa kluczowe: biblioteka, Bydgoszcz, repolonizacja

54 Od Redakcji, „Przegląd Bydgoski”, z. 1, 1933, s. 4.
55 W. Bełza, Kroniki Bydgoskie, „Kurier Warszawski”, nr 304, 1933, s. 7. 
56 Idem, Kroniki Bydgoskie, „Kurier Warszawski”, nr 129, 1928, s. 10.
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muzealne, które książnica otrzymywała w darze od ludzi kultury. Bibliotekarze organizowali 
też wystawy w pomieszczeniach muzealnych, na przykład w latach 1925–1926 Zygmunt Malew-
ski zaprezentował prace malarza Maksymiliana Antoniego Piotrowskiego, w latach 1935–1936 
dostępna była dla zwiedzających ekspozycja poświęcona marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, 
a w 1937 roku, z okazji setnej rocznicy urodzin, wystawiono dzieła Jana Matejki51. 
 W okresie międzywojennym bibliotekarze byli założycielami i członkami licznych towa-
rzystw kulturalnych i naukowych, a sama biblioteka siedzibą tychże organizacji. W. Bełza był 
współtwórcą wznowienia działalności Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, spadko-
biercy założonego w 1832 roku Towarzystwa Upiększania Miasta. Do zadań stowarzyszenia 
w początkowym okresie po reaktywacji, obok podstawowych funkcji dbania o rozwój kultury 
i estetykę miasta, należała także jego polonizacja. 
 Dyrektor biblioteki był również współorganizatorem i pierwszym prezesem Rady Ar-
tystyczno-Kulturalnej w Bydgoszczy, założonej w 1934 roku w celu konsolidacji środowiska 
i działalności bydgoskiej inteligencji. Wspomnieć należy też o działalności T. Brandowskiego, 
który współtworzył i sekretarzował Kołu Towarzystwa dla Badań Historii Powstania Wielko-
polskiego. Ponadto wszyscy etatowi bibliotekarze parali się pracą publicystyczną. Na łamach 
prasy krajowej i zagranicznej zamieszczali recenzje, felietony i artykuły, w których promowali 
wiedzę o przeszłości i kulturze Bydgoszczy i regionu. Najściślejsza współpraca łączyła placówkę 
z uznaną gazetą lokalną – „Dziennikiem Bydgoskim”. Ich działalność publicystyczna nie ogra-
niczała się tylko do prasy, ale dotyczyła także radia, szczególnie po utworzeniu w styczniu 1937 
roku studia radiowego w Bydgoszczy52. 
 Książnica miejska przyczyniła się też do rozwoju badań nad dziejami regionu. Wśród 
zasłużonych badaczy bydgoskich znaleźli się dwaj bibliotekarze: ks. J. Klein, autor opraco-
wania pt. Bractwo Strzeleckie w Bydgoszczy (1924) i Z. Malewski, który pozostawił po sobie 
kilkadziesiąt rozpraw i szkiców. Ten ostatni, jako archiwariusz miejski, szczególnie przysłużył 
się nauce bydgoskiej. Jego zasługą było uporządkowanie i spolszczenie nieznanych ksiąg ar-
chiwalnych, sporządzenie odpisów archiwaliów bydgoskich przechowywanych w Archiwum 
Głównym w Warszawie i opracowanie przywilejów miasta. On też założył pierwsze i zarazem 
jedyne w dwudziestoleciu międzywojennym czasopismo naukowe w Bydgoszczy – „Przegląd 
Bydgoski”. Po jego śmierci w lipcu 1937 roku redakcją zajęli się inni pracownicy biblioteki: T. 
Brandowski i M. Nycz. Periodyk, zawierający szkice historyczno-literackie, poświęcone historii 
i wydarzeniom kulturalnym Bydgoszczy, odegrał znaczącą rolę w rozwoju nauki bydgoskiej. Po 
pierwsze, skupiał miejscowe środowisko i popularyzował tematykę kujawską wśród naukow-
ców z innych regionów kraju. Po drugie, kładł nacisk na słabo zbadane czasy przedrozbiorowe, 
celowo bagatelizowane przez historyków niemieckich. Wiązało się to z podkreśleniem wie-
lowiekowego związku Kujaw z Polską, co było jednym z podstawowych zadań czasopisma53. 
W numerze pierwszym redakcja, nie ufając zaborczej nauce i jej ad hoc zabarwionym tezom, 

51 J. Matyasik, Wkład Biblioteki Miejskiej w rozwój naukowo-kulturalny Bydgoszczy w dwudziestoleciu międzywo-
jennym, [w:] Z dziejów książki i prasy za lata 2015–2018, wydawnictwo zbiorowe UKW, w przygotowaniu.

52 Ibidem.
53 Bolesława Podraza, „Przegląd Bydgoski” – naukowo-literackie czasopismo regionalne, „Kronika Bydgoska” , t. 5, 

1971–1973 [druk 1980], s. 94–110. 
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  Summary

The role of the Municipal Library in repolonization of Bydgoszcz in the interwar period

 At the beginning of the interwar period, Bydgoszcz was almost completely Germanized. 
In the next few years, as a result of repolonization the city had undergone a significant trans-
formation. The Municipal Library played a significant role in this process. By acquiring polish 
books and employing polish staff, it became one of the few cultural centres in the city. The 
library became the source of many civic initiatives  among which the most important was the 
construction of the monument to Henryk Sienkiewicz. The library participated in the cre-
ation and expansion of cultural institutions and societies, for example, Museum, City Archives, 
TMMB, RAK. Librarians contributed to elimination of German symbols from public space and 
to the development of polish culture and science. They conducted researches on the culture 
and history of Bydgoszcz and Kujawy, which led to  founding of the  first scientific journal in 
the city “Przegląd Bydgoski”.

Key words: library, Bydgoszcz, repolonization 

dr Joanna Matyasik,
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im dr. W. Bełzy w Bydgoszczy

            



263

 

 Artykuł dotyczy powojennej Zielonej Góry i przedstawia najpiękniejsze punkty miasta, 
które „oswoili” polscy osadnicy, przyjeżdzający do tego miasta po 1945 roku. Autorki starały się 
porównać krajobraz miejski Zielonej Góry czasów przed II wojną światową z obecnym wyglą-
dem miasta. Jak wiadomo po przybyciu polskich osadników na tak zwane Ziemie Odzyskane 
powszechne było niszczenie „poniemieckiej” spuścizny. Taka polityka miała swój wydźwięk 
również w układach urbanistycznych. 
 Celem artykułu jest ukazanie w jaki sposób spuściznę historyczną przejęli Polacy, którzy 
po 1945 roku osiedlili się w  Zielonej Górze (niem. Grunberg). Rozważania na temat dawnego 
i obecnego wyglądu miasta oparłyśmy na wybranych albumach ukazujących Zieloną Górę 
w latach 20. XX wieku oraz tych wydanych u schyłku XX stulecia. Głównym zamysłem było 
porównanie wyglądu i funkcji budowli, które dziś uznawane są za najważniejsze zabytki miasta. 
Chcemy udowodnić, że przez 70 lat nie straciły one na ważności – wręcz przeciwnie – wrosły 
w krajobraz miasta tak mocno, że dziś pełnią w topografii funkcję głównych punktów kultu-
ralnych i turystycznych.
 Głównym źródłem wiedzy, z którego czerpałyśmy zarówno materiał ikonograficzny, jak 
i wiedzę na temat poszczególnych obiektów były zbiory regionalne Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida w Zielonej Górze. Zasób ten bogaty jest zarówno w pu-
blikacje z czasów niemieckich, a także te wydawane u schyłku XX wieku. Do najważniejszych 
z opracowań, wykorzystanych w artykule, można zaliczyć: Die Stadt Grunberg in Schlesien 
wydany przez Erwina Steina w 1928 roku, Grunberg in Schlesien – die nordliche Weinbaustadt 
der Erde: einst und jetzt Wernera von Ribbecka z 1929 roku oraz Grunberg Alfreda von Finke 
i Erwina Steina z 1922 roku. Ponadto wykorzystałyśmy albumy fotograficzne: Zielona Góra XIX 
i XX wieku w starej i nowej fotografii Leszka Krutulskiego wydany w 2000 roku, 

Zielona Góra w obiektywie. Miasto w XX-wiecznych albumach fotograficznych

Zielona Góra w obiektywie. Miasto w XX-wiecznych 
albumach fotograficznych

Joanna Marciniszyn, Joanna Klecha-Zygadło
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Zielona Góra w obiektywie. Miasto w XX-wiecznych albumach fotograficznych

il. 2. Ratusz w latach 20. XX wieku i w końcu XX w., za: Erwin Stein, Ernst Busse, Die Stadt Grunberg in Schlesien, Berlin 1928; 
Konrad Kazimierz Czapliński,  Zielona Góra [album], fot. K.K. Czapliński, Warszawa 1997

il. 3. Obecny kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (dawny zbór protestancki Ogród Chrystusowy) w 1928 r. i w końcu 
lat 90. XX w., za: Erwin Stein, Die Stadt Grunberg in Schlesien, Berlin 1928; Konrad Kazimierz Czapliński,  Zielona Góra 
[album], fot. K.K. Czapliński, Warszawa 1997

Zielona Góra: [album] ze zdjęciami Konrada Kazimierza Czaplińskiego z 1998 roku oraz inne 
albumy ze zbiorów WiMBP w Zielonej Górze. 
 Nazwa Zielona Góra pochodzi prawdopodobnie od osady średniowiecznej, którą uloko-
wano u podnóża pagórka1. Ów pagórek znany jest dzisiaj mieszkańcom jako Wzgórze Winne. 
Około X wieku naszej ery ulokowali się tu Słowianie, zajmując dolinę Złotej Łączy2. Miasto 
posiada legendę, która tłumaczy pochodzenie jego nazwy. W dawnych czasach na przeciwnych 
brzegach Złotej Łączy rezydowały dwa wrogie plemiona Słowian i Germanów3. Wódz Słowian 
miał piękną i mądrą córkę zwaną Zielona (ponieważ uwielbiała ten kolor), wódz Germanów 

1 Zielona Góra i okolice. Wędrówka śladami przeszłości, Mieczysław Ostrowski (red.), Zielona Góra 1999, s. 11.
2 Jerzy Piotr Majchrzak, Na tropach dawnej Zielonej Góry. Opowieść o mieście, Zielona Góra 1993, s. 13.
3 Zob. Jarosław, Radosław Skorulscy, Smocze łzy: legendy zielonogórskie, Zielona Góra 2015.

il. 1. Zielonogórski rynek w latach 20. XX w. i w końcu  XX w., 
 za: Erwin Stein, Ernst Busse, Die Stadt Grunberg in Schlesien, Berlin 1928; Leszek Krutulski,  Zielona Góra XIX i XX wieku 

w starej i nowej fotografii, fot. L. Krutulski, Zielona Góra 2000; Konrad Kazimierz Czapliński, Zielona Góra [album], fot. 
K.K. Czapliński, Warszawa 1997
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 Zielonogórskie uliczki wokół Starego Rynku do dziś zachowały swój urok. Przeglądając 
ubiegłowieczne albumy, natykamy się na zabytkowe budowle, przepiękne parki pełne zieleni, 
czy zdjęcia z wydarzenia, które rozsławia miasto – czyli z Winobrania10.
 Rynek w przedwojennej Zielonej Górze był – podobnie jak dziś ‒ sercem miasta11, został on 
wielokrotnie przedstawiony w albumach. Na zdjęciach znajdziemy zarówno panoramę rynku, 
jego najważniejsze punkty, pojedyncze ulice czy kamienice. Obecny deptak przez stulecia był 
głównym placem handlowym i komunikacyjnym12. Pośrodku Starego Rynku usytuowany jest 
Ratusz Miejski. Pierwszy budynek wykonano z drewna, niestety spłonął w trakcie pożarów, 

10 Erwin Stein, Die Stadt Grunberg in Schlesien, Berlin 1928, s. 5–55.
11 Historia Zielonej Góry. Dzieje miasta do końca XVIII wieku. Tom I, W. Strzyżewski (red.), Zielona Góra 2011, s. 159.
12 Zielona Góra i okolice…, s. 17.

Zielona Góra w obiektywie. Miasto w XX-wiecznych albumach fotograficznych

il. 5. Wieża Głodowa (Łaziebna) w albumie z 1928 r.  oraz w albumie wydanym pod koniec XX w.; za: Erwin Stein, Ernst Busse, 
Die Stadt Grunberg in Schlesien, Berlin 1928; Zielona Góra [album], Konrad Kazimierz Czapliński (red.), fot. K. Czapliński, 
Zielona Góra 1998

natomiast syna, wysokiego i potężnego młodzieńca, na którego wszyscy wołali Berg. Młodzi 
ludzie nie zważając na kłótnie między plemionami, zapałali do siebie miłością i postanowili 
się pobrać. Uczucie nie tylko połączyło Zieloną i Berga, ale dzięki temu dwa wrogie plemiona 
stały się jedną osadą, która wkrótce przyjęła nazwę Zielona Góra (niem. Grünberg)4.
 Przez stulecia miasto było świadkiem zmiany władców, w różnych latach znajdowało się 
także pod panowaniem różnych państw5. W trakcie swojej wielowiekowej historii miasto prze-
żywało rozkwit i upadek gospodarczy. Zielonogórzanie słyneli z wytwarzania wina, czy znako-
mitego sukna, które rozsławiło miejscowych sukienników daleko poza granice kraju6. Miasto 
w swojej historii ma również procesy o czary7. Dla Zielonej Góry czasy polowań na czarownice 
przypadają na XVII wiek. W miejscu, w którym dziś stoi Rektorat Uniwersytetu Zielonogór-
skiego przed laty był staw zwany „Stawem Czarownic”. Rzekome czarownice wrzucano do 
stawu, a jeśli udało im się wypłynąć, znaczyło to, że posądzonej o czary kobiecie pomagały 
siły nadprzyrodzone (nieczyste)8. W przypadku utonięcia wiadome było, iż kobieta została 
oskarżona niesłusznie. Staw pełnił wówczas rolę poidła dla świń, był więc stosunkowo płytki, 
dlatego kobiety nie tonęły. Dawało to pewność, że podejrzenia są prawdziwe9.
   

4 Krzysztof Garbacz, Zielona Góra. Spacer z przeszłością. Ein Ausflug in die Vergangenheit, Zielona Góra 2006, s. 4.
5 Joachim Benyskiewicz, Hieronim Szczegóła, Zielona Góra. Zarys dziejów, Poznań 1991, s. 31–44.
6 Ibidem, s. 45–63.
7 Jerzy Piotr Majchrzak, Szaleństwa wiary albo Procesy Czarownic w Zielonej Górze, Zielona Góra 1999, s. 5.
8 Johann Gottfried John, Heinrich Adolph Pilz, Kronika lub krótkie opisanie dziejów Zielonej Góry z lat 1222–1881, 

Zielona Góra 2005, s. 59–61.
9 Ibidem.

il. 4. Konkatedra pw. św. Jadwigi na fotografiach z początku i końca XX w.; za:  Hrsg. von Werner Ribbeck,  Grunberg in 
Schlesien – die nördliche Weinbaustadt der Erde: einst und jetzt, Berlin 1929; Konrad Kazimierz Czapliński,  Zielona Góra 
[album], fot. K.K. Czapliński, Warszawa 1997
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które nękały miasto. Data jego budowy nie jest znana13. Obecna bryła ratusza pochodzi z XV 
wieku, od tego czasu budynek został wielokrotnie przebudowywany, w XVI wieku drewniany 
budynek zaczęto zastępować murowanym. Wokół ratusza znajdują się kamieniczki, obecnie 
odnowione, które są chlubą miasta. Przy ulicy Pod Filarami do niedawna znajdowała się ap-
teka, która funkcjonowała jeszcze za czasów niemieckich14. 
 Spacerując po rynku natkniemy się na kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, jeden 
z najstarszych w mieście. Pierwotnie był to zbór protestancki Ogród Chrystusowy15. Budowę 
świątyni rozpoczęto w 1745 roku16. Do uroczystego poświęcenia doszło w 1748 roku. Pierwotnie 
budynek nie posiadał wieży, dodano ją w 1828 roku17. Obecny kościół parafialny został wznie-
siony w konstrukcji ryglowej, a wnętrze, nakryte stropem prezentuje styl barokowy18. Obecnie 
przed każdą mszą odsłaniany jest obraz Matki Boskiej, zupełnie jak w Częstochowie.
 Kolejnym budynkiem, często ukazywanym w albumach fotograficznych jest konkatedra 
pw. św. Jadwigi. To najstarszy zabytek Zielonej Góry19. Jej budowę zlecił w 2 połowie XIII wieku 
książę Konrad I Głogowski20. Patronat budynek zawdzięcza Jadwidze Śląskiej, babce Konrada. 
Budowa została ukończona w 1294 roku, już przez syna Konrada – Henryka III Głogowskiego21. 
W murach kościoła pochowano jego fundatora. 

13 J. G. John, H. A. Pilz, op. cit., s. 46.
14 K. Garbacz, op. cit., s. 20; w czasie przygotowywania artykułu do druku planowane jest otwarcie sklepu odzie-

żowego w pomieszczeniach dawnej apteki.
15 J.G. John, H.A. Pilz, op. cit., s. 76.
16 Antoni Worobiec, Zielona Góra i okolice, przewodnik, Warszawa 1980, s. 31.
17 Władysław Korcz, Województwo zielonogórskie. Przewodnik, Warszawa 1971, s. 83.
18 Gustaw Antonowicz, Województwo zielonogórskie, Warszawa 1981, s. 105.
19 Historia Zielonej Góry…, s. 98.
20 J.G. John, H.A. Pilz, op. cit., s. 25.
21 Ibidem, s. 25.

il. 8. Widok na dzisiejszy Teatr Lubuski na fotografiach z początku i końca XX w.; za: https://polska org.pl/532555,Zielona_Go-
ra,Lubuski_Teatr_im_L_Kruczkowskiego.html, [dostęp: 06.09.2018 r.]; Zielona Góra w fotografii, [album], wstęp Zdzisław 
Haczek, Lubuskie Towarzystwo Fotograficzne, Zielona Góra 2000

Zielona Góra w obiektywie. Miasto w XX-wiecznych albumach fotograficznych

il. 6. Wieża Braniborska – na początku i u schyłku XX w.; za: Erwin Stein, Ernst Busse, Die Stadt Grunberg in Schlesien, Berlin 
1928; Zielona Góra [album], Konrad Kazimierz Czapliński (red.), fot. K. Czapliński, Zielona Góra 1998

il. 7. „Domek winiarza” w latach 20. i w latach 90. XX w.; za: Erwin Stein, Ernst Busse, Die Stadt Grunberg in Schlesien, Berlin 
1928; Zielona Góra [album], Konrad Kazimierz Czapliński (red.), fot. K. Czapliński, Zielona Góra 1998
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  Pierwsza nazwa pochodzi od ulokowanych niedaleko łaźni miejskich. Druga wzięła się stąd, 
że w wieży funkcjonowało więzienie24. 
 Niedaleko rynku znajduje się plac Bohaterów, miejsce oficjalnych wydarzeń. Został on 
wytyczony w 1894 roku. W centralnym jego punkcie został usytuowany pomnik cesarza Wil-
helma I. Został on zarekwirowany na potrzeby armii podczas I Wojny Światowej i nigdy nie 
został odbudowany, natomiast jego miejsce zajął pomnik Paula von Hindenburga. Plac dawniej 
otoczony był okazałymi willami, z których część zachowała się do dziś25. W 1945 roku w cen-
tralnym miejscu placu postawiono pomnik wdzięczności żołnierzom radzieckim, który w 1965 
roku zastąpiono nowym, wykonanym z piaskowca obeliskiem Braterstwa Broni. W latach 90. 
XX wieku poświęcono go bohaterom II Wojny Światowej26.
 Swoje miejsce w albumach ma również Wieża Braniborska, usytuowana na osiedlu brani-
borskim. Pierwotnie w wieży usytuowana była kawiarnia oraz punkt widokowy27. Od paździer-
nika 1887 roku do wybuchu I wojny światowej odbywały się tam pokazy astronomiczne. Dawni 
mieszkańcy miasta nazywali wieżę  Keulenrondel- co tłumaczy się jako Rondel z Maczugą28. 
Mocno zaniedbany budynek odrestaurowano dopiero w latach 80. XX wieku. Obecnie służy 
jako Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Zielonogórskiego. 
 Nad miastem dumnie góruje Wzgórze Winne. Dziś znajduje się na nim Park Winny, wino-
rośla i okazała Palmiarnia. A jakie były początki wina w Zielonej Górze? Najstarsze źródła po-
dają, że pierwsze szczepy zasadzono tutaj już około 1150 roku29. Szumnie świętowano rocznice 
obecności winnych gron w mieście30. W XIX wieku winogrona obrastały już całe miasto, na 
jego terenie powstawały dziesiątki małych oraz funkcjonowało kilka miejskich winnic. Zie-
lonogórskie wina znano na terenie ówczesnych Niemiec31. Winiarze na swoich plantacjach 
stawiali małe domki, w których przechowywano narzędzia, beczki i zbiory. Nazywano je „win-
nymi domkami”. Od tego domku swój początek bierze zielonogórska Palmiarnia. „Domek 
Gremplera” został postawiony w 1818 roku32. Właściciel domku, August Grempler, w 1826 roku 
założył pierwszą w Niemczech wytwórnię wina musującego. Wytwórnia produkowała trunki, 
znane szeroko poza granicami Niemiec, aż do II wojny światowej33. W latach 60. XX wieku 
teren wzgórza stał się własnością zakładu opiekującego się zielenią miejską. W domku zorga-
nizowano klub dla pracowników komunalnych. Następnie postanowiono dobudować szklarnię 
i otworzyć na wzgórzu kawiarnię. Pierwszą kawiarnię uruchomiono 1 maja 1961 roku (obecny 
budynek Palmiarni jest 5 wersją kawiarni)34.
 Wiele miejsca w albumach zajmują zdjęcia przedstawiające Winobranie. Jest to święto 
Zielonej Góry, które zaczyna się zawsze z początkiem września. Jako oficjalne święto miasta 

24 Ibidem.
25 Historia Zielonej Góry… Tom I…, s. 299.
26 http://www.zielona-gora.pl/PL/186/918/Plac_Bohaterow/ [dostęp: 09.11.2018].
27 J.P. Majchrzak, Na tropach dawnej…, s. 105–106.
28 Ibidem.
29 J. P. Majchrzak, Mity, Fakty, Ploteczki z zielonogórskiej winnej beczki, Zielona Góra 2001, s. 15.
30 Ibidem, s. 25.
31 Historia Zielonej Góry… Tom II…, s. 697.
32 K. Garbacz, Zielona Góra…, s. 46-48.
33 Historia Zielonej Góry… Tom II…, s. 143.
34 http://palmiarnia.net.pl/Historia%20Palmiarni/ [ dostęp z dnia: 05.09.2018r.].

Zielona Góra w obiektywie. Miasto w XX-wiecznych albumach fotograficznych

 W obrębie deptaku spotkamy jeszcze tak istotny zabytek jak gmach Teatru Lubuskiego. Od 
samego początku budynek teatru nie zmienił swojej funkcji. Wybudowany w 1931 roku, w stylu 
modernistycznym, miał być obiektem wielofunkcyjnym. Przystosowano go do wystawiania 
dzieł muzycznych, dramatycznych, baletowych, filmów czy też oper. Po II wojnie światowej 
budynek zmieniono tylko na teatr, który służy miastu do dziś22.
 Ważnym punktem jest Wieża Łazienna (zwana Wieżą Głodową). Wieża jest kolejnym 
z najstarszych zabytków, a jej powstanie datuje się na XV wiek. Stanowiła element Bramy No-
wej. W pierwotnym kształcie była budynkiem bramnym z ostrołukowym przejazdem. Około 
połowy XVI wieku przejazd zamurowano, a budynek podwyższono nadając mu kształt wieży23. 

22 Historia Zielonej Góry. Tom II. Dzieje miasta w XIX i XX wieku, W. Strzyżewski (red.), Zielona Góra 2012, s. 755.
23 Zielona Góra i okolice…, s. 29–30.

il. 9. Zdjęcia ukazujące tradycje winiarskie w Zielonej Górze – odbywające się co roku święto na cześć winnego grona i wina 
-  „Winobranie”, za: Erwin Stein, Ernst Busse, Die Stadt Grunberg in Schlesien, Berlin 1928; Zielona Góra winem i miodem 
słynąca [album], wstęp Janusz Krzysztof Kubicki, zdjęcia Marek Chełminiak i in., Bydgoszcz 2009
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 Winobranie obchodzone jest dopiero od 150 lat. Wcześniej każdy winiarz organizował je sam35. 
Jednym z najważniejszych elementów Winobrania jest korowód, w którym dumnie kroczą 
mieszkańcy miasta. Przez ulice przetacza się barwny tłum, w korowodzie udział biorą urzęd-
nicy, przedstawiciele szkół oraz tłumy mieszkańców i turystów36. Winobranie trwa tydzień. 
Wówczas Stary Rynek zamienia się w ogromny stragan, na którym prezentują się lokalni 
winiarze. 
 XX-wieczne albumy fotograficzne prezentują piękno Zielonej Góry i jej najważniejsze 
miejsca. Zdjęcia sprzed paru dziesięciu lat niewiele różnią się od widoków, które możemy 
podziwiać do dziś. Miasto jest zadbane, wiele kamienic odnowiono, a zabytki są chlubą miesz-
kańców i wpisały się nierozerwalnie w ich codzienność.

Streszczenie

 Niniejszy artykuł traktuje o najważniejszych zabytkach Zielonej Góry. Autorki ukażą 
w jaki sposób owe zabytki zmieniły się na przestrzeni XX wieku. W pracy wykorzystano XX–
wieczne albumy fotograficzne, wydawane za czasów niemieckiej Zielonej Góry i te pocho-
dzące z końca wieku. Publikacja przedstawia w jaki sposób zmieniały się miejskie zabytki 
po przejęciu przez polskich osadników. 
Słowa kluczowe: miasto, historia, zabytki, wino, fotografia

Summary

Zielona Góra viewed through the lens. The city in the 20th century photo albums.

Preasent article will be consider about the most important moniuments of Zielona Góra. The 
authoress shows in what way this monuments are transforms over the corse of 20-th century. 
In publications used 20-th century photographic albums, released in German Grunberg and 
these photographic albums result in turn of the century. This paper show the way of transition 
city monuments and this how Polish pionier approved them.

Key words: city, history, monuments, wine, photography

mgr Joanna Marciszyn, mgr Joanna Klecha-Zygadło,
Uniwersytet Zielonogórski         

35 J. Benyskiewicz, H. Szczegóła, Zielona Góra zarys…, s. 59–60.
36 Historia Zielonej Góry… Tom II…, s. 525–526.
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 Jan Matejko jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów1. Jest nieodmien-
nie kojarzony z polską historią i kulturą, w dużym stopniu ogniskującą się w szeroko ujętej 
rzeczywistości Krakowa. Jest traktowany jako twórca polskiej ikonografii historycznej, nie tyle 
jako „Wielki Ilustrator”, co raczej „Wielki Interpretator” dziejów ojczystych2. Urodzony i wy-
kształcony w Krakowie, pozostawał jednocześnie w ścisłej relacji wobec najbardziej aktualnych 
wydarzeń swych czasów. 
 Nauki historyczne rozwijające się dynamicznie w 2 połowie XIX w. znalazły się w centrum 
jego artystycznych zainteresowań, a cała twórczość została niejako rozpięta pomiędzy dwoma 
biegunami, sztuką i historią. Obu tych światów uczył się w swym rodzinnym mieście, które 
go ukształtowało. On ze swej strony odwdzięczył się hojnie, kształtując je dzięki swej rozległej 
działalności artystycznej i konserwatorskiej. 

1  Literatura przedmiotu dotycząca Jana Matejki, jego życia i twórczości jest bardzo obszerna. Na uwagę za-
sługuje: Janina Grabowska-Wiercińska, Bibliografia [w:] Jan Matejko. Materiały z sesji naukowej poświęconej 
twórczości artysty 23–27 XI 1953, red. Marta Bonikowa, Kraków 1957, s. 271–342. Spośród późniejszych prac 
należy przytoczyć: Matejko. Obrazy olejne. Katalog, red. i wstęp Krystyna Sroczyńska, Warszawa 1993; Marian 
Gorzkowski, Jan Matejko. Epoka od 1861 do końca życia artysty z dziennika prowadzonego w ciągu lat siedem-
nastu, oprac. Kazimierz Nowacki, Marian Ignacy Trybowski, Kraków 1993; Henryk Marek Słoczyński, Matejko, 
Wrocław 2000; Marek Zgórniak, Jan Matejko 1838–1893. Kalendarium życia i twórczości, Kraków 2004; Barbara 
Ciciora-Czwórnóg, Jan Matejko, Olszanica-Kraków 2005.

2  Więcej na ten temat w: Jarosław Krawczyk, Matejko i historia, Warszawa 1990, Henryk Marek Słoczyński, 
Matejko, Wrocław 2000. 

Kraków Jana Matejki. Pamięć historii w przestrzeni miasta

Kraków Jana Matejki. Pamięć historii w przestrzeni 
miasta

Agnieszka Zagrajek
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Działalność artystyczna 
 Na ile Kraków w swej historycznej szacie jest obecny w twórczości Matejki? Na ile historia 
utrwalona w tkance miasta znalazła swe odbicie w konkretnych realizacjach artystycznych? 
Odpowiedzi na te pytania można szukać analizując dostępny materiał jakim jest zbiór około 
trzech tysięcy rysunków wykonanych głównie ołówkiem, czasem atramentem (w przypadku 
kopii na kalkach), znajdujących się w zbiorach Domu Jana Matejki (oddział Muzeum Naro-
dowego w Krakowie). Umożliwia on przegląd nieomal całej twórczości artysty, zaczynając od 
lat 50. XIX w., czyli od wczesnych lat szkolnych. Zauważyć można, że we wczesnym okresie 
przeważają głównie szkice bardzo różnorodnych detali, przedmiotów np. uzbrojenia, sprzętów, 
jak również elementów architektonicznych, ale w niewielkim stopniu wyraźnie związanych 
z Krakowem. Z lat 50. i 60. XIX w. pochodzą nieliczne szkice ukazujące konkretne zabytki 
architektury Krakowa lub szerszej panoramy miasta. Znajdują się one w szkicownikach z lat 
szkolnych3. Kilka przykładów4 to luźne szkice ukazujące kościół pw. św. Barbary od strony 
kruchty zachodniej, Mały Rynek w ujęciu na prezbiterium kościoła pw. św. Barbary, gmach 

3  Np. Szkicownik J. Matejki z lat 60. i 70. XIX w., MNK-IX-4819/1-130; il. 1.
4  Il. 2, 3 oraz  szkice: Jan Matejko, Szkic architektoniczny. Kościół św. Barbary, lata 60. XIX w., rysunek ołówkiem 

na papierze. MNK-IX-300, Jan Matejko, Szkic architektoniczny. Widok na plac Mariacki w Krakowie od strony 
Rynku Głównego, lata 60. XIX w., rysunek ołówkiem na papierze. MNK-IX-401, Jan Matejko, Szkic architekto-
niczny. Kościół św. Barbary w Krakowie od strony Małego Rynku, lata 60. XIX w., rysunek ołówkiem na papierze. 
MNK-IX-418. 

il. 3. Jan Matejko, Szkic architektoniczny. Collegium Maius. Fasada od ulicy Jagiellońskiej, 1867, rysunek ołówkiem na papierze. 
fot. Paweł Czernicki 

 MNK-IX-466 
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il. 1. Jan Matejko, Szkicownik. Rysunek dwustronny. Szkic architektoniczny. Widok placu Mariackiego z kościołem św. Barbary od 
strony kruchty, lata 60.–70. XIX w., rysunek ołówkiem na papierze, fot. Bartosz Cygan, Mateusz Szczypiński 

 MNK-IX-4819/60 

il. 2. Jan Matejko, Szkic architektoniczny. Wnętrze prezbiterium katedry na Wawelu, lata 60. XIX w. rysunek ołówkiem na papie-
rze, fot. Paweł Czernicki

 MNK-IX-465 
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Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również studium wnętrza prezbiterium katedry na Wawelu. 
Rysunki te są wykonane w zróżnicowany sposób ‒ od sumiennego studium proporcji i brył, po 

il. 5. Jan Matejko, Widok z Wieży Ratuszowej na Rynek i kościół Mariacki w Krakowie, 1857, olej na płótnie, fot. Anna Olchawska, 
E. Sowińska

 MNK-IX-5 
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il. 4. Jan Matejko, Widok z Wieży Ratuszowej na Rynek i kościół Mariacki w Krakowie, 1857, akwarela na papierze, fot. Anna 
Olchawska

 MNK-IX-41 
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„zasygnalizowane” zastosowaniem charakterystycznych elementów architektury miasta np. 
bryły kościoła Mariackiego, sylwety Zamku Wawelskiego czy też fragmentu ulic Starego Mia-
sta. Wskazane elementy architektury zostały potraktowane jako swoista scenografia teatralna, 
stanowiąca raczej specyficzne odwołanie się do obszaru skojarzeń, aniżeli odtwarzające realną 
przestrzeń. Artysta potraktował materię miasta odmiennie niż w przypadku omawianych po-
wyżej wczesnych studiów rysunkowych. Najbardziej wymownym tego przykładem jest jeden 
z ostatnich obrazów Wyjście Żaków z Krakowa z 1893 r., gdzie konkretne krakowskie budowle, 
jak zabudowania Kleparza, Barbakan, Brama Floriańska, w głębi kościół Mariacki, zostały ze-
stawione w sposób nierzeczywisty. Podobne nierzeczywiste potraktowanie realnej przestrzeni 
historycznego miejsca można odnaleźć w przypadku jednego z najważniejszych dzieł Matejki, 
obrazu Kazanie Skargi z 1864 r. Akcja została umieszczona w prezbiterium katedry na Wawelu 

J. Matejko, Napad na Żydów, 1892, ibidem, s. 266‒267; J. Matejko, Napad żaków na zbór ewangelicki w Krakowie, 
1892, ibidem, s. 267‒268; J. Matejko, Wyjście żaków z Krakowa w roku 1549, 1893, ibidem, s. 268‒269. 

il. 7. Ignacy Krieger, Kraków. Sukiennice po przebudowie. Strona południowo-wschodnia, 1879, odbitka fotograficzna na papierze 
albuminowym, fot. Paweł Czernicki

 MNK-IX-IF-257 
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dość pobieżne uchwycenie ogólnego wyglądu budowli. Jednym z najbardziej charakterystycz-
nych motywów krakowskich pozostaje kościół Mariacki, który powraca wielokrotnie w całej 
twórczości Matejki w różnorodny sposób. Już w 1857 r. wykonał on studium sylwety świątyni 
w dwóch technikach: akwarelowej i olejnej5. W latach 60. XIX w. w podobny sposób podjął 
inny, równie ważny krakowski motyw, wiążący się z Katedrą Wawelską. Jako członek komisji 
dokonującej otwarcia grobowca króla Kazimierza Wielkiego w 1869 r. sporządził szkice ołów-
kowe szczątków i insygniów królewskich, jak również wnętrza grobu6. Według tegoż rysunku 
namalował techniką olejną jeden ze swych najbardziej intrygujących obrazów Wnętrze grobu 
Kazimierza Wielkiego z 1869 r. Jest to obraz nie tyle „dokumentacyjny” ile raczej „metafizycz-
ny”7. Zastosował w nim ciekawy efekt odwrócenia perspektywy. Widz niejako znajduje się wraz 
z królem w przestrzeni grobowca, do którego przez wybity w ścianie otwór zagląda postać 
oświetlająca wnętrze sztucznym światłem pochodni. Realna, historyczna przestrzeń uzyskuje 
w ten sposób niejako metafizyczne znaczenie. 
 Wśród ponad 320 obrazów namalowanych techniką olejną znajdują się 133 prace o te-
matyce historycznej8. Motywy krakowskie odnaleźć można na zaledwie dziesięciu, tych, 
których akcja rozgrywa się bezpośrednio w Krakowie9. Powiązanie tematu i miejsca zostało 

5  Il. 4, 5.
6  Jan Matejko. Wypisy Biograficzne, oprac. i przypisami opatrzył Jan Gintel, Kraków 1955, s. 174‒175.
7  Matejko. Obrazy olejne. Katalog, s. 108‒109. 
8  Ibidem, s. 5.
9  J. Matejko, Stańczyk udający ból zębów, [1856], ibidem, s. 44‒45; J. Matejko, Kazanie Skargi, [1864], ibidem, s. 

74‒79; J. Matejko, Alchemik Sędziwój, 1867, ibidem, s. 94‒95; J. Matejko, Zawieszenie dzwonu Zygmunta na wieży 
katedry w r. 1521 w Krakowie, 1874, ibidem, s. 134‒137; J. Matejko, Stańczyk i Gamrat, 1875‒1878, ibidem, s. 150‒151; 
J. Matejko, Hołd pruski, 1882, ibidem, s. 181‒186; J. Matejko, Dzieje cywilizacji w Polsce. Epoka Jagiellonów. 9. 
Wpływ Uniwersytetu na kraj w wieku XV – Nowe prądy – Husytyzm i Humanizm, 1888, ibidem, s. 243‒244; 

il. 6. Jan Matejko, Wyjście żaków z Krakowa w roku 1549, [1893], olej na płótnie, fot. Anna Olchawska, E. Sowińska 
 MNK-IX-20 
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  oba te rodzaje działalności przebiegały w całej jego twórczości równolegle, wzajemnie na siebie 
oddziałując. 

Działalność konserwatorska 

 Matejko już u progu swej pracy zawodowej, po sukcesie odniesionym wystawieniem ob-
razu Kazanie Skargi na Salonie w Paryżu w 1865 r.10 został członkiem Towarzystwa Nauko-
wego w Krakowie11. W związku z tym, w 1865 r. został powołany do pięcioosobowej komisji 
konserwatorskiej. Razem z Władysławem Łuszczkiewiczem, swym nauczycielem ze Szkoły 
Sztuk Pięknych w Krakowie, nadzorował restaurację rzeźb i polichromii ołtarza Wita Stwosza 
w kościele Mariackim w Krakowie do 1869 r. (prace przy predelli prowadzono do 1871 r.)12. Od 
1867 uczestniczył w pracach komisji ustalającej program restauracji kościoła Mariackiego. W 
1869 w czasie prac renowacyjnych w katedrze na Wawelu uczestniczył w komisyjnym otwarciu 
grobu króla Kazimierza Wielkiego, wykonując dokumentację rysunkową. Podobnie w 1877 
r. uczestniczył w komisyjnym otwarciu trumny króla Stefana Batorego, a w 1887 r. ‒ grobów 
kardynała Oleśnickiego i królowej Jadwigi. Katedra Wawelska to drugie, obok kościoła Mariac-
kiego, szczególne miejsce historii, będące w centrum uwagi i zaangażowania artysty ‒ konser-
watora ‒ badacza. Od sierpnia 1870 do lutego 1871 r. pracował w komitecie, potem w komisji 
specjalistów ustalającej zakres prac i kosztorysy odnowienia grobów królewskich. W 1871 r. 
z wielką determinacją walczył o zachowanie zabytkowego ołtarza głównego w katedrze wobec 
planu zastąpienia go nową realizacją. W latach 1872‒1878 konsultował realizację przebudowy 
grobów królewskich w podziemiach katedry prowadzonej pod kierunkiem architekta Teofila 
Żebrawskiego. Wykonał wówczas niezrealizowany projekt witrażyka i ołtarza do krypty św. 
Leonarda. W latach 1886‒1893 działał w nowo utworzonym Komitecie Restauracji Katedry na 
Wawelu, a od 1892 r. do swej śmierci w 1893 r., jako przewodniczący Komitetu Wykonawczego 
Restauracji Kaplicy Zygmuntowskiej. W kontekście jego działalności konserwatorskiej ważny 
jest również fakt zaangażowania się w tworzenie teoretycznych podstaw tej nowo kształtującej 
się dziedziny wiedzy i praktyki. W 1872 r. z tytułu członkostwa w Towarzystwie Naukowym 
został członkiem nadzwyczajnym Akademii Umiejętności, która powołała Komisję do opra-
cowania projektu ustawy konserwatorskiej. Dzięki temu miał bezpośredni wpływ na kształt 
teoretycznych podstaw konserwacji zabytków. 

Wielka synteza

 Typowo konserwatorska działalność Jana Matejki wyrażająca się w obu aspektach praktycz-
nym i teoretycznym, wyraziła się też w realizacjach z jednej strony bazujących na naukowych 
badaniach historycznych, a z drugiej wykraczających daleko w stronę artystycznej kreacji. 

10  Marek Zgórniak, Matejko w Paryżu. Opinie krytyków francuskich z lat 1865‒1870, Kraków 1998, s. 109‒150.
11  Informacje o datach zawarte m.in. w: M. Zgórniak, Jan Matejko 1838–1893. Kalendarium życia i twórczości, 

Kraków 2004.
12  Tadeusz Szydłowski, O Wita Stwosza Ołtarzu Mariackim j jego pierwotnym wyglądzie, Kraków 1920, s. 11‒12. 

Zestawienie bibliografii w: Wokół Wita Stwosza. Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 
2005, s. 363‒382. 

Kraków Jana Matejki. Pamięć historii w przestrzeni miasta

‒ niezgodnie z przekazem historycznym, ale w miejscu nasyconym historycznym znaczeniem, 
przez co szczególnie wymownym. 
 Twórczość Jana Matejki można ująć w dwóch zasadniczych nurtach. O ile działalność 
typowo artystyczna, jako malarza i rysownika, gdzie element bezpośredniej kreacji jest nie-
jako podstawowy, wysuwa się na pierwszy plan i nie budzi wątpliwości, o tyle zaangażowanie 
konserwatorskie bazujące na badaniu źródeł i swoistym „podporządkowaniu” się zastanej, 
zabytkowej materii jest mniej oczywiste. Pozostaje niejako w cieniu tej pierwszej. Tymczasem 

il. 8. Jan Matejko, Szkic ogólny ściany ikonostasu w kościele św. Norberta w Krakowie, ok. 1888, rysunek ołówkiem na papierze, 
fot. Jarosław Cyganik

 MNK-IX-958
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  zdomysłów13. Niestety bolesnym fiaskiem zakończyły się starania artysty o uratowanie przed zburzeniem 
szpitala Zakonu Duchaków w 1887 r., a potem kaplicy szpitalnej w 1892 r.14 Projekt renowacji tego unika-
towego zabytku świeckiej architektury gotyckiej w celu urządzenia w nim przestrzeni wystawienniczej, 
przeznaczonej do eksponowania wielkoformatowych realizacji, nie doszedł do skutku. Żadne argumenty, 
nawet oferta sfinansowania prac z własnych środków artysty, nie przekonały radnych miasta do tego nie-
zwykle nowatorskiego projektu. Budowle te zostały wyburzone, aby w ich miejscu wznieść teatr miejski, 
dziś znany jako Teatr im. Juliusza Słowackiego, choć Matejko sugerował inną, według niego, korzystniejszą 
ze względów komunikacyjnych lokalizację. 
 W przypadku dwóch kolejnych, znaczących realizacji sprawy ułożyły się bardziej pomyślnie. W 1888 r. 
Matejko wykonał projekty rysunkowe do ikonostasu w greckokatolickim kościele przy ul. Wiślnej w Krako-
wie15, który w całości objął trzydzieści ikon. Prace renowacyjne świątyni podjęto na zlecenie proboszcza ks. 
Jana Borsuka już w 1883 r. Do komitetu odbudowy cerkwi, który miał czuwać nad zachowaniem „czystości 
stylowej” podczas przeprowadzania koniecznych prac renowacyjno-modernizacyjnych zaproszono jako 
konsultanta Mariana Sokołowskiego oraz znanych i doświadczonych krakowskich architektów Tadeusza 
Stryjeńskiego i Władysława Ekielskiego. Według ich projektów wzniesiono w latach 1886‒1887 konstrukcję 
ściany ikonostasu. Natomiast ikony w technice olejnej wykonali uczniowie Matejki: Władysław Rossowski, 
Józef Unierzyski i Włodzimierz Tetmajer w latach 1892– 1895. Matejko wykonał nie tylko projekty po-
szczególnych obrazów, ale również zadbał o ich właściwy układ, zgodny z tradycją i stylistyką wynikający 
z konfesyjnego charakterem grekokatolickiej świątyni16. 
Drugą niezwykle znaczącą realizacją z pogranicza konserwacji i kreacji było przygotowanie projektów 
i nadzór nad wykonaniem polichromii ściennych prezbiterium i nawy głównej kościoła Mariackiego w 
Krakowie, przeprowadzone w latach 1889‒189117. Motywy ikonograficzne, kolorystyka, stylistyka oparte 
na analizie różnorodnych historycznych źródeł ikonograficznych, w tym m.in. dawnych pieczęci i godeł 
cechów rzemieślniczych, czy też ołtarza Wita Stwosza, doprowadziło do stworzenia dzieła wybitnego. Ta 
monumentalna realizacja bardzo silnie wyrastająca z tradycji, otwierała nowe horyzonty sztuki podjęte i 
realizowane później samodzielnie przez wybitnych artystów – uczniów mistrza Matejki Stanisława Wy-
spiańskiego i Józefa Mehoffera. 

Streszczenie

 Jan Matejko jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów jest nieodmiennie kojarzony 
z polską historią i kulturą, w dużej mierze ogniskującą się w rzeczywistości Krakowa. Nauki historyczne 
rozwijające się dynamicznie w 2 połowie XIX w. znalazły się w centrum jego artystycznych zainteresowań, 

13  M. Gorzkowski, Jan Matejko. Epoka od 1861…, s. 164.
14  Ibidem, 327‒328, s. 441‒446. 
15  Maria Przemecka-Zielińska, Malarstwo religijne Jana Matejki, [b.m.], 1994, s. 22-23; Elżbieta Matyaszewska, 

„Wierzę w cuda nie od dziś”. Religia w życiu i twórczości Jana Matejki, Lublin 2007, s. 121‒147.
16  Il. 8.
17  O polichromii kościoła Mariackiego m.in.: M. Przemecka-Zielińska, op. cit., s. 23; Małgorzata Buyko, Dzieje i 

program dekoracji malarskiej Jana Matejki w prezbiterium mariackim, [w:] O konserwacji kościoła Mariackiego 
w Krakowie. Materiały sesji zorganizowanej przez oddział Krakowski SHS oraz Archiprezbitera Bazyliki ma-
riackiej ks. Infułata Bronisława Fidelusa, red. Joanna Daranowska-Łukaszewska, Kraków 1998, s. 63‒78; Marta 
Kłak-Ambrożkiewicz, Jan Matejko – opus magnum. Polichromia kościoła Mariackiego. Przewodnik po wystawie 
w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 2001; E. Matyaszewska, op. cit., s. 135‒141. 
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Przebudowa Sukiennic w latach 1875‒1879 zrealizowana przez architekta Tomasza Prylińskiego 
była również konsultowana przez Jana Matejkę, choć jego zaangażowanie pozostało w cieniu 

il. 9. AN (Zakład fotograficzny Juliusza Miena?), Wnętrze kościoła Mariackiego w Krakowie. Prace przy polichromii według pro-
jektu Jana Matejki – widok na prezbiterium, 1889, odbitka fotograficzna na papierze albuminowym, fot. Anna Olchawska
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  ukazują konkretne zabytkowe budowle oraz detal architektoniczny, natomiast przegląd twórczości w tech-
nice olejnej ukazuje bardziej swobodne potraktowanie zagadnienia. Elementy architektury stanowią raczej 
swoistą „teatralną scenografię” czy też czynnik tworzenia nastroju w obrazach. O ile jego działalność jako 
malarza i rysownika, gdzie element bezpośredniej kreacji jest niejako podstawowy, nie budzi wątpliwości, 
to o tyle zaangażowanie konserwatorskie bazujące na badaniu źródeł i swoistym „podporządkowaniu” się 
zastanej, zabytkowej materii jest dziś mniej oczywiste. Tymczasem te obie postawy przebiegały w jego 
działalności równolegle, wzajemnie na siebie oddziałując. Wielkie, niepodważalne zaangażowanie Matejki 
w konserwację zabytków zrealizowało się z zarówno w obszarze teoretycznym jak i praktycznym, na przy-
kładzie znaczących realizacji na terenie Krakowa. Artysta – Historyk niezwykle twórczo uchwycił historię 
przenikającą materialną strukturę swego ukochanego miasta. Nie tylko odczytał ją, wydobył, przetworzył, 
ale również dopisał do niej swój własny, niezwykle owocny rozdział. 
Słowa kluczowe: sztuka, prace konserwatorskie, Kraków – 2 połowa XIX wieku

Summary

Cracow of Jan Matejko. The memory of history in the city space.

Jan Matejko as one of the most recognizable Polish artists is infallibly associated with Polish history and 
culture, largely focusing on the reality of Cracow. Historical sciences developing dynamically in the second 
half of the nineteenth century, were at the center of his artistic interests, and the entire work was somehow 
stretched between art and history, between artistic creation and restoration activity. He was learning both 
of these worlds in his hometown, and the answers to questions on how much Cracow in its historical 
layout is present in Matejko’s work can be sought by analyzing various available examples. Drawing ske-
tches from the early years of learning and the beginnings of independent creativity, show specific historic 
buildings and the architectural detail, while the review of his oil art shows a more unfettered approach to 
the subject. Elements of architecture are rather a kind of “theatrical set design” or a factor for creating a 
mood in paintings. While his activity as a painter and illustrator, where the element of direct creation is 
somewhat basic, does not raise any doubts, the restoration commitment based on the study of sources and 
the specific “subordination” of the existing historical matter is less obvious today. Meanwhile, both of these 
attitudes ran parallel to each other, interacting with each other. Matejko’s great, unquestionable commitment 
to restoration of monuments has been realized in both theoretical and practical areas, on the example of 
significant realizations in Cracow. The Artist - Historian very creatively captured a story penetrating the 
material structure of his beloved city. He not only read it, extracted it, processed it, but also added its own, 
extremely fruitful chapter in it. 
 
Key words: art, protection and restoration of monuments, Cracow – 2 half of the 19th century 
Wszystkie reprodukowane prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

      mgr Agnieszka Zagrajek, 
Muzeum Narodowe w Krakowie (oddział Muzeum Dom Jana Matejki)

Wszystkie reprodukowane prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.
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a cała twórczość została niejako rozpięta pomiędzy sztuką i historią, między twórczością artystyczną a dzia-
łalnością konserwatorską. Obu tych światów uczył się w swym rodzinnym mieście, a odpowiedzi na pytanie 
na ile Kraków w swej historycznej szacie jest obecny w twórczości Matejki można szukać analizując różno-
rodne, dostępne przykłady. Szkice rysunkowe z wczesnych lat nauki i początków samodzielnej twórczości 

il. 10. Jan Matejko, Projekt polichromii kościoła Mariackiego. Pieczęć wójtowska Krakowa, 1889, akwarela na kartonie, 
 fot. Ignacy Pelikan-Krupiński
 MNK-IX-46 
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